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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 188 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 188 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 189 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ......................................................... 189 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა .............................................................................. 189 

3.2. შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით ავსებს აღრიცხვის მოწმობას (4 სთ) 190 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 190 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 191 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 191 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 191 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ......................................................... 192 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა .............................................................................. 192 

3.3. შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით ავსებს რკინიგზის ელექტრონულ 

აღრიცხვის მოწმობას (4 სთ)........................................................................................................ 193 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 193 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 194 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 194 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 194 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ......................................................... 195 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა .............................................................................. 195 
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3.4.  შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით ავსებს ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების აღრიცხვის მოწმობას (4 სთ) ................................................................................. 196 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 196 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 197 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 197 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 197 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ......................................................... 198 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა .............................................................................. 198 

3.5. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს TIR წიგნაკის რეგისტრაციისა და  

სპეციალური კონტროლის საშუალების გამოყენების წესებს (4 სთ) ..................................... 199 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 199 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 200 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 200 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 200 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ......................................................... 201 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა .............................................................................. 201 

განმსაზღვრელი შეფასება - სწავლის შედეგი 3 (2 სთ)............................................................ 202 

სავარჯიშო 3.1. ......................................................................................................................... 203 

სავარჯიშო 3.2. ......................................................................................................................... 204 

დანართი 3.2.1. აღრიცხვის მოწმობის ფორმა ................................................................... 205 

სავარჯიშო 3.3. ......................................................................................................................... 207 

დანართი 3.3.1. რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის ფორმა .................. 208 

სავარჯიშო 3.4. ......................................................................................................................... 209 

დანართი 3.4.1. ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის ფორმა ....... 210 

სავარჯიშო 3.5. ......................................................................................................................... 211 

სწავლის შედეგი 4. საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება (საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების კონტროლიდან მოხსნა) ................................................................ 212 

4.1. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს საქონელსა და სატრანსპორტო 

საშუალებებზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესებსა და პირობებს (4 სთ) .... 212 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 212 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 213 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 213 
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 214 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ......................................................... 214 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა .............................................................................. 215 
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ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესებს (4 სთ) ...... 216 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 216 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) ........................................................................ 217 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) .................................................................... 217 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის............................................................................. 217 
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4.3. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს შსს-ოს მონაცემთა ავტომატიზებულ 

სისტემაში საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესებს (4 სთ) ..................................... 219 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ)........................................................................... 219 
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სავარჯიშო 4.1. ......................................................................................................................... 223 

სავარჯიშო 4.2. ......................................................................................................................... 224 

სავარჯიშო 4.3. ......................................................................................................................... 225 
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წინასიტყვაობა 

 

„საბაჟო ზედამხედველობის მასწავლებლის გზამკვლევის“ დამკვეთია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი. გზამკვლევი მოიცავს სტანდარტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

„საბაჟო საქმის სპეციალისტის“ საბაჟო ზედამხედველობის მოდულის  ყველა სწავლის შედეგს 

და წარმოადგენს მასწავლებლის დამხმარე რესურსს ამ მოდულის სწავლებისთვის. უფრო 

კონკრეტულად, გზამკვლევის მიზანია მიეხმაროს მასწავლებელს, თეორიული და 

პრაქტიკული აქტივობების განხორციელებით, განუვითაროს პროფესიულ სტუდენტებს 

საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების უნარები. 

გზამკვლევი შემუშავებულია როგორც საჯარო, ისე არასამთავრობო და კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა ერთობლივი ძალისხმევით. კერძოდ, გზამკვლევზე მუშაობდნენ 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 

დეპარტამენტის, საქარველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, საქართველოს ბიზნესის აკადემიის (SBA) და 

ააიპ - „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაციის - SEPIA“ 

წარმომადგენლები. 

გზამკვლევი მომზადებულია საბაჟო-საგადასახადო სფეროსთან დაკავშირებულ 

კანონმდებლობასა და ლიტერატურაზე, ასევე საჯარო, არასამთავრობო და კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა მდიდარ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.  
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გზამკვლევის ავტორები 

 

პაატა ცაგარეიშვილი - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ბიზნესის აკადემიის (SBA) 

(www.sba.edu.ge), პროფესორი, სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო 

ასოციაციის - SEPIA (www.sepia.ge)  დამფუძნებელი, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს („საბაჟო საქმის 

სპეციალისტის სახელმძღვანელო“) ავტორი; 

გივი სხილაძე - საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს („საბაჟო საქმის 

სპეციალისტის სახელმძღვანელო“) ავტორი;   

ზვიად პაპავა - საბაჟო გამშვები პუნქტის ცვლის უფროსი, განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს 

(„საბაჟო საქმის სპეციალისტის სახელმძღვანელო“) ავტორი; 

ვახტანგ ბოგველიშვილი - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მთავარი 

მებაჟე-ოფიცერი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს („საბაჟო საქმის სპეციალისტის 

სახელმძღვანელო“) ავტორი;  

სოფიკო დავითაშვილი - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი 

მებაჟე-ოფიცერი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს („საბაჟო საქმის სპეციალისტის 

სახელმძღვანელო“) ავტორი;  

თეიმურაზ ბერიშვილი - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი 

მებაჟე-ოფიცერი; 

თინათინ სტურუა - საქართველოს ბიზნესის აკადემიის (SBA), საბაჟო მიმართულების 

პროფესიული მასწავლებელი. 

 

  

http://www.sba.edu.ge/
http://www.sepia.ge/
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რეცენზენტები 

 

ტიტე ბოლქვაძე - აუდიტორული კომპანია „არ ეს ემ კაპტო“, კონსულტანტი საბაჟო 

საკითხებში, საქართველოს ბიზნესის აკადემიის (SBA) საბაჟო მიმართულების პროფესიული 

მასწავლებელი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს („საბაჟო საქმის სპეციალისტის 

სახელმძღვანელო“) ავტორი; 

ლაშა ცაგარეიშვილი - სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო 

ასოციაციის (SEPIA) დამფუძნებელი, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის 

მთავარი ანალიტიკოსი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

მომზადებული სტუდენტის სახელმძღვანელოს („საბაჟო საქმის სპეციალისტის 

სახელმძღვანელო“) ავტორი. 
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გზამკვლევის შესახებ 

 

მასწავლებლის გზამკვლევი თან ერთვის სტანდარტული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულს - „საბაჟო ზედამხედველობა“ და მასწავლებელს 

სთავაზობს რჩევებსა და რეკომენდაციებს ამ მოდულის ეფექტური სწავლებისთვის. 

გზამკვლევი ეფუძნება პროფესიული განათლების შესაბამის მეთოდოლოგიურ მიდგომებს და 

მასში რეკომენდებული სწავლების მეთოდები ხელს უწყობს პროფესიული სტუდენტების 

პრაქტიკული, კოგნიტური და სოციალური უნარების განვითარებას. 

„საბაჟო ზედამხედველობის“ მოდულს აქვს ოთხი სწავლის შედეგი, რომლის გავლის 

შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ: 

1. საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად აუცილებელი პროცედურების შესრულებას; 

2. საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენებას;   

3. საბაჟო ზედამხედველობის დაწყებას (საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების 

კონტროლზე აყვანას); 

4. საბაჟო ზედამხედველობის დასრულებას (საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების 

კონტროლიდან მოხსნას). 

სწავლის თითოეულ შედეგთან დაკავშირებით მოცემულია სხვადასხვა სავარჯიშოები და 

მათი გამოყენების ინსტრუქციები მასწავლებელთათვის. გზამკვლევი ეფუძნება სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლების მეთოდოლოგიას, რაც გულისხმობს სტუდენტის აქტიურ 

ჩართვას სასწავლო პროცესის განვითარებაში, მის შინაარსსა და შეფასებაში. სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლება მასწავლებელსა და სტუდენტს ანიჭებს განსხვავებულ 

ფუნქციებს. ფოკუსი გადადის „სწავლებიდან“ „სწავლაზე“ და მასწავლებლის ცოდნიდან 

სტუდენტის გამოცდილებაზე.  

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება ხელს უწყობს და აღიარებს სტუდენტის 

ინიციატივას; ახალისებს შეკითხვებს სტუდენტის მხრიდან; აღიარებს გამოცდილების 

გადამწყვეტ როლს სწავლაში; ხელს უწყობს სტუდენტის ბუნებრივ ცნობისმოყვარეობას; 

ითვალისწინებს სტუდენტის გონებრივ მოდელს; შეფასების პროცესში ხაზს უსვამს 

შესრულებას და გაცნობიერებას; ხელს უწყობს ერთობლივ სწავლას, რთავს მათ რეალურ 

სიტუაციებში; ავთენტურ გამოცდილებებზე დაყრდნობით სტუდენტებს აძლევს ახალი 

ცოდნის განვითარების და გააზრების საშუალებას.  

გზამკვლევში წარმოდგენილია რეკომენდებული დროითი ჩარჩო, რაც მასწავლებელს 

სამუშაო სქემის მომზადებაში დაეხმარება. ასევე, გზამკვლევში გამოყენებულია სიმბოლოები, 

რომლებიც სხვადასხვა ტიპის მასალის, აქტივობის განსასხვავებლად გამოიყენება. 

სიმბოლოები გვიჩვენებს თუ როდის უნდა გამოიყენოთ საკონტროლო (წინასწარი, 

განმავითარებელი შეფასების, სააზროვნო) კითხვები, რომელიც მასალის ახსნის, 

განმტკიცებისა თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ მასალის ათვისების ხარისხის დადგენაში 

დაგეხმარებათ. სიმბოლოები შეგახსენებთ თითოეული სწავლის შედეგისათვის აუცილებელ 
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სასწავლო რესურსს, რომელიც მეცადინეობის დაწყების წინ მომზადებული/მოწესრიგებული/ 

გამართულ მდგომარეობაში უნდა გქონდეთ: 

 

გამოყენებულ სიმბოლოთა განმარტება 

 

# სიმბოლო განმარტება 

1  

 

მასწავლებლის მიმოხილვა 

2  

 

რეკომენდაციები 

3  

 

აქტივობა 

4  

 

საკონტროლო კითხვები 

5  

 

სწავლებისათვის საჭირო რესურსები, 

მასალები, ინსტრუმენტები 
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6  

 

 დამხმარე მასალა (handout) 

პროფესიული სტუდენტისათვის 

7  

 

დამოუკიდებელი სამუშაო 

 

შენიშვნა: წინამდებარე გზამკვლევს სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. მასწავლებელს 

შეუძლია დაამატოს მასალები, რომლებიც მოდულზე მუშაობის პერიოდში პროფესიულ 

სტუდენტს დაეხმარება მოდულის მისაღწევი შედეგების დაძლევაში. მოდულს თან ახლავს 

შეფასების ინსტრუმენტები თითოეული სწავლის შედეგისათვის, რომლებსაც ასევე 

სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. შესაბამისად, მასწავლებელს შეუძლია სწავლის შედეგების 

(შესრულების კრიტერიუმების) გათვალისწინებით, თავად შეიმუშაოს შეფასების ადექვატური 

ინსტრუმენტები. 
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კალენდარული გეგმა საბაჟო ზედამხედველობის მასწავლებლისთვის 
კვ

ი
რ

ი
ს 

№
 

კრიტერიუმი და თემატიკა 

სასწავლო 

დატვირთვის 

ტიპი 

დრო (სთ) 

რეკომენდაციები დამხმარე მასალა 
შესრულების 

მტკიცებულება 

მასწავლებლის 

კომენტარები  

სამომავლოდ რას 

შეცვლიდით 

(დაამატებდით ან  

ამოაკლბდით) 

აქტივობებში? 
თ

ეო
რ

ი
უ

ლ
ი

 

პრ
ქტ

ი
კუ

ლ
ი

 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 

გ
ან

მს
აზ

ღ
ვრ

ელ
ი

  შ
ეფ

ას
ებ

ა 
სწავლის შედეგი 1. საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად აუცილებელი პროცედურების შესრულება 

I 

1.1. საქართველოს რუკაზე 

პოულობს საბაჟო გამშვებ 

პუნქტებსა და გაფორმების 

ეკონომიკურ ზონებს 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. მოდულის შინაარსი და 

შეფასების მეთოდები; 

2. სგპ-ების დასახელებები; 

3. გეზ-ების, ასევე 

გაფორმების სხვა 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

პირველი 10-15 

წუთი დაუთმეთ 

საკუთარი თავის 

წარდგენას, ასევე 

მოდულის 

შინაარსისა და 

შეფასების 

მეთოდების 

გაცნობას. ლექციის 

დარჩენილი დროის 

მანძილზე 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია), 

საქართველოს რუკა 

სგპ-ებისა და გეზ-

ების აღნიშვნით 

(დანართი 1), 

საქართველოს რუკა 

განმსაზღვრლი 

შეფასების დროს, 

საქართველოს 

რუკაზე (დანართი 

2) პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

სწორად (დანართი 

1-ის შესაბამისად) 

განლაგებული სგპ-

ებისა და გეზ-ების 

დასახელებები 
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ადგილების 

დასახელებები; 

4. რომელ გეზ-ში რომელი 

საქონელი ფორმდება; 

5. სად ხდება თავისუფალ 

ზონაში შესატანი ან 

თავისუფალი ზონიდან 

გასატანი საქონლის 

საბაჟო გაფორმება; 

6. რომელი საქონელი 

ექვემდებარება სგპ-ში 

გაფორმებას; 

7. რომელი საქონელი 

ექვემდებარება 

გაფორმების სხვა 

ადგილზე გაფორმებას. 

სტუდენტებს 

აუხსენით 

თეორიული მასალა, 

კერძოდ: 

1. რომელ გეზ-ში 

რომელი 

საქონელი 

ფორმდება; 

2. სად ხდება 

თავისუფალ 

ზონაში შესატანი 

ან თავისუფალი 

ზონიდან 

გასატანი 

საქონლის საბაჟო 

გაფორმება; 

3. რომელი 

საქონელი 

ექვემდებარება 

სგპ-ში 

გაფორმებას; 

4. რომელი 

საქონელი 

ექვემდებარება 

გფორმების სხვა 

ადგილზე 

გაფორმებას. 

 

პრაქტიკული:  

სგპ-ებისა და გეზ-

ების აღნიშვნის 

გარეშე (დანართი 2). 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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დაფაზე დახაზეთ 

და სტუდენტებს 

გააცანით 

საქართველოს რუკა 

სგპ-ებისა და გეზ-

ების 

დასახელებების 

აღნიშვნით. 

სტუდენტებს 

მიეცით საშუალება 

ავარჯიონ 

ვიზუალური 

მეხსიერება. 

კერძოდ, რუკაზე 

წაშალეთ სგპ-ებისა 

და გეზ-ების 

დასახელებები და 

სტუდენტებს 

დაავალეთ იპოვონ 

მათი განლაგება 

საქართველოს 

რუკაზე. 

 

დამოუკიდებელი:  

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

მომდევნო 

ლექციისთვის 
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ვიზუალურად 

დაიმახსოვრონ სგპ-

ებისა და გეზ-ების 

დასახლებები და 

განლაგებები 

საქართველოს 

რუკაზე. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები;  

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 1, 

პუნქტები 1 და 2, 

მუხლი 18. 

3. საბაჟო საქმის 

სპეცილისტის 

სახელმძღვანელს 

მე-10 თავში 

მოცემული 

საქართველოს 

რუკა. 
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II 

1.2. დეკლარირების 

კლასიფიკატორში 

პოულობს საბაჟო 

გამშვები პუნქტების, 

გაფორმების 

ეკონომიკური 

ზონებისა და 

გაფორმების სხვა 

ადგილების 

დასახელებებსა და 

კოდებს 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. რითია დამტკიცებული 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორი? 

2. რისთვის არის საჭირო 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორი? 

3. რა კოდი აქვს 

თითოეულ საბაჟო 

გამშვებ პუნქტს? 

4. რა კოდი აქვს 

თითოეულ გაფორმების 

ადგილს? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა. 

კერძოდ: 

კომპიუტერი 

(რომელშიც 

ჩაწერილია 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორი) 

ყველა პროფესიული 

სტუდენტისთვის, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია), სგპ-ებისა 

და გეზ-ების 

დასახელებები 

(დანართი 3), 

რომელსაც 

პროფესიულმა 

სტუდენტმა 

დავალების 

შესაბამისად უნდა 

მიუწეროს კოდები. 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულების 

პროცესს, კერძოდ: 

განმსაზღვრლი 

შეფასების დროს,  

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დეკლარირების 

კლასფიკატორის 

გამოყენებით სგპ-

ებისა და გეზ-ების 

დასახელებებისა და 

კოდების პოვნას 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. რითია 

დამტკიცებული 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორ

ი? 

2. რისთვის არის 

საჭირო 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორ

ი? 

3. რა კოდი აქვს 

თითოეულ 

საბაჟო გამშვებ 

პუნქტს? 

4. რა კოდი აქვს 

თითოეულ 

გაფორმების 

ადგილს? 

 

პრაქტიკული:  

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო 

კომპიუტერისა და 

მასში ჩაწერილი 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორის 

გამოყენებით 

იპოვონ თქვენს 
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მიერ 

დასახელებული 

საბაჟო გამშვები 

პუნქტებისა და 

გაფორმების 

ადგილის კოდები. 

 

დამოუკიდებელი:  

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

სახლში ივარჯიშონ 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორში 

სგპ-ებისა და გეზ-

ების კოდების 

პოვნაში. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები;  

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანება, 

დანართი 2, 

ნაწილი 2. 
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III 

1.3. საქართველოს რუკის 

ან დაფისა და მარკერის 

გამოყენებით აღწერს 

საქონლის 

გადაადგილების 

კონტროლის 

ტექნოლოგიის 

განვითარებას 

საქართველოში, მათ 

დადებით და 

უარყოფით მხარეებს. 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. საქონლის გაცილება - 

მისი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები; 

2. შიდა საბაჟო 

ტრანზიტის 

გამოყენება, მისი 

დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები; 

3. აღრიცხვის მოწმობის 

გამოყენება, მისი 

დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები; 

4. საბაჟო 

ზედამხედველობის 

სხვა თანამედროვე 

საშუალებები, მათი 

დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. 

1.5 1.5 1 

 პრაქტიკული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება.  

ლექციის მეორე 

ნახევარში დაფაზე 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია), შევსებული 

და  ცარიელი 

ცხრილები 

საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

გადაადგილების 

კონტროლის 

ტექნოლოგიის 

დადებითი და  

უარყოფითი  

მხრეების შესახებ 

(დანართები 4 და 5). 

განმსაზღვრელი 

შეფასების დროს, 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

სწორად შევსებული 

ცხრილი (დანართი 

5) საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

გადაადგილების 

კონტროლის 

ტექნოლოგიის 

დადებითი და  

უარყოფითი  

მხრეების შესახებ 

(პრაქტიკული 

დავალება). 

 

 



23 
 

დახაზეთ 

საქართველოს რუკა 

და სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო 

მოიფიქრონ 

ტექნოლოგია, თუ 

როგორ 

გააკონტროლონ 

საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

გადაადგილება 

ერთი საბაჟო 

კონტროლის 

ზონიდან 

მეორემდე.  

 

თეორიული:  

ახსენით ახალი 

მასალა: 

1. საქონლის 

გაცილება - მისი 

დადებითი და 

უარყოფითი 

მხარეები; 

2. შიდა საბაჟო 

ტრანზიტის 

გამოყენება, 
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მისი დადებითი 

და უარყოფითი 

მხარეები; 

3. აღრიცხვის 

მოწმობის 

გამოყენება, 

მისი დადებითი 

და უარყოფითი 

მხარეები; 

4. საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის სხვა 

თანამედროვე 

საშუალებები 

(TIR-წიგნაკი, 

სპეციალური 

კონტროლის 

საშუალება, შსს-

ოს სისტემა-

BMARS, 

საფოსტო 

გზავნილების 

ნუსხა), მათი 

დადებითი და 

უარყოფითი 

მხარეები. 

 

დამოუკიდებელი:  

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 
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გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

საქონლის ან/და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

გადაადგილების 

კონტროლის 

თითოეული 

ტექნოლოგიის 

დადებითი და 

უარყოფითი 

მხარეები.  

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები;  

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 7. 
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IV 

1.4. შესაბამისი 

ნორმატიული აქტის 

გამოყენებით პასუხობს 

საბაჟო 

ზედამხედველობასთან 

დაკავშირებულ ზოგად 

კითხვებს 

განსახილველი საკითხები: 

1. საბაჟო 

ზედამხედველობის 

არსი; 

2. საქონლის 

შემოტანის/გატანის 

დრო და ადგილი; 

3. საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დაწყებისა და 

დამთავრების დრო; 

4. საბაჟო კონტროლის 

ზონები; 

5. საბაჟო 

ზედამხედველობის 

ქვეშ მოქცეული 

საქონლის მიმართ 

განსახორციელებელი 

პროცედურები 

6. ავარიის ან 

დაუძლეველი ძალის 

დროს გასატარებელი 

პროცედურები. 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა. 

კერძოდ: 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსი და 

საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის 

№290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

პასუხობს საბაჟო 

ზედამხედველობას

თან დაკავშირებულ 

ზოგად კითხვებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის არსი; 

2. საქონლის 

შემოტანის/გატა

ნის დრო და 

ადგილი; 

3. საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის დაწყებისა 

და 

დამთავრების 

დრო; 

4. საბაჟო 

კონტროლის 

ზონები; 

5. საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის ქვეშ 

მოქცეული 

საქონლის 

მიმართ 

განსახორციელე

ბელი 

პროცედურები 

6. ავარიის ან 

დაუძლეველი 

ძალის დროს 

გასატარებელი 

პროცედურები. 
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პრაქტიკული:  

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო 

კომპიუტერისა და 

მასში ჩაწერილი 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტების 

გამოყენებით 

იპოვონ პასუხები 

განსახილველ 

საკითხებთან 

დაკავშირებით 

თქვენს მიერ 

დასმულ 

კითხვებზე. 

 

დამოუკიდებელი:  

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

სახლში ივარჯიშონ 

შესაბამის 

ნორმატიუი აქტებში 

განსახილველი 

საკითხების 

პოვნაში. 
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სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები;  

2. საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსი, 

მუხლი 207, 

ნაწილი „ს“; 

3. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 1, 

პუნქტები 3-11; 

მუხლები 2; 5; 8; 

12. 
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V 

1.5.  შესაბამისი 

ნორმატიული აქტის 

გამოყენებით აღწერს 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო 

წესებსა და 

პროცედურებს. 

განსახილველი საკითხები: 

1. როგორ ხორციელდება 

საქონლის წარდგენა 

საბაჟო გამშვებ 

პუნქტზე; 

2. რას გულისხმობს 

ზოგადი 

დეკლარირება; 

3. როგორ ხორციელდება 

საქონლის წარდგენა 

საბაჟო გაფორმების 

ადგილზე. 

 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა. 

კერძოდ: 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის 

№290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

აღწერს საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო 

წესებსა და 

პროცედურებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. როგორ 

ხორციელდება 

საქონლის 

წარდგენა 

საბაჟო გამშვებ 

პუნქტზე; 

2. რას 

გულისხმობს 

ზოგადი 

დეკლარირება; 

3. როგორ 

ხორციელდება 

საქონლის 

წარდგენა 

საბაჟო 

გაფორმების 

ადგილზე. 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო 

კომპიუტერისა და 

მასში ჩაწერილი 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტების 

გამოყენებით 
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იპოვონ პასუხები 

განსახილველ 

საკითხებთან 

დაკავშირებით 

თქვენს მიერ 

დასმულ 

კითხვებზე. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და სახლში 

ივარჯიშონ 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

განსახილველი 

საკითხების 

პოვნაში. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები;  

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 
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ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 2, 

პუნქტები 2-4; 

მუხლი 3; 

მუხლი 19. 

VI 

1.6.  ახდენს საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო 

დოკუმენტაციისა და 

ინფორმაციის 

იდენტიფიცირებას 

განსახილველი საკითხები: 

1. ზოგდი 

დეკლარირების რა 

ფორმები არსებობს? 

2. რა დოკუმენტაცია 

მოითხოვება ზოგადი 

დეკლარირების 

განსახორციელებლად  

(საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად)? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). ზოგადი 

დეკლარირების 

განსახორციელებლა

დ (საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად) საჭირო 

აუცილებელი და 

დამატებითი 

დოკუმენტების 

ნიმუშების. 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ, 

განმსაზღვრლი 

შეფასების დროს  

გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც 

ადასტურებს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას -  

ზოგადი 

დეკლარირების 
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3. რა ინფორმაცია 

მოითხოვება ზოგადი 

დეკლარირების 

განსახორციელებლად 

(საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად)? 

 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა: 

1. ზოგდი 

დეკლარირების 

რა ფორმები 

არსებობს? 

2. რა 

დოკუმენტაცია 

მოითხოვება 

ზოგადი 

დეკლარირების 

განსახორციელე

ბლად  (საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის 

დასაწყებად)? 

3. რა ინფორმაცია 

მოითხოვება 

ზოგადი 

დეკლარირების 

განსახორციელე

განსახორციელებლა

დ (საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად) 

საჭირო, 

აუცილებელი და 

დამატებითი 

დოკუმენტების 

იდენტიფიცირებას 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით)   
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ბლად (საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის 

დასაწყებად)? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

დაურიგეთ ზოგადი 

დეკლარირების 

განსახორციელებლა

დ  (საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად) 

სავალდებულო და 

არასავალდებულო 

დოკუმენტაცია და 

დაავალეთ: 

1. მოახდინონ 

სავალდებულო 

დოკუმენტაციის 

იდენტიფიცირებ

ა; 

2. სავალდებულო 

დოკუმენტაციიდ

ნ მოხდინონ 

საჭირო 

ინფორმაციის 

იდენტიფიცირებ

ა. 
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დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას, კერძოდ, 

დაიმახსოვრონ 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო 

დოკუმენტაცია და 

ინფორმაცია. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 4. 
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VII 

1.7.  რისკის 

კრიტერიუმების 

მიხედვით ასაბუთებს 

საბაჟო გამშვებ 

პუნქტზე სისტემის 

მიერ შერჩეული 

დერეფნის დროს 

განსახორციელებელ 

პროცედურებს, ასევე, 

არგუმენტირებულად 

ასაბუთებს 

გადაწყვეტილებას 

რისკის დერეფნის 

შეცვლის შესახებ. 

განსახილველი საკითხები: 

1. რომელი ნორმატილი 

აქტით არის 

განსაზღვრული 

რისკის 

კრიტერიუმებისას 

გასატარებელი 

პროცედურები? 

2. რომელი დერეფნები 

განისაზღვრება სგპ-ზე? 

3. რას ნიშნავს რისკის 

ანალიზი? 

4. რა პროცედურები 

ხორციელდება 

თითოეული დერეფნის  

(მწვანე, წითელი) 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა: 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს:  

1. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 23 

ოქტომბრის 

№22536 ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილო 

მიმოსვლისათვის 

გახსნილი საბაჟო 

გამშვები პუნქტის 

პროცედურული 

სახელმძღვანელო

“; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 აგვისტოს 

№12858 ბრძანების 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

რისკის 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ასაბუთებს საბაჟო 

გამშვებ პუნქტზე 

სისტემის მიერ 

შერჩეული 

დერეფნის დროს 

განსახორციელებე

ლ პროცედურებს, 

ასევე, 

არგუმენტირებულა

დ ასაბუთებს 

გადაწყვეტილებას 

რისკის დერეფნის 

შეცვლის შესახებ. 
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განსაზღვრის 

შემთხვევაში? 

5. რომელი ნორმატილი 

აქტით არის 

განსაზღვრული 

რისკის დერეფნის 

შეცვლის წესი? 

6. ვის შეუძლია რისკის 

დერეფნის შეცვლაზე 

გადაწყვეტილების 

მიღება? 

7. რა შემთხვევაშია 

შესაძლებელი რისკის 

დერეფნის შეცვლაზე 

გადაწყვეტილების 

მიღება? 

1. რომელი 

ნორმატილი 

აქტით არის 

განსაზღვრული 

რისკის 

კრიტერიუმების

ას 

გასატარებელი 

პროცედურები? 

2. რომელი 

დერეფნები 

განისაზღვრება 

სგპ-ზე? 

3. რას ნიშნავს 

რისკის 

ანალიზი? 

4. რა 

პროცედურები 

ხორციელდება 

თითოეული 

დერეფნის  

(მწვანე, 

წითელი) 

განსაზღვრის 

შემთხვევაში? 

5. რომელი 

ნორმატილი 

აქტით არის 

განსაზღვრული 

რისკის 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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დერეფნის 

შეცვლის წესი? 

6. ვის შეუძლია 

რისკის 

დერეფნის 

შეცვლაზე 

გადაწყვეტილებ

ის მიღება? 

7. რა 

შემთხვევაშია 

შესაძლებელი 

რისკის 

დერეფნის 

შეცვლაზე 

გადაწყვეტილებ

ის მიღება? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

დაასაბუთონ საბაჟო 

გამშვებ პუნქტზე 

სისტემის მიერ 

შერჩეული 
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დერეფნის დროს 

განსახორციელებე

ლ პროცედურები, 

ასევე 

გადაწყვეტილება 

რისკის დერეფნის 

შეცვლის შესახებ. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

რისკის 

კრიტერიუმის 

შესაბამისად საბაჟო 

გამშვებ პუნქტზე 

თუ რომელი 

პროცედურები 

ტარდება, რა 

შემთხვევაში 

შეიძლება მათი 

შეცვლა და ვინ 

იღებს დერეფნის 

შეცვლის შესახებ 

გადაწყვეტილებას. 
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სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 23 

ოქტომბრის 

№22536 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილ

ო 

მიმოსვლისათვი

ს გახსნილი 

საბაჟო გამშვები 

პუნქტის 

პროცედურული 

სახელმძღვანელ

ო“, ქვეთავები 2; 

17, დანართი 

№8; 

3. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 
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ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 17. 

VIII 

1.8.  შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს საქონელსა 

და სატრანსპორტო 

საშუალებაზე საბაჟო 

ზედამხედველობის 

განხორციელების 

საშუალებების 

ჩამონათვალსა და 

მათი გამოყენების 

შემთხვევებს 

განსახილველი საკითხები: 

1. საბაჟო 

ზედამხედველობის 

განხორციელების რა  

საშუალებები 

არსებობს? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს: საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის 

№290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია და 

შემოსავლების 

სამსახურის 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

საქონელსა და 

სატრანსპორტო 
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2. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

საგადასახადო 

ორგანოს მიერ 

გაცემული „საქონლისა 

და სატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობა”? 

3. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება TIR-

წიგნაკი? 

4. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობა?  

5. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობა?  

6. რა შემთხვევაში ხდება 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

მონაცემთა 

ავტომატიზებულ 

ბაზაში ინფორმაციის 

ასახვა?  

7. რა შემთხვევაში ხდება 

სასაქონლო საბაჟო 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის 

განხორციელები

ს რა  

საშუალებები 

არსებობს? 

2. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

საგადასახადო 

ორგანოს მიერ 

გაცემული 

„საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის 

მოწმობა”? 

უფროსის 2012 წლის 

23 ოქტომბრის 

№22536 ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილო 

მიმოსვლისათვის 

გახსნილი საბაჟო 

გამშვები პუნქტის 

პროცედურული 

სახელმძღვანელო“. 

 

საშუალებაზე 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

განხორციელების 

საშუალებების 

ჩამონათვალსა და 

მათი გამოყენების 

შემთხვევებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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დეკლარაციის 

გამოყენება? 

8. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება საქონლის 

დროებით შენახვის 

განაცხადი? 

9. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

სასაქონლო 

ზედნადები? 

10. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება საფოსტო 

გზავნილების ნუსხა? 

11. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

სპეციალური 

ელექტრონული 

კონტროლის 

საშუალება? 

 

3. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

TIR-წიგნაკი? 

4. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის 

მოწმობა?  

5. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

ავტოსატრანსპო

რტო 

საშუალების 

აღრიცხვის 

მოწმობა?  

6. რა შემთხვევაში 

ხდება 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

მონაცემთა 

ავტომატიზებუ

ლ ბაზაში 

ინფორმაციის 

ასახვა?  

7. რა შემთხვევაში 

ხდება 

სასაქონლო 

საბაჟო 
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დეკლარაციის 

გამოყენება? 

8. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

საქონლის 

დროებით 

შენახვის 

განაცხადი? 

9. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

სასაქონლო 

ზედნადები? 

10. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

საფოსტო 

გზავნილების 

ნუსხა? 

11. რა შემთხვევაში 

გამოიყენება 

სპეციალური 

ელექტრონული 

კონტროლის 

საშუალება? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 
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შესაბამისი 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ საბაჟო 

ზედამხედველობის 

განხორციელების 

საშუალებების 

ჩამონათვალი და 

მათი გამოყენების 

შემთხვევები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

განხორციელების რა 

საშუალებები 

არსებობს 

საქარველოში და რა 

შემთხვევაში 

გამოიყენება 

თითოეული 

მათგანი. 

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

შეახსენეთ ასევე, 
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რომ გადაიმეორონ 

სწავლის პირველ 

შედეგთან 

დაკავშირეული 

მასალა და 

მოემზადნონ 

განმსაზღვრელი 

შეფასებისთვის. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 7, 9, 

101, 11, 14, 

მუხლი 18, 

პუნქტი 7, 

მუხლი 21, 

პუნქტი 5; 

მუხლები 46, 53, 

56, 60, 66, 71, 74, 

79/5-8, 82, 88, 96; 
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3. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 23 

ოქტომბრის 

№22536 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილ

ო 

მიმოსვლისათვი

ს გახსნილი 

საბაჟო გამშვები 

პუნქტის 

პროცედურული 

სახელმძღვანელ

ო“, ქვეთავები: 

8-12. 
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IX 

სწავლის პირველი 

შედეგის განმსაზღვრელი 

შეფასება 

 

სავარჯიშო 1.1. 

საქართველოს რუკაზე 

განალაგეთ ქვემოთ 

მოცემული სგპ-ებისა და 

გეზ-ების დასახელებები; 

 

სავარჯიშო 1.2. 

დეკლარირების 

კლასიფიკატორის 

გამოყენებით მიუწერეთ 

შესაბამისი საბაჟო 

გამშვები პუნქტის ან/და 

გაფორმების ეკონომიკური 

ზონის დასახელება ამ 

სავარჯიშოში მოცემულ 

კოდებს; 

 

სავარჯიშო 1.3. 

აღწერეთ საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

გადაადგილების 

კონტროლის ტექნოლოგია 

და ჩაწერეთ თითოეული 

მათგანის როგორც 

მინიმუმ, ერთი დადებითი 

0 0 0 2 

პროფესიულმა 

სტუდენტებმა უნდა 

შეასრულონ ამ 

გზამკვლევის 1.1-1.8 

სავარჯიშოები. 

 

კომპიუტერი, 

რომელშიც 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს:  

1. საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსი; 

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია; 

3. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია; 

4. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 23 

ოქტომბრის 

№22536 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ამ 

შეფასების 1.1-1.8 

სავარჯიშოებით 

გათვალისწინებულ

ი დავალებების 

შესრულებას 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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და ერთი უარყოფითი 

მხარე; 

 

სავარჯიშო 1.4. 

საქართველოს 

სადაგადასახდო 

კოდექსისა და 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2012 წლის 26 

ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით, უპასუხეთ 

საბაჟო 

ზედამხედველობასთან 

დაკავშირებულ ზოგად 

კითხვებს; 

 

სავარჯიშო 1.5. 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2012 წლის 26 

ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით აღწერეთ 

ქვემოთ მოცემული, საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო წესები 

და პროცედურები; 

 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილო 

მიმოსვლისათვი

ს გახსნილი 

საბაჟო გამშვები 

პუნქტის 

პროცედურული 

სახელმძღვანელ

ო“. 
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სავარჯიშო 1.6. 

მოახდინეთ საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო 

დოკუმენტაციისა და 

ინფორმაციის 

იდენტიფიცირება; 

 

სავარჯიშო 1.7. 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 23 

ოქტომბრის №22536 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილო 

მიმოსვლისათვის 

გახსნილი საბაჟო გამშვები 

პუნქტის პროცედურული 

სახელმძღვანელოსა“ და 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით, 

დაასაბუთეთ 

გადაწყვეტილება 

შერჩეული დერეფნის 

დროს 
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განსახორციელებელი 

პროცედურებისა და 

რისკის დერეფნის 

შეცვლის შესახებ; 

 

სავარჯიშო 1.8. 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2012 წლის 26 

ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციისა და 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 23 

ოქტომბრის №22536 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

„საავტომობილო 

მიმოსვლისათვის 

გახსნილი საბაჟო გამშვები 

პუნქტის პროცედურული 

სახელმძღვანელოში“ 

იპოვეთ საბაჟო 

ზედამხედველობის 

განხორციელების 

საშუალებების 

ჩამონათვალი და მათი 

გამოყენების შემთხვევები 
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სწავლის მე-2 შედეგი სულ 

34 სთ (1,5 კრ), მაშ შორის: 
12 12 8 2     

სწავლის შედეგი 2. საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენება   

X 

2.1.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს 

იდენტიფიკაციის 

საშუალების 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ ზოგად 

წესებს 

განსახილველი საკითხები: 

1. რას გულისხმობს 

ნიშანდება; 

2. რას გულისხმობს 

სავალდებულო 

ნიშანდება; 

3. სად ხორციელდება 

ნიშანდება. 

 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს: შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

იდენტიფიკაციის 

საშუალების 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ 

ზოგად წესებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. რას 

გულისხმობს 

ნიშანდება; 

2. რას 

გულისხმობს 

სავალდებულო 

ნიშანდება; 

3. სად 

ხორციელდება 

ნიშანდება. 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  
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პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 26, 28, 

31. 
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XI 

2.2.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს 

კანონით დაშვებულ 

საბაჟო 

იდენტიფიკაციის  

საშუალებებს და მათ 

მიმართ წაყენებულ 

მოთხოვნებს 

განსახილველი საკითხები: 

1. საბაჟო 

იდენტიფიკაციის რა 

საშუალებები 

არსებობს? 

2. რა მოთხოვნები აქვს 

წაყენებული საბაჟო 

იდენტიფიკაციის 

საშუალებებს? 

 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს: შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს კანონით 

დაშვებულ საბაჟო 

იდენტიფიკაციის  

საშუალებებს და 

მათ მიმართ 

წაყენებულ 

მოთხოვნებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. საბაჟო 

იდენტიფიკაციი

ს რა 

საშუალებები 

არსებობს? 

2. რა მოთხოვნები 

აქვს 

წაყენებული 

საბაჟო 

იდენტიფიკაციი

ს საშუალებებს? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  
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პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 27. 
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XII 

2.3.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს 

იდენტიფიკაციის 

განხორციელების 

კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ 

ტექნოლოგიას 

განსახილველი საკითხები: 

1. შენობა-ნაგებობებზე 

იდენტიფიკაციის 

საშუალების დადების 

რა ტექნოლოგია 

არსებობს? 

2. საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

დალუქვის რა 

ტექნოლოგია 

არსებობს? 

3. ფიზიკური პირის მიერ 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებით 

საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსის 199-ე 

მუხლის „დ“ 

ქვეპუნქტით 

განსაზღვრულ 

დაუბეგრავ 

რაოდენობასა და 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს:  

1. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია;  

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრისა და 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 2010 

წლის 31 

დეკემბრის 

№985-№1187 

ერთობლივი 

ბრძანებით 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

იდენტიფიკაციის 

განხორციელების 

კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ 

ტექნოლოგიას 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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ღირებულებაზე მეტი 

საქონლის 

იდენტიფიცირების რა 

ტექნოლოგია 

არსებობს? 

4. რას გულისხმობას 

იდენტიფიკაციის 

საშუალების მოხსნა-

მოცილება? 

 

1. შენობა-

ნაგებობებზე 

იდენტიფიკაციი

ს საშუალების 

დადების რა 

ტექნოლოგია 

არსებობს? 

2. საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

დალუქვის რა 

ტექნოლოგია 

არსებობს? 

3. ფიზიკური 

პირის მიერ 

ავტოსატრანსპო

რტო 

საშუალებით 

საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსის 199-ე 

მუხლის „დ“ 

ქვეპუნქტით 

განსაზღვრულ 

დაუბეგრავ 

რაოდენობასა 

და 

ღირებულებაზე 

მეტი საქონლის 

იდენტიფიცირე

დამტკიცებული 

წესი. 
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ბის რა 

ტექნოლოგია 

არსებობს? 

4. რას 

გულისხმობას 

იდენტიფიკაციი

ს საშუალების 

მოხსნა-

მოცილება? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 
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გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 29, 30, 

33; 

3. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრისა და 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 2010 
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წლის 31 

დეკემბრის 

№985-№1187 

ერთობლივი 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

წესი, მუხლი 11. 

 

XIII 

2.4.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს 

იდენტიფიკაციის 

საშუალების 

აღრიცხვის, გაცემისა 

და განადგურების 

ტექნოლოგიას 

განსახილველი საკითხები: 

1. როგორ ხდება 

განხორციელებული 

ნიშანდების შესახებ 

ინფორმაციის 

აღრიცხვა? 

2. როგორ ხორციელდება 

იდენტიფიკაციის 

საშუალებების 

აღრიცხვა, გაცემა, 

განადგურება? 

 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს: შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

იდენტიფიკაციის 

საშუალების 

აღრიცხვის, 

გაცემისა და 
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არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. როგორ ხდება 

განხორციელებუ

ლი ნიშანდების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

აღრიცხვა? 

2. როგორ 

ხორციელდება 

იდენტიფიკაციის 

საშუალებების 

აღრიცხვა, 

გაცემა, 

განადგურება? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

განადგურების 

ტექნოლოგიას, 

კერძოდ:  

1. როგორ ხდება 

განხორციელებ

ული 

ნიშანდების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

აღრიცხვა? 

2. როგორ 

ხორციელდება 

იდენტიფიკაციი

ს საშუალებების 

აღრიცხვა, 

გაცემა, 

განადგურება? 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

შეახსენეთ ასევე, 

რომ გადაიმეორონ 

სწავლის მე-2 

შედეგთან 

დაკავშირეული 

მასალა და 

მოემზადნონ 
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განმსაზღვრელი 

შეფასებისთვის. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 32; 34. 

XIV 

სწავლის მე-2 შედეგის 

განმსაზღვრელი შეფასება 

2.5. კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული 

ტექნოლოგიის დაცვით 

ადებს/ხსნის 

იდენტიფიკაციის 

საშუალებას (2.5 

კრიტერიუმის წარმატებით 

შესრულება ითვლება 

0 0 0 3 

პროფესიულმა 

სტუდენტმა 

კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ

ი ტექნოლოგიის 

დაცვით უნდა 

დაადოს და მოხსნას 

იდენტიფიკაციის 

საშუალება 

ტომარაზე 

იმიტირებული 

ნივთებით ან/და 

ტომარა 

იმიტირებული 

ნივთებით ან/და  

სატრანსპორტო 

საშუალება, წებოვანი 

და ე.წ. მავთულიანი 

საიდენტიფიკაციო 

საშუალება (2-2 ცალი 

პროფესიულ 

სტუდენტზე). 

 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 
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სწავლის მე-2 შედეგის 

განმსაზღვრელ შეფასებად) 

1. იდენტიფიკაციის 

საშუალების დადება 

სატრანსპორტო 

საშუალებაზე ან/და  

ტომარაზე 

იმიტირებული 

ნივთებით; 

2. იდენტიფიკაციის 

საშუალების მოხსნა. 

სატრანსპორტო 

საშუალებაზე. 

 

შესრულებას - 

კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ

ი ტექნოლოგიის 

დაცვით ადებს და 

ხსნის 

იდენტიფიკაციის 

საშუალებას 

ტომარაზე ან/და 

სატრანსპორტო 

საშუალებაზე 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 

 
სწავლის მე-2 შედეგი სულ 

19 სთ (1 კრ), მაშ შორის: 
6 6 4 3   

 
 

სწავლის შედეგი 3. საბაჟო ზედამხედველობის დაწყება  

(საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების კონტროლზე აყვანა) 
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XV 

3.1.  შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს საქონლისა 

და სატრანსპორტო 

საშუალების მიტანისა 

და საბაჟო 

ზედამხედველობის 

ქვეშ საქონლის 

დროებით შენახვის 

ვადებსა და პირობებს 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების მიტანის 

რა ვადები და 

პირობები არსებობს? 

2. საბაჟო 

ზედამხედველობის 

ქვეშ საქონლის 

დროებით შენახვის რა 

ვადები და პირობები 

არსებობს?  

1,5 1,5 2 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის 

№290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია,  

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

მიტანისა და საბაჟო 

ზედამხედველობის 

ქვეშ საქონლის 

დროებით შენახვის 

ვადებსა და 

პირობებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

მიტანის რა 

ვადები და 

პირობები 

არსებობს? 

2. საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის ქვეშ 

საქონლის 

დროებით 

შენახვის რა 

ვადები და 

პირობები 

არსებობს?  

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 
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კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 6; 13-

17. 

 



71 
 

XVI 

3.2.  შესაბამისი 

ნორმატიული აქტის 

გამოყენებით ავსებს 

აღრიცხვის მოწმობას 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. რომელი ნორმატიულ 

აქტის შესაბამისად 

ხდება აღრიცხვის 

მოწმობის შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება 

აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება?  

3. როგორ ხორციელდება 

ცვლილების შეტანა 

აღრიცხვის მოწმობაში? 

 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

აღრიცხვის 

მოწმობის ცარიელი 

ბლანკები, 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია), აღრიცხვის 

მოწმობის ცარიელი 

ბლანკი, 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

შევსებული 

აღრიცხვის მოწმობა 

და  

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

მე-2 დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

აღრიცხვის 

მოწმობაში 

ცვლილების 

შეტანის წესებს 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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1. რომელი 

ნორმატიულ 

აქტის 

შესაბამისად 

ხდება 

აღრიცხვის 

მოწმობის 

შევსება? 

2. როგორ 

ხორცირლდება 

აღრიცხვის 

მოწმობის 

შევსება?  

3. როგორ 

ხორციელდება 

ცვლილების 

შეტანა 

აღრიცხვის 

მოწმობაში? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 
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საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 
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დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 2-4; 7.  

 

XVII 

3.3. შესაბამისი 

ნორმატიული აქტის 

გამოყენებით ავსებს 

რკინიგზის 

ელექტრონულ 

აღრიცხვის მოწმობას 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. რომელი ნორმატიულ 

აქტის შესაბამისად 

ხდება რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის 

მოწმობის ცარიელი 

ბლანკები 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია), რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის 

მოწმობის ცარიელი 

ბლანკი, 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

შევსებული 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობა 

და  

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  
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აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება?  

 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. რომელი 

ნორმატიულ 

აქტის 

შესაბამისად 

ხდება 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის 

მოწმობის 

შევსება? 

2. როგორ 

ხორცირლდება 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის 

მოწმობის 

შევსება?  

 

პრაქტიკული:  

იყოს შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ამ 

დავალების 

შესრულებას 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  
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1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 71. 

 

XVIII 

3.4. შესაბამისი 

ნორმატიული აქტის 

გამოყენებით ავსებს 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობას 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. რომელი ნორმატიულ 

აქტის შესაბამისად 

ხდება 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის 

მოწმობის ცარიელი 

ბლანკები, 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია), 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების  

აღრიცხვის 

მოწმობის ცარიელი 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

შევსებული 

ავტოსატრანსპორტ

ო საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობა 

და  

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

 



78 
 

2. როგორ ხორცირლდება 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება?  

 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. რომელი 

ნორმატიულ 

აქტის 

შესაბამისად 

ხდება 

ავტოსატრანსპო

რტო 

საშუალების 

აღრიცხვის 

მოწმობის 

შევსება? 

2. როგორ 

ხორცირლდება 

ავტოსატრანსპო

რტო 

საშუალების 

აღრიცხვის 

ბლანკი, 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ამ 

დავალების 

შესრულებას 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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მოწმობის 

შევსება?  

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 
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სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლი 10. 

 

XIX 

3.5.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს TIR 

წიგნაკის 

რეგისტრაციისა და  

სპეციალური 

კონტროლის 

საშუალების 

გამოყენების წესებს 

განსახილველი საკითხები: 

1. როგორ ივსება TIR 

წიგნაკი? 

2. როგორ გამოიყენება 

სპეციალური 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

TIR წიგნაკის 

ცარიელი ბლანკები, 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს შემოსავლების 

სამსახურის 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 
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კონტროლის 

საშუალება? 

 

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. როგორ ივსება 

TIR წიგნაკი? 

2. როგორ 

გამოიყენება 

სპეციალური 

კონტროლის 

საშუალება? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს  TIR 

წიგნაკის 

რეგისტრაციისა და  

სპეციალური 

კონტროლის 

საშუალების 

გამოყენების წესებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

შეახსენეთ ასევე, 

რომ გადაიმეორონ 

სწავლის მე-3 

შედეგთან 

დაკავშირეული 

მასალა და 

მოემზადნონ 
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განმსაზღვრელი 

შეფასებისთვის. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები: 8; 11. 
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სწავლის მე-3 შედეგის 

განმსაზღვრელი შეფასება 

 

სავარჯიშო 3.1. 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2012 წლის 26 

ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით უპასუხეთ 

ქვემოთ მოცემულ 

კითხვებს - საქონლისა და 

სატრანსპორტო 

საშუალების მიტანის რა 

ვადები და პირობები 

არსებობს? საბაჟო 

ზედამხედველობის ქვეშ 

საქონლის დროებით 

შენახვის რა ვადები და 

პირობები არსებობს? 

 

სავარჯიშო 3.2. 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით შეავსეთ 

დანართი 3.2.1-ით 

0 0 0 2 

პროფესიულმა 

სტუდენტებმა უნდა 

შეასრულონ ამ 

გზამკვლევის 3.1-1.5 

სავარჯიშოები. 

 

აღრიცხვის 

მოწმობის, 

რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის 

მოწმობის, 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების 

აღრიცხვის 

მოწმობისა და TIR 

წიგნაკის ცარიელი 

ბლანკები, 

კომპიუტერი, 

რომელშიც 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს:  

1. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ამ 

შეფასების 3.1-1.5 

სავარჯიშოებით 

გათვალისწინებულ

ი დავალებების 

შესრულებას 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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მოცემული აღრიცხვის 

მოწმობა და იპოვეთ 

პასუხი კითხვაზე 

აღრიცხვის მოწმობაში 

ცვლილების შეტანის რა 

წესები არსებობს? 

 

სავარჯიშო 3.3. 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით შეავსეთ 

დანართი 3.3.1-ით 

მოცემული რკინიგზის 

ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობა; 

 

სავარჯიშო 3.4. 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით შეავსეთ 

დანართი 3.4.1-ით 

მოცემული 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 
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ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების აღრიცხვის 

მოწმობა; 

 

სავარჯიშო 3.5. 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციის 

გამოყენებით უპასუხეთ 

ცხრილში ქვემოთ 

მოცემულ კითხვებს - 

როგორ ივსება TIR 

წიგნაკი? როგორ 

გამოიყენება სპეციალური 

კონტროლის საშუალება? 

 

 

 
სწავლის მე-3 შედეგი სულ 

23 სთ (1 კრ), მაშ შორის: 
7,5 7,5 6 2     

სწავლის შედეგი 4. საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება  

(საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების კონტროლიდან მოხსნა) 
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XX 

4.1.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს 

საქონელსა და 

სატრანსპორტო 

საშუალებებზე საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების წესებსა 

და პირობებს  

 

განსახილველი საკითხები: 

1. როგორ ხდება 

საქონლის 

დანიშნულების 

ადგილზე წარდგენის 

დადასტურება? 

2. როგორ ხდება 

იმპორტში 

მიზნობრივი 

დანიშნულებით 

გაშვებულ საქონელზე 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულება? 

3. საქონლის განკარგვის 

რა ღონისძიები 

არსებობს? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსი და 

საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის 

№290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

საქონელსა და 

სატრანსპორტო 

საშუალებებზე 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების 

წესებსა და 

პირობებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. როგორ ხდება 

საქონლის 

დანიშნულების 

ადგილზე 

წარდგენის 

დადასტურება? 

2. როგორ ხდება 

იმპორტში 

მიზნობრივი 

დანიშნულებით 

გაშვებულ 

საქონელზე 

საბაჟო 

ზედამხედველო

ბის 

დასრულება? 

3. საქონლის 

განკარგვის რა 

ღონისძიები 

არსებობს? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 
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განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. საქართველოს 

საგადასახადო 

კოდექსი, 

მუხლები: 221; 

225. 

3. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 
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წლის 26 

ივლისის №290 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები: 10; 53. 

XXI 

4.2. შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს 

შემოსავლების 

სამსახურის მონაცემთა 

ავტომატიზებულ 

სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების წესებს 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. როგორ ხორციელდება 

აღრიცხვის მოწმობის 

კონტროლიდან 

მოხსნა? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 

1 აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 

1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია. 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს 

შემოსავლების 

სამსახურის 

მონაცემთა 

ავტომატიზებულ 

სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების 

წესებს 
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საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

1. როგორ 

ხორციელდება 

აღრიცხვის 

მოწმობის 

კონტროლიდან 

მოხსნა? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით დავალება 

გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე 

ახსნილი მასალა. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 

აგვისტოს 

№12858 

ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია, 

მუხლები 5 და 6. 



93 
 

XXII 

4.3.  შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში პოულობს შსს-

ოს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ 

სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების წესებს 

 

განსახილველი საკითხები: 

1. როგორ ხორციელდება 

პირის 

იდენტიფიკაციისა და 

რეგისტრაციის 

სისტემაში - BMARS 

საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულება? 

1,5 1,5 1 

 თეორიული:  

ლექციის პირველი 

ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი 

მეცადინეობისთვის 

მიცემული 

დავალების 

გამოკითხვას 

(განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ 

მიზნით, ყველა 

სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  

ზეპირად ან 

წერილობით 

(კარგი/ 

საშუალო/ცუდი) და 

თითოეულ 

სტუდენტს 

აუხსენით რატომ 

არის მისი 

დავალება კარგი 

(საშუალო ან 

ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ 

შესრულებული 

ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით 

ახალი მასალა:  

კომპიუტერი, 

პროექტორი/ 

მონიტორი, 

ჰენდაუთი 

(სლაიდების 

ამობეჭდილი 

ვერსია). 

კომპიუტერში 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრისა და 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის 

№985-№1187 

ერთობლივი 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

წესი. 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ 

დავალების 

შესრულებას - 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

პოულობს შსს-ოს 

მონაცემთა 

ავტომატიზებულ 

სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების 

წესებს 

(პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით). 
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1. როგორ 

ხორციელდება 

პირის 

იდენტიფიკაციის

ა და 

რეგისტრაციის 

სისტემაში - 

BMARS საბაჟო 

ზედამხედველობ

ის დასრულება? 

 

პრაქტიკული:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

მიეცით 

პრაქტიკული 

სავარჯიშო, 

შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში 

იპოვონ 

განსახილველი 

საკითხების  

შესახებ, თქვენს 

მიერ დასმულ 

კითხვებზე 

პასუხები. 

 

დამოუკიდებელი:  

პროფესიულ 

სტუდენტებს 
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მიეცით 

მეცადინეობდავალე

ბა გაეცნონ საკითხავ 

მასალას და 

დაიმახსოვრონ 

თეორიულ და 

პრაქტიკულ აზე 

ახსნილი მასალა. 

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

შეახსენეთ ასევე, 

რომ გადაიმეორონ 

სწავლის მე-4 

შედეგთან 

დაკავშირეული 

მასალა და 

მოემზადნონ 

განმსაზღვრელი 

შეფასებისთვის. 

 

სარეკომენდაციო 

ლიტერატურა:  

1. გამოყენებული 

სლაიდები; 

2. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრისა და 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 2010 
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წლის 31 

დეკემბრის 

№985-№1187 

ერთობლივი 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

წესი, მუხლები: 

6-9, 13-15. 

XXIII 

სწავლის მე-4 შედეგის 

განმსაზღვრელი შეფასება 

 

სავარჯიშო 4.1. 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2012 წლის 26 

ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქციაში იპოვეთ 

პასუხი კითხვებზე - 

საქონლის დანიშნულების 

ადგილზე წარდგენის 

დადასტურების რა წესები 

არსებობს? მიზნობრივი 

დანიშნულებით გაშვებულ 

საქონელზე საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების წესები 

არსებობს? საქონლის 

განკარგვის ღონისძიებები 

არსებობს? 

 

0 0 0 2 

პროფესიულმა 

სტუდენტებმა უნდა 

შეასრულონ ამ 

გზამკვლევის 4.1-4.3 

სავარჯიშოები. 

 

კომპიუტერი, 

რომელშიც 

ჩაწერილი უნდა 

იყოს:  

1. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის 

№290 ბრძანებით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია; 

2. შემოსავლების 

სამსახურის 

უფროსის 2012 

წლის 1 აგვისტოს 

№12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით 

დამტკიცებული 

ინსტრუქცია; 

3. საქართველოს 

ფინანსთა 

მინისტრისა და 

პროფესიული 

მასწავლებლის/ 

დაწესებულების 

წარმომადგენლის 

მიერ გაკეთებული 

წერილობითი 

ჩანაწერი (ე.წ. 

„ჩეკლისტი“),  

რომელიც ასახავს 

პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ამ 

შეფასების 4.1-4.3 

სავარჯიშოებით 

გათვალისწინებულ

ი დავალებების 

შესრულებას 

(პრაქტიკული 

დავალება). 
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სავარჯიშო 4.2. 

შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 

ბრძანების დანართი 1-ით 

დამტკიცებულ 

ინსტრუქციაში იპოვეთ 

პასუხი კითხვაზე, თუ 

როგორ ხორციელდება 

აღრიცხვის მოწმობის 

კონტროლიდან მოხსნა?   

 

სავარჯიშო 4.3. 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრისა და 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №985-

№1187 ერთობლივი 

ბრძანებით 

დამტკიცებული წესის 

გამოყენებით უპასუხეთ 

ქვემოთ მოცემულ კითხვას 

- შსს-ოს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ 

სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულება რა წესები 

არსებობს? 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 2010 

წლის 31 

დეკემბრის №985-

№1187 

ერთობლივი 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

წესი. 
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სწავლის მე-3 შედეგი სულ 

14 სთ (0.5 კრ), მაშ შორის: 
4,5 4,5 3 2     

 
მოდული სულ 90 სთ  

(4 კრ), მათ შორის: 
30 30 21 9     
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სწავლის შედეგი 1. საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად 

აუცილებელი პროცედურების შესრულება 
 

1.1. საქართველოს რუკაზე პოულობს საბაჟო გამშვებ პუნქტებსა და 

გაფორმების ეკონომიკურ ზონებს (4 სთ) 

 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: პირველი 10-15 წუთი დაუთმეთ საკუთარი თავის 

წარდგენას, ასევე მოდულის შინაარსისა და შეფასების მეთოდების გაცნობას. ლექციის 

დარჩენილი დროის მანძილზე, პროფესიულ სტუდენტებს, მაქსიმალურად გასაგები ენით 

აუხსენით თეორიული მასალა, კერძოდ: 

 

1. რომელ გეზ-ში რომელი საქონელი ფორმდება; 

2. სად ხდება თავისუფალ ზონაში შესატანი ან თავისუფალი ზონიდან გასატანი 

საქონლის საბაჟო გაფორმება; 

3. რომელი საქონელი ექვემდებარება სგპ-ში გაფორმებას; 

4. რომელი საქონელი ექვემდებარება გაფორმების სხვა ადგილზე გაფორმებას. 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 
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დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, მასწავლებლის 

ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

დაფაზე დახაზეთ და სტუდენტებს გააცანით საქართველოს რუკა სგპ-ებისა და გეზ-ების 

დასახელებების აღნიშვნით. სტუდენტებს მიეცით საშუალება ავარჯიშონ ვიზუალური 

მეხსიერება. კერძოდ, რუკაზე წაშალეთ სგპ-ებისა და გეზ-ების დასახელებები და სტუდენტებს 

დაავალეთ იპოვონ მათი განლაგება საქართველოს რუკაზე. 
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1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და დაიმახსოვრონ სგპ-ებისა 

და გეზ-ების დასახლებები დანართი 1 -ის შესაბამისად.  

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რა საქონელი ფორმდება გეზ „თბილისი -2“-ში? 

2. რა საქონელი ფორმდება გეზ „ფოთში“? 

3. რა საქონელი ფორმდება გეზ „ბათუმში“? 

4. სად ხდება თავისუფალ ზონაში შესატანი ან თავისუფალი ზონიდან გასატანი 

საქონლის საბაჟო გაფორმება? 

5. რომელი საქონელი ექვემდებარება სგპ-ში გაფორმებას? 

6. რომელი საქონელი ექვემდებარება გფორმების სხვა ადგილზე გაფორმებას?  
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

სგპ-ებისა და გეზ-ების ჩამონათვალი ჩამოწერეთ დაფაზე, ან აჩვენეთ დემონსტრირების 

საშუალების (პროექტორი/მონიტორი) გამოყენებით. პროფესიულ სტუდენტებს დაურიგეთ 

საქართველოს რუკები სგპ-ებისა და გეზ-ების აღნიშვნის გარეშე (დანართი 2). თითოეულმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა დაფაზე/ეკრანზე ნაჩვენები სგპ-ებისა და გეზ-ების ჩამონათვალი 

უნდა განალაგოს რუკაზე დანართი 1-ის შესაბამისად. სტუდენტების ნაშრომები უნდა 

შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის საშუალებით.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა 

არ იწერება. თუ სტუდენტი რომელიმე სგპ-ს ან გეზ-ს ვერ იპოვის რუკაზე (ან შეცდომით 

განალაგებს), გაუსწორეთ შეცდომა და აჩვენეთ სწორი განლაგება დაფის ან დემონსტრირების 

(პროექტორი/მონიტორი) საშუალების გამოყენებით. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი: 

 

№ 
საბაჟო გამშვები პუნქტებისა (სგპ) და გაფორმების ეკონომიკური 

ზონების (გეზ) დასახელებები 

იპოვა რუკაზე 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1.  სგპ „წითელი ხიდი“   

2.  სგპ „სადახლო-საავტომობილო“ და „სადახლო-სარკინიგზო“   

3.  სგპ „გარდაბანი“   

4.  სგპ „მტკვარი“   

5.  სგპ „ახკერპი“   

6.  სგპ „გუგუთი“   

7.  სგპ „ლაგოდეხი“   

8.  სგპ „სამთაწყარო“   

9.  სგპ „ყაზბეგი“   

10.  სგპ „ვალე“   

11.  სგპ „ნინოწმინდა“   

12.  სგპ „სარფი“   

13.  სგპ „ბათუმის აეროპორტი“   

14.  

სგპ „ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის 

თავისუფალი ინდუსტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები“ 

  

15.  
სგპ „თბილისის აეროპორტი და თბილისის ტექნოლოგიური პარკის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“ 
  

16.  სგპ „ბათუმის პორტი“   

17.  
სგპ „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონა“ 
  

18.  სგპ „კარწახის სამშენებლო ზონა“ და „კარწახი“   
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 
 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 1, პუნქტები 1 და 2, მუხლი 18. 

3. საბაჟო საქმის სპეცილისტის სახელმძღვანელს მე-10 თავში მოცემული საქართველოს 

რუკა.

19.  გეზ „თბილისი“   

20.  გეზ „თბილისი 2“   

21.  გეზ „აეროპორტი“   

22.  გეზ „ბათუმი“   

23.  გეზ „ფოთი“   

24.  ქუთაისის განყოფილება   

25.  თელავის განყოფილება   

26.  რუსთავის განყოფილება   

27.  ახალციხის განყოფილება   

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი რომელიმე სგპ-ს ან გეზ-ს ვერ იპოვის რუკაზე (ან შეცდომით 

განალაგებს), გაუსწორეთ შეცდომა და აჩვენეთ სწორი განლაგება დაფის ან დემონსტრირების 

(პროექტორი/მონიტორი) საშუალების გამოყენებით. 
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დანართი 1. საქართველოს რუკა სგპ-ებისა და გეზ-ების აღნიშვნით 

 

 

 

 

  

- საბაჟო გამშვები პუნქტები 

- გაფორმების ეკონომიკური ზონები 
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დანართი 2. საქართველოს რუკაზე განალაგეთ სგპ-ებისა და გეზ-ების დასახელებები 

 

სტდენტის სახელი, გვარი: ____________________________ 

 

 

 

- საბაჟო გამშვები პუნქტები 

- გაფორმების ეკონომიკური ზონები 
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1.2. დეკლარირების კლასიფიკატორში პოულობს საბაჟო გამშვები 

პუნქტების, გაფორმების ეკონომიკური ზონებისა და გაფორმების სხვა 

ადგილების დასახელებებსა და კოდებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ  ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა. კერძოდ: 

 

1. რითია დამტკიცებული დეკლარირების კლასიფიკატორი? 

2. რისთვის არის საჭირო დეკლარირების კლასიფიკატორი? 

3. რა კოდი აქვს თითოეულ საბაჟო გამშვებ პუნქტს? 

4. რა კოდი აქვს თითოეულ გაფორმების ადგილს? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 
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დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო კომპიუტერისა და მასში ჩაწერილი 

დეკლარირების კლასიფიკატორის გამოყენებით იპოვონ თქვენს მიერ შერჩევითი წესით 

დასახელებული საბაჟო გამშვები პუნქტებისა და გაფორმების ადგილების კოდები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და სახლში ივარჯიშონ 

დეკლარირების კლასიფიკატორში სგპ-ებისა და გეზ-ების კოდების პოვნაში. 
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რითია დამტკიცებული დეკლარირების კლასიფიკატორი? 

2. რისთვის არის საჭირო დეკლარირების კლასიფიკატორი? 

3. რა კოდი აქვს თითოეულ საბაჟო გამშვებ პუნქტს? 

4. რა კოდი აქვს თითოეულ გაფორმების ადგილს? 

 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

პროფესიულ სტუდენტებს დაურიგეთ სგპ-ებისა და გეზ-ების დასახელებები კოდების 

გარეშე (დანართი 3). თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა დეკლარირების 

კლასიფიკატორის გამოყენებით უნდა იპოვოს თქვენს მირ შერჩევით დასახელებული მინიმუმ 

5 მათგანის კოდი. სტუდენტების ნაშრომები უნდა შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის 

საშუალებით.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა 

არ იწერება. თუ სტუდენტი რომელიმე სგპ-ის ან გეზ-ის კოდს ვერ იპოვნის დეკლარირების 

კლასიფიკატორში, შეფასების დასრულების შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ 

შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი: 

 

№ კოდი დასახელება 

კოდი იპოვა დეკლარირების 

კლასიფიკატორში 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

 

69001; 99001 

69110; 99110 

 

20011 

  

საბაჟო გამშვები პუნქტი „ თბილისის 
აეროპორტი და თბილისის 
ტექნოლოგიური პარკის 
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა “ 

(მხოლოდ თბილისის აეროპორტის 

ტერიტორიაზე ფიზიკური პირის 

მიერ საჰაერო ტრანსპორტით 

შემოტანილ საქონელზე 

გამარტივებული საბაჟო 

დეკლარაციის წარდგენისას) 

  

2 69002; 99002 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ წითელი 

ხიდი “ 

  

3 69003; 99003 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ სადახლო - 

საავტომობილო “ 
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4 69004; 99004 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ სადახლო - 

სარკინიგზო “ 

  

5 69005; 99005 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ გუგუთი “   

6 69006; 99006 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ახკერპი “   

7 69007; 99007 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ 

სამთაწყარო “ 

  

8 69009; 99009 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ გარდაბანი 

“ 

  

9 69021; 99021 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ მტკვარი “    

10 69010; 99010 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ლაგოდეხი 

“ 

  

11 69101; 99101 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ყაზბეგი “   

12 69301; 99301 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ვალე “   

13 69302; 99302 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ 

ნინოწმინდა “ 

  

14 69401; 99401 

69403; 99403 

69404; 99404 

20013 

საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ქუთაისისა 
და სენაკის აეროპორტები და 
ქუთაისის თავისუფალი 
ინდუსტრიული და ქუთაისის 
ჰუალინგის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონები “ 

  

ქ . ქუთაისი , ყოფილი ავტოქარხნის 

ტერიტორია , ავტომშენებლის ქ . №88 

( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 

მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 

გაფორმებისათვის ) 

  

15 69501; 99501 

69502 

69503 

საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ფოთისა და 

ყულევის პორტები და ფოთის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა “ 

  

16 69601; 99601 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ სარფი “   

17 69604; 99604 

  

საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ბათუმის 

პორტი “ 

  



110 
 

18 69603; 99603 

20012 

  

საბაჟო გამშვები 

პუნქტი „ ბათუმის 

აეროპორტი “ საბაჟო 

გამშვები პუნქტი „ 

ბათუმის აეროპორტი “ 

( მხოლოდ ბათუმის აეროპორტის 

ტერიტორიაზე ფიზიკური პირის 

მიერ საჰაერო ტრანსპორტით 

შემოტანილ საქონელზე 

გამარტივებული საბაჟო 

დეკლარაციის წარდგენისას ) 

  

19 69309; 99309 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ კარწახის 

სამშენებლო ზონა “ 

  

20 69320; 99320 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ კარწახი “                                        

21   

  

 

11111; 99111 

  

  

20111 

  

  

 

 

 

20002 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

თბილისი “: 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ; 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 
მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 

სოფელი მარტყოფი , თბილისის 

შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 

მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 

მონაწილეთა საწყობში წარდგენილი 

საქონლის გაფორმებისათვის ). 

 

  

22 69221; 99221 

  

  

69000; 99000 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ; 
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გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 

სოფელი მარტყოფი , თბილისის 

შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 

მხოლოდ საექსპორტო ან 

სარკინიგზო ტრანსპორტით 

გადაადგილებული საქონლის 

გაფორმებისათვის ). 

24   

  

 

11112; 69600; 
99112 

  

  

  

  

  

  

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

ბათუმი ": 

  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი ადლია , სენაკი - ფოთი 
სარფის საავტომობილო გზის 106- ე 
კმ ( მათ შორის , საფოსტო 
გზავნილით საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიიდან გასატანი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . ბათუმი , ბაქოს ქ . №11; 

  

  

25 20112 

  

  

  

  

  

  

  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი ადლია , სენაკი - ფოთი 
სარფის საავტომობილო გზის 106- 
ე კმ ( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი 
საქონლის გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . ბათუმი , ბაქოს ქ . №11 ( მხოლოდ 
„ ოქროს სიის “ მონაწილეთა 
კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

  

26 69605 

  

ქ . ბათუმი , ტბელ - აბუსერიძის ქ . 
№11, სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს 
სამმართველოს ქ . ბათუმის 
განყოფილების შენობა . 

  

  

27   

  

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

ფოთი ": 
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11113; 69500; 
99113 

  

20113 

  

  

 

69510 

  

 

 

69511 

  

  

  

  

69555 

 

ქ . ფოთი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . №32; 

  

 

ქ . ფოთი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . №32 
( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . ფოთი , სსიპ – საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ 
საქართველოს სამმართველოს ქ . 
ფოთის განყოფილების შენობა ; 

 

 ქ . ზუგდიდი , პარიზის კომუნის ქ . 
№7, სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს 
სამმართველოს ქ . ზუგდიდის 
განყოფილების შენობა ; 

  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი , სოფ 

. ოზურგეთი , სსიპ – საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ 

საქართველოს სამმართველოს ქ . 

ოზურგეთის განყოფილების შენობა . 

28   

  

 

11114; 99114 

  

20010 

  

  

20114 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

აეროპორტი ": 

  

ქ . თბილისი , აეროპორტის 

მიმდებარე ტერიტორია ; 

  

ქ . თბილისი , აეროპორტის 
მიმდებარე ტერიტორია ( მხოლოდ 
საფოსტო გზავნილების 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . თბილისი , აეროპორტის 
მიმდებარე ტერიტორია ( მხოლოდ „ 
ოქროს სიის “ მონაწილეთა 
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კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ). 

  

29   

   

20002 

  

  

  

69043 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 69250 

  

საქონლის გაფორმების 

სამმართველო : 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 
მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი 
საქონლის გაფორმებისათვის ); 

  

საქართველოს საბაჟო საზღვრიდან ქ . 
თბილისის რკინიგზის სამგზავრო 
სადგურის ტერიტორიის ჩათვლით 
და უკუმიმართულებით მოძრავი 
ერევანი - ბათუმი - ერევანი , ბათუმი 
- ერევანი - ბათუმის საერთაშორისო 
სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი 
მარშრუტის მსვლელობის სწრაფი 
სამგზავრო მატარებელი ( იმ 
შემთხვევაში , თუ ვერ ხერხდება 
აღნიშნული პროცედურის 
მატარებელში წარმართვა , საქონლის 
გაფორმება განხორციელდება 
უახლოეს ან დეკლარანტის მიერ 
შერჩეულ გაფორმების ადგილზე ); 

  

ქ . გორი , მოსკოვის ქ . №1, სსიპ – 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს აღმოსავლეთ 
საქართველოს სამმართველოს ქ . 
გორის განყოფილების შენობა . 

  

  

30  

 

69017; 99017 

  

 

20002 

 თელავის განყოფილება: 

 

ქ . თელავი , დავით აღმაშენებლის 

გამზ . №41; 

  

ქ . თელავი , დავით აღმაშენებლის 
გამზ . №41 ( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
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69070 

მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . თელავი , ჩოლოყაშვილის ქ . №21, 

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტოს აღმოსავლეთ 

საქართველოს სამმართველოს ქ . 

თელავის განყოფილების შენობა . 

31   

  

69300; 99300 

  

20002 

  

  

 

69350 

ახალციხის განყოფილება : 

  

ქ . ახალციხე , პ . ნათენაძის ქ . №54; 

  

ქ . ახალციხე , პ . ნათენაძის ქ . №54 ( 
მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . ახალციხე , ახალქალაქის 
გზატკეცილი №2, სსიპ – 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს აღმოსავლეთ 
საქართველოს სამმართველოს ქ . 
ახალციხის განყოფილების შენობა 
. 

  

  

32   

  

69400; 99400 

  

20004 

  

   

69450 

ქუთაისის განყოფილება : 

  

ქ . ქუთაისი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . 

№5; 

  

ქ . ქუთაისი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . 
№5 ( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს 
დასავლეთ საქართველოს 

  



115 
 

სამმართველოს ქ . ქუთაისის 
განყოფილების შენობა . 

  

33   

  

69014; 99014 

  

20002 

  

  

69050 

რუსთავის განყოფილება : 

  

ქ . რუსთავი , კოსტავას ქ . №36; 

  

ქ . რუსთავი , კოსტავას ქ . №36 
(მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს 
თბილისის სამმართველოს 
სარეგისტრაციო განყოფილების 
შენობა . 

  

  

34 

11116; 99116 

  

  

11115; 99115 

  

  

  

  

20116 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

თბილისი 2“: 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ; 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 
მხოლოდ სასაქონლო პარტიათა 
ნაკრებით საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე შემოტანილი 
საქონლის გაფორმებისათვის ); 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 

სოფელი მარტყოფი , თბილისის 

შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 

მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 

მონაწილეთა კუთვნილი 

საქონლის გაფორმებისათვის ).“. 
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თუ სტუდენტი რომელიმე სგპ-ის ან გეზ-ის კოდს ვერ იპოვნის დეკლარირების კლასიფიკატორში, 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 

 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანება, 

დანართი 2, ნაწილი 2.
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დანართი 3. სგპ-ებისა და გეზ-ების დასახელებებს მიუწერეთ შესაბამისი კოდები 

დეკლარირების კლასიფიკატორის მიხედვით 

 

სტდენტის სახელი, გვარი: ____________________________ 

 

№ კოდი დასახელება 

კოდი იპოვა დეკლარირების 

კლასიფიკატორში 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

 

 საბაჟო გამშვები პუნქტი „ თბილისის 
აეროპორტი და თბილისის 
ტექნოლოგიური პარკის 
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა “ 

(მხოლოდ თბილისის აეროპორტის 

ტერიტორიაზე ფიზიკური პირის 

მიერ საჰაერო ტრანსპორტით 

შემოტანილ საქონელზე 

გამარტივებული საბაჟო 

დეკლარაციის წარდგენისას) 

  

2  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ წითელი 

ხიდი “ 

  

3  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ სადახლო - 

საავტომობილო “ 

  

     

4  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ სადახლო - 

სარკინიგზო “ 

  

5  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ გუგუთი “   

6  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ახკერპი “   

7  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ 

სამთაწყარო “ 

  

8  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ გარდაბანი 

“ 

  

9  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ მტკვარი “    

10  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ლაგოდეხი 

“ 

  

11  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ყაზბეგი “   

12  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ვალე “   
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13  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ 

ნინოწმინდა “ 

  

14  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ქუთაისისა 
და სენაკის აეროპორტები და 
ქუთაისის თავისუფალი 
ინდუსტრიული და ქუთაისის 
ჰუალინგის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონები “ 

  

ქ . ქუთაისი , ყოფილი ავტოქარხნის 

ტერიტორია , ავტომშენებლის ქ . №88 

( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 

მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 

გაფორმებისათვის ) 

  

15  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ფოთისა და 

ყულევის პორტები და ფოთის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა “ 

  

16  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ სარფი “   

17  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ ბათუმის 

პორტი “ 

  

18  საბაჟო გამშვები 

პუნქტი „ ბათუმის 

აეროპორტი “ საბაჟო 

გამშვები პუნქტი „ 

ბათუმის აეროპორტი “ 

( მხოლოდ ბათუმის აეროპორტის 

ტერიტორიაზე ფიზიკური პირის 

მიერ საჰაერო ტრანსპორტით 

შემოტანილ საქონელზე 

გამარტივებული საბაჟო 

დეკლარაციის წარდგენისას ) 

  

19  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ კარწახის 

სამშენებლო ზონა “ 

  

20  საბაჟო გამშვები პუნქტი „ კარწახი “                                        
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21  გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

თბილისი “: 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ; 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 
მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 

სოფელი მარტყოფი , თბილისის 

შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 

მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 

მონაწილეთა საწყობში წარდგენილი 

საქონლის გაფორმებისათვის ). 

 

  

22  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ; 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 

სოფელი მარტყოფი , თბილისის 

შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 

მხოლოდ საექსპორტო ან 

სარკინიგზო ტრანსპორტით 

გადაადგილებული საქონლის 

გაფორმებისათვის ). 

  

24  გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

ბათუმი ": 

  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი ადლია , სენაკი - ფოთი 
სარფის საავტომობილო გზის 106- ე 
კმ ( მათ შორის , საფოსტო 
გზავნილით საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიიდან გასატანი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 
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ქ . ბათუმი , ბაქოს ქ . №11; 

  

25  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი ადლია , სენაკი - ფოთი 
სარფის საავტომობილო გზის 106- 
ე კმ ( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი 
საქონლის გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . ბათუმი , ბაქოს ქ . №11 ( მხოლოდ 
„ ოქროს სიის “ მონაწილეთა 
კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

  

26  ქ . ბათუმი , ტბელ - აბუსერიძის ქ . 
№11, სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს 
სამმართველოს ქ . ბათუმის 
განყოფილების შენობა . 

  

  

27  გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

ფოთი ": 

  

ქ . ფოთი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . №32; 

  

 

ქ . ფოთი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . №32 
( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . ფოთი , სსიპ – საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ 
საქართველოს სამმართველოს ქ . 
ფოთის განყოფილების შენობა ; 

 

 ქ . ზუგდიდი , პარიზის კომუნის ქ . 
№7, სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
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სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს 
სამმართველოს ქ . ზუგდიდის 
განყოფილების შენობა ; 

  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი , სოფ 

. ოზურგეთი , სსიპ – საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ 

საქართველოს სამმართველოს ქ . 

ოზურგეთის განყოფილების შენობა . 

28  გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

აეროპორტი ": 

  

ქ . თბილისი , აეროპორტის 

მიმდებარე ტერიტორია ; 

  

ქ . თბილისი , აეროპორტის 
მიმდებარე ტერიტორია ( მხოლოდ 
საფოსტო გზავნილების 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . თბილისი , აეროპორტის 
მიმდებარე ტერიტორია ( მხოლოდ „ 
ოქროს სიის “ მონაწილეთა 
კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ). 

  

  

29  საქონლის გაფორმების 

სამმართველო : 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 
მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი 
საქონლის გაფორმებისათვის ); 

  

საქართველოს საბაჟო საზღვრიდან ქ . 
თბილისის რკინიგზის სამგზავრო 
სადგურის ტერიტორიის ჩათვლით 
და უკუმიმართულებით მოძრავი 
ერევანი - ბათუმი - ერევანი , ბათუმი 
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- ერევანი - ბათუმის საერთაშორისო 
სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი 
მარშრუტის მსვლელობის სწრაფი 
სამგზავრო მატარებელი ( იმ 
შემთხვევაში , თუ ვერ ხერხდება 
აღნიშნული პროცედურის 
მატარებელში წარმართვა , საქონლის 
გაფორმება განხორციელდება 
უახლოეს ან დეკლარანტის მიერ 
შერჩეულ გაფორმების ადგილზე ); 

  

ქ . გორი , მოსკოვის ქ . №1, სსიპ – 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს აღმოსავლეთ 
საქართველოს სამმართველოს ქ . 
გორის განყოფილების შენობა . 

  

30   თელავის განყოფილება: 

 

ქ . თელავი , დავით აღმაშენებლის 

გამზ . №41; 

  

ქ . თელავი , დავით აღმაშენებლის 
გამზ . №41 ( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

ქ . თელავი , ჩოლოყაშვილის ქ . №21, 

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტოს აღმოსავლეთ 

საქართველოს სამმართველოს ქ . 

თელავის განყოფილების შენობა . 

  

31  ახალციხის განყოფილება : 

  

ქ . ახალციხე , პ . ნათენაძის ქ . №54; 

  

ქ . ახალციხე , პ . ნათენაძის ქ . №54 ( 
მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 
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ქ . ახალციხე , ახალქალაქის 
გზატკეცილი №2, სსიპ – 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს აღმოსავლეთ 
საქართველოს სამმართველოს ქ . 
ახალციხის განყოფილების შენობა 
. 

  

32  ქუთაისის განყოფილება : 

  

ქ . ქუთაისი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . 

№5; 

  

ქ . ქუთაისი , ივ . ჯავახიშვილის ქ . 
№5 ( მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს 
დასავლეთ საქართველოს 
სამმართველოს ქ . ქუთაისის 
განყოფილების შენობა . 

  

  

33  რუსთავის განყოფილება : 

  

ქ . რუსთავი , კოსტავას ქ . №36; 

  

ქ . რუსთავი , კოსტავას ქ . №36 
(მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 
მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის 
გაფორმებისათვის ); 

  

სსიპ – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს 
თბილისის სამმართველოს 
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სარეგისტრაციო განყოფილების 
შენობა . 

  

34 

 

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ 

თბილისი 2“: 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ; 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 
სოფელი მარტყოფი , თბილისის 
შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 
მხოლოდ სასაქონლო პარტიათა 
ნაკრებით საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე შემოტანილი 
საქონლის გაფორმებისათვის ); 

  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი , 

სოფელი მარტყოფი , თბილისის 

შემოსავლელი გზის 36- ე კმ ( 

მხოლოდ „ ოქროს სიის “ 

მონაწილეთა კუთვნილი 

საქონლის გაფორმებისათვის ).“. 
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1.3. საქართველოს რუკის ან დაფისა და მარკერის გამოყენებით აღწერს 

საქონლის გადაადგილების კონტროლის ტექნოლოგიის განვითარებას 

საქართველოში, მათ დადებით და უარყოფით მხარეებს (4 სთ) 

 

1.1.1. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული 

დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის 

დავალება შეაფასეთ  ზეპირად ან წერილობით (კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ 

სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ 

საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე დავალება.  

ლექციის მეორე ნახევარში დაფაზე დახაზეთ საქართველოს რუკა და სტუდენტებს მიეცით 

პრაქტიკული სავარჯიშო მოიფიქრონ ტექნოლოგია, თუ როგორ გააკონტროლონ საქონლისა 

და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება ერთი საბაჟო კონტროლის ზონიდან 

მეორემდე.  

 

 

1.1.2. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

ახსენით ახალი მასალა: 

1. საქონლის გაცილება - მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები; 

2. შიდა საბაჟო ტრანზიტის გამოყენება, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები; 

3. აღრიცხვის მოწმობის გამოყენება, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები; 

4. საბაჟო ზედამხედველობის სხვა თანამედროვე საშულებები, მათი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. 

 

სასურველია: 
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1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, მასწავლებლის 

ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და დაიმახსოვრონ საქონლის 

ან/და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების კონტროლის თითოეული ტექნოლოგიის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები.  
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რას გულისხმობს საქონლის გაცილება და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

გააჩნია მას? 

2. რას გულისხმობდა შიდა საბაჟო ტრანზიტის გამოყენება და რა დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები გააჩნდა მას?  

3. რას გულისხმობს აღრიცხვის მოწმობის გამოყენება და რა დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები გააჩნია მას? 

4. საბაჟო ზედამხედველობის სხვა რა თანამედროვე საშულებები არსებობს და რა 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები გააჩნია თითოეულ მათგანს? 

 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

პროფესიულ სტუდენტებს დაურიგეთ მე-4 დანართში მოცემული ცხრილი.  თითოეულმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა ჩამოწეროს საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების 

გადაადგილების კონტროლის ტექნოლოგიის მინიმუმ ერთი დადებითი და ერთი უარყოფითი 

მხრე.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა 

არ იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრილებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი: 

 

№ 
საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების 

კონტროლის ტექნოლოგიის დასახელება 

ჩამოწერა დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1.  გაცილება   

2.  შიდა საბაჟო ტრანზიტი   

3.  აღრიცხვის მოწმობა   

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრილებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 7.  
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დანართი 4. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების 

კონტროლის ტექნოლოგიის დადებითი და  უარყოფითი  მხრეები 

 

 

№ 
გადაადგილების კონტროლის 

ტექნოლოგის დასახელება 
დადებითი მხარეები უარყოფითი მხარეები 

1.  გაცილება 1. უშუალო კონტროლი 

გადაადგილების  

საწყისი წერტილიდან 

დანიშნულების 

ადგილამდე; 

2. არ საჭიროებს 

მიტანის ვადის 

კონტროლს.  

1. არ არის შესაძლებელი 

მოაცემთა ავტომატური 

ელექტრონული 

აღრიცხვა; 

2. მისი ადმინისტრირება 

მოითხოვს მეტ სამუშაო 

ძალას; 

3. მოითხოვს დამატებით 

სატრანსპორტო 

საშუალებებს 

გასაცილებლად. 

2.  შიდა საბაჟო ტრანზიტი 1. შესაძლებელია 

აღრიცხვის 

ჟურნალების ხელით 

წარმოება; 

2. შესაძლებელია 

მიტანის ვადის 

დარღვევასთან 

დაკავშირებული 

სამართალდარღვევის 

გამოვლენა. 

1. არ არის შესაძლებელი 

მონაცემთა ავტომატური 

ელექტრონული 

აღრიცხვა; 

2. ივსება ხელით, რაც 

ზრდის საბაჟო 

კონტროლზე აყვანის 

დროს; 

3. მიტანის ვადების 

კონტროლი 

შესაძლებელია, თუმცა 

რთულია, რადგან მისი 

ადმინისტრირება 

მოითხოვს მეტ სამუშაო 

დროსა და ძალას; 

4. რთულია ვადის 

დარღვევასთან 

დაკავშირებული 

სამართალდარღვევის 

გამოვლენა. 

3.  აღრიცხვის მოწმობა 1. ივსება 

ელექტრონულად; 

2. შესაძლებელი 

მონაცემთა 

ავტომატური 

ელექტრონული 

აღრიცხვა; 

3. შესაძლებელია 

მიტანის ვადის 

დარღვევასთან 

1. შესაძლოა ტექნიკის 

გაუმართაობის გამო 

დაგვიანდეს საქონლის 

ან/და სატრანსპორტო 

საშუალების 

კონტროლზე 

აყვანა/კონტროლიდან 

მოხსნა; 

2. არ არის შესაძლებელი 

იმის დადგენა, თუ 
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დაკავშირებული 

სამართალდარღვევის 

დროული გამოვლენა; 

4. შესაძლებელია 

მონაცემთა 

განუსაზღვრელი 

ვადით შენახვა 

ელექტრონულად, რაც 

არ სჭიროებს 

დამატებითი შენობა 

ნაგებობის გამოყოფას 

არქივისთვის. 

 

კონკრეტულ დროს სად 

იმყოფება 

სატრანსპორტო 

საშუალება.  
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დანართი 5. ჩამოწერეთ საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების 

კონტროლის ტექნოლოგიის დადებითი და  უარყოფითი  მხრეები 

 

სტდენტის სახელი, გვარი: ____________________________ 

 

 

№ 
გადაადგილების კონტროლის 

ტექნოლოგიის დასახელება 

დადებითი მხარეები 

(ჩაწერეთ თითოეულზე 

ზე მინიმუმ ერთი 

დადებითი მხარე) 

უარყოფითი მხარეები 

(ჩაწერეთ თითოეულზე 

მინიმუმ ერთი უაროფითი 

მხარე) 

1.  გაცილება   

2.  შიდა საბაჟო ტრანზიტი   

3.  აღრიცხვის მოწმობა   
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1.4. შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით პასუხობს საბაჟო 

ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ ზოგად კითხვებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ  ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/ საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა. კერძოდ: 

 

1. საბაჟო ზედამხედველობის არსი; 

2. საქონლის შემოტანის/გატანის დრო და ადგილი; 

3. საბაჟო ზედამხედველობის დაწყებისა და დამთავრების დრო; 

4. საბაჟო კონტროლის ზონები; 

5. საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული საქონლის მიმართ განსახორციელებელი 

პროცედურები 

6. ავარიის ან დაუძლეველი ძალის დროს გასატარებელი პროცედურები. 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 
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6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო კომპიუტერისა და მასში ჩაწერილი 

შესაბამისი ნორმატიული აქტების გამოყენებით იპოვონ პასუხები განსახილველ საკითხებთან 

დაკავშირებით თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე. 

 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

სტუდენტებს მიეცით დავალება სახლში ივარჯიშონ შესაბამის ნორმატიულ აქტებში 

განსახილველი საკითხების პოვნაში. 
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რაში მდგომარეობს საბაჟო ზედამხედველობის არსი? 

2. სად და რა დროს შეიძლება საქონლის შემოტანა/გატანა? 

3. როდის იწყება საბაჟო ზედამხედველობა? 

4. როდის მთავრდება საბაჟო ზედამხედველობა? 

5. რა საბაჟო კონტროლის ზონები არსებობს საქართველოში? 

6. რა პროცედურები ხორციელდება საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული 

საქონლის მიმართ? 

7. რა პროცედურები ტარდება ავარიის ან დაუძლეველი ძალის დროს? 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით 

უნდა იპოვოს თქვენს მირ შერჩევით დასახელებული მინიმუმ 5 მათგანს. სტუდენტების 

მუშაობა უნდა შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის საშუალებით.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა 

არ იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი: 

 

№ საბაჟო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ზოგადი კითხვები 

შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვა შესაბამისი 

ჩანაწერი 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს, თუ რაში 

მდგომარეობს საბაჟო ზედამხედველობის არსი 
  

2.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს სად და რა 

დროს შეიძლება საქონლის შემოტანა/გატანა 
  

3.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს, თუ როდის 

იწყება საბაჟო ზედამხედველობა 
  

4.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს, თუ როდის 

მთავრდება საბაჟო ზედამხედველობა 
  

5.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს, თუ რა 

საბაჟო კონტროლის ზონები არსებობს საქართველოში 
  

6.  

შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს, თუ რა 

პროცედურები ხორციელდება საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ 

მოქცეული საქონლის მიმართ 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 207, ნაწილი „ს“; 

3. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 1, პუნქტები 3-11; მუხლი 2, პუნქტი 1; მუხლები 

5; 8; 12.  

7.  

შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს ჩანაწერს ავარიის ან 

დაუძლეველი ძალის დროს გასატარებელ პროცედურებთან 

დაკავშირებით 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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1.5. შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით აღწერს საბაჟო 

ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო წესებსა და პროცედურებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ  ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/ საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. როგორ ხორციელდება საქონლის წარდგენა საბაჟო გამშვებ პუნქტზე; 

2. რას გულისხმობს ზოგადი დეკლარირება; 

3. როგორ ხორციელდება საქონლის წარდგენა საბაჟო გაფორმების ადგილზე. 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო კომპიუტერისა და მასში 

ჩაწერილი შესაბამისი ნორმატიული აქტების გამოყენებით იპოვონ პასუხები განსახილველ 

საკითხებთან დაკავშირებით თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე. 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და სახლში 

ივარჯიშონ შესაბამის ნორმატიულ აქტში განსახილველი საკითხების პოვნაში.
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 
 

1. რას გულისმობს საქონლის წარდგენა საბაჟო გმშვებ პუნქტზე? 

2. რას გულისხმობს ზოგადი დეკლარირება? 

3. რას გულისმობს საქონლის წარდგენა საბაჟო გაფორმების ადგილზე? 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით 

უნდა აღწეროს მინიმუმ 2 პროცედურა მაინც. სტუდენტების მუშაობა უნდა შეფასდეს ქვემოთ 

მოცემული ცხრილის საშუალებით.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

№ 
საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო წესები და 

პროცედურები 

შესაბამის ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით 

აღწერა შესაბამისი 

პროცედურა 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1.  
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით აღწერს, თუ  რას 

გულისმობს საქონლის წარდგენა საბაჟო გამშვებ პუნქტზე 
  

2.  
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით აღწერს, თუ რას 

გულისხმობს ზოგადი დეკლარირება 
  

3.  
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით აღწერს, თუ  რას 

გულისმობს საქონლის წარდგენა საბაჟო გაფორმების ადგილზე 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრილებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 2, პუნქტები 2-4; მუხლი 3; მუხლი 19. 
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1.6. ახდენს საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო 

დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის იდენტიფიცირებას (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/ საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. ზოგდი დეკლარირების რა ფორმები არსებობს? 

2. რა დოკუმენტაცია მოითხოვება ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად  

(საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად)? 

3. რა ინფორმაცია მოითხოვება ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად (საბაჟო 

ზედამხედველობის დასაწყებად)? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 
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დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

პროფესიულ სტუდენტებს დაურიგეთ ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად  

(საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად) სავალდებულო და არასავალდებულო 

დოკუმენტაცია და დაავალეთ: 

1. მოახდინონ სავალდებულო დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება; 

2. სავალდებულო დოკუმენტაციიდნ მოხდინონ საჭირო ინფორმაციის 

იდენტიფიცირება. 

 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო დოკუმენტაცია და 

ინფორმაცია. 
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. ზოგდი დეკლარირების რა ფორმები არსებობს? 

2. რა ინფორმაცია მოითხოვება ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად (საბაჟო 

ზედამხედველობის დასაწყებად)? 

3. რა დოკუმენტაცია მოითხოვება ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად  

(საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად)? 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა მოახდინოს ზოგადი დეკლარირების 

განსახორციელებლად (საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად) საჭირო დოკუმენტაციისა და 

ინფორმაციის იდენტიფიცირება. სტუდენტების მუშაობა უნდა შეფასდეს ქვემოთ მოცემული 

ცხრილის საშუალებით.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

 

1. პროფესიულ სტუდენტებს დაურიგეთ მე-6, მე-7 და მე-8  დანართებით მოცემული 

დოკუმენტები და დაავლეთ ამ დოკუმენტებიდან ამოარჩიონ ზოგადი დეკლარირებისათვის 

აუცილებელი ერთი დოკუმენტი (სანდო წყარო): 

№ შესასრულებელი დავალებები 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო 

„“) 

დიახ არა 

1.  
მოახდინა ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად 

(საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად) საჭირო 

დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება 

  

2.  

მოახდინა ზოგადი დეკლარირების განსახორციელებლად 

(საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად) საჭირო ინფორმაციის 

იდენტიფიცირება 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ამორჩეული ზოგადი დეკლარირებისათვის აუცილებელი დოკუმენტიდან (დანართი 6,  

დანართი 7 ან დანართი 8) ამოიწერონ ზოგადი დეკლარირებისათვის აუცილებელი 

მონაცემები: 

 

№ დავალება პასუხი 

1  დოკუმენტის დასახელება   

2  საქონლის გამომგზავნი   

3  საქონლის მიმღები   

4  საქონლის დასახელება   

5  საქონლის წონა   

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 4. 
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დანართი 1. წარმოშობის სერტიფიკატი 
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დანართი 2. სატრანსპორტო ზედდებული 
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დანართი 3. ავტოსატრანსპორტო საშუალების დეკლარაცია 

 

 

 

ამ კიტვას თუ უპასუხა, 2.2 კრიტერიუმი ჩათვლილი აქვს. შესაბამისად ზემოთ მივუთუტებთ ამ  
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1.7.   შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით ასაბუთებს 

გადაწყვეტილებას საბაჟო გამშვებ პუნქტზე სისტემის მიერ შერჩეული 

დერეფნის შესაბამისად პროცედურების განხორციელებისა და რისკის 

დერეფნის შეცვლის შესახებ (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. რომელი ნორმატილი აქტით არის განსაზღვრული რისკის კრიტერიუმებისას 

გასატარებელი პროცედურები? 

2. რომელი დერეფნები განისაზღვრება სგპ-ზე? 

3. რას ნიშნავს რისკის ანალიზი? 

4. რა პროცედურები ხორციელდება თითოეული დერეფნის  (მწვანე, წითელი) 

განსაზღვრის შემთხვევაში? 

5. რომელი ნორმატილი აქტით არის განსაზღვრული რისკის დერეფნის შეცვლის წესი? 

6. ვის შეუძლია რისკის დერეფნის შეცვლაზე გადაწყვეტილების მიღება? 

7. რა შემთხვევაშია შესაძლებელი რისკის დერეფნის შეცვლაზე გადაწყვეტილების 

მიღება? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 
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5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამისი ნორმატიული 

აქტის გამოყენებით დაასაბუთონ საბაჟო გამშვებ პუნქტზე სისტემის მიერ შერჩეული 

დერეფნის დროს განსახორციელებელ პროცედურები, ასევე გადაწყვეტილება რისკის 

დერეფნის შეცვლის შესახებ. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ რისკის კრიტერიუმის შესაბამისად საბაჟო გამშვებ პუნქტზე თუ რომელი 
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პროცედურები ტარდება, რა შემთხვევაში შეიძლება მათი შეცვლა და ვინ იღებს დერეფნის 

შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილებას.  

პროფესიულ სტუდენტებს შეახსენეთ ასევე, რომ გადაიმეორონ სწავლის პირველ 

შედეგთან დაკავშირეული მასალა და მოემზადნონ განმსაზღვრელი შეფასებისთვის.  

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რომელი ნორმატილი აქტით არის განსაზღვრული რისკის კრიტერიუმებისას 

გასატარებელი პროცედურები? 

2. რომელი დერეფნები განისაზღვრება სგპ-ზე? 

3. რას ნიშნავს რისკის ანალიზი? 

4. რა პროცედურები ხორციელდება თითოეული დერეფნის  (მწვანე, წითელი) 

განსაზღვრის შემთხვევაში? 

5. რომელი ნორმატილი აქტით არის განსაზღვრული რისკის დერეფნის შეცვლის წესი? 

6. ვის შეუძლია რისკის დერეფნის შეცვლაზე გადაწყვეტილების მიღება? 

7. რა შემთხვევაშია შესაძლებელი რისკის დერეფნის შეცვლაზე გადაწყვეტილების 

მიღება? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით  

უნდა მოახდინოს საბაჟო გამშვებ პუნქტზე სისტემის მიერ შერჩეული დერეფნის დროს 

განსახორციელებელი პროცედურებისა და რისკის დერეფნის შეცვლის შესახებ 

გადაწყვეტილების დასაბუთება.   

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა 

არ იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი: 

 

  

№ შესასრულებელი დავალებები 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო 

„“) 

დიახ არა 

1.  

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით მოახდინა საბაჟო 

გამშვებ პუნქტზე სისტემის მიერ შერჩეული დერეფნის დროს 

განსახორციელებელი პროცედურების დასაბუთება 

  

2.  
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით მოახდინა რისკის 

დერეფნის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების დასაბუთება 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ იწერება. 

თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ მიეხმარეთ მას 

სწორი პასუხის პოვნაში. 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 23 ოქტომბრის №22536 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული „საავტომობილო მიმოსვლისათვის გახსნილი საბაჟო 

გამშვები პუნქტის პროცედურული სახელმძღვანელო“, ქვეთავები 2; 17, დანართი №8; 

3. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 17. 
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1.8. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს საქონელსა და 

სატრანსპორტო საშუალებაზე საბაჟო ზედამხედველობის 

განხორციელების საშუალებების ჩამონათვალსა და მათი გამოყენების 

შემთხვევებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების რა  საშუალებები არსებობს? 

2. რა შემთხვევაში გამოიყენება საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული „საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა”? 

3. რა შემთხვევაში გამოიყენება TIR-წიგნაკი? 

4. რა შემთხვევაში გამოიყენება რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობა?  

5. რა შემთხვევაში გამოიყენება ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა?  

6. რა შემთხვევაში ხდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვა?  

7. რა შემთხვევაში ხდება სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გამოყენება? 

8. რა შემთხვევაში გამოიყენება საქონლის დროებით შენახვის განაცხადი? 

9. რა შემთხვევაში გამოიყენება სასაქონლო ზედნადები? 

10. რა შემთხვევაში გამოიყენება საფოსტო გზავნილების ნუსხა? 

11. რა შემთხვევაში გამოიყენება სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალება? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 
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3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, სასურველია პრაქტიკული მეცადინეობისთვის გამოყოფილი დრო განაწილდეს 

შემდეგ აქტივობებზე:  

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამისი ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების საშუალებების ჩამონათვალი და 

მათი გამოყენების შემთხვევები. 
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1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების რა საშუალებები არსებობს 

საქარველოში და რა შემთხვევაში გამოიყენება თითოეული მათგანი. 

პროფესიულ სტუდენტებს შეახსენეთ ასევე, რომ გადაიმეორონ სწავლის პირველ 

შედეგთან დაკავშირეული მასალა და მოემზადნონ განმსაზღვრელი შეფასებისთვის. 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების რა  საშუალებები არსებობს? 

2. რა შემთხვევაში გამოიყენება საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული „საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა”? 

3. რა შემთხვევაში გამოიყენება TIR-წიგნაკი? 

4. რა შემთხვევაში გამოიყენება რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობა?  

5. რა შემთხვევაში გამოიყენება ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა?  

6. რა შემთხვევაში ხდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვა?  

7. რა შემთხვევაში ხდება სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გამოყენება? 

8. რა შემთხვევაში გამოიყენება საქონლის დროებით შენახვის განაცხადი? 

9. რა შემთხვევაში გამოიყენება სასაქონლო ზედნადები? 

10. რა შემთხვევაში გამოიყენება საფოსტო გზავნილების ნუსხა? 

11. რა შემთხვევაში გამოიყენება სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალება? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტში უნდა იპოვოს 

საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების საშუალებების ჩამონათვალი და მათი 

გამოყენების შემთხვევები. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

  

№ შესასრულებელი დავალებები 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო 

„“) 

დიახ არა 

1.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა საბაჟო ზედამხედველობის 

განხორციელების საშუალებების ჩამონათვალი 
  

2.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა საგადასახადო ორგანოს მიერ 

გაცემული „საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის 

მოწმობის გამოყენების შემთხვევები” 

  

3.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა TIR-წიგნაკის გამოყენების 

შემთხვევები 
  

4.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა რკინიგზის ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობის გამოყენების შემთხვევები 
  

5.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების აღრიცხვის მოწმობის გამოყენების შემთხვევები 
  

6.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ რა შემთხვევაში 

ხდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვა? 

  

7.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა სასაქონლო საბაჟო 

დეკლარაციის გამოყენების შემთხვევები 
  

8.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა საქონლის დროებით შენახვის 

განაცხადის გამოყენების შემთხვევები 
  

9.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა სასაქონლო ზედნადების 

გამოყენების შემთხვევები 
  

10.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა საფოსტო გზავნილების ნუსხის 

გამოყენების შემთხვევები 
  

11.  
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა სპეციალური ელექტრონული 

კონტროლის საშუალების გამოყენების შემთხვევები 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ იწერება. 

თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ მიეხმარეთ მას 

სწორი პასუხის პოვნაში. 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 7, 9, 101, 11, 14, მუხლი 18, პუნქტი 7, მუხლი 

21, პუნქტი 5; მუხლები 46, 53, 56, 60, 66, 71, 74, 79/5-8, 82, 88, 96; 

3. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 23 ოქტომბრის №22536 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული „საავტომობილო მიმოსვლისათვის გახსნილი საბაჟო 

გამშვები პუნქტის პროცედურული სახელმძღვანელო“, ქვეთავები: 8-12. 
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განმსაზღვრელი შეფასება - სწავლის შედეგი 1 (2 სთ) 
 

 

პროფესიულმა სტუდენტმა სწორად უნდა შეასრულოს ამ შეფასების 1.1-1.8 სავარჯიშოებით 

მოცემული დავალებები. 

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად 

უნდა შეფასდეს  მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, პროფესიულ 

სტუდენტს სწავლის პირველი შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება იმ შემთხვევაში, თუ 

ცხრილში მოცემული ყველა დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ 

გრაფები. 

 

                                                           
1 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები1 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო 

„“) 

დიახ არა 

1 

სავარჯიშო 1.1-ში მოცემული საბაჟო გამშვები პუნქტებისა და 

გაფორმების ეკონომიკური ზონების დასახელებები სწორად 

განალაგა იმავე  სავარჯიშოში მოცემულ საქართველოს რუკაზე 

(დასაშვებია მაქსიმუმ 1 შეცდომა). 

  

2 

დეკლარირების კლასიფიკატორის გამოყენებით სწორად მიუწერა 

საბაჟო გამშვები პუნქტის ან/და გაფორმების ეკონომიკური ზონის 

დასახელება 1.2 - სავარჯიშოში მოცემულ კოდებს. 

  

3 

სავარჯიშო 1.3-ში სწორად აღწერა საქონლისა და სატრანსპორტო 

საშუალების გადაადგილების კონტროლის ტექნოლოგია და 

თითოეული მათგანის, როგორც მინიმუმ, ერთი დადებითი და 

ერთი უარყოფითი მხარე.  

  

4 

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით უპასუხა, სავარჯიშო 

1.4-ში მოცემულ, საბაჟო ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ 

ზოგად კითხვებს (მინიმუმ 5-ს). 

  

5 

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით აღწერა, სავარჯიშო 

1.5-ში მოცემული, საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო 

წესები და პროცედურები. 

  

6 

სწორად მოახდინა საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო, 

1.6 სავარჯიშოში მოცემული დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის 

იდენტიფიცირება. 

  

7 
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით დაასაბუთა 

გადაწყვეტილება საბაჟო გამშვებ პუნქტზე სისტემის მიერ 
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შერჩეული დერეფნის შესაბამისად განსახორციელებელი 

პროცედურებისა და რისკის დერეფნის შეცვლის შესახებ 

(სავარჯიშო 1.7). 

8 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს საბაჟო ზედამხედველობის 

განხორციელების საშუალებების ჩამონათვალსა და მათი 

გამოყენების შემთხვევებს (სავარჯიშო 1.8) (როგორც მინიმუმ, 

თითო საშუალებაზე თითო გამოყენების შემთხვევა). 

 

 

 

 

 

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად უნდა შეფასდეს  

მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, პროფესიულ სტუდენტს სწავლის პირველი 

შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება იმ შემთხვევაში, თუ ცხრილში მოცემული ყველა დავალების 

გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები. 
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სტდენტის სახელი, გვარი ან/და პირადი ნომერი: ____________________________ 

სავარჯიშო 1.1.  

საქართველოს რუკაზე განალაგეთ ქვემოთ მოცემული სგპ-ებისა და გეზ-ების დასახელებები: 

 

 

 

  

- საბაჟო გამშვები პუნქტები 

- გაფორმების ეკონომიკური ზონები 

განალაგეთ რუკაზე: 

1. სგპ „წითელი ხიდი“; 

2. სგპ „სარფი“; 

3. სგპ „თბილისის აეროპორტი“; 

4. სგპ „ლაგოდეხი“; 

5. სგპ „სადახლო“; 

6. სგპ „გარდაბანი“; 

7. სგპ „გუგუთი“; 

8. სგპ „ყაზბეგი“; 

9. სგპ „ვალე“; 

10. სგპ „სამთაწყარო“; 

11. სგპ „ნინოწმინდა“; 

12. სგპ „ფოთის პორტი“; 

13. სგპ „ბათუმის პორტი“; 

14. სგპ „ქუთაისის აეროპორტი“; 

15. სგპ „ახკერპი“; 

16. გეზ „ფოთი“; 

17. გეზ „ბათუმი“; 

18. გეზ „თბილისი“. 



160 
 

სავარჯიშო 1.2.  

 

დეკლარირების კლასიფიკატორის გამოყენებით მიუწერეთ შესაბამისი საბაჟო გამშვები 

პუნქტის ან/და გაფორმების ეკონომიკური ზონის დასახელება ამ სავარჯიშოში მოცემულ 

კოდებს: 

 

№ კოდი დასახელება 

სწორად მიუწერა 

დასახელება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

 

1 11111   

2 69001   

3 69601   

4 69002   

5 11112   

6 69501   

7 69021   

8 11113   

9 69003   

10 11114   
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სავარჯიშო 1.3.  

 

აღწერეთ საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების კონტროლის 

ტექნოლოგია და ჩაწერეთ თითოეული მათგანის როგორც მინიმუმ, ერთი დადებითი და ერთი 

უარყოფითი მხარე: 

 

1.3.1. საქონლის გაცილება 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

დადებითი მხარეები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

უარყოფითი მხარეები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1.3.2. შიდა საბაჟო კონტროლის ფორმა 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

დადებითი მხარეები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

უარყოფითი მხარეები: 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1.3.3. აღრიცხვის მოწმობა 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

დადებითი მხარეები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

უარყოფითი მხარეები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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სავარჯიშო 1.4.  

 
საქართველოს სადაგადასახდო კოდექსისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით, უპასუხეთ 

საბაჟო ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ ზოგად კითხვებს: 

 

№ 

საბაჟო ზედამხედველობასთან 

დაკავშირებული ზოგადი 

კითხვები 

პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 
გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში იპოვეთ რაში 

მდგომარეობს საბაჟო 

ზედამხედველობის არსი? 

 

  

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით  

დამტკიცებულ ინსტრუქციაში იპოვეთ: 

 

2.  
სად და რა დროს შეიძლება 

საქონლის შემოტანა/გატანა? 
 

  

3.  
როდის იწყება საბაჟო 

ზედამხედველობა? 
 

  

4.  
როდის მთავრდება საბაჟო 

ზედამხედველობა? 
 

  

5.  
რა საბაჟო კონტროლის ზონები 

არსებობს საქართველოში? 
 

  

6.  

რა პროცედურები 

ხორციელდება საბაჟო 

ზედამხედველობის ქვეშ 

მოქცეული საქონლის მიმართ? 
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7.  
ავარიის ან დაუძლეველი 

ძალის დროს რა 

პროცედურები ტარდება? 
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სავარჯიშო 1.5.  

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით აღწერეთ ქვემოთ მოცემული, საბაჟო 

ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო წესები და პროცედურები: 

 

 

  

№ 

საბაჟო ზედამხედველობის 

დასაწყებად საჭირო წესები 

და პროცედურები 

პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

აღწერეთ, თუ  რას 

გულისმობს საქონლის 

წარდგენა საბაჟო გამშვებ 

პუნქტზე 

 

  

2.  
აღწერეთ, თუ რას 

გულისხმობს ზოგადი 

დეკლარირება 

 

 

 

 

 

3.  

აღწერეთ, თუ  რას 

გულისმობს საქონლის 

წარდგენა საბაჟო 

გაფორმების ადგილზე 
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სავარჯიშო 1.6.  

 

მოახდინეთ საბაჟო ზედამხედველობის დასაწყებად საჭირო დოკუმენტაციისა და 

ინფორმაციის იდენტიფიცირება: 

 
ა) თანდართული დოკუმენტებიდან (დანართი 1.6.1; დანართი 1.6.2; დანართი 1.6.3) 

ამოარჩიეთ ზოგადი დეკლარირებისათვის აუცილებელი დოკუმენტი (სანდო წყარო): 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ბ) გთხოვთ, ამ სავარჯიშოს „ა“ კითხვის მიხედვით, თქვენს მიერ ამორჩეული ზოგადი 

დეკლარირებისათვის აუცილებელი დოკუმენტიდან (დანართი 1.6.1; დანართი 1.6.2; დანართი 

1.6.3) ამოიწეროთ ზოგადი დეკლარირებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია: 

 

№ 

ზოგადი 

დეკლარირებისათვის 

აუცილებელი ინფორმაცია 

პასუხი 

1.  დოკუმენტის დასახელება   

2.  საქონლის გამომგზავნი   

3.  საქონლის მიმღები   

4.  საქონლის დასახელება   

5.  საქონლის წონა   
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დანართი 1.6.1. წარმოშობის სერტიფიკატი 
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დანართი 1.6.2. სატრანსპორტო ზედდებული 

  



169 
 

დანართი 1.6.3. ავტოსატრანსპორტო საშუალების დეკლარაცია 

 

 

 

ამ კიტვას თუ უპასუხა, 2.2 კრიტერიუმი ჩათვლილი აქვს. შესაბამისად ზემოთ მივუთუტებთ ამ  
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სავარჯიშო 1.7.  

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 23 ოქტომბრის №22536 ბრძანების დანართი 

1-ით დამტკიცებული „საავტომობილო მიმოსვლისათვის გახსნილი საბაჟო გამშვები პუნქტის 

პროცედურული სახელმძღვანელოსა“ და შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 

აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით, 

დაასაბუთეთ გადაწყვეტილება შერჩეული დერეფნის დროს განსახორციელებელი 

პროცედურებისა და რისკის დერეფნის შეცვლის შესახებ: 

 

 

 

  

№ კითხვები 
პასუხები 

(განმარტებები) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

რომელი დერეფნის 

საფუძველზე რომელ 

გადაწყვეტილებას იღებთ? 

   

2.  

დაასაბუთეთ რატომ და ვინ 

იღებს გადაწყვეტილებას 

რისკის დერეფნის შეცვლის 

შესახებ? 
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სავარჯიშო 1.8.  

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციისა და შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 23 

ოქტომბრის №22536 ბრძანების დანართი 1-ით დამტკიცებული „საავტომობილო 

მიმოსვლისათვის გახსნილი საბაჟო გამშვები პუნქტის პროცედურული სახელმძღვანელოში“ 

იპოვეთ საბაჟო ზედამხედველობის განხორციელების საშუალებების ჩამონათვალი და მათი 

გამოყენების შემთხვევები: 
 

№ კითხვები 
პასუხები 

(განმარტებები) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  
საბაჟო ზედამხედველობის 

განხორციელების რა 

საშუალებები არსებობს? 

   

2.  

რა შემთხვევაში გამოიყენება 

საგადასახადო ორგანოს მიერ 

გაცემული „საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობა”? 

(მინიმუმ 1) 

   

3.  
რა შემთხვევაში გამოიყენება 

TIR-წიგნაკი? 

(მინიმუმ 1) 

   

4.  

რა შემთხვევაში გამოიყენება 

რკინიგზის ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობა? 

(მინიმუმ 1) 

   

5.  

რა შემთხვევაში გამოიყენება 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების აღრიცხვის 

მოწმობა? 

(მინიმუმ 1) 

   

6.  

რა შემთხვევაში ხდება 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

მონაცემთა ავტომატიზებულ 

ბაზაში ინფორმაციის ასახვა? 

(მინიმუმ 1) 
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7.  

რა შემთხვევაში ხდება 

სასაქონლო საბაჟო 

დეკლარაციის გამოყენება? 

(მინიმუმ 1) 

   

8.  

რა შემთხვევაში გამოიყენება 

საქონლის დროებით შენახვის 

განაცხადი? 

(მინიმუმ 1) 

   

9.  
რა შემთხვევაში გამოიყენება 

სასაქონლო ზედნადები? 

(მინიმუმ 1) 

   

10.  

რა შემთხვევაში გამოიყენება 

საფოსტო გზავნილების 

ნუსხა? 

(მინიმუმ 1) 

   

11.  

რა შემთხვევაში გამოიყენება 

სპეციალური ელექტრონული 

კონტროლის საშუალება? 

(მინიმუმ 1) 
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სწავლის შედეგი 2. საბაჟო იდენტიფიკაციის 

საშუალებების გამოყენება 
 

2.1. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს იდენტიფიკაციის 

საშუალების გამოყენებასთან დაკავშირებულ ზოგად წესებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. რას გულისხმობს ნიშანდება; 

2. რას გულისხმობს სავალდებულო ნიშანდება; 

3. სად ხორციელდება ნიშანდება. 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 
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6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვონ 

განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხები. 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რას გულისხმობს ნიშანდება? 

2. რას გულისხმობს სავალდებულო ნიშანდება? 

3. სად არის ნიშანდების ადგილი? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება განსახილველ 

საკითხებთან დაკავშირებით. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 26, 28, 31. 

 

 

 

                                                           
2 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ ან მოაკელით გრაფები და მიუთითეთ იმდენი 

დავალება რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები2 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო 

„“) 

დიახ არა 

1 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ რას 

გულისხმობს ნიშანდება 
  

2 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ რას 

გულისხმობს სავალდებულო ნიშანდება 
  

3 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ სად 

ხორციელდება ნიშანდება 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ იწერება. 

თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ მიეხმარეთ მას 

სწორი პასუხის პოვნაში. 
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2.2. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს კანონით დაშვებულ 

საბაჟო იდენტიფიკაციის  საშუალებებს და მათ მიმართ წაყენებულ 

მოთხოვნებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. საბაჟო იდენტიფიკაციის რა საშუალებები არსებობს? 

2. რა მოთხოვნები აქვს წაყენებული საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებებს? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვონ 

განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. საბაჟო იდენტიფიკაციის რა საშუალებები არსებობს? 

2. რა მოთხოვნები აქვს წაყენებული საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებებს? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლისმიერ მიცემული დავალება - შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ 

კითხვებზე პასუხები. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 27.

                                                           
3 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ ან მოაკელით გრაფები და მიუთითეთ იმდენი 

დავალება რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები3 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, კანონმდებლობით 

დაშვებული საბაჟო იდენტიფიკაციის თუ რა საშუალებები 

არსებობს 

  

2 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი,  თუ რა 

მოთხოვნები აქვს წაყენებული საბაჟო იდენტიფიკაციის 

საშუალებებს 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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2.3. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს იდენტიფიკაციის 

საშუალების დადებისა და მოხსნის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

ტექნოლოგიას (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. შენობა-ნაგებობებზე იდენტიფიკაციის საშუალების დადების რა ტექნოლოგია 

არსებობს? 

2. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების დალუქვის რა ტექნოლოგია არსებობს? 

3. ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დაუბეგრავ 

რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონლის იდენტიფიცირების რა ტექნოლოგია 

არსებობს? 

4. რას გულისხმობას იდენტიფიკაციის საშუალების მოხსნა-მოცილება? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 
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დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. შენობა-ნაგებობებზე იდენტიფიკაციის საშუალების დადების რა ტექნოლოგია 

არსებობს? 

2. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების დალუქვის რა ტექნოლოგია არსებობს? 

3. ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დაუბეგრავ 

რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონლის იდენტიფიცირების რა ტექნოლოგია 

არსებობს? 

4. რას გულისხმობას იდენტიფიკაციის საშუალების მოხსნა-მოცილება? 

 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლისმიერ მიცემული დავალება.   

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 

 

                                                           
4 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები4 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ შენობა-

ნაგებობებზე იდენტიფიკაციის საშუალების დადების რა 

ტექნოლოგია არსებობს? 

  

2 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ საქონლისა 

და სატრანსპორტო საშუალებების დალუქვის რა ტექნოლოგია 

არსებობს? 

  

3 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ 

იდენტიფიკაციის საშუალების დადების რა ტექნოლოგია 

არსებობს მგზავრის ბარგზე? 

  

4 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ რას 

გულისხმობას იდენტიფიკაციის საშუალების მოხსნა-

მოცილება? 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 29, 30, 33; 

3. საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №985-№1187 ერთობლივი ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 

მუხლი 11. 

 

 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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2.4. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს იდენტიფიკაციის 

საშუალების აღრიცხვის, გაცემისა და განადგურების 

ტექნოლოგიას (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. როგორ ხდება განხორციელებული ნიშანდების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა? 

2. როგორ ხორციელდება იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, გაცემა, 

განადგურება? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

პროფესიულ სტუდენტებს შეახსენეთ ასევე, რომ გადაიმეორონ სწავლის მე-2 შედეგთან 

დაკავშირეული მასალა და მოემზადნონ განმსაზღვრელი შეფასებისთვის. 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. როგორ ხდება განხორციელებული ნიშანდების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა? 

2. როგორ ხორციელდება იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, გაცემა, 

განადგურება? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება -  იპოვოს როგორ 

ხდება განხორციელებული ნიშანდების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა, ასევე 

იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, გაცემა და განადგურება. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 32, 34). 

                                                           
5 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები5 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ ხდება 

განხორციელებული ნიშანდების შესახებ ინფორმაციის 

აღრიცხვა 

  

2 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ 

ხორციელდება იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, 

გაცემა და განადგურება 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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განმსაზღვრელი შეფასება - სწავლის შედეგი 2 (3 სთ) 
(სწავლის მე-2 შედეგის განმსაზღვრელი შეფასების წარმატებით შესრულება 

ითვლება 5.2 შესრულების კრიტერიუმის დადასტურებად) 

 

პროფესიულმა სტუდენტმა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ტექნოლოგიის 

დაცვით უნდა დაადოს და მოხსნას იდენტიფიკაციის საშუალება ტომარაზე იმიტირებული 

ნივთებით ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე. 

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად 

უნდა შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, 

პროფესიულ სტუდენტს სწავლის მე-2 შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება, თუ ქვემოთ 

მოცემული ორივე დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები. 

 

 

  

                                                           
6 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები6 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 
კანონმდებლობის დაცვით დაადო იდენტიფიკაციის 

საშუალება 
  

2 
კანონმდებლობის დაცვით მოხსნა იდენტიფიკაციის 

საშუალება 
  

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად უნდა 

შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, პროფესიულ 

სტუდენტს სწავლის მე-2 შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება, თუ ქვემოთ მოცემული 

ორივე დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები. 
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სწავლის შედეგი 3. საბაჟო ზედამხედველობის 

დაწყება (საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების 

კონტროლზე აყვანა) 
 

3.1. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების მიტანისა და საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ 

საქონლის დროებით შენახვის ვადებსა და პირობებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები 

არსებობს? 

2. საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დროებით შენახვის რა ვადები და პირობები 

არსებობს?  

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 
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დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 
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1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები არსებობს? 

2. საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დროებით შენახვის რა ვადები და პირობები 

არსებობს?  

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები არსებობს, საბაჟო 

ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დროებით შენახვის რა ვადები და პირობები არსებობს. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 6; 13-17. 

 

                                                           
7 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები7 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები 

არსებობს 

  

2 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, საბაჟო 

ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დორბით შენახვის რა 

ვადები და პირობები არსებობს 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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3.2. შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით 

ავსებს აღრიცხვის მოწმობას (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. რომელი ნორმატიულ აქტის შესაბამისად ხდება აღრიცხვის მოწმობის შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება აღრიცხვის მოწმობის შევსება?  

3. როგორ ხორციელდება ცვლილების შეტანა აღრიცხვის მოწმობაში? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რომელი ნორმატიულ აქტის შესაბამისად ხდება აღრიცხვის მოწმობის შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება აღრიცხვის მოწმობის შევსება?  

3. როგორ ხორციელდება ცვლილების შეტანა აღრიცხვის მოწმობაში? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - შეავსოს 

აღრიცხვის მოწმობა და შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვოს აღრიცხვის მოწმობაში 

ცვლილების შეტანის წესები. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 2-4; 7.  

 

                                                           
8 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები8 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით შეავსო 

აღრიცხვის მოწმობა 
  

2 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა აღრიცხვის მოწმობაში 

ცვლილების შეტანის წესები 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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3.3. შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით ავსებს 

რკინიგზის ელექტრონულ აღრიცხვის მოწმობას (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. რომელი ნორმატიულ აქტის შესაბამისად ხდება რკინიგზის აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება რკინიგზის აღრიცხვის მოწმობის შევსება?  

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რომელი ნორმატიულ აქტის შესაბამისად ხდება რკინიგზის ელექტრონული 

აღრიცხვის მოწმობის შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება აღრიცხვის მოწმობის შევსება?  
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - შეავსოს 

რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობა. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 71.  

 

  

                                                           
9 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება რამდენსაც 

ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები9 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 
შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით შეავსო 

რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობა 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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3.4.  შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით ავსებს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობას (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. რომელი ნორმატიულ აქტის შესაბამისად ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების  

აღრიცხვის მოწმობის შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება?  

  

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 
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დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. რომელი ნორმატიულ აქტის შესაბამისად ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

აღრიცხვის მოწმობის შევსება? 

2. როგორ ხორცირლდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის 

შევსება?  
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - შეავსოს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლი 10.  

 

  

                                                           
10 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები10 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით შეავსო 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ელექტრონული აღრიცხვის 

მოწმობა 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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3.5. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს TIR წიგნაკის 

რეგისტრაციისა და  სპეციალური კონტროლის საშუალების 

გამოყენების წესებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. როგორ ივსება TIR წიგნაკი? 

2. როგორ გამოიყენება სპეციალური კონტროლის საშუალება? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა.  

პროფესიულ სტუდენტებს შეახსენეთ ასევე, რომ გადაიმეორონ სწავლის მე-3 შედეგთან 

დაკავშირეული მასალა და მოემზადნონ განმსაზღვრელი შეფასებისთვის. 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. როგორ ივსება TIR წიგნაკი? 

2. როგორ გამოიყენება სპეციალური კონტროლის საშუალება? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - იპოვოს თუ 

როგორ ივსება TIR წიგნაკი და როგორ გამოიყენება სპეციალური კონტროლის საშუალება. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 

1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები: 8; 11. 

                                                           
11 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები11 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ ივსება 

TIR წიგნაკი 
  

2 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ 

გამოიყენება სპეციალური კონტროლის საშუალება 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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განმსაზღვრელი შეფასება - სწავლის შედეგი 3 (2 სთ) 
 

პროფესიულმა სტუდენტმა შესაბამისი ნორმატიული აქტში  უნდა იპოვოს პასუხი 

კითხვებზე - საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები 

არსებობს? საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დროებით შენახვის რა ვადები და 

პირობები არსებობს?, შეავსოს აღრიცხვის მოწმობა, რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის 

მოწმობა, ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა, ასევე უპასუხოს კითხვებს - 

როგორ ივსება TIR წიგნაკი? როგორ გამოიყენება სპეციალური კონტროლის საშუალება? 

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად 

უნდა შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, 

პროფესიულ სტუდენტს სწავლის მე-3 შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება, თუ ქვემოთ 

მოცემული ყველა დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები: 

 

                                                           
12 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები12 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი 3.1 სავარჯიშოში 

მოცემულ კითხვებზე: საქონლისა და სატრანსპორტო 

საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები არსებობს? 

საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დროებით შენახვის 

რა ვადები და პირობები არსებობს? 

  

2 

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით შეავსო 

აღრიცხვის მოწმობა და იპოვო აღრიცხვის მოწმობაში 

ცვლილების შეტანის წესები (სავარჯიშო 3.2). 

  

3 

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით შეავსო 

რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობა (სავარჯიშო 

3.3). 

  

4 

შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით შეავსო 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა 

(სავარჯიშო 3.4). 

  

5 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხები კითხვებზე, თუ 

როგორ ივსება TIR წიგნაკი და როგორ გამოიყენება 

სპეციალური კონტროლის საშუალება (სავარჯიშო 3.5). 
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სავარჯიშო 3.1.  

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით უპასუხეთ ქვემოთ მოცემულ კითხვებს - 

საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების მიტანის რა ვადები და პირობები არსებობს?  

საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ საქონლის დროებით შენახვის რა ვადები და პირობები 

არსებობს? 

 

 

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად უნდა 

შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, პროფესიულ 

სტუდენტს სწავლის მე-3 შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება, თუ ქვემოთ მოცემული 

ყველა დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები. 

№ კითხვა 
პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

საქონლისა და 

სატრანსპორტო საშუალების 

მიტანის რა ვადები და 

პირობები არსებობს? 

   

2.  

საბაჟო ზედამხედველობის 

ქვეშ საქონლის დროებით 

შენახვის რა ვადები და 

პირობები არსებობს? 
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სავარჯიშო 3.2.  

 

ა) შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 

1-ით დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით შეავსეთ დანართი 3.2.1-ით მოცემული 

აღრიცხვის მოწმობა: 
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დანართი 3.2.1. აღრიცხვის მოწმობის ფორმა 
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ბ) იპოვეთ პასუხი კითხვაზე აღრიცხვის მოწმობაში ცვლილების შეტანის რა წესები 

არსებობს: 

 

 
  

№ კითხვები 
პასუხები 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

აღრიცხვის მოწმობაში 

ცვლილების შეტანის რა 

წესები არსებობს? 
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სავარჯიშო 3.3.  

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 1-

ით დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით შეავსეთ დანართი 3.3.1-ით მოცემული 

რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობა: 
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დანართი 3.3.1. რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის ფორმა 
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სავარჯიშო 3.4.  

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 1-

ით დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით შეავსეთ დანართი 3.4.1-ით მოცემული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა: 
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დანართი 3.4.1. ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის ფორმა 
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სავარჯიშო 3.5.  

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 1-

ით დამტკიცებული ინსტრუქციის გამოყენებით უპასუხეთ ცხრილში ქვემოთ მოცემულ 

კითხვებს - როგორ ივსება TIR წიგნაკი? როგორ გამოიყენება სპეციალური კონტროლის 

საშუალება? 

 

 

  

№ კითხვა 
პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  როგორ ივსება TIR წიგნაკი?    

2.  

როგორ გამოიყენება 

სპეციალური კონტროლის 

საშუალება? 
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სწავლის შედეგი 4. საბაჟო ზედამხედველობის 

დასრულება (საქონლისა და სატრანსპორტო 

საშუალების კონტროლიდან მოხსნა)  
 

4.1. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს საქონელსა და 

სატრანსპორტო საშუალებებზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების 

წესებსა და პირობებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. როგორ ხდება საქონლის დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურება? 

2. როგორ ხდება იმპორტში მიზნობრივი დანიშნულებით გაშვებულ საქონელზე საბაჟო 

ზედამხედველობის დასრულება? 

3. საქონლის განკარგვის რა ღონისძიები არსებობს? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 
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დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 

 

1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

  



214 
 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. როგორ ხდება საქონლის დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურება? 

2. როგორ ხდება იმპორტში მიზნობრივი დანიშნულებით გაშვებულ საქონელზე საბაჟო 

ზედამხედველობის დასრულება? 

3. საქონლის განკარგვის რა ღონისძიები არსებობს? 

 

 

1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - იპოვოს 

საქონლის დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურებისა და მიზნობრივი 

დანიშნულებით გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესები, ასევე 

საქონლის განკარგვის ღინისძიებები.  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

                                                           
13 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები13 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ 

ხორციელდება დანიშნულების ადგილზე წარდგენის 

დადასტურება 

  

2 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ 

ხორციელდება მიზნობრივი დანიშნულებით გაშვებულ 

საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება 

  

3 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, საქონლის 

განკარგვის თუ რა ღონისძიები არსებობს? 
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 225; 

3. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები: 10; 53. 
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4.2. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს შემოსავლების სამსახურის 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო ზედამხედველობის 

დასრულების წესებს (4 სთ) 

 

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. როგორ ხორციელდება აღრიცხვის მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა?   

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. როგორ ხორციელდება აღრიცხვის მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა?   
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - როგორ 

ხორციელდება აღრიცხვის მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა?   

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების 

დანართი 1-ით დამტკიცებული ინსტრუქცია, მუხლები 5 და 6. 

 

  

                                                           
14 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები14 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ 

ხორციელდება აღრიცხვის მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა?   
  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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4.3. შესაბამის ნორმატიულ აქტში პოულობს შსს-ოს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო ზედამხედველობის 

დასრულების წესებს (4 სთ) 

  

1.1.1. თეორიული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 
 

აქტივობების დეტალური აღწერა: ლექციის პირველი ნახევარი დაუთმეთ 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის მიცემული დავალების გამოკითხვას (განმავითარებელ 

შეფასებას). ამ მიზნით, ყველა სტუდენტის დავალება შეაფასეთ ზეპირად ან წერილობით 

(კარგი/საშუალო/ცუდი) და თითოეულ სტუდენტს აუხსენით რატომ არის მისი დავალება 

კარგი (საშუალო ან ცუდი), განიხილეთ საუკეთესოდ შესრულებული ერთი ან რამდენიმე 

დავალება. ახსენით ახალი მასალა: 

 

1. როგორ ხორციელდება პირის იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემაში - 

BMARS საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება? 

 

სასურველია: 

1. თეორიული მასალა გადმოიცეს პრეზენტაციის მეშვეობით; 

2. პრეზენტაციის საწყის სლაიდზე ჩანდეს ამ ქვეთავის ნომერი და სათაური შესაბამის 

ილუსტრაციასთან ერთად; 

3. თითოეულ საკითხს დაეთმოს 1-5 სლაიდი; 

4. თითოეულ სლაიდზე ჩანდეს როგორც ტექსტი, ისე ტექსტის შესაბამისი ილუსტრაცია, 

რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მასალის ათვისებასა და დამახსოვრებას; 

5. ბოლოს წინა სლაიდებზე უნდა ჩაიწეროს დამოუკიდებელი მუშაობის ინსტრუქცია და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს შესრულებული მასალა (მაგალითად, 

მასწავლებლის ელექტრონული ფოსტა); 

6. ბოლო სლაიდს დაარქვათ „საკითხავი მასალა“, სადაც ჩაწერეთ ძირითადი საკითხავი 

მასალის დასახელება (მაგალითად, ტექსტი - „ლექციაზე განხილული სლაიდები“) და 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის დასახელება კალენდარული გეგმის 

შესაბამისად. 
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1.1.2. პრაქტიკული მეცადინეობა (1,5 სთ) 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული მეცადინეობის დროს 

ახსნილი ინფორმაციის განმტკიცებას. მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ აუდიტორიაში 

მსხდომმა ყველა სტუდენტმა გაიგო თეორიული მეცადინეობის დროს ახსნილი ინფორმაცია. 

ამ მიზნით, პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით პრაქტიკული სავარჯიშო, შესაბამის ნორმატიულ 

აქტში იპოვონ განსახილველი საკითხების  შესახებ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხები. 

 

 

1.1.3. დამოუკიდებელი მეცადინეობა (1 სთ) 

 

 
 

პროფესიულ სტუდენტებს მიეცით დავალება გაეცნონ საკითხავ მასალას და 

დაიმახსოვრონ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ახსნილი მასალა. 

პროფესიულ სტუდენტებს შეახსენეთ ასევე, რომ გადაიმეორონ სწავლის მე-4 შედეგთან 

დაკავშირეული მასალა და მოემზადნონ განმსაზღვრელი შეფასებისთვის. 

 

1.1.4. კითხვები თვითშემოწმებისთვის 

 

1. როგორ ხორციელდება პირის იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემაში - 

BMARS საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება? 
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1.1.5. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(სასურველია შეივსოს მომდევნო თეორიული ლექციის დასაწყისში) 

 

თითოეულმა პროფესიულმა სტუდენტმა, შესაბამისი ნორმატიული აქტის გამოყენებით,  

უნდა შეასრულოს პროფესიული მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალება - იპოვოს შსს-ოს 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესები. 

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების შემდეგ 

მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. ამ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი: 

 

 

 

1.1.6. სარეკომენდაციო ლიტერატურა 

 

1. გამოყენებული სლაიდები;  

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №985-№1187 ერთობლივი ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 

მუხლები: 6-9, 13-15. 

  

                                                           
15 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები15 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში იპოვა პასუხი, თუ როგორ 

ხორციელდება შსს-ოს მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში 

საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება 

  

ყურადღება! ვინაიდან ეს შეფასება წარმოადგენს განმავითარებელ შეფასებას, მასში ქულა არ 

იწერება. თუ სტუდენტი შეცდომით შეასრულებს დავალებას, შეფასების დასრულების 

შემდეგ მიეხმარეთ მას სწორი პასუხის პოვნაში. 
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განმსაზღვრელი შეფასება - სწავლის შედეგი 4 (2 სთ) 
 

 

პროფესიულმა სტუდენტმა შესაბამისი ნორმატიული აქტში  უნდა იპოვოს საქონლის 

დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურებისა და მიზნობრივი დანიშნულებით 

გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესები, საქონლის განკარგვის 

ღინისძიებები,  იპოვოს პასუხი კითხვაზე, თუ როგორ ხორციელდება აღრიცხვის მოწმობის 

კონტროლიდან მოხსნა?  ასევე, იპოვოს შსს-ოს მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის დასრულების წესები. 

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად 

უნდა შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, 

პროფესიულ სტუდენტს სწავლის მე-4 შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება, თუ ქვემოთ 

მოცემული ოივე დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები. 

 

 
  

                                                           
16 საჭიროების შემთხვევაში ცხრილს დაამატეთ გრაფები და მიუთითეთ იმდენი დავალება 

რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ. 

№ შესასრულებელი დავალებები16 

შეასრულა დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

დიახ არა 

1 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში (სავარჯიშო 4.1) იპოვა საქონლის 

დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურებისა და 

მიზნობრივი დანიშნულებით გაშვებულ საქონელზე საბაჟო 

ზედამხედველობის დასრულების წესები და საქონლის 

განკარგვის ღონისძიებები? (დასაშვებია მაქსიმუმ 1 შეცდომა). 

  

2 

შესაბამის ნორმატიულ აქტში (სავარჯიშო 4.2)  იპოვა პასუხი 

კითხვაზე, თუ როგორ ხორციელდება აღრიცხვის მოწმობის 

კონტროლიდან მოხსნა? 

  

3 

შესაბამისი ნორმატიულ აქტში (სავარჯიშო 4.3) იპოვა  შსს-ოს 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის დასრულების წესები (დასაშვებია 

მაქსიმუმ 1 შეცდომა). 

  

ყურადღება!!! ეს შეფასება წარმოადგენს განმსაზღვრელ შეფასებას და ის აუცილებლად უნდა 

შეფასდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის (ჩეკლისტის) გამოყენებით. კერძოდ, პროფესიულ 

სტუდენტს სწავლის მე-4 შედეგი დადასტურებულად ჩაეთვლლება, თუ ქვემოთ მოცემული 

ყველა დავალების გასწვრივ შევსებული იქნება მხოლოდ „დიახ“ გრაფები. 
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სავარჯიშო 4.1.  

  

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციაში იპოვეთ პასუხი კითხვებზე - საქონლის დანიშნულების 

ადგილზე წარდგენის დადასტურების რა წესები არსებობს? მიზნობრივი დანიშნულებით 

გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესები არსებობს? საქონლის 

განკარგვის ღონისძიებები არსებობს? 

 

 

  

№ კითხვა 
პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 

გამსწორებლის მიერ, 
გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

საქონლის დანიშნულების 

ადგილზე წარდგენის 

დადასტურების რა წესები 

არსებობს? 

   

2.  

მიზნობრივი დანიშნულებით 

გაშვებულ საქონელზე საბაჟო 

ზედამხედველობის 

დასრულების წესები 

არსებობს? 

 
 

 
 

3.  
საქონლის განკარგვის 

ღონისძიებები არსებობს? 
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სავარჯიშო 4.2.  

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანების დანართი 1-

ით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში იპოვეთ პასუხი კითხვაზე, თუ როგორ ხორციელდება 

აღრიცხვის მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა?   

 

 

  

№ კითხვა 
პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  
როგორ ხორციელდება 

აღრიცხვის მოწმობის 

კონტროლიდან მოხსნა?   
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სავარჯიშო 4.3.  

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №985-№1187 ერთობლივი ბრძანებით დამტკიცებული წესის გამოყენებით 

უპასუხეთ ქვემოთ მოცემულ კითხვას - შსს-ოს მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში საბაჟო 

ზედამხედველობის დასრულება რა წესები არსებობს? 

 

 

 

№ კითხვა 
პასუხი 

(განმარტება) 

ნორმატიული 

აქტის მუხლი, 

პუნქტი 

ქვეპუნქტი 

სწორად შეასრულა 

დავალება 

(ივსება ნაშრომის 
გამსწორებლის მიერ, 

გამოიყენეთ სიმბოლო „“) 

1.  

შსს-ოს მონაცემთა 

ავტომატიზებულ სისტემაში 

საბაჟო ზედამხედველობის 

დასრულება რა წესები 

არსებობს? 

   


