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წინამდებარე დოკუმენტის ინგლისური ენიდან თარგმნის მიზანია უფრო ფართო აუდიტორიის 
მოზიდვა. მიუხედავად ADB-ის ძალისხმევისა მაქსიმალური სიზუსტით თარგმნოს აღნიშნული 

დოკუმენტი, ინგლისური ენა წარმოადგენს ADB-ის სამუშაო ენას და ამდენად, ინგლისური 

ორიგინალი არის აუთენტური (ოფიციალური და სანდო წყარო). დოკუმენტის ნებისმიერი 

ციტირება მხოლოდ ინგლისურ ორიგინალს უნდა ეყრდნობოდეს.  



I. საოპერაციო ბიზნეს-გეგმის შესაბამისობა ქვეყანასთან თანამშრომლობის 

სტრატეგიასთან 

 

1. ADB-ის 2018–2020 წლების საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა (COBP) შეესაბამება ქვეყანასთან 

თანამშრომლობის 2014–2018 წლების სტრატეგიას (CPS) და ADB-ის 2017 წლის სტრატეგიული 

დაგეგმარების მიმართულებებს, რომელიც ორიენტირებულია რეგიონული კავშირების, 

მდგრადი ტრანსპორტისა და ეკონომიკური დერეფნის განვითარებაზე.1 ქვეყანასთან 

თანამშრომლობის სტრატეგია (CPS) და საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა (COBP) ასევე 

შესაბამისობაშია ADB-ს 2020 წლის სტრატეგიის შუალედური გადასინჯვის შედეგებთან2, 

საქართველოს სოციალურ- ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან3  და საქართველოს 

მთავრობის „ოთხპუნქტიან სამოქმედო გეგმასთან“4.  

 

2. საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა (COBP) დაეხმარება საქართველოს მთავრობას                           

(i) გააუმჯობესოს შიდა და რეგიონულ ბაზრებზე წვდომა, რათა გაზარდოს კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობა და უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისთვის ეკონომიკური 

შესაძლებლობების შექმნა; (ii) ხელმისაწვდომი გახადოს სასმელი წყალი და წყალარინების 

სისტემები, განსაკუთრებით იმ მცირე და საშუალო ზომის ქალაქებსა და დაბებში, რომლებსაც 

მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნიათ აგრობიზნესის, ტურიზმისა და რეგიონული ვაჭრობის 

განვითარების კუთხით; (iii) უზრუნველყოს ენერგო სისტემების მეტი უსაფრთხოება და 

სტაბილურობა, განსაკუთრებით საქართველოს ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში; (iv) 

გააუმჯობესოს საჯარო სექტორის მართვის ხარისხი შიდა რესურსების უკეთ განკარგვის, მცირე 

და საშუალო საწარმოებისა და კერძო სექტორის განვითარების მიზნით; და (v) ასევე, გაზარდოს 

მეწარმეთათვის ფინანსებზე წვდომა და განსაკუთრებით ხელი შეუწყოს მიკრო, მცირე და 

საშუალო საწარმოების ფინანსურ ჩართულობას. ასევე, ADB 2020 წლის ტექნიკური დახმარების 

(TA)5 საშუალებით, ითანამშრომლებს საქართველოს მთავრობასთან იმ უნარების 

განვითარების კუთხით, რომელიც საჭიროა ინფრასტრუქტურის მდგრადი გაუმჯობესების 

მიზნით. ADB-ის ტრატეგიული მიდგომა, ამოცანები და დახმარების წინასწარ განსაზღვრული 

გეგმა შეთანხმებულ იქნა საქართველოს მთავრობასთან (იხილეთ დანართები 1 და 2).

                                                           
1 ADB 2014. ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია: საქართველო 2014-2018 წლები. მანილა. 
2 ADB 2014. 2020 წლის სტრატეგიის შუალედური გადასინჯვა: აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების    

   ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავება. მანილა. 
3 საქართველოს მთავრობა. 2014 წელი. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  სტრატეგია  
    (საქართველო 2020 წელი). თბილისი 
4 საქართველოს მთავრობა. 2016 წელი. თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა - სამთავრობო 

 პროგრამა 2016-2020. თბილისი. „ოთხპუნქტიანი გეგმა“ შეეხება ინფრასტრუქტურას, ბიზნესის განვითარებას,    
 ადამიანურ რესურსებსა და კარგ მმართველობას. 
5 საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა (COBP) არ ფარავს ჯანდაცვისა და განათლების სექტორებს. ჯანდაცვის 
 სექტორი დიდ წილად პრივატიზებულია, მაშინ როცა განათლების სექტორი შედგება როგორც საჯარო, ისე კერძო 
 ინსტიტუტებისგან. ორივე სექტორი ღებულობს მნიშვნელოვან თანხებს კერძო სექტორის ინვესტიციების სახით. 

 განათლების სექტორი დახმარებას იღებს სხვა, განვითარებაზე ორიენტირებული პარტნიორების მხრიდან,  
 ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ევრო კომისიის საგრანტო დაფინანსების გზით.  
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II. რესურსების წინასწარი განაწილების პარამეტრები 
 

3. 2018–2020 წლების განმავლობაში, საქართველოს, როგორც C ჯგუფის წევრ 
განვითარებად ქვეყანას,  შეუძლია ისარგებლოს ADB-ის ძირითადი კაპიტალური რესურსებით 

(OCR). 2018–2020 წლებში სუვერენული ოპერაციებისათვის წინასწარ-განსაზღვრული სასესხო 
რესურსების მოცულობა შეადგენს 600 მილიონ აშშ დოლარს. საქართველოს სასესხო 

მოთხოვნა შეადგენს 800 მილიონ აშშ დოლარს, რაც დამოკიდებულია რესურსების 

ხელმისაწვდომობასა და პროექტების მზაობაზე (დანართი 2). ყოველწლიური მოთხოვნის 
დაკმაყოფილების მიზნით, შესაძლებელია დაფინანსება ან თანადაფინანსება განხორციელდეს 

სხვა რესურსებიდან, მათ შორის რეგიონული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციისთვის 
გამოყოფილი ძირითადი კაპიტალური რესურსებიდან. 

 
4. საქართველოში ADB-ისკერძო სექტორის ოპერაციები შეისწავლის ახალი ინვესტიციების 

შესაძლებლობებს ვაჭრობის დაფინანსების, საბანკო და არა-საბანკო დაფინანსების სფეროში, 

ინფრასტრუქტურის და აგრობიზნესის სექტორებში. ასევე გაგრძელდება მიკრო, მცირე და 
საშუალო საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა. 

 

III. სასესხო და არასასესხო პროგრამებში ცვლილებების მიმოხილვა 

ა. სასესხო პროდუქტები 

5. 2018–2020 წლების საოპერაციო ბიზნეს-გეგმით (COBP) გათვალისწინებული ორი ახალი 
სესხი მოიცავს: (i) ქვეშეთი-კობის 100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტს, 2019 

წლისათვის ძირითადი სესხის სახით და (ii) სოფლის ფინანსური ჩართულობისა და მცირე და 
საშუალო საწარმოების განვითარების 50 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტს, 2020 

წლისათვის, სარეზერვო სესხის სახით (დანართი 1). ასევე განხორციელდა რამოდენიმე 

პროექტისთვის გათვალისწინებული თანხებისა და გრაფიკის გადასინჯვა, კლიენტის 
მოთხოვნილებების უკეთ გათვალისწინების, თანადაფინანსების მოზიდვისა და ADB-ის 

დახმარების ძირითადი მიმართულებების მეტად გამოკვეთისა და გამყარების მიზნით.  კერძოდ 
(i) E70 პროექტის მოსამზადებელი პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით მოხდა ბათუმი-სარფის 

დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის 50 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტის 

სტატუსის შეცვლა და 2018 წლის ძირითადი სესხის ნაცვლად გახდა 2018 წლის სარეზერვო სესხი 
და 2019 წლის ძირითადი სესხი; (ii) ქალაქების მდგრადი განვითარების საინვესტიციო 

პროგრამის 10 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტის წინასწარი დიზაინი 2018 წლის 
ძირითადი სესხის ნაცვლად განიხილება 2018 წლის სარეზერვო სესხის სტატუსით, რათა 

პროექტის დამტკიცებამდე მომხდარიყო პროექტის საკმარისი მზაობის მიღწევა; (iii) 50  

მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების წყლის სექტორის განვითარების პროგრამა, 
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რომელიც დაგეგმილი იყო 2019 წლის სარეზერვო სესხის ფარგლებში, გადმოტანილ იქნა 

ძირითადი სესხის ნაწილში; (iv) მთავრობის ამჟამინდელი საინვესტიციო პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით, ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის რეაბილიტაციის პროექტს ასევე 

შეეცვალა სტატუსი და 2019 წლის ძირითადი სესხის ნაცვლად განიხილება როგორც 2019 წლის 

სარეზერვო და 2020 წლის ძირითადი სესხი; (v) საჯარო სექტორის ეფექტური მართვის 

გაუმჯობესების 100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროგრამის პირველ ქვეპროგრამას 

შეეცვალა სტატუსი და 2018 წლის ძირითადი სესხის ნაცვლად განიხილება როგორც 2018 წლის 

სარეზერვო და 2019 წლის ძირითადი სესხი და ასევე შეეცვალა დასახელებაც - შიდა რესურსების 

მობილიზების მეორე პროგრამა, ქვეპროგრამა 1. ქვეპროგრამა 1-ის შესრულება და ვადები დიდ 

წილად დამოკიდებულია რეფორმების მიმდინარეობაზე და მთავრობის მხრიდან აღნიშნული 

მიმართულებების კუთხით დახმარების მოთხოვნაზე. ქვეპროგრამა 2 წარმოადგენს 2020 

წლისათვის ძირითადი სასესხო მოცულობის ნაწილს; (vi) 100 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების სატრანსპორტო კომუნიკაციების საინვესტიციო პროექტის სესხს რომელიც 2018 

წელს იყო სარეზერვო სესხი და 2019 წელს ძირითადი სესხი, შეეცვალა სტატუსი და გახდა 2019 

წლის სარეზერვო სესხი და 2020 წლის ძირითადი სესხი, რადგან პროექტი ჯერ კიდევ ადრეულ 

ფაზაშია და (vii) სტატუსი შეეცვალა ასევე 100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ქალაქების 

მდგრადი განვითარების საინვესტიციო პროგრამის, პირველ ტრანშს და 2018 წლის სარეზერვო 

სესხის და 2019 წლის ძირითადი სესხის ნაცვლად გახდა 2020 წლის სარეზერვო სესხი, რაც 

იძლევა საკმარის დროს პროექტის მოსამზადებლად. 

 
ბ. არასასესხო პროდუქტები და მომსახურება 

 
6. 2018–2020 წლებში ტექნიკური დახმარებისთვის (TA) განკუთვნილი 7.1 მილიონი აშშ 
დოლარის საგრანტო რესურსი ხელს შეუწყობს მომავალი პროექტების მომზადებას, 

შესაძლებლობების განვითარებას და კონსულტაციებს პოლიტიკის დაგეგმასთან დაკავშირებით. 
აღნიშნული რესურსის დაახლოებით 89% მოხმარდება პროექტებისა და პროგრამების 

მომზადებას, ხოლო 11% კვალიფიკაციის ამაღლებას მდგრადი ინფრასტრუქტურისთვის. 

შემოთავაზებული პროექტები და პროგრამები ასევე მოიცავს პროგრესული ცვლილებების 
ხელშემწყობ სფეროებს, მათ შორის, კერძო სექტორის განვითარებას, გონივრულ მართვასა და 

კვალიფიკაციის ამაღლებას, გენდერულ თანასწორობას, გამოწვევების ცოდნაზე დამყარებულ 
გადაწყვეტას და პარტნიორობას.  

 

7. დაგეგმილია შემდეგი ორი ტექნიკური დახმარების პროგრამის განხორციელება: (i) 1 
მილიონი აშშ დოლარის ძირითადი სესხი 2018 წელს ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი გზის 

პროექტის მოსამზადებლად; და (ii) 0.5 მილიონი აშშ დოლარის სარეზერვო სესხი 2018 წელს და 
ძირითადი სესხი 2019 წელს სოფლად ფინანსური ჩართულობისა და მცირე და საშუალო 

საწარმოების განვითარების პროექტისათვის. 
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8. მოხდა არასასესხო პროდუქტის მოცულობის განახლება. კერძოდ: (i) გაუქმდა  

ტექნიკური დახმარება ჰიდრო ელექტროენერგიის განვითარების ინოვაციური დაფინანსების 
ხელშეწყობისათვის. აღნიშნულ სექტორში გაზრდილი კერძო ინვესტიციების გამო, აღარ დგას 

აღნიშნული ტექნიკური დახმარების საჭიროება, (ii) ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის 
რეაბილიტაციის პროექტის ტექნიკური დახმარება 2017 წლის ძირითადი სესხის მოცულობიდან 

გადატანილ იქნა 2018 წლის ძირითადი სესხის   მოცულობაში, დარგობრივი სამთავრობო გეგმის 

შესაბამისად (დანართი 3); (iii) კერძო და საჯარო პარტნიორობის მიმდინარე მზარდი 
ხელშეწყობის პროგრამული ხასიათიდან გამომდინარე, მოხდა კერძო და საჯარო 

თანამშრომლობის განვითარების პოლიტიკის განსაზღვრის საკონსულტაციო ტექნიკური 
დახმარების გაერთიანება საჯარო სექტორის მართვისა და ეფექტური საჯარო სერვისების 

მიწოდების ხელშეწყობის ტექნიკურ დახმარებასთან, და აღნიშნულმა 1 მილიონი აშშ დოლარის 

მოცულობის მქონე ტექნიკურმა დახმარებამ შეიცვალა სტატუსი და 2017 წლის ძირითადი სესხის 
ნაცვლად გახდა 2018 წლის ძირითადი სესხი. გაგრძელდება ტექნიკური დახმარება 8716: შიდა 

რესურსების მობილიზების გაუმჯობესება რათა მოხდეს მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა; 
(iv) ქალაქების მდგრადი განვითარების საინვესტიციო პროგრამისათვის განკუთვნილი 

პროექტის მოსამზადებელი ტექნიკური დახმარება 2018 წელს ძირითადი სესხის ნაცვლად 
გადატანილ იქნა 2018 წელს, სარეზერვო სესხის ფორმის სახით, ხოლო 2019 წელს ძირითადი 

სესხის ფორმით, რათა მოხდეს მიმდინარე დიაგნოსტიკური სამუშაოების უზრუნველყოფა; და (v) 

აღნიშნულ სექტორში მთავრობის მხრიდან დახმარებაზე მზარდი მოთხოვნის 
გათვალისწინებით, მდგრადი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად უნარების განვითარების 

ტექნიკურმა დახმარებამ შეიცვალა სტატუსი და 2019 წლის ძირითადი სესხის ნაცვლად გახდა 
2019 წლის სარეზერვო სესხი და 2020 წლის ძირითადი სესხი.  

 

9. დამატებითი ცოდნის შემცველი პროდუქტები და მომსახურებები, რომლებიც ჩართულ 
იქნა 2018-2020 წლების გეგმაში, მოცემულია დანართში 4. 
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ქვეყნის მხარდაჭერით მისაღწევი შედეგები სფეროების მიხედვით 

 

ADB-ის 
ხელშეწყობით მისაღწევი 

განვითარების 

შედეგები 

ADB 

დახმარების ძირითადი სფეროები 

2018–2020 წლებში 
რესურსების წინასწარი 

განაწილება 

ცვლილებები წინა საოპერაციო 
ბიზნეს-გეგმასთან (COBP) 

შედარებით 

1. ტრანსპორტი 

მეტ ადამიანს აქვს წვდომა 

ეფექტურ, 
საიმედო, უსაფრთხო და 
მდგრად 
სატრანსპორტო სისტემაზე, 
მათ შორის 

ურბანულ ცენტრებში 
 
 
 

 

საერთაშორისო, მეორეხარისხოვანი და 

ადგილობრივი გზების მშენებლობა და 
რეაბილიტაცია 
 
საგზაო და სატრანსპორტო პოლიტიკა და 
რეფორმა 

 
გზების შეკეთება და საგზაო 
უსაფრთხოება  
 

საზოგადოებრივი და ურბანული 
ტრანსპორტის დაგეგმარება და 
რეფორმები 

თანხა: 500 მილიონი აშშ დოლარი და 

250 მილიონი აშშ დოლარის 
თანადაფინანსება 
 
COBP-ის წილი: 62.5% 

ტრანსპორტის სექტორში წინასწარ 

განსაზღვრული დაფინანსება 
გაიზარდა 21 მილიონი აშშ 
დოლარით ძირითადად საგზაო 
დერეფნის განვითარების ხარჯზე 

2. წყალი და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები 

მეტ ადამიანს აქვს წვდომა 

მაღალი 

ხარისხის, საიმედო და 

უწყვეტ 

წყალმომარაგებაზე და 

გაუმჯობესებულ 

წყალარინების სისტემებზე 

სასმელი წყლის, წყალარინების და 

ჩამდინარე წყლების სისტემების მართვა 

 

ურბანული დაგეგმარება, სატარიფო 

პოლიტიკის რეფორმა, და სექტორის 

განვითარება 

თანხა: 50 მილიონი აშშ დოლარი 

 

საოპერაციო ბიზნეს- 

გეგმაში (COBP) წილი: 

6.25% 

წინასწარ განსაზღვრული 

დაფინანსება შემცირდა 60 მილიონი 

აშშ დოლარით, რადგან მოხდა 

მიმდინარე MFF-ის ყველა ტრანშის 

დამტკიცება და ახალი, შედეგებზე 

დაფუძნებული სასესხო თანხის 

შემცირება 50 მილიონი აშშ 

დოლარით, მთავრობასთან 

შეთანხმებული დახმარების 

მოცულობის შესაბამისად 
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3. ენერგეტიკა 

მეტ ადამიანს აქვს წვდომა 

გაუმჯობესებულ 

ელექტრომომარაგებაზე 

 

მზარდი ენერგო ვაჭრობა 

მეზობელ 

ქვეყნებთან 

ენერგიის გამომუშავება, გადაცემა, 

განახლებადი ენერგია და ენერგო 

ეფექტურობა 

 

ენერგო სექტორის პოლიტიკა და 

რეგულირება, მართვის 

გაუმჯობესება 

თანხა: 50 მილიონი აშშ დოლარი 

  

საოპერაციო ბიზნეს- 

გეგმაში (COBP) წილი: 6.25% ცვლილების გარეშე 

4. საჯარო სექტორის მართვა 

გაზრდილი ფისკალური 

კონსოლიდაცია და საჯარო 

რესურსების 

ეფექტური ათვისება  

 

საჯარო ადმინისტრირების 

ეფექტურობის 

გაუმჯობესება, კერძო და 

საჯარო სექტორებს შორის 

პარტნიორობის 

ხელშეწყობისთვის 

ვალის, ნაღდი ფულადი სახსრების, და 

ფისკალური რისკების უკეთესი მართვა; 

 

 გადასახადების ადმინისტრირების 

გაუმჯობესება; 

 

სამართლებრივი და მარეგულირებელი 

ბაზა შიდა დანაზოგებისა და კაპიტალის 

ბაზრების მართვის გასაუმჯობესებლად . 

 

პირობითი ვალდებულებების 

მონიტორინგი და  გაუმჯობესება, რაც 

გამომდინარეობს PPP-სა და SOE-გან, 

გამჭირვალე და კონკურენტუნარიანი PPP 

ჩარჩოსა და საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკის გამოყენებით. SOE-ს 

დაფარვისა და ნახევრად ფისკალური 

აქტივობების გაზრდა ფისკალური 

რისკების მზარდი ანგარიშგების 

შესაბამისად. 

თანხა: 100 მილიონი აშშ დოლარი 

საოპერაციო ბიზნეს-გეგმაში (COBP) 

წილი: 12.5 % 

წინასწარ განსაზღვრული 

დაფინანსება 

გაიზარდა 50 მილიონი აშშ 

დოლარით, რადგან საოპერაციო 

ბიზნეს-გეგმის პერიოდში 

დაგეგმილია ორი ტრანშის 

განხორციელება 
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5. ფინანსები 

არასაბანკო საფინანსო 

სექტორის მიერ 

ფინანსური ოპერაციების 

დონის ზრდა 

 

მიკრო, მცირე და საშუალო 

საწარმოების მიერ 

ეფექტური და 

საიმედო ფინანსური 

მომსახურების 

მზარდი გამოყენება 

 

დეპოზიტების დაზღვევის 

მოქმედი ეფექტური სისტემა 

ფინანსური სექტორის განვითარება, 

ფულადი და კაპიტალის ბაზარი, 

დაზღვევა და სახელშეკრულებო 

დანაზოგები, და მცირე და საშუალო 

საწარმოების დაფინანსება 

 

კაპიტალის ბაზრებისათვის გზამკვლევის 

შემუშავება, კანონპროექტების შედგება და 

საქართველოს დაზღვევის 

ზედამხედველობის სახელმწიფო 

სამსახურის ხელშეწყობა და პენსიების 

გამცემი სააგენტოს ინსტიტუციური 

განვითარება 

 

საბანკო სექტორის განვითარება, ბანკების 

გაჯანსაღება, ლიკვიდურობის 

უზრუნველყოფა, შიდა დანაზოგები, 

კაპიტალის ბაზრებისა და 

სახელშეკრულებო დანაზოგების მართვა.  

თანხა: 100 მილიონი აშშ დოლარი 

საოპერაციო ბიზნეს-გეგმაში (COBP) 

წილი: 12.5% 

წინასწარ განსაზღვრული 

დაფინანსება 

გაიზარდა 50 მილიონი აშშ 

დოლარით, რადგან საოპერაციო 

ბიზნეს-გეგმის პერიოდში 

დაგეგმილია ორი ტრანშის 

განხორციელება 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; COBP = ქვეყნის საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა; MFF = მრავალტრანშიანი საფინანსო ინსტრუმენტი; MSMEs = მიკრო, მცირე და 
საშუალო  საწარმოები; PPP = კერძო-საჯარო თანამშრომლობა; SOE = სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმო. 
წყარო: ADB -ს მიერ წარმოებული გამოთვლები. 
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წინასწარ განსაზღვრული დახმარების მოცულობა 

ცხრილი ა2.1: სასესხო პროდუქტები, 2018-2020  

                          

პროექტის/პროგრამის 
სახელწოდება 

სექტორი 
 

სიღარიბის 
დაძლევა 

სტრატეგიული 

გეგმა და 
ცვლილებათა 

ძირითადი 
ბერკეტები განყოფილება 

TRTA/PDA 

წელი 
 

ღირებულება (მილიონი აშშ დოლარი) 

ADB 

სულ 

(OCR) 
ჩვეულებრივი 

კაპიტალური 
რესურსები COL 

ADF 

გრან
ტები სულ მთავრობა 

თანადაფი
ნანსება 

2018 წელი -  ძირითადი 

 

E60 ხევი-უბისას 

დამაკავშირებელი გზის 

პროექტი 

TRA GI RCI, PAR CWTC 2016 315.0 250.0 0.0 0.0 250.0 65.0 0.0 

სულ      315.0 250.0 0.0 0.0 250.0 65.0 0.0 

2018 წელი -  სარეზერვო  

შიდა რესურსების 

მობილიზების მეორე 

პროგრამა, ქვე-

პროგრამა 1 (PBL) 

PSM/FIN GI GCD, GEM, KNS, 

PAR, PSD 

CWPF 2017 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

E70 ბათუმი-სარფის 

დამაკავშირებელი გზის 

პროექტი 

TRA GI RCI, PAR CWTC  118.0 50.0 0.0 0.0 50.0 18.0 50.0 

ქალაქების მდგრადი 

განვითარების 

საინვესტიციო 

პროგრამა (PDA)ა 

WUS GI ESG CWUW  10.0 0.0 0.0 0.0    0.0ბ 0.0 0.0 

               სულ      228.0 150.0 0.0 0.0 150.0 18.0 50.0 
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2019 წელი -  ძირითადი  

შიდა რესურსების 

მობილიზების მეორე 

პროგრამა, ქვე-

პროგრამა 1 (PBL) 

PSM/FIN GI GCD,GEM, KNS, 

PAR, PSD 

CWPF 2017 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

E70 ბათუმი-სარფის 

დამაკავშირებელი გზის 

პროექტი 

TRA GI RCI, PAR CWTC  118.0 50.0 0.0 0.0 50.0 18.0 50.0 

ქვეშეთი-კობის 

დამაკავშირებელი გზის 

პროექტი 

TRA GI RCI, PAR CWTC  240.0 100.0 0.0 0.0 100.0 40.0 100.0 

ქალაქების მდგრადი 

განვითარების 

საინვესტიციო პროგრამა 

(PDA)ა 

WUS GI ESG CWUW  10.0 0.0 0.0 0.0  0.0ბ 0.0 0.0 

წყლის სექტორის 

განვითარების 

პროგრამა (RBL) 

WUS GI ESG, PAR CWUW  59.0 50.0 0.0 0.0 50.0 9.0 0.0 

            სულ      527.0 300.0 0.0 0.0 300.0 67.0 150.0 

2019 წელი - სარეზერვო  

ელექტროენერგიის 

გადამცემი ქსელის 

რეაბილიტაციის 

პროექტი 

ENE GI ESG, GCD, PAR CWEN 2016 59.0 50.0 0.0 0.0 50.0 9.0 0.0 

სატრანსპორტო 

სისტემის 

დამაკავშირებელი 

საინვესტიციო პროექტი - 

თბილისის შემოვლითი 

გზა 

TRA GI RCI, PAR CWTC  236.0 100.0 0.0 0.0 100.0 36.0 100.0 

              სულ      295.0 150.0 0.0 0.0 150.0 45.0 100.0 
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2020 წელი - ძირითადი  

ელექტროენერგიის 

გადამცემი ქსელის 

რეაბილიტაციის 

პროექტი 

ENE GI ESG, GCD, PAR CWEN 2016 59.0 50.0 0.0 0.0 50.0 9.0 0.0 

შიდა რესურსების 

მობილიზების მეორე 

პროგრამა, ქვე-

პროგრამა 2 (PBL) 

PSM/FIN GI GCD, GEM, KNS, 

PAR, PSD 

CWPF 2017 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

სატრანსპორტო 

სისტემის 

დამაკავშირებელი 

საინვესტიციო პროექტი - 

თბილისის შემოვლითი 

გზა 

TRA GI RCI, PAR CWTC 2017 236.0 100.0 0.0 0.0 100.0 36.0 100.0 

              სულ      395.0 250.0 0.0 0.0 250.0 45.0 100.0 

2020 წელი - სარეზერვო 

სოფლად ფინანსური 

ჩართულობისა და მცირე 

და საშუალო 

საწარმოების სექტორის 

განვითარების პროექტი 

FIN GI PSD, PAR CWPF 2019 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 

MFF ქალაქების 

მდგრადი განვითარების  

საინვესტიციო 

პროგრამა, პირველი 

ტრანში 

TRA GI ESG, PAR CWUW 2019 218.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 100.0 

                სულ      268.0 150.0 0.0 0.0 150.0 18.0 100.0 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; ADF = აზიის განვითარების ფონდი; COL = შეღავათიანი სასესხო ჩვეულებრივი ძირითადი რესურსები; CWEN = ენერგეტიკის განყოფილება; CWPF = საჯარო მართვის 

ფინანსური სექტორისა და ვაჭრობის განყოფილება; CWTC = ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება; CWUW = ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება; ENE = ენერგეტიკა; ESG = 
მდგრადი ზრდა გარემოსდაცვითი ასპექტების გათვალისწინებით; FIN = ფინანსები; GCD = მმართველობა და შესაძლებლობების განვითარება; GEM =გენდერული თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირება; 

GI = ზოგადი ჩარევა; Gov’t = მთავრობა; KNS = ცოდნის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები; MFF = მრავალტრანშიანი საფინანსო ინსტრუმენტი; OCR = ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები; PAR = 
პარტნიორობა; PBL = პოლიტიკური სესხები; PDA = პროექტის დიზაინის განვითარება; PSD = კერძო სექტორის განვითარება; PSM = საჯარო სექტორის მართვა; RBL = შედეგობრივი სესხები; RCI = რეგიონული 

ინტეგრაცია; TRA = ტრანსპორტი; TRTA = ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება; WUS = წყალმომარაგება და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება. 
ა PDA-ს ხელახალი დაფინანსება მოხდება რეგულარული OCR-ის 100 მილიონი აშშ დოლარის სესხით, MFF-ის ქალაქების მდგრადი განვითარების საინვესტიციო პროგრამის პირველი ტრანშისათვის, 

 რომელიც გათვალისწინებულია 2020 წლის სარეზერვო სესხში. 
ბ ჯამური ღირებულება და ჯამური დაფინანსება არ აისახება PDA-ის 10 მილიონ აშშ დოლარზე, რომლის რეფინანსირება მოხდება 2020 წლის სასესხო მოცულობით 

წყარო: ADB-ის მიერ წარმოებული გამოთვლები.
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ცხრილი ა2.2: არასასესხო პროდუქტები და მომსახურება, 2018–2020  

 

დახმარება სექტორი განყოფილება 

დახმარების 

ტიპი 

დაფინანსების წყაროები 

ADB სხვა 

წყარო 

თანხა (აშშ 

დოლარი’000) წყარო 

თანხა (აშშ 

დოლარი’000) სულ (აშშ დოლარი’000) 

2018 წელი - ძირითადი 

ელექტროენერგიის 

გადამცემი ქსელის 

რეაბილიტაციის პროექტის 

მომზადება  

ENE CWEN TRTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

საჯარო სექტორის მართვისა 

და ეფექტური საჯარო 

სერვისების მიწოდების 

ხელშეწყობა 

PSM, FIN CWPF TRTA TASF 1,500.0  0.0 1,500.0 

ტრანსპორტის  სისტემის 

დამაკავშირებელი 

საინვესტიციო პროექტის - 

თბილისის შემოვლითი გზის 

მომზადება 

TRA CWTC TRTA TASF 500.0  0.0 500.0 

ქვეშეთი-კობის 

დამაკავშირებელი გზის 

პროექტის მომზადება 

TRA CWTC TRTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

წყლის სექტორის 

განვითარების საინვესტიციო 

პროგრამის მომზადება 

WUS CWUW TRTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

სულ     5,000.0  0.0 5,000.0 

2018 წელი - სარეზერვო 

სოფლად ფინანსური 

ჩართულობისა და მცირე და 

საშუალო საწარმოების 

განვითარების პროექტის 

მომზადება 

FIN CWPF TRTA TASF 500.0  0.0 500.0 
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ქალაქების მდგრადი 

განვითარების საინვესტიციო 

პროგრამის მომზადება 

TRA, WUS CWUW TRTA TASF 800.0  0.0 800.0 

                    სულ     1,300.0  0.0 1,300.0 

2019 წელი - ძირითადი 

სოფლად ფინანსური 

ჩართულობისა და მცირე და 

საშუალო საწარმოების 

განვითარების პროექტის 

მომზადება 

FIN CWPF TRTA TASF 500.0  0.0 500.0 

ქალაქების მდგრადი 

განვითარების საინვესტიციო 

პროგრამის მომზადება 

TRA, WUS CWUW TRTA TASF 800.0  0.0 800.0 

                    სულ     1,300.0  0.0 1,300.0 

2019 წელი - სარეზერვო 

უნარების განვითარება 

მდგრადი 

ინფრასტრუქტურისათვის 

MUL CWSS TRTA TASF 800.0  0.0 800.0 

                     სულ     800.0  0.0 800.0 

2020 წელი - ძირითადი 

უნარების განვითარება 

მდგრადი 

ინფრასტრუქტურისათვის 

MUL CWSS TRTA TASF 800.0  0.0 800.0 

                     სულ     800.0  0.0 800.0 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; CWEN = ენერგეტიკის განყოფილება; CWPF = საჯარო მართვის, ფინანსური სექტორის და ვაჭრობის განყოფილება; CWSS = სოციალური სექტორის განყოფილება; CWTC = 

ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება; CWUW = ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება; ENE = ენერგეტიკა FIN = ფინანსები; MUL = მულტისექტორი; PSM = საჯარო სექტორის 
მართვა; SMEs = მცირე და საშუალო საწარმოები; TASF = ტექნიკური  დახმარების სპეციალური ფონდი; TRA = ტრანსპორტი; TRTA = ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება; WUS = წყალმომარაგება და სხვა 

ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება.  
წყარო: ADB-ის მიერ წარმოებული გამოთვლები
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დახმარების პროგრამა მიმდინარე წლისათვის 

ცხრილი ა3.1: სასესხო პროდუქტები, 2017 

                          

პროექტის/პროგრამის 
სახელწოდებაა 

სექტორი 

 

სიღარიბის 

დაძლევა 

სტრატეგიული 

გეგმა და 
ცვლილებათა 

ძირითადი 
ბერკეტები 

განყოფილება  

TRTA/P
DA 

წელი 
 

ღირებულება (მილიონი აშშ დოლარი) 

სულ ADB მთავრობა თანადაფინანსება 

(OCR) 

ჩვეულებრივი 
კაპიტალური 

რესურსები COL 

ADF 

გრანტები სულ 

2017 წელი - ძირითადი 

მეორე ხარისხოვანი 

გზების გაუმჯობესების 
პროექტი (ხარაგაული) 

TRA GI GCD, PAR CWTC 2013 94.4 80.0 0.0 0.0 80.0 14.4 0.0 

E70 ბათუმის 

შემოვლითი გზის 
პროექტი 

TRA GI GCD, PAR CWTC 2009 315.2 114.0 0.0 0.0 114.0 87.2 114.0 

MFF მდგრადი 
ურბანული 

ტრანსპორტის 
საინვესტიციო 

პროგრამა, ტრანში 5 

TRA GI 
ESG, GCD, KNS, 

PAR 
CWUW  43.2 36.0 0.0 0.0 36.0 7.2 0.0 

სულ      452.8 230.0 0.0 0.0 230.0 108.8 114.0 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; ADF = აზიის განვითარების ფონდი; COL = შეღავათიანი სასესხო ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები;  CWTC = ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება; CWUW = 

ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება; ESG = მდგრადი ზრდა გარემოსდაცვითი ასპექტების გათვალისწინებით; GCD = მმართველობა და შესაძლებლობების განვითარება; GEM = გენდერული 
თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირება; GI = ზოგადი ჩარევა; Gov’t = მთავრობა; KNS = ცოდნის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები; MFF = მრავალტრანშიანი საფინანსო ინსტრუმენტი; OCR = 

ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები; PAR = პარტნიორობა; PDA = პროექტის დიზაინის განვითარება;  
TRTA = ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება; TRA = ტრანსპორტი. 
ა წინასწარ განსაზღვრულ სასესხო პროგრამის დროებითი ხასიათის გათვალისწინებით, სასესხო ინსტრუმენტების შემადგენლობა შეიძლება შეიცვალოს. 2014–2016 წლებში  საინვესტიციო სესხებმა შეადგინა 
 სუვერენული სესხების 55%და ჩვეულებრივი პოლიტიკური სესხების 45%.წყარო: ADB-ის მიერ წარმოებული გამოთვლები.  
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ცხრილი ა3.2: არასასესხო პროდუქტები და მომსახურება, 2017 

 

დახმარება სექტორი განყოფილება 

დახმარების 

ტიპი 

დაფინანსების წყაროები 

ADB სხვა 

წყარო თანხა ($000) წყარო 

თანხა (აშშ 

დოლარი’000) სულ (აშშ დოლარი’000) 

ენერგო უსაფრთხოების 

გაძლიერების პროექტი  
ENE CWEN TRTA  1,500.0 AP3F 1,500.0 1,500.0 

ჯამი     1,500.0  1,500.0 1,500.0 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; AP3F = აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების პროექტის მოსამზადებელი ინსტრუმენტი; CWEN = ენერგეტიკის განყოფილება; ENE = ენერგეტიკა; TRTA = ტრანზაქციის 
ტექნიკური დახმარება. 

წყარო: ADB-ის მიერ წარმოებული გამოთვლები.
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დაგეგმილი ნაშრომები/გამოცემები და ღონისძიებები 

ცხრილი ა4.1: 2018 წლისათვის დაგეგმილი ნაშრომები/გამოცემები და ღონისძიებები 

 

ნაშრომის/გამოცემის ან ღონისძიების 

დასახელება საკითხი ტიპი 

დეპარტამენტი ან დარგობრივი 

ჯგუფი ან თემატური ჯგუფი დაფინანსების წყარო  

საქართველოში ტურიზმისათვის 

ინკლუზიური ურბანული სივრცის 

სახელმძღვანელოები: გარემოს  

ადაპტირება სხვადასხვა ჯგუფებზე:  

ხანდაზმულები, ქალები და ბავშვები 

ურბანული განვითარება პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD TA 9220 

საქართველოს ინტეგრირებული 

ურბანული გეგმა 

ურბანული განვითარება პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD TA 9220 

პროექტირება-მშენებლობა-ოპერირების 

კონტრაქტები კანალიზაციის გამწმენდი 

ნაგებობებისთვის საქართველოში ა 

წყალმომარაგება პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD P 43405 

წყალმომარაგების სექტორის 

რეგულაციის ანალიზი საქართველოში ბ 

წყალმომარაგება პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD L 2749 

გენდერის საკითხებზე ორიენტირებული 

ინკლუზიური ინფრასტრუქტურის 

პროექტების ხელშეწყობა ცენტრალურ 

და დასავლეთ აზიაში 

გენდერი ტრენინგი ან შესაძლებლობების 

განვითარება 

CWRD RETA 9088 

ქვეყნის გენდერული შეფასება  გენდერი პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD RETA 9088 

გენდერული მეინსტრიმინგი კლიმატური 

ცვლილებებისა და კატასტროფების 

რისკების მართვის კუთხით 

გენდერი ტრენინგი ან შესაძლებლობების 

განვითარება 

SDCC RETA 9088 

GAP იმპლემენტაცია ქვე-რეგიონული 

გვერდითი სწავლებისათვის  

გენდერი ტრენინგი ან შესაძლებლობების 

განვითარება 

CWRD, SDCC ტექნიკური დახმარების 

ფარგლებში 

აზიის განვითარების ინსტრუმენტი 2018, 

ცვლილებები და დამატებები 

ეკონომიკა პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია ERCD ტექნიკური დახმარება, 

ძირითადი ადმინისტრაციული 

ბიუჯეტი 

კატასტროფების რისკების შემცირების 

ღონისძიებების დაფინანსების 

ინსტრუმენტები 

კატასტროფების რისკების 

შემცირების ღონისძიებების 

დაფინანსება 

პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია ERCD ტექნიკური დახმარება, 

ძირითადი ადმინისტრაციული 

ბიუჯეტი 
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აზიის ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ანგარიში, 2018 

შესაძლებლობების 

განვითარება, ეკონომიკა, 

ფინანსები, ინდუსტრია და 

ვაჭრობა, რეგიონული 

თანამშრომლობა და 

ინტეგრაცია 

ტრენინგი ან შესაძლებლობების 

განვითარება 

ERCD ტექნიკური დახმარება, 

ძირითადი ადმინისტრაციული 

ბიუჯეტი 

აზიისა და წყნარი ოკეანეთის ძირითადი 

ინდიკატორები 

შესაძლებლობების 

განვითარება, ეკონომიკა, 

მმართველობა და საჯარო 

სექტორის მართვა 

პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია ERCD ტექნიკური დახმარება, 

ძირითადი ადმინისტრაციული 

ბიუჯეტი 

საქართველოს დახმარების პროგრამის 

შეფასება  

შესაძლებლობების 

განვითარება, ეკონომიკა, 

ფინანსები, ინდუსტრია და 

ვაჭრობა, რეგიონული 

თანამშრომლობა 

ტექნიკური კვლევა IED ტექნიკური დახმარება, 

ძირითადი ადმინისტრაციული 

ბიუჯეტი 

აზიის სუფთა ენერგიის ფორუმი 2018  ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, 

ფინანსები, რეგიონული 

თანამშრომლობა  და 

ინტეგრაცია 

ღონისძიების ორგანიზება SDCC, ენერგო სექტორის ჯგუფი TA 8953 

აზიის მზის ენერგიის ფორუმის მე-12 

შეხვედრა 

კლიმატის ცვლილებები, 

ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, 

ფინანსები, შესაძლებლობების 

განვითარება 

ღონისძიების ორგანიზება SDCC, ენერგო სექტორის ჯგუფი TA 8953 

მომავლის ქალაქები, მომავლის ქალთა 

ინიციატივა 

გენდერი პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია SDCC, გენდერული 

თანასწორობა 

ტექნიკური დახმარების 

ფარგლებში 

პოლიტიკის მოკლე აღწერილობა და 

ქვეყნის მიმოხილვითი დოკუმენტი 

საქართველოს ეკონომიკის ინკლუზიური 

განვითარების შესახებ 

ეკონომიკა პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD TA 8936 

პოლიტიკის მოკლე აღწერილობა და 

ქვეყნის მიმოხილვითი დოკუმენტი 

საქართველოს დასაქმებისა და შრომის 

ბაზრის პოლიტიკის შესახებ 

ეკონომიკა პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD TA 8936 

პოლიტიკის მოკლე აღწერილობა და 

ქვეყნის მიმოხილვითი დოკუმენტი 

საქართველოში ინკლუზიური 

განვითარების შესახებ IFI ოპერაციების 

საშუალებით 

ეკონომიკა პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD TA 8936 
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ქვეყნის მიმოხილვითი დოკუმენტი 

საქართველოს გარე ეკონომიკური 

შოკებისადმი პოლიტიკური რეაგირების 

შესახებ 

ეკონომიკა პუბლიკაცია და დოკუმენტაცია CWRD TA 8936 

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა = 14 

ღონისძიებების საერთო რაოდენობა = 6 

    

Admin = ადმინისტრაციული, CWRD = ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი, ERCD = ეკონომიკური კვლევისა და რეგიონული თანამშრომლობის დეპარტამენტი, GAP = სამოქმედო 
გეგმა გენდერის საკითხებზე; IED = დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტი; IFI = საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები; L= სესხი; P = პროექტი, RETA = რეგიონული ტექნიკური დახმარება, 

SDCC = მდგარდი განვითარების და კლიმატური ცვლილებების დეპარტამენტი, TA = ტექნიკური დახმარება.  
შენიშვნა: „პუბლიკაციები“ შესაძლოა აღნიშნავდეს მონაცემთა ბაზებს, მულტიმედიას და სხვა სახის დოკუმენტაციას. „ღონისძიება“ შეიძლება აღნიშნავდეს პროფესიულ მომზადებას ან 

შესაძლებლობების განვითარებას.  
ა აღნიშნული პუბლიკაცია 2017 წლიდან გადატანილ იქნა 2018 წელს, აღნიშნული პუბლიკაციის მოდალობა ამჟამად მზადების პროცესშია. 
ბ აღნიშნული პუბლიკაცია 2017 წლიდან გადატანილ იქნა 2018 წელს, ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები.  
წყარო: ADB. 
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ცხრილი ა4.2: 2017 წლისათვის დამატებით დაგეგმილი ნაშრომები/გამოცემები და ღონისძიებები 

 

ნაშრომის/გამოცემის ან ღონისძიების 

დასახელება საკითხი ტიპი 

დეპარტამენტი ან დარგობრივი 

ჯგუფი ან თემატური ჯგუფი დაფინანსების წყარო 

CAREC-ის რკინიგზის სამუშაო ჯგუფის 

მესამე შეხვედრა 

რეგიონული 

თანამშრომლობა და 

ინტეგრაცია 

ღონისძიების ორგანიზება CWRD RETA 8789 

CAREC-ის ტრანსპორტის დარგის 

საკოორდინაციო კომიტეტის მე-16 

შეხვედრა 

რეგიონული 

თანამშრომლობა და 

ინტეგრაცია 

ღონისძიების ორგანიზება CWRD RETA 8789 

CAREC-ის ვაჭრობის პოლიტიკის 

საკოორდინაციო კომიტეტის მე-19 

შეხვედრა 

რეგიონული 

თანამშრომლობა და 

ინტეგრაცია 

ღონისძიების ორგანიზება CWRD RETA 9156 

CAREC-ის ხელმძღვანელი პირების 

შეხვედრა 

რეგიონული 

თანამშრომლობა და 

ინტეგრაცია 

ღონისძიების ორგანიზება CWRD RETA 9156 

ენერგეტიკის საინვესტიციო ფორუმი ენერგეტიკა ღონისძიების ორგანიზება CWRD RETA 9299 

აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების 

საჯარო ელექტრონული შესყიდვების 

ქსელის მესამე კონფერენცია 

შესაძლებლობების 

განვითარება 
ღონისძიების ორგანიზება OSFMD RETA 8520 

ღონისძიებების საერთო რაოდენობა = 6     

CAREC = ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური დერეფანი; CWRD = ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი; OSFMD = ოპერაციების, სერვისებისა და ფინანსური მართვის 
დეპარტამენტი; RETA = რეგიონული ტექნიკური დახმარება.  

შენიშვნა: „პუბლიკაციები“ შესაძლოა აღნიშნავდეს მონაცემთა ბაზებს, მულტიმედიას და სხვა სახის დოკუმენტაციას. „ღონისძიება“ შეიძლება აღნიშნავდეს პროფესიულ მომზადებას ან 
შესაძლებლობების განვითარებას.  

წყარო: ADB. 




