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მსს ფასს სტანდარტის 
ტრენინგი

მსს ფასს სტანდარტის 
ტრენინგი



როგორ 
დავრეგისტრირდეთ? 
რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ი ს თ ვ ი ს :  
გადადით შემდეგ ვებგვერდზე: 
event.saras.gov.ge;
ქალაქის ველში აირჩიეთ „ონლაინ 
ღონისძიება“;
შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი 
ჯგუფი;
დააკლიკეთ არჩევანის დადასტურებას 
და შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
N.Chorgolashvili@saras.gov.ge 
599380079

ვისთვის არის 
განკუთვნილი ტრენინგი?
ტრენინგი II და III კატეგორიის 
საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის 
არის განკუთვნილი. 
ტრენინგი აერთიანებს სტანდარტის 
საკვანძო განყოფილებებს და 
პრაქტიკულ სავარჯიშოებს. კურსის 
დასასრულს, მონაწილეები ტესტირებას 
გაივლიან. 
კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, 
მონაწილეებს გადაეცემათ 
სერთიფიკატები.   

სად შეგვიძლია 
მოვიძიოთ სასწავლო 
მასალები?
ქართულ ენაზე თარგმნილი 
სასწავლო მასალები სამსახურის 
ვებგვერდზეა განთავსებული და 
ნებისმიერი დაინტერესებული 
პირისთვისაა ხელმისაწვდომი.   

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის პროგრამა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის ინიციატივით 2021 წელსაც გრძელდება. ტრენინგები  მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური 
ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში გაიმართება. 
პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებას 
ემსახურება. მაღალი ხარისხის ფინანსური ინფორმაცია, გამჭვირვალე და სანდო საინვესტიციო გარემოს შექმნის მთავარი წინაპირობაა.

აღნიშნული ტრენინგები 2021 წელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - „მმართველობა 
განვითარებისათვის“ (G4G) და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გადამზადებული ტრენერების მეშვეობით ჩატარდება. სატრენინგო მასალა ფასს ფონდთან 
სალიცენზიო შეთანხმების საფუძველზეა შემუშავებული.
პროექტის ფარგლებში, 2019 და 2020 წელს ჯამში 1400-მდე პირი გადამზადდა. მონაწილე მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირის, აგრეთვე სამსახურში 
წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის გათვალისწინებით, მსს ფასს ტრენინგების პროგრამა წარმატებულად შეფასდა. შესაბამისად, პროექტი 2021 
წელსაც გაგრძელდა..  

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, ქართულ ენაზე

ტრენინგის შესახებ

კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები დამოუკიდებლად შეძლებენ სწორი სააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერასა 
და მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლას.

ჯგუფების რაოდენობა: 4
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 კვირა, 36 საათი
დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ ტრენინგების განრიგი შემდეგ გვერდზე.

https://www.saras.gov.ge/ka/Home/Modules?Length=4
http://event.saras.gov.ge/


განრიგიგანრიგი

1 სამშაბათი      02.03.2021

2 ხუთშაბათი,    04.03.2021

3 სამშაბათი      09.03.2021

4 ხუთშაბათი     11.03.2021 

5 სამშაბათი      16.03.2021

6 ხუთშაბათი     18.03.2021

7 სამშაბათი     23.03.2021

8 ხუთშაბათი    25.03.2021

9 სამშაბათი     30.03.2021

10 ხუთშაბათი     01.04.2021

11 სამშაბათი      06.04.2021

12 ხუთშაბათი     08.04.2021

ჯგუფი 1

1 ოთხშაბათი      10.03.2021

2 პარასკევი        12.03.2021

3 ოთხშაბათი      17.03.2021

4 პარასკევი

5 ოთხშაბათი

6 პარასკევი

7 ოთხშაბათი

8 პარასკევი

9 ოთხშაბათი

10 პარასკევი

11 ოთხშაბათი

12 პარასკევი

ჯგუფი 2

1 ოთხშაბათი

2 პარასკევი

3 ოთხშაბათი

4 პარასკევი

5 ოთხშაბათი

6 პარასკევი

7 ოთხშაბათი

8 პარასკევი

9 ოთხშაბათი

10 პარასკევი

11 ოთხშაბათი

12 პარასკევი

ჯგუფი 3

1 სამშაბათი

2 ხუთშაბათი

3 სამშაბათი

4 ხუთშაბათი

5 სამშაბათი

6 ხუთშაბათი

7 სამშაბათი

8 ხუთშაბათი

9 სამშაბათი

10 ხუთშაბათი

11 სამშაბათი

12 ხუთშაბათი

ჯგუფი 4

1900 - 2200 1900 - 2200

1800 - 2100

19.03.2021

24.03.2021

26.03.2021

31.03.2021

02.04.2021

07.04.2021

09.04.2021

14.04.2021

16.04.2021

02.04.2021

07.04.2021

09.04.2021

14.04.2021

16.04.2021

21.04.2021

23.04.2021

28.04.2021

30.04.2021

05.05.2021

07.05.2021

12.05.2021

04.05.2021

06.05.2021

11.05.2021

13.05.2021

18.05.2021

20.05.2021

25.05.2021

27.05.2021

01.06.2021

03.06.2021

08.06.2021

10.06.2021

1900 -  2200



დამატებითი ჯგუფებიდამატებითი ჯგუფები

1 ოთხშაბათი

2 პარასკევი

3 ოთხშაბათი

4 პარასკევი

5 ოთხშაბათი

6 პარასკევი

7 ოთხშაბათი

8 პარასკევი

9 ოთხშაბათი

10 პარასკევი

11 ოთხშაბათი

12 პარასკევი

ჯგუფი 1

1 ორშაბათი

2 ხუთშაბათი

3 ორშაბათი

4 ხუთშაბათი

5 ორშაბათი

6 ხუთშაბათი

7 ორშაბათი

8 ხუთშაბათი

9 ორშაბათი

10 ხუთშაბათი

11 ორშაბათი

12 ხუთშაბათი

ჯგუფი 2

1800 - 2100

14.04.2021

16.04.2021

21.04.2021

23.04.2021

28.04.2021

30.04.2021

05.05.2021

07.05.2021

12.05.2021

14.05.2021

19.05.2021

21.05.2021

05.04.2021

08.04.2021

12.04.2021

15.04.2021

19.04.2021

22.04.2021

26.04.2021

29.04.2021

03.05.2021

06.05.2021

10.05.2021

13.05.2021

1900 -  2200




