
ეკონომიკურ საქმიანობათა 
სავალდებულო ტესტირების მიზნით 

რეგისტრაციის ინსტრუქცია

ეკონომიკური საქმიანობის განახლებისთვის აუცილებელია 
საქართველოს მთავრობის N322 დადგენილებით 

განსაზღვრული ნებადართული საქმიანობის 
განმახორციელებელმა სუბიექტმა გაიაროს  რეგისტრაცია

https://labour.moh.gov.geრეგისტრაციის 
ბმული

https://labour.moh.gov.ge/


რეგისტრაციის პროცესი

გაიარეთ ავტორიზაცია 
RS ავტორიზაციის 

ღილაკის გამოყენებით



გაიარეთ ავტორიზაცია შემოსავლების სამსახურის 
ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის 

და პაროლის გამოყენებით



ნაბიჯი 1.
განათავსეთ 

ორგანიზაციის 
შესახებ  

ინფორმაცია

ნაბიჯი 2.
განათავსეთ ობიექტების 
შესახებ ინფორმაცია და  
ამავე გრაფაში დაამატეთ  

თითოეულ ობიექტზე 
მომუშავე ტესტირებას 

დაქვემდებარებულ პირთა  
შესახებ მონაცემები

ნაბიჯი 3.
შეამოწმეთ  

ტესტირებას 
დაქვემდებარებულ 

პირთა შესახებ 
მონაცემები



ორგანიზაციის რეგისტრაცია

მომხმარებლის ველში ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირი გადის ავტორიზაციას სსიპ

შემოსავლების სამსახურის (RS) ერთიან ელექტრონულ პლათფორმაზე შესვლისათვის მისთვის

მინიჭებული მომხმარებლისა და პაროლის გამოყენებით. სარეგისტრაციო ველში მითითებული

მონაცემების ასახვის შემდეგ საიდენტიფიკაციო კოდის და ორგანიზაციის დასახელების ჩაწერა

ხორციელდება ავტომატურად, პროგრამის მიერ.

ორგანიზაციის შესახებ აუცილებლად შესავსები ველები:

 ტელეფონის ნომერი;

 ელ.ფოსტა;

 ფაქტობრივი მისამართი: 

 რეგიონი (მონაცემების არჩევა ხდება ჩამოსაშლელი ველიდან);

 მუნიციპალიტეტი (მონაცემების არჩევა ხდება ჩამოსაშლელი ველიდან);

 დასახლებული პუნქტი (მონაცემების არჩევა ხდება ჩამოსაშლელი ველიდან);



ორგანიზაციის რეგისტრაციის დროს 
სარეგისტრაციო ველში 
მითითებული მონაცემების ასახვის 
შემდეგ საიდენტიფიკაციო კოდის და 
ორგანიზაციის დასახელების ჩაწერა 
ხორციელდება ავტომატურად, 
პროგრამის მიერ

სავალდებულოა წითლად (*) 
მონიშნული ველების შევსება

უცხო ქვეყნის მოქალაქე რეგისტრირდება 
პირადი ნომრის გარეშე,  ხოლო პირადი 
ნომრის გრაფაში იწერება  პასპორტის ან 
სხვა ოფიციალური დოკუმენტის ნომერი

ივსება ორგანიზაციის ფაქტობრივი მისამართი (ქუჩის, სახლის ნომრის 
მითითებით)



ორგანიზაციის ხელმძღვანელის რეგისტრაციისთვის აუცილებელია პირადი ნომრის და
დაბადების წელის შეყვანა, რის შედეგადაც ავტომატურად ივსება სახელი, გვარი და დაბადების
თარიღი

აუცილებლად შესავსები ველები:

 ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი

 ხელმძღვანელის ელ.ფოსტა

* უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ სჭირდება პირადი ნომრის ჩაწერა, ამ შემთხვევაში იწერება 

პასპორტის ან სხვა ოფიციალური დოკუმენტის ნომერი



ნაბიჯი 2.
მიუთითეთ დაბადების წელი. ძებნის 

ღილაკის გამოყენებით მოხდება  
ავტომატურად მონაცემების შევსება
(სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი)

ნაბიჯი 3. 
ვინახავთ მონაცემებს და ვაგრძელებთ 

მომდევნო მონაცემის დამატებას

ნაბიჯი 1. 
ჩაწერეთ პირადი ნომერი და 

დააწექით სინქრონიზაციის ღილაკს



ობიექტის რეგისტრაცია:

ორგანიზაციის რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია ობიექტების რეგისტრაცია.

ობიექტის  რეგისტრაციისთვის აუცილებლად შესავსები ველები:

 საიდენტიფიკაციო ნომერი 

 ობიექტის დასახელება

 ტელეფონის ნომერი

 ელ.ფოსტა

 ფაქტობრივი მისამართი - რეგიონი (აირჩიეთ ჩამონათვალიდან)  

 ფაქტობრივი მისამართი - მუნიციპალიტეტი (აირჩიეთ ჩამონათვალიდან) 

 დასახლებული პუნქტი

 მისამართი

დაწესებულების ხელმძღვანელის რეგისტრაციისთვის აუცილებელია პირადი ნომრის და დაბადების წელის  შეყვანა, 

რის შედეგადაც ავტომატურად ივსება სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი

აუცილებლად შესავსები ველები: 

 ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი

 ხელმძღვანელის ელ.ფოსტა



ორგანიზაციის 
დამატების 

ღილაკი

რედაქტირების 
ღილაკი

*წითლად მონიშნული ველების 
შევსება აუცილებელია!

მონაცემების შევსება არ ხდება 
ავტომატურად

უცხო ქვეყნის მოქალაქე 
რეგისტრირდება პირადი 
ნომრის გარეშე, იწერება  

პასპორტის ან სხვა 
ოფიციალური დოკუმენტის 

ნომერი



ჩამონათვალიდან აირჩიეთ 
რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, 

დასახლებული პუნქტი



ორგანიზაციის მიერ გასატესტ პირთა დამატება
ობიექტის რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია, ისევე როგორც

ორგანიზაციაში, ასევე ობიექტზე მომუშავე პირთა რეგისტრაცია

 რეგისტრაციისთვის აუცილებელია მათი პირადი ნომრის და დაბადების

წელის შეყვანა, რის შედეგადაც ავტომატურად ივსება სახელი, გვარი და

დაბადების თარიღი;

 მონაცემების შევსებისა და შენახვის შემდეგ იმავე გრაფაში ვაგრძელებთ 

მომდევნო პირის რეგისტრაციას.



ობიექტის დამატების  
ველიდან დამატების ღილაკის 

გამოყენებით
ვამატებთ გასატესტი პირის 

შესახებ მონაცემებს

 უცხო ქვეყნის მოქალაქე რეგისტრირდება პირადი ნომრის გარეშე, იწერება  პასპორტის ან სხვა 
ოფიციალური დოკუმენტის ნომერი



შეგვყავს გასატესტი პირის პირადი 
ნომერი და დაბადების წელი, რის 
შედეგადაც ავტომატურად ივსება 

სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი

უცხო ქვეყნის მოქალაქე რეგისტრირდება 
პირადი ნომრის გარეშე, იწერება  
პასპორტის ან სხვა ოფიციალური 

დოკუმენტის ნომერი

ვინახავთ მონაცემებს და 
ვაგრძელებთ მომდევნო პირის 
შესახებ მონაცემის დამატებას



 ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს აპლიკაციით „ბიზნეს რეესტრი ტესტირებისთვის“ საშუალება აქვს

ელექტრონულად მიანიჭოს სტატუსი სამეწარმეო სუბიექტებს მუშაობის ნებართვის ან მისი შეჩერების შესახებ.

 აპლიკაციაში „ბიზნეს რეესტრი ტესტირებისთვის“ ჩართული მოლის /ბაზრის ადმინისტრაციას შეუძლია ავტომატურად

ნახოს საკუთარი რეგისტრირებული თანამშრომლების ტესტირების თარიღები რაც სამეწარმეო სუბიექტებს მისცემს

საშუალებას მუდმივი მონიტორინგი გააკეთოს საკუთარ დასაქმებულებზე

შეამოწმეთ ორგანიზაციაში/ობიექტზე 
მომუშავე ტესტირებას 

დაქვემდებარებულ პირთა შესახებ 
მონაცემები 

ექსელის ერთიან ბაზაში



 რეგისტრაციის შემდეგ ელექტრონული განაცხადის ნომრის მინიჭება ხდება ავტომატურად

რეგისტრაციის დასრულებისთანავე

 ორგანიზაციას საშუალება ექნება ობიექტის მიხედვით აკონტროლოს გატესტილი პერსონალის

პროცენტული მაჩვენებელი და ორგანიზაციის სტატუსი

გატესტილ პირთა  
პროცენტული 
მაჩვენებელი

ობიექტის 
სტატუსი



ნაბიჯი 1.
რეგისტრაციის 

დასრულების მონიშვნის 
ღილაკი

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ  შრომის ინსპექციის სამსახური განიხილავს და დაუშვებს ნებართვას, ამისათვის კი 
აუცილებელია  მონიშნული იყოს რეგისტრაციის დასრულების შესაბამისი ველი



ნაბიჯი  2.
დადასტურების ღილაკი



ნაბიჯი  3.
რეგისტრაციის 

დასრულების შემდეგ 
მონაცემების შენახვა

პროგრამულად გამოჩნდება რეგისტრაციის 
დასრულების  შეტყობინება


