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ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო 
საბჭოს საქმიანობა დაარსების დღიდან მიმართულია 
საქართველოს პარლამენტში ღიაობის კულტურის 
განვითარების, საპარლამენტო საქმიანობის გამჭ-
ვირვალობის ზრდის, საპარლამენტო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის გამარტივების, მოქალაქეთა სა-
კანონმდებლო პროცესში ჩართულობის ხელშეწყო-
ბისაკენ. ამ კუთხით პარლამენტის გაძლიერების პრი-
ორიტეტულობაზე მეტყველებს ის, რომ 2015 წელს 
საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რო-
მელმაც შეიმუშავა და მიიღო ღია პარლამენტის პირვე-
ლი სამოქმედო გეგმა.

მას შემდეგ ჩვენმა საკანონმდებლო ორგანომ გრძელი 
და რთული გზა განვლო და ღია მმართველობის გაუმ-
ჯობესების მიმართულებით მნიშვნელოვან პროგრესს 
მიაღწია. ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი გახლავთ 
ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო 
საბჭოს მესამე სამოქმედო გეგმის ვალდებულების შე-
საბამისად, საქართველოს პარლამენტის ახალი ვებგ-
ვერდის საზოგადოებისთვის წარდგენა. ახალი ვებგ-
ვერდი  საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, 

მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია პარლამენტის საქმი-
ანობის შესახებ, ჩაერთონ საკანონმდებლო პროცესში, 
უზრუნველყონ თავიანთი ინტერესების წარმოდგენა 
ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. ვებგ-
ვერდის შექმნის პროცესში ჩართული იყვნენ როგორც 
პარლამენტის წევრები, ასევე, პარლამენტის აპარატი, 
საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო საზო-
გადოების წარმომადგენლები. 

საქართველოს პარლამენტი ღია მმართველობის 
მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მეოთხე, 
2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებით 
დემოკრატიული ფასეულობების ერთგული რჩება 
და განაგრძობს დემოკრატიული ქვეყნების მოწინავე 
პრაქტიკის გაზიარებასა და მიღწეული შედეგების გა-
უმჯობესებას.

ჩვენი მიზანია, პარლამენტი გავხადოთ უფრო ღია, გა-
მჭვირვალე, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე ორი-
ენტირებული და ანგარიშვალდებული, რაც, საბოლო-
ოდ, ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე აისახება. 

შალვა პაპუაშვილი
საქართველოს პარლამენტის 
თავმჯდომარე
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თანამედროვე ეპოქაში წარმოუდგენელია ისეთი დე-
მოკრატიული სახელმწიფო, სადაც მოქალაქეებისთვის 
ხელმისაწვდომი არ იქნება უმაღლესი წარმომადგენ-
ლობითი ორგანო. სწორედ ღიაობა, გამჭვირვალობა 
და ანგარიშვალდებულება არის პასუხისმგებლობის 
მქონე ხელისუფლების მოქმედების უმთავრესი პრი-
ნციპები. 

საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლიდან მოყოლე-
ბული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, 
რომ გამხდარიყო უფრო მეტად ხელმისაწვდომი, გა-
მჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მოქალაქეების 
წინაშე და ამავდროულად უზრუნველეყო სამოქალაქო 
საზოგადოების და თითოეული მოქალაქის ჩართულო-
ბა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ღია პარ-
ლამენტის მეოთხე 2021-2022 წლების სამოქმედო 
გეგმის მეშვეობით ღია მმართველობის მუდმივმოქმე-
დი საპარლამენტო საბჭო განაგრძობს მიღწეული შე-
დეგების გაუმჯობესებას პარლამენტის საზედამხედვე-
ლო საქმიანობის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
მოქალაქეთა ჩართულობის, პარლამენტის საქმიანო-
ბის გამჭვირვალობის, საპარლამენტო ღიაობის, სა-
კანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის გზით. საბჭოს 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგე-
ნს ასევე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 
შესრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი. დიდია 
პარლამენტის წევრთა, როგორც ხალხის წარმომადგე-

ნელთა როლი, მოქალაქეებზე ორიენტირებული და 
მათი საჭიროებების შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავე-
ბაში, ანგარიშვალდებული, ინკლუზიური და გამჭვირ-
ვალე მმართველობის უზრუნველყოფაში, რაც ქვეყნის 
მდგრადი განვითარების აუცილებელი წინაპირობაა.

მიუხედავად იმისა, რომ Covid-19-ის პანდემიამ განსა-
კუთრებული გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა არა მხო-
ლოდ ჩვენ, არამედ მთელ მსოფლიოში გარკვეული 
დროით შეაფერხა საპარლამენტო ღიაობის განვითა-
რება, ღია მმართველობის ფარგლებში გატარებული 
რეფორმების შედეგად მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებ-
ლობა ციფრული დემოკრატიის ინსტრუმენტების გამო-
ყენებით შეუფერხებლად აკონტროლონ პარლამენტის 
საქმიანობა, ჰქონდეთ წვდომა საჯარო ინფორმაცია-
ზე, მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში.  

ღია პარლამენტის 2021-2022 წლების სამოქმედო 
გეგმა შემუშავებული იქნა სამოქალაქო სექტორთან 
აქტიური თანამშრომლობით, შექმნილი ვითარებისა და 
უახლესი გამოწვევების გათვალისწინებით. ვფიქრობ, 
ჩვენი შემდგომი ნაბიჯები ხელს შეუწყობს საზოგადოე-
ბასა და პარლამენტს შორის კავშირის გამტკიცებას და 
პარლამენტის საქმიანობას გახდის კიდევ უფრო პლუ-
რალისტურს, ღიას და მონაწილეობითს. 

გივი მიქანაძე

ღია მმართველობის 
მუდმივმოქმედი საპარლამენტო 
საბჭოს თავმჯდომარე 



1. პარლამენტის მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების 
ხელშეწყობა და მონიტორინგი

1.1. მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებისა და მონიტორინგისთვის 
პარლამენტის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

2. პარლამენტის საზედამხედველო საქმიანობის გაუმჯობესება

2.1. სახელმწიფო (საჯარო) ვალთან დაკავშირებით პარლამენტის შესაძლებლობების 
გაძლიერება და ინფორმირებულობის გაზრდა

2.2. საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადებებთან დაკავშირებით სამუშაო 
ჯგუფის შექმნის ვალდებულებისა და მისი მუშაობის ვადების გაწერა

2.3. პარლამენტის როლის გაზრდა საგანგებო მდგომარეობის დროს

3. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 

3.1. კანონპროექტებთან დაკავშირებით უწყებებისაგან/დაინტერესებული პირებისაგან 
მიღებული მოსაზრებების გამოქვეყნება 

3.2. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშთან/პარლამენტის შესაბამის 
დადგენილებასთან დაკავშირებით უწყებების პასუხების გამოქვეყნება 

3.3. პარლამენტის კომიტეტებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 

3.4. პარლამენტის კომიტეტების სხდომების ოქმების ვებგვერდზე გამოქვეყნებისათვის 
ვადების შემოღება 

3.5. კანონპროექტებთან დაკავშირებით პარლამენტის კომიტეტების სხდომების 
აუდიოჩანაწერების გამოქვეყნება 

3.6. ჯანდაცვის სამთავრობო პროგრამების საზედამხედველო პლატფორმის 
ანგარიშების პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნება 

3.7. პარლამენტის ახალი ვებგვერდის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოება 

3.8. საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნება  
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5.2. საქართველოს პარლამენტის ეთიკის საბჭოს მუშაობის ეფექტიანობის 
გაუმჯობესება 

6. საპარლამენტო ღიაობის გაუმჯობესება 

6.1. ყოველწლიური კონფერენცია პარლამენტის ღიაობის აქტუალურ საკითხებზე 

6.2. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საპარლამენტო ღიაობის ინიციატივის 
ფარგლებში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება 

7. საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობა და გაუმჯობესება 

7.1. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების სარეკომენდაციო 
მეთოდოლოგიის შემუშავება 
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ღია პარლამენტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

1. პარლამენტის მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 
შესრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

1.1. მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებისა და მონიტორინგისთვის 
პარლამენტის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

გაეროს განვითარების პროგრამა 
(UNDP)

ინიციატორი გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

2019 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დაამტკიცა პარ-
ლამენტის 2019-2030 წლების სტრატეგია და 2019-2020 წლების სამოქმე-
დო გეგმა მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებისა და მონიტო-
რინგისთვის. სტრატეგიული დოკუმენტი ეფუძნება პრინციპს „კეთილდღეობა 
ყველასთვის“ და ასახავს პარლამენტის ხედვას საქართველოში მდგრადი გა-
ნვითარების მიზნების მისაღწევად, ასევე მის როლს ამ პროცესში. სტრატეგია 
ეყრდნობა პარლამენტის თვითშეფასების შედეგებს, რომელიც 2018 წლის ივ-
ნისში ჩატარდა და რომელმაც გამოავლინა პარლამენტის შესაძლებლობები 
და საჭიროებები მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების კუთხით. 

სტრატეგიით ოთხი ძირითადი მიმართულება განისაზღვრა: კანონშემოქმე-
დება, საბიუჯეტო პროცესი, ზედამხედველობა და მოქალაქეთა ჩართულობა, 
ხოლო ორწლიან სამოქმედო გეგმაში გაერთიანდა ოთხი ამოცანა და 29 ქმე-
დება; დადგინდა თითოეული ქმედების განხორციელების პერიოდი, ასევე 
მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი მხარეები, როგორც საპარლამენტო კო-
მიტეტებიდან, ისე აპარატის სტრუქტურული ერთეულებიდან.  

სტრატეგიაში აღინიშნა, რომ 2020 წლის შემდგომი სამოქმედო გეგმები ღია 
მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მიერ მომდევნო 
წლებში უნდა გაიწეროს. 

დღეისათვის, 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მხოლოდ ნაწილია შეს-
რულებული. მნიშვნელოვანია, ყველა დარჩენილი და რელევანტური აქტი-
ვობის განხორციელებაც. გარდა ამისა, სტრატეგიით დასახული მიზნების 
მისაღწევად, რეკომენდებულია 2022-2024 სამოქმედო გეგმის შემუშავება, 
რომელშიც გაიწერება როგორც აქამდე შეუსრულებელი აქტივობები, ასევე 
ახალი საჭიროებების შესაბამისად განსაზღვრული ღონისძიებები.

მთავარი მიზანი
პარლამენტის ჩართულობა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის განხო-
რციელებასა და მონიტორინგში ღია, საკონსულტაციო და მონაწილეობითი 
პროცესის გზით

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

ყველა (17) მიზანი



11ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

1.1. მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებისა და მონიტორინგისთვის 
პარლამენტის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. მდგრადი განვითარების მიზნების 
განხორციელებისა და მონიტორინგის 
პარლამენტის 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის შესრულების 
ანალიზი

გაეროს განვითა-
რების პროგრამა 
(UNDP), საქართვე-
ლოს პარლამენტი

08/2021 09/2021 მდგრადი განვითარე-
ბის მიზნების განხორცი-
ელებისა და მონიტო-
რინგის პარლამენტის 
2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების ანალიზი 
დასრულებულია

2. ანალიზის საფუძველზე, მდგრადი 
განვითარების მიზნების განხორციე-
ლებისა და მონიტორინგის პარლამე-
ნტის 2022-2024 წლების სამოქმედო 
გეგმის შემუშავება 

გაეროს განვითა-
რების პროგრამა 
(UNDP), საქართვე-
ლოს პარლამენტი

09/2021 12/2021 მდგრადი განვითარე-
ბის მიზნების განხორცი-
ელებისა და მონიტორი-
ნგისთვის პარლამენტის 
2021-2022 წლების 
სამოქმედო გეგმა შემუ-
შავებულია

3. მდგრადი განვითარების მიზნების 
განხორციელებისა და მონიტორინგის 
პარლამენტის 2022-2024 წლების 
სამოქმედო გეგმის განხორციელება

საქართველოს 
პარლამენტი

01/2022 12/2022 სამოქმედო გეგმის სულ 
მცირე 70% შესრულე-
ბულია



12

ღია პარლამენტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

2. პარლამენტის საზედამხედველო საქმიანობის გაუმჯობესება
2.1. სახელმწიფო (საჯარო) ვალთან დაკავშირებით პარლამენტის შესაძლებლობების

 გაძლიერება და ინფორმირებულობის გაზრდა 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი 
(NDI)

ინიციატორი ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

COVID-19-ის პანდემიის დროს მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახელმწიფო (საჯარო) 
ვალის, განსაკუთრებით კი საგარეო ვალის მოცულობა. 2021 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის მიხედვით, მთავრობის ვალის შეფარდებამ მშპ-სთან მიმართებაში შეა-
დგინა 60.1 პროცენტი, რომელიც აღემატება საქართველოს ორგანული კანონით 
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ დაშვებულ ზღვარს. შედარებისთვის, ვალის 
შეფარდება მშპ-სთან მიმართებაში პანდემიამდე იყო 41-42 პროცენტი.

2021 წლისთვის მთავრობის ვალის სრული მოცულობა შეადგენს 32.1 მლრდ 
ლარს, აქედან 79 პროცენტი საგარეო ვალია. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 
მხოლოდ 2021 წლის ვალი შეადგენს 5.3 მლრდ ლარს (ბიუჯეტი 18 მილიარდ 400 
მილიონი ლარით განისაზღვრა).

არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია პარლამენტის როლის და 
შესაძლებლობების გაძლიერება სახელმწიფო (საჯარო) ვალის მართვის პროცეს-
ში, ვალთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და 
ინფორმაციის გამჭვირვალობა. ამ პროცესში, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იქნე-
ბა მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრების ცნობიერების ამაღლება და შესაძლებ-
ლობების გაძლიერება ვალის აღების და კონტროლის ფუნქციის განხორციელების 
პროცესში; ვალთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 
და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.

მთავარი მიზანი

სახელმწიფო (საჯარო) ვალთან დაკავშირებით პარლამენტის შესაძლებლობე-
ბის გაძლიერება ცნობიერების ამაღლებისა და საზედამხედველო მექანიზმების 
ეფექტიანად გამოყენების გზით; სახელმწიფო (საჯარო) ვალის შესახებ ინფორმა-
ციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.

გამოწვევა, რომელსაც უპა-
სუხებს ვალდებულება

გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სამო-
ქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია და 
ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი
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2.1. სახელმწიფო (საჯარო) ვალთან დაკავშირებით პარლამენტის შესაძლებლობების
 გაძლიერება და ინფორმირებულობის გაზრდა 

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1.  სახელმწიფო (საჯარო) 
ვალთან დაკავშირებული პრო-
ცესების შესახებ გზამკვლევის 
შემუშავება 

1.  სახელმწიფო 
(საჯარო) ვალთან 
დაკავშირებული 
პროცესების შესახებ 
გზამკვლევის შემუ-
შავება 

07/2021 02/2022 • ეროვნულ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტის (NDI) ექსპერტის 
მიერ შესაბამის მხარეებთან 
თანამშრომლობით  შემუ-
შავებულია სახელმწიფო 
(საჯარო) ვალთან დაკავში-
რებული პროცესების შესა-
ხებ გზამკვლევი, რომელიც 
მიმოიხილავს საქართველოს 
სხვადასხვა ნორმატიული 
აქტით გათვალისწინებულ 
წესებს სახელმწიფო ვალთან 
დაკავშირებული პროცესების 
შესახებ, ამ პროცესში ჩართუ-
ლი სხვადასხვა აქტორის, მათ 
შორს, პარლამენტის უფლება-
მოსილებებს, ვალის შესახებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდო-
მობასა და გამჭირვალობაზე 
საერთაშორისო სტანდარტს

• გზამკვლევი გაზიარებულია 
პარლამენტთან და სხვა სამიზ-
ნე ჯგუფებთან

2. პარლამენტის წევრების, 
პარლამენტის აპარატის თა-
ნამშრომლების, სამოქალაქო 
საზოგადოების და სხვა სამიზნე 
ჯგუფების ცნობიერების ამა-
ღლება სახელმწიფო (საჯარო) 
ვალთან დაკავშირებულ პროცე-
სებზე (ტრენინგები/საინფორმა-
ციო შეხვედრები, საინფორმა-
ციო ბროშურები)

ეროვნულ-დემოკ-
რატიული ინსტიტუ-
ტი (NDI), პარლამე-
ნტის სასწავლო 
ცენტრი

2021 წლის 
საშემოდგო-

მო სესია

2022 წლის 
საგაზაფხულო 

სესია

• პარლამენტის სასწავლო 
ცენტრთან თანამშრომლო-
ბით შექმნილია ტრენინგ 
მოდული სახელმწიფო (საჯა-
რო) ვალთან დაკავშირებით

• ჩატარებულია ტრენინგები 
პარლამენტის წევრებისა და 
აპარატის თანამშრომლე-
ბისთვის

• სამოქალაქო საზოგადოე-
ბის, მედიის და სხვა სამიზნე 
ჯგუფებისთვის ჩატარებულია 
საინფორმაციო შეხვედრები

• მომზადებულია და გავრცე-
ლებულია საინფორმაციო 
ბროშურები

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესახებ ყოველწლიური საჯარო 
განხილვების ჩატარება

პარლამენტის სა-
ფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი, ეროვნუ-
ლ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტი (NDI)

2021 წლის 
საშემოდგო-

მო სესია

2021 წლის 
საშემოდგომო 

სესია

• შედგენილია სახელმწიფო 
ბიუჯეტის საჯარო განხილვე-
ბის პროცესის გეგმა 

• ჩატარებულია სახელმწიფო 
ბიუჯეტის საჯარო განხილვები 
(პანდემიიდან გამომდინარე, 
შესაძლებელია განხილვების 
ონლაინფორმატში ჩატარება)
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2.2. საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადებებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის 
შექმნის ვალდებულებისა და მისი მუშაობის ვადების გაწერა 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება საქართველოს სახალხო დამცველი

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ინიციატორი საქართველოს სახალხო დამცველი

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

ბოლო წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკით, სახალხო დამცველის იმ წინადა-
დებების განსახილველად, რომელიც პარლამენტს მიემართება და ყოველწლი-
ურ ანგარიშშია მოცემული, პარლამენტისავე დადგენილებით, რომელიც ინდი-
ვიდუალური სამართლებრივი აქტია, სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნას. თუმცა, 
აღნიშნული კარგი პრაქტიკა არ არის განმტკიცებული ნორმატიული ხასიათის 
სამართლებრივი დოკუმენტით, ამასთან, არ არის გაწერილი ჯგუფის შექმნის, 
მისი მუშაობის წარმართვის,პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სა-
მოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტისათვის შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენის 
და კომიტეტის მხრიდან მასზე მსჯელობის ვადები.

მთავარი მიზანი

ბოლოდროინდელი კარგი პრაქტიკის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დებულებით გარანტირე-
ბა, სამუშაო ჯგუფისა და ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტის მუშაობის ვადების გაწერა, პროცესისთვის უფრო მეტად ორგა-
ნიზებული ხასიათის მიცემა და მისი გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის 
ამაღლება

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება ანგარიშვალდებულება; გამჭვირვალობა.

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები


მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. სახალხო დამცველის მიერ 
პარლამენტისადმი გაცემულ წინადა-
დებებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუ-
ფის შექმნის შესახებ საქართველოს 
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაცი-
ის კომიტეტის დებულების ცვლილების 
პროექტის მომზადება და კომიტეტის 
სხდომაზე წარდგენა

საქართველოს სა-
ხალხო დამცველი, 
პარლამენტის ადა-
მიანის უფლებათა 
დაცვის და სამოქა-
ლაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტი

07/2021 09/2021 სახალხო დამცველის 
მიერ პარლამენტისად-
მი გაცემულ წინადადე-
ბებთან დაკავშირებით 
სამუშაო ჯგუფის შექმ-
ნის შესახებ საქართვე-
ლოს პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქა-
ლაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტის დებულების 
ცვლილების პროექტი 
მომზადებულია და წა-
რდგენილია კომიტეტის 
სხდომაზე
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2.3. პარლამენტის როლის გაზრდა საგანგებო მდგომარეობის დროს 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

გაეროს განვითარების პროგრამა 
(UNDP)

ინიციატორი გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

საგანგებო მდგომარეობის დროს საქართველოს პარლამენტის ეფექტიანი 
საქმიანობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დემოკრატიული პრო-
ცესების შენარჩუნებისთვის და მთავრობის საქმიანობის გამჭვირვალობისა 
და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. პარლამენტის როლი კიდევ 
უფრო იზრდება საპარლამენტო დემოკრატიებში, სადაც საკანონმდებლო 
ორგანო ფართო კანონშემოქმედებითი და საზედამხედველო უფლებამოსი-
ლებებითაა აღჭურვილი. COVID-19-ის ირგვლივ განვითარებულმა მოვლე-
ნებმა ცხადყო, რომ ზემოთ აღნიშნული ფუნქციის შესასრულებლად პარლამე-
ნტს ესაჭიროება შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩო/პროცედურები, რათა 
უზრუნველყოს სამუშაო პროცესების უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობა და საგა-
ნგებო მდგომარეობის ფარგლებში, მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილე-
ბების ეფექტიანად განხორციელება. ამასთან, საგანგებო მდგომარეობის პი-
რობებში, მაშინ, როდესაც მთავრობის უფლებამოსილებები მნიშვნელოვნად 
შეიძლება გაიზარდოს და მოხდეს როგორც მოქალაქეთა უფლებების, ისე 
ეკონომიკური თუ სხვა საქმიანობის შეზღუდვა, პარლამენტის როლი გადა-
მწყვეტია, როგორც მთავრობის გადაწყვეტილებების ზედამხედველობის, ისე 
მოქალაქეთა მიმართ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნ-
ველყოფის თვალსაზრისით.  

მთავარი მიზანი

საგანგებო მდგომარეობის  დროს: 

1. პარლამენტის როლის გაზრდა დამდგარი საფრთხეების აღმოფხვრის პრო-
ცესში და მისი საქმიანობის მაქსიმალურად შეუფერხებელი მიმდინარეობა;

2. მთავრობის შესაბამისი საქმიანობის ეფექტიანი ზედამხედველობა;

3. საპარლამენტო საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულე-
ბის უზრუნველყოფა.

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი
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ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. საუკეთესო საერთაშორისო 
პრაქტიკის გათვალისწინებით, 
საქართველოს პარლამენტის რეგ-
ლამენტში შესატანი ცვლილებების 
ინიცირება, რომლითაც დადგინდება 
სპეციალური პროცედურები საგანგე-
ბო მდგომარეობის დროს პარლამე-
ნტის ფუნქციონირების შესახებ, მათ 
შორის:

(ა) დაიშვება დისტანციურ რეჟიმში 
საქმიანობის წარმართვა; 

(ბ) განისაზღვრება სპეციალური 
საპარლამენტო ზედამხედველობის 
მექანიზმი საგანგებო მდგომარეობის 
დროს ასამოქმედებლად.

გაეროს განვითა-
რების პროგრამა 
(UNDP), საქართვე-
ლოს პარლამენტი

07/2021 12/2021 ინიცირებულია საქა-
რთველოს პარლამე-
ნტის რეგლამენტში 
შესატანი ცვლილება, 
რომლითაც  განისა-
ზღვრება საგანგებო 
მდგომარეობის დროს  
პარლამენტის ფუნქცი-
ონირების  სპეციალური 
პროცედურები

2. საგანგებო მდგომარეობის (და 
ასევე კრიზისული სიტუაციების) დროს 
პარლამენტის საქმიანობის უწყვეტო-
ბის  (business continuity) შესახებ 
მეთოდოლოგიის/გეგმის შემუშავება

გაეროს განვითა-
რების პროგრამა 
(UNDP), საქართვე-
ლოს პარლამენტი

07/2021 09/2021 საგანგებო მდგომარეო-
ბისას (ასევე კრიზისულ 
სიტუაციებში) პარლამე-
ნტის ფუნქციონირებისა 
და სამუშაო პროცესე-
ბის უწყვეტობის შესახებ 
მეთოდოლოგია/გეგმა 
შემუშავებულია

2.3. პარლამენტის როლის გაზრდა საგანგებო მდგომარეობის დროს 
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3. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
3.1. კანონპროექტებთან დაკავშირებით უწყებებისაგან/დაინტერესებული პირებისაგან 

მიღებული მოსაზრებების გამოქვეყნება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ინიციატორი საქართველოს სახალხო დამცველი

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

კანონპროექტთან დაკავშირებულ ფაილებში საკმაოდ მოცულობითი ინფორ-
მაცია ქვეყნდება, თუმცა მათ შორის არ არის აღნიშნულ კანონპროექტთან და-
კავშირებით უწყებებისაგან/დაინტერესებული პირებისაგან კომიტეტის მიერ 
მიღებული წერილობითი მოსაზრებები/დასკვნები/წინადადებები

მთავარი მიზანი

კანონპროექტების გარშემო პარლამენტში უწყებების/დაინტერესებული პირე-
ბის მიერ გამოგზავნილი წერილობითი მოსაზრებები/დასკვნები/წინადადებე-
ბის ინფორმაციის ვებგვერდზე ერთიან სივრცეში აკუმულირება და გამოქვე-
ყნება

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება გამჭვირვალობა

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. კანონპროექტთან დაკავშირებულ 
ფაილებში უწყებებისაგან/დაინტე-
რესებული პირებისაგან კომიტეტე-
ბის მიერ მიღებული ოფიციალური 
ექსპერტული შინაარსის წერილობითი 
მოსაზრებების/დასკვნების/წინადა-
დებების გამოქვეყნების დაწყება 
(კანონმდებლობით განსაზღვრუ-
ლი გამონაკლისების/შეზღუდვების 
გათვალისწინებით), გარდა კერძო 
შინაარსისა და ხასიათის მოსაზრე-
ბებისა, რომელიც წარმოდგენილია 
კომიტეტის წინაშე კანონპროექტთან 
დაკავშირებით ან კანონპროექტით 
დასარეგულირებელ საკითხთან დაკა-
ვშირებით

პარლამენტის აპა-
რატი

12/2021 გრძელდება 
მუდმივად

დაწყებულია და გრძე-
ლდება კანონპროექტ-
თან დაკავშირებულ 
ფაილებში უწყებებისა-
გან/დაინტერესებული 
პირებისაგან კომიტე-
ტების მიერ მიღებული 
წერილობითი მოსა-
ზრებების/დასკვნების/
წინადადებების გამოქ-
ვეყნება
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3.2. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშთან/პარლამენტის შესაბამის 
დადგენილებასთან დაკავშირებით უწყებების პასუხების გამოქვეყნება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ინიციატორი საქართველოს სახალხო დამცველი

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

პარლამენტში სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენის პროცედურა ით-
ვალისწინებს უწყებების მხრიდან საკუთარი მოსაზრებების 2 ეტაპად მომ-
ზადებას და ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტისათვის გაზიარებას: 1) თავად საპარლამენტო ანგარიშში ასახულ 
ინფორმაციასა და რეკომენდაციებთან დაკავშირებით უწყებების პოზიციები 
(მათ შორის, ეთანხმებიან რეკომენდაციებს თუ არა); 2) სახალხო დამცვე-
ლის ანგარიშთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ დადგენილების მი-
ღების შემდეგ, უწყებების მიერ კომიტეტისათვის დადგენილებაში ასახული 
დავალებების შესრულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. აღნიშნული 
მასალები შეიცავს უაღრესად საყურადღებო ინფორმაციას ქვეყანაში ადამი-
ანის უფლებათა უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, თუმცა, სახალხო დამცველის 
ანგარიშისგან განსხვავებით, არ ხდება მათი გამოქვეყნება.

მთავარი მიზანი

აღნიშნული ინფორმაციის (უწყებების პასუხების) პარლამენტის ვებგვერდზე 
გამოქვეყნებით ყველა დაინტერესებული პირისათვის, მათ შორის საკითხზე 
მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის მათი ხელმისა-
წვდომობის უზრუნველყოფა

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება ანგარიშვალდებულება; გამჭვირვალობა.

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

 
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. უწყებების პასუხების გამოქვეყნე-
ბის ვალდებულების პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 
დებულებაში ასახვისათვის ცვლი-
ლების მომზადება და კომიტეტის 
სხდომაზე წარდგენა

პარლამენტის ადა-
მიანის უფლებათა 
დაცვის და სამოქა-
ლაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტი

07/2021 09/2021 უწყებების პასუხების 
გამოქვეყნების ვალდე-
ბულების პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქა-
ლაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტის დებულებაში 
ამსახავი ცვლილება 
მომზადებულია და წა-
რდგენილია კომიტეტის 
სხდომაზე
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3.3. პარლამენტის კომიტეტებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ინფორმაციის თავისუფლების განვი-
თარების ინსტიტუტი (IDFI)

ინიციატორი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის საქმიანობის ხელშეწყობის, საკა-
ნონმდებლო საკითხების წინასწარ მომზადების მიზნით და სხვა მიმდინარე 
საკითხებთან დაკავშირებით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ით-
ვალისწინებს კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის შექმნას, თუმცა, სამუშაო ჯგუფის 
საქმიანობის წესი, სტრუქტურა, თემატიკა, სამუშაო პროცესის ვადები, მიზნე-
ბი და შედეგების გამოქვეყნების ვალდებულება ამ ეტაპზე არ არის რეგლამე-
ნტირებული. შესაბამისად, კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივებისა 
თუ ცვლილებების განხილვის მიზნით, ჩატარებული სამუშაო შეხვედრები, 
მეტწილად, ატარებს შიდა, ნაკლებად ფორმალიზებულ ხასიათს. შედეგად, 
არ ხდება განხილვების თაობაზე ინფორმაციის სისტემატიზებული თავმოყრა 
და ნაკლებია ინფორმირებულობა მსგავსი ტიპის შეხვედრების ხასიათისა და 
განხილული საკითხების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების თაობაზე. 
სამუშაო შეხვედრების შესახებ მონაცემები შესაძლებელია აისახოს კომიტე-
ტის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშში. თუმცა, აღნიშნული არ უზრუნვე-
ლყოფს სამუშაო ჯგუფის ორგანიზებულობას, პროცესის გამჭვირვალობასა 
და კანონპროექტისა თუ სხვა დოკუმენტის გარშემო მიმდინარე განხილვების 
შეფასების შესაძლებლობას. 

საპარლამენტო ფორმატში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების (აღმასრულებელი 
ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების და სხვა დაინტერესებული პი-
რების ჩართულობით) საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, 
მიზანშეწონილია, მოხდეს მსგავსი ტიპის სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ 
გადაწყვეტილების გამოცემა და პროაქტიულად გამოქვეყნება. 

გადაწყვეტილებამ უნდა განსაზღვროს სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანი, გა-
ნსახილველი თემატიკა და სამუშაო ჯგუფში ჩართული პირები. იმ შემთხვე-
ვაში, თუ მსგავსი ტიპის სამუშაო შეხვედრებს ექნება საჯარო ხასიათი (არ 
დაიხურება აღმასრულებელი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების 
ან დაინტერესებული პირის მოთხოვნით), შეხვედრის დასრულების შემდგომ, 
შედგება და პარლამენტის ვებგვერდზე შესაბამისი კომიტეტის გრაფაში გა-
მოქვეყნდება შეხვედრის ოქმი ან/და შეხვედრის აუდიოჩანაწერი, რომელიც 
აღწერს სამუშაო ფორმატში ჩატარებული განხილვის თემატიკას, გამართულ 
დისკუსიასა და შეჯერებულ პოზიციებს. 

მთავარი მიზანი
პარლამენტის საქმიანობის ეფექტიანობის, ღიაობისა და გამჭვირვალობის 
გაუმჯობესება და პარლამენტის მხრიდან საზედამხედველო ფუნქციების გა-
ნხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 და მე-17 მიზანი
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ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტში (მუხლი 46) შესატანი 
ცვლილებების შემუშავება კომიტეტის 
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ კო-
მიტეტის გადაწყვეტილების მომზადე-
ბასა და გამოცემის წესთან, სამუშაო 
პროცესის ვადებისა და მიზნების 
გაწერასთან, სამუშაო ჯგუფების სტა-
ტისტიკის შედგენასა და სამუშაო ჯგუ-
ფების საჯარო შეხვედრების ოქმების/
აუდიოჩანაწერების პროაქტიულად 
გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ინფორ-
მაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI) 

07/2021 02/2022 • შემუშავებულია საქა-
რთველოს პარლამე-
ნტის რეგლამენტში 
(მუხლი 46) შესატანი 
ცვლილებების პროექტი

• ინიცირებულია საქა-
რთველოს პარლამე-
ნტის რეგლამენტში 
(მუხლი 46) შესატანი 
ცვლილების პროექტი

2. სამუშაო ჯგუფის (რომელსაც აქვს 
საჯარო ხასიათი და არ არის დახუ-
რული) შექმნის შესახებ კომიტეტის 
გადაწყვეტილების პროაქტიული 
გამოქვეყნება (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში); სამუშაო ჯგუფების 
შეხვედრების სტატისტიკის შედგენა და 
პროაქტიული გამოქვეყნება; სამუშაო 
ჯგუფების საჯარო  შეხვედრების ოქმე-
ბის პროაქტიული გამოქვეყნება.

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ინფორ-
მაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI) 

10/2021 06/2022 • დაწყებულია სამუ-
შაო ჯგუფების შექმნის 
შესახებ კომიტეტის 
გადაწყვეტილებების 
გამოქვეყნება 

• მიმდინარეობს სამუ-
შაო ჯგუფების შეხვე-
დრების სტატისტიკის 
წარმოება და პროაქტი-
ული გამოქვეყნება

• საჯარო შეხვედრე-
ბის ოქმები ქვეყნდება 
პროაქტიულად

3.3. პარლამენტის კომიტეტებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
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3.4. პარლამენტის კომიტეტების სხდომების ოქმების ვებგვერდზე გამოქვეყნებისათვის 
ვადების შემოღება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ინიციატორი საქართველოს სახალხო დამცველი

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

პარლამენტის ვებგვერდზე, როგორც წესი, ქვეყნდება კომიტეტების სხდომე-
ბის ოქმები. თუმცა, კომიტეტების მიხედვით პრაქტიკა ძალიან განსხვავებუ-
ლია. ზოგიერთ შემთხვევებში ოქმების ვებგვერდზე გამოქვეყნება რამდენიმე 
თვით ჭიანურდება.

მთავარი მიზანი

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გარკვეული ვადის განსაზღვრა, 
რა დროის განმავლობაშიც სავალდებულო იქნება კომიტეტის სხდომის 
ოქმების გამოქვეყნება, რაც აამაღლებს გამჭვირვალობას და გააადვილებს 
მათზე საზოგადოების წვდომას

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება ანგარიშვალდებულება; გამჭვირვალობა

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. პარლამენტის კომიტეტების სხდო-
მების ოქმების გარკვეულ ვადაში გა-
მოქვეყნების ვალდებულების ასახვის 
მიზნით, პარლამენტის რეგლამენტის 
ცვლილების პროექტის მომზადება და 
ინიცირება

პარლამენტის 
საპროცედურო სა-
კითხთა და წესების 
კომიტეტი

09/2021 12/2021 პარლამენტის კომიტე-
ტების სხდომების ოქმე-
ბის 14 სამუშაო დღის 
ვადაში გამოქვეყნების 
ვალდებულების ასახვის 
მიზნით, საქართველოს 
პარლამენტის რეგ-
ლამენტის ცვლილების 
პროექტი მომზადებუ-
ლია და ინიცირებულია
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3.5. კანონპროექტებთან დაკავშირებით პარლამენტის კომიტეტების სხდომების 
აუდიოჩანაწერების გამოქვეყნება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება საქართველოს სახალხო დამცველი

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ინფორმაციის თავისუფლების განვი-
თარების ინსტიტუტი (IDFI)

ინიციატორი
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI);
საქართველოს სახალხო დამცველი.

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებულია მხოლოდ 
პლენარული სხდომისა და ბიუროს სხდომის სტენოგრამული ჩანაწერის გა-
მოქვეყნება. საკომიტეტო განხილვის შემდგომ შედგენილი სხდომის ოქმი 
ზოგადი ხასიათის მატარებელია და დეტალურად არ აღწერს საკომიტეტო 
მოსმენის ფარგლებში გამართულ პოლემიკასა თუ კონკრეტული კანონპრო-
ექტის წარდგენისას გამოკვეთილ პრობლემურ ასპექტებს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ხშირ შემთხვევაში კომიტეტების სხდომებზე კანონპროექტების უფრო სი-
ღრმისეული განხილვა ხდება, მათი აუდიოჩანაწერი ვებგვერდზე მუდმივად 
განთავსებული არ არის, რაც საკანონმდებლო პროცესის სრულად აღქმას აბ-
რკოლებს. აღსანიშნავია, რომ კომიტეტების სხდომები გადაიცემა პირდაპირი 
ტრანსლაციით, თუმცა პარლამენტის საიტზე აღნიშნული ჩანაწერი მხოლოდ 
გარკვეული დროითაა ხელმისაწვდომი; არ არსებობს კომიტეტის სხდომების 
აუდიოჩანაწერების არქივი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა კო-
ნკრეტული კანონპროექტის ანალიზისას მისი განხილვის პროცესში გამოთ-
ქმული მოსაზრებებისა და არგუმენტების სიღრმისეული შესწავლის მიმართუ-
ლებით.

მთავარი მიზანი
პარლამენტის საქმიანობის ეფექტიანობის, ღიაობისა და გამჭვირვალობის 
ამაღლება და კანონშემოქმედებით საქმიანობაში სამოქალაქო საზოგადოე-
ბის ჩართულობის მექანიზმების გაუმჯობესება

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება გამჭვირვალობა, სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 და მე-17 მიზანი
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ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. „საჯარო ინფორმაციის პროაქტი-
ულად გამოქვეყნების წესისა და 
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 
ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“ პარლამენტის 
თავმჯდომარის ბრძანებაში ცვლილე-
ბების შეტანა საკომიტეტო განხილ-
ვის/მოსმენის ჩანაწერის პროაქტიული 
გამოქვეყნების შესახებ 

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ინფორ-
მაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI) 

09/2021 12/2021 • შემუშავებულია  
„საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქ-
ვეყნების წესისა და 
საჯარო ინფორმაციის 
ელექტრონული ფორ-
მით მოთხოვნის სტა-
ნდარტის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯ-
დომარის ბრძანებაში 
შესატანი ცვლილებები

• შეტანილია ცვლილე-
ბები „საჯარო ინფორ-
მაციის პროაქტიულად 
გამოქვეყნების წესისა 
და საჯარო ინფორმა-
ციის ელექტრონული 
ფორმით მოთხოვნის 
სტანდარტის დამტკი-
ცების შესახებ“ საქა-
რთველოს პარლამე-
ნტის თავმჯდომარის 
ბრძანებაში

2. პარლამენტის ვებგვერდზე ან 
მოკვლევის შედეგად მოძიებული სხვა 
ელექტრონული რესურსის გამოყენე-
ბით საკომიტეტო განხილვების/მოსმე-
ნის აუდიოჩანაწერების პროაქტიული 
გამოქვეყნება და არქივის შექმნა

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ინფორ-
მაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI) 

09/2021 02/2022 • ჩატარებულია მო-
კვლევა საკომიტეტო 
სხდომების აუდიოჩანა-
წერების გამოქვეყნების 
მიზნით ოპტიმალური 
დროებითი/მუდმივი 
მექანიზმის დანერგვის 
მიმართულებით

• მიმდინარეობს სა-
კომიტეტო სხდომების 
აუდიოჩანაწერების 
გამოქვეყნება

3.5. კანონპროექტებთან დაკავშირებით პარლამენტის კომიტეტების სხდომების 
აუდიოჩანაწერების გამოქვეყნება
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3.6. ჯანდაცვის სამთავრობო პროგრამების საზედამხედველო პლატფორმის ანგარიშების 
პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი

საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო/დემოკრატიული მმართვე-
ლობის ინციატივა (USAID/GGI)

ინიციატორი აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/დემოკრატიული მმართველო-
ბის ინციატივა (USAID/GGI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტთან 
ინტენსიური მუშაობის შედეგად, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგე-
ნტო/დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა USAID/GGI-ის მხარდაჭე-
რით, შეიქმნა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორი-
ნგის და შეფასების ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს 
პარლამენტის გაძლიერებას სამთავრობო პროგრამების ხარჯების ანალიზის 
და შეფასების მიმართულებით. 

შემუშავებული პლატფორმა ეხმარება კომიტეტს დანერგოს ფაქტებზე და-
ფუძნებული მონიტორინგის და შეფასების ინოვაციური სტანდარტი, რომლის 
მეშვეობითაც კომიტეტი რუტინულად შეძლებს მონაცემების განახლებას და 
პროგრამების შეფასებას. 

ანალიტიკურ ელექტრონულ პლატფორმას გააჩნია მონაცემების მრავალმხრივი 
დამუშავების და მათი გამარტივებული ვიზუალიზაციით წარმოდგენის შესაძლებ-
ლობა. ეს პლატფორმა ეხმარება პარლამენტს განახორციელოს ეფექტიანი საკო-
მიტეტო საზედამხედველო საქმიანობა და სამთავრობო პროგრამების მონიტორი-
ნგის მექანიზმი გახადოს ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.

საყოველთაო ჯანდაცვის სამთავრობო პროგრამების მონიტორინგის საზედა-
მხედველო ელექტრონული ინსტრუმენტის გამოყენებით შექმნილი პერიოდული 
ანგარიშების საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პარლამენტის ვებგვე-
რდზე დაეხმარება ინფორმაციის ღიაობის და გამჭვირვალობის მოთხოვნას და 
შესაძლებლობას მისცემს პარლამენტს ფართო აუდიტორიას გააცნოს საზედა-
მხედველო საქმიანობის შესახებ ხელმისაწვდომი უახლესი ინფორმაცია. 

მთავარი მიზანი
ჯანდაცვის სამთავრობო პროგრამების მონიტორინგის საზედამხედველო ელექტ-
რონული ინსტრუმენტის გამოყენებით შექმნილი პერიოდული ანგარიშების საჯა-
რო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პარლამენტის ვებგვერდზე

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

ტექნოლოგია და ინოვაციები, მოქალაქეთა ჩართულობა, ინფორმაციის ხელ-
მისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. ჯანდაცვის სამთავრობო პროგ-
რამების საზედამხედველო ონლაინ 
პლატფორმის ანგარიშების გასაჯა-
როება პარლამენტის ვებგვერდზე

პარლამენტის აპარა-
ტი, აშშ-ს საერთაშო-
რისო განვითარების 
სააგენტო/დემოკ-
რატიული მმართვე-
ლობის ინციატივა 
(USAID/GGI)

09/2021 12/2021 პარლამენტის ვებგვე-
რდზე გასაჯაროებულია 
მომხმარებელზე მორ-
გებული საზედამხედ-
ველო ონლაინ პლატ-
ფორმის ანგარიშები, 
შესაბამისი ვიზუალიზა-
ციით



25ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

3.7. პარლამენტის ახალი ვებგვერდის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი

საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო/დემოკრატიული მმართვე-
ლობის ინციატივა (USAID/GGI)

ინიციატორი აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/დემოკრატიული მმართველო-
ბის ინციატივა (USAID/GGI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

პარლამენტის ახალი ვებგვერდის სატესტო რეჟიმში გაშვების შემდეგ აუ-
ცილებელია ვებგვერდთან დაკავშირებული შიდა და გარე საინფორმაციო 
კამპანიის წარმოება. ახალი ვებგვერდის გაშვებასთან ერთად ჩნდება საზო-
გადოების ჩართულობის ახალი ელექტრონული სერვისები, რომელთა დრო-
ული და ეფექტიანი მიწოდების მიზნით აუცილებელია პარლამენტის კომიტე-
ტებისა და შესაბამისი დეპარტამენტების წარმომადგენლების ინფორმირება. 

ასევე, მნიშვნელოვანია ახალი ვებგვერდით ხელმისაწვდომი ინფორმაციისა 
და სერვისების შესახებ გარე აუდიტორიის ინფორმირება. საინფორმაციო კა-
მპანიის დაგეგმვის და განხორციელების შედეგად პარლამენტის ახალი ვებგ-
ვერდი უზრუნველყოფს მოქალაქეების ჩართულობას და უკუკავშირის მიღე-
ბის შესაძლებლობას.

მთავარი მიზანი ახალი ვებგვერდის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოება

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეთა 
ჩართულობა, ტექნოლოგია და ინოვაციები

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. პარლამენტის ახალი ვებგვერდის 
შესახებ საინფორმაციო კამპანიის 
წარმართვა

აშშ-ს საერთაშორი-
სო განვითარების 
სააგენტო/დემოკ-
რატიული მმართვე-
ლობის ინციატივა 
(USAID/GGI), 
საქართველოს 
პარლამენტი

09/2021 12/2021 • ახალი ვებგვერდის 
შიდა და გარე საინ-
ფორმაციო კამპანია 
განხორციელებულია

• პარლამენტის აპარა-
ტის თანამშრომლებს 
მიეწოდათ ინფორმაცია 
ახალი ვებგვერდის 
სერვისებზე
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3.8. საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი

საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
საქართველო (TI-G); 

საქართველოს ახალგაზრდა იურის-
ტთა ასოციაცია (GYLA).

ინიციატორი
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (TI-G);
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA).

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვრა მთელი რიგი საზე-
დამხედველო მექანიზმები, რომელთა ეფექტური დანერგვა მათი განხორციე-
ლების პროცესისა და შედეგის გამჭვირვალობაზეა დამოკიდებული. 2020 წელს 
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდი განახლებული სახით 
ამოქმედდა, რომელიც საპარლამენტო საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაციის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით  გაუმჯობესებულია. არსებული მდგომა-
რეობით, პარლამენტის ვებგვერდზე ქვეყნდება ინფორმაცია გარკვეული საზედა-
მხედველო მექანიზმების შესახებ. პარლამენტის ახალი ვებგვერდის ფარგლებში 
ცალკე გრაფა დაეთმო ზედამხედველობას. თუმცა მასში შემავალი კონტროლის 
მექანიზმების ცალკეული გრაფები არ არის ან არასრულად არის შევსებული. ამ 
ეტაპზე საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში, ხოლო საბოლოო ვერსიის გაშვების 
შემდეგ,  მნიშვნელოვანია, რომ იგი სრულად ინფორმაციული იყოს და ყველა 
გრაფა შეივსოს. ამიტომ, საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებით მიზანშე-
წონილია დეტალურად იყოს ვებგვერდზე საპარლამენტო კონტროლის მოდულში 
განთავსებული შემდეგი სახის ინფორმაცია:
• პარლამენტის წევრის კითხვებთან დაკავშირებით მოხდეს დეტალიზაცია, 
კერძოდ: მოქმედ სისტემაში ატვირთულია კითხვები და მიღებული პასუხები, 
თუმცა სისტემა პასუხად აღიქვამს წერილს, რომლითაც ადრესატი ითხოვს პა-
სუხის გაცემისათვის ვადის გაგრძელებას. სისტემაში ვადის გაგრძელების შე-
სახებ პასუხი შესაბამისი აღნიშვნით გამიჯნული უნდა იყოს სხვა პასუხებისაგან 
და განთავსდეს ცალკე ველში; 
• მინისტრის საათის შესახებ მოდულში გამოქვეყნდეს მინისტრების მოხსენე-
ბებისა და კითხვა-პასუხის აუდიო ჩანაწერი, აგრეთვე, ბიუროს მიერ გაწერილი 
გრაფიკი, მასში შეტანილი შესწორებების ჩათვლით. 
• პლენარულ და კომიტეტის სხდომებზე პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდე-
ბული თანამდებობის პირის მიწვევის, ან საკუთარი ინიციატივით მისვლის 
შემთხვევაში, დამატებით მიეთითოს თანამდებობის პირის დაბარების გადა-
წყვეტილების/მოთხოვნის ამსახველი დოკუმენტი და გამოქვეყნდეს სხდომის 
აუდიო ჩანაწერი. 
• კომიტეტის სხდომაზე თანამდებობის პირების მოწვევის შემთხვევაში დამა-
ტებით ვებგვერდზე უნდა განთავსდეს კომიტეტზე დასწრების თარიღი, ხოლო 
არდასწრების შემთხვევაში  ანგარიშვალდებული პირის პასუხი/წერილი (ასე-
თის არსებობის შემთხვევაში);
• პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების ანგარიშების 
მოსმენის მოდულში, ანგარიშის მოსმენის გადაწევის შემთხვევაში, უნდა იყოს 
განთავსებული შესაბამისი ინფორმაცია;
• საჯარო სახსრების მართვის კონტროლის მოდულში უნდა იყოს განთავსებუ-
ლი ანგარიშები, მათ შორის, კომიტეტის დასკვნები ბიუჯეტის პროექტთან და 
ბიუჯეტის შესრულების წლიურ/კვარტალურ ანგარიშებთან დაკავშირებით;
• თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორზე კონტროლის მოდულში, მათ შო-
რის, უნდა იყოს მითითებული შემდეგი სახის ინფორმაცია: ნდობის ჯგუფის 
მიერ ჩატარებული სხდომების რაოდენობა, წარდგენილი ანგარიშების რაო-
დენობა, საიდუმლო შესყიდვების შესახებ წარდგენილი ინფორმაციის რაოდე-
ნობა სტრუქტურების მითითებით;
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არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

ვებგვერდზე ასევე უნდა გამოქვეყნდეს:
• საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 41-ე მუხლის შესაბამისად კო-
მიტეტების მიერ ინფორმაციის გამოთხოვისა და შესაბამისი ორგანოებიდან 
მიღებული წერილები; 
• კომიტეტის თემატური მომხსენებლის (საქართველოს პარლამენტის რეგ-
ლამენტის 45-ე მუხლი) მიერ მომზადებული წერილობითი ანგარიში ან კომი-
ტეტის სხდომაზე წარდგენილი მოხსენების აუდიოჩანაწერი; 
• მთავრობის მიერ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შე-
სახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენების წერილობითი ვარიანტი, თავად მოხსე-
ნება და შემდგომ გამართული დებატების აუდიოჩანაწერი ან სტენოგრამა. 
• ინტერპელაციის წესით გაგზავნილი კითხვების, მიღებული წერილობითი პა-
სუხისა და პარალამენტის პლენარული სხდომის სრული ჩანაწერი;
• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის საჯარო ნაწილის წე-
რილობითი ვარიანტი, პლენარულ სხდომაზე მისი წარდგენის ჩანაწერი კი-
თხვა-პასუხის ჩათვლით და პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილება.

მთავარი მიზანი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნება

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

პარლამენტის საქმიანობის ეფექტიანობის, ანგარიშვალდებულების, ღია-
ობისა და გამჭვირვალობის გაუმჯობესება და პარლამენტის მხრიდან საზე-
დამხედველო ფუნქციების განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის 
ხელშეწყობა

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს 
საპარლამენტო კონტროლის ახალ 
მოდულს და მის კავშირს პარლამე-
ნტის მთავარ გვერდთან

საქართველოს პარ-
ლამენტი, საერთა-
შორისო გამჭვირვა-
ლობა საქართველო 
(TI-G), საქართვე-
ლოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია 
(GYLA)

07/2021 12/2021 ახალი მოდულის 
ტექნიკური დეტალების 
თაობაზე სამუშაო ჯგუ-
ფის შეხვედრა ჩატარე-
ბულია

2. სამუშაოს ჯგუფი ახალი მოდუ-
ლის მონახაზს განხილვისთვის 
წარუდგენს ღია მმართველობის 
მუდმივმოქმედ საპარლამენტო 
საბჭოს 

საქართველოს პარ-
ლამენტი, საერთა-
შორისო გამჭვირვა-
ლობა საქართველო 
(TI-G), საქართვე-
ლოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია 
(GYLA)

07/2021 12/2021 ახალი მოდული განხი-
ლულია საბჭოს მიერ

3. ახალი მოდული ინტეგრირებუ-
ლია საქართველოს პარლამენტის 
ვებგვერდზე

საქართველოს პარ-
ლამენტი

2021 2021 ახალი მოდული ინტეგ-
რირებულია საქართვე-
ლოს პარლამენტის 
ვებგვერდზე

3.8. საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნება 
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4. მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა
4.1. სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება საპარლამენტო საქმიანობაში 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი

საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

გაეროს განვითარების პროგრამა 
(UNDP);
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარე-
ბის ინსტიტუტი (IDFI);
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომ-
ლობის საზოგადოება (GIZ).

ინიციატორი

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI);
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/დემოკრატიული მმართველობის 
ინიციატივა (USAID/GGI).

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

ღია პარლამენტის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართვე-
ლოს პარლამენტში შეიქმნა მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრი, რომელიც და-
მტკიცებული კონცეფციის საფუძველზე სრულიად ახლებურ სერვისებს სთავაზობს 
მოქალაქეებს. მათ შორისაა, როგორც უშუალოდ საპარლამენტო ცხოვრებაში მო-
ნაწილეობის უზრუნველყოფის, ასევე პარლამენტის საქმიანობის გაცნობისა და მი-
მდინარე სიახლეების მიღების სერვისები. 

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრმა ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სერვისის მიწო-
დებით უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეთა ჩართულობა საკანონმდებლო ორგანოს საქ-
მიანობასა და მიმდინარე საკითხების განხილვებში და ხელი შეუწყოს მოქალაქეებისა 
და პარლამენტის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ეფექტიან თანამშრომლობას. 

ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით, მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტ-
რი ამჟამად საჭიროებს განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიასა და სამოქმედო 
გეგმას (2 წლიანი ვადით), რომელსაც ახლავს გეგმის შესრულების მონიტორინგის 
მექანიზმი. გრძელვადიანი სტრატეგია და სამოქმედო  გეგმა საფუძველს ჩაუყრის 
აქტივობების ეფექტიანობას, საშუალებას მისცემს ცენტრს, გააანალიზოს სამოქმე-
დო გეგმით გაწერილი აქტივობებისთვის საჭირო ადამიანური და  ინფრასტრუქ-
ტურული რესურსი და ნათელი გახადოს ცენტრის გრძელვადიანი განვითარების  
ხედვა, რაც აუცილებელია ცენტრის მდგრადი განვითარებისთვის.

ამასთანავე, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს არ გააჩნიათ განახლებული/
სრულყოფილი ინფორმაცია საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართუ-
ლობის მექანიზმების თაობაზე და სათანადოდ არ არიან ინფორმირებული პარ-
ლამენტის ელექტრონული მექანიზმების გამოყენების შესახებ. 

საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერების მიზნით, 
ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის – „სა-
პარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ – ფარგლებში, ა(ა)
იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) კოორდინაციით, 
განხორციელდება კვლევა საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულო-
ბის მექანიზმებისა და მათი ეფექტურობის შესახებ. კვლევის შედეგად გამოვლინდე-
ბა საპარლამენტო ჩართულობის მექანიზმებთან დაკავშირებული გამოწვევები და 
გაანალიზდება მათი გადაჭრის გზები. აღნიშნული კვლევა მნიშვნელოვანი იქნება 
საქართველოს პარლამენტის მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის ეფექტიანი ფუნ-
ქციონირების და საქართველოს პარლამენტსა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის 
ხელშეწყობისთვის. 
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4.1. სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება საპარლამენტო საქმიანობაში 

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

პარლამენტის მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფციის ფარგლებში გა-
ნახლებული მოქალაქეთა მისაღები მიმდინარე წლის განმავლობაში დაიწყებს 
ფუნქციონირებას, რაც მეტწილად შეამსუბუქებს პარლამენტის აპარატის საორგანი-
ზაციო დეპარტამენტის გადატვირთულობას. მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის 
კონცეფცია ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის სერვისის მიწოდებას მოქალაქეე-
ბისთვის, შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია მოქალაქეთა მისაღების თანამშრომ-
ლებს გააჩნდეთ სრულყოფილი და დამუშავებული ინფორმაცია საპარლამენტო 
აქტივობებში მოქალაქეთა ჩართულობის შესაძლებლობების მიმართულებით.

პარლამენტის მაჟორიტარი წევრების ბიუროების საქმიანობის ეფექტიანობის ამა-
ღლების, ასევე, საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მი-
მართულებით საქართველოს პარლამენტის წევრების და მაჟორიტარი წევრების 
ბიუროების თანამშრომლების ინფორმირებულობის საკითხი ჯერ კიდევ დიდი გა-
მოწვევაა, რაც თავის მხრივ ზეგავლენას ახდენს შესაბამისი ოლქის ამომრჩევლე-
ბის ინფორმირებულობაზეც. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საპარლამე-
ნტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ გზამკვლევის შემუშავება 
და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება საქართველოს პარლამენტის წევრე-
ბისთვის და მაჟორიტარი წევრების ბიუროების თანამშრომლებისთვის.

მთავარი მიზანი

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის გრძელვადიანი სტრატეგიული განვითარების 
ხედვის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რათა მოხდეს ცენტრის მდგრადი განვი-
თარება, გარანტირებული იყოს ეფექტიანი შედეგების მიღწევა და შეიქმნას საპარ-
ლამენტო ცხოვრებაში მოქალაქეთა ჩართულობის სისტემური მექანიზმი. 

პარლამენტის თანამშრომელთა ინფორმირებულობის ამაღლებისა და სამოქალა-
ქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა საპარლამენტო საქმიანობაში.

გამოწვევა, რომელსაც უპა-
სუხებს ვალდებულება

გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მოქა-
ლაქეთა ჩართულობის გაუმჯობესება, ტექნოლოგია და ინოვაციები

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია და 
ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 და მე-17 მიზანი
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ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. კვლევის განხორციელება 
საპარლამენტო საქმიანობაში 
მოქალაქეთა ჩართულობის 
მექანიზმებისა და მათი ეფექტუ-
რობის შესახებ

გაეროს განვითა-
რების პროგრამა 
(UNDP), ინფორმა-
ციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI) 
EU-UNDP-ის პრო-
ექტი „საპარლამე-
ნტო დემოკრატიის 
კონსოლიდაცია 
საქართველოში“

07/2021 10/2021 კვლევა განხორციელებულია

2. კვლევის შედეგების გათ-
ვალისწინებით მოქალაქეთა 
ჩართულობის ცენტრის სტრა-
ტეგიისა და სამოქმედო გეგმის 
გაწერა

საქართველოს 
პარლამენტი, გერმა-
ნიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ) 

07/2022 12/2022 • საკონსულტაციო კომპანია/
ექსპერტ(ებ)ი დაქირავებულია 
• შემუშავებულია მოქალაქეთა 
ჩართულობის ცენტრის გრძე-
ლვადიანი სტრატეგიული გა-
ნვითარების გეგმის დოკუმენტი
• შემუშავებულია მოქალაქეთა 
ჩართულობის ცენტრის 2022-
2023 წლების სამოქმედო გეგმა

3. გზამკვლევის/სახელმძღვა-
ნელოს შემუშავება საპარლამე-
ნტო საქმიანობაში მოქალაქე-
თა ჩართულობის შესახებ

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ინფორ-
მაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI)

10/2021 06/2022 შემუშავებულია საპარლამენტო 
საქმიანობაში ჩართულობის 
მექანიზმების გამოყენების მიმა-
რთულებით გზამკვლევი/სახელ-
მძღვანელო

4. საპარლამენტო საქმიანობაში 
მოქალაქეთა ჩართულობის გზამ-
კვლევის შესაბამისად პარლამე-
ნტის წევრებისა და მაჟორიტარი 
წევრების ბიუროების თანამშრომ-
ლებისათვის სამუშაო-საინფორ-
მაციო შეხვედრების ორგანიზება

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ინფორ-
მაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI)

06/2022 10/2022 ჩატარებულია სამი სამუშაო-სა-
ინფორმაციო შეხვედრა

4.1. სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება საპარლამენტო საქმიანობაში 
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4.2. მოქალაქეთა ინფორმირება ახალი კანონმდებლობის შესახებ 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

გაეროს განვითარების პროგრამა 
(UNDP)

ინიციატორი
პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი;
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ინიციატივაში ჩართულობით, სა-
ქართველოს პარლამენტმა არაერთი მექანიზმი დანერგა, რითაც ამაღლდა 
საკანონმდებლო ორგანოს ღიაობა და გამჭვირვალობა. კანონპროექტზე 
შენიშვნის დატოვება, პეტიციის წარდგენა, ხელმოწერების შეგროვება საკა-
ნონმდებლო ინიციატივისთვის, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით – ეს 
და სხვა მექანიზმები ხელს უწყობს მოქალაქეების მონაწილეობას  საკანონ-
მდებლო პროცესში.

მიუხედავად ამისა, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების შესახებ ინფო-
რმაცია არ არის ფართოდ გავრცელებული მოქალაქეებს შორის. ამას ხშირ 
შემთხვევაში აფერხებს კანონის რთული ენა, რომელიც შესაძლოა მხოლოდ 
იურისტებისთვის ან/და კონკრეტული სფეროს სპეციალისტებისთვის იყოს 
გასაგები.  ცალკეულ შემთხვევებში, ასევე, ხდება კანონის არასწორად ინტე-
რპრეტაციაც და ამ ფორმით საზოგადოებაში გავრცელება.

წარმოდგენილი ინიციატივის მიზანია ახალი კანონმდებლობის შესახებ მო-
ქალაქეების ინფორმირება. კერძოდ, ყოველი ახალი კანონის, ასევე, წინა-
სწარ განსაზღვრულ შემთხვევებში, კანონში ცვლილებების მიღებისთანავე, 
პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტი პარლამენტის აპარატის საზოგადოება-
სთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტთან თანამშრომლო-
ბით მოამზადებს მოკლე საინფორმაციო ფურცელს ახალი კანონმდებლობის 
არსისა და მიზნის შესახებ მარტივ და ყველასთვის გასაგებ ენაზე და განათა-
ვსებს მას პარლამენტის ვებგვერდზე.

კანონის/კანონში ცვლილებების შესახებ საინფორმაციო ფურცლის მომზა-
დება და საზოგადოებისთვის გაზიარება დაეხმარება ცალკეულ  მოქალაქე-
ებს თუ სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებს უკეთ გაიგონ მიღებული კანონის არსი 
და ის, თუ რა ზეგავლენას ახდენს იგი მათზე, მათ საქმიანობაზე, მათ ყოვე-
ლდღიურ ცხოვრებაზე.  

მთავარი მიზანი
საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესახებ მო-
ქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება და მათი ჩართულობის ხელშე-
წყობა საკანონმდებლო პროცესში

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი
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ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. ღია მმართველობის მუდმივმოქმე-
დი საპარლამენტო საბჭოს ფარგლებ-
ში სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელ-
საც დაევალება: 

(ა) მიღებული კანონის შესახებ 
საინფორმაციო ფურცლის ერთიანი 
ფორმატის/სტანდარტის შემუშავება; 

(ბ) კანონპროექტების (კანონში 
ცვლილებების) ტიპის განსაზღვრა, 
რომლებზეც ასეთი საინფორმაციო 
ფურცელი უნდა მომზადდეს.

პარლამენტის 
განათლებისა 
და მეცნიერების 
კომიტეტი, გაეროს 
განვითარების 
პროგრამა (UNDP)

07/2021 10/2021 • საინფორმაციო 
ფურცლის ერთიანი 
ფორმატი/სტანდარტი 
შემუშავებულია

• განსაზღვრულია 
კანონში ცვლილებების 
ტიპი, რომლებზეც საინ-
ფორმაციო ფურცელი 
უნდა მომზადდეს

2. კომიტეტების აპარატების შესაბამი-
სი თანამშრომლებისა და საზოგადო-
ებასთან ურთიერთობის დეპარტამე-
ნტის თანამშრომლების გადამზადება 
მსგავსი საინფორმაციო ფურცლის 
მომზადების ტექნიკაში

პარლამენტის 
სასწავლო ცენტრი, 
გაეროს განვითა-
რების პროგრამა 
(UNDP)

11/2021 01/2022 კომიტეტების აპარატე-
ბისა და საზოგადოე-
ბასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტის თანა-
მშრომლები ფლობენ 
შესაბამის უნარებს, 
მოამზადონ კანონის/
კანონში ცვლილების 
შესახებ მოკლე საინ-
ფორმაციო ფურცელი 
დადგენილი სტანდა-
რტით

3. პარლამენტის მიერ მიღებული 
კანონების/კანონში ცვლილებების 
შესახებ საინფორმაციო ფურცლის 
მომზადება და პარლამენტის ვებგვე-
რდზე განთავსება პილოტურ რეჟიმში 
(სულ ცოტა 5 კომიტეტის მიერ)

პარლამენტის კო-
მიტეტები

2022 2022 პარლამენტის მიერ 
მიღებული კანონების/
კანონში ცვლილებების 
შესახებ საინფორმაციო 
ფურცელი მზადდება 
და თავსდება პარ-
ლამენტის ვებგვერდზე 
პილოტურ რეჟიმში 
(სულ ცოტა 5 კომიტე-
ტის მიერ)

4.2. მოქალაქეთა ინფორმირება ახალი კანონმდებლობის შესახებ 
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5.1. პარლამენტის ყოველწლიური ანგარიშების სტრუქტურის გაუმჯობესება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
საქართველო (TI-G)

ინიციატორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (TI-G)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

2019 წელს პარლამენტმა ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამე-
ნტო საბჭოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეიმუშავა  პარლამენტის ყოვე-
ლწლიური ანგარიშის  და კომიტეტების ანგარიშების ერთიანი ფორმა.  

გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და კონკრეტული მონაცემე-
ბის თვალსაჩინოებისათვის მიზანშეწონილია პარლამენტის ყოველწლიური 
ანგარიში ასევე მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

• საკომიტეტო მოსმენების ფარგლებში ანგარიშვალდებული პირების სხდო-
მებში მონაწილეობის შესახებ; 

• საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებთან, ორგანიზაციებთან თანა-
მშრომლობის შესახებ (თანამშრომლობის ფარგლებში შესაბამისი საკითხის 
თუ ინიციატივის მითითებით); 

• საკონსულტაციო საბჭოს/საბჭოების შემადგენლობისა და გაწეული საქმი-
ანობის შესახებ;

• დადგენილი ეთიკური გადაცდომების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვე-
ვაში).

რაც შეეხება კომიტეტების ანგარიშების ფორმას, მიზანშეწონილია მოიცა-
ვდეს ინფორმაციას:

• კომიტეტის სხდომაზე ანგარიშვალდებული პირების დაბარების შესახებ 
(მათ შორის, ანგარიშვალდებული პირების არგამოცხადების კონკრეტული 
მიზეზის შესახებ).

• საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობისა და გაწეული საქმიანობის შე-
სახებ.

მთავარი მიზანი ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაზრდა

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

5. პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა
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ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. სამუშაო ჯგუფის მიერ პარლამე-
ნტის ყოველწლიური ანგარიშისა და 
კომიტეტების ანგარიშების ფორმების 
ცვლილებების მომზადება

საქართველოს 
პარლამენტი, 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა სა-
ქართველო (TI-G)

2021 2021 სამუშაო ჯგუფის შეხვე-
დრა ჩატარებულია

2. სამუშაოს ჯგუფის მიერ მომზადებუ-
ლი  ცვლილებათა პაკეტის ღია მმა-
რთველობის მუდმივმოქმედი საპარ-
ლამენტო საბჭოსათვის წარდგენა

საქართველოს 
პარლამენტი, 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა სა-
ქართველო (TI-G)

2021 2021 რეკომენდაციები  
განხილულია ღია მმა-
რთველობის მუდმივ-
მოქმედი საპარლამე-
ნტო საბჭოს მიერ

3. პარლამენტის ბიუროსათვის პარ-
ლამენტის ყოველწლიური ანგარიშის  
და კომიტეტების ანგარიშების ახალი 
ფორმების დასამტკიცებლად წარ-
დგენა

საქართველოს 
პარლამენტი

2021 2021 ანგარიშების ახალი 
ფორმები წარდგენი-
ლია პარლამენტის 
ბიუროსათვის დასა-
მტკიცებლად 

5.1. პარლამენტის ყოველწლიური ანგარიშების სტრუქტურის გაუმჯობესება 
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5.2. საქართველოს პარლამენტის ეთიკის საბჭოს მუშაობის ეფექტიანობის გაუმჯობესება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუ-
ტი (NDI)

ინიციატორი ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

• 2019 წლის თებერვალში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართვე-
ლოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსი;

• 2019 წლის ივნისში პარლამენტმა დაამტკიცა ეთიკის საბჭოს შემადგენ-
ლობა;

• 2019 წლის ნოემბერში დამტკიცდა საბჭოს  დებულება და სხვა სპეციალუ-
რი ფორმები, როგორიცაა: საჩუქრების რეესტრის ფორმა, საჩივრის ფორმა, 
ინტერესთა შეუთავსებლობის განცხადების ფორმა;

• 2019 წლის ნოემბერში პოლიტიკური პროცესების შედეგად საბჭო დატოვა 
რამდენიმე წევრმა;

• 2020 წლის იანვარში პოლიტიკურმა ფრაქციებმა წარადგინეს საბჭოს 
ახალი წევრების კანდიდატურები;

• ეთიკის საბჭოს შემადგენლობას მე-9 მოწვევის პარლამენტში არ ჰყავდა 
არჩეული თანათავმჯდომარეები და შესაბამისად საბჭო ვერ ასრულებდა მას-
ზე დაკისრებულ ფუნქციებს –  არ ხდებოდა  საჩივრების მიღება, განხილვა, 
ეთიკის კოდექსის წესების შესრულებაზე მონიტორინგი და მათი აღსრულე-
ბის უზრუნველყოფა. 

მთავარი მიზანი

ეთიკის საბჭოს ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ 
საბჭომ განახორციელოს საქართველოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კო-
დექსით განსაზღვრული ქცევის მაღალი ეთიკური სტანდარტების დაცვა, 
აგრეთვე, ხელი შეუწყოს საქართველოს პარლამენტის მიმართ საზოგადოე-
ბის ნდობის ამაღლებას, საქართველოს პარლამენტის წევრის მიერ თავისი 
მოვალეობების ღირსეულად და კეთილსინდისიერად შესრულებას, საქა-
რთველოს პარლამენტის წევრის რეპუტაციის, პატივისა და ღირსების დაცვას

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება  

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები


მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი
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ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. ეთიკის საბჭოს წევრების ცნობიე-
რების ამაღლება ეროვნული კანო-
ნმდებლობით და საერთაშორისო 
სტანდარტებით დადგენილი ეთიკის 
წესებისა და ეთიკის საბჭოს მუშაობის 
შესახებ 

პარლამენტის 
სასწავლო ცენტრი, 
ეროვნულ-დემოკ-
რატიული ინსტიტუ-
ტი (NDI)

2021 წლის 
საშემო-

დგომო და 
სესია 

2021 წლის 
საშემოდგომო 

სესია

ეთიკის საბჭოს წევრე-
ბისთვის ეროვნული 
კანონმდებლობით და 
საერთაშორისო სტა-
ნდარტებით დადგენი-
ლი ეთიკის წესებისა და 
ეთიკის საბჭოს მუშაო-
ბის შესახებ ტრენინგე-
ბი ჩატარებულია

2. პარლამენტის წევრებისა და თანა-
მშრომლების ცნობიერების ამაღლება 
ეროვნული კანონმდებლობით და 
საერთაშორისო სტანდარტებით და-
დგენილი ეთიკის წესებისა და ეთიკის 
საბჭოს მუშაობის შესახებ 

პარლამენტის 
სასწავლო ცენტრი, 
ეროვნულ-დემოკ-
რატიული ინსტიტუ-
ტი (NDI)

2021 წლის 
საშემო-
დგომო 
სესია

2022 წლის 
საგაზაფხულო 

სესია

პარლამენტის წევრე-
ბისა და თანამშრომ-
ლებისთვის ეროვნული 
კანონმდებლობით და 
საერთაშორისო სტა-
ნდარტებით დადგენი-
ლი ეთიკის წესებისა და 
ეთიკის საბჭოს მუშაო-
ბის შესახებ ტრენინგე-
ბი ჩატარებულია   

3. ეთიკის საბჭოში საჩივრის წარდგე-
ნის პროცედურების შესახებ ინფორ-
მაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნვე-
ლყოფა პარლამენტის ვებგვერდზე 
(საჩივრის ელექტრონული ფორმისა 
და საჩივრის წარდგენის პროცედურე-
ბი ადვილად არის ხელმისაწვდომი 
პარლამენტის ვებგვერდზე) 

საქართველოს 
პარლამენტი

2021 წლის 
საშემო-
დგომო 
სესია

2021 წლის 
საშემოდგომო 

სესია

ეთიკის საბჭოში 
საჩივრის წარდგენის 
პროცედურების შესახებ 
ინფორმაცია და საჩი-
ვრის ელექტრონული 
ფორმა ადვილად ხელ-
მისაწვდომია პარლამე-
ნტის ვებგვერდზე

4. ეთიკის კოდექსით დადგენილი 
წესებისა და ეთიკის საბჭოს მუშაობის 
შესახებ მოქალაქეების ცნობიერების 
ამაღლება  (საინფორმაციო შეხვე-
დრები, ბროშურები, ინფოგრაფიკები, 
სოციალური მედიაკამპანიები) 

საქართველოს პარ-
ლამენტი, ეროვნუ-
ლ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტი (NDI)

2021 წლის 
საშემო-
დგომო 
სესია 

2022 წლის 
საგაზაფხულო 

სესია 

ეთიკის კოდექსით და-
დგენილი წესებისა და 
ეთიკის საბჭოს მუშაო-
ბის შესახებ მოქალა-
ქეების ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით 
ჩატარებულია საინფო-
რმაციო შეხვედრები, 
სოციალური მედია 
კამპანიები, მომზა-
დებული ბროშურები, 
ინფოგრაფიკები

5.2. საქართველოს პარლამენტის ეთიკის საბჭოს მუშაობის ეფექტიანობის გაუმჯობესება 
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6. საპარლამენტო ღიაობის გაუმჯობესება
6.1. ყოველწლიური კონფერენცია პარლამენტის ღიაობის აქტუალურ საკითხებზე 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

გერმანიის საერთაშორისო თანამ-
შრომლობის საზოგადოება (GIZ)

ინიციატორი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

2015 წლიდან საქართველოს პარლამენტმა საპარლამენტო ღიაობის ფარგ-
ლებში მრავალი მნიშვნელოვანი ინიციატივა განახორციელა. მნიშვნელოვა-
ნია, რომ საპარლამენტო ღიაობის ხელშესაწყობად დაწესდეს ყოველწლი-
ური სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც უმასპინძლებს საქართველოს 
პარლამენტი და ამით წაახალისებს ქვეყნის მასშტაბით აკადემიურ წრეებ-
თან, კვლევით ცენტრებთან და პოლიტიკურ ფონდებთან საპარლამენტო 
საქმიანობის შესახებ დიალოგს და პარლამენტის ღიაობის ახლებურ გაა-
ზრებას. კონფერენცია წვლილს შეიტანს პარლამენტის საქმიანობის გაუმჯო-
ბესების კუთხით ახალი იდეებისა და ინიციატივების გამოვლენას და ასევე 
წაახალისებს სხვადასხვა საკითხზე კვლევებისა თუ ემპირიული დაკვირვე-
ბების წარმოებას. რაც კი საბოლოო ჯამში, გავლენას მოახდენს კვლევაზე 
დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე. 

პარლამენტის ღიაობის საკითხებზე ყოველწლიური კონფერენციის ჩასატა-
რებლად საჭიროა:

• კონფერენციის კონცეფციის შემუშავება;

• კონფერენციის ფორმატის ინსტიტუციონალიზება;

• პირველი ყოველწლიური კონფერენციის გამართვა.

მთავარი მიზანი მოქალაქეთა ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაზრდა

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება

შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

   
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი, 16.6 და 16.7 ქვემიზანი



38

ღია პარლამენტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. ყოველწლიური კონფერენციის 
კონცეფციის შემუშავება

საქართველოს პარ-
ლამენტი, გერმანი-
ის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2021 2021 კონფერენციის კონ-
ცეფცია შემუშავებულია

2. კონფერენციის ჩატარება საქართველოს პარ-
ლამენტი, გერმანი-
ის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2022 2022 პირველი ყოველწ-
ლიური კონფერენცია 
ჩატარდა 

3. კონფერენციის ფორმატის ინსტი-
ტუციონალიზაცია

საქართველოს პარ-
ლამენტი, გერმანი-
ის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2022 2022 პარლამენტის ყოველწ-
ლიური კონფერენცია 
ინსტიტუციონალიზებუ-
ლია 

6.1. ყოველწლიური კონფერენცია პარლამენტის ღიაობის აქტუალურ საკითხებზე 
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6.2. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საპარლამენტო ღიაობის ინიციატივის 
ფარგლებში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება

სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

გერმანიის საერთაშორისო თანამ-
შრომლობის საზოგადოება (GIZ)

ინიციატორი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

2015 წლიდან საქართველოს პარლამენტმა საპარლამენტო ღიაობის კუ-
თხით ბევრი მნიშვნელოვანი ინიციატივა განახორციელა. 2019 წელს, 
როდესაც ღია მმართველობის პარტნიორობამ 10 წლის იუბილე აღნიშნა, 
ევროკომისიამ ჩაატარა ვრცელი და ინკლუზიური კონსულტაცია მომავალი 
პოლიტიკური ამოცანების განსაზღვრის მიზნით, სადაც განისაზღვრა 2020 
წლის შემდეგ 5 პოლიტიკური მიზანი. ზოგადად, არსებობს კონსენსუსი, რომ 
აღმოსავლეთ პარტნიორობა არის ძლიერი და მას რეალური სარგებელი მო-
აქვს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მთელი რეგიონის მასშტაბით. 
ევროკავშირი განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას აქცევს ღია მმართველობის 
პრინციპების განმტკიცებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ხელს 
უწყობს არაერთ ინიციატივას, რომელიც ამ მიზანს ემსახურება. აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნების მისწრაფებები თუ გამოწვევები მსგავსია. აღმო-
სავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რეფორმების განხორციელების თვალ-
საზრისით, საქართველოს წამყვანი როლი უკავია. ქვეყნებს შორის საპარ-
ლამენტო ინსტიტუციური თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება, 
ხელს შეუწყობს, ერთი მხრივ, პარლამენტის საქმიანობის გაუმჯობესებას, 
ხოლო, მეორე მხრივ, აღმოსავლეთ პარტნიორობა − 2020 წლის შემდეგ 
პოლიტიკური მიზნების განხორციელებას, კერძოდ − პარტნიორობა რომე-
ლიც იცავს  და პარტნიორობა რომელიც აძლიერებს. აღმოსავლეთ პარტ-
ნიორობის ქვეყნებში, საპარლამენტო ღიაობისა თვალსაზრისით, მეტწილად 
ერთნაირი გამოწვევებია. საპარლამენტო ღიაობის ფარგლებში რეგიონული 
თანამშრომლობით შესაძლებელი იქნება, როგორც კარგი პრაქტიკისა და 
მიღწევების გაზიარება, გამოწვევებზე ერთობლივი ძალისხმევით მიდგომე-
ბის შემუშავება, ასევე პარლამენტის ინსტიტუციური თანამშრომლობის გაძ-
ლიერების ხელშეწყობა. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საპარლამენტო ღიაობის ფარგ-
ლებში რეგიონული თანამშრომლობისთვის საჭიროა: 

• საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით ერთობლივი სამუშაო ფორმა-
ტის შექმნა;

• 2021 და 2022 წლის სამუშაო გეგმის შემუშავება და ერთობლივი ღონის-
ძიებების განხორციელება;

• აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საპარლამენტო ღიაობის კარგი 
პრაქტიკის წახალისება;

• პარლამენტის ინსტიტუციური განვითარებისთვის რეკომენდაციების შემუ-
შავება და განხორციელება.

მთავარი მიზანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაზრდა

გამოწვევა, რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა
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შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი, 16.6 და 16.7 ქვემიზნები 

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი ინდიკატორი

1. საქართველოს პარლამენტის ინი-
ციატივით აღმოსავლეთ პარტნიორო-
ბის საპარლამენტო ღიაობის ერთო-
ბლივი სამუშაო ფორმატის შექმნა 

საქართველოს პარ-
ლამენტი, გერმანი-
ის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2021 2021 • სამუშაო ფორმატი 
შექმნილია

• პირველი  შეხვედრა 
ჩატარებულია

2. 2021 და 2022 წლის სამუშაო 
გეგმის შემუშავება და ერთობლივი 
ღონისძიებების განხორციელება

საქართველოს პარ-
ლამენტი, გერმანი-
ის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2021 2022 • 2022 სამუშაო გეგმა 
შემუშავებულია

• გეგმით განსაზღვრუ-
ლი ღონისძიებები 
განხორციელებულია

3. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყ-
ნებში საპარლამენტო ღიაობის კარგი 
პრაქტიკის წახალისება 

საქართველოს პარ-
ლამენტი, გერმანი-
ის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ)

2022 2022 აღმოსავლეთ პარტნი-
ორობის ქვეყნებში სა-
პარლამენტო ღიაობის 
კარგი პრაქტიკა შესწა-
ვლილია და წახალი-
სების ღონისძიებები 
განხორციელებულია

6.2. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საპარლამენტო ღიაობის ინიციატივის 
ფარგლებში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება 
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7.1. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების სარეკომენდაციო 
მეთოდოლოგიის შემუშავება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორ(ებ)ი
საჯარო დაწესებულება საკანონმდებლო ინიციატივის 

უფლების მქონე სუბიექტები
სამოქალაქო/საერთაშორისო/კერძო 
სექტორი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
საქართველო (TI-G)

ინიციატორი საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა

კანონპროექტის ინიციატორებისთვის მუდმივ გამოწვევად რჩება კანონპროექტის 
განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების ნაწილის შევსება. აღნიშნუ-
ლი განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ არ არსებობს დაინტერესებულ მხარეე-
ბს შორის შეთანხმებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც საშუალებას 
მისცემს კანონპროექტის ინიციატორს, იცოდეს, თუ როგორ უნდა მოახდინოს გან-
მარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების სრულყოფილი შედგენა. პარლამე-
ნტის საბიუჯეტო ოფისი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად, 
2012 წლიდან ახდენს ყველა საკანონმდებლო ინიციატივის განმარტებითი ბარა-
თის ფინანსური დასაბუთების შემოწმებას და სათანადო დასკვნით მიმართავს 
პარლამენტის ბიუროს.

 „საქართველოს ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანო-
ნი, მართალია, მოიცავს განმარტებითი ბარათის ფინანსური გავლენის კომპონე-
ნტებს, მაგრამ მხოლოდ პუნქტების და ქვეპუნქტების დასახელებების მიხედვით. 
ინიციატორი მოკლებულია შესაძლებლობას და დეტალურ ინფორმაციას იცოდეს, 
თუ როგორ უნდა მოახდინოს ფინანსური დასაბუთების სრულყოფილი წარმოდგე-
ნა.

იმისათვის რომ ფინანსური გავლენის სახით წარდგენილმა ინფორმაციამ ასახოს 
საკანონმდებლო ინიციატივის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შესახებ სა-
თანადო სურათი, საჭიროა შესაბამისი სარეკომენდაციო სახელმძღვანელო დო-
კუმენტის არსებობა, რომელიც თავის თავში გააერთიანებს ფინანსური გავლენის 
შეფასების მომზადების ზოგად მითითებებს და ძირითად მოთხოვნებს კანონმდებ-
ლობით განსაზღვრული სტრუქტურის შესაბამისად წარსადგენი ინფორმაციის თი-
თოეული კომპონენტისთვის. 

2016 წელს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა შეიმუშავა „კანონპროექტის გა-
ნმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების მომზადების სარეკომენდაციო 
მეთოდოლოგია“ და განათავსა ვებგვერდზე http://pbo.parliament.ge/ge/
costestimates/role-approach 

ვინაიდან აღნიშნული მეთოდოლოგია მომზადდა უშუალოდ საბიუჯეტო ოფისის 
მიერ, მნიშვნელოვანია მოხდეს მისი განხილვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარე-
ებთან,  საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტებთან, (რომლებიც 
უშუალოდ იქნებიან აღნიშნული დოკუმენტის მომხმარებლები), შესაბამისად მომ-
ზადდეს დაინტერესებულ მხარეებთან შეჯერებული საბოლოო სარეკომენდაციო 
დოკუმენტი და განთავსდეს საბიუჯეტო ოფისის ვებგვერდზე

მთავარი მიზანი
საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობა და გაუმჯობესება;

საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მექანიზმის შემ-
დგომი დახვეწისა და მისი პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა.

გამოწვევა, რომელსაც უპასუ-
ხებს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

7. საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობა და გაუმჯობესება
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შესაბამისობა OGP-ის 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება        

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგია 
და ინოვაციები

  
მდგრადი განვითარების მიზანი 
(SDG),  რომელსაც უპასუხებს 
ვალდებულება

მე-16 მიზანი

ღონისძიება განხორციელებაში 
მონაწილე

დაწყების 
თარიღი

დასრულე-
ბის თარიღი ინდიკატორი

1. საბიუჯეტო ოფისის მიერ 
შემუშავებული დოკუმენტის – 
„კანონპროექტის განმარტებითი 
ბარათის ფინანსური დასაბუთე-
ბის მომზადების სარეკომენდა-
ციო მეთოდოლოგიის“ – დაგზა-
ვნა დაინტერესებულ მხარეებთან 
დოკუმენტზე მოსაზრებების 
და რეკომენდაციების მიღების 
მიზნით 

პარლამენტის საბი-
უჯეტო ოფისი

07/2021 12/2021 „კანონპროექტის განმარტე-
ბითი ბარათის ფინანსური 
დასაბუთების მომზადების 
სარეკომენდაციო მეთოდო-
ლოგია“ საბიუჯეტო ოფისის 
მიერ დაგზავნილია დაი-
ნტერესებულ მხარეებთან 
და მიღებულია შესაბამისი 
მოსაზრებები და რეკომე-
ნდაციები (ასეთის არსებო-
ბის შემთხვევაში)

2. „კანონპროექტის განმა-
რტებითი ბარათის ფინანსური 
დასაბუთების მომზადების სარ-
ეკომენდაციო მეთოდოლოგიის“ 
შესახებ მიღებული მოსაზრებე-
ბის და რეკომენდაციების გა-
ნხილვა, საბოლოო დოკუმენტის 
მომზადება

პარლამენტის საბი-
უჯეტო ოფისი,
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა  
საქართველო (TI-G)

2022 2022 დაინტერესებულ მხა-
რეებთან განხილულია 
„კანონპროექტის განმარტე-
ბითი ბარათის ფინანსური 
დასაბუთების მომზადების 
სარეკომენდაციო მეთოდო-
ლოგია“ და მომზადებულია 
საბოლოო დოკუმენტი

3. საბოლოო დოკუმენტის – „კა-
ნონპროექტის განმარტებითი ბა-
რათის ფინანსური დასაბუთების 
მომზადების სარეკომენდაციო 
მეთოდოლოგიის“ – დაგზავნა 
დაინტერესებულ მხარეებთან 
ინფორმირების მიზნით და პარ-
ლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
ვებგვერდზე განთავსება ქა-
რთულ და ინგლისურ ენებზე

პარლამენტის საბი-
უჯეტო ოფისი

2022 2022 ინფორმირების მიზნით, 
საბოლოო დოკუმენტი – 
„კანონპროექტის განმარტე-
ბითი ბარათის ფინანსური 
დასაბუთების მომზადების 
სარეკომენდაციო მეთო-
დოლოგია“ – დაგზავნილია 
ყველა დაინტერესებულ 
მხარესთან და განთავსებუ-
ლია პარლამენტის საბიუ-
ჯეტო ოფისის ვებგვერდზე 
როგორც ქართულ, ასევე 
ინგლისურ ენებზე

4. კანონპროექტის განმარტები-
თი ბარათის ფინანსური დასა-
ბუთების მომზადების შესახებ 
ვიდეორგოლის დამზადება და 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფი-
სის ვებგვერდზე განთავსება

პარლამენტის საბი-
უჯეტო ოფისი,
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა  
საქართველო (TI-G)

2022 2022 დამზადებულია ვიდეორგო-
ლი  კანონპროექტის განმა-
რტებითი ბარათის ფინანსუ-
რი დასაბუთების მომზადების 
შესახებ და განთავსებულია 
პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის ვებგვერდზე 

5. კანონპროექტის განმარტები-
თი ბარათის ფინანსური დასაბუ-
თების მომზადების შესახებ და-
ინტერესებული მხარეებისთვის 
ტრენინგების ჩატარება

პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისი, 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა  
საქართველო (TI-G)

2022 2022 დაინტერესებული მხარეე-
ბისთვის ჩატარებულია ტრე-
ნინგები კანონპროექტის 
განმარტებითი ბარათის 
ფინანსური დასაბუთების 
მომზადების შესახებ 

7.1. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების სარეკომენდაციო 
მეთოდოლოგიის შემუშავება
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ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

დოკუმენტი გამოიცა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით და ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით. დოკუმენტის შინაარსზე სრულად 

პასუხისმგებელია საქართველოს პარლამენტი და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის, გაეროს 
განვითარების პროგრამისა და  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეხედულებებს.


