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გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 

 

 

 

პროექტის დოკუმენტი 

საქართველო 

პროექტის დასახელება: საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში 

პროექტის ნომერი: 00113526 / 00111651 

განმახორციელებელი პარტნიორი: საქართველოს პარლამენტი  

დაწყების თარიღი: 7 ნოემბერი 2019  დასრულების თარიღი: 6 ნოემბერი 2019 

პროექტის შეფასების ადგილობრივი კომისიის შეხვედრის თარიღი: 6 ნოემბერი 2019 

მოკლე აღწერილობა 

2017 წელს საქართველომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა კონსტიტუციაში, გახდა რა 

საპარლამენტო რესპუბლიკა 2018 წლის ბოლოსთვის, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, 

კონსტიტუცია სრულად შევიდა ძალაში. შედეგად, გაიზარდა პარლამენტის როლი, განსაკუთრებით 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ, რომელიც უფრო მეტად ანგარიშვალდებული გახდა 

საკანონმდებლო შტოს წინაშე. პარლამენტის რეგლამენტის 2018 წლის რეფორმით კიდევ უფრო 

გაფართოვდა საპარლამენტო ფუნქციები და დაინერგა ახალი და ეფექტური მექანიზმები პარლამენტის 

საკანონმდებლო, საზედამხედველო და წარმომადგენლობითი ფუნქციების განსახორციელებლად. 

ახალი პოტენციალის სარეალიზაციოდ საჭიროა პარლამენტმა არსებითად გააძლიეროს მისი 

ინსტიტუციური ფუნქციონირება და შესაძლებლობები, რათა ეფექტურად მოახდინოს ახალი 

მექანიზმების პრაქტიკაში ამოქმედება. UNDP-ის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით 

განხორციელებული წინამორბედი საპარლამენტო პროექტის კვალდაკვალ, ახალი ინიციატივა 

ფოკუსირებულია ქვეყანაში საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის კონსოლიდაციაზე, ევროკავშირისა 

და UNDP-ის პროექტის დახმარებით შემუშავებული ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიის 

შესაბამისად. ახალი პროექტი მხარს უჭერს პარლამენტში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეფორმებს, 

რომლებიც მდგრად ინსტიტუციურ განვითარებაზეა ორიენტირებული. შედარებით მცირე კომპონენტი 

მიზნად ისახავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერას სტრატეგიული 

განვითარების მიმართულებით. აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში პროექტი გამოიყენებს 

საქართველოს პარლამენტისთვის გაწეული მხარდაჭერის მექანიზმებს და პრაქტიკებს, რომელთა 

გაზიარება ორ ინსტიტუციას შორის მოხდება. 
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შეთანხმებულია მხარეების მიერ: 

საქართველოს პარლამენტი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP): 

 

 

______________________ 

არჩილ თალაკვაძე 

პარლამენტის თავმჯდომარე 

 

 

_________________________ 

ლუიზა ვინტონი 

მუდმივი წარმომადგენელი 

თარიღი:  თარიღი:  

   

სულ საჭირო 

რესურსი: 1,850,000.00 აშშ დოლარი 

 

სულ გამოყოფილი რესურსი: 

 ევროკავშირი: 

1,666,666.67აშშ დოლარი  

1,500,000 ევროს ექვივალენტი 

(გაეროს ოფიციალური კურსი 

ნოემბერი 2019 (0.9)) 

პარლამენტი: 

165,151.11 აშშ დოლარი  

equivalent of EUR 148,636 

((გაეროს ოფიციალური კურსი 

ნოემბერი 2019 (0.9)) 

აჭარის უმაღლესი 

საბჭო: 

18,182.22 აშშ დოლარი  

16,364 ევროს ექვივალენტი 

(გაეროს ოფიციალური კურსი 

ნოემბერი 2019 (0.9)) 

არა-თანხობრივი 

კონტრიბუცია: 

პროექტის ოფისი პარლამენტის 

სასახლეში  

დაუფინანსებელი: - 

პროექტი ხელს უწყობს: 

გაეროს პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის: 2016-2020 

შედეგი 1/ქვეყნის პროგრამული დოკუმენტი 2016-2020 შედეგი 

1: 2020 წლისთვის, საქართველოს მოქალაქეთა მოლოდინები, 

რომ მათი ხმა, კანონის უზენაესობა, საჯარო მმართველობის 

რეფორმა, და ანგარიშვალდებულება უზრუნველყოფილი 

იქნება დემოკრატიული მმართველობის უფრო ძლიერი 

სისტემით ყველა დონეზე;  

 

ქვეყნის პროგრამული დოკუმენტი 2016-2020 შედეგი 1.3. 2020 

წლისთვის, წარმომადგენლობითი საკანონმდებლო, 

დამოუკიდებელი სასამართლო და ანგარიშვალდებული 

აღმასრულებელი შტოების საქმიანობა უზრუნველყოფილია 

შეკავებისა და გაწონასწორების ქმედითი სისტემით.   

 

UNDP სტრატეგიული გეგმა 2018-2021:  შედეგი 2. მდგრადი 

განვითარებისთვის სტრუქტურული ტრანსფორმაციის 

დაჩქარება / 2.2.2 კონსტიტუციის შემუშავების, საარჩევნო და 

საპარლამენტო პროცესები და ინსტიტუციები 

განმტკიცებულია, რათა ხელი შეუწყონ მონაწილეობით, 

გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულ პროცესებს. 
 

გენდერული ნიშნით ინდიკატორული შედეგი: 

შედეგი 00111651: GEN2 (გენდერული თანასწორობა, როგორც 

მნიშვნელოვანი მიზანი) 
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აბრევიატურების ჩამონათვალი 

 

AA  ასოცირების შეთანხმება 

AP  სამოქმედო გეგმა  

CIB  ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარება 

CSO  სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია   

DCFTA  ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 

EPD  ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისათვის 

EU   ევროკავშირი  

GIZ  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება  

GRF  მმართველობის რეფორმის ფონდი  

IDFI  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

IPU  საპარლამენტთაშორისო კავშირი 

IRP  ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა 

LEPL  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

M&E  მონიტორინგი და შეფასება 

MP  დეპუტატი 

NDI  ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი 

NGO  არასამთავრობო ორგანიზაცია 

OGP  ღია მმართველობის პარტნიორობა 

PAR  საჯარო მმართველობის რეფორმა 

PLS  ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე კონტროლი (ნააკ) 

PMO  საპარლამენტო მონიტორინგის ორგანიზაცია  

RoP  რეგლამენტი 

SBAA  სტანდარტული საბაზისო დახმარების შეთანხმება  

SCA   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 

SDGs  მდგრადი განვითარების მიზნები 

UNSMS  გაეროს უსაფრთხოების მართვის სისტემა 

USAID/GGI  აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/კარგი მმართველობის ინიციატივა 

WFD  ვესტმინსტერის ფონდი დემოკრატიისთვის 
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შინაარსი 

I. განვითარების გამოწვევა  

1.1. 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა და საქართველოს პარლამენტის განახლებული 

რეგლამენტი  

1.2. საქართველოს პარლამენტის ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა (IRP)  

1.3. ღია პარლამენტი  

1.4. ორგანიზაციული განვითარება და ადმინისტრაციული გაძლიერება  

1.5. საქართველოს პარლამენტის როლი საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა (AA) და 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) განხორციელებაში  

1.6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო  

II. პროექტის სტრატეგია  

III. შედეგები და პარტნიორობა  

3.1. მოსალოდნელი შედეგები  

3.2. მოსალოდნელი შედეგების მისაღწევად საჭირო რესურსები  

3.3. პარტნიორობა და დაინტერესებული მხარეები  

3.4. რისკების ანალიზი  

3.5. ცოდნის პროდუქტი  

3.6. მდგრადობა და გასვლის სტრატეგია  

IV. პროექტის მართვა  

4.1. ხარჯთ-ეფექტურობა და ეფექტიანობა  

V. შედეგების ჩარჩო  

VI. მონიტორინგი და შეფასება (M&E)  

VII. მრავალ წლიანი სამუშაო გეგმა  

VIII. მმართველობისა და მართვის ღონისძიებები  

IX. სამართლებრივი კონტექსტი  

X. რისკების მართვა  

დანართი 1. პროექტი ბიუჯეტი  

დანართი 2.  სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის პროცედურების ანგარიში  

დანართი 3.  ხარისხის შეფასების ანგარიში  
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I. განვითარების გამოწვევა 

1.1.  2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა და საქართველოს პარლამენტის განახლებული 

რეგლამენტი    

2018 წლის 16 დეკემბერს საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციასთან ერთად ძალაში შევიდა 

2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რითიც დასრულდა ქვეყნის ნახევრად საპრეზიდენტო 

სისტემიდან საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლა. საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლით კიდევ უფრო 

შეიზღუდა საპრეზიდენტო ძალაუფლება, პროცესი, რომელიც 2010 წლის კონსტიტუციური 

ცვლილებებით დაიწყო. პრეზიდენტი კვლავაც რჩება სახელმწიფოს მეთაურად, ხოლო მთავრობა 

ასრულებს აღმასრულებელი ხელისუფლების როლს. 2024 წლიდან პრეზიდენტის არჩევა მოხდება 

არაპირდაპირი არჩევნების მეშვეობით ამომრჩეველთა 300 წევრიანი კოლეგიის მიერ, რომელიც 

დეპუტატებისა და ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან შედგება.        

საქართველოს პარლამენტი უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს,  ახორციელებს საკანონმდებლო და 

სამთავრობო ზედამხედველობის უფლებამოსილებას. ის ერთპალატიანია, აირჩევა ყოველ ოთხ 

წელიწადში ერთხელ და შედგება 77 პროპორციული და 73 მაჟორიტარული წესით არჩეული წევრისაგან.     

დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდგომ, 2020 წლისათვის პარლამენტი  პროპორციული 

სისტემით და 0%-იანი ბარიერით (კონკრეტულად, დაახლოებით 0.66%) აირჩევა, რომლის მეშვეობით 

პარლამენტში უფრო პლურალისტული და მრავალპარტიული წარმომადგენლობა იქნება შესაძლებელი.     

კონსტიტუციური ცვლილებების მიხედვით პარლამენტის როლი გაიზარდა განსაკუთრებით მთავრობის 

მიმართ, რომელიც უფრო მეტად ანგარიშვალდებული გახდა პარლამენტის წინაშე. პრემიერ მინისტრი 

და სხვა მინისტრები ვალდებულები არიან, რეგულარულად წარუდგინონ ანგარიში პარლამენტს; 

გამარტივდა უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა. ასევე გაიზარდა საპარლამენტო ოპოზიციის 

უფლებები, რაც მოიცავს საგამოძიებო კომისიის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას, აგრეთვე პარლამენტის 

არანაკლებ 6 წევრის უფლებას ინტერპელაციის დროს სამთავრობო მინისტრებისათვის კითხვის დასმას.       

ახალ საკონსტიტუციო ჩარჩოსა და პარლამენტის გაფართოებულ როლთან შესაბამისობისათვის 

საქართველოს პარლამენტმა 2017 წელს დაიწყო პარლამენტის რეგლამენტის ყოვლისმომცველი რეფორმა. 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებასთან 

ფართომასშტაბიანი კონსულტაციების შემდეგ 2018 წლის 6 დეკემბერს მიღებულ იქნა ახალი 

რეგლამენტი.     

ახალი რეგლამენტი წარმოადგენს ეფექტურ მექანიზმს პარლამენტის საკანონმდებლო და 

საზედამხედველო ფუნქციების გასაუმჯობესებლად და ანგარიშვალდებულებისა და საკანონმდებლო 

პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად. რეგლამენტის მიერ შემოღებულ ბევრ 

ინსტრუმენტს შორის ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველაზე ტრანსფორმაციული ხასიათისაა:     

• თემატური მომხსენებლები ინიშნებიან კომიტეტებში სამუშაოს განაწილებისათვის, რაც იძლევა 

კომიტეტის ფუნქციების უფრო დეტალური და ეფექტური შესრულების საშუალებას; 

• კომიტეტები ვალდებულნი არიან, რომ შეიმუშაონ წლიური სამოქმედო გეგმები და წლიური 

ანგარიშები მათი აქტივობების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშესაწყობად;   

• მნიშვნელოვანი მექანიზმები, როგორიცაა თემატური მოკვლევები და ნორმატიურლი აქტების 

აღსრულებაზე კონტროლი (ნააკ) (Post-Legislative Scrutiny – PLS) მნიშვნელოვნად ცვლის და 

აძლიერებს პარლამენტის საზედამხედველო საქმიანობას, მათ შორის პროცესში საზოგადოებისა 

და მოქალაქეების ჩართვით. კომიტეტებთან ერთად მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოებსაც 

აქვთ უფლება, განახორციელონ თემატური მოკვლევები, რაც შემდგომ აძლიერებს მათ 

საზედამხედველო როლსა და შესაძლებლობებს;   

• ასევე გაძლიერებულია პარლამენტის როლი უსაფრთხოების სექტორის ზედამხედველობის 

პროცესში სპეციალური ნდობის ჯგუფის მანდატის გაფართოების მეშვეობით, რომელიც შეიქმნა 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ფარგლებში.   

• მოქალაქეთა ნებისმიერ, არანაკლებ 300 კაციან ჯგუფს შეუძლია წარადგინოს ელექტრონული 

პეტიცია და კანონპროექტების ავტორებს ასევე შეუძლიათ შეაგროვონ ელექტრონული 

ხელმოწერები (არანაკლებ 25 000) მათი ინიციატივის მხარდასაჭერად.   
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რეფორმირებული რეგლამენტის არსებობის პირობებში მნიშვნელოვანია, რომ ის არ დარჩეს მხოლოდ 
ფურცელზე არამედ მნიშვნელოვანია მოხდეს მისი პარლამენტში ინსტიტუციონალიზაცია შედეგების 
მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, ინსტიტუციური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და 
პარლამენტის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ასამაღლებლად.     

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისათვის გათვალისწინებულია 
რეგლამენტის სხვა ცვლილებები, მათ შორის ისინი, რომლებიც გამოწვეული იქნება შემდგომი 
საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომლებიც ძალაში 2020 წელს შევა. ზოგი დაგეგმილი ცვლილება 
შესაძლოა შეეხოს კომიტეტების სტრუქტურას მთავრობის სამინისტროებთან, უმრავლესობა-
უმცირესობის ჯგუფების გაუქმებასთან, და თითოეული პოლიტიკური ჯგუფის ერთ საპარლამენტო 
ფრაქციამდე შეზღუდვასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. შესაბამისად, რეგლამენტის კიდევ ერთი 
გადახედვა უკვე ამოქმედებული დებულებების ეფექტურობის შეფასებასთან (მიღებული გამოცდილება) 
ერთად არის რეკომენდებული რეგლამენტში შემდგომი ცვლილებების მიღებამდე.    

1.2. საქართველოს პარლამენტის ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა (IRP)  

საქართველოს პარლამენტის ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა (Institutional Reform Plan – IRP) მიღებულ 

იქნა 2016 წლის მაისში პარლამენტის ბიუროს მიერ, რომელიც მოიცავდა 2016-დან 2018 წლამდე 

პერიოდს. მისი მიზანი იყო ჩარჩოს უზრუნველყოფა პარლამენტის გასაძლიერებლად, რომ ის 

გამხდარიყო ევროპული და ქართული პარლამენტარიზმის საუკეთესო ტრადიციების ამსახველი 

ძლიერი ინსტიტუტი. ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა შემუშავდა ევროკავშირში ინტეგრაციისათვის 

საქართველოს ვალდებულებების კონტექსტში; მისი მიზნები ასევე შეესაბამება საქართველოს 

საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლას. გეგმა მოიცავდა პარლამენტის ძლიერი და სუსტი მხარეების 

დიაგნოსტიკას და რეფორმის გზამკვლევს განსაზღვრული ოთხი სტრატეგიული გადაწყვეტილებით, რვა 

სტრატეგიული მიზნით და ოცი პრიორიტეტული სამოქმედო არეალით.     

2018 წლის IRP-ის შესრულების შეფასების1 მიხედვით, საერთო ჯამში საგრძნობი პროგრესი იქნა 

მიღწეულ 20 მიზნიდან 16 მიზნის სრულად ან ნაწილობრივ შესრულების კუთხით. შთამბეჭდავი 

შედეგები იქნა მიღწეული საკანონმდებლო პროცესის გამჭვირვალეობისა და ეფექტურობის 

გაუმჯობესების კუთხით, ხოლო საპარლამენტო კომუნიკაციებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

კუთხით პროგრესი ნაკლებად შესამჩნევია.      

IRP-ის შესრულების შედეგების, დარჩენილი გამოწვევებისა და განსაკუთრებით, პარლამენტის ახალი 

უფლებამოსილებების ფონზე, IRP გაფართოვდა და 2020 წლამდე განახლდა სამოქმედო გეგმა, რომელიც 

ხაზს უსვამს 1) იმ მიზნების მიღწევას, რომლებიც ჩამორჩება შესრულების თვალსაზრისით, 2) 

რეფორმების შესაბამისობაში მოყვანას პარლამენტის გაფართოებული მანდატის მხარდასაჭერად. გეგმა 

ასევე ითვალისწინებდა 2018 წელს პარლამენტის მიერ განხორციელებული თვით-შეფასების სავარჯიშოს 

დროს შემუშავებულ ანგარიშს.2     

2019-2020 წლების IRP-ის დანერგვას კოორდინაცია უნდა გაეწიოს საპარლამენტო მმართველობის 
უმაღლეს დონეზე, საპარლამენტო ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით და ყველა პოლიტიკური ძალის 
ჩართულობით, და საპარლამენტო ბიუროს მეშვეობით. ამავდროულად, პარლამენტს ესაჭიროება 
ადამიანური რესურსების გაძლიერება ინსტიტუციური რეფორმების განსახორციელებლად. ზოგიერთ 
შემთხვევაში გარე მხარდაჭერა, რომელსაც შემოაქვს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, 
განსაკუთრებით კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება დასახული 
მიზნის მისაღწევად.   

1.3. ღია პარლამენტი  

საქართველოს პარლამენტი კვლავაც რჩება რეგიონსა და მის ფარგლებს მიღმა საკანონმდებლო ღიაობის 

რეფორმების ავანგარდში; ის ფართოდაა აღიარებული, როგორც ამ სფეროში მსოფლიო  პარლამენტებს 

შორის წამყვანი.    

ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ინიციატივაში ჩართვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა 

შეიმუშავა ღიაობის სამი სამოქმედო გეგმა (2015-2016; 2017 და 2018-2019 წლების) და ეფექტურად 

ასრულებდა მის ვალდებულებებს. ციფრობრივად - 2017 წლის ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის 

                                                

ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის პროგრესი და საპარლამენტო რეფორმის შემდგომი განხორციელების რეკომენდაციები, 2018 

წლის დეკემბერი, ჯონათან მერფი  

საქართველოს პარლამენტის თვით-შეფასების ანგარიში, 2018 წლის ოქტომბერი საპარლამენტთაშორისო კავშირი

შვედეთის მთავრობა
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ვალდებულებების 98% განხორციელდა (24 ვალდებულებიდან 23 შესრულდა სრულად და 1 

ნაწილობრივ3). მესამე - 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა მიღებულ იქნა 2018 წლის ივნისში და მისი 

განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს.   

ზემოაღნიშნული რეფორმების შედეგად, პარლამენტი გახდა უფრო ღია საზოგადოების მიმართ და მისი 

გამჭვირვალეობის ხარისხი გაიზარდა, მოქალაქეთა ჩართულობას საკანონმდებლო პროცესში ხელი 

შეეწყო ჩართულობის სხვადასხვა ინსტრუმენტების მეშვეობით და საპარლამენტო 

ანგარიშვალდებულების გასაძლიერებლად სხვადასხვა ზომები იქნა მიღებული.     

OGP ინიციატივებში ქვეყნის საერთო წარმატების გათვალისწინებით, 2017 წლის სექტემბერში 

საქართველო არჩეულ იქნა ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყნად და 2018 წლის 

ივლისში უმასპინძლა OGP-ის გლობალურ სამიტს.    

ზემოაღნიშნული მიღწევების მიუხედავად, პარლამენტის მთავარი გამოწვევაა ამ ინიციატივების შესახებ 
საზოგადოების დაბალი ინფორმირებულობა, რაც ასევე დადასტურდა პარლამენტის 2018 წლის 
ოქტომბერში გამოქვეყნებული თვითშეფასების ანგარიშში4. ეს შედეგად ზღუდავს საჯარო მონაწილეობას 
საკანონმდებლო პროცესებში და ხელმისაწვდომი საშუალებების ოპტიმალურ გამოყენებაში. 
შესაბამისად, პარლამენტმა უნდა გააძლიეროს მისი საკომუნიკაციო აქტივობები და დაუკავშირდეს 
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს, მათ შორის ყველაზე მოწყვლადსა და რთულად მისაწვდომს.        

საჯარო ცნობიერების ამაღლების ყოვლისმომცველი და რეგულარული კამპანია უმნიშვნელოვანესია ღია 
პარლამენტის გეგმების შესაბამისად პარლამენტის მიერ შემოღებული ყველა ახალი ინსტრუმენტებისა 
და მექანიზმების წარმოსადგენად და მოქალაქეების წასახალისებლად, რათა მათ აქტიურად გამოიყენონ 
ეს ინსტრუმენტები წარმომადგენლობითი დემოკრატიისა და საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების 
უზრუნველსაყოფად.     

„გარდამავალ“ პერიოდში ანუ როდესაც მე-10 მოწვევის პარლამენტი იქნება არჩეული და ღია 
მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო ხელახლა აირჩევა, ყურადღება იქნება 
გასამახვილებელი საბჭოს ახალი წევრების (დეპუტატების) ცოდნისა და შესაძლებლობების 
გასაძლიერებლად საკანონმდებლო ღიაობის რეფორმების შესანარჩუნებლად და შემდგომ 
განსახორციელებლად, აგრეთვე OGP-ის ღირებულებებისა და პრინციპების ერთგულებისათვის.     

1.4. ორგანიზაციული განვითარება და ადმინისტრაციული გაძლიერება   

პარლამენტმა წლების განმავლობაში მიიღო მნიშვნელოვანი დონორული მხარდაჭერა ორგანიზაციული 

განვითარებისა და შესაძლებლობების განვითარებისათვის - როგორც ადმინისტრაციის ისე კომიტეტების 

აპარატის თანამშრომლებისათვის; თუმცა, პარლამენტის ფარგლებში ზოგადი დაკვირვებების მიხედვით, 

არსებობს მნიშვნელოვანი დისბალანსი ამ შესაძლებლობებს შორის: კომიტეტების აპარატების 

შესაძლებლობები ნაკლებად განვითარებულია, ხოლო პარლამენტის დეპარტამენტებს შორის 

შესაძლებლობები არათანაბარია.   

საკონსტიტუციო და რეგლამენტის ცვლილებებით შემოტანილი პოზიტიური განვითარებები ასევე 
წარმოშობენ გამოწვევებს. პარლამენტის ბოლოდროინდელ მიღწევებს სათავეში უდგანან რეფორმაზე 
ორიენტირებული დეპუტატები და რეფორმის ინიციატივები ყოველთვის სრულად ვერ ინტეგრირდება 
ინსტიტუტის ფუნქციონირებაში. ამით შეიძლება აიხსნას გარკვეულწილად რეფორმის არაერთგვაროვანი 
პროგრესი ადმინისტრაციის ნაწილში. დემოკრატიული ინოვაციების კონცენტრირების ტენდენცია 
გარკვეულ სფეროებში, როგორიცაა ღიაობა და გამჭვირვალეობა და გარკვეული კომიტეტების 
წარმატებული საქმიანობა რისკის ქვეშ დგება, რომ რეფორმის დამცველები გადაიღლებიან, ან როდესაც 
ისინი გადავლენ სხვა პოზიციებზე, რეფორმის ტემპი შეჩერდება. მიმდინარე პარლამენტის დარჩენილი 
ვადის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციით გათვალისწინებული და ახალი 
რეგლამენტით განსაზღვრული როლი სრულად იქნას ამოქმედებული მიმდინარე პერიოდში, რაც 
ოპერაციულ საფუძველს შეუქმნის მომდევნო მე-10 მოწვევის პარლამენტს.         

გარკვეულ სფეროებში გაფართოებული ზედამხედველობის ფუნქცია, ახალი პასუხისმგებლობები და 
უფრო დატვირთული სამუშაო კომიტეტებისათვის, რომელთა აპარატი საჭიროებს შესაძლებლობების 
მნიშვნელოვან გაძლიერებას ეფექტური ზედამხედველობისა და საკანონმდებლო მოკვლევისათვის. 
პარლამენტის ახალი კვლევითი ცენტრი, რომელიც 2019 წლის 1 აპრილს ჩამოყალიბდა, როგორც საჯარო 
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სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) ხელს შეუწყობს პარლამენტის ეფექტური საკანონმდებლო და 
საზედამხედველო აქტივობებისათვის აუცილებელ სიღრმისეულ კვლევას; მაგრამ ამ ფუნქციის 
შესასრულებლად ახალი სტრუქტურა საჭიროებს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას განვითარებისათვის. 
არსებული სასწავლო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა პარლამენტში ცოდნის ცენტრად 
ფუნქციონირებისათვის ასევე საჭიროებს ტრანსფორმაციულ გაძლიერებას, ისე, რომ მისი სასწავლო 
სტრატეგია შეესაბამებოდეს და პასუხობდეს ინსტიტუციის ახალ საჭიროებებს, აგრეთვე სასწავლო 
სტანდარტებს, რომლებიც საჭიროა საჯარო მოსამსახურეებისათვის საჯარო მმართველობის რეფორმის 
მიხედვით.         

ზემოაღნიშნული სერვისების გარდა, არსებობს სფეროები, სადაც პროგრესი შეზღუდულია, მათ შორის 
ადამიანური რესურსების მართვა და კომუნიკაციები. ორივე სერვისი დგას გამოწვევების წინაშე, 
რომლებიც კარგად უნდა გაანალიზდეს და შემოთავაზებულ უნდა იქნას ყოვლისმომცველი 
რეკომენდაციები; წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი სისუსტე ხელს შეუშლის ადამიანური რესურსებით 
შესაბამისად დაკომპლექტების შესაძლებლობას და პარლამენტის საჯარო იმიჯის გაუმჯობესებას - 
შესაბამისად, რისკის ქვეშ დგება ახალი კონსტიტუციითა და საკანონმდებლო ჩარჩოს საშუალებით 
მიღწეული შედეგების ინსტიტუციონალიზაცია.     

1.5. საქართველოს პარლამენტის როლი საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა 

(AA) და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) განხორციელებაში  

2014 წელს ხელმოწერის შემდეგ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების 

რატიფიცირება 2014 წლის 18 ივლისს მოხდა, ხოლო 2016 წლის 1 ივლისს იგი  ძალაში შევიდა. 

ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაში პარლამენტის როლი განსაზღვრულია დოკუმენტის 410-ე 

და 411-ე მუხლებით, რომელთა მიხედვით, პარლამენტმა უნდა განახორციელოს ზედამხედველობა 

ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე, მოამზადოს რეკომენდაციები და აღსასრულებლად 

წარუდგინოს ისინი საქართველოს მთავრობას და ევროკავშირის შესაბამის ინსტიტუტებს.     

ევროკავშირისა და UNDP პროექტის ფარგლებში – საპარლამენტო დემოკრატიის განმტკიცება 
საქართველოში - პარლამენტმა შეიმუშავა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 

განხორციელების საქართველოს პარლამენტის ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა 2019-2020 

წლებისათვის. გეგმა განსაზღვრავს პარლამენტის სტრატეგიულ მიზნებს და უზრუნველყოფს 

საკანონმდებლო დაახლოებისა და ზედამხედველობის კონკრეტულ აქტივობებს, რომლებიც უნდა 

განხორციელდეს პროცესის განმავლობაში ცხრა საპარლამენტო კომიტეტის მიერ. გეგმა ასევე მოიცავს 

პარლამენტის სტრატეგიასა და საკომუნიკაციო გეგმას ასოცირების შეთანხმების განხორციელების 

პროცესში საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად. გეგმა პარლამენტის ბიურომ მიიღო 

2019 წლის 19 მარტს.                   

ასოცირების შეთანხმების მსგავსად, საქართველოს პარლამენტს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია  გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში. 2030 წლის დღის წესრიგი აღიარებს, რომ 

ეროვნული პარლამენტების ჩართულობა აუცილებელია მდგრადი განვითარების მიზნების 

წარმატებისათვის, რადგან პარლამენტებს აქვთ უნიკალური პოზიცია, წარმოადგინონ ქვეყნის ყველა 

გეოგრაფიული არეალი, სხვადასხვა სოციალური და ეთნიკური ჯგუფები და განსხვავებული 

პოლიტიკური შეხედულებები. ფართოდ მიღებულია, რომ პარლამენტები ხელს უწყობენ 2030 წლის 

დღის წესრიგის მიღწევას მდგრადი განვითარების ორ კონკრეტულ მიზანზე ფოკუსირებით:          

• SDG 16.6 – ყველა საფეხურზე ეფექტური, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ინსტიტუტების 

განვითარების უზრუნველყოფა; და 

• SDG 16.7 – რეაგირებადი, ინკლუზიური, მონაწილეობითი და წარმომადგენლობითი 

გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველყოფა ყველა საფეხურზე.     

მდგრადი განვითარების მიზნები ქართველ დეპუტატებს შორის მაღალი ინტერესის საგანი ხდება. 

პირველი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა საპარლამენტო საქმიანობაში SDGs-ის ინტეგრირებისათვის 

საფუძველის ჩასაყრელად. 2015 წელს პარლამენტმა მიიღო ღია მმართველობის ერთობლივი დეკლარაცია 

2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ.5 მოგვიანებით, ევროკავშირისა 

და UNDP პროექტის - “საპარლამენტო დემოკრატიის განმტკიცება საქართველოში” - მხარდაჭერით 

საპარლამენტო კომიტეტებმა დაიწყეს მათ სამოქმედო გეგმების კონკრეტული აქტივობების შესაბამის 

                                                

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf
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ეროვნულ მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირება, რითიც ასახეს მჭიდრო ბმა ეროვნულ 

პოლიტიკასა და გლობალურ დღის წესრიგს შორის.   

2019 წელს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების თვალსაზრისით პარლამენტმა 

შეიმუშავა სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, როგორც მისი 2018-2019 წლების ღია პარლამენტის 

სამოქმედო გეგმის ნაწილი. დოკუმენტი ფარავს პარლამენტის ყველა კონსტიტუციურ ფუნქციას და 

უზრუნველყოფს კონკრეტულ მიზნებსა და ამოცანებს მდგრადი განვითარების მიზნების პარლამენტის 

კანონმდებლობაში, საბიუჯეტო, საზედამხედველო და საჯარო კავშირის აქტივობებში 

განსახორციელებლად.   

პარლამენტი უნდა იყოს მზად და შესაბამისად აღჭურვილი ზემოაღნიშნული სამოქმედო გეგმების 
ეფექტურად განსახორციელებლად, მთავრობის მიერ ასოცირების შეთანხმებისა და განვითარებისათვის 
2030 წლის დღის წესრიგის შესრულებაზე ზედამხედველობისათვის და მოახდინოს მისი 
ვალდებულებების საერთაშორისოდ დემონსტრირება. ასოცირების შეთანხმებასა და მდგრადი 
განვითარების მიზნებთან დაკავშირებულ სფეროებში გამოცდილების გაზიარების გარდა, პარლამენტი 
საჭიროებს მხარდაჭერას ახალი რეგლამენტის მექანიზმების გამოყენებაში, როგორიცაა პოსტ-
საკანონმდებლო მოკვლევა  და თემატური მოკვლევები, რათა ეფექტურად მოახდინოს გეგმების 
შესაბამისად კონკრეტული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და უზრუნველყოს 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პროცესები.         

1.6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო  

აჭარის უმაღლესი საბჭო არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი 

ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ფუნქციას და ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის აქტივობების ზედამხედველობას.    

აჭარის უმაღლესი საბჭო შედგება 4 წლის ვადით არჩეული 21 წევრისგან, რომელთაგან 15 წევრი 

არჩეულია პროპორციული, ხოლო დანარჩენი ექვსი - მაჟორიტარული სისტემით. აჭარის უმაღლეს 

საბჭოს ყავს თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე, რომლებიც არიან საბჭოს ბიუროს წევრები 

კომიტეტებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეებთან ერთად. აჭარის უმაღლეს საბჭოში არის ექვსი 

კომიტეტი და ოთხი ფრაქცია. საქართველოს პარლამენტის მსგავსად, აჭარის უმაღლეს საბჭოს გააჩნია 

გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც შედგება თერთმეტი წევრისაგან.6 

აჭარის უმაღლესი საბჭო იღებს კონსტიტუციას და აჭარის სხვა კანონებს; ამტკიცებს ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტს და ახორციელებს აჭარის მთავრობის სხვა ხარჯების ფინანსურ 

ზედამხედველობას; ნდობას უცხადებს აჭარის მთავრობას, აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება 

და შეუძლია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარადგინოს კონსტიტუციური სარჩელი. 

საბჭოს ოფიციალური ადგილმდებარეობაა ჩაქვი, ქობულეთის რაიონი.   

მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს მანდატი არ არის ისეთივე ფართო, როგორიცაა 
საქართველოს პარლამენტის, საბჭო აჭარის მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტია და საჭიროებს 
მისი ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, რათა უკეთესად ჩაერთოს საკანონმდებლო პროცესში 
ადგილობრივ დონეზე, ზედამხედველობა გაუწიოს აჭარის მთავრობას და წარმოადგინოს აჭარის 
მაცხოვრებლები - ყველაფერ ამას კი მივყავართ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ძლიერ რეგიონულ 
განვითარებამდე. აჭარის უმაღლესი საბჭო საჭიროებს ინსტიტუციური რეფორმებისადმი კომპლექსურ 
მიდგომას და შიდა შესაძლებლობების გაძლიერებას.    

პირველ ეტაპზე, აჭარის უმაღლესი საბჭო საჭიროებს ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური რეფორმის 
ჩარჩოს, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება სხვადასხვა ინსტიტუციური და შესაძლებლობების 
გაძლიერების ინიციატივა. საბჭოსთვის ასევე მომგებიანი იქნება მისი ღიაობა და სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და მოქალაქეების ჩართვა მის აქტივობებსა და რეფორმირების პროცესში. ეს დაეხმარება 
ადგილობრივ სამოქალაქო ორგანიზაციებს შესაძლებლობების გაძლიერებაში და ხელს შეუწყობს მათ 
როლს ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ასევე შესწავლილ უნდა იქნას OGP 
ინიციატივებში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჩართვის პოტენციალი.     

 

                                                

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალური ვებ-გვერდი

http://sca.ge/eng/static/71/umaghlesi-sabchos-shesakheb
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II. პროექტის სტრატეგია 

პროექტის სტრატეგია ემყარება წარმომადგენლობითი, ანგარიშვალდებული დემოკრატიის როგორც 

გაერთიანებული ერების სისტემის ისე ევროკავშირის ძირეულ პრინციპებს, როგორც ადამიანის 

უფლებებისა და ადამიანის განვითარების უზრუნველყოფის საუკეთესო საშუალებებს: საქართველოში 

UNDP-ის პროგრამის დოკუმენტის თანახმად, ამ პროცესში „ხალხს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღონ 

პლურალისტულ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძლიერი ინსტიტუტების, ძალის ბალანსისა და 

კანონის უზენაესობის მეშვეობით, დისკრიმინაციის გარეშე და თანაბარი შესაძლებლობით წვლილი 

შეიტანონ და მონაწილეობა მიიღონ ეკონომიკურ ზრდაში”.7 მსგავსად ამისა, ევროკავშირი, რომელთანაც 

საქართველოს ასოცირების შეთანხმება აქვს დადებული, ლისაბონის ხელშეკრულების 21-ე მუხლში, ხაზს 

უსვამს, რომ მისი როგორც შიდა, ისე გარე პოლიტიკა განსაზღვრულია დემოკრატიის, კანონის 

უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების ჭრილში.8 გლობალურად, ევროკავშირი საპარლამენტო 

განვითარების უმსხვილესი პარტნიორია, ხოლო UNDP უზრუნველყოფს საპარლმენტო მხარდაჭერას 70-

ზე მეტ ქვეყანაში, რითიც უსწრებს ტექნიკური მხარდაჭერის ნებისმიერ სხვა სააგენტოს.    

პროექტი ემყარება და ხელს უწყობს ევროკავშირისა და UNDP-ის წინამორბედი საპარლამენტო 

ინტერვენციის მეშვეობით მიღწეული შედეგების მდგრადობას. კერძოდ, 2014 წლის თებერვალში, 

ევროკავშირის მხარდაჭერით ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) 

პროგრამის ფარგლებში, UNDP-მ წამოიწყო პროექტი - საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიის 
გაძლიერება. პროექტი ჩაიშალა 2,5 წლიან ორ ფაზად სრული ბიუჯეტით 3,300,000 ევრო (1,665,000 ევრო 

თითოეულ ფაზაზე განაწილდა და თანა-დაფინანსდა ევროკავშირისა და საქართველოს პარლამენტის 

მიერ - 1,500,000 ევროსა და 165,000 ევროს  ოდენობით). პროექტის მეორე (საბოლოო) ფაზა დასრულდა 

2019 წლის მაისში მნიშვნელოვანი შედეგებით:     

• მოხდა პარლამენტის მხარდაჭერა მისი პირველი ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის შემუშავების 

პროცესში 2016-2018 წლებისათვის, რომელიც წარმატებით განხორციელდა. შედეგებსა და 

მიმდინარე გამოწვევებზე დაყრდნობით, ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა განახლდა შემდეგი 

ორი წლისათვის - 2019-2020.    

• უზრუნველყოფილ იქნა ყოვლისმომცველი მხარდაჭერა პარლამენტისათვის ზემოხსენებული 

რეგლამენტის რეფორმის განმავლობაში.   

• აღსანიშნავი პროგრესი იქნა მიღწეული პარლამენტის მიერ გლობალურ OGP ინიციატივაში 

ჩართვით და ღიაობის სამი სამოქმედო გეგმის (2015-2016, 2017 და 2018-2019 წლებისათვის) 

შემუშავებითა და შესრულებით. 

• მხარდაჭერილ იქნა რიგი საპარლამენტო სერვისების რეფორმა, მათ შორის საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და კვლევითი სამსახურის.    

• შემუშავდა და განხორციელდა დეპუტატთა ყოვლისმომცველი საორიენტაციო პროგრამა 

საპარლამენტო ადმინისტრაციასთან ახლო თანამშრომლობით.   

• შემუშავდა საპარლამენტო კომიტეტების მრავალწლიანი სტრატეგიული სამოქმედო გეგმები და 

მონიტორინგისა და შეფასების (M&E) გეგმები.    

• შემუშავდა კომიტეტების აპარატისთვის სახელმძღვანელო და კანონპროექტების თანმხლები 

განმარტებითი ბარათის სახელმძღვანელო. 

• უზრუნველყოფილ იქნა მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 

განხორციელებისა და ზედამხედველობისათვის პარლამენტის 2019-2020 წლების სამოქმედო 

გეგმის შემუშავებაში, ასევე მხარდაჭერილ იქნა ცნობიერების ამაღლების აქტივობები 

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრირების პროცესების თაობაზე.   

• ჩატარდა ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების შესახებ ტრენინგები დეპუტატებისა და 

სტაფისათვის; მხარდაჭერილ იქნა მათი თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ 

ქვეყნებთან.    

                                                

საქართველოსთვის ქვეყნის პროგრამის დოკუმენტი აღმსრულებელი საბჭო, გაეროს მოსახლეობის 

ფონდი და გაეროს ოფისი პროექტის სერვისებისთვის ივნისი ხელმისაწვდომია:

 

http://www.ge.undp.org/content/dam/georgia/docs/strategicdocs/UNDP_GE_CPD_2016-2020.pdf
http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/index_en.htm
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ეს და სხვა მიღწევები აღწერილია პროექტის შუალედურ შეფასებაში (ფაზა 1)9, რომელიც 

დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტის მიერ 2015 წლის დეკემბერ-იანვარში განხორციელდა, და 

2018 წლის აგვისტოს ჩატარებული პროექტის შედეგებზე ორიენტირებულ მონიტორინგის ამოცანის 

ანგარიშში (ფაზა 2) 10.  

ცვლილების თეორია 

თუ საქართველო შეძლებს ეფექტურად მოახდინოს საპარლამენტო მმართველობაზე გადასვლა, 

საპარლამენტო ინსტიტუტის მშენებლობით, რომელიც თავის მხრივ განახორციელებს მისი 

კონსტიტუციურ პასუხისმგებლობებს და შეძლებს მოქალაქეებსა და მთავრობას შორის კავშირის 

განმტკიცებას, გაიზრდება მმართველობის ხარისხი და პასუხისმგებლობა, რაც გაუმჯობესებული 

ადამიანური განვითარების შესაძლებლობებს გააჩენს, და გააძლიერებს ქვეყნის სტაბილურობასა და 

მედეგობას. ეს თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ევროკავშირის კანონმდებლობის ინტეგრაციას ქვეყნის 

მმართველობის პროცესებში.     

აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება  

პროექტის ძირითადი ფოკუსი არის საქართველოს პარლამენტზე. მეორე, უფრო მცირე კომპონენტი, 

მოიცავს აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოსთან 

მუშაობას. უმაღლესი საბჭო ახორციელებს საკანონმდებლო ძალაუფლებას აჭარაში და შესაბამისად, არის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელოვანი მმართველობითი ორგანო. პროექტი ხელს შეუწყობს 

ეროვნულ პარლამენტში მიღებული გამოცდილების გაზიარებას და ასევე საშუალებას მისცემს უმაღლესი 

საბჭოს კანონმდებლებსა და აპარატის თანამშრომლებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ პროექტის 

აქტივობებში. კომპონენტს ასევე ექნება გავლენა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების 

შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, რათა ისინი უფრო აქტიურად ჩაერთონ საბჭოს აქტივობებში ღია 

მმართველობის ფარგლებში. 

უფლებამოსილებების პრაქტიკაში ამოქმედება 

პარლამენტის მიერ  მიღებული ახალი უფლებამოსილებები საჭიროებს ძლიერ ინსტიტუციურ ჩარჩოს, 

რათა მოხდეს მათი ეფექტურად განხორციელება. არა მხოლოდ დეპუტატებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა მათი 

მანდატისა და მისი ეფექტურად გამოყენების შესახებ, არამედ აპარატის თანამშრომლებს უნდა შეეძლოთ 

ხელი შეუწყონ დეპუტატებს მათ განხორციელებაში. მყარი ინსტიტუციური საფუძველის გარეშე 

დეპუტატები ვერ შეძლებენ საკუთარი უფლებამოსილების ეფექტურად შესრულებას, რითიც 

რეპუტაციულ რისკს შექმნიან პარლამენტისათვის და ეჭვის ქვეშ დააყენებენ წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის საფუძვლებს.      

2018 წელს არსებითი საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლით საქართველოს პარლამენტი 

ამჟამად საქართველოში დემოკრატიული მმართველობის სისტემის გულშია, რომელიც გარდაიქმნა 

ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემიდან საპარლამენტო სისტემაზე. „ნორმატიულ აქტების შესახებ“ 

კანონის ცვლილებებთან და განსაკუთრებით რეგლამენტის ცვლილებებთან ერთად, პარლამენტის როლი 

არსებითად გაიზარდა. საკანონმდებლო სფეროში პარლამენტს ახლა უფლება აქვს მთავრობისგან მიიღოს 

ყოვლისმომცველი განმარტებითი ბარათები, აგრეთვე უფლება აქვს მეტად აკონტროლოს 

საკანონმდებლო წინადადების განსახილველად გამოყოფილი დრო, გააძლიეროს საკანონმდებლო 

მოკვლევა. ზედამხედველობის პროცესის დროს პრემიერ მინისტრი ყოველწლიურად წარდგება 

პარლამენტის წინაშე, რათა მოხსენება გააკეთოს მთავრობის მიერ პარლამენტისადმი წარდგენილი 

პროგრამის შესრულების პროგრესის შესახებ. გარდა ამისა, მინისტრები წარდგებიან პარლამენტის წინაშე 

წელიწადში არანაკლებ ერთხელ კითხვებზე საპასუხოდ. პარლამენტს შეუძლია დაიწყოს საგამოძიებო 

მოკვლევა სახელმწიფოებრივ დანაშაულებთან დაკავშირებით, აგრეთვე თემატური მოკვლევები 

სიტუაციის შესაფასებლად და პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროებში რეკომენდაციების შესამუშავებლად. 

წარმომადგენლობა და ინსტიტუციური გამჭვირვალობა საქართველოს პარლამენტისათვის ყოველთვის 

პრიორიტეტი იყო და ის ამით ფართოდაა ცნობილი. გამჭვირვალობის, კომუნიკაციებისა და 

წარმომადგენლობითობის გაზრდისთვის მოცემულია დამატებითი მექანიზმები, როგორიცაა 

მოქალაქეების მიერ კანონპროექტებზე ონლაინ კომენტირების და ელექტრონული პეტიციების 

შესაძლებლობები, ასევე ღია მმართველობის საპარლამენტო საბჭოს გაძლიერებული მანდატი.  

                                                

პარლამენტის პროექტის შუალედური მიმოხილვა იანვარი კევინ დევოს მიერ 

პარლამენტის პროექტის ანგარიში აგვისტო დევიდ რუიზის მიერ 
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საპარლამენტო რეფორმა და ევროპული ინტეგრაცია 

ევროპული ინტეგრაცია არის საქართველოს დემოკრატიული ტრანსფორმაციის სახელმძღვანელო 

პრინციპი და კონსტიტუციური და რეგლამენტის რეფორმები საქართველოს პარლამენტის საუკეთესო 

ევროპულ საპარლამენტო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანადაა შემუშავებული. პროექტი 

დაეხმარება ეროვნულ მიზანს ევროპული წევრი-ქვეყნების პარლამენტებთან და ევროპარლამენტთან 

მდგრადი თანამშრომლობის ხელშეწყობით. ეს მოიცავს ევროპულ პარლამენტებში კონკრეტული 

გამოცდილების რაიონების იდენტიფიცირებას და ამ ცოდნის გაზიარებას სემინარების, გაცვლებისა და 

სტაჟირების, აგრეთვე ცოდნის საშუალებების შემუშავებისა და წარმოების მეშვეობით. პარტნიორობა 

გაძლიერდება როგორც უდიდეს და ხანგრძლივად არსებულ პარლამენტებთან, ასევე პარლამენტებთან, 

რომელთაც უახლოეს წარსულში გამოიარეს დრამატული ტრანსფორმაცია და შესაძლებლობების 

გაძლიერება. ჩართულობა შემუშავდება ისე, რომ სასარგებლო იყოს ორმხრივად იმ მიზნით, რომ ისინი 

გაგრძელდება მიმდინარე პროექტის დასრულების შემდეგ.     

გენდერი, მრავალფეროვნება და ინკლუზია 

გენდერული თანასწორობა, როგორც მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი ელემენტი არის მნიშვნელოვანი პრინციპი გაერთიანებული ერებისა და 

ევროკავშირისათვის, ის აგრეთვე არის საქართველოს კონსტიტუციის ფუნდამენტური პრინციპი. 

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვან 

პრინციპად არის განსაზღვრული მის მე-14 თავში, სადაც ხაზგასმულია საქართველოს მხრიდან ამ 

სფეროში აღებული მთელი რიგი ვალდებულებები. საქართველოს პარლამენტს აქვს მოქმედი 

გენდერული თანასწორობის საბჭო, რაც რეგლამენტით არის განსაზღვრული. იგი პასუხისმგებელია 

თანასწორობის უზრუნველყოფაზე და ამ სფეროში მთავრობის საქმიანობის ზედამხედველობაზე.    

გარდა ამისა, პროექტი უზრუნველყოფს, რომ გენდერული წარმომადგენლობა და გენდერული გავლენა 

გათვალისწინებული იყოს პროექტის ყველა აქტივობაში. ეს მოიცავს გენდერული პოლიტიკის ანალიზის 

წარმოებას ახალ კვლევით ცენტრში, ტრენინგების ხელმისაწვდომობაზე თანასწორობის მონიტორინგს, 

მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ ჩაშლილი მონაცემების შეგროვებას და გენდერის მიხედვით 

პროექტის ბენეფიციარების შესახებ ჩანაწერების წარმოებას.    

პარლამენტი და მდგრადი განვითარების მიზნები  

როგორც წინამდებარე დოკუმენტის გამოწვევების ნაწილში აღინიშნა, მდგრადი განვითარების მიზნები 

მნიშვნელოვანი იარაღია განვითარების მიზნის მიმართ საპარლამენტო მხარდაჭერის 

კონცენტრირებისთვის. იმის გამო, რომ მდგრადი განვითარების მიზნები ქმნიან გლობალურ 

მისწრაფებებს ადამიანის განვითარებისათვის, ისინი ეროვნული ძალისხმევის გლობალურ 

პრინციპებთან ჰარმონიზაციისათვის გამოსადეგი ინსტრუმენტია. საქართველომ უკვე ჩამოაყალიბა 

ეროვნული სტრატეგია მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად, შეიქმნა მდგრადი განვითარების 

მიზნების საბჭო და განისაზღვრა 99 მიზანი ყველა 17 მდგრადი განვითარების მიზნის სფეროში, 200-ზე 

მეტი გაზომვადი ინდიკატორით11. ღია მმართველობის საპარლამენტო საბჭომ წამყვანი როლი აიღო 

საპარლამენტო აქტივობების მდგრადი განვითარების მიზნებზე ფოკუსირებისათვის, მათ შორის 

განხორციელების სტრატეგიის მეშვეობით. პარლამენტის პროექტი მჭიდროდ ითანამშრომლებს ღია 

მმართველობის პარტნიორობის საპარლამენტო საბჭოსთან, რათა მხარი დაუჭიროს ეროვნული მიზნების 

წლიური ზედამხედველობის სამუშაო გეგმებში ინტეგრაციას.   

პროექტის დაინტერესებული მხარეები და ბენეფიციარები 

პროექტის ძირითადი დაინტერესებული მხარეები არიან პარლამენტი, აჭარის უმაღლესი საბჭო, 

სამინისტროები, სამოქალაქო საზოგადოება - მათ შორის არასაკმარისად წარმოდგენილი ჯგუფები, 

როგორიცაა ეთნიკური და სხვა უმცირესობები, ქალები და ახალგაზრდობა ქალაქებიდან და 

სოფლებიდან, აკადემიური წრეები, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები.    

ძირითადი ბენეფიციარები არიან პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭო, სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და ფართო საზოგადოების წევრები.   

                                                

https://sdgsgeorgiasite.wordpress.com/
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III. შედეგები და პარტნიორობა 

3.1. მოსალოდნელი შედეგები  

ევროკავშირისა და UNDP-ის ახალი ინიციატივა ფოკუსირებულია მიღწევების კონსოლიდაციასა და 

საპარლამენტო საქმიანობის გაძლიერებაზე ახალი კონსტიტუციური ჩარჩოსა და მმართველობის 

სისტემის კონტექსტში. ზემოაღნიშნული განხორციელდება სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით, 

რომლებიც დაკავშირებულია პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავებასთან, საპარლამენტო 

ზედამხედველობასთან, წარმომადგენლობითი დემოკრატიისა და ღია მმართველობის პრინციპებთან, 

მათ შორის საპარლამენტო პროცესებში საჯარო ჩართულობის გაძლიერებასთან  და სტრატეგიული 

დაგეგმარებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების ინიციატივებთან, ასევე ინსტიტუციური 

ეფექტურობის ხელშეწყობასთან. მხარდაჭერა ასევე გავრცელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკანონმდებლო ორგანოზე - აჭარის უმაღლეს საბჭოზე, ეფექტური ინსტიტუციური ჩარჩოს, 

ინსტიტუციური ღიაობის, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით. 

უფრო კონკრეტულად კი, პროექტის მოსალოდნელი შედეგებია:     

გრძელვადიანი შედეგი 1 - გაუმჯობესებული საპარლამენტო საქმიანობა ახალი კონსტიტუციური და 

საკანონმდებლო ჩარჩოს კონტექსტში  

შედეგი 1.1. პარლამენტში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკისა და საკანონმდებლო 

პროცესები გაძლიერებულია 

შედეგი 1.2. საპარლამენტო ზედამხედველობის შესაძლებლობები გაზრდილია   

შედეგი 1.3. საჯარო ჩართულობა საპარლამენტო პროცესებში გაძლიერებულია 

წარმომადგენლობითი დემოკრატიისა და ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობის 

მეშვეობით  

შედეგი 1.4. ინსტიტუციური ეფექტიანობა გაუმჯობესებულია სტრატეგიული დაგეგმვისა და 

შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივების მეშვეობით  

 

შედეგი 1.1. პარლამენტში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკისა და საკანონმდებლო პროცესები 

გაძლიერებულია 

როგორც გამოწვევების თავშია აღწერილი, ახალი რეგლამენტით შემოღებულ იქნა არსებითი 

ცვლილებები და ახალი მექანიზმები პარლამენტის მიერ მისი კონსტიტუციური ფუნქციების 

გასაუმჯობესებლად, მათ შორის პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში. ახალი 

მექანიზმები მოახდენს საპარლამენტო პრაქტიკის ტრანსფორმაციას და უზრუნველყოფს სამუშაოს 

მაღალი სტანდარტებით შესრულებას. ისინი მხარდაჭერილი უნდა იყოს შესაბამისი ცოდნითა და 

შესაძლებლობებით პრაქტიკაში მათი ეფექტურად გამოყენებისათვის.    

პარლამენტის გაფართოებული როლის გათვალისწინებით, საწყის ეტაპზე საჭიროა საკანონმდებლო 

პროცესში სხვადასხვა ეტაპებზე პარლამენტის ექსკლუზიური როლის მკაფიო გააზრება, მათ შორის 

საკანონმდებლო პროექტის ex ante ანალიზის, მისი შესწავლისა და ძალაში შესული კანონების ex post 
ანალიზის ეტაპზე.  

როდესაც საქმე ეხება პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების ფუნქციას, მას შეუძლია 

შეიმუშაოს და მიიღოს კონცეფცია, რომელიც ახალი რეგლამენტის 132-ე მუხლის მიხედვით 

მნიშვნელოვანი ბერკეტია პარლამენტისათვის ქვეყნის ძირითადი პოლიტიკური მიმართულებების 

განსაზღვრისა და ელექტორატის სრული სპექტრის წარმოდგენისათვის. ევროკავშირის მიერ 

მხარდაჭერილი ფართომასშტაბიანი საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში, ყველა 

სამინისტროსა და სამთავრობო უწყებებში დაგეგმვის გასაუმჯობესებლად მთავრობა მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვის სტანდარტებისა და პრაქტიკის წარმოდგენის პროცესშია. ამჟამად, 

UNDP საჯარო მმართველობის რეფორმის პროექტი (რომელიც დაფინანსებულია UK Aid-ის მიერ) მხარს 

უჭერს მთავრობის ადმინისტრაციას შესაბამისი პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო წესების 

შემუშავებაში. პარლამენტის ცნობიერების ამაღლება პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო წესების 

შესახებ პარლამენტში ჩამოაყალიბებს ცოდნას პოლიტიკის შემუშავების პროცესში უკეთესად 

ჩართვისათვის და პოლიტიკის სხვადასხვა დოკუმენტებისა და პროგრამების განხორციელების 

ეფექტურად მონიტორინგისათვის.  
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ახალმა რეგლამენტმა ასევე წარმოადგინა საპარლამენტო კომიტეტებში თემატური მომხსენებლების 

ფუნქცია, რომელიც ხელს შეუწყობს კომიტეტების წევრებს შორის გაზიარებული პასუხისმგებლობებისა 

და თანამშრომლობის კულტურას. მას შედეგად მოჰყვება ინდივიდუალურ დეპუტატებს შორის 

კონკრეტული სფეროებისა და საკითხების გავრცელება, რაც ხელს უწყობს კომიტეტის სამოქმედო 

გეგმების ეფექტურ განხორციელებას. პროექტი მხარს დაუჭერს თემატურ მომხსენებლებს და მათ 

თანამშრომლებს შესაბამისი უნარების შემუშავებაში და საქმიანობის გაუმჯობესებაში, მათ შორის 

პარლამენტში და მის საქმიანობაში მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის პრინციპების გაღრმავების 

ჩათვლით.      

დამოუკიდებლობის მიღწევიდან წლების განმავლობაში პარლამენტის მიერ მისი საკანონმდებლო და 

ზედამხედველობის ფუნქციების შესრულებას ხელს უშლიდა არასაკმარისი შიდა ანალიტიკური და 

კვლევითი შესაძლებლობები. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით აღებული 

ვალდებულებებისა და 2030 წლის დღის წესრიგის შესაბამისად, კიდევ უფრო სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი გახდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და საკანონმდებლო ინიციატივების 

ყოვლისმომცველი ანალიზი. ამ გამოწვევის საპასუხოდ პარლამენტმა მისი კვლევითი სერვისების 

რეფორმირების გადაწყვეტილება მიიღო და ახალი რეგლამენტის შესაბამისად, 2019 წლის 1 აპრილს 

ჩამოაყალიბა ახალი სსიპ - პარლამენტის კვლევითი ცენტრი. ცენტრის ამოცანაა საქართველოში 

საკანონმდებლო და პოლიტიკური კულტურის ამაღლება და ინკლუზიურ პოლიტიკურ და 

საკანონმდებლო პროცესში აკადემიური და სხვა სპეციალიზებული ექსპერტიზის ჩართვისათვის 

პლატფორმის შექმნა. პარლამენტის კვლევითი ცენტრი, როგორც ახლად ჩამოყალიბებული ინსტიტუტი, 

საჭიროებს ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ განვითარებას და შესაძლებლობათა გაძლიერების 

მხარდაჭერას. უმთავრესი პრიორიტეტია, პარლამენტისთვის მრავალფეროვან საკითხებზე ნეიტრალურ, 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და ხარისხიან სერვისზე დროული ხელმისაწვდომობა. რა თქმა უნდა, 

უმნიშვნელოვანესი, რომ ეს სერვისი ყველა პოლიტიკური ჯგუფისთვის იყოს უზრუნველყოფილი. 

ზემოაღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით, პროექტის აქტივობებია:  

აქტივობა 1.1.1. პარლამენტის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრის შესაძლებლობების განვითარების 

მხარდაჭერა  

საუკეთესო საერთაშორისო/ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით, პარლამენტთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით პროექტი შეიმუშავებს პარლამენტის სახელმძღვანელოს საკანონმდებლო 
პროცესისათვის, რომელიც მოახდენს პროცესის თითოეულ ეტაპზე პარლამენტის ფაქტობრივი 

როლის დემონსტრირებას. ამავდროულად, პროექტი ხელს შეუწყობს მთავრობასთან ერთობლივი 

სამუშაო შეხვედრების საშუალებით პარლამენტის ცნობიერების გაზრდას პოლიტიკის მიღების 

სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო წესების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში 

უზრუნველყოფილ იქნება მხარდაჭერა პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროებში პარლამენტის 

ხედვის/კონცეფციის შესამუშავებლად, რომელიც ფოკუსირებული იქნება მრავალფეროვნებასა და 

ინკლუზიაზე.    

აქტივობა 1.1.2. საპარლამენტო კომიტეტებისა და თემატური მომხსენებლებისათვის მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა  

საპარლამენტო კომიტეტებისა და თემატური მომხსენებლებისათვის (პროექტის მიერ შერჩეული 

კომიტეტების ინტერესებისა და მოთხოვნების მიხედვით) მათი მოვალეობების ეფექტურად 

განხორციელების მხარდასაჭერად, პროექტი უზრუნველყოფს კომიტეტებისა და თემატური 

მომხსენებლების საქმიანობის შესახებ საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გაზიარებას, მათ შორის 

თანამშრომლების მხარდაჭერას და სხვადასხვა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო 

დაინტერესებულ მხარეებთან კოორდინაციას. გარდა ამისა, უზრუნველყოფილი იქნება 

ტრენინგები განმარტებითი ბარათების ახალი სტრუქტურის გამოყენების შესახებ. საჭიროების 

შემთხვევაში პროექტი ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას კონკრეტულ საკანონმდებლო 

ინიციატივებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა, მათ შორის საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმებითა და 2030 წლის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.    

აქტივობა 1.1.3. პარლამენტის კვლევითი ცენტრის გაძლიერება  

პროექტი უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას ახალი საპარლამენტო კვლევითი 

ცენტრისათვის. მხარდაჭერა მოიცავს მითითებებს სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში და 

შესაძლებლობების განვითარების მიზნობრივ პროგრამას ცენტრის დირექტორისა და სხვა 

თანამშრომლებისათვის. საპარლამენტო ხელმძღვანელობასთან, უმაღლეს ადმინისტრაციასთან და 
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ახალ ცენტრთან ერთად შემუშავდება სპეციალური მრავალწლიანი ორგანიზაციული 

განვითარების სტრატეგია სამოქმედო გეგმასთან ერთად. სხვა მიზნებს შორის ის ასევე მოიცავს 

ცენტრსა და კომიტეტებს შორის თანამშრომლობის ჩარჩოს შემუშავებას დავალებების სათანადოდ 

გასანაწილებლად. პროექტის საშუალებით ასევე განხორციელდება კვლევითი ცენტრის 

მომსახურების მენიუს შემუშავება. პროექტი შეიმუშავებს შესაძლებლობების განვითარების 

აქტივობებს, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ტრენინგებით, სამუშაო შეხვედრებით და 

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებით. ნეიტრალური, მაღალ-ხარისხიანი კვლევის 

განხორციელებისა და დეპუტატებისათვის ეფექტური მხარდაჭერის განხორციელების 

თვალსაზრისით ცენტრი ასევე მიიღებს სარგებელს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

პარლამენტებთან საერთაშორისო პარტნიორობის ჩამოყალიბებითა და გაძლიერებით. 

საერთაშორისო საპარლამენტო შეხვედრები და კონფერენციები კიდევ უფრო დაეხმარება პროცესს. 

ცენტრის მიერ წარმოებული კვლევა დაეყრდნობა გენდერული პოლიტიკის ანალიზის, აგრეთვე 

მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის ძირითად პრინციპებს.  

 

შედეგი 1.2. საპარლამენტო ზედამხედველობის შესაძლებლობები გაზრდილია 

წლების განმავლობაში საქართველოში სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობა ხელს უშლიდა 

ქვეყანაში შეკავებისა და დაბალანსების სისტემის ჩამოყალიბებას. აღმასრულებელ და საკანონმდებლო 

ორგანოებს შორის იყო მნიშვნელოვანი დისბალანსი, უმეტესად მთავრობის ანგარიშვალდებულების 

ეფექტური მექანიზმების ნაკლებობით გამოხატული. პოლიტიკური ნების ნაკლებობა და შეზღუდული 

შესაძლებლობები კიდევ უფრო ამძიმებდა ამ პრობლემას.       

ახალი რეგლამენტის მიღებით საპარლამენტო აქტივობაში ტრანსფორმაციული ცვლილებები შემოვიდა. 

როგორც ზემოთ გამოწვევების თავში იქნა აღნიშნული, შემოღებულ იქნა რიგი ეფექტური 

ზედამხედველობის მექანიზმები მთავრობის მიმართ პარლამენტის ძლიერი როლის ხელშესაწყობად და 

მისი საქმიანობის მუდმივი შემოწმებისათვის. ახალი მექანიზმებიდან ზოგი საშუალებას აძლებს 

პარლამენტს განახორციელოს ზედამხედველობის ფუნქცია ეფექტურად და საუკეთესო ევროპული 

პრაქტიკის შესაბამისად და მოიცავს: პრემიერ მინისტრისა და სხვა მინისტრების მხრიდან რეგულარულ 

ანგარიშგებას პარლამენტისადმი სამთავრობო პროგრამის განხორციელებაზე; მინისტრის საათსა და 

ინტერპელაციას, რასაც მოჰყვება დებატები; საბიუჯეტო და საფინანსო კომიტეტის ფარგლებში აუდიტის 

ჯგუფის ჩამოყალიბებას და პარლამენტის ნდობის ჯგუფის ფარგლების გაზრდას უსაფრთხოების 

სექტორის საქმიანობის საზედამხედველოდ.     

ახალი რეგლამენტით ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პოტენციურად ეფექტური ზედამხედველობის 

მექანიზმია თემატური მოკვლევა საპარლამენტო კომიტეტების და მუდმივმოქმედი საბჭოების მიერ და 

ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე კონტროლი (ნააკ).     

თემატური მოკვლევა საქართველო პარლამენტის მიერ ახალი რეგლამენტის მიღებამდე, პირველად 2018 

წელს განხორციელდა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ ამ მექანიზმის 

პილოტურად ამოქმედებამ ფართო აღიარება და მოწონება დაიმსახურა მთელი პარლამენტის მასშტაბით. 

UNDP-ის, ვესტმინსტერის ფონდი დემოკრატიისთვის და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით 

ჩატარებული პირველი მოკვლევა ფოკუსირებული იყო თბილისში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, 

დედაქალაქში მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირებისა და 

მოგვარების მიზნით. ვესტმინსტერის პარლამენტში დანერგილი თემატური მოკვლევები ფართოდ 

ემყარება პარლამენტისა და მოქალაქის პარტნიორობის მოდალობას და წაახალისებს მოქალაქეებისა და 

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მიერ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ წარდგენებს მაღალი 

საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე ღრმა კვლევების საწარმოებლად და შემდგომ შესაბამისი 

სამთავრობო ორგანოებისათვის რეკომენდაციების წარსადგენად. თემატური მოკვლევები შესაძლებელია 

იქცეს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად ისეთი გამოწვევების საკვლევად და მათზე რეაგირებისათვის, 

რომლებიც ეხება ქართულ საზოგადოებაში ყველაზე მოწყვლად და ნაკლებად წარმოდგენილ ჯგუფებს, 

აგრეთვე ასეთი ჯგუფების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მათი მონაწილეობის გასაზრდელად. 

ზოგიერთ შემთხვევაში კვლევებმა შესაძლოა მიგვიყვანოს ახალი კანონის მიღებამდე ან არსებული 

კანონმდებლობის ცვლილებებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე თემატური მოკვლევა უკვე 

ჩატარდა, მაინც არსებობს ზედამხედველობის ამ მნიშვნელოვან მექანიზმზე ფართო ცნობიერების 

ამაღლების და დეპუტატებისა და სხვა თანამშრომლების უნარების გაუმჯობესების საჭიროება. 

საპარლამენტო კომიტეტებსა და მუდმივმოქმედ საბჭოებს, განსაკუთრებით კი ღია მმართველობის 

საპარლამენტო საბჭოს არსებითი მხარდაჭერა ესაჭიროება ამ პროცესში. პარალელურად, სამოქალაქო 
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სფეროებში, 

ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ თემატური მოკვლევების მიზანსა და უპირატესობებზე და შესაბამისად 

უნდა განემარტოთ, როგორ გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტი და ეფექტურად ჩაერთონ პროცესში. აგრეთვე 

საჭირო იქნება ინფორმაციული შეხვედრები მედიასთან სათანადო გაშუქებისა და ინფორმაციის 

საზოგადოებისთვის მიწოდების უზრუნველსაყოფად.        

თემატური მოკვლევების პარალელურად პარლამენტს შეუძლია გამოიყენოს ნააკ-ი მიღებული კანონების 

მთავრობის მიერ განხორციელების ზედამხედველობისათვის. ნააკ-ი ეხმარება პარლამენტს, 

გამოიკვლიოს კონკრეტული კანონების ზემოქმედება და შედეგები და მიღწეულ იქნა თუ არა დაგეგმილი 

მიზანი. სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების მეშვეობით, მათ შორის მათთან, 

ვისზეც გავლენა აქვს კანონს, ხდება შესაძლო ნაკლოვანებებისა და შეუსაბამობების იდენტიფიცირება 

კანონმდებლობაში ან მის შესრულების პროცესში, რაც შედეგად წარმოშობს მთავრობისადმი 

რეკომენდაციების შემუშავებას, აგრეთვე კანონმდებლობის ცვლილებების ინიცირების შესაძლებლობას. 

საქართველოს პარლამენტი იწყებს ზედამხედველობის ამ მექანიზმის გათვითცნობიერებას. შესაბამისად, 

საპარლამენტო საქმიანობის ამ სფეროში ასევე საჭიროა მხარდაჭერა დეპუტატებისა და თანამშრომლების 

შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, რაც აგრეთვე მოიცავს მათთვის საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკის გაცნობას. ამავდროულად, კონსულტაციები გაიმართება პარლამენტის 

ახლადჩამოყალიბებული კვლევითი ცენტრისათვის თუ როგორ შეუწყონ ხელი დეპუტატებს ნააკ-ის 

დროს.       

ბევრი სხვა ქვეყნის მსგავსად, საქართველოს გააჩნია რიგი დამოუკიდებელი სახელმწიფო 

ინსტიტუტებისა, რომლებიც ანგარიშვალდებულნი არიან პარლამენტის წინაშე, დაწყებული 

გენერალური პროკურორიდან და დამთავრებული ომბუდსმენით. დამოუკიდებელი ინსტიტუტები 

მზარდად მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ მმართველობაში, რადგან 

ისინი საშუალებას აძლევენ პარლამენტს, განახორციელოს დეტალური და ინფორმირებული 

ზედამხედველობა. ისინი ასევე ამცირებენ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში ძალაუფლებისა და 

მმართველობის კონცენტრაციას. თუმცა, უფრო მეტი ეფექტურობისთვის, საჭიროა დამოუკიდებელი 

ინსტიტუტების მუშაობის ინტეგრირება პარლამენტის მუშაობაში, რადგან პარლამენტს აქვს უფლება და 

პასუხისმგებლობა, რომ შეისწავლოს და მიჰყვეს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 

დამოუკიდებელი ორგანოების რეკომენდაციებს. საუკეთესო შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტი იღებს 

დამოუკიდებელი ზედამხედველობის ინსტიტუტის კონკრეტულ რეკომენდაციებს, ის წარუდგენს მათ 

მთავრობას და ითხოვს რეაგირებას და სადაც საჭიროა, გეგმავს წარმოდგენილი ინსტიტუციური 

რეფორმების განხორციელებას. პარლამენტის გაძლიერებული ზედამხედველობის უფლებამოსილების 

გათვალისწინებით, კარგი დროა დამოუკიდებელ ინსტიტუტებთან ინტერაქციის შესასწავლად, მათ 

შორის ამ სფეროში საერთაშორისო პრაქტიკასთან შედარებით და ერთობლივი ძალისხმევისა და 

ეფექტური მმართველობისათვის აუცილებელი ცვლილებების განსახორციელებლად.     

რეგლამენტის რეფორმის ფარგლებში, პარლამენტმა გადადგა ნაბიჯები უსაფრთხოების სექტორზე 

ზედამხედველობის გასაძლიერებლად, რაც ტრადიციულად დახურული იყო საზოგადოებისათვის და 

რჩებოდა დიდწილად არაანგარიშვალდებულ სფეროდ პარლამენტის წინაშე. უპირველეს ყოვლისა, 

რეგლამენტმა განსაზღვრა ეს ორგანოები, რომლებიც შეადგენდნენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 

სისტემებს და შესაბამისად ანგარიშვალდებულნი არიან პარლამენტის წინაშე. შემდეგ მოხდა 

პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში ნდობის ჯგუფის მანდატის გავრცობა 

საიდუმლო საქმიანობის მონიტორინგისათვის, მათ შორის სექტორში შემავალი ყველა დეპარტამენტის 

საიდუმლო შესყიდვებთან დაკავშირებულის და შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად. 

2017-2019 წლებში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული უსაფრთხოების სექტორის საპარლამენტო 
ზედამხედველობის პროექტმა რეგლამენტის შესაბამისი დებულებების შემუშავების დროს 

უზრუნველყო არსებითი მხარდაჭერა და შერჩეულ კომიტეტებს წარუდგინა შესაძლებლობების 

განვითარების საშუალებები. თუმცა, მნიშვნელოვანია მხარდაჭერის გაგრძელება პარლამენტისათვის 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის უზრუნველსაყოფად და დეპუტატებისა და თანამშრომლების 

შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვისათვის, რათა ახალი პროცედურები ეფექტურად იქნას 

პრაქტიკაში გამოყენებული. უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის ცალკე 

პროექტის არარსებობის გათვალისწინებით, წინამდებარე პროექტი დაფარავს ამ კომპონენტსაც.     

ზემოხსენებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ პროექტი გეგმავს შემდეგ აქტივობებს:   

აქტივობა 1.2.1. საპარლამენტო კომიტეტებში თემატური მოკვლევის პროცესის ხელშეწყობა 
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კომიტეტების მოკვლევები შემოღებული იქნება შერჩეულ კომიტეტებში და მიმართული 

საზოგადოების მაღალი ინტერესის მქონე საკითხების შესახებ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

მოკვლევის ინიცირებისაკენ, მათ შორის იმ საკითხების ირგვლივ, რომლებიც საქართველოს 

ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებითა და 2030 წლის დღის წესრიგითაა გათვალისწინებული. 

პროექტი უზრუნველყოფს საზოგადოების ფართო ჩართულობას პროცესში, რაც მოიცავს ქალაქებსა 

და სოფლად მცხოვრებ ნაკლებად წარმოდგენილ ჯგუფებს. პარლამენტის, აგრეთვე სამოქალაქო 

სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებისათვის უზრუნველყოფილ იქნება შესაძლებლობების 

განვითარების პროგრამა, რაც მოიცავს სწავლებებს, მენტორობას და საერთაშორისო გაცვლით 

პროგრამებს, მექანიზმის შესახებ მათი ცოდნის გასაზრდელად და წარსადგენი მტკიცებულებების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად. პროექტის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერა 

დაეყრდნობა სპეციალურ თემატური მოკვლევების სახელმძღვანელოს, რომელიც ზემოხსენებული 

UNDP/WFD/შვედეთის მთავრობის პროექტის მიერ მომზადდა.   

აქტივობა 1.2.2. ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე ზედამხედველობის პროცესში 

საპარლამენტო კომიტეტების მხარდაჭერა  

პროექტი მხარს დაუჭერს შერჩეულ კომიტეტებს ნააკ-ის განხორციელებაში ინკლუზიური და 

წარმომადგენლობითი პროცესის მეშვეობით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის 

სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების, კერძო სექტორისა და სხვა დაინტერესებული 

ჯგუფების მონაწილეობით. მხარდაჭერის ფარგლებში უზრუნველყოფილ იქნება საუკეთესო 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ტრენინგები და სამუშაო კონსულტაციები, ასევე 

ახლად გაძლიერებული კვლევითი ფუნქციების მეშვეობით.    

აქტივობა 1.2.3. პარლამენტსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის 

თანამშრომლობის გაუმჯობესება  

პროექტი გააანალიზებს მიმდინარე ურთიერთობებს პარლამენტსა და დამოუკიდებელ 

სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის და შეიმუშავებს რეკომენდაციების დოკუმენტს 

თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. ასევე გაზიარებული იქნება საერთაშორისო პრაქტიკა, სადაც 

ფოკუსი გაკეთდება იმ პარლამენტებზე, რომელთაც აქვთ ზედამხედველობის შემდგომი 

გამოცდილება.    

აქტივობა 1.2.4. უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის გასაუმჯობესებლად პარლამენტის 

შესაძლებლობების მხარდაჭერა   

პროექტი უზრუნველყოფს პარლამენტს საერთაშორისო გამოცდილებით საკანონმდებლო 

ინიციატივების შესწავლის დროს, რაც მოიცავს პარლამენტისადმი წარდგენილი სამხედრო 

კანონპროექტების კოდიფიკაციას. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტისათვის და ნდობის 

ჯგუფისათვის მოხდება შესაძლებლობების გაძლიერების აქტივობების შეთავაზება უსაფრთხოების 

სფეროს ზედამხედველობის საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ. გაანალიზებული იქნება ასევე 

ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაში სასწავლო ვიზიტის აუცილებლობა.    

 

შედეგი 1.3. საჯარო ჩართულობა საპარლამენტო პროცესებში გაძლიერებულია წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიისა და ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობის მეშვეობით   

2015 წლიდან საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა როგორც ღია 

მმართველობის ინიციატივაში ჩართვის, ისე შესაბამისი რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. ღია 

პარლამენტის სამოქმედო გეგმების (ღია მმართველობის საპარლამენტო საბჭოსა და მისი 

საკონსულტაციო ჯგუფის ეგიდით) განხორციელების შედეგად შეიქმნა სამართლებრივი საფუძველი და 

წარმოდგენილ იქნა ტექნოლოგიური მექანიზმები მეტი გამჭვირვალეობისა და საკანონმდებლო 

პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. იმ დროს, როცა მიმდინარე მოწვევის პარლამენტი კვლავაც 

საჭიროებს მხარდაჭერას 2018-2019 წლების ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის შესრულებაში, 2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტის შემადგენლობა განახლდება. ეს პროცესი ხელს არ 

შეუშლის საპარლამენტო საბჭოს მუშაობას, რადგან ის არის მუდმივმოქმედი ორგანო, მაგრამ მისი 

წევრების შერჩევა ხელახლა მოხდება. შესაბამისად, საჭირო იქნება საბჭოს ახალი წევრებისთვის 

სიღრმისეული საორიენტაციო პროგრამის შეთავაზება, რათა გარდამავალი პერიოდი  უპრობლემოდ 

წარიმართოს, OGP-ის ინიციატივაში უწყვეტი ჩართულობითა და ღიაობის ვალდებულებების 

შესრულებით.          
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შესაბამისად, სიტუაციურმა ანალიზმა, რომელიც განხორციელდა პარლამენტის ღია მმართველობის 

საბჭოს საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და საქართველოს პარლამენტის სოციალური მედიის კონცეფციის 

(შემუშავებული ევროკავშირისა და UNDP პროექტის, საპარლამენტო დემოკრატიის განმტკიცება 

საქართველოში ფარგლებში) შემუშავების ფარგლებში, რომ საქართველოს პარლამენტი სხვადასხვა 

გამოწვევის წინაშე დგას როგორც საკანონმდებლო პროცესში საზოგადოების ჩართულობის, ასევე 

სოციალური მედიით საინფორმაციო კამპანიების განხორციელების კუთხით. 2019 წლის აპრილში 

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ ჩატარებული პოლიტიკური შეხედულებების 
შესახებ კვლევის თანახმად, ჩართულობა და საკომუნიკაციო გამოწვევები განსაკუთრებით ისახება 

ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრებ ყველაზე მოწყვლად და ნაკლებად წარმოდგენილ თემებზე, 

როგორიცაა ეთნიკური და სხვა უმცირესობები, შშმ პირები, ქალები და ახალგაზრდები.12 საჯარო 

ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით, 

გაზრდის კომუნიკაციას პარლამენტსა და საზოგადოებას შორის. ამ გამოწვევის საპასუხოდ პროექტი 

შეიმუშავებს რიგ აქტივობებს, რათა ხელი შეუწყოს პარლამენტის უფრო აქტიურ ურთიერთობას 

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან, რაც მიმართული იქნება ახალგაზრდობაზე, ქალებზე, შშმ 

პირებზე, ეთნიკურ და სხვა უმცირესობებზე და სხვა ნაკლებად წარმოდგენილ ჯგუფებზე, თითოეული 

ჯგუფისათვის რელევანტური საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით, რაც მიზნად ისახავს 

მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიურობის უზრუნველყოფას.     

გარდა ამისა, 2016-2018 წლების ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის შესრულების ანგარიშმა გამოავლინა 

ხარვეზები პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის 

საქმიანობაში, რომლის ორგანიზაციული მოწყობა და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობები ვერ 

ესადაგება ინსტიტუციური რეფორმების რიტმს. ანგარიშის თანახმად, „პარლამენტის კომუნიკაციებისა 
და მოქალაქეთა ჩართულობის ფუნქციები კვლავაც არასაკმარისად ინსტიტუციონალიზებულია, რათა 
უზრუნველყოს საზოგადოების ფართო მასების მიერ პარლამენტის როლის გათვითცნობიერება და 
საპარლამენტო პროცესებში ჩართულობა, როგორც ახალი საპარლამენტო რესპუბლიკისთვისაა საჭირო. 
ამჟამად [ღია მმართველობის] საბჭო, რომელიც რეგლამენტში სათათბირო ორგანოდ არის 
განსაზღვრული, ახორციელებს ჩართულობისა და კომუნიკაციების აქტივობების სპექტრს, რომლებიც 
უნდა განხორციელდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტისა და სხვა 
დეპარტამენტების მიერ“. 

საზოგადოების ჩართვის პარალელურად, სპეციალური აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ მოქალაქეებზე, 

რომლებიც სხვადასხვა ბარიერის გამო ვერ ახერხებენ საკუთარი პოლიტიკური უფლებების თანასწორად 

განხორციელებას. შესაბამისად, საზოგადოებასთან კომუნიკაციისას პარლამენტმა სპეციალური 

ძალისხმევა უნდა განახორციელოს ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრები მოწყვლადი და ნაკლებად 

წარმოდგენილი მოქალაქეების მრავალფეროვანი ჯგუფების ჩასართავად.    

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან, საქართველო სავარაუდოდ არსებული საარჩევნო სისტემიდან, 

რომელშიც პარლამენტის 77 წევრი არჩეულია პროპორციული, ხოლო 73 წევრი - მაჟორიტარული წესით, 

გადავა პროპორციულ სისტემაზე, რომელიც პარტიული პრინციპით დაკომპლექტებას გულისხმობს 

(დამოკიდებულია ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებაზე). ახალი სისტემა მიზნად ისახავს 

დეპუტატებისათვის უფრო მეტი ანგარიშვალდებულების დაკისრებას და უპირატესი მდგომარეობის 

შემცირებას, რომელიც მთავრობას ამჟამინდელი სისტემის საფუძველზე აქვს, რისი საშუალებითაც ის 

ახერხებს მაჟორიტარი დეპუტატების გამარჯვებულ მხარეს გადაბირებას. ამჟამად პარლამენტის 

თითოეულ მაჟორიტარ წევრს აქვს უფლება, ჰქონდეს ოფისი (ბიურო) საარჩევნო ოლქში, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოქალაქეებთან ურთიერთობას. 2018-2019 წლებში პარლამენტის ადმინისტრაციამ 

დაიწყო ადგილობრივი ოფისების მუშაობის გაუმჯობესაბაზე მიმართული აქტივობები, მათი 

შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამების მეშვეობით. პარლამენტის ცალკეული წევრის ოლქის 

გაუქმების შედეგად შესაძლოა პარლამენტსა და მოქალაქებს შორის კავშირის დაკარგვის საშიშროება 

წარმოშვას. ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტს 

საზოგადოებრივი აღქმის თვალსაზრისით ისედაც დაბალი შეფასება აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა 

მაჟორიტარ დეპუტატს არ წარუმართავს აქტიური კომუნიკაცია ოლქის ამომრჩევლებთან, ზოგი მათგანი 

საკმაოდ ცნობილია და მის საარჩევნო ოლქში პარლამენტს წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის 

პირდაპირი კავშირი გაგრძელდეს პროპორციული სისტემის შემოღების მერეც. სხვადასხვა ქვეყანამ 

შემოიღო პროპორციული წარმომადგენლობა ეროვნულ დონეზე და მოუწია ამ პრობლემაზე რეაგირება. 

სამხრეთ აფრიკაში, პარტიის მიერ ხდება დეპუტატების არაფორმალური შეგროვება ინდივიდუალურ 

                                                

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის კვლევის შედეგები

https://bit.ly/2VU7w0f
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თემებში და ისინი ვალდებულნი არიან, დაუკავშირდნენ მოქალაქეებს რეგულარული ადგილობრივი 

შეხვედრების ორგანიზებით. სხვა ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად კანადა, პარლამენტი 

მოქალაქეებთან კავშირს ინარჩუნებს საპარლამენტო მოსმენების მეშვეობით, რომლებიც შეიძლება 

ჩატარდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ზედამხედველობის კონკრეტული საკითხების ან 

კანონპროექტების განსახილველად. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე საქართველოს 

პარლამენტმა უნდა წარმოადგინოს ყველაზე ეფექტური სისტემა, რომელიც იმუშავებს ადგილობრივ 

კონტექსტში და უზრუნველყოფს კავშირს დეპუტატებსა და მოქალაქეთა სრულ სპექტრს შორის.       

აქტივობა 1.3.1. საკანონმდებლო ღიაობის რეფორმების განხორციელებაში პარლამენტის 

მხარდაჭერა  

პროექტი მხარს დაუჭერს ღია მმართველობის საპარლამენტო საბჭოს ღიაობის ვალდებულებების 

ეფექტური შემუშავების, დანერგვისა და შესრულების მონიტორინგის პროცესში სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან და დაინტერესებულ ჯგუფებთან შეხვედრების უზრუნველყოფით. 

საზოგადოებრივი მონაწილეობა უზრუნველყოფილ იქნება სამოქმედო გეგმის შემუშავების დროს, 

რაც მოიცავს სამოქმედო გეგმისათვის ახალი იდეების შერჩევას. 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პროექტის გუნდი დაიწყებს ადვოკატირებისა და 

ცნობიერების ამაღლების ინტენსიურ კამპანიას, რათა დახმარება გაუწიონ საბჭოს ახლადარჩეულ 

წევრებს, მიიღონ ცოდნა OGP-ის და მასში ჩართულობის შესახებ. ღია მმართველობის 

პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და OGP-ის ინიციატივაში 

თანამედროვე ტენდენციების გაცნობის მიზნით პროექტი ხელს შეუწყობს საბჭოს წევრების 

მონაწილეობას სხვადასხვა რეგიონულ, საერთაშორისო თუ გლობალურ ღონისძიებებში.     

პროექტი ასევე დაუჭერს მხარს პარლამენტს საბჭოს კომუნიკაციების სამოქმედო გეგმის შერჩეული 

მიზნების/დავალებების შესრულებაში. ეს მოიცავს მოქალაქეთა ჩართულობის ხელმისაწვდომი 

ინსტრუმენტების შესახებ საინფორმაციო მასალების წარმოებას. მომზადდება და სხვადასხვა 

არხების მეშვეობით გავრცელდება მოქალაქეთა ჩართულობის სპეციალიზებული 

სახელმძღვანელო, რომელიც დაეყრდნობა მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის პრინციპებს, რაც 

მოქალაქეთა ფართო სპექტრის ჩართულობის საშუალებას იძლევა.       

მოქალაქეთა ჩართულობის ახალი მექანიზმებისა და წარმოებული კამპანიების ზეგავლენის 

შესაფასებლად, პროექტი დახმარებას გაუწევს პარლამენტს შესაბამისი მონაცემების შეგროვებაში 

(რეგისტრირებული პეტიციები, საკანონმდებლო ინიციატივები და წინადადებები, სხვადასხვა 

საინფორმაციო მოთხოვნები, კომიტეტების სხდომებზე დასწრება, კომენტარები კანონპროექტებზე 

და აშ), რათა მოხდეს შედარება 2019 წლის დასაწყისში მოქალაქეთა ჩართულობის საბაზისო 
კვლევის (მომზადებული ევროკავშირისა და UNDP პროექტის „საპარლამენტო დემოკრატიის 
სისტემის გაძლიერების“ ფარგლებში) შედეგებთან. მიღებული დასკვნები გამოყენებული იქნება 

პარლამენტისათვის საკანონმდებლო პროცესში ინკლუზიური საჯარო ჩართულობის 

გასაძლიერებლად რეკომენდაციების შემუშავებისთვის. პროექტი ადვოკატირებას გაუწევს 

პარლამენტს მსგავსი მონაცემების წლიურად შეგროვებაში, ანალიზსა და გამოქვეყნებაში.      

აქტივობა 1.3.2. პარლამენტის საკომუნიკაციო შესაძლებლობების გაუმჯობესების მხარდაჭერა  

პროექტი შეაფასებს პარლამენტის კომუნიკაციებისა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის 

შესაძლებლობებს და შეუმუშავებს ყოვლისმომცველ და ინკლუზიურ საკომუნიკაციო სტრატეგიას 

და სამოქმედო გეგმას ახალი საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო ჩარჩოსა და ინსტიტუციური 

საჭიროებების შესაბამისად და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

საჭიროების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი თანამშრომლებისათვის შესაძლებლობების 

გაძლიერების პროგრამის უზრუნველყოფა, მათთვის ახალი სტრატეგიის/სამოქმედო გეგმის 

მიხედვით დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებლად.    

აქტივობა 1.3.3. 2020 წლის შემდგომ ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ჩარჩოს შემუშავებაში 

მხარდაჭერა   

2020 წლიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე დაგეგმილი გადასვლის კონტექსტში, პროექტი 

დაუკვეთავს პროპორციულ საარჩევნო სისტემებში ამომრჩევლებთან ურთიერთობის შედარებით 
კვლევას. პროექტი შემდგომ იმუშავებს პარლამენტის პოლიტიკურ და ადმინისტრაციულ 

ხელმძღვანელობასთან მაჟორიტარული სისტემის დასრულების შემდეგ მოქალაქეთა სრული 

სპექტრის, მათ შორის ნაკლებად წარმოდგენილი და მოწყვლადი ჯგუფების, პარლამენტთან 

დასაკავშირებლად კონცეპტუალური დოკუმენტის შესამუშავებლად.  დოკუმენტი წარმოადგენს 
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ალტერნატივებს როგორც პარლამენტის ცალკეული წევრების, ისე პოლიტიკური ფრაქციების, 

კომიტეტებისა თუ მთლიანად ინსტიტუციის დონეზე. დოკუმენტი განხილულ იქნება სხვადასხვა 

დაინტერსებულ მხარესთან სამუშაო შეხვედრაზე პოსტ-მაჟორიტარულ ერაში პარლამენტის 

მოქალაქეებთან ურთიერთობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის განსხვავებული მიდგომების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების აღმოსაჩენად და განსახილველად. მიღებული უკუგებისა და 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით, დოკუმენტის შემუშავება დასრულდება და გადაეცემა 

პარლამენტის ხელმძღვანელობას შემდგომი მოქმედებისათვის.  

 

შედეგი 1.4. ინსტიტუციური ეფექტიანობა გაუმჯობესებულია სტრატეგიული დაგეგმვისა და 

შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივების მეშვეობით. 

პარლამენტის ინსტიტუციური ეფექტიანობა უმთავრესია მისი ფუნქციების ჯეროვნად 

შესრულებისთვის. ახალ საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო ჩარჩოში ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი 

ხდება, რადგან ინსტიტუციური სტრუქტურის, ფუნქციონირებისა და რესურსების შესაბამისობა 

პარლამენტის გაფართოებულ როლთან და ახალ პასუხიმგებლობებთან ახალი გამოწვევაა 

პარლამენტისთვის. 2016-2018 წლების ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის შესრულების ანალიზის 

მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში გატარდა რიგი საკმაოდ შთამბეჭდავი რეფორმებისა, 

ისინი ძირითადად რეფორმებზე ორიენტირებული პოლიტიკოსების მიერ წარიმართა, ხოლო 

თანამშრომლების პროფესიული შესაძლებლობები არ იყო საკმარისი ახალი ინსტიტუციური 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ზოგმა ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა გააუმჯობესა 

საკუთარი შესაძლებლობები, თუმცა სხვები მაინც საჭიროებენ მნიშვნელოვან გაძლიერებას.     

იგივე ეხება კომიტეტის თანამშრომლებსაც, რომელთა მუშაობა და უნარები ხშირად კომიტეტების 

ხელმძღვანელების კრიტიკის საგანია. პარლამენტის გაფართოებული საზედამხედველო როლისა და 

ზედამხედველობის ახალი მექანიზმებით გამოწვეული გაზრდილი სამუშაო დატვირთვის  

გათვალისწინებით, მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი თანამშრომლების საჭიროება სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია. გამომდინარე იქიდან, რომ შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ფართო მასშტაბიანი 

საორგანიზაციო ცვლილებები არ არის დაგეგმილი, პროექტი კონცენტრირებული იქნება 

დეპარტამენტებისა და კომიტეტების აპარატში პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი 

პოტენციალის მქონე კადრებისთვის შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამების უზრუნველყოფით, 

რათა ინსტიტუციურ ტრანსფორმაციასა და ადამიანური რესურსების შესაბამისობას შორის დისბალანსი 

მაქსიმალურად შემცირდეს. სასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვანი პარტნიორი იქნება ამ წამოწყებაში. 

ცენტრმა უნდა გააფართოვოს სასწავლო კურსები და გაითვალისწინოს ინსტიტუციური განვითარების 

პრიორიტეტები, განსაკუთრებული აქცენტით პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციებზე, აგრეთვე 

მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის პრინციპების წინ წამოწევით პარლამენტის შიგნითა და მის 

ფარგლებს გარეთ. შეთავაზებული იქნება ონლაინ/დისტანციური კურსები დეპუტატებისა და 

თანამშრომლების წრის გასაფართოვებლად.   

2020 წლის შუა პერიოდიდან, სასწავლო ცენტრი და მთლიანად ადმინისტრაცია დაიწყებს მზადებას 2020 

წელს არჩეული პარლამენტის ახალი წევრებისათვის. შესაბამისად, უნდა განახლდეს დეპუტატების 

საორიენტაციო პროგრამა, რომელიც 2016 წელს შემუშავდა (ევროკავშირისა და UNDP პროექტის 

„საპარლამენტო დემოკრატიის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში).   

პარლამენტი ანგარიშვალდებული უნდა იყოს მისი ამომრჩევლის - მოქალაქეთა სრული სპექტრის 

წინაშე. მოქალაქეებს ნაკლებად ესმით პარლამენტის წევრის როლი და შესაბამისად, ხშირად ახდენენ 

პარლამენტის მუშაობის განსჯას სენსაციური სათაურებისა თუ პარლამენტში ნეგატიური ქმედებების 

იზოლირებული მაგალითების საფუძველზე. როგორც ტრადიციულ, ისე სოციალურ მედიას ასევე 

შეუძლია პარლამენტში მომხდარი ნეგატიური შემთხვევების აქცენტირება საერთო ინსტიტუციური 

ეფექტურობის წარმოჩენის ნაცვლად. საპარლამენტო მონიტორინგის ორგანიზაციები (PMO) 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბევრ ქვეყანაში, პარლამენტებისა და დეპუტატების 

ანგარიშვალდებულების, დეპუტატების საპარლამენტო საქმიანობისა და საკანონმდებლო პროგრესის 

შესახებ მიუკერძოებელი ინფორმაციის უზრუნველყოფით. საპარლამენტო მონიტორინგის 

ორგანიზაციებმა მაგალითად They Work for You დიდ ბრიტანეთში და Regards Citoyens საფრანგეთში, 

ხელი შეუწყვეს მოქალაქეებისათვის პარლამენტის დემისტიფიკაციას და უზრუნველყვეს დეპუტატების 

საქმიანობის შესახებ მიუკერძოებელი ინფორმაციის წარმოჩენა. საქართველოში, ისეთი ორგანიზაციები, 

როგორიცაა მაგალითად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, იკვლევენ და აქვეყნებენ ინფორმაციას 

საქართველოს პარლამენტის შესახებ და რეგულარულად აფასებენ მის მუშობას. საპარლამენტო 
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მონიტორინგის მონაცემების შერჩევა და გამოქვეყნება უნდა განხორციელდეს სიფრთხილით, რადგან 

ცუდად შერჩეულმა ინდიკატორებმა შესაძლოა დაამახინჯოს რეალობა და ჩამოაყალიბოს საპარლამენტო 

მუშაობის წარმატების ან წარუმატებლობისათვის არასწორი საზომები; მაგალითისთვის, ინიცირებულ 

კანონპროექტთა რაოდენობა აუცილებლად მათ კარგ ხარისხზე არ მიუთითებს. პარლამენტის ახალი 

უფლებებითა და პროცედურებით პროექტი ხელს შეუწყობს საპარლამენტო მონიტორინგის 

ორგანიზაციებსა და პარლამენტს შორის თანამშრომლობას, რათა ერთობლივად შეიმუშაონ მარტივი და 

მკაფიო მეთოდოლოგია პარლამენტისა და დეპუტატების საქმიანობის შესაფასებლად, საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.  

ახალ პარლამენტში, რომელიც 2020 წელს აირჩევა, შესაძლოა იყოს წევრების დიდი რაოდენობა, 

რომელთაც მცირე წარმოდგენა ექნებათ პარლამენტისა და მისი რეფორმების შესახებ. პარლამენტის მიერ 

ბოლო წლებში განხორციელებული ძირითადი ტრანსფორმაციების, განსაკუთრებით კი 2017-დან 2019 

წლამდე საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო ცვლილებების და 2016-2020 წლების ინსტიტუციური 

რეფორმის გეგმის ორი ფაზის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს რეფორმის ტემპის 

შეჩერება ახალი პარლამენტის არჩევასთან ერთად. ორგანიზაციული რეფორმის ჭეშმარიტებაა, რომ 

რეფორმისათვის საუკეთესო შესაძლებლობები ჩნდება ახალი სახელმძღვანელო მანდატის შედარებით 

ადრეულ ეტაპზე. 2019-2020 წლების ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის შესრულების შუალედური 

შეფასება ხელს შეუწყობს მიღებული გამოცდილებისა და დარჩენილი გამოწვევების გათვალისწინებით 

შემდეგი მოწვევის პარლამენტის პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ ხედვის ჩამოყალიბებაში, 

რაც პარლამენტში და მის გარეთ დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციით უნდა წარიმართოს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ხელმძღვანელობა უფლებამოსილი იქნება შეიმუშავოს მისი საკუთარი 

გეგმა, არსებული სტრატეგია, რომელიც შემუშავებული იქნება წინამორბედი პარლამენტის მიერ 

უზრუნველყოფს უწყვეტობას, ხაზს გაუსვამს რა საპარლამენტო განვითარებას, როგორც უფრო 

ინსტიტუციურ, ვიდრე პოლიტიკურ ამოცანას. საპარლამენტო ოპოზიციის პროცესში ჩართვით 

გაიზრდება მომავალ პარლამენტში სტრატეგიის შენარჩუნების (მდგრადობის) შესაძლებლობაც.   

ზემოაღნიშნულ პროცესს ხელს შეუწყობს პარლამენტის რეგლამენტის რეფორმის შედეგების მიმოხილვა, 

რომელიც უნდა დაიგეგმოს 2020 წლისათვის. 2018 წლის რეგლამენტის ეფექტურობის სიღრმისეული 

ანალიზი, მიღებული გამოცდილება და საპარლამენტო რეგულაციების გამოყენებისას დეპუტატების 

წინაშე მდგარი გამოწვევები ხელს შეუწყობს პარლამენტს რეგლამენტის ახალი ცვლილებების 

მომზადებაში დოკუმენტის შემდგომი გაუმჯობესებისა და ასევე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

შემდეგ ძალაში შემავალი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.  

პროექტის ეს კონკრეტული აქტივობა ფართოდ ეყრდნობა 2016-2018 წლების ინსტიტუციური რეფორმის 

გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიშს და 2019-2020 წლების განახლებულ სამოქმედო გეგმას, შემდეგი 

ღონისძიებების გათვალისწინებით:    

აქტივობა 1.4.1. პარლამენტის ადმინისტრაციისა და კომიტეტების აპარატის შესაძლებლობათა 

გაძლიერებაში  მხარდაჭერა  

სასწავლო  ცენტრთან  კოორდინაციით ტრენინგების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების 

ორგანიზება ისეთ თემებზე, რომლებიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტებისა და კომიტეტების აპარატის მუშაობას და შესაბამისობაში იქნება ინსტიტუციურ 

საჭიროებებთან. სასწავლო ცენტრის მხარდაჭერა დეპუტატებისა და თანამშრომლებისათვის 

დისტანციური/ონლაინ კურსების მომზადებაში. ცენტრისა და ადმინისტრაციისათვის 

რეკომენდაციების მიცემა 2020 წლის ახლადარჩეული პარლამენტის წევრის საორიენტაციო 

პროგრამის განახლებაში.   

აქტივობა 1.4.2. საპარლამენტო საქმიანობის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში 

ხელშეწყობა   

პროექტი შეასრულებს სამაგიდო კვლევას საპარლამენტო მონიტორინგის მეთოდოლოგიის 

შესახებ, რაც მოიცავს სხვა ქვეყნებში არსებული შეფასების ინდიკატორებისა და წარმატებული 

სისტემების შესწავლას. კვლევის მიხედვით შემუშავდება მეთოდოლოგიის პროექტი, რომელიც 

განხილულ იქნება ღია მმართველობის საბჭოს ეგიდით განხორციელებულ საპარლამენტო 

მონიტორინგის შესახებ სამუშაო შეხვედრაზე. სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისგან 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე საპარლამენტო მონიტორინგის მეთოდოლოგიის პროექტს 

მიეცემა საბოლოო სახე და წარედგინება სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს 

განსახორციელებლად.      
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აქტივობა 1.4.3. 2020 წლის შემდგომი საპარლამენტო რეფორმის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა  

პროექტი შეაფასებს 2019-2020 წლების ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის შესრულებას და 

გამოავლენს შემდეგი წლებისთვის პრიორიტეტული მიმართულებებს, რაც დაეხმარება 

პარლამენტს ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში, რომელიც უნდა გადაეცემა 

მე-10 მოწვევის პარლამენტს შემდგომი განხორციელებისათვის. 

2020 წლის შუა პერიოდში პროექტი ასევე განახორციელებს 2018 წლის რეგლამენტის 

ცვლილებების განხორციელების პროცესის სიღრმისეულ შეფასებას, სადაც გამოვლინდება 

როგორც პოზიტიური მხარეები, ასევე გამოწვევები, მიღებული გამოცდილება და 

გასაუმჯობესებელი სფეროები. დოკუმენტი დაეხმარება პარლამენტს, რათა მოამზადოს 

ცვლილებების ახალი პაკეტი პარლამენტის რეგლამენტის შემდგომი დახვეწისათვის.   

 

გრძელვადიანი შედეგი 2 - აჭარის უმაღლესი საბჭოს გაუმჯობესებული ინსტიტუციური საქმიანობა  

შედეგი 2.1. აჭარის უმაღლეს საბჭოში გაუმჯობესებულია ინსტიტუციური ჩარჩო და 

სტრატეგიული დაგეგმვა  

შედეგი  2.2. აჭარის უმაღლეს საბჭოში დანერგილია ღია მმართველობის პრინციპების ჩარჩო  

 

შედეგი 2.1. აჭარის უმაღლეს საბჭოში გაუმჯობესებულია ინსტიტუციური ჩარჩო და სტრატეგიული 

დაგეგმვა  

აჭარის უმაღლესი საბჭო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მმართველობით სისტემაში. საქართველოს პარლამენტისათვის გაწეული მხარდაჭერის 

გათვალისწინებით, უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელობამ გამოთქვა ინტერესი, რომ გაეზიარებინა 

პარლამენტის გამოცდილება და პროექტის ტექნიკური ექსპერტიზა საბჭოს მუშაობის 

გასაუმჯობესებლად და შესაბამისად, აჭარაში დემოკრატიული პროცესებს გასაძლიერებლად. 

გამომდინარე იქიდან, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში შეზღუდულია დონორთა დახმარება და/ან გარე 

პროექტების აქტიური ჩართულობა, პროექტი ძირითადად ფოკუსირებული იქნება უწყვეტ 

ინსტიტუციურ განვითარებაზე მიმართულ აქტივობებზე, კერძოდ:  

აქტივობა 2.1.1. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დახმარება სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში  

პროექტი განახორციელებს ინსტიტუტის საჭიროებათა ყოვლისმომცველ შეფასებას აჭარის 

უმაღლესი საბჭოს ფუნქციური და ოპერაციული საქმიანობის გამოწვევებისა და ხარვეზების 

იდენტიფიცირებისათვის. შეფასების ანგარიშის საფუძველზე, აჭარის უმაღლეს საბჭოს გაეწევა 

მხარდაჭერა მონაწილეობითი და კონსულტაციური პროცესის წარმართვაში, რომლის მიზანი 

იქნება საბჭოს მრავალწლიანი ინსტიტუციური განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. 

გეგმაში წარმოდგენილი იქნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს მდგრადი ინსტიტუციური რეფორმების 

განხორციელებისთვის ყოვლისმომცველი გზამკვლევი, მის განსახორციელებლად საჭირო 

რესურსები და  პროგრესის მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა.    

აქტივობა 2.1.2. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელშეწყობა ინსტიტუციური რეფორმების 

განხორციელებასა და შესაძლებლობების გაძლიერებაში  

ზემოაღნიშნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე დაყრდნობით, პროექტი განსაზღვრავს 

სხვადასხვა აქტივობას, რომელიც მნიშვნელოვანია  საბჭოს ინსტიტუციური რეფორმებისა და 

გაძლიერების მხარდაჭერისთვის. ძირითადი ყურადღება გამახვილდება ორგანიზაციული 

სტრუქტურის გამარტივებასა და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერებაზე.  

 

შედეგი  2.2. აჭარის უმაღლეს საბჭოში დანერგილია ღია მმართველობის პრინციპების ჩარჩო  

საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური მაგალითია, სადაც ხელისუფლების ყველა შტო: 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო, ჩართულია OGP-ის პროცესში. უნდა აღინიშნოს, 

რომ 2016 წელს, რამდენიმე ადგილობრივი ხელისუფლება ასევე შეუერთდა გლობალურ ინიციატივას 

(ქალაქები: თბილისი, ბათუმი, ზუგდიდი და ახალციხე). შესაბამისად, რეგიონული საკანონმდებლო 

ორგანოს, კერძოდ კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის 
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ღირებულებებისა და პრინციპების დაცვა, ხელს შეუწყობს ღიაობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშგებისა და 

მოქალაქეთა ჩართულობის ერთიან სისტემის განხორციელებას ხელისუფლების ყველა დონეზე.     

აჭარის უმაღლესი საბჭო ახორციელებს საკანონმდებლო ძალაუფლებას და მნიშვნელოვანი 

მმართველობითი ინსტიტუტია ავტონომიურ რესპუბლიკაში. OGP პრინციპების ხელშეწყობა 

უზრუნველყოფილ იქნება საქართველოს პარლამენტის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით, სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან ერთად, ე.წ. „ერთობლივად შემუშავების“ (co-creation) მიდგომის გათვალისწინებით. 

ძირითადი მიზანი იქნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღიაობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მიღება. 

პროექტს ორმაგი დატვირთვა ექნება: როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭო ღიაობის ინიციატივებში 

ჩართვითა და მხარდაჭერით ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

შესაძლებლობების გაძლიერება, ასევე  ღიაობის გეგმების განხორციელების პროგრესის მონიტორინგი.      

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, პროექტი განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:  

აქტივობა   2.2.1. აჭარის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერა ღია მმართველობის პრინციპების 

ხელშეწყობაში    

პროექტი იმუშავებს აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან ერთად სამუშაო ჯგუფის შესაქმნელად, 

რომელიც ინტერფრაქციული პრინციპით იქნება დაკომპლექტებული და რომლის 

საკონსულტაციო ჯგუფში ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შევლენ. 

საბჭოს მხარდაჭერა გაეწევა ღიაობის პირველი გეგმის შემუშავებისა და მისი განხორციელების 

პროცესში. გაიმართება შეხვედრები  სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების, სამოქალაქო 

საზოგადოების, ახალგაზრდების, ქალების, ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრები ეთნიკური და სხვა 

უმცირესობების მონაწილეობით, ასევე მედიის ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

ფართო განხილვები და საკონსულტაციო და ინკლუზიური პროცესები. ამასთან, ხელი შეეწყობა 

პარლამენტის ღია მმართველობის საბჭოსთან მჭიდრო კომუნიკაციასა და გამოცდილების 

გაზიარებას, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრების მონაწილეობას OGP-ის ადგილობრივ თუ 

საერთაშორისო ფორუმებზე საბჭოს წევრების ცოდნისა და შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით.   

აქტივობა 2.2.2. ღია მმართველობაში ადგილობრივი ამომრჩევლებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა     

პროექტი იმუშავებს ადგილობრივ მოქალაქეებთან და სამოქალაქო საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივის შესახებ ცნობიერების 

ასამაღლებლად და ჩაატარებს ტრენინგებს პროცესში მათი როლისა და ფუნქციების შესახებ. 

სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან - პარლამენტის ღია მმართველობის საბჭოს 

საკონსულტაციო წევრებთან -  შეხვედრების ხელშეწყობა მოხდება გამოცდილებისა და 

საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად. ზემოაღნიშნული ხელს შეუწყობს ადგილობრივ დონეზე 

ღიაობის რეფორმების მდგრადობასა და ინსტიტუციონალიზაციას. პროექტი გამოიყენებს 

კომუნიკაციის სხვადასხვა წყაროებს, მათ შორის ადგილობრივი მედიის მიერ გაშუქებასა და 

პუბლიკაციებს/ინფოგრაფიკებს, რათა მხარი დაუჭიროს აჭარის უმაღლეს საბჭოს ღია 

მმართველობის პარტნიორობისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღიაობის სამოქმედო გეგმასა და 

მისი განხორციელების პროგრესზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით.     

პროექტმა განსაზღვრა შესაბამისი ლოგიკური ჩარჩო, რომელიც V თავშია მოცემული და მონიტორინგისა 

და შეფასების სისტემა, რომელიც ასახულია VI თავში.  ორივე მათგანი უზრუნველყოფს განსაზღვრული 

მიზნების შესრულებას, რათა მიღწეულ იქნას პროექტის მოსალოდნელი შედეგები და გავლენა, როგორც 

ეს გათვალისწინებულია ლოგიკურ ჩარჩოში. ლოგიკური ჩარჩო მოიცავს შესაბამის ინდიკატორებს, 

საწყის მაჩვენებლებსა და ვერიფიკაციის წყაროებს. პროექტი უზრუნველყოფს მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებულ გენდერულად მგრძნობიარე მონაცემთა შეგროვებას, ლოგიკური ჩარჩოს საფუძველზე 

ანალიზსა და ანგარიშგებას, რათა რეგულარულად გაიზომოს პროგრესი და მიღწევები გენდერული 

თანასწორობის გასაზრდელად, რაც დაეხმარება შემდგომი შეფასების პროცესებს.  

 

3.2. მოსალოდნელი შედეგების მისაღწევად საჭირო რესურსები  

პროექტის დეტალური ბიუჯეტი წარმოდგენილია პირველ დანართში.  

წინამდებარე პროექტის ფარგლებში აქტივობების დასაფინანსებლად სულ საჭიროა 1,665,000 ევრო, რაც 

მოიცავს ევროკავშირის წილს 1,500,000 ევროს ოდენობით და საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის 

უმაღლესი საბჭო მხრიდან გაზიარებულ ხარჯებს 147,000 ევროსა და 18,000 ევროს ოდენობით; ბიუჯეტი 
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ითვალისწინებს ხარჯებს სხვადასხვა შედეგების მისაღწევად, ასევე ცნობადობისა და მართვის ხარჯებს 

შემდეგნაირად:   

შედეგი თანხა (ევრო) 

გრძელვადიანი შედეგი 1     890,000.00  

გრძელვადიანი შედეგი 2        169,510.00  

ცნობადობის ხარჯები        113,572.94  

მართვის ხარჯები        381,564.00  

GMS, EU 7%           98,130.84  

ჯამი      1,665,000 ევრო   

 

თითოეული შედეგისათვის კალკულაცია მოიცავს ყველა საკვანძო პროდუქტის გამოყენებას, როგორიცაა 

ძირითადი თანამშრომლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ტექნიკური ექსპერტიზა, აღჭურვილობა, 

საქონელი და სერვისები, აგრეთვე სამუშაოები (პროექტის კომპონენტების ფარგლებში), სამგზავრო 

ხარჯები, და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობის ჩამოყალიბება.    

საჭირო მასალები და ადამიანური რესურსები ჩამოთვლილია ქვემოთ. შესაბამისი ხარჯები 

განსაზღვრულია პირველ დანართში - ბიუჯეტი.  

 

პარლამენტის კონტრიბუცია ნატურით 

პროექტს ექნება ოფისი საქართველოს პარლამენტში (თბილისი, რუსთაველის გამზირი #8), როგორც 

პარლამენტის კონტრიბუცია ნატურით. კომუნალური ხარჯები (ელექტრო ენერგია, წყალი, გათბობა) და 

დასუფთავების სერვისები დაიფარება როგორც ნატურით გადახდის წილი.  

პროექტის აღჭურვილობა და სხვა მიმდინარე ხარჯები   

პროექტის ბიუჯეტი მოიცავს შემდეგ ხარჯებს:   

• IT და ტელეკომუნიკაციების ხარჯები  

• ოფისის მუშაობისათვის სტაციონალური მარაგები   

• ავტომობილების ტექ. მომსახურების, დაზღვევის, საწვავისა და ცვეთის ხარჯები   

• კომპიუტერისა და საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა  

• პროექტის აქტივობებისთვის მგზავრობისა და საველე სამუშაოების ხარჯები 

• პროექტის კომუნიკაციებისა და ცნობადობის აქტივობები (განსაზღვრული კომუნიკაციებისა და 

ცნობადობის გეგმაში) 

პროექტთან დაკავშირებული ადამიანური რესურსი: 

მიუხედავად იმისა, რომ ქვემოთ მითითებული ნაწილი მოიცავს  შესაბამისი პოზიციების მოკლე 

აღწერილობას, პროექტის მმართველობისა და მენეჯმენტის ღონისძიებების შესახებ მე-VII ნაწილი 

ითვალისწინებს თითოეულის დეტალურ აღწერილობას; თითოეული პოზიციის დეტალური ხარჯები 

ასევე ჩაშლილია ბიუჯეტში (დანართი 1). 

1. პროექტის მენეჯერი (SB4/MID – 100%) – პროგრამული და ადმინისტრაციული ზედამხედველობა 

და შიდა კონტროლი, პროექტის ბენეფიციარ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის კოორდინაცია 

და ზედამხედველობა, კომუნიკაცია და ანგარიშგება ევროკავშირის დელეგაციასთან; 

2. პროექტის ადმინისტრაციული და ფინანსური ასისტენტი (SB3/MID – 100%) – პასუხისმგებელი 

ფინანსურ, საკონტრაქტო და ორგანიზაციული საკითხების ტექნიკურ მხარდაჭერაზე; 

3. პროექტის ინსტიტუციური განვითარების სპეციალისტი (SB4/Q1 – 100%) – პასუხისმგებელი 

პროექტის კომპონენტებზე, რომლებიც მიმართულია ბენეფიციარის ინსტიტუციური 

განვითარების საჭიროებებზე. ის უზრუნველყოფს პროექტის მენეჯერის მხარდაჭერას ყველა 

მიმდინარე დაგეგმარებასა და აქტივობების განხორციელებაში და პასუხისმგებელია პროექტის 

მონიტორინგსა და შეფასებაზე UNDP და ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად;     

4. პროექტის ოფიცერი (SB4/MID – 50%) – პროგრამული და ადმინისტრაციული ზედამხედველობა 

და შიდა კონტროლი პროექტის მეორე შედეგისთვის, აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან 



25 

ინსტიტუციონალური ურთიერთობების კოორდინაცია, კომუნიკაცია და ანგარიშგება პროექტის 

მენეჯერთან;   

5. პროექტის ადმინისტრაციული/ფინანსური ასისტენტი – (SB3/Q1 – 50%) - პასუხისმგებელი 

პროექტის მეორე შედეგის ფინანსურ, საკონტრაქტო, ორგანიზაციულ საკითხებში ტექნიკურ 

მხარდაჭერაზე.    

6. პროექტის მძღოლი/მომმარაგებელი (SB1/MID - 100%) – პასუხისმგებელი პროექტის 

თანამშრომლების გადაადგილებაზე სხვადასხვა შეხვედრებზე/ღონისძიებებზე და 

ლოგისტიკური საკითხების მხარდაჭერაზე, მათ შორის ტრანსპორტირება რეგიონებში 

საჭიროების მიხედვით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელების დროს.    

7. UNDP დემოკრატიული მმართველობის (DG) ჯგუფის ხელმძღვანელი (NoB – 15%) – 

პასუხისმგებელი პროექტის ხარისხის უზრუნველყოფაზე, პროექტის საბჭოს მხარდაჭერაზე, 

გაეროს განვითარების პროგრამასა და გაეროს სხვა სააგენტოებთან, ასევე დაინტერესებულ 

მხარეებთან კოორდინაციის ხელშეწყობაზე. DG ჯგუფის უფროსი შეავსებს ყოველთვიურ დროის 

აღრიცხვის ფურცელს, რომელიც ასახავს უშუალოდ მოცემულ პროექტზე დახარჯულ დროს.     

8. UNDP დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის თანაშემწე (G6 - 15%) – პასუხისმგებელი 

ადმინისტრაციული რჩევებისა და ადგილობრივი ოფისიდან პროექტის განხორციელების 

მხარდაჭერაზე. ის უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ, საკონტრაქტო და ანგარიშგებასთან 

დაკავშირებულ მხარდაჭერას UNDP-ის შესაბამის წესებსა და რეგულაციებთან და სათაო ოფისის 

სტანდარტულ სამოქმედო პროცედურებთან ადმინისტრაციული პროცესების შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად. DG პროგრამის ასისტენტი შეავსებს ყოველთვიურ დროის აღრიცხვის 

ფურცელს, რომელიც ასახავს უშუალოდ მოცემულ პროექტზე დახარჯულ დროს.   

9. UNDP კომუნიკაციების ანალიტიკოსი (NoB – 8%) – პროექტს აძლევს რეკომენდაციებს 

კომუნიკაციებთან დაკავშირებულ ყველა საკითხებზე და მხარს უჭერს პროექტს მისი 

კომუნიკაციებისა და ცნობადობის გეგმების განხორციელებაში. ის ასევე პირდაპირ კავშირშია 

საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის კომუნიკაციების ჯგუფთან. UNDP კომუნიკაციების 

ანალიტიკოსი შეავსებს დროის აღრიცხვის ყოველთვიურ ფურცელს, რომელიც ასახავს 

უშუალოდ მოცემულ პროექტზე დახარჯულ დროს.    

ღონისძიებების ჩატარების ადგილის, კვებისა და სხვა ლოგისტიკური საკითხების დაფინანსებისას 

განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა იქნეს გამოჩენილი ფისკალური შეზღუდვების დროს გადასახადის 

გადამხდელთა თანხის მიმართ, აგრეთვე ნახშირბადის გამოყოფაზე. საჯარო ღონისძიებებს კერძო 

ღონისძიებებთან მიმართებაში მიენიჭებათ უპირატესობა, შესაბამისი აუდიტორიის სამუშაო ადგილთან 

ღონისძიების ადგილის დაშორება იქნება მინიმალური, და თავიდან იქნება აცილებული 

ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების გამოყენება, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, რაც სათანადოდ 

იქნება ნებადართული ევროკავშირის დელეგაციის მიერ 2-3 კვირით ადრე წინასწარ ცნობით.       

 

3.3. პარტნიორობა და დაინტერესებული მხარეები 

პროექტის ძირითადი პარტნიორები და მისი უმთავრესი ბენეფიციარები არიან - საქართველოს 

პარლამენტი, უფრო კონკრეტულად კი, (1) დეპუტატები ყველა პოლიტიკური და გენდერული 

ჯგუფიდან პროექტის აქტივობებში ბალანსირებული წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად, და (2) 

პარლამენტის თანამშრომლები დეპარტამენტებიდან და კომიტეტებიდან დაბალანსებული გენდერული 

წარმომადგენლობით; ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭო - მისი არჩეული წევრები ყველა პოლიტიკური და 

გენდერული ჯგუფიდან და ადმინისტრაციული თანამშრომლები დაბალანსებული გენდერული 

წარმომადგენლობით.   

პროექტის სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მოიცავს სამთავრობო ოფიციალური პირები, სამოქალაქო 

საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაციები:    

სამთავრობო წარმომადგენლები მონაწილეობას ძირითადად მიიღებენ პროექტის აქტივობებში, 

როგორებიცაა შეხვედრები, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ახლო კოორდინაცია საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელ შტოებს შორის, განსაკუთრებით პარლამენტის საზედამხედველო აქტივობების 

ფარგლებში.     
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ზოგადად, საკანონმდებლო და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების 

უმნიშვნელოვანესი როლის გათვალისწინებით, პროექტი ხელს შეუწყობს მის აქტივობებში 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობას, მათ შორის ღია მმართველობის პარტნიორობის 

ინიციატივისა და პარლამენტის თემატური მოკვლევების მეშვეობით, რათა ხელი შეუწყოს 

გამჭვირვალობასა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას საპარლამენტო პროცესებში. გარდა 

პროექტის გრძელვადიანი პარტნიორის - IDFI-სა, რომელიც ახორციელებს ღია მმართველობის 

პარტნიორობის ინიციატივასთან დაკავშირებულ პროექტის კომპონენტებს (პარლამენტსა და აჭარის 

უმაღლესი საბჭოში), თანამშრომლობა ასევე დამყარდება სხვა საპარლამენტო მონიტორინგის 

ორგანიზაციებთან, როგორიცაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო,  პარლამენტის მუშაობის 

რეგულარულ მონიტორინგში მისი შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად საუკეთესო საერთაშორისო 

მეთოდოლოგიისა და პრაქტიკების გამოყენებით.      

განვითარების სხვა პარტნიორებთან/პროექტებთან კოორდინაცია, ურთიერთშევსება და ერთობლივი 

ძალისხმევა  

წლების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა ძლიერი მხარდაჭერა მიიღო სხვადასხვა დონორი და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან. ინტერესი განსაკუთრებით გაიზარდა ბოლო წლების 

განმავლობაში, როდესაც პარლამენტმა დაიწყო პირველი რეალური ნაბიჯების გადადგმა მისი 

გაძლიერებისაკენ. მიმდინარე კონსტიტუციურ და მარეგულირებელ კონტექსტში, როდესაც 

პარლამენტის როლი და ფუნქციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, საერთაშორისო განვითარების 

პარტნიორები მეტად დაინტერესებულნი არიან შეუწყონ ხელი საქართველოში საპარლამენტო 

დემოკრატიის განვითარებასა და გაძლიერებას. UNDP ზემოაღნიშნულს განიხილავს, როგორც 

სხვადასხვა ორგანიზაციების შესაძლებლობას, შეავსონ, დაეყრდნონ ერთმანეთის აქტივობებს და 

შეისწავლონ ერთობლივი ძალისხმევა კონკრეტული რეფორმის ინიციატივებისათვის. 

UNDP უზრუნველყოფს აქტიურ თანამშრომლობას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ სხვა 

პროექტებთან, მათ შორის:  

• ასოცირების შეთანხმების ხელშეწყობა, ფაზა II-ს აქვს როგორც სამთავრობო, ისე საპარლამენტო 

მიმართულებები და მხარს უჭერს საკანონმდებლო ორგანოს ასოცირების შეთანხმების 

განხორციელებისა და ზედამხედველობის მიმართულებით მისი როლის გააქტიურებაში და 

უზრუნველყოფს შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამებს ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან დაახლოების კუთხით. შესწავლილ იქნება ერთობლივი ინიციატივები და 

ძალისხმევა თემატური მოკვლევისა და ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე კონტროლის 

სფეროებში, რომელთა სამიზნეა AA/DCFTA თემები.      

• ეკონომიკური მმართველობისა და ფისკალური ანგარიშვალდებულების პროგრამა მიმართულია 

ეკონომიკური მმართველობისა და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების გაძლიერებისაკენ, 

რაც ასევე მოიცავს საჯარო ფინანსებზე საპარლამენტო ზედამხედველობას. ამ კონტექსტში, 

პროგრამა პრიორიტეტს ანიჭებს პარლამენტის ფინანსური და საბიუჯეტო კომიტეტის 

გაძლიერებას და სრულფასოვანი საჯარო ანგარიშების კომიტეტის ჩამოყალიბებას. პროექტი 

უზრუნველყოფს ინფორმაციის რეგულარულ გაცვლას პროგრამასთან და რეგლამენტის 

გადახედვის პროცესში კოორდინირებას, პარლამენტში სპეციალური საჯარო ანგარიშების 

კომიტეტის შექმნის მხარდაჭერის მიზნით.   

• უსაფრთხოებისთვის,  ანგარიშვალდებულებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის 

(SAFE) ევროკავშირის პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების 

გაძლიერებას კარგი მმართველობისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებით, inter alia, 

უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის გაძლიერების მეშვეობით. ამ თვალსაზრისით, 

პროგრამა მიზნად ისახავს, რომ გააუმჯობესოს შესაძლებლობები და კოორდინაცია პარლამენტს, 

სახალხო დამცველის ოფისსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის. უზრუნველყოფილ 

იქნება პროგრამის აქტივობებთან ურთიერთშევსება, განსაკუთრებით პარლამენტის თავდაცვისა 

და უსაფრთხოების კომიტეტისა და ნდობის ჯგუფისათვის შესაძლებლობების გაძლიერების 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფის დროს. 

• საქართველოში საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამა ხელს უწყობს 

საჯარო მმართველობის ფართომასშტაბიანი რეფორმების განხორციელებას ქვეყანაში. პროექტი 

კოორდინაციაში იქნება პროგრამასთან საჭიროების შესაბამისად იმ საკითხებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც ეხება საჯარო მმართველობის რეფორმას და საჯარო მოხელეების შესაძლებლობების 

განვითარებას.   
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• INTER PARES პარლამენტები პარტნიორობაში არის ევროკავშირის გლობალური პროგრამა, 

რომელიც პარტნიორ ქვეყნებში პარლამენტების საკანონმდებლო, საზედამხედველო, 

წარმომადგენლობითი, საბიუჯეტო და ადმინისტრაციული ფუნქციების გაძლიერების 

მეშვეობით ახდენს პარლამენტების ფუნქციონირების გაუმჯობესებას.13 შესაძლებლობის 

შემთხვევაში, პროექტი ითანამშრომლებს პროგრამასთან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

პარლამენტებთან გამოცდილების გაცვლის სფეროებში, პარლამენტის თანამშრომლების 

პროფესიულ განვითარებაზე ფოკუსირებით. შესაძლებელია სინერგიების შესწავლა 

საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ინსტიტუციურ რეფორმებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე პარლამენტსშიდა სამუშაო შეხვედრებისა და კონფერენციების ორგანიზებით.      

UNDP გააგრძელებს აქტიურ თანამშრომლობას დემოკრატიის ეროვნულ ინსტიტუტთან (NDI), როგორც 

პარლამენტის ღია მმართველობის პარტნიორობასთან დაკავშირებული აქტივობების, ისე პარლამენტის 

სასწავლო ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერების ფარგლებში, სადაც NDI იქნება განვითარების 

წამყვანი პარტნიორი. NDI-სა და USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის (GGI) პროგრამებთან ერთად, 

სასწავლო ცენტრს კიდევ ერთხელ გაეწევა მხარდაჭერა პარლამენტის წევრთა ინდუქციის ინოვაციური 

პროგრამის განხორციელებაში 2020 წელს ახლად არჩეული დეპუტატებისათვის.   

უზრუნველყოფილ იქნება ახლო კოორდინაცია და ურთიერთშევსების ინიციატივები USAID კარგი 

მმართველობის ინიციატივასთან, რომელიც ასევე უწევს მხარდაჭერას შერჩეულ საპარლამენტო 

კომიტეტებს თემატური მოკვლევების და ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე კონტროლის პროცესში. 

თანმიმდევრული მიდგომა იქნება უზრუნველყოფილი პროცესის განმავლობაში იგივე 

მეთოდოლოგიებისა და სახელმძღვანელო წიგნების გამოყენების მეშვეობით (სახელმძღვანელო თემატურ 
მოკვლევებზე, რომელიც მომზადდა UNDP/WFD/შვედეთის მთავრობის მიერ; ნორმატიული აქტების 
აღსრულებაზე კონტროლის  სახელმძღვანელო, რომელიც მომზადდა USAID GGI/WFD მიერ).  

NDI-სა და USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის პარალელურად, პროექტი ითანამშრომლებს GIZ 

პროგრამებთან, რომლებიც მუშაობენ პარლამენტის ადმინისტრაციული შესაძლებლობების 

გაძლიერებაზე, აგრეთვე ღიაობის ზოგი ინიციატივის განხორციელებაზე, რომლებიც ფოკუსირებულია 

საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობისაკენ.   

პროექტი ახლად შექმნილი პარლამენტის კვლევითი ცენტრისათვის შესაძლებლობების გაძლიერებისა 

და ინსტიტუციური მხარდაჭერის განხორციელებისას, რაც პარლამენტისათვის რეფორმების ერთ-ერთი 

ყველაზე პრიორიტეტული სფეროა, ითანამშრომლებს ზემოხსენებული ორგანიზაციების/პროექტების 

უმრავლესობასთან, განსაკუთრებით კი USAID კარგი მმართველობის ინიციატივასა და NDI -სთან.  

პროექტი ასევე მჭიდროდ ითანამშრომლებს UNDP დემოკრატიული მმართველობის პორტფელის სამ 

სხვა პროექტთან. პირველი - UNDP მმართველობის რეფორმის ფონდი (GRF) (რომელიც შვედეთის 
მთავრობის მიერ არის დაფინანსებული) უკვე ჩართული იყო პარლამენტთან სხვადასხვა ინიციატივების 

მეშვეობით, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში თემატური 

მოკვლევების პილოტირებისას, მწვანე პარლამენტის კონცეფციის შემუშავებისას და პარლამენტის 

უსაფრთხოების თანამშრომლების მიერ სპეციალური საჭიროების პირებთან კომუნიკაციისას (სმენა 

დაქვეითებულები).     

მეორე – UNDP საჯარო მმართველობის რეფორმა – პროექტი (დაფინანსებული UK Aid-ის მიერ) ამჟამად 

ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას (მმართველობას) პოლიტიკის დაგეგმვის 
სახელმძღვანელოს შემუშავებაში, რათა ხელი შეუწყოს ხელისუფლებას სამინისტროებში 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვაში. ევროკავშირისა და UNDP პროექტი 

შეისწავლის ერთობლივი ძალისხმევის შესაძლებლობას საჯარო მმართველობის რეფორმის პროექტთან, 

დაგეგმვის ციკლის, მისი პრინციპებისა და სტანდარტების შესახებ პარლამენტის ცნობიერების 

ასამაღლებლად, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პარლამენტში პოლიტიკის შემუშავების 

შესაძლებლობების განსამტკიცებლად და სახელმწიფოს/მთავრობის სხვადასხვა პოლიტიკის 

დოკუმენტების განხორციელების მონიტორინგისათვის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად.        

მესამე პროექტი – გაეროს გენდერული თანასწორობის ერთობლივი პროგრამა, ფაზა II (რომელიც 
შვედეთის ხელისუფლების მიერ არის დაფინანსებული) უკვე ჩართულია პარლამენტთან სხვადასხვა 

ინიციატივების მეშვეობით, მათ შორის ორი თემატური მოკვლევის ფარგლებში („ქალების ეკონომიკური 

                                                

საქართველოს პარლამენტი შესაძლოა მიჩნეულ იქნას როგორც გლობალური პროგრამის ბენეფიციარი
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გაძლიერებისათვის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე წვდომა“ და „საქართველოში 

პროფესიულ განათლებაზე ქალების წვდომა“), რომელთაც უძღვება პარლამენტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭო. გაეროს გენდერული თანასწორობის ერთობლივი პროგრამა  2012 ხელს უწყობს 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს გაძლიერებას. ევროკავშირისა და UNDP პროექტი შეისწავლის 

ერთობლივი ძალისხმევის შესაძლებლობას გაეროს გენდერული თანასწორობის ერთობლივ 

პროგრამასთან, სასწავლო ცენტრისა და პარლამენტის ახლად ჩამოყალიბებული კვლევითი ცენტრის 

მხარდასაჭერად.       

საბოლოოდ, ორმხრივი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გარდა, ევროკავშირისა და UNDP 

პროექტის მეშვეობით UNDP გააგრძელებს ტექნიკურ დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრებში 

მონაწილეობას, რომლებიც ორგანიზებულია თავმჯდომარის აპარატის უფროსის მიერ გენერალურ 

მდივანთან ერთად. ისინი რეგულარულად იმართება (უმეტესად  კვარტალურად) საპარლამენტო 

თემებზე სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ და დაგეგმილ აქტივობებზე 

ინფორმაციის გაცვლის მიზნით,  რათა არ მოხდეს ურთიერთგადაფარვა, მოხდეს შესაძლო სინერგიების 

შესწავლა და გაერთიანდეს ძალები ერთობლივი ინტერვენციისთვის. შეხვედრების მიზანს ასევე 

წარმოადგენს დონორთა მხარდაჭერილი პროექტების ინფორმირება პარლამენტის წარმოშობილი 

საჭიროებებისა და დაგეგმილი ინიციატივების შესახებ.      

 

3.4. რისკების ანალიზი 

ოპერაციული რისკებისა და ვარაუდების მართვა უზრუნველყოფილ იქნება განმარტებების  და 

რისკებისა და პრობლემების ჩარჩოს რეგულარული განახლებით, შესრულებისას გამოვლენილი 

ხარვეზების ესკალაციით, შესრულების შესახებ ანგარიშგებით, შეხვედრების ოქმებით და პროექტის 

საბჭოსა და შესაბამისი უნარითა და რესურსებით აღჭურვილი პროექტის მენეჯმენტით. რისკების 

დეტალური ჩამონათვალი და მათი გამოსწორების საშუალებები წარმოდგენილია ქვემოთ რისკების 

ჩარჩოში:          

P = ალბათობა; I = ზემოქმედება; შეფასება ეყრდნობა შკალას 1-დან (დაბალი), 4-მდე (მაღალი).  

# აღწერილობა 

იდენტიფ

იცირების 

თარიღი 

ტიპი 

ალბათო

ბა და 

ზემოქმე

დება 

კონტრზომები / 

 ხელმძღვანელობის რეაგირება 

შემსრულებელ

ი 

1 

2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებისათვის მზადება 

ხელს უშლის დეპუტატების 

აქტიურ ჩართულობასა და 

მონაწილეობას პროექტის 

აქტივობებში 2020 წლის 

გაზაფხული-ზაფხულის  

პერიოდში 

მარტი 

2019 

პოლიტი

კური 

 

P = 4 

I = 3 

ფოკუსი მიმართული იქნება 

თანამშრომლების შესაძლებლობების 

გაძლიერებაზე, ადმინისტრაციულ 

დონეზე სტრატეგიული 

დოკუმენტების შემუშავებასა და 

ახლადარჩეული პარლამენტისათვის 

მომზადებისკენ (ინდუქციის 

პროგრამები, მასალები და ა.შ.)  

პროექტის 

მენეჯერი/ 

პროექტის 

გუნდი 

2 

პარლამენტის ახლადარჩეულ 

წევრებს არ სურთ ჩაერთონ 

და გაატარონ წინა მოწვევის 

პარლამენტის მიერ 

განხორციელებული 

რეფორმები     

მარტი 

2019 

პოლიტი

კური 

 

P = 2 

I = 3 

UNDP მოახდენს პროექტის 

აქტივობების უპირატესობების 

პარლამენტთან კომუნიკაციას. 

უკეთესი შედეგებისათვის, მოხდება 

ე.წ. „რეფორმაზე ორიენტირებული“ 

დეპუტატების (მათ შორის ისინი, 

რომლებიც ასევე იყვნენ მე-9 

მოწვევის პარლამენტის 

შემადგენლობაში) იდენტიფიცირება 

პროცესის მხარდასაჭერად და 

კოლეგების წასახალისებლად, რომ 

ჩაერთონ ამ პროცესებში. 

პარლამენტის წევრთა ინდუქციის 

პროგრამა ასევ ძალიან შეუწყობს 

ხელს პარლამენტის წევრთა 

ცნობიერების ამაღლებას მათი 

როლისა და ფუნქციების შესახებ. თუ 

პრობლემა კვლავ შენარჩუნდება, 

UNDP CO საპარლამენტო 

ხელმძღვანელობას მიაწვდის 

UNDP 

ადგილობრივი 

ოფისი 

 

პროექტის 

მენეჯერი/ 

პროექტის 

გუნდი 
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# აღწერილობა 

იდენტიფ

იცირების 

თარიღი 

ტიპი 

ალბათო

ბა და 

ზემოქმე

დება 

კონტრზომები / 

 ხელმძღვანელობის რეაგირება 

შემსრულებელ

ი 

ინფორმაციას გამოწვევების შესახებ, 

რათა მოხდეს უფრო ეფექტური 

გზების მოძიება. 

3 

საპარლამენტო კომიტეტებისა 

და ზოგიერთი 

დეპარტამენტების 

არასაკმარისი 

დაკომპლექტება ხელს უშლის 

პროექტის კონკრეტული 

აქტივობების  

განხორციელებას 

მარტი 

2019 

ოპერაცი

ული 

P = 3 

I = 3 

 

UNDP მიაწვდის საპარლამენტო 

ხელმძღვანელობას ინფორმაციას  

გამოწვევების შესახებ და 

განუმარტავს ეფექტური და 

შესაბამისი უნარებით აღჭურვილი 

თანამშრომლების მნიშვნელობას 

ორგანიზაციის გასაძლიერებლად და 

მნიშვნელოვანი რეფორმების 

განსახორციელებლად. სადაც 

შესაძლებელია, მოხდება ყველაზე 

უნარიანი თანამშრომლების 

იდენტიფიცირება და მათთვის 

მხარდაჭერის აღმოჩენა.    

თუ პრობლემა კვლავ შენარჩუნდება, 

UNDP მოახდენს მისი რესურსების 

მსგავს აქტივობებზე გადართვას, 

მაგრამ განსხვავებული ორგანოების 

ჩართვით (მაგ. ღია მმართველობის 

საბჭო და/ან მოქალაქეთა 

ჩართულობის ცენტრი, 

კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

ნაცვლად). 

UNDP 

ადგილობრივი 

ოფისი 

 

პროექტის 

მენეჯერი/ 

პროექტის 

გუნდი 

4 

დონორები 

კონცენტრირებულნი არიან 

და მხარდაჭერას უწევენ 

ძირითადად ისეთ 

კომიტეტებსა და 

დეპარტამენტებს, რომლებსაც 

სურთ სხვადასხვა 

ინიციატივებში ჩართვა. 

რამდენიმე აქტიური 

ბენეფიციარის ყოლა 

ზღუდავს დონორებისათვის 

ოპერირების არეალს, რაც 

შედეგად წარმოშობს მათი 

აქტივობების ურთიერთ-

გადაფარვას, რადგან ყველა 

მათგან ერთი და იგივე 

სტრუქტურაზე იქნება 

ფოკუსირებული.   

მარტი 

2019 

ოპერაცი

ული 

P = 4 

I = 2 

 

UNDP რეგულარულად 

უზრუნველყოფს დონორი 

ორგანიზაციების ახლო 

კოორდინაციას მსგავსი 

გადაფარვების თავიდან 

ასაცილებლად და/ან ერთობლივი 

აქტივობებისათვის 

შესაძლებლობების შესასწავლად.   

UNDP 

ადგილობრივი 

ოფისი 

 

პროექტის 

მენეჯერი/ 

პროექტის 

გუნდი 

 

3.5. ცოდნის პროდუქტი 

პროექტის მიერ შემუშავებული ცოდნის ზოგიერთი სპეციფიკური პროდუქტი მოიცავს:   

• პარლამენტის სახელმძღვანელოს საკანომდებლო პროცესის შესახებ  

• განმარტებითი ბარათების შესახებ ვიდეო სახელმძღვანელოს  

• პარლამენტის კვლევითი ცენტრის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას  

• დეპუტატებისა და თანამშრომლებისათვის დისტანციური სწავლების/ელექტრონული სწავლების 

პროგრამას 

• პარლამენტსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ურთიერთობების 

დოკუმენტს  

• ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმას 2020-2021 წლებისათვის 
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• ამომრჩევლებთან ურთიერთობის შესახებ შედარებით კვლევასა და საქართველოს პარლამენტის 

კონცეფციის დოკუმენტს 

• პარლამენტის საკომუნიკაციო სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას  

• მოქალაქეთა სახელმძღვანელოს საკანონმდებლო ჩართულობის შესახებ 

• მცირე სახელმძღვანელოს სოციალური მედიის შინაარსის შემუშავებაზე   

• სასწავლო მასალას დეპუტატებისა და თანამშრომლებისათვის, პარლამენტის წევრთა ინდუქციის 

პროგრამის განახლებული სასწავლო გეგმის ჩათვლით  

• 2018 წლის რეგლამენტის განხორციელების შეფასების ანგარიშს  

• მე-10 მოწვევისათვის პარლამენტის ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიას  

• პარლამენტის მონიტორინგის მეთოდოლოგიას  

• აჭარის უმაღლესი საბჭოს ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას  

 

 

3.6. მდგრადობა და გასვლის სტრატეგია 

წლების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სხვადასხვა დონორების მხარდაჭერა, 

ევროკავშირის ჩათვლით. პარლამენტის გაძლიერება, რომლის ხელშეწყობაც ხდება ამ დახმარებით, 

აშკარად ჩანს როგორც კონსტიტუციური პასუხისმგებლობის გაფართოებაში, ისე მის წამყვან როლში, 

რომელსაც პარლამენტი ასრულებს საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაციებში, მათ შორის 

გლობალური ხელმძღვანელობით ღია პარლამენტის მოძრაობაში. იმავდროულად, მხარდაჭერისათვის 

მკაფიო მიზეზები და საფუძვლები არსებობს. განვითარების მიუხედავად, საქართველო მაინც რჩება 

ახალგაზრდა დემოკრატიად და დემოკრატიული პროცესები ბოლომდე ინსტიტუციონალიზებული არ 

არის. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების მართვა ხდება კარგად, „თამაშის წესები“ ყოველთვის 

შეთანხმებული ან დაცული არ არის. ქვეყანამ ბოლო პერიოდში გაიარა ძირეული კონსტიტუციური 

ტრანსფორმაცია საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე გადასვლით; აღნიშნული პროექტის 

მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს ამ ტრანსფორმაციის წარმატებით განხორციელებას.      

მხარდაჭერა მიმართულია მდგრადობისაკენ. იმ დროს, როცა წარსულში პარლამენტი ხშირად 

ეყრდნობოდა გარე მხარდაჭერას შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ზოგჯერ ძირითადი 

ფუნქციების შესასრულებლად, წარმოდგენილი პროექტი ზუსტად შეესაბამება პარლამენტის  

მრავალწლიანი ინსტიტუციური რეფორმის სტრატეგიას. სტრატეგია თავისთავად ემყარება პარლამენტის 

ფუნქციური პასუხისმგებლობების გათავისებისა და ინსტიტუციონალიზაციას, მათ შორის მისი 

ადამიანური რესურსების განვითარების გაძლიერებას გაუმჯობესებული სასწავლო ცენტრის მეშვეობით, 

ასევე ახალი კვლევითი ცენტრის საშუალებით პარლამენტისათვის კვლევითი მხარდაჭერის 

გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, პროექტი ხელს შეუწყობს ურთიერთობების დამყარებას ევროპის ქვეყნების 

პარლამენტებთან, რომლებიც უნდა გაგრძელდეს პროექტის მხარდაჭერის ფაზის მიღმა, საქართველოს 

პარლამენტის ინტეგრირებით ევროპულ პარლამენტებს შორის ურთიერთდახმარების არაფორმალურ 

ეკოსისტემაში.  

პროექტის გასვლის სტრატეგია ეყრდნობა მდგრადობის სტრატეგიას. საქართველოს პარლამენტმა გარე 

მხარდაჭერის მეშვეობით ჩამოაყალიბა ჩარჩოები, რაც აუცილებელია უწყვეტი განვითარებისა და 

მიმდინარე მხარდაჭერის გარეშე რეფორმებისათვის. ავტონომიური ზრდისა და განვითარების საკვანძო 

მახასიათებლები მოიცავს:      

1. საპარლამენტო რესპუბლიკის საკონსტიტუციო ჩარჩოს, რომელშიც პარლამენტს ეკისრება 

მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო უფლებამოსილება, წარმოადგენდეს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ეფექტურ საპირწონე საშუალებას;   

2. ახალ რეგლამენტს, რომელიც უზრუნველყოფს პროცედურულ მექანიზმებს ახალი 

საკონსტიტუციო უფლებამოსილების ამოქმედებისთვის; 

3. 2019-2020 წლების განახლებულ ინსტიტუციური რეფორმის გეგმას და შემდგომი 

ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიას 2020-2024 წლებისათვის, რომელიც განსაზღვრავს და 

უზრუნველყოფს ინსტიტუციური რეფორმებისათვის გზამკვლევს, რაც აუცილებელია, რათა 

დეპუტატებმა მიიღონ მათი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ტექნიკური და პროფესიული 

მხარდაჭერა;    

4. ახალი კვლევითი ცენტრის ჩამოყალიბებას, რომელიც საშუალებას მისცემს პარლამენტს, მიიღოს 

გადაწყვეტილებები ხარისხიან დამოუკიდებელ კვლევაზე დაყრდნობით, რაც საჭიროა 
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ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე ეფექტური კონტროლისა  და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ზედამხედველობისათვის;    

5. განახლებულ სასწავლო ცენტრს, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომელთა სწავლებასა და 

უნარების გაუმჯობესებას პარლამენტის საჭიროებების შესაბამისად;  

6. კომუნიკაციებისა და დიალოგის სტრატეგიას, რაც საშუალებას აძლევს ინსტიტუტს ეფექტურად 

მოახდინოს საქართველოს მოქალაქეებისათვის მისი მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში მოქალაქეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

კონსტრუქციულად ჩართვისათვის;   

7. დონორი ორგანიზაციების ტექნიკურ მექანიზმს, რომელიც ჩამოყალიბდა და უძღვება 

თავმჯდომარის აპარატის უფროსი საქართველოს პარლამენტის გენერალურ მდივანთან ერთად.   

როდესაც ყველა ეს ელემენტი ადგილზეა, პარლამენტი აღჭურვილი იქნება დამოუკიდებელი 

განვითარებისათვის, თუ, რა თქმა უნდა, განაგრძობს რეფორმებზე ორიენტირებულ საპარლამენტო 

საქმიანობას 2020 წლის შემდეგ და პოლიტიკური ხედვების სტაბილურობას. პროექტის გასვლის 

სტრატეგია შესაბამისად ფოკუსირებულია ახალი საპარლამენტო ფუნქციების ინსტიტუციონალიზაციის 

მხარდაჭერაზე. წარსულ ფაზაში პროექტი მხარს უჭერდა რეგლამენტის განახლებას,  ინსტიტუციური 

რეფორმის გეგმის პირველი ფაზის განვითარებასა და ახალი კვლევითი ცენტრის ჩამოყალიბებას. 

მიმდინარეობს სასწავლო ცენტრის გაძლიერება გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობითა და NDI-სა 

და სხვა საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით.    

ახალი პროექტი ასევე შეესაბამება განახლებულ ინსტიტუციური რეფორმის გეგმას და შესაბამისად, 

მხარს უჭერს პარლამენტის საკუთარ პრიორიტეტებს, რომლებმაც უნდა გააძლიერონ ახალი 

საპარლამენტო სტრუქტურები და პროცესები. ყოვლისმომცველი რეფორმების პროცესისათვის ამ 

მხარდაჭერის შედეგი იქნება ის, რომ განვითარებითი ფუნქციები, რომლებიც წარსულში 

გარკვეულწილად გარე რესურსებით განხორციელდა საერთაშორისო დაფინანსებული პროექტებით, 

როგორიცაა ევროკავშირისა და UNDP-ის ერთობლივი პროექტი საქართველოში საპარლამენტო 

დემოკრატიის სისტემის გაძლიერების შესახებ, განხორციელდება ადგილობრივი ჩართულობით, 

განვითარებაზე ორიენტირებით, სტრატეგიული განვითარების ეროვნული მიდგომის ფარგლებში და 

პარლამენტის პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ხელმძღვანელობის მეთაურობით.       

ახალი კვლევითი ცენტრი აიღებს პოლიტიკის შეფასებისა და ინოვაციების როლს, ამ შემთხვევაშიც, 

როგორც შიდა ორგანო. სასწავლო ცენტრი იმუშავებს გენერალურ მდივანთან და ადამიანური 

რესურსების მართვის დეპარტამენტთან ერთად, რათა მოახდინოს შემოთავაზებული კურსებისა და 

განხორციელებული სასწავლო სერვისების შესაბამისობაში მოყვანა ინსტიტუციური რეფორმის გეგმაზე 

დაყრდნობით. საბოლოოდ, ღია პარლამენტის საბჭოს ხელმძღვანელობის მეშვეობით, შემუშავდება 

ახალი საკომუნიკაციო და დიალოგის მიდგომა, რომელიც არა მხოლოდ დაეხმარება მოქალაქეებს, რომ 

გაიაზრონ პარლამენტის ფუნქცია, არამედ პარლამენტს ქმნის ანგარიშვალდებულს, რომ გააძლიეროს 

ინსტიტუტის გარე მონიტორინგი და შესაბამისად, დონორების მიმართ პასუხისმგებლობა ჩაანაცვლოს 

მოქალაქეების მიმართ პასუხისმგებლობით, როგორც ეს ევროკავშირსა და მის ფარგლებს მიღმა 

განვითარებულ დემოკრატიებშია.    
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IV. პროექტის მართვა 

4.1. ხარჯთ-ეფექტურობა და ეფექტიანობა  

პროექტის განხორციელების ფარგლებში წარმოშობილი ხარჯები ფოკუსირებული იქნება მხოლოდ იმ 

მოქმედებებზე, რაც საჭიროა პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოსათვის მხარდაჭერის 

განსახორციელებლად.    

ამის შესასრულებლად, პროექტი ეცდება დაასრულოს და დაეფუძნოს ევროკავშირისა და გაეროს 

პროექტს „საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება“, აგრეთვე ქვეყანაში 

საპარლამენტო მმართველობის სისტემის განვითარებასთან და საკანონმდებლო შტოს ფუნქციონირების 

გაძლიერებასთან დაკავშირებულ ევროკავშირისა და UNDP-ის სხვა ინიციატივებს.   

რესურსები ძირითადად გამოყენებული იქნება:  

• პროექტის ბენეფიციარების ტექნიკური დახმარების ინკლუზიური დაგეგმარებისა და პროექტის 

სამუშაო გეგმის ეფექტური განხორციელებისთვის;  

• პროექტის რესურსებით ბენეფიციარის საჭიროებების სწორი განსაზღვრისთვის;   

• მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების შესაბამისი შემუშავებისა და ფუნქციონირებისთვის.  

ინსტიტუციური რეფორმებისა და ეფექტური სინერგიის თანამიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად 

საპარლამენტო განვითარების ინიციატივებისა და აქტივობების დაგეგმვისას, პროექტი მჭიდროდ 

ითანამშრომლებს ევროკავშირის, USAID, GIZ, დიდი ბრიტანეთისა და შვედეთის მთავრობების და 

სხვების მიერ დაფინანსებულ, დონორების მიერ მხარდაჭერილ სხვადასხვა პროექტებთან და 

ინიციატივებთან.     

პროექტის მართვა განხორციელდება UNDP-ის ადგილობრივი ოფისის სხვადასხვა პროგრამებთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით, განსაკუთრებით კი დემოკრატიული მმართველობის პორტფოლიოსთან 

ერთად.    

პროექტის ყველა გათვალისწინებული აქტივობა განხორციელდება და შედეგები მიღწეულ იქნება 

შესყიდვებისა და ტენდერის ყველა პროცედურის განმავლობაში ხელმისაწვდომი რესურსებისა და 

ფულის ღირებულების ანალიზის მეშვეობით. პროექტის თანადაფინანსება ბენეფიციარის მიერ, ისევე 

როგორც ოფისის და კომუნალური ხარჯების ნატურით კონტრიბუცია ხელს შეუწყობს პროექტის 

მთლიან ეფექტურობას.     

პროექტის მართვასა და თანამშრომლებზე დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქვეთავში 3.2 

„მოსალოდნელი შედეგების მისაღწევად საჭირო რესურსები“ და ნაწილში VIII „მმართველობისა და 

მართვის  ღონისძიებები“. 
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V. შედეგების ჩარჩო 

განზრახული შედეგი, როგორც გაეროს პარტნიორობის სტრატეგიულ დოკუმენტშია განსაზღვრული (UNPSD) 2016-2020/საქართველოს ქვეყნის პროგრამული დოკუმენტი 

(CPD) 2016-2020: შედეგი 1. 2020 წლისათვის, საქართველოს მოქალაქეთა მოლოდინები, რომ მათი ხმა, კანონის უზენაესობა, საჯარო მმართველობის რეფორმა, და 

ანგარიშვალდებულება უზრუნველყოფილი იქნება დემოკრატიული მმართველობის უფრო ძლიერი სისტემით ყველა დონეზე; 

შედეგების ინდიკატორები, როგორც ჩამოყალიბებულია 2016-2020 წლების CPD-ში:  შედეგებისა და რესურსების ჩარჩო, მათ შორის საწყისი მაჩვენებელი და მიზნები 

1/ მმართველობის მსოფლიო ინდიკატორები. საწყისი მაჩვენებელი (2013): ხმისა და ანგრიშვალდებულების14 ინდექსი 54.5%; კანონის უზენაესობის ინდექსი 53.6%; 
მთავრობის ეფექტურობის ინდექსი 69.4%; მიზნები (2020): ხმისა და ანგრიშვალდებულების ინდექსი >60%; კანონის უზენაესობის ინდექსი >58%; მთავრობის 
ეფექტურობის ინდექსი  >72%; 2. კანონმდებლობასთან, სასამართლოსთან, დემოკრატიულ სისტემებსა და საჯარო სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით 

საზოგადოების ნდობისა და კმაყოფილების დონე. საწყისი მაჩვენებელი: უნდა ჩამოყალიბდეს (2015); მიზანი: უნდა ჩამოყალიბდეს 2015 საწყის მაჩვენებელზე 
დაყრდნობით; 3. პარლამენტსა და ადგილობრივ საბჭოებში ქალების მიერ დაკავებული ადგილების რაოდენობა. საწყისი მაჩვენებელი: პარლამენტი 11% (2012); 
ადგილობრივი საბჭოები 11.8% (2014); მიზანი: პარლამენტი 15% (2016) 20% (2020); ადგილობრივი საბჭოები 15% (2017) 

ქვეყნის პროგრამული დოკუმენტი (CPD) 2016-2020 შედეგების ინდიკატორები/საწყისი მაჩვენებელი/მიზნები:  

1.3.1. გაუმჯობესდა შეკავებისა და გაწონასწორების სისტემა; საწყისი მაჩვენებელი: ნაწილობრივი კმაყოფილება (2:4 პროპორციით); მიზანი: კმაყოფილება (3:4 

პროპორციით); წყარო: საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებების ანგარიშები 

1.3.2. პარლამენტის დადგენილება განსაზღვრავს როლებსა და ადამიანურ რესურსებს, რომლებიც უნდა ჩაერთონ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში, 

მათ შორის, მონაცემთა ინოვაციური შეგროვების და მოქალაქეთა ჩართულობის საშუალებით; საწყისი მაჩვენებელი: არა; სამიზნე: დიახ; წყარო: პარლამენტის 

დადგენილება OGP მონაწილეობის შესახებ 

გამოსაყენებელი შედეგ(ებ)ი UNDP-ის 2018-2020 წლების სტრატეგიული გეგმიდან: შედეგი 2. მდგრადი განვითარებისთვის სტრუქტურული ტრანსფორმაციის დაჩქარება 

/ 2.2.2 კონსტიტუციის შემუშავების, საარჩევნო და საპარლამენტო პროცესები და ინსტიტუციები განმტკიცებულია, რათა ხელი შეუწყონ მონაწილეობით, გამჭვირვალე და 

ანგარიშვალდებულ პროცესებს. 

პროექტის დასახელება და პროექტის Atlas ნომერი: საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია, პროექტი: 00113526/შედეგი: 00111651 

 

                                                
14 ასევე ეხება მე-2 შედეგში გაზომვის პროგრესს. 2020 წლისათვის საქართველოში მცხოვრებთ - მათ შორის უმცირესობებს, მოწყვლად ქალებს, მიგრანტებს, იძულებით 

გადაადგილებულ პირებსა და საერთაშორისო დაცვის საჭიროების მქონე პირებს - ექნებათ ნდობა მართლმსაჯულების სისტემისადმი, რომელიც არის ბავშვზე ორიენტირებული, 

აღასრულებს ეროვნულ სტრატეგიას და მოქმედებს გაეროს ადამიანის უფლებების სტანდარტების შესაბამისად.  
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 შედეგების ჯაჭვი ობიექტურად დადასტურებადი 

/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

გ
ავ

ლ
ენ

ა დემოკრატიული 

მმართველობა 

საქართველოში 

გაუმჯობესებულია 

(ა) დემოკრატიული მმართველობის 

დონე ეროვნულ დონეზე 

(ბ) საქართველოს 

ნაციონალიზებული  SDG 

ინდიკატორი 16.6.2.3 ხმისა და 

ანგარიშვალდებულების ინდექსი 

(გ) საქართველოს  

ნაციონალიზებული SDG 

ინდიკატორი 16.7.2 მოსახლეობის 

მაჩვენებელი, რომელიც თვლის, 

რომ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი ინკლუზიური და სწრაფია 

(ა) Freedom House-ის 2018 

წლის ქვეყნის ანგარიშში 

საქართველოს მიენიჭა 5,50 

ქულა ეროვნული 

დემოკრატიული 

მმართველობისათვის   

(ბ) 2015: 55% 

(გ) გაიზომება გლობალურ 

დონეზე მეთოდოლოგიის 

განვითარების შემდეგ  

(ა) ზრდა <6.50  

(ბ) & (გ) განსასაზღვრია 

(ა) Freedom House-ის 

ანგარიში ქვეყნის 

შესახებ 

www.freedomhouse.org  

(ბ) & (c) საქართველოს 

მიერ SDG შესრულების 

პროგრესის ანგარიში 

(მონაცემები 

შეგროვებულია SDG 

Tracker-ის 

საშუალებით)   

არ მიესადაგება 

შე
დ

ეგ
ი

 1/გაუმჯობესებული 

საპარლამენტო 

საქმიანობა ახალი 

კონსტიტუციური და 

საკანონმდებლო ჩარჩოს 

კონტექსტში 

1.1/ 2019-2020 წლების 

ინსტიტუციური რეფორმის გეგმის 

მიღწევების მაჩვენებელი  

1.2/ ღია პარლამენტის სამოქმედო 

გეგმის შესრულების მაჩვენებელი   

1.1/ 0%  

1.2/ ღიაობის 

ვალდებულებების 20% 

განხორციელებულია  

1.1/ სტრატეგიული 

ამოცანებისა და მიზნების 

70%   

1.2/ ღიაობის 

ვალდებულებების 70% 

განხორციელებულია 

1.1/ ინსტიტუციური 

რეფორმის გეგმის 

პროგრესის 

მიმოხილვის ანგარიში 

1.2/ ღია პარლამენტის 

სამოქმედო გეგმის 

პროგრესის ანგარიშები   

www.parliament.ge  

www.transparency.ge  

ვარაუდები: 

პოლიტიკური სისტემა 

კვლავ რჩება სტაბილური 

საპარლამენტო არჩევნებამდე 

და მის შემდეგ. პარლამენტი 

და აჭარის უმაღლესი საბჭო 

ერთვებიან პროექტის 

ინტერვენციებში და 

უზრუნველყოფენ 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.parliament.ge/
http://www.transparency.ge/
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 შედეგების ჯაჭვი ობიექტურად დადასტურებადი 

/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

2. აჭარის უმაღლესი 

საბჭოს 

გაუმჯობესებული 

ინსტიტუციური 

საქმიანობა 

2.1/ აჭარის უმაღლეს საბჭოში 

ინსტიტუციური რეფორმების 

სტატუსი 

2.2/ განხორციელებული 

ინსტიტუციური რეფორმების 

მაჩვენებელი 

2.1/ არ შექმნილა 

ინსტიტუციური 

რეფორმების 

სტრატეგიული ჩარჩო 

2.2/ 0% 

2.1/ შექმნილია 

ინსტიტუციური 

რეფორმების სტრატეგიული 

ჩარჩო 

2.2/ ინსტიტუციური 

რეფორმების არანაკლებ 50% 

განხორციელებულია 

2.1/აჭარის უმაღლესი 

საბჭოს 

ინსტიტუციური 

განვითარების 

სტრატეგია   

2.2/ სტრატეგიის 

განხორციელების 

მიმოხილვა 

www.sca.ge  

ურთიერთთანამშრომლობის 

უწყვეტ და თანაბარ დონეს.  

რისკები: 

2020 საპარლამენტო 

არჩევნებმა შესაძლოა, ერთი 

მხრივ, აწიოს პოლიტიკური 

ტემპერატურა და 

გამოიწვიოს დეპუტატების 

წინა საარჩევნო კამპანიაში 

ჩართვა, რაც გამოიწვევს 

რეფორმების ტემპის 

შენელებას; მეორე მხრივ,  

ახლადარჩეულმა 

კანონმდებლებმა შესაძლოა 

უარი თქვან ან არ მიანიჭონ 

პრიორიტეტი რეფორმებს, 

რითიც ხელს შეუშლიან მათ 

განხორციელებას  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sca.ge/
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 შედეგების ჯაჭვი ობიექტურად დადასტურებადი 

/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

პრ
ო

დ
უ

ქტ
ი

 1.1. პარლამენტში 

მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული 

პოლიტიკისა და 

საკანონმდებლო 

პროცესები 

გაძლიერებულია 

 

1.1.1 პარლამენტის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერა ვარაუდები: 

საპარლამენტო 

ხელმძღვანელობა 

გამოხატავს მზადყოფნას, 

რომ გააძლიეროს 

პარლამენტის როლი 

პოლიტიკის 

განხორციელებისა და 

საკანონმდებლო პროცესში. 

თემატურ მომხსენებლებს 

აქვთ მათი განსაზღვრული 

როლები და თემები და მზად 

არიან აღასრულონ მათი 

მანდატი სრული 

მოცულობით. კვლევითი 

ცენტრი 

დაკომპლექტებულია და 

ქმედითია.   

რისკები: 

კომიტეტის 

ხელმძღვანელობა შესაძლოა, 

ეცადოს მოახდინოს 

საპარლამენტო 

ოპოზიციის/უმცირესობების 

წევრი დეპუტატების გარიყვა 

პროექტის აქტივობებიდან. 

თემატური მომხსენებლები 

შესაძლოა არ იყვნენ 

აქტიურები ან 

დაინტერესებულნი,  

პოლიტიკის და კანონის 

შემუშავების სხვადასხვა 

სფეროს მიმართულებით. 

1.1.1(ა) საკანონმდებლო პროცესში 

პარლამენტის როლის შესახებ 

სახელმძღვანელოების 

ხელმისაწვდომობა   

1.1.1(ბ) დეპუტატებისა და 

თანამშრომლების რაოდენობა 

(ქალებიც და კაცებიც), რომელთაც 

ჩაუტარდათ სწავლება პოლიტიკის 

დაგეგმვის სტანდარტების შესახებ    

 

1.1.1(ა) პარლამენტის 

როლი საკანონმდებლო 

პროცესში 

გათვალისწინებულია 

კონსტიტუციითა და 

რეგლამენტით; თუმცა, 

საჭიროა პროცესის 

მკაფიოდ აღწერის 

დოკუმენტი 

საკანონმდებლო პროცესის 

თითოეულ ეტაპზე 

პარლამენტის როლის 

გამოსაკვეთად   

1.1.1(ბ) 0 

1.1.1(ა) პარლამენტის 

სახელმძღვანელო 

საკანონმდებლო პროცესის 

შესახებ შემუშავებულია და 

პარლამენტის სასწავლო 

პროგრამის განუყოფელ 

ნაწილად იქცა   

1.1.1(ბ) განხორციელდა 

პარლამენტის სულ მცირე 30 

წევრისა და 60 

თანამშრომლის 

(დაბალანსებული 

გენდერული 

წარმომადგენლობით) 

სწავლება პოლიტიკის 

დაგეგმვის სტანდარტების 

შესახებ   

1.1.1(ა) საკანონმდებლო 

პროცესის 

სახელმძღვანელო  

1.1.1(ბ) სასწავლო 

მასალები, დღის 

წესრიგები, 

მონაწილეთა სიები და 

მონაწილეთა შეფასება   

 

1.1.2 საპარლამენტო კომიტეტებისა და თემატური მომხსენებლებისათვის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

1.1.2(ა) კომიტეტების რაოდენობა, 

რომლებიც აღჭურვილნი არიან 

უნარებით, ეფექტურად შეასრულონ 

პოლიტიკის განხორციელების 

ფუნქცია და მონაწილეობა მიიღონ 

საკანონმდებლო პროცესში.   

1.1.2 (ბ) პარლამენტის 

ახლადარჩეული წევრებისა და 

თანამშრომლების პროცენტულობა 

(ქალები და კაცები), რომელთაც 

ჩაუტარდათ სწავლება 

მრავალფეროვნებისა და 

1.1.2(ა) 3 კომიტეტები 

უზრუნველყოფილნი 

იყვნენ ექსპერტული 

შეფასებით, მათი 

პოლიტიკის 

განხორციელებისა და 

საკანონმდებლო 

ფუნქციების 

შესასრულებლად, 

ევროკავშირისა და UNDP 

წინა საპარლამენტო 

პროექტის ფარგლებში.   

1.1.2(ა) 15-დან სულ მცირე 6 

კომიტეტი აღჭურვილია 

შესაბამისი უნარებით   

1.1.2(ბ) პარლამენტის 

ახლადარჩეული წევრებისა  

და თანამშრომლების სულ 

მცირე 60%-ს ჩაუტარდა 

სწავლებები 

1.1.2(ა) კომიტეტებისა 

და თემატური 

მომხსენებლების მიერ 

შემუშავებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების 

პროექტი/კონცეფცია/რ

ეკომენდაციები; 

სასწავლო მასალები; 

დღის წესრიგები, 

მონაწილეთა სიები; 

სამუშაო 

შეხვედრების/სასწავლ
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/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 
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ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

ინკლუზიის ძირითად პრინციპებზე 

როგორც პარლამენტის მუშაობის 

ფარგლებში, ისე მის გარეთ.   

1.1.2(ბ) 0 ო ვიზიტების 

ანგარიშები   

1.1.2(ბ) სასწავლო 

მასალები, დღის 

წესრიგები, 

მონაწილეთა სიები და 

მონაწილეთა 

შეფასებები   

დეპუტატების/კომიტეტების 

მხრიდან ინტერესი და 

მოთხოვნა ახალი კვლევითი 

ცენტრის მიმართ შესაძლოა 

არ იყოს საკმარისი.    

1.1.3 პარლამენტის კვლევითი ცენტრის გაძლიერება  

1.1.3(ა) საპარლამენტო კვლევითი 

ცენტრის სტრატეგიული 

განვითარების ხედვის 

ხელმისაწვდომობა   

1.1.3(ბ) მცოდნე და გამოცდილი 

კადრების (ქალები და კაცები) 

ხელმისაწვდომობა 

დეპუტატებისთვის მაღალი 

ხარისხის კვლევისა და 

ანალიტიკური მომსახურების 

უზრუნველსაყოფად  

 

1.1(ა) საპარლამენტო 

კვლევითი ცენტრი 

ჩამოყალიბებულია, მაგრამ 

ჯერ არ ოპერირებს, არ 

არის დაკომპლექტებული 

და არ გააჩნია 

სტრატეგიული 

განვითარების ხედვა   

1.1.3(ბ) კვლევითი ცენტრი 

ჯერ არ არის 

დაკომპლექტებული 

 

1.1(ა) საპარლამენტო 

კვლევითი ცენტრის 

განვითრების სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა 

შემუშავებულია და 

პრაქტიკაში გამოყენებული   

1.1.3(ბ) სწავლება ჩაუტარდა 

თანამშრომლების სულ 

მცირე 70% 

(დაბალანსებული 

გენდერული 

წარმომადგენლობით), 

რომლებმაც გაიცნეს 

საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკა; თანამშრომლების 

დაკმაყოფილების დონე 

საშუალოზე მაღალია    

1.1.3(ა) პარლამენტის 

კვლევითი ცენტრის 

სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა  

1.1.3(ბ) 

თანამშრომელთა 

კმაყოფილების კვლევა 

(დეპუტატების მიერ); 

სწავლების, სამუშაო 

შეხვედრების, 

სასწავლო ვიზიტების 

მასალები, დღის 

წესრიგები, 

მონაწილეთა სია, 

სამუშაო 

შეხვედრების/სასწავლ

ო ვიზიტების 

ანგარიშები 
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/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

 1.2. საპარლამენტო 

ზედამხედველობის 

შესაძლებლობები 

გაზრდილია   

1.2.1 საპარლამენტო კომიტეტებში თემატური მოკვლევის პროცესის ხელშეწყობა ვარაუდები: 

კომიტეტები პრიორიტეტებს 

ანიჭებენ მათი 

ზედამხედველობის 

ფუნქციის განხორციელებას. 

ასევე არსებობს სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან და 

დამოუკიდებელ 

სახელმწიფო 

ინსტიტუტებთან უკეთესი 

თანამშრომლობის მიმართ 

ინტერესი, პარლამენტის 

საზედამხედველო როლის 

ხელშეწყობის მიზნით.  

რისკები: 

კომიტეტის 

ხელმძღვანელობა შესაძლოა, 

ეცადოს მოახდინოს 

საპარლამენტო 

ოპოზიციის/უმცირესობების 

წევრი დეპუტატების გარიყვა 

პროექტის აქტივობებიდან. 

საპარლამენტო 

ხელმძღვანელობასა და 

კომიტეტებში პოლიტიკურმა 

ცვლილებებმა შესაძლოა 

შეზღუდონ პროექტის 

შედეგების მიმართ 

ადგილობრივ დონეზე 

კუთვნილების შეგრძნება და 

მდგრადობა.   

1.2.1(ა) განხორციელებული 

თემატური მოკვლევების და 

მხარდაჭერილი კომიტეტების 

რაოდენობა  

1.2.1(ბ) თემატურ მოკვლევებში 

ჩართვისა და ხელშეწყობის 

უნარებით აღჭურვილი სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

რაოდენობა  

1.2.1(ა) ევროკავშირისა და 

UNDP-ის წინა პროექტის 

მიერ თემატური 

მოკვლევების მხარდაჭერა 

არ განხორციელებულა   

1.2.1(ბ) UNDP GRF 

პროექტის ფარგლებში 

თემატურ მოკვლევებზე 

მხოლოდ საინფორმაციო 

ხასიათის სესიები  

ჩაუტარდათ 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს 

1.2.1(ა) განხორციელდა 

არანაკლებ 6 თემატური 

მოკვლევისა და 15-დან 4 

კომიტეტის მხარდაჭერა  

1.2.1(ბ) თემატურ 

მოკვლევებზე სწავლება 

ჩაუტარდათ არანაკლებ 15 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციას როგორც 

თბილისიდან, ისე 

რეგიონებიდან  

1.2.1(ა) კომიტეტების 

ანგარიშები თემატურ 

მოკვლევებზე, 

შეხვედრების 

განრიგები, მედია 

გაშუქება, 

ტრენინგების/სასწავლო 

ვიზიტების ანგარიშები, 

დღის წესრიგები. 

1.2.1(ბ) არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ 

მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული 

წარდგინებები, 

სწავლების/სამუშაო 

შეხვედრების 

მასალები, დღის 

წესრიგები, 

მონაწილეთა სიები, 

შეფასებები   

1.2.2. ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე ზედამხედველობის პროცესში საპარლამენტო კომიტეტების მხარდაჭერა 

1.2.2(ა) განხორციელებული 

ნორმატიული აქტების 

აღსრულებაზე კონტროლის და 

მხარდაჭერილი კომიტეტების 

რაოდენობა   

1.2.2(ა) არავითარი 1.2.2(ა) განხორციელდა 

არანაკლებ 4 ნორმატიული 

აქტების აღსრულებაზე 

კონტროლი  და 15-დან 

არანაკლებ 4 კომიტეტის 

მხარდაჭერა  

1.2.2(ა) პოსტ-

საკანონმდებლო 

მოკვლევის შესახებ 

ანგარიშები 

კომიტეტების მიერ;  

შეხვედრების დღის 

წესრიგები, მედიის 

მიერ გაშუქება; 

ტრენინგების/სასწავლო 

ვიზიტების ანგარიშები, 
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მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

დღის წესრიგები 

1.2.3 პარლამენტსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება   

1.2.3/ პარლამენტსა და 

დამოუკიდებელ სახელმწიფო 

ინსტიტუტებს შორის 

თანამშრომლობის საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის 

ხელმისაწვდომობა  

1.2.3/ 

თანამშრომლობისათვის 

ზოგადი ჩარჩო 

უზრუნველყოფილია 

კონსტიტუციითა და 

რეგლამენტით; საჭიროა 

საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკაზე 

დაფუძნებული 

დეტალური პროცესი   

1.2.3/ საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის 

ამსახველი დოკუმენტი 

შემუშავებულია და 

წარდგენილია პარლამენტის 

ხელმძღვანელობისათვის   

1.2.3/ საუკეთესო 

საერთაშორისო 

პრაქტიკის დოკუმენტი   

1.2.4 უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის გასაუმჯობესებლად პარლამენტის შესაძლებლობების მხარდაჭერა   

1.2.4(ა) სამხედრო კანონმდებლობის 

კოდიფიკაციის შესახებ 

რეკომენდაციების 

ხელმისაწვდომობა  

1.2.4(ბ) უსაფრთხოების სფეროზე 

ზედამხედველობის შესახებ 

სწავლებებისა და სასწავლო 

ვიზიტების რაოდენობა   

1.2.4(ა) პარლამენტის მიერ 

ამჟამად მიდის მუშაობა 

თავდაცვის კოდექსზე  

1.2.4(ბ) 2017-2019 წლებში 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

პროექტის ფარგლებში 

განხორციელებული 

ტრენინგები/სასწავლო 

ვიზიტები  

 

 

 

 

 

1.2.4(ა) კოდექსის პროექტზე 

დასკვნები და 

რეკომენდაციები 

შემუშავებულია 

პარლამენტის მიერ   

1.2.4(ბ) განხორციელდა 

არანაკლებ 4 სწავლება და 1 

სასწავლო ვიზიტი  

1.2.4(ა) 

დასკვნა/რეკომენდაციე

ბი 

12.4(ბ) ტრენინგის, 

სასწავლო ვიზიტის 

მასალები, დღის 

წესრიგები, ანგარიშები, 

მონაწილეთა სიები 
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მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

 1.3. საჯარო ჩართულობა 

საპარლამენტო 

პროცესებში 

გაძლიერებულია 

წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიისა და ღია 

მმართველობის 

პრინციპების 

ხელშეწყობის 

მეშვეობით   

1.3.1 საკანონმდებლო ღიაობის რეფორმების განხორციელებაში პარლამენტის ხელშეწყობა  ვარაუდები: 

პარლამენტი კვლავაც იღებს 

საკანონმდებლო ღიაობის 

რეფორმების 

ვალდებულებას და 

განიხილავს 

საჯარო/მოქალაქეთა 

ჩართულობას, როგორც მისი 

საკანონმდებლო და 

საზედამხედველო 

აქტივობების განუყოფელ 

ნაწილს    

რისკები: 

ახლად არჩეულ 

დეპუტატებს არ აქვთ 

ღიაობის რეფორმები მათ 

დღის წესრიგში; ღია 

მმართველობის 

ახლადშექმნილი საბჭო ვერ 

მიაღწევს საერთო 

კონსენსუსს 

განსახორციელებელ 

რეფორმებზე. 

თანამშრომლების 

შეზღუდული 

შესაძლებლობები და 

არასაკმარისი პოლიტიკური 

მხარდაჭერა ხელს უშლის 

კომუნიკაციის სტრატეგიისა 

და სამოქმედო გეგმის 

ეფექტურ განხორციელებას  

1.3.1(ა) 2020-2021/2 წლების 

სამოქმედო გეგმის 

ხელმისაწვდომობა  

1.3.1(ბ) განხორციელებული 

ღიაობის ვალდებულებების 

რაოდენობა   

1.3.1(გ) მოქალაქეთა სრული 

სპექტრისათვის საპარლამენტო 

პროცესებში ჩართვის შესახებ 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  

1.3.1(დ) მრავალფეროვანი 

ჯგუფების ჩართულობის სტატუსი 

(ქალები, ეთნიკური და სხვა 

უმცირესობები, ქალაქებსა და 

სოფლად მცხოვრები 

ახალგაზრდები ), რომელთაც აქვთ 

წვდომა საპარლამენტო პროცესებში 

ჩართვის შესახებ საჯარო 

ინფორმაციაზე   

1.3.1(ა) 2020-2021/2 წლების 

სამოქმედო გეგმა არ არის 

შემუშავებული 

1.3.1(ბ) არავითარი  

1.3.1(გ) საკანონმდებლო 

ინიციატივასა და 

მოქალაქეთა პეტიციების 

შესახებ ხელმისაწვდომია 2 

ტიპის ბუკლეტი;  

მოქალაქეებისათვის 

პარლამენტის 

ჩართულობის სხვა 

ინსტრუმენტების შესახებ 

ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი არ არის   

1.3.1(დ) ჩაშლილი 

მონაცემები შეგროვებული 

არ არის  

1.3.1(ა) 2020-2021/2 წლების 

სამოქმედო გეგმა 

მიღებულია  

1.3.1(ბ) განხორციელებულია 

არანაკლებ 3 ვალდებულება 

1.3.1(გ) მოქალაქეთა 

სახელმძღვანელო 

საკანონმდებლო 

ჩართულობის შესახებ 

შემუშავებულია და 

ხელმისაწვდომია 

პარლამენტის ვებგვერდზე, 

აგრეთვე გავრცელებულია 

მოსახლეობაში  

1.3.1(დ) ჩაშლილი 

მონაცემები მოქალაქეთა 

ჩართულობის შესახებ, 

რომელიც აჩვენებს 

ჩართულობის სტატუსს, 

შეგროვებულია   

1.3.1(ა) სამოქმედო 

გეგმა და პარლამენტის 

ბიუროს რეზოლუცია 

სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცებაზე   

www.parliament.ge  

1.3.1(ბ) ღია 

პარლამენტის 

სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების 

პროგრესის ანგარიშები; 

სტრატეგიული 

დოკუმენტები/საკანონმ

დებლო ცვლილებები   

www.parliament.ge 

www.matsne.ge  

1.3.1(გ) 

სახელმძღვანელო 

მოქალაქეებისათვის 

საკანონმდებლო 

ჩართულობის შესახებ 

www.parliament.ge  

1.3.1(დ) ჩაშლილი 

მონაცემები 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.ge/
http://www.parliament.ge/
http://www.matsne.ge/
http://www.parliament.ge/
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/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

1.3.2 პარლამენტის საკომუნიკაციო შესაძლებლობების გაუმჯობესების მხარდაჭერა  

1.3.2/ პარლამენტის 

კომუნიკაციების განახლებული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის ხელმისაწვდომობა  

 

1.3.2/ პარლამენტის 2016 

წლის კომუნიკაციების 

სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა მოძველებულია და 

არ ასახავს მიმდინარე 

ინსტიტუციურ 

საჭიროებებს    

1.3.2/ პარლამენტის 

კომუნიკაციების სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა 

შემუშავებულია 

მრავალფეროვნებასა და 

ინკლუზიაზე სპეციალური 

ხაზგასმით   

1.3.2/ კომუნიკაციების 

სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა 

 

1.3.3 2020 წლის შემდგომ ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ჩარჩოს შემუშავებაში მხარდაჭერა  

1.3.3/ პროპორციული საარჩევნო 

სისტემის ფარგლებში პარლამენტის 

მიერ ამომრჩევლებთან 

ურთიერთობის კონცეფციის 

ხელმისაწვდომობა  

1.3.3/ პროპორციული 

საარჩევნო სისტემის 

ფარგლებში 

ამომრჩევლებთან 

ურთიერთობის ცოდნის 

ნაკლებობა   

1.3.3/ შემუშავებულია 

პროპორციული საარჩევნო 

სისტემის ფარგლებში 

ამომრჩევლებთან 

ურთიერთობის შედარებითი 

კვლევა და კონცეფცია  

1.3.3/ შედარებითი 

კვლევის ანგარიში და 

კონცეპტუალური 

დოკუმენტი  

 1.4. ინსტიტუციური 

ეფექტიანობა 

გაუმჯობესებულია 

სტრატეგიული 

დაგეგმვისა და 

შესაძლებლობების 

განვითარების 

ინიციატივების 

მეშვეობით. 

1.4.1 პარლამენტის ადმინისტრაციისა და კომიტეტების აპარატის შესაძლებლობათა გაძლიერებაში  მხარდაჭერა ვარაუდები: 

პარლამენტი აგრძელებს 

ინსტიტუციური 

რეფორმების 

ვალდებულების 

შესრულებას. პარლამენტის 

ადმინისტრაციული და 

კომიტეტის თანამშრომლები 

განსაზღვრავენ მათი 

შესაძლებლობების 

განვითარების საჭიროებებს 

და მიმართავენ პროექტს 

შესაბამისი მოთხოვნებით. 

პარლამენტის მხრიდან არის 

ეფექტური საპარლამენტო 

1.4.1(ა) შესაძლებლობების 

განვითარების პროგრამები 

ადმინისტრაციული და კომიტეტის 

თანამშრომლებისათვის (ქალები და 

კაცები) მათი მოვალეობების 

ჯეროვნად შესრულების 

ხელშესაწყობად ახალ 

საკონსტიტუციო და სამართლებრივ 

ჩარჩოში   

1.4.1(ბ) დისტანციური სწავლების 

კურსების ხელმისაწვდომობა  

1.4.1(გ) დეპუტატების ინდუქციის 

განახლებული პროგრამის 

1.4.1(ა) რეგულარულად 

ხდება ტრენინგების 

შეთავაზება კომიტეტებისა 

და ადმინისტრაციის 

თანამშრომლებისათვის  

1.4.1(ბ) მომზადებულია 

ერთი დისტანციური 

სწავლების კურსი 

საპარლამენტო 

ზედამხედველობის 

შესახებ   

1.4.1(გ) დეპუტატების 

ინდუქციის პროგრამა 

1.4.1(ა) სწავლება ჩაუტარდა 

არანაკლებ 80 

თანამშრომელს 

(დაბალანსებული 

გენდერული 

წარმომადგენლობით)  

1.4.1(ბ) შემუშავდა და 

სასწავლო ცენტრის  ვებ-

გვერდზე ხელმისაწვდომია 

დისტანციური სწავლების 

არანაკლებ 2 კურსი   

1.4.1(გ) დეპუტატების 

ინდუქციის პროგრამა 

1.4.1(ა) სასწავლო 

მასალები, დღის 

წესრიგები, 

მონაწილეთა სიები, 

სწავლების შეფასებები 

1.4.1(ბ) 2 

დისტანციური 

სწავლების კურსი 

www.parliament.ge  

 www.parliament.ge  

1.4.1(გ) დეპუტატების 

ინდუქციის პროგრამის 

დიზაინი და სასწავლო 

http://www.parliament.ge/
http://www.parliament.ge/
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/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

ხელმისაწვდომობა  

 

მოძველებულია და არ 

პასუხობს ახალ 

კონსტიტუციურ და 

სამართლებრივ ჩარჩოს   

განახლებულია 

ახლადარჩეული 

დეპუტატებისათვის და 

ასახავს ახალ 

კონსტიტუციურ და 

სამართლებრივ ჩარჩოს   

ცენტრის სილაბუსი   

www.parliament.ge  

მონიტორინგის 

მეთოდოლოგიის 

შემუშავების ინტერესი და 

სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები მზად არიან, 

გამოიყენონ ახალი 

მეთოდოლოგია პრაქტიკაში.  

რისკები: 

2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნები ანელებს 

საპარლამენტო რეფორმების 

განხორციელებას, 2019-2020 

წლების ინსტიტუციური 

რეფორმის გეგმის ჩათვლით.   

1.4.2 საპარლამენტო საქმიანობს მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში ხელშეწყობა   

1.4.2 საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკის ამსახველი 

საპარლამენტო მონიტორინგის 

მეთოდოლოგიის  

ხელმისაწვდომობა  

1.4.2 სხვადასხვა 

სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მიერ 

გამოყენებული 

საპარლამენტო 

მონიტორინგის 

მეთოდოლოგია არ 

შეესაბამება საუკეთესო 

საერთაშორისო 

სტანდარტებს   

1.4.2 შემუშავებულია ახალი 

საპარლამენტო 

მონიტორინგის 

მეთოდოლოგია საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკაზე 

დაყრდნობით  

1.4.2/ საპარლამენტო 

მონიტორინგის 

მეთოდოლოგია 

 

1.4.3 2020 წლის შემდგომი საპარლამენტო რეფორმის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

1.4.3(ა) პარლამენტის 2019-2020 

წლების ინსტიტუციური რეფორმის 

გეგმის განხორციელების 

მაჩვენებელი 

1.4.3(ბ) 2020-2024 წლებისათვის 

პარლამენტს ინსტიტუციური 

განვითარების სტრატეგიის 

ხელმისაწვდომობა  

1.4.3(გ) 2018 წლის რეგლამენტის 

რეფორმის სტატუსი 

1.4.4(ა) 0%: 2019-2020 

წლების ინსტიტუციური 

რეფორმის გეგმა 

შემუშავებულია და 

ელოდება პარლამენტის 

მიერ დამტკიცებას 

1.4.4(ბ) არავითარი 

1.4.3(გ) პარლამენტის 

რეგლამენტი მიღებულ 

იქნა 2018 წლის 

დეკემბერში და 

1.4.4(ა) 2019-2020 წლების 

ინსტიტუციური რეფორმის 

გეგმის არანაკლებ 70% 

განხორციელებულია  

1.4.4(ბ) ინსტიტუციური 

განვითარების სტრატეგია 

შემუშავებულია  

1.4.3(გ) რეგლამენტის 

გამოყენების შეფასება 

განხორციელებულია და 

რეკომენდაციები შესაძლო 

საკანონმდებლო 

1.4.4(ა) 2019-2020 

წლების 

ინსტიტუციური 

რეფორმის გეგმის 

განხორციელების 

პროგრესის ანგარიში  

1.4.4(ბ) 

ინსტიტუციური 

განვითარების 

სტრატეგია; 

პარლამენტის ბიუროს 

რეზოლუცია 
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 შედეგების ჯაჭვი ობიექტურად დადასტურებადი 

/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

პრაქტიკაში გაიტესტა   ცვლილებებისათვის 

შემუშავებულია   

www.parliament.ge   

1.4.3(გ) 2018 წლის 

რეგლამენტის 

შეფასების ანგარიში და 

რეკომენდაციები   

 2.1. აჭარის უმაღლეს 

საბჭოში 

გაუმჯობესებულია 

ინსტიტუციური ჩარჩო 

და სტრატეგიული 

დაგეგმვა 

2.1.1 აჭარის უმაღლესი საბჭოს დახმარება სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში  ვარაუდები: 

საბჭოს სურს და აიღო 

ვალდებულება, რომ 

განახორციელოს 

ინსტიტუციური რეფორმები 

და ამ თემაზე პარტიებს 

შორის კონსენსუსია 

მიღწეული. 

რისკები: 

შერჩეული წევრებისა და 

ადმინისტრაციული 

თანამშრომლების 

სხვადასხვა დონეზე 

ჩართულობა სტრატეგიულ 

პროცესში;  და/ან პროცესი 

არ არის სათათბირო და 

წარმომადგენლობითი, რასაც 

შედეგად მოჰყვება 

არარეალისტური დაგეგმვა 

და ადგილობრივი 

კუთვნილების ნაკლებობა    

 

 

 

 

 

2.1.1(ა) საბჭოს ყოვლისმომცველი 

საჭიროებების ხელმისაწვდომობა   

2.1.1(ბ) საბჭოს ინსტიტუციური 

განვითარების სტრატეგიის 

ხელმისაწვდომობა   

2.1.1(ა) საბჭოს 

ყოვლისმომცველი 

ინსტიტუციური შეფასება 

არ განხორციელებულა  

2.1.1(ბ)  არ არსებობს 

საბჭოს ინსტიტუციური 

განვითარების სტრატეგია 

2.1.1(ა) შემუშავებულია 

საბჭოს ყოვლისმომცველი 

საჭიროებების ანგარიში 

2.1.1(ბ) შემუშავებულია 

საბჭოს ინსტიტუციური 

განვითარების სტრატეგია   

2.1.1(ა) 

ყოვლისმომცველი 

საჭიროებების 

ანგარიში  

2.1.1(ბ) 

ინსტიტუციური 

განვითარების 

სტრატეგია   

 

2.1.2 აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელშეწყობა ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელებასა და შესაძლებლობების 

გაძლიერებაში 

2.1.2/ აქტივობების რაოდენობა, 

რომლებიც საბჭოს ინსტიტუციური 

განვითარების სტრატეგიის 

ფარგლებში განხორციელდა.   

 

2.1.2/ 0 

 

2.1.2/ განხორციელდა 

არანაკლებ 3 აქტივობა 

სტრატეგიის მიხედვით  

 

2.1.2/ შეფასების 

ანგარიშები  
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 შედეგების ჯაჭვი ობიექტურად დადასტურებადი 

/მიღწევის ინდიკატორები 

საწყისი მაჩვენებლები 

(აპრილი 2019) 

მიზანი 

(ივნისი 2022) 

ვერიფიკაციის 

წყაროები და 

საშუალებები 

ვარაუდები და რისკები 

 

2.2. აჭარის უმაღლეს 

საბჭოში დანერგილია 

ღია მმართველობის 

პრინციპების ჩარჩო 

 

2.2.1 აჭარის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერა ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობაში    ვარაუდები: 

საბჭოს სურს და 

ვალდებულება აიღო, რომ 

განახორციელოს 

ინსტიტუციური რეფორმები 

და ამ თემაზე პარტიებს 

შორის კონსენსუსია 

მიღწეული. საბჭო ასევე 

მზადაა, რომ პროცესში 

მჭიდროდ ითანამშრომლოს 

ადგილობრივ სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან. 

რისკები: 

ღიაობის რეფორმების 

მნიშვნელობისა და 

სარგებელის შესახებ 

დაბალია 

ინფორმირებულობის დონე; 

ადგილობრივ სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებს არ აქვთ 

შესაძლებლობა, ეფექტური 

წვლილი შეიტანონ 

პროცესში  

2.2.1(ა) აჭარის უმაღლეს საბჭოში  

განსაზღვრული ორგანო, რომელიც 

განახორციელებს ღია 

მმართველობის რეფორმებს   

2.2.1(ბ) ღიაობის სამოქმედო გეგმის 

ხელმისაწვდომობა 

2.2.1(ა) ღიაობის 

საკითხებზე ცალკე ორგანო 

არ არის განსაზღვრული 

2.2.1(ბ) არავითარი  

2.2.1(ა) სპეციალური 

ორგანო/სამუშაო ჯგუფი 

შეიქმნა საბჭოში ღია 

მმართველობის 

პარტნიორობასთან 

დაკავშირებული 

რეფორმების 

განსახორციელებლად და 

მონიტორინგისათვის   

2.2.1(ბ) ღიაობის სამოქმედო 

გეგმა შემუშავებულია 

საბჭოს მიერ 

2.2.1(ა) სამუშაო 

ჯგუფის წესდება 

2.2.1(ბ) ღიაობის 

სამოქმედო გეგმა 

2.2.2 ღია მმართველობაში ადგილობრივი ამომრჩევლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების 

გაძლიერების მხარდაჭერა 

2.2.2/ ადგილობრივი სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

ინფორმირებულობა ღია 

მმართველობის პარტნიორობის 

ინიციატივისა და პროცესში მათი 

როლის შესახებ   

2.2.2/ არავითარი 

 

2.2.2/ არანაკლებ 5 

ადგილობრივი სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციას ჩაუტარდა 

სწავლება ღია 

მმართველობის 

პარტნიორობის 

ინიციატივის შესახებ, 

საბჭოს ღია მმართველობის 

პარტნიორობასთან 

დაკავშირებულ სამუშაოებში 

ეფექტურად 

მონაწილეობისათვის      

 

2.2.2/ სამუშაო 

შეხვედრების 

ანგარიშები. სასწავლო 

მასალები, დღის 

წესრიგები, 

მონაწილეთა სიები და 

შეფასებები  

 



 

 

45  

 

VI. მონიტორინგი და შეფასება (M&E) 

პროექტის მონიტორინგი და შეფასება განხორციელდება პროექტისათვის სპეციფიკური ლოგიკური 

ჩარჩოს გამოყენებით, რომელიც თან ერთვის  წინამდებარე დოკუმენტს. ანგარიშგება განხორციელდება 

გავლენის, შედეგისა და პროდუქტის დონეზე შედეგების მიხედვით, ლოგიკურ ჩარჩოში წარმოდგენილ 

ვერიფიკაციის წყაროებთან მიმართებით. ანგარიშგება დონორისადმი (ევროკავშირი) განხორციელდება 

შუალედური პროგრესისა და საბოლოო ანგარიშების საშუალებით და შესრულდება ევროკავშირის 

პროექტების მონიტორინგის პლატფორმის OPSYS–ის საშუალებით, თუ აღნიშნული ხელმისაწვდომია 

გაეროს ორგანიზაციებისათვის. შედეგების ჩარჩოს გადახედვა მოხდება მხარეთა მიერ შემდგომი 

დახვეწისათვის; ამის გათვალისწინებით, ლოგიკური ჩარჩოსა და ინდიკატორების უკეთესი 

ხარისხისათვის, რეკომენდებულია ინდიკატორების შესახებ DG NEAR-ის სახელმძღვანელო წესების, 

რომლებიც მოცემულია 45-ე გვერდზე და ევროკავშირის შედეგების ჩარჩოს გაცნობა. თუ პროექტის 

ლოგიკურ ჩარჩოში ჩამოყალიბებული ინდიკატორი ასევე ასახულია ევროკავშირის შედეგების ჩარჩოში, 

ეს ასევე უნდა აღინიშნოს პროექტის ანგარიშგებაში.    

ანგარიშგება დაეყრდნობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მონაცემებს, რომლებიც შეგროვებულ და 

გაანალიზებულ იქნა მონიტორინგისა და შეფასების შიდა სისტემის და საჭიროების შემთხვევაში, 

ინფორმაციის სხვა სანდო წყაროების გამოყენებით. პროექტის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა 

დასრულდება შეფასების ფაზის განმავლობაში ზემოხსენებული შედეგების ჩარჩოს საფუძველზე, რაც 

მოიცავს ძლიერი საწყისი მონაცემების ჩამოყალიბებას და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

მონაცემების და მონიტორინგისა და შეფასებისათვის შესაბამისი სხვა ინფორმაციის რეგულარულ 

შეგროვებასა და ანალიზს. ამ საფუძველზე, პროექტი წარადგენს ყოველწლიური პროგრესის ანგარიშებს. 

ანგარიშგება დაფუძნებული იქნება სამუშაო გეგმების განხორციელების ყოველწლიურ პროგრესზე, რაც 

უნდა წარედგინოს და დამტკიცდეს პროექტის საბჭოს მიერ.    

პროექტი მხარს დაუჭერს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სტატისტიკური მონაცემების 

რეგულარული შეგროვების, ანალიზისა და ანგარიშგებისთვის საჭირო მექანიზმების ჩამოყალიბებას, რაც 

მოიცავს ტრენინგებსა და სხვა წამახალისებელ საშუალებებს, აღჭურვილობასა და დამატებითი 

საშუალებებს, მათ შორის საწყის და საბოლოო მონაცემებს, სპეციალურ კვლევებს, საჭიროების 

შეფასებებს, შედეგების დაფიქსირებას, მიღებულ გამოცდილების ინიციატივებს, სასწავლო ტურებს, 

საველე და გაცვლით ვიზიტებს, სპეციალურ შეფასებებს და აშ. აქტივობების რეგულარული 

მონიტორინგისა და მიღებული გამოცდილების შედეგები გამოყენებულ იქნება პროექტის 

იმპლემენტაციის დროს ცვლილებების ინიცირებისთვის, რათა მიღწეულ იქნეს დაგეგმილი შედეგები.             

პროექტის მონიტორინგი და შეფასება წარადგენს სპეციალურ/სწრაფ შეფასებებს, საჭიროებისა და 

შესაძლებლობების შეფასებებს და მონიტორინგის სავარჯიშოებს, რომლებიც რეგულარულად უნდა 

განახლდეს. ამ მიზნით, მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალური ინსტრუმენტები უზრუნველყოფენ  

პროექტის მხარდაჭერისა და გენდერული ასპექტების, ახალგაზრდობის, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების, ეთნიკური და სხვა უმცირესობების გათვალისწინებით, მისი გავლენის შესახებ 

სპეციფიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.   

მისი დასასრულისათვის, პროექტი განახორციელებს საბოლოო გარე შეფასებას პროექტის მიღწევების 

გასაზომად, მისი შედეგების მდგრადობის შესაფასებლად, საუკეთესო პრაქტიკის განსასაზღვრად და 

მომავალ პროგრამირებაში გამოსაყენებელი რეკომენდაციების შესამუშავებლად.    
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აქტივობის 

მონიტორინგი 
მიზანი სიხშირე მოსალოდნელი ქმედება 

პარტნიორები 

(თუ 

ერთობლივია) 

ხარჯი 

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

აღრიცხეთ 

შედეგების პროცესი 

შედეგების ჩარჩოში შედეგების ინდიკატორებზე 

დაყრდნობით, შეგროვდება და გაანალიზდება მონაცემები, 

რათა შეფასდეს პროექტის მიერ შეთანხმებული შედეგების 

მიღწევის პროგრესი 

ყოველწლიურად, ან 

თითოეული 

ინდიკატორისთვის 

საჭირო სიხშირით 

მოსალოდნელზე ნელ პროგრესზე 

რეაგირებას მოახდენს პროექტის 

ხელმძღვანელობა 

  

განახორციელეთ 

რისკების 

მონიტორინგი და 

მართვა 

მოხდება სპეციფიკური რისკების იდენტიფიცირება, 

რომელთაც შეუძლიათ საფრთხე შეუქმნან დაგეგემილი 

შედეგების მიღწევას. განისაზღვრება და განხორციელდება 

რისკის მართვის მოქმედებების მონიტორინგი რისკების 

ჩარჩოს მეშვეობით. ეს მოიცავს მონიტორინგის 

ღონისძიებებსა და გეგმებს, რომლებიც შესაძლოა საჭირო 

ყოფილიყო UNDP-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი 

სტანდარტების მიხედვით. აუდიტი ჩატარდება 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის აუდიტის 

პოლიტიკის შესაბამისად ფინანსური რისკების სამართავად.    

ყოველკვარტლურად 

რისკების იდენტიფიცირება ხდება 

პროექტის ხელმძღვანელობის მიერ 

და მიღებულ იქნება ზომები მათ 

სამართავად. აქტიურად ხდება 

რისკებს ჩანაწერების წარმოება, 

იდენტიფიცირებული რისკებისა და 

მიღებული ზომების აღსარიცხავად   

  

ისწავლეთ  

ცოდნა, კარგი გამოცდილება და გაკვეთილები 

რეგულარულად იქნება აღრიცხული, აგრეთვე აქტიურად 

გადმოტანილი სხვა პროექტებიდან და პარტნიორებისაგან და 

ინტეგრირდება პროექტში  

არანაკლებ 

წელიწადში ერთხელ 

პროექტის გუნდის მიერ ხდება 

შესაბამისი მიღებული 

გამოცდილების დაფიქსირება და 

გამოყენება გადაწყვეტილებების 

მისაღებად 

  

პროექტის 

ყოველწლიური 

ხარისხის 

უზრუნველყოფა 

პროექტის ხარისხი შეფასდება UNDP-ის სტანდარტების 

მიხედვით, პროექტის ძლიერი და სუსტი მხარეების 

განსასაზღვრად და პროექტის გასაუმჯობესებლად 

ხელმძღვანელობის მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად  

ყოველწლიურად 

ძლიერი და სუსტი მხარეების 

სფეროები განხილულ იქნება 

პროექტის ხელმძღვანელობის მიერ  

და გამოიყენება პროექტის მუშაობის 

გასაუმჯობესებლად 

გადაწყვეტილებების მისაღებად  

პროექტის 

საბჭოს 

წევრები 

 

გადახედვა და 

კურსის ცვლილება 

მონიტორინგის ყველა აქტივობიდან მიღებული მონაცემებისა 

და მტკიცებულებების შიდა განხილვა გადაწყვეტილების 

მისაღებად   

არანაკლებ 

წელიწადში ერთხელ 

შესრულების მონაცემები, რისკები, 

მიღებული გამოცდილება და 

ხარისხი განხილულ იქნება 

პროექტის საბჭოს მიერ და 

გამოყენებული კურსის 

ცვლილებებისათვის   

  

პროექტის 

ანგარიშგება 

ყოველწლიური პროგრესის შესახებ ინფორმაცია წარედგინება 

პროექტის საბჭოს და მთავარ დაინტერესებულ პირებს. იგი 

შედგება პროგრესის მონაცემებისაგან, რომლებიც გვიჩვენებს 

ყოველწლიურად 

(შუალედური 

ანგარიშები, 

პროგრესის ყოველწლიური 

ანგარიშები და სამუშაო გეგმები 

შემდგომი პერიოდისათვის 
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აქტივობის 

მონიტორინგი 
მიზანი სიხშირე მოსალოდნელი ქმედება 

პარტნიორები 

(თუ 

ერთობლივია) 

ხარჯი 

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

პროდუქტის დონეზე წინასწარ განსაზღვრული წლიური 

მიზნების მიღწევის შედეგებს, პროექტის ხარისხის შეფასების 

ყოველწლიურ შეჯამებას, განახლებული რისკების ჩარჩოს 

გამოსწორების ზომებით და შესაბამისი პერიოდის 

განმავლობაში მომზადებული შეფასებისა თუ გადახედვის 

ანგარიშებს.  

 

პროგრესისა და საბოლოო ანგარიშები წარედგინება დონორს 

(ევროკავშირი)  ევროკავშირის ხელშეკრულების ზოგადი 

პირობების მე-3 მუხლის შესაბამისად   

გადახდები), და 

საბოლოო ანგარიში 

(დახურვა) 

წარდგენილ უნდა იქნას პროექტის 

საბჭოს ყოველწლიური განხილვის 

შეხვედრამდე არანაკლებ  ერთი 

კვირით ადრე     

პროექტის განხილვა 

(პროექტის საბჭო) 

პროექტი საბჭო ჩაატარებს ყოველწლიურ შეხვედრებს, გარდა 

სპეციალური შეხვედრისა, საჭიროების შესაბამისად:  

- პროექტის რეგულარული მიმოხილვისათვის, 

დირექტივებისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის 

შეხვედრამდე არანაკლებ ერთი კვირით ადრე წარდგენილი 

წლიური (პროგრესის) ანგარიშების შესაბამისად, მათ შორის 

შემდგომი პერიოდების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების 

განსახილველად, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სწორი 

აღსრულება, კურსიდან გადახვევების გასწორება და 

პროექტის მთლიანი ციკლის განმავლობაში რეალური 

ბიუჯეტირება. 

ყოველწლიურად   

მიმოხილვა, დირექტივები და 

გადაწყვეტილების მიღება პროექტის 

დაგეგმვაზე, განხორციელება, 

მონიტორინგი და შეფასება. 

ხარისხთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი პრობლემა ან 

მოსალოდნელზე ნელი ტემპი 

განხილულ უნდა იქნას პროექტის 

საბჭოს მიერ და განისაზღვროს  

იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე 

რეაგირებისათვის 

ხელმძღვანელობის მიერ მისაღები 

ზომები. 

პროექტის 

საბჭოს 

წევრები 

 

 

შეფასების გეგმა 

შეფასების დასახელება დასრულების დაგეგმილი თარიღი 
შეფასების ძირითადი დაინტერესებული 

მხარეები 
დაფინანსების ღირებულება და წყარო 

საბოლოო პროექტის შეფასება  სექტემბერი-2022 ევროკავშირი, პარლამენტი  USD 15,000/პროექტის ბიუჯეტი 
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VII. მრავალ წლიანი სამუშაო გეგმა 

 

 გრძელვადიანი შედეგები, შედეგები, აქტივობები 2019 2020 2021 2022 

   IV  I  II III  IV  I  II III   IV  I  II III  

გრძელვადიანი შედეგი 1. - საპარლამენტო საქმიანობა ახალი კონსტიტუციური და საკანონმდებლო ჩარჩოს კონტექსტში 

შედეგი  1.1. პარლამენტში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკისა და საკანონმდებლო პროცესები გაძლიერებულია 

აქტივობები 

1.1.1 
პარლამენტის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრის შესაძლებლობების 

განვითარების მხარდაჭერა 

 X  X X     X X X 

1.1.2 
საპარლამენტო კომიტეტებისა და თემატური მომხსენებლებისათვის 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფა  

 X  X X   X X  X X 

1.1.3 პარლამენტის კვლევითი ცენტრის გაძლიერება X X X X X X X   X   

შედეგი 1.2. საპარლამენტო ზედამხედველობის შესაძლებლობები გაზრდილია   

აქტივობები 

1.2.1 
საპარლამენტო კომიტეტებში თემატური მოკვლევის პროცესის 

ხელშეწყობა 
 

X X X X X X X X X X X  

1.2.2 
ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე ზედამხედველობის პროცესში 

საპარლამენტო კომიტეტების მხარდაჭერა  

X X X X X X X X X X X  

1.2.3 
პარლამენტსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის 

თანამშრომლობის გაუმჯობესება 

X X X X         

1.2.4 
უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის გასაუმჯობესებლად 

პარლამენტის შესაძლებლობების მხარდაჭერა   

 X X X X        

შედეგი  1.3. საჯარო ჩართულობა საპარლამენტო პროცესებში გაძლიერებულია წარმომადგენლობით დემოკრატიისა და ღია მმართველობის პრინციპების 

ხელშეწყობის მეშვეობით 

აქტივობები 

1.3.1 
საკანონმდებლო ღიაობის რეფორმების განხორციელებაში 

პარლამენტის მხარდაჭერა 

X X X X X X X X X X X  

1.3.2 
პარლამენტის საკომუნიკაციო შესაძლებლობების გაუმჯობესების 

მხარდაჭერა  

X X X  X X X      

1.3.3 
2020 წლის შემდგომ ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ჩარჩოს 

შემუშავებაში მხარდაჭერა 

X X X X         
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   IV  I  II III  IV  I  II III   IV  I  II III  

შედეგი  1.4. ინსტიტუციური ეფექტიანობა გაუმჯობესებულია სტრატეგიული დაგეგმვისა და შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივების მეშვეობით 

აქტივობები 

1.4.1 
პარლამენტის ადმინისტრაციისა და კომიტეტების აპარატის 

შესაძლებლობათა გაძლიერებაში  მხარდაჭერა 

X X X  X X X    X X 

1.4.2 
საპარლამენტო საქმიანობის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის 

შემუშავებაში ხელშეწყობა   

 X X          

1.4.3 
2020 წლის შემდგომი საპარლამენტო რეფორმის მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა 

X X X X X        

გრძელვადიანი შედეგი 2. აჭარის უმაღლესი საბჭო გაუმჯობესებული ინსტიტუციური აღსრულება 

შედეგი  2.1: აჭარის უმაღლეს საბჭოში გაუმჯობესებულია ინსტიტუციური ჩარჩო და სტრატეგიული დაგეგმვა 

აქტივობები 

2.1.1 
აჭარის უმაღლესი საბჭო დახმარება სტრატეგიული დაგეგმვის 

პროცესში  

X X X          

2.1.2 
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელშეწყობა ინსტიტუციური რეფორმების 

განხორციელებასა და შესაძლებლობების გაძლიერებაში 

   X X   X X  X X 

შედეგი  2.2: აჭარის უმაღლეს საბჭოში დანერგილია ღია მმართველობის პრინციპების ჩარჩო  

აქტივობები 

2.2.1 
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერა ღია მმართველობის 

პრინციპების ხელშეწყობაში    

X X X X X X X X X X X  

2.2.2 
ღია მმართველობაში ადგილობრივი ამომრჩევლებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა 

X X X X X X X X X X X  

ცნობადობისა და კომუნიკაციების გეგმის განხორციელება* 

 პროექტის გაშვება X            

 პროექტის დახურვა            X 

  პროექტის მართვა, მონიტორინგი და შეფასება X X X X X X X X X X X X 

  მენეჯმენტი, მონიტორინგი, ანგარიშგება X X X X X X X X X X X X 
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VIII. მმართველობისა და მართვის ღონისძიებები 

7.1. მმართველობის ღონისძიებები 

ხელშესახები შედეგების მისაღწევად, დონორთა მიერ დაფინანსებული დახმარებების ეროვნული მართვისა 

და კუთვნილების მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ასევე  პროექტის შედეგების მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად, პროექტი განხორციელდება პარლამენტის მიერ UNDP ადგილობრივი ოფისის სრული 

მხარდაჭერით ეროვნულ დონეზე განხორციელების მოდელის (NIM) მეშვეობით. იმ დროს, როცა UNDP 

იქნება პროექტის ყველა აქტივობების აღსრულებასა და შედეგების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი, 

რაც მოიცავს მხარდაჭერის ყველა სერვისებისა და პროექტის ყველა ფონდების მართვას, პარლამენტი 

ჩართული იქნება პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. პარლამენტი ასევე პასუხისმგებელი იქნება 

რესურსების მობილიზებაზე გეგმისა და საჭიროების მიხედვით.       

UNDP შეასრულებს სრულ საზედამხედველო და ხარისხის უზრუნველყოფის როლს პროექტის 

განხორციელების პროცესში და გამოიყენებს მოწვევაზე მის უფლებამოსილებას საჭიროების შემთხვევაში.  

იმ დროს, როცა პროექტის სრული შესრულება ევალება UNDP-ს, რიგი წინასწარ განსაზღვრული 

აქტივობები განხორციელდება პროექტის პასუხისმგებელ მხარეებთან/გრანტის ბენეფიციარებთან - IDFI და 

WFD, თანამშრომლობით. ორივე ორგანიზაცია შერჩეულ იქნა ევროკავშირისა და UNDP-ის პროექტთან 

„საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება“ წარმატებული თანამშრომლობისა 

და პროექტის შედეგების მიღწევაში მათი მნიშვნელოვანი წვლილის გათვალისწინებით. ამავე დროს, ორივე 

ორგანიზაცია კარგად დამკვიდრებულია საერთაშორისო დონეზეც, რადგან მათ აქვთ გამოხატული ცოდნა 

და გამოცდილება მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ აქტივობებში. კერძოდ კი:      

• IDFI არის ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოყალიბდა 2009 წელს მთავრობის 

ღიაობის, ინფორმაციაზე წვდომის, გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველყოფის მიზნით. ის წამყვანი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელსაც აქვს სერიოზული 

გამოცდილება ღია მმართველობის პარტნიორობის მუშაობაში და არის როგორც აღმასრულებელ, 

ისე საკანონმდებლო დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივებში საქართველოს 

ჩართულობის მხარდამჭერი. IDFI დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი წარმატებით უძღვება ღია 

მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფს 2015 წლიდან; 

გარდა ამისა, 2017 წელს ის აირჩიეს როგორც გლობალური OGP საორგანიზაციო კომიტეტის CSO 

წევრი.  IDFI მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საბჭოსა და მის საკონსულტაციო ჯგუფს შორის, 

რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან შედგება, ძლიერი 

თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას; მისი როლი ასევე უმნიშვნელოვანესია პარლამენტში ღიაობის 

რეფორმების წარმატებით განხორციელებისათვის.     

• WFD არის დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს მსოფლიოში 

დემოკრატიის მხარდაჭერას. ის ასევე არის დემოკრატიის მხარდამჭერი ევროპული 

ორგანიზაციების ბრუსელში დაფუძნებული ქოლგა ორგანიზაციის, ევროპული პარტნიორობა 

დემოკრატიისთვის (EPD) შემადგენელი ნაწილი. WFD, რომელიც 25 წლის წინ ჩამოყალიბდა, აქვს 

გლობალურად, მათ შორის საქართველოში საპარლამენტო გაძლიერების პროგრამების მართვის 

ხანგრძლივი ისტორია. ვესტმინსტერის საპარლამენტო გამოცდილებების შესახებ ღრმა ცოდნა, 

სფეროში ძლიერი გამოცდილების მობილიზების შესაძლებლობა და ადგილობრივი კონტექსტის 

საუკეთესოდ ცოდნა არის ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი ღირებულება. მიმდინარე პროექტის 

ფარგლების შესაბამისად (და როგორც ზედა ნაწილშია აღნიშნული), WFD მხარს უჭერდა 

საქართველოს პარლამენტს მისი პირველი თემატური მოკვლევისა და ნორმატიული აქტების 

აღსრულებაზე კონტროლის პილოტირებაში. აღნიშნული მხარდაჭერის ფარგლებში, ორგანიზაციამ 

მოამზადა სპეციალური სახელმძღვანელო წიგნები, რომლებიც ძირითადი მეთოდოლოგიური 

დოკუმენტებია საქართველოს პარლამენტისათვის ამ სფეროებში.  
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ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, IDFI  გააგრძელებს ღია მმართველობასთან დაკავშირებული 

პროექტის კომპონენტების განხორციელებას პარლამენტსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დონეზე. 

ორგანიზაცია განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს 1 და მე-2 გრძელვადიანი შედეგების ფარგლებში: 

• აქტივობა 1.3.1 – საკანონმდებლო ღიაობის შესახებ რეფორმების განხორციელებაში პარლამენტის 
მხარდაჭერა; 

• აქტივობა 2.2.1 – ღია მმართველობისთვის აუცილებელი ინსტიტუციური ჩარჩოს 
უზრუნველსაყოფად აჭარის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერა; და  

• აქტივობა 2.2.2 – ღია მმართველობაში ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების 
შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა     

რაც შეეხება WFD, იგი შეასრულებს ქვემოთ ჩამოთვლილ აქტივობებს პირველი გრძელვადიანი შედეგის 

ფარგლებში, რომლებიც გულისხმობს თემატური მოკვლევებსა და ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე 

კონტროლთან დაკავშირებული ვესტმინსტერის პრაქტიკის გაზიარებას; ორივე წარმოადგენს 

ზედამხედველობის ეფექტიან მექანიზმს, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა ვესტმინსტერის პარლამენტში და 

საქართველოს პარლამენტში დაინერგა ახლად მიღებული რეგლამენტით:  

• აქტივობა   1.2.1 – საპარლამენტო კომიტეტებში თემატური მოკვლევის პროცესის ხელშეწყობა; და   

• აქტივობა 1.2.2 – ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე ზედამხედველობის პროცესში 
საპარლამენტო კომიტეტების მხარდაჭერა. 

ეროვნულ დონეზე განხორციელების მოდელის ჩარჩოს სრული მხარდაჭერის შესაბამისად, პროექტის 

ადგილობრივი დირექტორი (NPD) არის პარლამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელი. ამჯერად, 

შესაბამის როლს შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი.  

პროექტის საბჭო, რომელიც შედგება ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამისა და პარლამენტის 

წარმომადგენლებისგან, მოახდენს პროექტის კოორდინირებას. რეგულარულად მოხდება ზემოაღნიშნული 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწვევა პროექტის საბჭოს შეხვედრებზე. ქვემოთ 

ცხრილში წარმოდგენილია საბჭოს შემოთავაზებული სტრუქტურა. პროექტის საბჭო განახორციელებს 

ზოგად ხელმძღვანელობასა და გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერას პროექტის განხორციელების 

ყველა ეტაპზე, ასევე დაამტკიცებს  ქვე-გრანტებს, თუ ისინი არ არის გათვალისწინებული პროექტის 

დოკუმენტებით. შემოთავაზების თანახმად, პროექტის საბჭო შეხვდება წელიწადში ერთხელ, თუმცა 

შეიძლება, რომ საბჭოს ნებისმიერმა წევრმა მოითხოვოს შეხვედრის დანიშვნა კონკრეტული საკითხის 

განსახილველად ნებისმიერ დროს. საბჭოს პირველი შეხვედრა ჩატარდება პროექტის დაწყებიდან სამი 

თვის განმავლობაში.  

პროექტი განხორციელდება თბილისსა და ჩაქვში, აჭარაში, თუმცა მისი შედეგები გავრცელდება მთელი 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

7.2 მმართველობასთან დაკავშირებული საკითხები  

პროექტის მართვის ძირითადი ფუნქცია მინიჭებული აქვს პროექტის მენეჯერს. კერძოდ, პროექტის 

მენეჯერი პასუხისმგებელი იქნება შემდეგ საკითხებზე:  

• პროექტის მენეჯერი, რომელსაც ექნება სათანადო გამოცდილება და  UNDP-ის პროცედურების 

ცოდნა, განახორციელებს ადმინისტრაციულ ზედამხედველობასა და შიდა კონტროლს, კერძოდ 

შესყიდვების, ექსპერტების/თანამშრომლების შერჩევა-აყვანის, ფინანსური მართვის, 

ადმინისტრირებისა და ადამიანური რესურსების მართვის პროცესებთან მიმართებით. იგი 

პასუხისმგებელი იქნება, რომ პროექტის განხორციელება შეესაბამებოდეს ევროკავშირსა და UNDP-

ის შორის შეთანხმების პირობებს და დაცული იყოს UNDP-ის ყველა წესი და რეგულაცია პროექტის 

განხორციელების განმავლობაში; 

• პროექტის ბენეფიციარსა და სხვა პარტნიორებთან კოორდინაცია და ინსტიტუციური 
თანამშრომლობის ზედამხედველობა, რათა ეს ორგანიზაციები იყვნენ პროექტის აქტივობების 
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დაგეგმვისა და განხორციელების მესაკუთრენი და სათანადოდ მიიღონ მონაწილეობა ამ 

პროცესებში; 

• პროექტის წარმომადგენლობითი ფუნქცია;  

• ევროკავშირის დელეგაციასთან კომუნიკაცია და ანგარიშგება. 

პროექტის მენეჯერი ანგარიშვალდებული იქნება პროექტის საბჭოს წინაშე პროექტის მიზნების 

შესრულებაზე. UNDP-ის შიგნით, პროექტის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია UNDP-ის დემოკრატიული 

მმართველობის მიმართულების ჯგუფის ხელმძღვანელთან.  

გარდა ამისა, პროექტის ძირითადი გუნდის წევრები იქნებიან ინსტიტუციური განვითარების სპეციალისტი 

(პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში) და პროექტის სპეციალისტი (მე-2 შედეგისთვის, 

რომელიც იმუშავებს აჭარაში). პროექტის მხარდამჭერი თანამშრომლები, ადმინისტრაციული/ფინანსური 
სპეციალისტები და მძღოლი/მომარაგებაზე პასუხისმგებელი პირი, დახმარებას გაუწევენ პროექტის 

განხორციელებას.  

ადგილობრივი და საერთაშორისო კონსულტანტები ტექნიკურ ექსპერტიზას გაუწევენ ბენეფიციარებს 

პროექტის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით. მაღალი დონის მრჩევლების მოწვევა მოხდება ad-hoc 

საფუძველზე, რათა პოლიტიკასთან დაკავშირებული რჩევა მისცენ და დახმარება გაუწიონ პარლამენტის 

ხელმძღვანელობას მიმდინარე ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო რეფორმებსა და ინიციატივებთან 

დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში, პროექტი ასევე ითანამშრომლებს ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ექსპერტიზის მისაღებად და პროექტის კონკრეტული კომპონენტების 

განხორციელების ხელშესაწყობად.  

UNDP-ის დემოკრატიული მმართველობის მიმართულების ჯგუფის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელი 

იქნება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტის ხარისხის უზრუნველყოფაზე და პროექტის 

თანამშრომლებს მისცემს რჩევებს ფინანსურ, ადმინისტრაციულ და ანგარიშგების პროცედურებზე.  

UNDP-ის პროგრამული ასისტენტი პასუხისმგებელი იქნება პროექტს მისცეს ადმინისტრაციული რჩევები 

და მხარი დაუჭიროს პროექტის განხორციელებას ადგილობრივი ოფისიდან. 

UNDP-ის კომუნიკაციის ანალიტიკოსი პროექტს მისცემს რჩევებს კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ ყველა 

საკითხზე და მხარს დაუჭერს პროექტს კომუნიკაციისა და ცნობადობის გეგმის განხორციელებაში.  

UNDP-ის ადგილობრივი ოფისი დაეხმარება პროექტს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: ადამიანური 

რესურსების მართვა, ფინანსური სერვისები, შესყიდვები და კონტრაქტების გაფორმება, ასევე ლოგისტიკა 

და ადმინისტრირება.  



53 

პროექტის საორგანიზაციო გეგმა  
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IX. სამართლებრივი კონტექსტი  

პროექტის დოკუმენტი ჩაითვლება დოკუმენტად, რომელზეც მითითებულია 1994 წლის 1 ივლისს 

ხელმოწერილ საქართველოს მთავრობასა და UNDP-ის შორის სტანდარტული საბაზისო დახმარების 

შეთანხმების პირველ მუხლში. სტანდარტული საბაზისო დახმარების შეთანხმებით (SBAA) 

გათვალისწინებულ „აღმასრულებელ სააგენტოდ“ ჩაითვლება „განმახორციელებელი პარტნიორი“.  

პროექტი განხორციელდება საქართველოს პარლამენტის მიერ („განმახორციელებელი პარტნიორი“) მისი 

ფინანსური რეგულაციების, წესების, პრაქტიკისა და პროცედურების შესაბამისად იმდენად, რამდენადაც 

აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება UNDP-ის ფინანსურ პრინციპებსა და წესებს. თუ განმახორციელებელი 

პარტნიორის ფინანსური წესები არ განსაზღვრავს საჭირო სახელმძღვანელო მითითებებს ფულის, 

სამართლიანობის, ინტეგრირებულობის, გამჭვირვალობისა და ეფექტური საერთაშორისო კონკურენციის 

საუკეთესო ღირებულებების უზრუნველსაყოფად, გამოიყენება UNDP–ის ფინანსური წესები. 
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X. რისკების მართვა  

1. სტანდარტული საბაზისო დახმარების შეთანხმების (SBAA) მესამე მუხლის შესაბამისად, 

განმახორციელებელი პარტნიორის და მისი თანამშრომლებისა და ქონების უსაფრთხოებისათვის, ასევე 

განმახორციელებელი პარტნიორის სარგებლობაში არსებული UNDP-ის ქონების უსაფრთხოებისათვის 

პასუხისმგებლობა ეკისრება განმახორციელებელ პარტნიორს. ამ მიზნით განმახორციელებელი მხარე 

ვალდებულია:     

ა) შექმნას და ჰქონდეს სათანადო უსაფრთხოების გეგმა პროექტის განხორციელების ქვეყანაში 

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით; 

ბ) აიღოს ყველა რისკი და პასუხისმგებლობა, რომლებიც დაკავშირებულია განმახორციელებელი 

პარტნიორის უსაფრთხოებასა და პროექტის უსაფრთხოების გეგმის განხორციელებასთან. 

2. UNDP იტოვებს უფლებას, რომ შეამოწმოს, არსებობს თუ არა ასეთი გეგმა და შესთავაზოს ცვლილებები 

საჭიროების შემთხვევაში.  სათანადო  უსაფრთხოების გეგმის არარსებობა ან განუხორციელებლობა, 

როგორც გათვალისწინებულია წინამდებარე დებულებებით, ჩაითვლება პროექტის დოკუმენტიდან 

გამომდინარე  განმახორციელებელი პარტნიორის ვალდებულების დარღვევად. 

3. განმახორციელებელი პარტნიორი თანახმაა, რომ გონივრულობის ფარგლებში მიიღებს ყველა ზომას, 

რათა უზრუნველყოს, რომ პროექტის დოკუმენტის შესაბამისად მიღებული UNDP-ის თანხები არ იქნება 

გამოყენებული იმ პირებისა და ორგანიზაციების დასახმარებლად, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან 

ტერორიზმთან ან UNDP-ისგან თანხის მიმღები რომელიმე ორგანიზაცია არ აღმოჩნდება უშიშროების 

საბჭოს კომიტეტის 1267 (1999) რეზოლუციის შესაბამისად შემუშავებულ სიაში. ამ სიის ნახვა 

შესაძლებელია: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml; ეს დებულება უნდა 

გათვალისწინებულ იქნას ყველა ქვე-კონტრაქტსა ან ქვე-ხელშეკრულებაში, რომელიც ძალაში შევიდა ამ 

პროექტის დოკუმენტის შესაბამისად/შემდგომ.  

4. UNDP-ის პროგრამისა და ოპერაციების პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად, სოციალური და 

გარემოსდაცვითი მდგრადობა გაძლიერდება UNDP-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი 

სტანდარტების (http://www.undp.org/ses) და მასთან დაკავშირებული ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმების გამოყენებით (http://www.undp.org/secu-srm).  

5.  განმახორციელებელი პარტნიორი: (ა) განახორციელებს პროექტთან და პროგრამასთან დაკავშირებულ 

აქტივობებს UNDP-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად; (ბ) განახორციელებს 

პროექტისთვის  ან პროგრამისთვის მომზადებულ მართვის ან  რისკების შემცირების გეგმას ამ სტანდარტების 

შესაბამისად; (გ) ითანამშრომლებს კონსტრუქციულად და დროულად ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 

საშუალებით წამოჭრილი პრობლემებისა და საჩივრების გადასაჭრელად. UNDP შეეცდება უზრუნველყოს, 

რომ საზოგადოება და პროექტის სხვა პარტნიორები ინფორმირებულნი არიან და აქვთ წვდომა 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმთან.   

6. პროექტის დოკუმენტის ყველა ხელმომწერი კეთილსინდისიერად ითანამშრომლებს ნებისმიერ 

ორგანიზაციასთან, რომელიც აფასებს პროგრამასთან ან პროექტთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს ან 

UNDP-ის სოციალურ და გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობას. ეს მოიცავს პროექტის 

განხორციელების ადგილთან, შესაბამის პირებთან, ინფორმაციასა და დოკუმენტებთან დაშვების 

უზრუნველყოფას.  

7. სტანდარტული საბაზისო დახმარების შეთანხმების (SBAA) [ან პროექტის დოკუმენტის დამატებითი 
დებულებების] მესამე მუხლის შესაბამისად, განმახორციელებელი პარტნიორის და მისი 

თანამშრომლებისა და ქონების უსაფრთხოებისათვის, ასევე განმახორციელებელი პარტნიორის 

სარგებლობაში არსებული UNDP-ის ქონების უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება 

განმახორციელებელ პარტნიორს. ამ მიზნით განმახორციელებელი მხარე ვალდებულია:     

ა) შექმნას და ჰქონდეს სათანადო უსაფრთხოების გეგმა პროექტის განხორციელების ქვეყანაში 

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით; 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.undp.org/ses
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ბ) აიღოს ყველა რისკი და პასუხისმგებლობა, რომლებიც დაკავშირებულია განმახორციელებელი 

პარტნიორის უსაფრთხოებასთან და პროექტის უსაფრთხოების გეგმის განხორციელებასთან. 

8. UNDP იტოვებს უფლებას, რომ შეამოწმოს, არსებობს თუ არა ასეთი გეგმა და შესთავაზოს ცვლილებები 

საჭიროების შემთხვევაში.  სათანადო  უსაფრთხოების გეგმის არარსებობა ან განუხორციელებლობა, 

როგორც გათვალისწინებულია წინამდებარე დებულებებით, ჩაითვლება პროექტის დოკუმენტიდან 

გამომდინარე  განმახორციელებელი პარტნიორის ვალდებულებების დარღვევად. 

9. განმახორციელებელი პარტნიორი თანახმაა, რომ გონივრულობის ფარგლებში მიიღოს ყველა ზომას 

რათა უზრუნველყოს, რომ პროექტის დოკუმენტის შესაბამისად მიღებული UNDP-ის თანხები არ იქნება 

გამოყენებული იმ პირებისა და ორგანიზაციების დასახმარებლად, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან 

ტერორიზმთან ან UNDP-ისგან თანხის მიმღები რომელიმე ორგანიზაცია არ აღმოჩნდება უშიშროების 

საბჭოს კომიტეტის 1267 (1999) რეზოლუციის შესაბამისად შემუშავებულ სიაში. ამ სიის ნახვა 

შესაძლებელია: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml;  

10. UNDP-ის პროგრამისა და ოპერაციების პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად სოციალური და 

გარემოსდაცვითი მდგრადობა გაძლიერდება UNDP-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი 

სტანდარტების (http://www.undp.org/ses) და მასთან დაკავშირებული ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმების გამოყენებით (http://www.undp.org/secu-srm).  

11. განმახორციელებელი პარტნიორი: (ა) განახორციელებს პროექტთან და პროგრამასთან დაკავშირებულ 

აქტივობებს UNDP-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად; (ბ) 

განახორციელებს პროექტისთვის  ან პროგრამისთვის მომზადებულ მართვის ან  რისკების შემცირების 

გეგმას ამ სტანდარტების შესაბამისად; (გ) ითანამშრომლებს კონსტრუქციულად და დროულად 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის საშუალებით წამოჭრილი პრობლემებისა და საჩივრების 

გადასაჭრელად. UNDP შეეცდება უზრუნველყოს, რომ საზოგადოება და პროექტის სხვა პარტნიორები 

ინფორმირებულნი არიან და აქვთ წვდომა ანგარიშვალდებულების მექანიზმთან.   

12. პროექტის დოკუმენტის ყველა ხელმომწერი კეთილსინდისიერად ითანამშრომლებს ნებისმიერ 

ორგანიზაციასთან, რომელიც აფასებს პროგრამასთან ან პროექტთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს ან 

UNDP-ის სოციალურ და გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობას. ეს მოიცავს პროექტის 

განხორციელების ადგილთან, შესაბამის პირებთან, ინფორმაციასა და დოკუმენტებთან დაშვების 

უზრუნველყოფას.  

13. განმახორციელებელი პარტნიორი გადადგამს სათანადო ნაბიჯებს მისი თანამშრომლების, 

კონსულტანტების, ქვეკონტრაქტორებისა და ქვემიმღებების მიერ თანხების არასათანადო დახარჯვის, 

თაღლითობის ან კორუფციის თავიდან ასაცილებლად პროექტის ან პროგრამის განხორციელებისას ან 

UNDP-ის თანხების გამოყენებისას. ისინი უზრუნველყოფენ, რომ მათი ფინანსური მენეჯმენტი, 

ანტიკორუფციული და თაღლითობის საწინააღმდეგო პოლიტიკა შექმნილია და აღსრულდება UNDP-

ისგან მიღებულ ნებისმიერ თანხასთან დაკავშირებით.  

14. პროექტის დოკუმენტის ხელმოწერისას ძალის მქონე შემდეგი დოკუმენტების მოთხოვნები გამოიყენება 

ნებისმიერი განმახორციელებელი პარტნიორის მიმართ: (a) UNDP-ის პოლიტიკის დოკუმენტი 

თაღლითობისა და სხვა კორუფციული საქმიანობის შესახებ და (b) UNDP-ის აუდიტისა და გამოძიების 

სამსახურის სახელმძღვანელო წესები. განმახორციელებელი პარტნიორი ეთანხმება ზემოაღნიშნული 

დოკუმენტების მოთხოვნებს, რომლებიც წარმოადგენენ პროექტის დოკუმენტის განუყოფელ ნაწილს და 

ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: www.undp.org 

15. თუ საჭიროა გამოძიება, UNDP ჩაატარებს გამოძიებას UNDP-ის პროგრამების და პროექტის ნებისმიერ 

ასპექტთან დაკავშირებით. განმახორციელებელი პარტნიორი ითანამშრომლებს სრულად, მათ შორის 

ხელმისაწვდომს გახდის მის თანამშრომლებს, შესაბამის დოკუმენტებს, მის ოფისს (ასევე 

კონსულტანტების, ქვეკონტრაქტორების და ქვემიმღებების ოფისებს) გამოძიების მიზნებისთვის 

საჭირო გონივრულ დროსა და გონივრული პირობებით. თუ ამ ვალდებულების შესრულებასთან 

დაკავშირებით წარმოიშვება რაიმე შეზღუდვა, UNDP კონსულტაციას გაივლის განმახორციელებელ 

პარტნიორთან ერთად გამოსავლის მოსაძიებლად.  

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.undp.org/ses
http://www.undp.org/
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16. პროექტის დოკუმენტის ყველა ხელმომწერი დაუყოვნებლივ აცნობებენ ერთმანეთს თანხის არასათანადო 

გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ, ან თაღლითობის ან კორუფციის თაობაზე საფუძვლიანი 

ბრალდების შესახებ კონფიდენციალობის დაცვით. 

როდესაც განმახორციელებელი პარტნიორისთვის ცნობილი გახდება, რომ UNDP-ის პროექტი ან 

აქტივობა მთლიანად ან ნაწილობრივ გახდა გამოძიების ობიექტი სავარაუდო 

თაღლითობის/კორუფციის გამო, განმახორციელებელი პარტნიორი აცნობებს UNDP-ის მუდმივ 

წარმომადგენელს, რომელიც დაუყოვნებლივ შეატყობინებს UNDP-ის აუდიტისა და გამოძიების ოფისს 

(OAI). განმახორციელებელი პარტიონრი მუდმივად მიაწვდის განახლებულ ინფორმაციას 

გამოძიებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების სტატუსის შესახებ ქვეყანაში UNDP-ის ოფისის 

ხელმძღვანელსა და OAI-ს. 

17.  ვარიანტი 1: UNDP უფლებამოსილია მიიღოს იმ თანხების ანაზღაურება განმახორციელებელი 

პარტნიორისაგან, რომელიც გამოყენებულ იქნა არასათანადოდ, მათ შორის თაღლითობის ან 

კორუფციის გზით ან რომელიც გადაიხადეს პროექტის დოკუმენტის პირობების დარღვევით. UNDP-ს 

შეუძლია ეს თანხა გამოაკლოს განმახორციელებელი პარტნიორისთვის გადასახდელი თანხიდან, 

რომელიც გათვალისწინებულია ამ ან ნებისმიერი სხვა შეთანხმებით. ასეთი თანხის მიღება UNDP-ის 

მიერ, არ გამორიცხავს წინამდებარე პროექტის დოკუმენტიდან გამომდინარე განმახორციელებელი 

პარტნიორის ვალდებულებებს. 

როდესაც ასეთი თანხები არ აუნაზღაურდა UNDP-ს, განმახორციელებელი პარტნიორი თანახმაა, რომ 

UNDP-ის დონორებს (მათ შორის მთავრობამ), ვინც აფინანსებს პროექტის აქტივობებს მთლიანად ან 

ნაწილობრივ, შეუძლიათ მიმართონ ამ განმახორციელებელ პარტნიორს UNDP-ის მიერ განსაზღვრული 

იმ თანხის მისაღებად, რომლის გამოყენება მოხდა  არასათანადოდ, მათ შორის თაღლითობის ან 

კორუფციის გზით ან რომელიც გადაიხადეს პროექტის დოკუმენტის პირობების დარღვევით. 

შენიშვნა:  ამ პუნქტში გამოყენებული ტერმინი „პროექტის დოკუმენტი“ გულისხმობს პროექტის 

დოკუმენტთან ერთად ნებისმიერ დამხმარე შეთანხმებას, მათ შორის პასუხისმგებელ მხარესთან, 

ქვეკონტრაქტორთან და ქვემიმღებთან გაფორმებულ შეთანხმებებს. 

18. წინამდებარე პროექტის დოკუმენტთან დაკავშირებული ნებისმიერი კონტრაქტი, რომელიც გააფორმა 

განმახორციელებელმა პარტნიორმა, უნდა შეიცავდეს დებულებას, რომლის თანახმადაც არ მოხდება 

ჰონორარის, ჯილდოს, პროცენტის დაქვითვის, საჩუქრის, საკომისიოს ან სხვა გადასახდელის მიცემა, 

მიღება ან დაპირება შერჩევის პროცესში ან კონტრაქტის აღსრულებისას, თუ  არ არის 

გათვალისწინებული ამ დოკუმენტში; ასევე განმახორციელებელი პარტნიორისაგან თანხის მიმღებმა 

უნდა ითანამშრომლოს ნებისმიერ და ყველა გამომძიებელთან და აუდიტთან. 

19. თუ UNDP მიმართავს შესაბამის ეროვნულ უწყებას პროექტთან ან პროგრამასთან დაკავშირებით 

ნებისმიერი სავარაუდო სამართალდარღვევის თაობაზე, მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ შესაბამისი 

ეროვნული უწყებები აქტიურად გამოიძიებენ და განახორციელებენ სათანადო სამართლებრივ 

ღონისძიებებს ყველა იმ პირის წინააღმდეგ, რომლებმაც, როგორც დადგინდა, მონაწილეობა მიიღეს 

სამართალდარღვევის ჩადენაში, ასევე ისინი ამოიღებენ და დაუბრუნებენ თანხებს UNDP-ს. 

20. განმახორციელებელი პარტნიორი უზრუნველყოფს, რომ ყველა მისი ვალდებულება, რომელიც 

გათვალისწინებულია ქვეთავით „რისკის მართვა“,  ასევე გავრცელდება მის ქვეკონტრაქტორებსა და 

ქვემიმღებზე; გარდა ამისა, ამ თავის „რისკის მართვის სტანდარტული დებულებები“ აისახება mutatis 
mutandis ყველა ქვეკონტრაქტსა და ქვეშეთანხმებაში, რომელიც გაფორმდება ამ პროექტის 

დოკუმენტთან დაკავშირებით.  

დანართები: 

დანართი 1: პროექტის ბიუჯეტი 

დანართი 2: სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის პროცედურის (SESP) ანგარიში 

დანართი 3: პროექტის ხარისხის უზრუნველყოფის ანგარიში 
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დანართი 1. პროექტი ბიუჯეტი 

 

EU Reference: 

ENI/2019/409831 

 
სრული ბიუჯეტი 2019 2020 2021 2022 

ხარჯები 
Atlas 

აქტივობა 
ხარჯები 

(ევრო) 

ხარჯები 

(აშშ დოლარი) 

ხარჯები 

(აშშ დოლარი) 

ხარჯები 

(აშშ დოლარი) 

ხარჯები 

(აშშ დოლარი) 

ხარჯები 

(აშშ დოლარი) 

1. ადამიანური 

რესურსები, მათ შორის 

მოკლე ვადით 

დაქირავებული 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

კონსულტანტები 

აქტივობა 

1,2,3 

543,064.00 603,404.44 14,237.22 214,486.67 200,931.11 173,749.44 

2. მგზავრობა 
აქტივობა 

1,2 
37,200.00 41,333.33 333.33 19,333.33 11,333.33 10,333.33 

3. აღჭურვილობა და 

მარაგები 

აქტივობა 3 
4,000.00 4,446.20 1,111.55 2,223.10 1,111.55 0.00 

4. ადგილობრივი ოფისი 
აქტივობა 3 

14,310.00 15,900.00 883.33 5,300.00 5,300.00 4,416.67 

5. სხვა ხარჯები, 

მომსახურებები 

აქტივობა 

1,2,3 
316,072.94 351,192.16 15,960.46 126,508.50 120,508.50 88,214.71 

6. პასუხისმგებელ 

მხარეებთან 

შეთანხმებები: 

 
      

WFD 
აქტივობა 

1,3 
350,000.00 388,887.13 54,195.24 170,214.92 146,793.87 17,683.10 

IDFI 
აქტივობა 

1,2,3 
290,000.00 322,222.22 27,655.56 121,561.32 140,535.40 32,469.94 

7.  ჯამური (NET) 

ბიუჯეტი 

 
1,554,646.94 1,727,385.48 114,376.69 659,627.84 626,513.76 326,867.19 

GMS EU - 7%  98,130.84 109,034.27 7,358.22 38,441.97 40,353.37 22,880.70 

GMS Parl - 8%  11,010.07 12,233.42 740.74 7,489.71 4,002.96  

GMS SCA - 8%  1,212.15 1,346.83  1,346.83   

8.  გენერალური მართვის 

მხარდაჭერა (GMS) 
 

110,353.06 122,614.51 8,098.96 47,278.52 44,356.33 22,880.70 

სულ 
 

1,665,000.00 1,850,000.00 122,475.65 706,906.36 670,870.10 349,747.90 

აქედან:         

ევროკავშირი  1,500,000.00  1,666,666.67  112,475.65  587,613.02  616,830.10  349,747.90  

პარლამენტი  148,636.00  165,151.11  10,000.00  101,111.11  54,040.00    

აჭარის უმაღლესი საბჭო  16,364.00  18,182.22    18,182.22  0.00    
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დანართი 2.  სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის პროცედურების ანგარიში  

პროექტის ინფორმაცია 

ინფორმაცია პროექტის შესახებ   

1. პროექტის დასახელება საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია  

2. პროექტის ნომერი 00113526      

3. ადგილმდებარეობა 

(გლობალური/რეგიონული/ქვეყანა) 
საქართველო 

 

ნაწილი A. ძირითადი პრინციპების ინტეგრირება სოციალური და გარემოს დაცვითი მდგრადობის გასაძლიერებლად 

კითხვა   1: როგორ ახდენს პროექტი ძირითადი პრინციპების ინტეგრირებას სოციალური და გარემოსდაცვითი მდგრადობის გასაძლიერებლად?    

ქვედა ველში მოკლედ აღწერეთ, როგორ ახდენს პროექტი ადამიანის უფლებების მიდგომის ინტეგრაციას    

პროექტი იხელმძღვანელებს ადამიანის უფლებების მიდგომით. პროექტის ყველა აქტივობა დაეყრდნობა და გამოიყენებს ადამიანის უფლებების 

პრინციპებს, როგორებიცაა: თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა, მონაწილეობა და ინკლუზია, ანგარიშვალდებულება და კანონის უზენაესობა. 

აღნიშნული განსაკუთრებით აშკარა იქნება პარლამენტის საკანონმდებლო ღიაობის რეფორმების მხარდაჭერისას, თემატური მოკვლევების და ნორმატიული 

აქტების აღსრულებაზე კონტროლის განხორციელებისას და ა.შ. ამ პროცესების დროს განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება, რომ საპარლამენტო 

ინფორმაცია ყველასათვის იყოს ხელმისაწვდომი, მათ შორის ყველაზე მოწყვლადი და რთულად მისადგომი ჯგუფებისათვის და რათა ამ ჯგუფებისათვის 

შესაძლებელი იყოს საკანონმდებლო აქტივობებში ჩართვა.      

ქვედა ველში მოკლედ აღწერეთ, თუ როგორ მოახდენს პროექტი გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესებასა და ქალთა გაძლიერებას    

პროექტი უზრუნველყოფს, რომ გენდერული წარმომადგენლობა და გენდერული გავლენა გათვალისწინებულ იქნას პროექტის ყველა აქტივობაში. ეს 

მოიცავს გენდერული პოლიტიკის ანალიზის მხარდაჭერას პარლამენტის ახალ კვლევით ცენტრში, სწავლებებზე თანაბარი წვდომის მონიტორინგს, 

მოქალაქეთა ჩართულობაზე ჩაშლილი მონაცემებისა და პროექტის ბენეფიციარების შესახებ სქესის მიხედვით მონაცემების შეგროვებას.   

ქვედა ველში მოკლედ აღწერეთ, თუ როგორ ახდენს პროექტი გარემოსდაცვითი მდგრადობის ინტეგრირებას  

ეს უზრუნველყოფილი იქნება, როდესაც პროექტი გააფართოებს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მხარდაჭერას, 

განსაკუთრებით კი, გარემოსდაცვით მდგრადობაზე გავლენის მქონე საკითხებზე და/ან თემატური მოკვლევებისა და ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე 

კონტროლის განხორციელებისას.     

 

ნაწილი B. სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკების იდენტიფიცირება და მართვა  

კითხვა   2: რომელია პოტენციური 

სოციალური და გარემოსდაცვითი 

რისკები?  

შენიშვნა: აღწერეთ მოკლედ პოტენციური 
სოციალური და გარემოსდაცვითი 
რისკები, რომლებიც იდენტიფიცირებულ 
იქნა 1-ელ დანართში - რისკების 
სკრინინგის საკონტროლო სია (რაც 
ეყრდნობა ნებისმიერ „დიახ“ პასუხს). თუ 
1-ელ დანართში არ არის რისკები 
იდენტიფიცირებული, მიუთითეთ 
„რისკები არ არის იდენტიფიცირებული“ 
და გადადით მეოთხე კითხვაზე და 
აარჩიეთ „დაბალი რისკები“. კითხვები 5 
და 6 საჭირო არ არის დაბალ რისკიანი 
პროექტებისათვის. 

კითხვა   3: რა დონის მნიშვნელობა აქვს პოტენციურ 

სოციალურ და გარემოსდაცვით რისკებს?   

შენიშვნა: უპასუხეთ კითხვებს 4 და 5, სანამ გადახვალთ 
მე-6 კითხვაზე   

კითხვა   6: რომელი სოციალური და 

გარემოსდაცვითი შეფასების და მართვის 

ზომები იქნა მიღებული  და/ან საჭიროა 

პოტენციური რისკების საპასუხოდ (საშუალო 

და მაღალი მნიშვნელობის რისკებისათვის)? 

რისკის აღწერილობა გავლენა და 
ალბათობა  
(1-5) 

მნიშვნელობ
ა 

(დაბალი, 
საშუალო, 
მაღალი) 

შენიშვნები შეფასებისა და  მართვის ზომების აღწერილობა 
პროექტის დიზაინის შესაბამისად. თუ ESIA ან 
SESA საჭიროა, მიუთითეთ, რომ შეფასებამ 
უნდა გაითვალისწინოს ყველა პოტენციური 
ზემოქმედება და რისკი.   

რისკი: რისკები არ არის 

იდენტიფიცირებული 

I =  

P = 

   

[ჩაამატეთ დამატებითი ხაზები საჭიროების 

შესაბამისად] 
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 კითხვა   4: როგორია ჯამში პროექტის რისკის კატეგორიზაცია?   

აარჩიეთ ერთი (იხ. SESP მითითებებისათვის) შენიშვნები 

დაბალი რისკი ☑  

საშუალო რისკი ☐  

მაღალი რისკი ☐  

 კითხვა   5: იდენტიფიცირებული რისკებისა და რისკების 

კატეგორიზაციის საფუძველზე SES-ის რომელი 

მოთხოვნებია რელევანტური? 

 

მონიშნეთ ყველა, რომელიც შეესაბამება შენიშვნები 

პრინციპი 1: ადამიანის უფლებები ☐  

პრინციპი 2: გენდერული თანასწორობა 
და ქალთა გაძლიერება 

☐ 
 

1. ბიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნება და რესურსების 
მართვა  

☐ 

 

2. კლიმატის ცვლილების შემცირება 
და ადაპტაცია   

☐ 
 

3. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, 
უსაფრთხოება და სამუშაო 
პირობები   

☐ 

 

4. კულტურული მემკვიდრეობა ☐  

5. გადაადგილება და განსახლება ☐  

6. მკვიდრი მოსახლეობა ☐  

7. დაბინძურების პრევენცია და 
რესურსების ეფექტურობა   

☐ 
 

 

საბოლოო ხელმომწერები 

 

ხელმომწერი თარიღი აღწერილობა 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის (QA) 

კონსულტანტი 

გიგი ბრეგაძე, DG ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

6-ნოემ-

2019 

UNDP პროექტზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი, ჩვეულებრივ UNDP 

პროგრამის ოფიცერი. საბოლოო ხელმოწერა ადასტურებს, „შემოწმებას“, 

რომ დარწმუნებულიყვნენ, SESP-ის შესაბამისად განხორციელებაში.   

QA დამადასტურებელი 

ანნა ჩერნოშევა 

DRR 

6-ნოემ-

2019 

UNDP უფროსი მენეჯერი, ჩვეულებრივ UNDP ოფისის დირექტორის 

მოადგილე (DCD), ოფისის დირექტორი (CD), მუდმივი წარმომადგენლის 

მოადგილე (DRR), ან მუდმივი წარმომადგენელი (RR). QA 

დამადასტურებელი იმავდროულად ვერ იქნება QA კონსულტანტი. 

საბოლოო ხელმოწერა ადასტურებს, რომ მათ „შეამოწმეს“ SESP, სანამ 

წარუდგენდნენ პროექტის შეფასების კომიტეტს (PAC). 

PAC ხელმძღვანელი 

ლუიზა ვინტონი, RR 

6-ნოემ-

2019 

UNDP PAC თავმჯდომარე.  ზოგიერთ შემთხვევებში PAC თავმჯდომარე 

ასევე შეიძლება იყოს QA დამადასტურებელი. საბოლოო ხელმოწერა 

ადასტურებს, რომ SESP გათვალისწინებულ იქნა, როგორც პროექტის 

შეფასების ნაწილი და ასევე გათვალისწინებულ იქნა პროექტის შეფასების 

კომიტეტისადმი წარდგენილ რეკომენდაციებში. 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-screening-procedure.html
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დანართი 1. სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკების სკრინინგის საკონტროლო სია   

 

საკონტროლო სია პოტენციური სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკები    

პრინციპები 1: ადამიანის უფლებები 
პასუხი  

(დიახ/ა

რა) 

1. შეუძლია თუ არა პროექტს გამოიწვიოს არახელსაყრელი გავლენა დაზარალებული 

მოსახლეობის ან განსაკუთრებით კი, მარგინალიზებული ჯგუფების მიერ ადამიანის 

უფლებებით სარგებლობაზე (სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური ან 

კულტურული უფლებებით)? 

არა 

2.  არსებობს თუ არა იმის ალბათობა, რომ პროექტს ექნება არასამართლიანი და 

დისკრიმინაციული გავლენა დაზარალებულ მოსახლეობაზე, განსაკუთრებით კი სიღარიბეში 

მცხოვრებ ან მარგინალიზებულ ან გარიყულ ჯგუფებზე?15  

არა 

3. შეუძლია თუ არა პროექტს პოტენციურად შეზღუდოს რესურსების ან ძირითადი სერვისების 

არსებობა, ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით კი მარგინალიზებული პირების ან 

ჯგუფებისათვის?   

არა 

4. არსებობს თუ არა იმის ალბათობა, რომ პროექტი გამორიცხავს ნებისმიერ პოტენციურად 

დაზარალებულ დაინტერესებულ მხარეებს, კერძოდ კი, მარგინალიზებულ ჯგუფებს, ისეთი 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობისაგან, რასაც შესაძლებელია მათზე 

ქონდეს გავლენა? 

არა 

5. არსებობს თუ არა იმის რისკი, რომ ვალდებულებების მქონეთ არ ექნებათ ამ პროექტში მათი 

მოვალეობების შესრულების შესაძლებლობა?  

არა 

6. არსებობს თუ არა იმის რისკი, რომ უფლებების მქონეთ არ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ 

მოითხოვონ მათი უფლებებით სარგებლობა?   

არა 

7. ადგილობრივ თემებს ან პირებს მიეცათ თუ არა შესაძლებლობა, რომ დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის პროცესში პროექტთან მიმართებაში წამოეწიათ ადამიანის უფლებებთან 

დაკავშირებით საკითხები?   

არა 

8. არსებობს თუ არა იმის რისკი, რომ პროექტი გაამძაფრებს პროექტის შედეგად დაზარალებულ 

თემებსა და პირებს შორის კონფლიქტს და/ან ძალადობის რისკს?    

არა 

პრინციპი 2: გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება   

1. არსებობს თუ არა იმის ალბათობა, რომ წარმოდგენილ პროექტს ექნება არასასურველი გავლენა 

გენდერულ თანასწორობაზე და/ან ქალებსა და ბავშვებთან დაკავშირებით მდგომარეობაზე?    

არა 

2. პოტენციურად შეამცირებს თუ არა პროექტი გენდერის ნიადაგზე დისკრიმინაციას ქალების 

წინააღმდეგ, კერძოდ კი პროექტირებისა და განხორციელების პროცესთან ან 

შესაძლებლობებისა და ბენეფიტების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით?  

არა 

3. ქალების ჯგუფებმა/ლიდერებმა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის პროცესში წამოწიეს 

თუ არა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხები პროექტთან მიმართებაში 

და მოხდა თუ არა აღნიშნულის ასახვა ზოგადად პროექტის წინადადებაში და რისკების 

არა 

                                                
15 აკრძალულ ნიადაგზე დისკრიმინაცია მოიცავს რასას, ეთნიკურობას, გენდერს, ასაკს, ენას, სექსუალურ 

ორიენტაციას, რელიგიას, პოლიტიკურ ან სხვა მოსაზრებებს, ეროვნულ ან სოციალური ან გეოგრაფიულ წარმოშობას, 

ქონებას, დაბადების ან სხვა სტატუსს, მათ შორის მკვიდრი მოსახლის ან  უმცირესობის წევრის. მიმართვები, 

როგორიცაა „ქალები და კაცები“ ან მსგავსი მიჩნეულია, როგორც ქალებისა და კაცების, ბიჭებისა და გოგონების 

მომცველი და სხვა ჯგუფები ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლები მათი გენდერული იდენტობიდან გამომდინარე, 

მაგალითად ტრანსგენდერი ხალხი ან ტრანსსექსუალები.   
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შეფასებაში?    

4. შეუძლია თუ არა პროექტს პოტენციურად შეზღუდოს ქალების შესაძლებლობა, რომ 

გამოიყენონ, განავითარონ და დაიცვან ბუნებრივი რესურსები გარემოსდაცვით საქონელსა და 

მომსახურებებთან წვდომაზე ქალებისა და კაცების განსხვავებული როლებისა და პოზიციების 

გათვალისწინებით?  

 მაგალითად, აქტივობები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიოს ბუნებრივი რესურსების 
დეგრადაცია ან შემცირება ისეთ თემებში, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ამ რესურსებზე 
მათი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის თვალსაზრისით   

არა 

პრინციპი 3:  გარემოსდაცვითი მდგრადობა: გარემოსდაცვით რისკებთან დაკავშირებით სკრინინგის 

კითხვები მოცემულია ქვემოთ კონკრეტულ სტანდარტთან დაკავშირებულ კითხვებში   

 

  

სტანდარტი 1: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და მდგრადი ბუნებრივი რესურსების მართვა   
 

1.1 პროექტი პოტენციურად გამოიწვევს თუ არა არახელსაყრელ გავლენას ბუნებრივ გარემოზე 

(მაგ. შეცვლილი, ბუნებრივი და კრიტიკული ბუნებრივი გარემო) და/ან ეკოსისტემებსა და 

ეკოსისტემების მომსახურებებზე? 

მაგალითად, ბუნებრივი გარემოს დაკარგვის, გარდაქმნის ან დეგრადაციის, ფრაგმენტაციის ან 
ჰიდროლოგიური ცვლილებების მეშვეობით   

არა 

1.2  პროექტის რაიმე აქტივობა უნდა განხორციელდეს თუ არა კრიტიკული ბუნებრივი გარემოს 

და/ან გარემოსათვის სენსიტიურ რაიონებში, მათ შორის დაცულ ტერიტორიებზე (მაგ. 

ნაკრძალებში, ეროვნულ პარკებში), ან დასაცავად წარდგენილ რაიონებში ან ავტორიტეტული 

წყაროების და/ან მკვიდრი მოსახლეობის ან ადგილობრივი თემების მიერ ასეთად 

აღიარებულში?        

არა 

1.3 მოიცავს თუ არა პროექტი ცვლილებებს მიწის და ისეთი რესურსების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით, რომლებსაც შესაძლოა არასახარბიელო გავლენა ჰქონდეთ ბუნებრივ გარემოზე, 

ეკოსისტემებზე და/ან საარსებო წყაროებზე? (შენიშვნა: თუ შესაძლოა გამოიყენებოდეს მიწაზე 

წვდომის აკრძალვები და/ან შეზღუდვები, მიუთითეთ სტანდარტი 5) 

არა 

1.4 უქმნის თუ არა პროექტი განადგურების წინაშე მდგომ სახეობებს საფრთხეს?  არა 

1.5  შექმნის თუ არა პროექტი უცხო ინვაზიური სახეობების გაჩენის რისკს?  არა 

1.6 მოიცავს თუ არა პროექტი ბუნებრივი ტყეების მოსავლის აღებას, პლანტაციების განვითარებას 

ან გატყიანებას?   

არა 

1.7  მოიცავს თუ არა პროექტი თევზების ან წყლის სხვა სახეობების მოშენებას და/ან კულტივაციას?   არა 

1.8  მოიცავს თუ არა პროექტი ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელოვან ამოღებას, 

მიმართულების შეცვლას ან დაბინძურებას?    

 მაგალითად, კაშხლების, წყალსაცავების მშენებლობა, მდინარის აუზის განვითარება, 
მიწისქვეშა წყლების ამოღება 

არა 

1.9 მოიცავს თუ არა პროექტი გენეტიკური რესურსების გამოყენებას? (მაგ. მოპოვება და/ან  

კულტივაცია, კომერციული განვითარება)  

არა 

1.10 შექმნის თუ არა პროექტი გარემოსთან დაკავშირებულ პოტენციურად არასახარბიელო 

ტრანსსასაზღვრო ან გლობალურ პრობლემებს?   

არა 

1.11 წარმოშობს თუ არა პროექტი შედეგად მეორეხარისხოვან ან შედეგობრივ განვითარებით 

აქტივობებს, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიონ არასახარბიელო სოციალური და 

გარემოსდაცვითი შედეგები თუ უფრო მეტად რაიონში არსებულ თუ დაგეგმილ ცნობილ 

აქტივობებთან ერთად წარმოშობს კუმულაციურ შედეგებს? 

 მაგალითად, ტყიან მიწაზე ახალი გზა გამოიწვევს პირდაპირ ბუნებრივ და სოციალურ 

არა 
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გავლენას (მაგ. ხეების წაქცევა, სახმელეთო სამუშაოები, ადგილობრივ მცხოვრებთა 
პოტენციური რელოკაცია). ახალი გზის მშენებლობამ ასევე შესაძლებელია ხელი შეუწყოს 
არალეგალურ მაცხოვრებელთა შეჭრას ან წარმოშვას მარშრუტის გასწვრივ დაუგეგმავი 
კომერციული განვითარება, პოტენციურად სენსიტიურ რაიონებში. ეს არის არაპირდაპირი, 
მეორეხარისხოვანი ან გამოწვეული გავლენა, რომლის გათვალისწინება საჭიროა. გარდა ამისა, 
თუ იგივე გატყიანებულ რაიონში დაგეგმილია მსგავსი განვითარება, საჭიროა მრავალი 
აქტივობის (თუნდაც არა იგივე პროექტის ნაწილის) კუმულაციური ზემოქმედების 
გათვალისწინება.     

სტანდარტი 2: კლიმატის ცვლილების შემსუბუქება და ადაპტაცია  

2.1  წარმოდგენილი პროექტი გამოიწვევს თუ არა მნიშვნელოვან16 სასათბურე გაზების გამოყოფას 

ან შეუძლია გააუარესოს კლიმატის ცვლილება?    

არა 

2.2 პროექტის პოტენციური შედეგები იქნება თუ არა კლიმატის ცვლილების შედეგების მიმართ 

სენსიტიური ან მოწყვლადი?  

არა 

2.3 წარმოდგენილი პროექტი გაზრდის თუ არა სავარაუდო პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით 

კლიმატის ცვლილებისადმი სოციალურ და გარემოსთან დაკავშირებულ მოწყვლადობას ახლა 

ან მომავალში? (ასევე ცნობილი, როგორც შეუსაბამო პრაქტიკა)? 

მაგალითად, მიწათსარგებლობის დაგეგმვის ცვლილებებმა შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ჭალის 
წყლების შემდგომ განვითარებას და პოტენციურად გაზარდოს მოსახლეობის მოწყვლადობა 
კლიმატის ცვლილებისადმი, განსაკუთრებით წყალდიდობისადმი  

არა 

სტანდარტი 3: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და სამუშაო პირობები  

3.1 პროექტის მშენებლობის, ექსპლუატაციის ან ექსპლუატაციის შეწყვეტის ელემენტები 

პოტენციურ საფრთხეს შეუქმნიან თუ არა ადგილობრივი თემების უსაფრთხოებას?    

არა 

3.2 შეუქმნის თუ არა პროექტი პოტენციურ რისკს თემის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას 

ტრანსპორტის, საწყობისა და სახიფათო ან საშიში მასალების გამოყენებით და/ან განკარგვით 

(მაგ. ასაფეთქებლები, საწვავი და სხვა ქიმიური მასალები მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 

დროს)? 

არა 

3.3 მოიცავს თუ არა პროექტი ფართო მასშტაბიან ინფრასტრუქტურის განვითარებას? (მაგ. 

კაშხლები, გზები, შენობები)? 

არა 

3.4 პროექტის ელემენტების ავარია შეუქმნის თუ არა თემს საფრთხეს? (მაგ. შენობების ან 

ინფრასტრუქტურის დანგრევა) 

არა 

3.5 წარმოდგენილი პროექტი იქნება თუ არა მგრძნობიარე ან გამოიწვევს გაზრდილ მოწყვლადობას 

მიწისძვრების, მეწყერის, ეროზიის, წყალდიდობის ან ექსტრემალური კლიმატური პირობების 

მიმართ? 

არა 

3.6 გამოიწვევს თუ არა პროექტი პოტენციურად მზარდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 

რისკებს (მაგ. წყლით გადამავალ ან ტრანსმისიურ დაავადებებს ან ისეთ ინფექციებს, 

როგორიცაა HIV/AIDS)? 

არა 

3.7 წარმოშობს თუ არა პროექტი ოკუპაციურ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან  

დაკავშირებულ პოტენციურ რისკს და დაუცველობას ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური და 

რადიაქტიულ საფრთხეების მიზეზით პროექტის მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და 

ექსპლუატაციის შეწყვეტის დროს?       

არა 

                                                
16  CO2-თან დაკავშირებით, „მნიშვნელოვანი გამოყოფა“ ეხება ძირითადად წელიწადში 25,000 ტონაზე მეტს 

(პირდაპირი და არაპირდაპირი წყაროების მეშვეობით). [კლიმატის ცვლილების შემცირებისა და ადაპტაციის 

სახელმძღვანელო ბარათი უზრუნველყოფს დამატებით ინფორმაციას  GHG გამოყოფის შესახებ]. 
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3.8 ითვალისწინებს თუ არა პროექტი დასაქმების ან საარსებო წყაროს მხარდაჭერას, რაც შესაძლოა 

არ შეესაბამებოდეს შრომის ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებს (მაგ. ILO 

ფუნდამენტური კონვენციების პრინციპები და სტანდარტები)?   

არა 

3.9 ჩართავს თუ არა პროექტი უსაფრთხოების პერსონალს, რამაც შესაძლოა წარმოშვას თემების 

და/ან პირების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პოტენციური რისკი (მაგ. შესაბამისი 

ტრენინგების ან ანგარიშვალდებულების ნაკლებობის გამო)?  

არა 

სტანდარტი 4: კულტურული მემკვიდრეობა  

4.1 წარმოდგენილი პროექტი შედეგად გამოიწვევს თუ არა ისეთ ჩარევას, რასაც შეუძლია 

პოტენციურად არასახარბიელო ზემოქმედება იქონიოს ისტორიული, კულტურული, 

ხელოვნების, ტრადიციული ან რელიგიური ღირებულების მქონე ადგილებზე, სტრუქტურებსა 

და ობიექტებზე ან კულტურის არამატერიალურ ფორმებზე (მაგ. ცოდნა, ინოვაციები, 

პრაქტიკა)? (შენიშვნა: პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვასა და შენარჩუნებას ასევე შესაძლოა იქონიონ მავნე ზემოქმედება)   

არა 

4.2 პროექტის მიხედვით უნდა მოხდეს თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის მატერიალური და 

არამატერიალური ფორმების გამოყენება კომერციული ან სხვა მიზნებისათვის?   

არა 

სტანდარტი 5: გადაადგილება და განსახლება  

5.1 პროექტი პოტენციურად მოიცავს თუ არა დროებით ან პერმანენტულ და სრულ ან ნაწილობრივ 

ფიზიკურ გადაადგილებას?   

არა 

5.2 გამოიწვევს თუ არა პროექტი ეკონომიკურ გადაადგილებას (მაგ. საშუალებების ან რესურსებზე 

წვდომის დაკარგვა მიწის შეძენის ან წვდომაზე შეზღუდვების მიზეზით - თუნდაც ფიზიკური 

გადაადგილების არარსებობის შემთხვევაში)? 

არა 

5.3 არსებობს თუ არა რისკი, რომ პროექტი გამოიწვევს იძულებით გამოსახლებას?17 არა 

5.4 წარმოდგენილი პროექტი სავარაუდოდ გავლენას იქონიებს თუ არა მიწის მფლობელობაზე 

და/ან მიწის, ტერიტორიებისა და/ან რესურსების თემზე დაფუძნებულ საკუთრების 

უფლებაზე/ჩვეულებაზე დაფუძნებულ უფლებაზე?  

არა 

სტანდარტი 6: მკვიდრი მოსახლეობა  

6.1 არის თუ არა პროექტის რაიონში მკვიდრი მოსახლეობა (მატ შორის, პროექტის გავლენის 

რაიონში)? 

არა 

6.2 მოსალოდნელია თუ არა, რომ პროექტი ან პროექტის ნაწილები განთავსდება ისეთ მიწებსა და 

ტერიტორიებზე, რომლებზეც პრეტენზიას მკვიდრი მოსახლეობა აცხადებს?   

არა 

6.3 წარმოდგენილი პროექტი პოტენციურად მაინც იქონიებს თუ არა გავლენას მკვიდრი 

მოსახლეობის ადამიანის უფლებებზე, მიწებზე, ბუნებრივ რესურსებზე, ტერიტორიებზე, და 

ტრადიციულ საარსებო წყაროებზე (მიუხედავად იმისა, მკვიდრი მოსახლეობა ფლობს თუ არა 

იურიდიულ უფლებას ამ რაიონებზე, მიუხედავად იმისა, სად მოქმედებს პროექტი 

დაზარალებული ხალხით დასახლებული ტერიტორიების ფარგლებში ან მის გარეთ და 

მიუხედავად იმისა, მკვიდრი მოსახლეობა აღიარებულია თუ არა ასეთად განსახილველი 

არა 

                                                
17 იძულებითი განსახლებები მოიცავს მოქმედებას ან მოქმედებისაგან თავის შეკავებას, რაც მოიცავს პირების, 

ჯგუფების ან თემების იძულებით და არანებაყოფლობით გადაადგილებას სახლებიდან და/ან მიწებიდან და საერთო 

საკუთრების რესურსებიდან, რომლებიც დაკავებულ იქნა, ან რომლებზეც იყვნენ დამოკიდებულნი აღნიშნული 

პირები/პირი. აღნიშნული ზღუდავს პირის, ჯგუფის ან თემის შესაძლებლობას, იცხოვროს ან იმუშაოს კონკრეტულ 

შენობაში, სახლში, ან ადგილმდებარეობაზე სამართლებრივი ან სხვაგვარი დაცვის შესაბამისი ფორმების 

უზრუნველყოფის ან მათი ხელმისაწვდომობის გარეშე.    
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ქვეყნის მიერ)?    

თუ სკრინინგის კითხვა 6.3 პასუხი არის “დიახ”, პოტენციური რისკის გავლენა 
გათვალისწინებულია, როგორც პოტენციურად მძიმე და/ან კრიტიკული და პროექტი 
კატეგორიზებულ იქნება როგორც საშუალო ან მაღალი რისკის.   

6.4 არის თუ არა კულტურულად შესაბამისი კონსულტაციების ნაკლებობა, რომლებიც 

განხორციელდა FPIC მიღწევის მიზნით ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ზემოქმედებენ მკვიდრი 

მოსახლეობის უფლებებსა და ინტერესებზე, მიწებზე, რესურსებზე, ტერიტორიებსა და 

ტრადიციულ საარსებო წყაროებზე?   

არა 

6.5 წარმოდგენილი პროექტი მოიცავს თუ არა ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას და/ან 

კომერციულ განვითარებას იმ მიწებსა და ტერიტორიებზე, რომლებზეც პრეტენზიას აცხადებს 

მკვიდრი მოსახლეობა? 

არა 

6.6 არსებობს თუ არა მკვიდრი მოსახლეობის იძულებითი გამოსახლების ან მთლიანი ან 

ნაწილობრივი ფიზიკური ან ეკონომიკური გადაადგილების პოტენციალი მათ შორის მიწებზე, 

ტერიტორიებსა და რესურსებზე წვდომის შეზღუდვებით? 

არა 

6.7 ექნება თუ არა პროექტს უარყოფითი გავლენა მკვიდრი მოსახლეობის განვითარების მათ მიერ 

განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე?   

არა 

6.8 ექნება თუ არა პროექტს გავლენა მკვიდრი მოსახლეობის ფიზიკურ და კულტურულ 

გადარჩენაზე? 

არა 

6.9 ექნება თუ არა პროექტს გავლენა მკვიდრი მოსახლეობის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მათ 

შორის კომერციალიზაციით ან მათი ტრადიციული ცოდნისა და პრაქტიკის გამოყენების 

მეშვეობით? 

არა 

სტანდარტი 7: დაბინძურების პრევენცია და რესურსების ეფექტურობა  

7.1 პროექტი პოტენციურად შედეგად გამოიწვევს თუ არა გარემოს დამბინძურებლების გაშვებას 

რუტინული ან არარუტინული პირობების გამო, მავნე ადგილობრივი, რეგიონული და/ან 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების პოტენციალით?       

არა 

7.2 წარმოდგენილი პროექტი პოტენციურად შედეგად წარმოშობს თუ არა ნარჩენების გენერირებას 

(როგორც სახიფათო, ისე არასახიფათო)?  

არა 

7.3 პოტენციურად მოიცავს თუ არა წარმოდგენილი პროექტი სახიფათო ქიმიური ნივთიერებებისა 

და/ან მასალების წარმოებას/ ვაჭრობას/ გამოშვებას და/ან გამოყენებას? პროექტი მოიცავს თუ 

არა ისეთი ქიმიური ნივთიერებებისა და მასალების გამოყენებას, რომლებიც საერთაშორისოდ 

აკრძალულია?    

მაგალითად, DDT, PCB და სხვა ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ჩამოთვლილია 
საერთაშორისო კონვენციებში  როგორიცაა სტოკჰოლმის კონვენციები მუდმივი ორგანული 
დამბინძურებლების შესახებ ან მონრეალის პროტოკოლი  

არა 

7.4  მოიცავს თუ არა წარმოდგენილი პროექტი პესტიციდების გამოყენებას, რომლებსაც შესაძლოა 

ჰქონდეთ უარყოფითი გავლენა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე?   

არა 

7.5 მოიცავს თუ არა პროექტი აქტივობებს, რომლებიც საჭიროებენ ნედლი მასალის, ენერგიისა 

და/ან წყლის მნიშვნელოვან მოხმარებას?    

არა 

 

 



 

დანართი 3.  ხარისხის შეფასების ანგარიში 

პროექტირებისა და შეფასების ეტაპის ხარისხის უზრუნველყოფის ანგარიში 

 

ფორმის სტატუსი:                                          დადასტურებული 

ზოგადი შეფასება: დამაკმაყოფილებელი 

გადაწყვეტილება: 

დამტკიცება: პროექტი შესაბამისი ხარისხისაა, რათა გაგრძელდეს გეგმის 

შესაბამისად. მმართველობის ნებისმიერ მოქმედებაზე უნდა მოხდეს დროული 

რეაგირება. 

პორტფოლიო/პროექტის ნომერი: 00113526 

პორტფოლიო/პროექტის დასახელება: საპარლამენტო მხარდაჭერა-3/ევროკავშირი 

პორტფოლიო/პროექტის თარიღი: 2019-11-07 / 2022-11-06 
 

სტრატეგიული ხარისხის შეფასება:  დამაკმაყოფილებელი 

1. განსაზღვრავს თუ არა პროექტი, თუ როგორ შეუწყობს ხელს უმაღლესი დონის ცვლილებებს პროგრამის ცვლილებების 

თეორიასთან კავშირის მეშვეობით?   

3: პროექტი აშკარადაა დაკავშირებული პროგრამის ცვლილების თეორიასთან. მას გააჩნია ცვლილებების მკაფიო გზა, 

რომელიც განმარტავს თუ როგორ შეუწყობს ხელს პროექტი შედეგების დონის ცვლილებას და თუ რატომ მიგვიყვანს 

პროექტის სტრატეგია ამ ცვლილებამდე. ამ ანალიზს ამყარებს სანდო მტკიცებულება, თუ რა მუშაობს ეფექტურად ამ კუთხით 

და მოიცავს ვარაუდებსა და რისკებს. 

2: პროექტი აშკარადაა დაკავშირებული პროგრამის ცვლილების თეორიასთან. მას გააჩნია ცვლილებების გზა, რომელიც 

განმარტავს თუ როგორ შეუწყობს პროექტი ხელს შედეგების დონის ცვლილებას და სავარაუდოდ რატომ მიგვიყვანს პროექტის 

სტრატეგია ამ ცვლილებამდე.     

1: პროექტის დოკუმენტმა შესაძლოა აღწეროს ზოგადი თვალსაზრისით, თუ როგორ შეუწყობს ხელს პროექტი 

განვითარების შედეგებს პროგრამის ცვლილების თეორიასთან მკაფიო კავშირის გარეშე. 

მტკიცებულება: ცვლილების თეორიის ნაწილი, გვ. 10  
 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის სახელწოდება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

2. ეს პროექტი შეესაბამება თუ არა გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის სტრატეგიულ გეგმას? 

3: პროექტი პასუხობს განვითარების მინიმუმ ერთ პარამეტრს, როგორც ეს განსაზღვრულია სტრატეგიულ გეგმაში1 და 

ადაპტირებულია სულ მცირე ერთ Signature Solution-თან2. პროექტის შედეგებისა და რესურსების ჩარჩო (RRF) მოიცავს ყველა 

შესაბამისს სტრატეგიული გეგმის (SP) პროდუქტის ინდიკატორებს (ყველა უნდა იყოს ნამდვილი). 

2: პროექტი პასუხობს განვითარების მინიმუმ ერთ პარამეტრს, როგორც განსაზღვრულია სტრატეგიულ გეგმაში4. 

პროექტის შედეგებისა და რესურსების ჩარჩო (RRF) მოიცავს მინიმუმ ერთ SP პროდუქტის ინდიკატორს საჭიროების 

შემთხვევაში. (ორივე უნდა იყოს ნამდვილი)  

1: პროექტი პასუხობს პარტნიორის იდენტიფიცირებულ საჭიროებას, მაგრამ ეს საჭიროება არ არის გაერთიანებული 

ერების განვითარების პროგრამის სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში. ასევე აარჩიეთ ეს ვარიანტი, თუ არცერთი შესაბამისი SP 

ინდიკატორი არ შედის RRF-ში. 

მტკიცებულება: პროექტი პასუხობს UNDP SP-ს შედეგი 2.2.2 

(იხ. შედეგების ჩარჩო). თუმცა, SP ინდიკატორი არ შედის 

შედეგებისა და რესურსების ჩარჩოში. 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 
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# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

3. დაკავშირებულია თუ არა პროექტი პროგრამის პროდუქტებთან? (მაგ. UNDAF შედეგების ჯგუფის სამუშაო გეგმა/CPD, RPD 

ან სტრატეგიული გეგმა IRRF გლობალური პროექტებისათვის/სტრატეგიული ჩარევებისთვის, რომლებიც არ არის პროგრამის 

ნაწილი) 

დიახ  

არა 

მტკიცებულება: პროექტი დაკავშირებულია CPD პროდუქტი 1.3 UNPSD 2016-2020 შედეგი 1, სტრატეგიული გეგმა 2018-2021 

შედეგი 2.2.2 (იხ. შედეგების ჩარჩო) 
 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

შესაბამისი ხარისხის შეფასება:  დამაკმაყოფილებელი 

4. პროექტის სამიზნე ჯგუფები ტოვებენ თუ არა ვინმეს უყურადღებოდ?    

3: სამიზნე ჯგუფები მკაფიოდაა განსაზღვრული, პრიორიტეტი მიენიჭა დისკიმინირებულ და მარგინალიზებულ 

ჯგუფებს, რომლებიც უყურადღებოდ არიან დარჩენილნი, რაც თავის მხრივ, იდენტიფიცირებულია მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული მკაცრი პროცესის მეშვეობით.  

2: სამიზნე ჯგუფები მკაფიოდაა განსაზღვრული, პრიორიტიზებულია ჯგუფები, რომლებიც უყურადღებოდ არიან 

დარჩენილნი. 

 1: სამიზნე ჯგუფები არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული. 

მტკიცებულება: ნაწილში „პროექტის დაინტერესებული მხარეები და ბენეფიციარები“ სამიზნე აუდიტორია, ნაწილი 

პარლამენტის პირდაპირი სამიზნე აუდიტორიიდან, მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ნაკლებად 

წარმოდგენილ ჯგუფებს, როგორიცაა ეთნიკური და სხვა უმცირესობები, აგრეთვე ქალები და ახალგაზრდობა ქალაქებიდან 

და სოფლებიდან. აკადემიური წრეები, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები.    

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

5. საფუძვლად დაედო თუ არა გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის და სხვების ცოდნა, კარგი პრაქტიკა და 

წარსულის გამოცდილება პროექტის გეგმას (დიზაინს)?   

3: ცოდნასა და მიღებულ გამოცდილებას ამყარებს სანდო მტკიცებულებები სხვადასხვა წყაროებიდან, როგორიცაა 

შეფასებები, კორპორატიული პოლიტიკა/სტრატეგიები და/ან მონიტორინგი, რომლებიც მკაფიოდ იქნა გამოყენებული 

შესაბამისი მითითებებით პროექტის მიერ გამოყენებული მიდგომის დასასაბუთებლად. 

 2: პროექტის გეგმა აღნიშნავს ცოდნასა და მიღებულ გამოცდილებას, რომლებიც გამყარებულია 

მტკიცებულებებით/წყაროებით, მაგრამ არ გამოყენებულა შერჩეული მიდგომის დასაბუთებისათვის. 

   1: პროექტის გეგმისათვის მცირედად ან საერთოდ არაა ცნობილი ცოდნის ან მიღებული გამოცდილების შესახებ. 

ნებისმიერი მითითება არარეალურია და არ მყარდება მტკიცებულებით.    

მტკიცებულება: პროექტი წარმოადგენს პარლამენტისადმი ევროკავშირის მხარდაჭერის მესამე ფაზას და შესაბამისად 

„ეყრდნობა და ხელს უწყობს ევროკავშირი-UNDP განვლილი საპარლამენტო ჩარევის მეშვეობით მიღწეული შედეგების 

მდგრადობას“. (იხ. პროექტის სტრატეგია) 

 

 



 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

6. აქვს თუ არა UNDP მკაფიო უპირატესობა ეროვნული/რეგიონული/გლობალური პარტნიორებისა და სხვა სუბიექტების 

მიმართ პროექტის მიერ გათვალისწინებული როლის განხორციელებისათვის?   

3: ანალიზი განხორციელდა სხვა პარტნიორების როლზე რაიონში, სადაც პროექტი გეგმავს მუშაობას და სანდო 

მტკიცებულებები ამყარებს UNDP-სა და პარტნიორების ჩართულობას  პროექტის მეშვეობით, რაც მოიცავს  პოტენციური 

დამაფინანსებელი პარტნიორების იდენტიფიცირებას. ნათელია, პარტნიორების მიერ მიღწეული შედეგები როგორ შეუწყობს 

ხელს პროექტის ჩაფიქრებულ შედეგებს და შემუშავებულია კომუნიკაციების სტრატეგია შედეგების კომუნიკაციისთვის და 

ძირითადი პარტნიორების მიმართ ცნობადობის ამაღლების მიზნით. საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სამხრეთ-

სამხრეთისა და სამმხრივი თანამშრომლობის ვარიანტები. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი ) 

 2: ზოგიერთი ანალიზი განხორციელდა სხვა პარტნიორების როლზე რაიონში, სადაც პროექტი გეგმავს მუშაობას. 

შედარებით შეზღუდული მტკიცებულებები უჭერს მხარს UNDP და პარტნიორებს შორის შემოთავაზებულ ჩართულობასა და 

შრომის დანაწილებას პროექტის ფარგლებში, გაურკვეველი დაფინანსებითა და კომუნიკაციის სტრატეგიებით ან გეგმებით.   

1: არ განხორციელებულა მკაფიო ანალიზი სხვა პარტნიორების როლზე რაიონში, სადაც პროექტი გეგმავს მუშაობას. 

არსებობს რისკი, რომ პროექტი გადაფარავს და/ან არ მოახდენს კოორდინაციას პარტნიორებთან ამ რაიონში. სამხრეთ 

სამხრეთისა და სამმხრივი თანამშრომლობის ვარიანტი არ არის გათვალისწინებული, მიუხედავად პოტენციური 

შესაბამისობისა.   

მტკიცებულება: ნაწილი „პარტნიორობა და დაინტერესებული მხარეები“ უზრუნველყოფს რაიონში ჩართული 

პარტნიორებისა და ინტერვენციების ანალიზს, რომელთანაც პროექტს ექნება ინტერაქცია.  
 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

პრინციპული ხარისხის შეფასება: დამაკმაყოფილებელი 

7. იყენებს თუ არა პროექტი ადამიანის უფლებების მიდგომას? 

3: პროექტი ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებებით და პროექტის სტრატეგია ეფუძნება ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა 

პასუხისმგებლობა, მონაწილეობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა. პროექტი იცავს შესაბამის საერთაშორისო და 

ადგილობრივ კანონებსა და სტანდარტებს. ნებისმიერი პოტენციური მავნე ზემოქმედება ადამიანის უფლებებით 

სარგებლობაზე იდენტიფიცირებულ იქნა და შეფასდა, როგორც რელევანტური და მოხდა პროექტის გეგმასა და ბიუჯეტში 

შესაბამისი შემამსუბუქებელი და მართვის ზომების გათვალისწინება. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 2: პროექტი ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებებით და პრიორიტეტი ენიჭება პასუხისმგებლობას, მონაწილეობას და 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობას. იდენტიფიცირებულ იქნა ადამიანის უფლებებით სარგებლობაზე პოტენციური მავნე 

ზემოქმედება, რომელიც შეფასდა როგორც რელევანტური და მოხდა პროექტის გეგმასა და ბიუჯეტში შესაბამისი 

შემამსუბუქებელი და მართვის ზომების გათვალისწინება. (ორივე უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 1: არ არსებობს მტკიცებულება, რომ პროექტი ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებებით. ძალიან მცირეა ან საერთოდ არ 

არის მტკიცებულება, რომ გათვალისწინებულ იქნა პოტენციური მავნე ზემოქმედება ადამიანის უფლებებით სარგებლობაზე.   

მტკიცებულება: პროექტის სტრატეგია ეყრდნობა წარმომადგენლობითი, ანგარიშვალდებული დემოკრატიის ძირითად 

ვალდებულებებს, როგორც ადამიანის უფლებებისა და ადამიანის განვითარების უზრუნველყოფის საუკეთესო საშუალებებს 

(იხ. სტრატეგიის ნაწილი) 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 



 

8. იყენებს თუ არა პროექტი გენდერულ ანალიზს პროექტის გეგმაში?   

3: ჩატარდა გენდერის მონაწილეობირივი ანალიზი და გენდერის ამ ანალიზის შედეგები საფუძვლად უდევს პროექტის 

დოკუმენტის განვითარების გამოწვევის, სტრატეგიისა და მოსალოდნელი შედეგების ნაწილებს. შედეგების ჩარჩოს 

პროდუქტები და ინდიკატორები მოიცავს მკაფიო მითითებებს გენდერულ თანასწორობაზე და კონკრეტული ინდიკატორები 

ახდენენ შედეგების გაზომვასა და მონიტორინგს, რათა უზრუნველყონ ქალების მიერ პროექტისგან სარგებლის სრულად 

მიღება. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი) 

 2: ჩატარდა ძირითადი გენდერული ანალიზი და ამ ანალიზის შედეგები მიმოფანტულია (ანუ ფრაგმენტულია და 

არათანმიმდევრული) პროექტის დოკუმენტის განვითარების გამოწვევებისა და სტრატეგიის ნაწილებში. შედეგების ჩარჩო 

შესაძლოა მოიცავდეს ზოგიერთ გენდერულად სენსიტიურ პროდუქტებს და/ან აქტივობებს მაგრამ გენდერული 

უთანასწორობა არ არის თანმიმდევრულად ინტეგრირებული თითოეულ შედეგში.  (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 1: პროექტის გეგმაში შესაძლებელია მოხსენიებული იყოს ან არ იყოს ინფორმაცია და/ან მონაცემები გენდერულ 

ურთიერთობებზე, ქალებსა და კაცებზე პროექტის განვითარების დიფერენციალური ზემოქმედების შესახებ, მაგრამ 

გენდერული უთანასწორობა არ ყოფილა მკაფიოდ იდენტიფიცირებული და ასახული პროექტის დოკუმენტში.    

მტკიცებულება: ნაწილი „გენდერი, მრავალფეროვნება და ინკლუზია“ ეხება პროექტის მიერ აღებულ ვალდებულებას, ხელი 

შეუწყოს გენდერულ თანასწორობას, შეაგროვოს ჩაშლილი მონაცემები მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ და აწარმოოს 

ჩანაწერები პროექტის ბენეფიციარების შესახებ გენდერის მიხედვით. ბალანსირებული გენდერული წარმომადგენლობის 

მოთხოვნა ასახულია შედეგების ჩარჩოს ინდიკატორებიდან სამში.     

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

9. შეუწყო თუ არა ხელი პროექტმა საზოგადოებებისა და/ან ეკოსისტემების მდგრადობას და მედეგობას? 

3: სანდო მტკიცებულება არსებობს, რომ პროექტი ეხება განვითარების გამოწვევების მდგრადობისა და მედეგობის 

განზომილებებს, რომლებიც ინტეგრირებულია პროექტის სტრატეგიასა და პროექტში. პროექტი ასახავს ურთიერთკავშირს 

მდგრადი განვითარების სოციალურ, ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით განზომილებებს შორის. განისაზღვრა შესაბამისი 

შოკები, საფრთხეები და არასახარბიელო სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედება და მკაცრად შეფასდა სათანადო 

მართვისა და შემცირების ზომებით, რომლებიც ჩართულია პროექტის გეგმასა და ბიუჯეტში. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 2: პროექტის დიზაინი აერთიანებს განვითარების გამოწვევების მდგრადობისა და მედეგობის განზომილებებს. 

განისაზღვრა და შეფასდა შესაბამისი შოკები, საფრთხეები და არასახარბიელო სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედება 

და მოხდა შესაბამისი მართვისა და შემცირების ზომების ჩართვა პროექტის გეგმასა და ბიუჯეტში. (ორივე უნდა იყოს 

ჭეშმარიტი) 

 1: მდგრადობისა და მედეგობის განზომილებები და ზემოქმედება შესაბამისად არ ყოფილა გათვალისწინებული. 

მტკიცებულება: პროექტი ეხება პარლამენტის 

შესაძლებლობების გაძლიერებას და შესაბამისად,  

სოციალური და გარემოსადცვითი ზემოქმედება მას არ ეხება. 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

10. განხორციელდა თუ არა გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის პროცედურები (SESP) პოტენციური სოციალური და 

გარემოსდაცვითი ზემოქმედებისა და რისკების იდენტიფიცირებისათვის? SESP არ არის საჭირო პროექტებისათვის, სადაც 

UNDP არის ადმინისტრაციული აგენტი და/ან პროექტები შედგება მხოლოდ ანგარიშების, ღონისძიებების კოორდინაციის, 

სწავლებების, ვორკშოპების, შეხვედრების, კონფერენციების და/ან საკომუნიკაციო მასალებისა და ინფორმაციის 

გავრცელებისაგან. [თუ პასუხი არის დადებითი, ატვირთეთ დასრულებული საკონტროლო სია. თუ SESP არ არის საჭირო, 

მტკიცებულებების ნაწილში წარმოადგინეთ აღნიშნულისგან გათავისუფლების მიზეზი.] 



 

დიახ  

არა  

SESP არ არის საჭირო, რადგან პროექტი შედგება მხოლოდ (მონიშნეთ გამონაკლისის ყველა კრიტერიუმი რომელიც 

გამოიყენება):  

1: ანგარიშების, დოკუმენტებისა და საკომუნიკაციო მასალების მომზადება და გავრცელება  

2: ღონისძიების, ვორკშოპის, სწავლების ორგანიზება    

3: პარტნიორების შესაძლებლობების გაძლიერება საერთაშორისო მოლაპარაკებებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის 

მისაღებად 

4: პარტნიორობის კოორდინაცია (მათ შორის გაეროს კოორდინაცია) და ქსელების მართვა    

5: გლობალური/რეგიონული პროექტები, რომლებსაც თან არ ახლავს ქვეყნის დონეზე აქტივობები (მაგ. ცოდნის მართვა, 

მთავრობათაშორისი პროცესები).    

6: UNDP როგორც ადმინისტრაციული აგენტი 

მტკიცებულება: SESP ატვირთულია  
 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება 
რისკის 

კატეგორია 

რისკის 

მოთხოვნები 

დოკუმენტის 

სტატუსი 
ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

1 
SESP-
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მართვა და მონიტორინგი ხარისხის შეფასება: დამაკმაყოფილებელი 

11. აქვს თუ არა პროექტს შედეგების ძლიერი  ჩარჩო? 

3: პროექტის პროდუქტებისა და აქტივობების შერჩევა სათანადო დონეზეა. პროდუქტებს თან ახლავს SMART, შედეგებზე 

ორიენტირებული ინდიკატორები, რომლებიც ზომავენ განვითარების მოსალოდნელ შედეგებს, თითოეულს სანდო მონაცემთა 

წყაროებით და დასახლებული საწყისი მაჩვენებლითა და სამიზნე ჯგუფებით, მათ შორის გენდერულად სენსიტიური, სამიზნე 

ჯგუფზე ფოკუსირებული, სქესის მიხედვით ჩაშლილი ინდიკატორებით, სადაც საჭიროა. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 2: პროექტის პროდუქტებისა და აქტივობების შერჩევა სათანადო დონეზეა. პროდუქტებს თან ახლავს SMART, 

შედეგებზე ორიენტირებული ინდიკატორები, მაგრამ საწყისი მაჩვენებელი, სამიზნე ჯგუფები და მონაცემთა წყაროები 

შესაძლებელია არ იყოს ჯერ მთლიანად განსაზღვრული. ზოგიერთი იყენებს სამიზნე ჯგუფებზე ორიენტირებულ, სქესის 

მიხედვით ჩაშლილ ინდიკატორებს, საჭიროების შესაბამისად. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 1: პროექტის პროდუქტებისა და აქტივობების შერჩევა არ არის სათანადო დონეზე; პროდუქტებს თან არ ახლავს SMART, 

შედეგებზე ორიენტირებული ინდიკატორები, რომლებიც ზომავენ მოსალოდნელ ცვლილებებს და არ არის დასახლებული 

საწყისი მაჩვენებლითა და სამიზნეებით, არ არის განსაზღვრული მონაცემთა წყაროები და/ან გენდერულად სენსიტიური, 

სქესის მიხედვით ჩაშლილი ინდიკატორები. (თუ ნებისმიერი არის ჭეშმარიტი) 

მტკიცებულება: შედეგების ჩარჩოს ინდიკატორები არის SMART. პროექტი აგრეთვე იყენებს ინდიკატორებს მაღალი დონის 

შედეგებისათვის (ზემოქმედება და შედეგი), დონორთა მოთხოვნის მიხედვით. შედეგების მდგრადობა და გასვლის 

სტრატეგია (exit strategy) არსებობს. 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

12. არის თუ არა პროექტის მმართველობის მექანიზმი მკაფიოდ განსაზღვრული პროექტის დოკუმენტში, მათ შორის პროექტის 

საბჭოს შემადგენლობა?   

https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SESP-Parliament3_2381_110.docx
https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/SESP-Parliament3_2381_110.docx


 

3: პროექტის მმართველობის მექანიზმი სრულადაა განსაზღვრული. მმართველობის თითოეულ პოზიციაზე განისაზღვრა 

პირები (კერძოდ, პროექტის საბჭოს ყველა წევრი). პროექტის საბჭოს წევრები შეთანხმდნენ მათ როლებსა და 

პასუხისმგებლობებზე, როგორც ტექნიკურ დავალებაშია განსაზღვრული. პროექტის საბჭოს პროექტის ToR თან ერთვის 

პროექტის დოკუმენტს. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 2: პროექტის მმართველობის მექანიზმი განსაზღვრულია; მითითებულია კონკრეტული ინსტიტუტები, როგორც 

სამთავრობო როლების შემსრულებელი, მაგრამ პირები ჯერ არ განსაზღვრულან. პროექტის დოკუმენტი პროექტის საბჭოს, 

პროექტის დირექტორის/მენეჯერის და ხარისხის უზრუნველყოფის პოზიციების პასუხისმგებლობებს განსაზღვრავს, როგორც 

ყველაზე მნიშვნელოვანს. (ყველა უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 1: პროექტის მმართველობის მექანიზმი მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული, მითითებულია მხოლოდ საკვანძო როლები, 

რომლებიც უნდა შეივსოს მოგვიანებით. არ არის უზრუნველყოფილი ინფორმაცია საკვანძო პოზიციების შესახებ 

მმართველობის მექანიზმში.    

მტკიცებულება: პროექტის მმართველობის მექანიზმი მკაფიოდაა აღწერილი მმართველობის ნაწილში  
 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

13. მოხდა თუ არა პროექტის რისკების იდენტიფიცირება მკაფიოდ განსაზღვრული გეგმებით თითოეული რისკის მართვისა 

და შემცირებისათვის?   

3: შედეგების მიღწევასთან დაკავშირებული პროექტის რისკები სრულადაა აღწერილი პროექტის რისკების ჩანაწერში, 

პროგრამის ცვლილებების თეორიის, სოციალური და გარემოსდაცვითი სტანდარტებისა და სკრინინგის, სიტუაციური 

ანალიზის, შესაძლებლობების შეფასებისა და სხვა ანალიზების საფუძველზე, როგორიცაა პოტენციური და რეპუტაციული 

რისკების დაფინანსება. რისკები იდენტიფიცირებულ იქნა შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან საკონსულტაციო 

პროცესის მეშვეობით, მათ შორის საჭიროების შესაბამისად UNDP-ის უსაფრთხოების ოფისთან კონსულტაციებით. არსებობს 

თითოეული რისკის მართვისა და შემცირების მკაფიო და სრული გეგმა, მათ შორის უსაფრთხოების რისკების, რაც ასახულია 

პროექტის ბიუჯეტირებისა და მონიტორინგის გეგმებში. (ორივე უნდა იყოს ჭეშმარიტი). 

 2: პროექტის შედეგების მიღწევასთან დაკავშირებული რისკები განსაზღვრულია პროექტის საწყისი რისკების ჩანაწერში, 

რომელიც ეყრდნობა ანალიზისა და კონსულტაციების მინიმალურ დონეს, თითოეული რისკისათვის იდენტიფიცირებული 

შემსუბუქების ზომებით. 

   1: ზოგიერთი რისკი შესაძლოა იდენტიფიცირებულ იქნას პროექტის რისკების ჩანაწერებში, მაგრამ არ არსებობს 

კონსულტაციების ან ანალიზის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, არც რისკის შემცირების მკაფიო ზომებია 

განსაზღვრული. ეს ვარიანტი ასევე შეირჩევა იმ შემთხვევაში, თუ რისკები არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული, პროექტის 

დოკუმენტში არ არის რისკების საწყისი ჩანაწერი და/ან პროექტისთვის არ განხორციელებულა უსაფრთხოების რისკების 

მართვის პროცესი.  

მტკიცებულება: პროექტის რისკები იდენტიფიცირებულია 

რისკების ჩანაწერებში  
 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

ეფექტიანი ხარისხის შეფასება: დამაკმაყოფილებელი 

14. მითითებულია თუ არა კონკრეტული ზომები რესურსების ეფექტურად გამოყენების უზრუნველსაყოფად, როგორც 

პროექტის დიზაინის ნაწილი? ეს შესაძლოა მოიცავდეს მაგალითად:     

i) ცვლილებების თეორიის ანალიზის გამოყენებას ხელმისაწვდომი რესურსებით მაქსიმალური შედეგის მიღწევის 

ვარიანტების შესასწავლად. 

   ii) პორტფოლიოს მართვის მიდგომის გამოყენებას  ერთობლივი ძალისხმევებითა და სხვა ჩარევებით ხარჯების 



 

ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. 

 iii) სხვა პარტნიორებთან ერთობლივი ოპერაციების მეშვეობით (მაგ. მონიტორინგი ან შესყიდვები).  

iv) სხვა პროექტებთან რესურსების გაზიარება ან მიწოდების კოორდინირება. 

 v) ინოვაციური მიდგომისა და ტექნოლოგიების გამოყენება სერვისების მიწოდებისა და სხვა ტიპის ჩარევების ხარჯების 

შესამცირებლად. 

დიახ  

არა 

მტკიცებულება: დანახარჯების ეფექტურობის საკითხები 

კარგადაა განსაზღვრული ნაწილში 4.1/ დანახარჯების 

ეფექტურობა და ეფექტიანობა  

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

15. არის თუ არა ბიუჯეტი დასაბუთებული და მხარდაჭერილი მოქმედი შეფასებით? 

3: პროექტის ბიუჯეტი განსაზღვრულია აქტივობის დონეზე დაფინანსების წყაროებით და განსაზღვრულია პროექტის 

განმავლობაში მრავალწლიან ბიუჯეტში. დაუფინანსებელი კომპონენტების შესავსებად მომზადებულია რესურსების 

მობილიზების რეალური გეგმები. ხარჯებს თან ახლავს დასაბუთებული შეფასებები მსგავსი პროექტებიდან ან აქტივობებიდან 

მაჩვენებლების გამოყენებით. ინფლაციისა და უცხოური ვალუტის გაცვლის შედეგად ხარჯების შესაძლო შედეგები შეფასდა 

და გაერთიანდა ბიუჯეტში. ასევე გაერთიანებულია მონიტორინგის, შეფასების, კომუნიკაციისა და უსაფრთხოების შესაბამისი 

ხარჯები.      

2: პროექტის ბიუჯეტი განსაზღვრულია აქტივობის დონეზე დაფინანსების წყაროებით, როცა შესაძლებელია და 

განსაზღვრულია პროექტის განმავლობაში მრავალწლიან ბიუჯეტში, მაგრამ არ არსებობს დაფინანსების გეგმა. ხარჯებს თან 

ახლავს მიმდინარე განაკვეთების საფუძველზე დასაბუთებული შეფასებები. 

 1: პროექტის ბიუჯეტი არ არის განსაზღვრული აქტივობების დონეზე და/ან შეიძლება ვერ მოხვდეს მრავალწლიან 

ბიუჯეტში.   

მტკიცებულება: პროექტს აქვს დეტალური ბიუჯეტი 

შესაბამისი დასაბუთებით.   
 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

16. ადგილობრივი ოფისი/რეგიონული ცენტრი/გლობალური პროექტი სრულად აანაზღაურებს თუ არა პროექტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს?    

3: ბიუჯეტი სრულად ფარავს პროექტის ხარჯებს, რომლებიც მიეკუთვნება პროექტს, მათ შორის პროგრამის მართვისა და 

განვითარების ეფექტურობის სერვისები, რომლებიც დაკავშირებულია ქვეყნის პროგრამის სტრატეგიულ დაგეგმვასთან, 

ხარისხის უზრუნველყოფასთან, მილსადენების განვითარებასთან, პოლიტიკის მხარდაჭერის სერვისებთან, ფინანსებთან, 

შესყიდვასთან, ადამიანურ რესურსებთან, ადმინისტრაციასთან, კონტრაქტების გაცემასთან, უსაფრთხოებასთან, 

მოგზაურობასთან, ზოგად მომსახურებებთან, ინფორმაციასა და კომუნიკაციებთან სრული ხარჯების საფუძველზე UNDP-ის 

უპირატესი პოლიტიკის შესაბამისად (მაგ. UPL, LPL.). 

 2: ბიუჯეტი ფარავს პროექტის ხარჯებს, რომლებიც მიეკუთვნება პროექტს UNDP-ის უპირატესი პოლიტიკის 

შესაბამისად (მაგ., UPL, LPL). 

 1: ბიუჯეტი საკმარისად არ ფარავს პროექტის ხარჯებს, რომლებიც ეკუთვნის პროექტს და UNDP ახორციელებს 



 

პროექტის ჯვარედინ სუბსიდირებას.    

მტკიცებულება: პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი და შესაბამისად, DPC ვერ შეიცვლება. თუმცა, პროექტი ამას 

აანაზღაურებს ოფისის პერსონალის ხელფასების ხარჯის ბიუჯეტში გათვალისწინებით: UNDP ოფისი DG ჯგუფის უფროსი 

(15%); UNDP ოფისი პროგრამის თანაშემწე (15%); UNDP ოფისი კომუნიკაციების ანალიტიკოსი (8%). 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

ეფექტური ხარისხის შეფასება: ძალიან დამაკმაყოფილებელი 

17. სამიზნე ჯგუფები ჩართულები იყვნენ თუ არა პროექტის დაგეგმვაში? 

3:  სანდო მტკიცებულება იმისა, რომ ყველა სამიზნე ჯგუფი, რომელთა შორის პრიორიტეტი ენიჭებათ 

დისკრიმინირებულ და მარგინალიზებულ მოსახლეობას, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან პროექტში ან პროექტი მოახდენს 

მათზე ზემოქმედებას, აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პროექტის დაგეგმვაში. პროექტს გააჩნია მკაფიო სტრატეგია მისი 

მიმდინარეობის პროცესში სამიზნე ჯგუფების, როგორც დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირების, ჩართვისა და 

მნიშვნელოვანი მონაწილეობისათვის, მათ შორის მონიტორინგისა და გადაწყვეტილების მიღების მეშვეობით (მაგ. 

წარმომადგენლობა პროექტის საბჭოზე, შეფასებებისათვის ნიმუშებში შეყვანა და ა.შ.) 

2: არსებობს ზოგი მტკიცებულება პროექტის დაგეგმვისას სამიზნე ჯგუფებთან კონსულტაციების თაობაზე. 

 1: არ არსებობს პროექტის დაგეგმვისას სამიზნე ჯგუფების ჩართულობის მტკიცებულება.  

არ შეესაბამება 

მტკიცებულება: პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარი არის 

პარლამენტი, რომელიც სრულად ფლობს პროექტს, რის 

დემონსტრირებაა პარლამენტის მიერ პროექტის 

განხორციელება.   

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

18. გეგმავს თუ არა პროექტი ადაპტაციას და კურსის ცვლილებას, თუ რეგულარული მონიტორინგის აქტივობები, შეფასება და 

მიღებული გაკვეთილები აჩვენებს, რომ არსებობს უკეთესი მიდგომები დაგეგმილი შედეგების და/ან განხორციელების დროს 

გარემოებების ცვლილებების მისაღწევად? 

დიახ  

არა 

მტკიცებულება: ნაწილი 6. მონიტორინგი და შეფასება (M&E) მიუთითებს, რომ „რეგულარული მონიტორინგის 

აქტივობებისა და მიღებული გამოცდილების შედეგები გამოყენებულ იქნება პროექტის განხორციელების ეტაპზე 

ცვლილებების ინიცირებისთვის დაგეგმილი შედეგების მისაღწევად." 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

19. პროექტის ყველა პროდუქტისათვის გენდერული მარკერები შეფასებულია GEN2 ან GEN3 დონეზე, რაც მიუთითებს, რომ 

გენდერი სრულად აისახა პროექტის ყველა პროდუქტში მის მინიმუმამდე.    



 

დიახ  

არა 

მტკიცებულება: პროექტს მიენიჭა GEN2  
 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

მდგრადობა და ეროვნული საკუთრება ხარისხის შეფასება: ძალიან დამაკმაყოფილებელი 

20. ადგილობრივ/რეგიონულ/გლობალურ პარტნიორებს უხელმძღვანელიათ თუ არა ან პროაქტიულად ჩართულან თუ არა 

პროექტის დაგეგმარებაში?   

3: ეროვნული პარტნიორები (რეგიონული/გლობალური პარტნიორები რეგიონული და გლობალური პროექტებისათვის) 

სრულად ფლობენ პროექტს და გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად უძღვებიან პროექტის განვითარების პროცესს. 

  2: პროექტი შემუშავდა UNDP-ის მიერ ადგილობრივ/რეგიონულ/გლობალურ პარტნიორებთან ერთად მჭიდრო 

კონსულტაციით. 

 1: პროექტი შემუშავდა UNDP-ის მიერ ადგილობრივ პარტნიორებთან შეზღუდული ჩართულობით ან მათი 

ჩართულობის გარეშე. 

მტკიცებულება: პროექტი შემუშავდა ადგილობრივ 

პარტნიორთან (პარლამენტი), რომელიც განახორციელებს 

პროექტს მჭიდრო კონსულტაციებით. 

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

21. განსაზღვრულია თუ არა საკვანძო ინსტიტუტები და სისტემები, და არსებობს თუ არა სტრატეგია განხორციელებული 

შესაძლებლობების შეფასების საფუძველზე კონკრეტული/ყოვლისმომცველი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად? 

3: პროექტს აქვს შესაძლებლობების დასრულებული შეფასების საფუძველზე ეროვნული ინსტიტუტებისა და/ან 

სუბიექტების კონკრეტული შესაძლებლობების გაძლიერების სტრატეგია. ეს სტრატეგია მოიცავს მკაფიო ინდიკატორებისა და 

მონაცემთა შეგროვების მკაცრი მეთოდების გამოყენებით ეროვნული შესაძლებლობების რეგულარული მონიტორინგის და 

ეროვნული შესაძლებლობების გასაძლიერებლად სტრატეგიის ცვლილებების მიდგომას. 

 2: შესაძლებლობების შეფასება დასრულდა. არსებობს შესაძლებლობების შეფასების შედეგების საფუძველზე ეროვნული 

ინსტიტუტების და/ან სუბიექტების შესაძლებლობების გაძლიერების სტრატეგიის შემუშვების გეგმები. 

 1: შესაძლებლობების შეფასება არ განხორციელებულა. 

 არ მიესადაგება 

მტკიცებულება: პროექტის უმთავრესი მიზანი არის პარლამენტის შესაძლებლობების გაზრდა. გაეროს განვითარების 

პროგრამის მიერ 2015 წელს განხორციელდა საჭიროებების/შესაძლებლობების ყოვლისმომცველი შეფასება და შესაბამისი 

ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა შემუშავდა 2016-2018 წლებისათვის. პროგრესის მიმოხილვა, რომელიც 2018 წელს 

განხორციელდა, შედეგად გამოიწვია 2019-2020 წლების გეგმის განახლება. მიმდინარე პროექტის შესაძლებლობების 

გაზრდის აქტივობები, მათ შორის, ეყრდნობა ამ გეგმას.   

 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 



 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

22. ჩადებულია თუ არა პროექტში მკაფიო სტრატეგია, თუ როგორ გამოიყენებს პროექტი ეროვნულ სისტემებს (მაგ. 

შესყიდვები, მონიტორინგი, შეფასებები და ა.შ.) მაქსიმუმამდე?   

დიახ  

არა  

არ მიესადაგება 

მტკიცებულება: პროექტი არის ეროვნული განხორციელების 

მექანიზმი ოფისის სრული მხარდაჭერით. 
 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

23. არის თუ არა შემუშავებული გადასვლის პერიოდის მკაფიო შეთანხმება/ეტაპობრივი ლიკვიდირების გეგმა მთავარ 

დაინტერესებულ მხარეებთან შედეგების შესანარჩუნებლად ან გასაზრდელად (მათ შორის რესურსების მობილიზაცია და 

კომუნიკაციების სტრატეგია)? 

დიახ  

არა 

მტკიცებულება: ნაწილი 3.6. მდგრადობა და გასვლის სტრატეგია შემუშავდება გასვლის მიდგომის საფუძველზე, რომელიც 

ეყრდნობა მდგრადობის სტრატეგიას. 
 

 

ატვირთული დოკუმენტების ჩამონათვალი 

# ფაილის დასახელება ცვლილება შეიტანა ცვლილების თარიღი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

QA შეჯამება/LPAC შენიშვნები 

პროექტმა ელექტრონული LPAC ჩაატარა 2019 წლის 6 ნოემბერს და პროექტის დოკუმენტი მცირე რედაქციული ცვლილებებით 

რეკომენდებულ იქნა დასამტკიცებლად. SESP ატვირთულია. 

 


