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კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ფინანსური დასაბუთების სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შემოწმების მეთოდოლოგია აღქმული უნდა იქნას პარლამენტის 

რეგლამენტსა და პარლამენტის რეგლამენტით საბიუჯეტო ოფისისათვის განსაზღვრულ შესაბამის 

მუხლებთან (145-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტი) ერთად, სადაც განსაზღვრულია საბიუჯეტო 

ოფისის მიერ ზემოაღნიშნული ფინანსური ინფორმაციის შემოწმების უფლებამოსილება. 
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შესავალი 

1. საკანონმდებლო ინიციატივის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შემოწმების წინამდებარე 

მეთოდოლოგიის მიზანია სტანდარტებისა და მითითებების დადგენა ფინანსური 

დასაბუთების შემოწმებისა და დასკვნის წარდგენისათვის, მათ შორის,  

მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი პერიოდების შესაბამისი დაშვებების 

შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებით. 

2. საკანონმდებლო ინიციატივის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის შემოწმების დროს საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსმა (შემდგომში - 

ანალიტიკოსი) უნდა მოიპოვოს საკმარისი და შესაფერისი მტკიცებულებები იმის 

შესახებ: 

(ა)  არის თუ არა საფუძვლიანი კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის 

მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დაშვებები, რომლებსაც ეყრდნობა 

მოკლევადიანი პერიოდისათვის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

შეფასება, ხოლო საშუალოვადიანი პერიოდისათვის მოსალოდნელი 

ფინანსური გავლენის შემთხვევაში - არის თუ არა შესაბამისი დაშვებები 

ინფორმაციის მიზნების შესატყვისი; 

(ბ)  არის თუ არა სათანადოდ შეფასებული კანონპროექტის 

მოსალოდნელი ფინანსური გავლენა შესაბამისი დაშვებების საფუძველზე; 

(გ)  არის თუ არა მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასება 

სათანადოდ წარდგენილი, ხოლო ყველა არსებითი დაშვება - ადეკვატურად 

განმარტებული ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილ ინფორმაციაში. 

ტერმინთა განმარტებები 

3. კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასება -  ფინანსური 

ინფორმაცია, რომელიც დაფუძნებულია დაშვებებზე კანონპროექტის გავლენით 

მომავალში მოსახდენი მოვლენებისა და შესაბამისი საბიუჯეტო 

ორგანიზაციის/მხარჯავი დაწესებულების შესაძლო ქმედებების შესახებ.  

4. მოკლევადიანი პერიოდი - კანონპროექტის ამოქმედების საბიუჯეტო წელი. 

5. საშუალოვადიანი პერიოდი - კანონპროექტის ამოქმედების წლის შემდგომი სამი 

საბიუჯეტო წელი. 

6. ანალიტიკოსი - საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელი, რომელსაც საკუთარი 

უფლებამოსილების ფარგლებში ევალება შესაბამისი კანონპროექტის განმარტებით 

ბარათში მოცემული ფინანსური დასაბუთების შემოწმება პარლამენტის 

რეგლამენტით განსაზღვრული შესაბამისი მუხლებისა (145-ე მუხლის მე-2 
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პუნქტის ბ) ქვეპუნქტი) და წინამდებარე მეთოდოლოგიით დადგენილი 

მითითებების შესაბამისად.  

7. დაშვება - კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის მიერ ფინანსური დასაბუთების 

სახით წარმოსადგენი ინფორმაციის მომზადების დროს მოკლევადიან და 

საშუალოვადიან  პერიოდებში მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

შეფასებისათვის სავარაუდო ჩარჩო-პირობების დადგენა, რომელიც ეყრდნობა 

ავტორის გონივრულ ანალიზს და შესაბამისი წარსული ინფორმაციის ან/და სხვა 

მსგავსი პრაქტიკის გათვალისწინებას. 

8. უზუსტობა - შეცდომები/გამოტოვებები კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის 

მიერ წარმოდგენილ ფინანსურ ინფორმაციაში.  

9. არსებითობა - ინფორმაცია მიიჩნევა არსებითად, თუ მისმა გამოტოვებამ ან 

არაზუსტად წარდგენამ მოსალოდნელია გავლენა მოახდინოს ფინანსური 

დასაბუთების სახით წარდგენილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამ ინფორმაციის 

მომხმარებელთა გადაწყვეტილებებზე მისი მიზნების გათვალისწინებით. 

10. მოსაზრება - საბიუჯეტო ოფისის მიერ გამოხატული აზრი კონკრეტული 

კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილ ინფორმაციასთან 

დაკავშირებით აღნიშნული დასაბუთების შემოწმების შედეგად. მოსაზრება 

შეიძლება იყოს უპირობო, პირობითი და უარყოფითი. 

11. უპირობო მოსაზრება - მოსაზრება, რომელსაც გამოთქვამს საბიუჯეტო ოფისი 

კონკრეტული კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის შემოწმების შედეგად, თუ კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის 

მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში გამოყენებულია გონივრული/ინფორმაციის 

მიზნების შესატყვისი დაშვებები, რომელთა საფუძველზეც მომავალი ფინანსური 

გავლენა შეფასებულია სათანადოდ და განმარტებებიც ადეკვატურია.  

12. პირობითი მოსაზრება - მოსაზრება, რომელსაც გამოთქვამს საბიუჯეტო ოფისი 

კონკრეტული კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის შემოწმების შედეგად, თუ კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის 

მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში გამოყენებულია გონივრული/ინფორმაციის 

მიზნების შესატყვისი დაშვებები, რის საფუძველზეც მომავალი ფინანსური 

გავლენა შეფასებულია სათანადოდ, თუმცა განმარტებები ადეკვატურად არ 

შეიძლება შეფასდეს ან ფინანსური გავლენა სათანადოდ არ არის მომზადებული 

არსებული დაშვებების საფუძველზე. 

13. მოდიფიცირება - კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის მიერ კონკრეტული 

კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი ინფორმაციის 

შემოწმების შედეგად, საბიუჯეტო ოფისის მიერ უპირობოსაგან განსხვავებული 

მოსაზრების გამოთქმა (პირობითი ან უარყოფითი მოსაზრება). 
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14. უარყოფითი მოსაზრება - - მოსაზრება, რომელსაც გამოთქვამს საბიუჯეტო ოფისი 

კონკრეტული კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის შემოწმების შედეგად, თუ კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის 

მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში არ არის გამოყენებული 

გონივრული/ინფორმაციის მიზნების შესატყვისი დაშვებები ან ფინანსური 

გავლენა არასათანადოდ არის მომზადებული, რის შედეგადაც ფინანსური 

დასაბუთება არ იძლევა კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

შესახებ სათანადო სურათს. 

15. ადეკვატური განმარტებები - განმარტებები, რომლებიც ინფორმაციის 

მომხმარებლისათვის/გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის იძლევა საკმარის 

ინფორმაციას დაშვებებისა და ფინანსური ინფორმაციის შესახებ იმისათვის, რომ 

აღნიშნული ინფორმაცია სათანადოდ იქნას გამოყენებული მისი მიზნებისათვის- 

გადაწყვეტილების მიღებისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობისათვის. 

პასუხისმგებლობების გამიჯვნა 

16. კანონპროექტის ავტორი/ინიციატორი პასუხისმგებელია კანონპროეტის 

ფინანსური დასაბუთების მომზადებასა და წარდგენაზე, მათ შორის, იმ 

დაშვებების იდენტიფიცირებაზე, რომელთაც ეს ინფორმაცია ეყრდნობა და 

ადეკვატური განმარტებების წარდგენაზე.  

17. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების 

სახით წარდგენილი ინფორმაციის შემოწმებაზე საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტით საბიუჯეტო ოფისისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილების 

ფარგლებში და წინამდებარე მეთოდოლოგიით დადგენილი მითითებების 

შესაბამისად. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ფინანსური დასაბუთების 

შემოწმება 

18. საკანონმდებლო ინიციატივის ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის შემოწმების დროს საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსმა (შემდგომში - 

ანალიტიკოსი) უნდა მოიპოვოს საკმარისი და შესაფერისი მტკიცებულებები იმის 

შესახებ: 

(ა)  არის თუ არა საფუძვლიანი კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის 

მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დაშვებები, რომლებსაც ეყრდნობა 

მოკლევადიანი პერიოდისათვის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 
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შეფასება, ხოლო საშუალოვადიანი პერიოდისათვის მოსალოდნელი 

ფინანსური გავლენის შემთხვევაში - არის თუ არა შესაბამისი დაშვებები 

ინფორმაციის მიზნების შესატყვისი; 

(ბ)  არის თუ არა სათანადოდ შეფასებული კანონპროექტის 

მოსალოდნელი ფინანსური გავლენა შესაბამისი დაშვებების საფუძველზე; 

(გ)  არის თუ არა მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასება 

სათანადოდ წარდგენილი, ხოლო ყველა არსებითი დაშვება - ადეკვატურად 

განმარტებული ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილ ინფორმაციაში. 

19. კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენა ეხება ისეთ მოვლენებსა და 

ქმედებებს, რომლებიც ჯერ არ მომხდარა და შეიძლება, არც მოხდეს. მართალია, 

შესაძლოა, არსებობდეს მტკიცებულებები ისეთი დაშვებების გასამყარებლად, 

რომლებსაც ეყრდნობა მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასება, მაგრამ 

ასეთი მტკიცებულებები თავისთავად მომავალზეა ორიენტირებული და ამდენად, 

თავისი ბუნებით ჰიპოთეტური ხასიათისაა იმ მტკიცებულებებისაგან 

განსხვავებით, რომლებიც არსებობს წარსული პერიოდის ფინანსური 

ინფორმაციის შემოწმების დროს.  აქედან გამომდინარე, ანალიტიკოსს არ აქვს 

უფლება, გამოთქვას მოსაზრება იმაზე, მიღწეული იქნება თუ არა მოსალოდნელი 

ფინანსური გავლენის შეფასების შედეგები. 

შესაბამისი სფეროს შესახებ ცოდნა 

20. ანალიტიკოსს უნდა ჰქონდეს საბიუჯეტო ორგანიზაციის/მხარჯავი 

დაწესებულების საქმიანობის/შესაბამისი სფეროს შესახებ საკმარისი ცოდნის 

დონე, რათა შეძლოს იმის შეფასება, იდენტიფიცირებულ იქნა თუ არა სამომავლო 

ფინანსური ინფორმაციის მოსამზადებლად საჭირო ყველა მნიშვნელოვანი 

დაშვება.  

ფინანსური გავლენის პერიოდი 

21. ანალიტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

შეფასება ხორციელდება საშუალოვადიანი(ოთხწლიანი) პერიოდისათვის 

კანონპროექტის ამოქმედების ვადის გათვალისწინებით. აღნიშნული 

განსაკუთრებით ყურადსაღებია იმის გათვალისწინებით, რომ პერიოდის 

ხანგრძლივობის ზრდასთან ერთად მცირდება კანონპროექტის 

ავტორის/ინიციატორის მიერ რეალისტური დაშვებების გაკეთების 

შესაძლებლობა.  
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შემოწმების პროცედურები 

22.  უზუსტობების ალბათობის შეფასებისა და შემოწმების პროცედურების ბუნების, 

ვადებისა და მოცულობის  განსაზღვრის დროს ანალიტიკოსმა უნდა 

გაითვალისწინოს შემდეგი და სხვა რელევანტური ასპექტები: 

(ა)       შიდა კონტროლის მექანიზმების ეფექტიანობა იმ სისტემაში, რომელსაც 

ეყრდნობა მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასებისას გამოყენებული 

მონაცემები; 

(ბ) საბიუჯეტო ორგანიზაციის/მხარჯავი დაწესებულების მიერ 

მომზადებული/წარდგენილი დოკუმენტაცია კანონპროექტის 

ავტორის/ინიციატორის დაშვებების საფუძვლიანობის დასასაბუთებლად 

მტკიცებულებების სახით; 

(გ) სტატისტიკური, მათემატიკური და კომპიუტერული მეთოდების 

გამოყენება დაშვებების/მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასებისას; 

(დ)    წინა შემოწმებებიდან შეძენილი ცოდნა. 

23. ანალიტიკოსმა უნდა შეაფასოს კანონპროექტის ავტორის (ინიციატორის) 

მოკლევადიანი პერიოდის შესაბამისი დაშვებების დამადასტურებელი 

მტკიცებულებების წყარო და მათი სანდოობა. ამგვარი დაშვებების 

საფუძვლიანობის დამადასტურებელი საკმარისი და შესაფერისი 

მტკიცებულებების მოპოვება ხდება შიდა და გარე წყაროებიდან, შესაბამისი 

ანალიტიკური პროცედურების განხორციელებით. 

24. მიუხედავად იმისა, საშუალოვადიანი დაშვებების საფუძვლიანობის 

დამადასტურებელი მტკიცებულებები მიღებულ იქნება თუ არა, ანალიტიკოსი 

უნდა დარწმუნდეს, რომ აღნიშნული დაშვებები ფინანსური დასაბუთების სახით 

წარდგენილი ინფორმაციის მიზნების შესატყვისია და არ არსებობს საფუძველი, 

რომ ისინი არარეალისტურად ჩაითვალოს.    

25. ანალიტიკოსი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამომავლო ფინანსური ინფორმაცია 

კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის მიერ გამოყენებულ დაშვებებზე 

დაყრდნობით სწორად არის მომზადებული, მაგალითად, ტექნიკური შემოწმების 

საფუძველზე, როგორიცაა ხელახალი გამოთვლები და კალკულაციის 

თანმიმდევრულობის გადამოწმება.  

26. ანალიტიკოსმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს იმ სფეროებზე და შესაბამის 

დაშვებებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ცვლილებების მიმართ და 

რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

სახით წარმოდგენილ შედეგებზე.   
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27. ანალიტიკოსი უნდა დარწმუნდეს იმაშიც, რომ წარდგენილი დაშვებები და 

ინფორმაცია არ არის მიკერძოებულად შერჩეული კონკრეტული სასურველი 

ფინანსური შედეგის მისაღებად.  

წარდგენა და განმარტებები 

28. ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი ინფორმაციის წარდგენასა და 

განმარტებებთან მიმართებაში ანალიტიკოსმა უნდა შეამოწმოს: 

ა)      არის თუ არა მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის სახით წარდგენილი 

ინფორმაცია სრული და სათანადოდ კლასიფიცირებული; 

ბ)     არის თუ არა დაშვებები ადეკვატურად განმარტებული  კანონპროექტზე 

თანდართულ განმარტებით ბარათში  ფინანსური გავლენის შესახებ 

ინფორმაციის შესაბამის კომპონენტებში. აუცილებელია, ნათლად იყოს 

განმარტებული თუ რომელ პერიოდს (მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი) 

ეყრდნობა კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის მიერ წარმოდგენილი 

დაშვებები. აგრეთვე, როდესაც კანონპროექტი ისეთ სფეროებს შეეხება, 

რომლებიც შედარებით არსებითია და ახასიათებთ მაღალი ხარისხის 

განუსაზღვრელობა, აღნიშნული განუსაზღვრელობა და მისი გავლენით 

შედეგების სენსიტიურობა  ადეკვატურად უნდა იქნას განმარტებული;  

გ)      ხომ არ არის შერჩეული განმარტებების სახით წარდგენილი ინფორმაცია 

მიკერძოებულად კონკრეტული სასურველი ფინანსური შედეგის 

წარმოსადგენად. 

საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთების 

შესახებ 

29. საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა წარმოდგენილი კანონპროექტის ფინანსური 

ინფორმაციის შემოწმების შესახებ უნდა შეიცავდეს: 

(ა)  ადრესატს; 

(ბ)  სათაურს; 

(გ)   საკუთრივ დასკვნას, რომელიც მოიცავს:  

 კანონპროექტის შესახებ ფინანსური დასაბუთების შესაბამისი 

ინფორმაციის იდენტიფიკაციას; 

 იმის აღნიშვნას, რომ კანონპროექტის ინიციატორს ეკისრება 

პასუხისმგებლობა განმარტებით ბარათში ფინანსური დასაბუთების სახით 

წარდგენილ ინფორმაციაზე იმ დაშვებების ჩათვლით, რომლებსაც იგი 

ეყრდნობა;  
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 განაცხადს, იმის შესახებ აღმოუჩენია თუ არა ანალიტიკოსს 

გარემოებები, რაც დაარწმუნებდა, რომ კანონპროექტის 

ავტორის/ინიციატორის მიერ წარდგენილი დაშვებები არ ქმნის 

კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის სათანადო ბაზას; 

 განაცხადს, არის თუ არა მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

შეფასება სათანადოდ მომზადებული დაშვებებზე დაყრდნობით, მოიცავს 

ადეკვატურ განმარტებებს და არის წარდგენილი საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის 

შესაბამისად; 

 სათანადო შენიშვნებს იმის შესახებ, რომ ფინანსური დასაბუთებაში 

წადგენილი მოსალოდნელი შედეგები შესაძლოა ვერ იქნას მიღწეული, 

აღნიშნული ინფორმაციის ბუნებიდან გამომდინარე და გადახრები 

შესაძლებელია არსებითიც იყოს; 

 მოსაზრებას ფინანსური დასაბუთების სახით წარმოდგენილი 

ინფორმაციის შესახებ და შესაბამის რეკომენდაციას ბიუროს მიმართ 

კანონპროექტის განხილვის პროცედურების დაწყების თაობაზე. 

(დ) ხელმოწერას. 

(ე)   დასკვნის თარიღს; 

30. როდესაც ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ სამომავლო ფინანსური ინფორმაციის 

წარდგენა და შესაბამისი განმარტებები არ არის ადეკვატური, საბიუჯეტო ოფისი 

გამოთქვამს პირობით ან უარყოფით მოსაზრებას ფინანსური დასაბუთების სახით 

წარდგენილ ინფორმაციაზე.   

31. როდესაც საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსი შემოწმების შედეგად მიიჩნევს, რომ 

ფინანსური გავლენა არასათანადოდ არის მომზადებული/წარდგენილი, თუმცა 

შესაბამისი კონკრეტული გარემოების გარდა არ ვლინდება მტკიცებულებები, რაც 

ანალიტიკოსს დაარწმუნებდა, რომ ფინანსური დასაბუთება არ იძლევა 

კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შესახებ სათანადო სურათს, 

საბიუჯეტო ოფისი გამოთქვამს პირობით მოსაზრებას ფინანსური დასაბუთების 

სახით წარდგენილ ინფორმაციაზე.   

32. როდესაც საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსი შემოწმების შედეგად მიიჩნევს, რომ 

ერთი ან მეტი მნიშვნელოვანი დაშვება ვერ უზრუნველყოფს სათანადო ბაზას 

მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასებისთვის, ან ფინანსური გავლენა 

არასათანადოდ არის მომზადებული/წარდგენილი, რის შედეგადაც ფინანსური 

დასაბუთება არ იძლევა კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის 

შესახებ სათანადო სურათს, საბიუჯეტო ოფისი გამოთქვამს უარყოფით 

მოსაზრებას ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილ ინფორმაციაზე.   
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33. როდესაც კანონპროექტის ფინანსური ინფორმაციის შემოწმებაზე გავლენას ახდენს 

ისეთი პირობა, რომელიც ხელს უშლის მოცემული სიტუაციისათვის ერთი ან მეტი 

აუცილებელი პროცედურის გამოყენებას აღნიშნული ინფორმაციის 

შესამოწმებლად, დასკვნაში ასევე მიეთითება სამუშაოს შეზღუდვის მასშტაბი. 

დაშვებების 
საფუძვლიანობა

დიახ

ფინანსური 
გავლენის 

სათანადოდ 
შეფასება

დიახ

განმარტებების 
ადეკვატურობა

დიახ

უპირობო 
მოსაზრება

არა

პირობითი 
/უარყოფითი 

მოსაზრება

არა

მოდიფიცირებული
მოსაზრება

პირობითი უარყოფითი

არა

უარყოფითი 
მოსაზრება
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დანართი 

მაგალითი 1. უპირობო მოსაზრება კანონპროექტის ფინანსურ დასაბუთების 

სახით წარდგენილ ინფორმაციაზე 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა 

(მიეთითება შესაბამისი ადრესატი) 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა განიხილა საქართველოს მთავრობის 

მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის 

პროექტის „......“ (N...... თარიღი) საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობის საკითხი. 

კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის პასუხისმგებლობა 

კანონპროექტის ავტორი/ინიციატორი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების 

სახით წარდგენილი ინფორმაციის სათანადოდ მომზადებაზე, რაც გულისხმობს 

ინფორმაციის წარდგენას საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობით, მათ შორის, სათანადო დაშვებების 

იდენტიფიცირებასა და გამოყენებაზე, რომელთაც ეს ინფორმაცია ეყრდნობა და 

ადეკვატური განმარტებების წარდგენაზე. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პასუხისმგებლობა 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების სახით 

წარდგენილი ინფორმაციის შემოწმებაზე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით 

საბიუჯეტო ოფისისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში და 

შესაბამისი მეთოდოლოგიით დადგენილი მითითებების შესაბამისად. 

უპირობო მოსაზრების საფუძვლები 

(პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ჩატარებული შემოწმების პროცედურების 

მოკლე აღწერა) 

უპირობო მოსაზრება 

ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი ინფორმაციის საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

ჩატარებული შემოწმების შედეგად ყურადღება არ მიუქცევია ისეთ რამეს, რაც 

საბიუჯეტო ოფისს დაარწმუნებდა იმაში, რომ აღნიშნული დაშვებები ვერ 

უზრუნველყოფენ კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასების 

სათანადო ბაზას; ამასთან, საბიუჯეტო ოფისის მოსაზრებით,  მოსალოდნელი 

ფინანსური გავლენა სათანადოდ არის შეფასებული დაშვებების საფუძველზე, 
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განმარტებები ადეკვატურია და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასების ბუნებიდან გამომდინარე შესაძლოა, 

კანონპროექტის რეალური გავლენა განსხვავდებოდეს წარდგენილისაგან, რადგან 

პროგნოზირებული მოვლენები ხშირად არ ხდება ისე, როგორც ივარაუდება და 

გადახრები შესაძლოა არსებითი ხასიათისაც იყოს. 

საბიუჯეტო ოფისის უფროსის ხელმოწერა 

ანგარიშის შედგენის თარიღი 

 

მაგალითი 2. პირობითი მოსაზრება  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა 

(მიეთითება შესაბამისი ადრესატი) 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა განიხილა საქართველოს მთავრობის 

მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის 

პროექტის „......“ (N...... თარიღი) საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობის საკითხი. 

კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის პასუხისმგებლობა 

კანონპროექტის ავტორი/ინიციატორი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების 

სახით წარდგენილი ინფორმაციის სათანადოდ მომზადებაზე, რაც გულისხმობს 

ინფორმაციის წარდგენას საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობით, მათ შორის, სათანადო დაშვებების 

იდენტიფიცირებასა და გამოყენებაზე, რომელთაც ეს ინფორმაცია ეყრდნობა და 

ადეკვატური განმარტებების წარდგენაზე. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პასუხისმგებლობა 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების სახით 

წარდგენილი ინფორმაციის შემოწმებაზე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით 

საბიუჯეტო ოფისისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში და 

შესაბამისი მეთოდოლოგიით დადგენილი მითითებების შესაბამისად. 
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პირობითი მოსაზრების საფუძვლები 

(პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ჩატარებული შემოწმების პროცედურების 

მოკლე აღწერა და გამოვლენილი გარემოებები/უზუსტობები) 

პირობითი მოსაზრება 

საბიუჯეტო ოფისის მოსაზრებით, გარდა იმ გარემოებებისა, რომლებიც ასახულ იქნა 

პირობითი მოსაზრების საფუძვლებში, ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაციის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად ყურადღება 

არ მიუქცევია ისეთ რამეს, რაც საბიუჯეტო ოფისს დაარწმუნებდა იმაში, რომ 

აღნიშნული დაშვებები ვერ უზრუნველყოფენ კანონპროექტის მოსალოდნელი 

ფინანსური გავლენის შეფასების სათანადო ბაზას; ამასთან, საბიუჯეტო ოფისის 

მოსაზრებით,  მოსალოდნელი ფინანსური გავლენა სათანადოდ არის შეფასებული 

დაშვებების საფუძველზე, თუმცა განმარტებები არ არის ადეკვატური და არ არის 

წარდგენილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.  

მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასების ბუნებიდან გამომდინარე შესაძლოა, 

კანონპროექტის რეალური გავლენა განსხვავდებოდეს წარდგენილისაგან, რადგან 

პროგნოზირებული მოვლენები ხშირად არ ხდება ისე, როგორც ივარაუდება და 

გადახრები შესაძლოა არსებითი ხასიათისაც იყოს. 

საბიუჯეტო ოფისის უფროსის ხელმოწერა 

ანგარიშის შედგენის თარიღი 

 

მაგალითი 3. უარყოფითი მოსაზრება  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა 

(მიეთითება შესაბამისი ადრესატი) 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა განიხილა საქართველოს მთავრობის 

მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის 

პროექტის „......“ (N...... თარიღი) საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობის საკითხი. 

კანონპროექტის ავტორის/ინიციატორის პასუხისმგებლობა 
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კანონპროექტის ავტორი/ინიციატორი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების 

სახით წარდგენილი ინფორმაციის სათანადოდ მომზადებაზე, რაც გულისხმობს 

ინფორმაციის წარდგენას საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობით, მათ შორის, სათანადო დაშვებების 

იდენტიფიცირებასა და გამოყენებაზე, რომელთაც ეს ინფორმაცია ეყრდნობა და 

ადეკვატური განმარტებების წარდგენაზე. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პასუხისმგებლობა 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი პასუხისმგებელია ფინანსური დასაბუთების სახით 

წარდგენილი ინფორმაციის შემოწმებაზე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით 

საბიუჯეტო ოფისისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში და 

შესაბამისი მეთოდოლოგიით დადგენილი მითითებების შესაბამისად. 

უარყოფითი მოსაზრების საფუძვლები 

(პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ჩატარებული შემოწმების პროცედურების 

მოკლე აღწერა და გამოვლენილი გარემოებები/უზუსტობები) 

უარყოფითი მოსაზრება 

საბიუჯეტო ოფისის მოსაზრებით, იმ გარემოებების მნიშვნელოვნების 

გათვალისწინებით, რომლებიც ასახულ იქნა უარყოფითი მოსაზრების საფუძვლებში, 

ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი ინფორმაციის საბიუჯეტო ოფისი  

ჩატარებული შემოწმების შედეგად მიიჩნევს, რომ აღნიშნული დაშვებები ვერ 

უზრუნველყოფენ კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური გავლენის შეფასების 

სათანადო ბაზას; ამდენად, საბიუჯეტო ოფისის მოსაზრებით,  მოსალოდნელი 

ფინანსური გავლენა სათანადოდ არ არის შეფასებული დაშვებების საფუძველზე, 

განმარტებები არ არის ადეკვატური და ფინანსური დასაბუთების სახით წარდგენილი 

ინფორმაცია არ შეესაბამება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.  

საბიუჯეტო ოფისის უფროსის ხელმოწერა 

ანგარიშის შედგენის თარიღი 

 


