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„დამტკიცებულია“ 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 

2014 წლის 11აგვისტოს №95/3 ბრძანებით 

 

 

 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის  

დებულება 
 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

 

ამ დებულების მიზანია საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

(შემდგომ − საბიუჯეტო ოფისი) ორგანიზაციული სტრუქტურის, საქმიანობის 

წესისა და პასუხისმგებლობის სფეროს განსაზღვრა.  

 

მუხლი 2. საბიუჯეტო ოფისის სტატუსი და დამოუკიდებლობა 

 

1. საბიუჯეტო ოფისი არის საქართველოს პარლამენტის (შემდგომ − 

პარლამენტი) აპარატის სტრუქტურული ერთეული. 

2. საბიუჯეტო ოფისი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას 

დამოუკიდებელია და თავისუფალია პოლიტიკური ზეწოლისაგან. 

 

მუხლი 3. საბიუჯეტო ოფისის უფლებამოსილება 

 

1. საბიუჯეტო ოფისი პარლამენტს აწვდის საექსპერტო დასკვნებსა და  

ანალიტიკურ ინფორმაციას ფინანსურ, საბიუჯეტო, მაკროეკონომიკურ და 

საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე. 

2. საბიუჯეტო ოფისი: 

 ა) ამზადებს ყოველწლიურ პროგნოზს ქვეყნის მაკროეკონომიკური 

განვითარების შესახებ, აფასებს საქართველოს მთავრობის პროგნოზებს, 

შესაბამის პარამეტრებსა და სავარაუდო გათვლებს; 

ბ) აანალიზებს ბიუჯეტის პროექტსა და მის შესაბამისობას  

მაკროეკონომიკურ პროგნოზებთან, აგრეთვე ბიუჯეტის პროექტის განხილვის 

პროცესში წარმოდგენილ ნებისმიერ წინადადებას, საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების თვიურ, კვარტალურ და წლიურ შედეგებს, აფხაზეთისა 

და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და საქართველოს სხვა 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებს; 

 გ) აანალიზებს დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებისა და 

გასავლების თვალსაზრისით გადახრებს; 
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 დ) აფასებს ფისკალური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებსა და საშუალოვადიან სტრატეგიებს ძირითადი მონაცემებისა 

და მიმართულებების დოკუმენტთან მიმართებით; 

 ე) აანალიზებს ბიუჯეტის პროფიციტსა და დეფიციტს, სახელმწიფო 

ვალების საკითხებს, აგრეთვე საქართველოს საგადამხდელო ბალანსს, ფულად-

საკრედიტო, საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკას; 

 ვ) აანალიზებს კანონპროექტების შედეგებს და მათ ფინანსურ და 

ეკონომიკურ დასაბუთებას; 

 ზ) აანალიზებს პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარმოდგენილ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია სახელმწიფოს მიერ სესხის აღებასთან, მოზიდვასთან და 

გაცემასთან, მათი ფინანსური შედეგებისა და ეკონომიკური დასაბუთების 

საფუძველზე; 

თ) საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში ატარებს სპეციალურ კვლევას 

ფინანსური, საბიუჯეტო, მაკროეკონომიკური და საჯარო ფინანსების მართვის 

საკითხების შესახებ.  

3. საბიუჯეტო ოფისი საექსპერტო დასკვნებით და ანალიზის შედეგებითა 

და შეფასებებით უზრუნველყოფს პარლამენტის წევრებს, აგრეთვე შესაბამისი 

მოთხოვნის შემთხვევაში პარლამენტის კომიტეტებსა და მათ აპარატებს, 

საპარლამენტო ფრაქციებსა და პარლამენტის აპარატს. 

4. საკუთარი შესაძლებლობებისა და დისკრეციული უფლებამოსილების 

ფარგლებში საბიუჯეტო ოფისი პარლამენტის წევრებს, საპარლამენტო 

ფრაქციებსა და პარლამენტის კომიტეტებს უზრუნველყოფს შესაბამისი 

ფინანსური გათვლებით კანონპროექტის შემუშავებამდე და შემუშავების 

პროცესში სათანადო  მოთხოვნის წარდგენიდან 4 კვირის ვადაში. აღნიშნული 

ვადის გაგრძელება შესაძლებელია საბიუჯეტო ოფისსა და ფინანსური 

გათვლების მომთხოვნს შორის შეთანხმების საფუძველზე. 

5. საბიუჯეტო ოფისი არ გასცემს საბიუჯეტო, საგადასახადო, 

მონეტარული და საჯარო სახსრების ზედამხედველობის პოლიტიკის 

განსაზღვრასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. 

 

მუხლი 4. საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის პრინციპები 

 

1. საბიუჯეტო ოფისი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას 

იყენებს საქართველოს მთავრობის, სამინისტროებისა და სხვა უწყებების, 

საერთაშორისო და სხვა ორგანიზაციების ოფიციალურ და სტატისტიკურ 

მონაცემებს. ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დააკმაყოფილოს 

საბიუჯეტო ოფისის თხოვნა ინფორმაციისა და მონაცემების გაცემის შესახებ და 

უზრუნველყოს მის ხელთ არსებული ინფორმაციისა და მონაცემების 

შეძლებისდაგვარად სწრაფი და დროული მიწოდება. 
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2. საბიუჯეტო ოფისი ანალიზისა და მიგნებების შედეგებს წარადგენს  

ანგარიშის, საექსპერტო დასკვნისა და მოკლე მიმოხილვის სახით. საბიუჯეტო 

ოფისი შეზღუდული არ არის, შესაბამისი შედეგები წარადგინოს მხოლოდ 

აღნიშნული ფორმებით. საბიუჯეტო ოფისის მიერ რეგულარულად შექმნილი 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომია ყველა პარლამენტის წევრისთვის.  

3. საბიუჯეტო ოფისის კვლევის შედეგები, სავარაუდო გათვლები, 

ინფორმაცია და მონაცემები გამჭვირვალე და საჯაროა. გამონაკლისია 

საიდუმლო ინფორმაცია და მონაცემები, აგრეთვე მათზე დაფუძნებული 

კვლევის შედეგები.  

4. ფინანსური, საბიუჯეტო, მაკროეკონომიკური და საჯარო ფინანსების 

მართვის საკითხების შესახებ ჩატარებული კვლევის აქტუალურობის 

უზრუნველსაყოფად საბიუჯეტო ოფისი თანამშრომლობს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ეკონომიკის კვლევით ინსტიტუტებთან 

და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მონაწილეობს სამეცნიერო დებატებსა და 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაში. 
 

მუხლი 5. საბიუჯეტო ოფისის უფროსი 

 

1. საბიუჯეტო ოფისს ხელმძღვანელობს საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

რომელიც ანგარიშვალდებულია საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს 

(შემდგომ – სამეთვალყურეო საბჭო) წინაშე. 

2. საბიუჯეტო ოფისის უფროსი პასუხისმგებელია საბიუჯეტო ოფისის 

ორგანიზებისათვის, მისი საქმიანობის მართვისათვის, საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

შექმნილი დოკუმენტების შინაარსისა და ხარისხისათვის და ახორციელებს 

სამსახურებრივ ზედამხედველობას. საბიუჯეტო ოფისის უფროსი საბიუჯეტო 

ოფისს წარმოადგენს პარლამენტში, სხვა ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში.  

3. საბიუჯეტო ოფისის უფროსს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის თავმჯდომარის წარდგინებით, 5 წლის ვადით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს პარლამენტის თავმჯდომარე. 

ერთი და იგივე პირი საბიუჯეტო ოფისის უფროსის თანამდებობაზე შეიძლება 

დაინიშნოს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. საბიუჯეტო ოფისის უფროსის 

თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატი შეირჩევა მხოლოდ მისი პროფესიული 

ან/და აკადემიური გამოცდილების გათვალისწინებით.  

4. საბიუჯეტო ოფისის უფროსის არყოფნისას მის მოვალეობას ასრულებს 

საბიუჯეტო ოფისის ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილების უფროსი.  
 

მუხლი 6. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელი 

 

1. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელი პარლამენტის აპარატის საჯარო 

მოხელეა. 
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2. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად, საბიუჯეტო ოფისის უფროსის 

წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

პარლამენტის აპარატის უფროსი.  

3. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელი ვალდებულია თავისი 

სამსახურებრივი მოვალეობა შეასრულოს ჯეროვნად, საქართველოს 

პარლამენტის აპარატის დებულების, საქართველოს კანონმდებლობის, მათ 

შორის, საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის, შესაბამისად. 

4. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლის უფლება-მოვალეობები 

განისაზღვრება ამ დებულებითა და შესაბამისი თანამდებობრივი 

ინსტრუქციით. 

 

მუხლი 7. საბიუჯეტო ოფისის ორგანიზაციული სტრუქტურა 

 

1. საბიუჯეტო ოფისის ორგანიზაციული სტრუქტურა განისაზღვრება ამ 

დებულებითა და საბიუჯეტო ოფისის საშტატო განრიგით. 

2. საბიუჯეტო ოფისის სტრუქტურული ერთეულებია: 

ა) ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილება; 

ბ) მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილება; 

გ) ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილება. 

3. ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილება: 

ა) აანალიზებს ბიუჯეტის პროექტსა და მის შესაბამისობას 

მაკროეკონომიკურ პროგნოზებთან, აგრეთვე ბიუჯეტის პროექტის განხილვის 

პროცესში წარმოდგენილ ნებისმიერ წინადადებას; 

ბ) აანალიზებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

თვიურ, კვარტალურ და წლიურ შედეგებს; 

 გ) აანალიზებს აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაგეგმვასა და 

შესრულებას; 

დ) აფასებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გამოყოფილი ფინანსური 

დახმარების გამოყოფის მიზანშეწონილობას;  

ე) აანალიზებს დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებისა და 

გასავლების თვალსაზრისით გადახრებს; 

ვ) აანალიზებს ბიუჯეტის პროფიციტსა და დეფიციტს, სახელმწიფო 

ვალების საკითხებს; 
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ზ) აანალიზებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატან 

ცვლილებებს; 

თ) იკვლევს ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით 

გათვალისწინებულ გადასახდელებსა და აღნიშნული დოკუმენტით 

განსაზღვრულ საშუალოვადიან სტრატეგიებს; 

ი) იკვლევს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

მხარჯავი დაწესებულებების საშუალოვადიან სტრატეგიებს; 

კ) აანალიზებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ღონისძიებების მიზნებსა და 

მოსალოდნელ შედეგებს, მათი დაფინანსების ოდენობასა და 

მიზანშეწონილობას; 

ლ) შეიმუშავებს წინადადებებს ბიუჯეტის შედგენის, მიღებისა და 

შესრულების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფის შესახებ;  

 მ) საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში ატარებს სპეციალურ კვლევას 

საბიუჯეტო და საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების შესახებ.  

4. მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილება: 

ა) ამზადებს ყოველწლიურ პროგნოზს ქვეყნის მაკროეკონომიკური 

განვითარების შესახებ, აფასებს საქართველოს მთავრობის პროგნოზებს,  

შესაბამის პარამეტრებსა და სავარაუდო გათვლებს; 

ბ) აფასებს ფისკალური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებსა და საშუალოვადიან სტრატეგიებს ძირითადი მონაცემებისა 

და მიმართულებების დოკუმენტთან მიმართებით; 

გ) აანალიზებს საქართველოს საგადამხდელო ბალანსს, ფულად-

საკრედიტო, საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკას; 

დ) იკვლევს ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების ძირითად 

მიმართულებებს (მთლიანი შიდა პროდუქტის, ექსპორტ-იმპორტის, ინფლაციის 

ცვლილების, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის განხორციელების ანალიზი და 

სხვა); 

ე) არკვევს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რეალური 

შესაძლებლობებისა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი 

პარამეტრების შესაბამისობას, გადახრის შემთხვევაში კი იკვლევს მის მიზეზებს; 

ვ) საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში ატარებს სპეციალურ კვლევას 

მაკროეკონომიკური და საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების შესახებ. 

5. ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილება: 

ა) აანალიზებს კანონპროექტების შედეგებს და მათ ფინანსურ და 

ეკონომიკურ დასაბუთებას; 

ბ) აანალიზებს პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარმოდგენილ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს, რომლებიც 
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დაკავშირებულია სახელმწიფოს მიერ სესხის აღებასთან, მოზიდვასთან და 

გაცემასთან, მათი ფინანსური შედეგებისა და ეკონომიკური დასაბუთების 

საფუძველზე;  

გ) პარლამენტის წევრებს უზრუნველყოფს შესაბამისი ფინანსური 

გათვლებით კანონპროექტის შემუშავებამდე, შემუშავების პროცესში და 

განხილვის დროს; 

დ) საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში ამზადებს სპეციალურ კვლევას 

კანონპროექტების ფინანსური შედეგების და საჯარო ფინანსების მართვის 

საკითხების შესახებ. 

 

მუხლი 8. სამეთვალყურეო საბჭო 

 

1. საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს 

სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება 5 პარლამენტის წევრისაგან. 

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედიან 

პარლამენტის თავმჯდომარე და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 

თავმჯდომარე, ხოლო დანარჩენ 3 წევრს, ერთს – საპარლამენტო უმრავლესობის 

წევრთაგან, ერთს – საპარლამენტო უმცირესობის წევრთაგან, ერთს – 

საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის გარეთ დარჩენილ 

პარლამენტის წევრთაგან, წინასწარი კონსულტაციის საფუძველზე ნიშნავს 

პარლამენტის თავმჯდომარე. საპარლამენტო უმრავლესობის ან/და 

უმცირესობის არარსებობის შემთხვევაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

სამეთვალყურეო საბჭოს აღნიშნულ 3 წევრს საპარლამენტო ფრაქციების 

წევრთაგან და დამოუკიდებელ პარლამენტის წევრთაგან, წინასწარი 

კონსულტაციის საფუძველზე ნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. 

სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე. 

სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილებასა და საქმიანობის წესს 

განსაზღვრავს პარლამენტის თავმჯდომარე.  

2. სამეთვალყურეო საბჭო სხდომას მართავს სულ მცირე წელიწადში     

ორჯერ. რიგგარეშე სხდომა შეიძლება მოწვეულ იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს 

ხელმძღვანელის ან სამეთვალყურეო საბჭოს სულ ცოტა ორი წევრის 

მოთხოვნით.  

3. საბიუჯეტო ოფისის უფროსი ყოველი წლის თებერვლის ბოლოს 

სამეთვალყურეო საბჭოს წარუდგენს: 

ა) ყოველწლიურად განახლებულ მომდევნო 3 წლის განვითარების 

საშუალოვადიან სტრატეგიას, რომელიც მოიცავს საბიუჯეტო ოფისის 

საქმიანობის ყველა ასპექტს; 

ბ) საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის წლიურ გეგმას, რომელიც ასახავს 

დაგეგმილი პროექტებისა და ანგარიშების მომზადების განრიგს; 



 

7 
 

გ) საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის წლიურ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს 

ინფორმაციას საბიუჯეტო ოფისის მიერ წინა წელს შექმნილი დოკუმენტებისა 

და შესრულებული პროექტების შესახებ, აგრეთვე ინფორმაციას იმის თაობაზე, 

თუ რამდენად შეესაბამება საბიუჯეტო ოფისის მიერ საანგარიშო წელს 

განხორციელებული საქმიანობა და ღონისძიებები საბიუჯეტო ოფისის 

საქმიანობის წლიურ გეგმას და განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას. 

4. საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას ყოველწლიურად აფასებს 

სამეთვალყურეო საბჭო საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის წლიური ანგარიშისა 

და საბიუჯეტო ოფისის მიერ პარლამენტის საქმიანობაში შეტანილი წვლილის 

გათვალისწინებით. სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია მოისმინოს ექსპერტების 

შეფასებები საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებისა და მის მიერ განხორციელებული 

ანალიზის სპეციფიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. 

5. სამეთვალყურეო საბჭო წარდგენიდან 1 თვის ვადაში განიხილავს და 

ითანხმებს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის წლიურ ანგარიშს, საბიუჯეტო 

ოფისის საქმიანობის წლიურ გეგმას და ყოველწლიურად განახლებულ 

მომდევნო 3 წლის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას. 

სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია გასცეს რეკომენდაციები საბიუჯეტო ოფისის 

საქმიანობის შესახებ.   

 

მუხლი 9. გარდამავალი დებულებანი 

 

1. საბიუჯეტო ოფისის დებულებაში შესატან ცვლილებას საბიუჯეტო 

ოფისის უფროსის ან/და სამეთვალყურეო საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს 

პარლამენტის თავმჯდომარე. 

2. საბიუჯეტო ოფისის უფროსი თანამდებობაზე დანიშვნიდან 3 თვის 

ვადაში ამზადებს საბიუჯეტო ოფისის მომდევნო 3 წლის განვითარების 

საშუალოვადიან სტრატეგიას, რომელსაც შესათანხმებლად წარუდგენს 

სამეთვალყურეო საბჭოს.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


