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ვადები პასუხისმგებელი უწყება პროცესი

1  მარტამდე მთავრობა

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების მიზნით 
დადგენილებით განსაზღვრავს მხარჯავი დაწესებულებების,  ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების 

შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტებისა) მიერ წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხას და წარდგენის 
ვადებს

1 ივნისამდე მთავრობა 

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებთან ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
შეთანხმების მიზნით, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ინფორმაციას ძირითადი 
მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი 

მიმართულებების შესახებ

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

ორგანიზებას უწევს ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს 
სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის განხილვასა და შეთანხმებას. 

კომიტეტი უფლებამოსილია მოითხოვოს და მიიღოს საჭირო ინფორმაცია საქართველოს 
მთავრობისგან, საქართველოს სამინისტროებისგან, სხვა უწყებებისგან, აღმასრულებელი 

ხელისუფლების სხვა დაწესებულებებისგან

არაუგვიანეს 18 ივნისისა პარლამენტის კომიტეტები

როგორც წესი, მათი  სფეროების მიხედვით განიხილავენ ძირითადი მაკროეკონომიკური 
პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ 
ინფორმაციას და ამზადებენ შესაბამის დასკვნებს, რომელიც წარედგინება პარლამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს

არაუგვიანეს 20 ივნისისა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის, ასევე სხვა კომიტეტების დასკვნებს უგზავნის საქართველოს 
მთავრობას

ყოველი წლის 30 ივნისამდე სამინისტროები
საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების დასკვნების გათვალისწინებით ამტკიცებენ 

თავიანთ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს, რომლებიც მოიცავს პრიორიტეტებს და მათ 
მისაღწევად განსახორციელებელ პროგრამებსა და ღონისძიებებს

არაუგვიანეს 10 ივლისისა მთავრობა

იწონებს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველად ვარიანტს 
(გარდა ინფორმაციული მიზნებისათვის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების საშუალოვადიან 

პრიორიტეტებისა და მათ მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამებისა და ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობების, 
მიზნებისა და შედეგების შესახებ ინფორმაციისა), რომელსაც ამზადებს საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო

საქართველოს მთავრობის მიერ ქვეყნის ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის 

მოწონებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა
ფინანსთა სამინისტრო

უზრუნველყოფს მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის 
მეშვეობით საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების მიწოდებას, რომელთა გამოყენებითაც მხარჯავმა 
დაწესებულებებმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ელექტრონულად უნდა წარადგინონ 

ინფორმაცია მომავალი წლების ბიუჯეტების შესახებ

არაუგვიანეს 1 სექტემბრისა მხარჯავი დაწესებულებები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 
წარუდგენენ საბიუჯეტო განაცხადებს

არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა ფინანსთა სამინისტრო იხილავს საბიუჯეტო განაცხადებს და სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ძირითად პარამეტრებს 
განსახილველად წარუდგენს  საქართველოს მთავრობას

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო კალენდარი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა, განხილვა, დამტკიცება
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არაუგვიანეს 25 სექტემბრისა ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტსა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
განახლებულ დოკუმენტს წარუდგენს საქართველოს მთავრობას

არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა
მთავრობა (მხოლოდ მთავრობაა 

უფლებამოსილი, პარლამენტს წარუდგინოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი)

საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული მასალებით (მათ შორის, მიმდინარე წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვას; ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული 
პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ) და 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტს (სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის თანდართული მასალები (გარდა წლიური 
საბიუჯეტო კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტისა) მხოლოდ ინფორმაციული 

ხასიათისაა და არ მტკიცდება პარლამენტის მიერ)

პარლამენტისათვის წარდგენისთანავე საორგანიზაციო დეპარტამენტი
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს თანდართული მასალებით და სახელმწიფო ბიუჯეტის 
კანონის პროექტის შესაბამის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს  

აქვეყნებს პარლამენტის ვებგვერდზე

 მიღებისთანავე საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს, მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენებას და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 
პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს უგზავნის 

საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის, მიმდინარე 
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის 
მოხსენებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 

პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის 

მიღებიდან 2 დღის ვადაში,პარლამენტის 
კომიტეტებისა და ფრაქციების წარმომადგენლებთან 
პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრის შემდეგ

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 
უზრუნველყოფს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის, საქართველოს მთავრობის 

მოხსენებისა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის განხილვის 
განრიგის შედგენას

განხილვის განრიგის შედგენის მომდევნო დღეს საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს,  მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენებას და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 
პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს და მათი 
განხილვის განრიგს  უგზავნის პარლამენტის კომიტეტებს, ფრაქციებს, უფრაქციო პარლამენტის 
წევრებს, პარლამენტის აპარატის იურიდიულ დეპარტამენტსა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს.
საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 

ეგზავნება მხოლოდ აღნიშნული განხილვის განრიგი

პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 2 კვირის 
ვადაში

პარლამენტის კომიტეტები (გარდა პარლამენტის 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტისა), ფრაქციები, 

უფრაქციო პარლამენტის წევრები, 
პარლამენტის აპარატის იურიდიული 

დეპარტამენტი და პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისი

განიხილავენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს, მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენებას და სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტს და ამზადებენ შესაბამის დასკვნებს. აღნიშნული დასკვნები ეგზავნება პარლამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და ამ პროექტით 
გათვალისწინებული შემოსულობებისა და გადასახდელების საფუძვლიანობისა და კანონიერების 

შესახებ, აგრეთვე მოხსენებას მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენების თაობაზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის ძირითადი 
პარამეტრების შესახებ

პარლამენტის ნდობის ჯგუფი

განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის იმ ნაწილს, რომელიც ეხება სახელმწიფო 
საიდუმლოებას და მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე თავის დასკვნებს 

სპეციალური პროგრამებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტში ამ პროგრამებისათვის 
გასათვალისწინებელი თანხების შესახებ წარუდგენს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტს

კვირაში ერთხელ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

 პარლამენტის თავმჯდომარეს წარუდგენს ინფორმაციას განხილვის პროცესის მიმდინარეობის 
შესახებ. (საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი ორგანიზებას უწევს დოკუმენტების დადგენილი წესით 
განხილვას. კომიტეტი უფლებამოსილია აუცილებლობის შემთხვევაში მოითხოვოს და მიიღოს 
საჭირო ინფორმაცია საქართველოს მთავრობისგან, საქართველოს სამინისტროებისგან, სხვა 

უწყებებისგან, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა დაწესებულებებისგან.)

არაუგვიანეს 20 ოქტომბრისა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

განიხილავს და აფასებს სხვა კომიტეტების, ფრაქციების, უფრაქციო პარლამენტის წევრების, 
პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტისა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, 

აგრეთვე საქართველოს ეროვნული ბანკისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნებს და ამ 
დასკვნების, საკუთარი შენიშვნებისა და მოსაზრებების საფუძველზე ამზადებს საბოლოო დასკვნას, 

რომელსაც წარუდგენს პარლამენტის თავმჯდომარეს

მიღებიდან  2 დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 22 
ოქტომბრისა პარლამენტის თავმჯდომარე

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 
დასკვნას უგზავნის საქართველოს მთავრობას. პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 
დასკვნაში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა 

და მიმართულებების დოკუმენტზე დასაგეგმისშემდგომ სამ საბიუჯეტო წელზე გამოთქმული 
შენიშვნა სარეკომენდაციო ხასიათისაა

არაუგვიანეს 5 ნოემბრისა მთავრობა

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის (რომლის თითოეული გვერდი ვიზირებულია მისი მომზადებისათვის 
პასუხისმგებელი პირის მიერ) და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის 
გადამუშავებულ ვარიანტებს განსახილველად წარუდგენს პარლამენტს. პროექტს უნდა ერთოდეს 

წარდგენილი წინადადებებისა და შენიშვნების შესახებ ინფორმაცია, თითოეული მათგანის 
გათვალისწინების მდგომარეობის მითითებით. წინადადებები და შენიშვნები, რომელთა 

გათვალისწინებაზედაც საქართველოს მთავრობამ თანხმობა განაცხადა, გათვალისწინებული 
უნდა იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტში

პარლამენტში მიღებისთანავე საორგანიზაციო დეპარტამენტი
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტებს  აქვეყნებს პარლამენტის ვებგვერდზე 
და უგზავნის საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

პარლამენტის მორიგი სესიის პლენარული სხდომების დღეებში დაუშვებელია კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიღებულია კანონპროექტის დაჩქარებული 
წესით განხილვის შესახებ გადაწყვეტილება, აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტის  კანონის პროექტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის განხილვის 

შემთხვევებისა

დოკუმენტების გადაცემიდან 2 კვირის ვადაში
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მიღებიდან 2 დღის ვადაში საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტებს უგზავნის პარლამენტის კომიტეტებს, 

ფრაქციებს, უფრაქციო პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის აპარატის იურიდიულ დეპარტამენტსა 
და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის გადამუშავებული 
ვარიანტისა და ამ პროექტით გათვალისწინებული შემოსულობებისა და გადასახდელების 

საფუძვლიანობისა და კანონიერების შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკი პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის გადამუშავებული 
ვარიანტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ

გადაცემიდან 3 დღის ვადაში

განხილვაში მონაწილე პარლამენტის 
კომიტეტები (გარდა საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტისა), ფრაქციები, უფრაქციო 

პარლამენტის წევრები, პარლამენტის 
აპარატის იურიდიული დეპარტამენტი, 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტებს განიხილავენ და ამზადებენ შესაბამის 
დასკვნებს. აღნიშნული დასკვნები ეგზავნება პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტებს, განიხილავს და აფასებს სხვა 
კომიტეტების, ფრაქციების, უფრაქციო პარლამენტის წევრების, პარლამენტის აპარატის 

იურიდიული დეპარტამენტისა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, აგრეთვე საქართველოს 
ეროვნული ბანკისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნებს და ამ დასკვნების, საკუთარი 
შენიშვნებისა და მოსაზრებების საფუძველზე ამზადებს საბოლოო დასკვნას, რომელსაც წარუდგენს 

პარლამენტის თავმჯდომარესა და პარლამენტის ბიუროს

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ დასკვნის 
პარლამენტის თავმჯდომარისა და პარლამენტის 

ბიუროსათვის წარდგენის შემდეგ, მაგრამ 
არაუგვიანეს 18 ნოემბრისა

პარლამენტი

პლენარულ სხდომაზე განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს. სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის პროექტს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე განიხილავს რეგლამენტით 
კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილება ერთი 
მოსმენით

განხილვის დამთავრების შემდეგ პარლამენტის პლენარული სხდომის 
თავმჯდომარე

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის განხილვაში შესვენებას აცხადებს

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის 
განხილვაში შესვენების გამოცხადებიდან 2 დღის 

ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 20 ნოემბრისა
პარლამენტის თავმჯდომარე

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნას პლენარულ სხდომაზე განხილვისას 
გამოთქმული შენიშვნების ამსახველ სტენოგრამასთან ერთად უგზავნის საქართველოს მთავრობას

დასკვნის გადაცემის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 30 
ნოემბრისა მთავრობა

პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის (რომლის თითოეული გვერდი 
ვიზირებულია მისი მომზადებისათვის პასუხისმგებელი პირის მიერ) და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 
გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების გათვალისწინების მდგომარეობის შესახებ 

ინფორმაციასთან ერთად

მიღებისთანავე საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის (რომლის თითოეული გვერდი ვიზირებულია მისი მომზადებისათვის 
პასუხისმგებელი პირის მიერ) და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის 

საბოლოო ვარიანტებს აქვეყნებს პარლამენტის ვებგვერდზე და უგზავნის საქართველოს ეროვნულ 
ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის (რომლის თითოეული 
გვერდი ვიზირებულია მისი მომზადებისათვის პასუხისმგებელი 
პირის მიერ) და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებული 

ვარიანტების მიღებიდან 5 დღის ვადაში 
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის საბოლოო 
ვარიანტისა და ამ პროექტით გათვალისწინებული შემოსულობებისა და გადასახდელების 

საფუძვლიანობისა და კანონიერების შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკი პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის საბოლოო ვარიანტის 
ძირითადი პარამეტრების შესახებ

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის 
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილვამდე

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის საბოლოო ვარიანტს და დასკვნას  
პარლამენტის ბიუროს წარუდგენს

პროექტის საბოლოო ვარიანტის წარდგენიდან 
არაუადრეს 5 დღისა

პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს.

არაუგვიანეს დეკემბრის მესამე პარასკევისა პარლამენტი კენჭს უყრის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს. პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონს 
იღებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.

დეკემბრის მესამე პარასკევამდე  სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის პროექტის ვერ მიღებისას, 10 დღის 

ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 31 დეკემბრისა 
პარლამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის იმავე ვარიანტს ან საქართველოს მთავრობისა და 
საქართველოს პარლამენტის წევრთა შემთანხმებელი კომისიის მიერ გადამუშავებულ პროექტს 

ხელახლა უყრის კენჭს

საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე სახელმწიფო ბიუჯეტის 
დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრი

 უფლებამოსილია მხარჯავ დაწესებულებებზე ყოველთვიურად გასცეს თანხა არაუმეტეს გასული 
საბიუჯეტო წლის დამტკიცებული ასიგნებების 1/12-ისა; ხარჯები იფარება წინა წლის დამტკიცებული 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით. 

დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 
1  თვისა

ფინანსთა სამინისტრო

მუნიციპალიტეტებიდან და ავტონომიური რესპუბლიკებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, 
უზრუნველყოფს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო 

ვარიანტის მომზადებასა და საქართველოს პარლამენტის საფინანსო–საბიუჯეტო კომიტეტისათვის 
ინფორმაციის სახით წარდგენას

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის გამოქვეყნებიდან 5 
სამუშაო დღის ვადაში მხარჯავი დაწესებულებები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენენ ინფორმაციას მათთვის სახელმწიფო 
ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების კვარტალური ან/და ყოველთვიური საორიენტაციო განწერის 

შესახებ

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის გამოქვეყნებიდან 
არაუგვიანეს 15 დღისა ფინანსთა სამინისტრო

იხილავს წარმოდგენილ ინფორმაციას და არსებული რესურსების გათვალისწინებით, იღებს 
გადაწყვეტილებას სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტების (გადასახადების ნაწილში) კვარტალური 

ან/და ყოველთვიური განწერის შესახებ 

ყოველი თვის დასრულებიდან 20 დღის ვადაში სახელმწიფო ხაზინა ამზადებს ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის 
ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით და წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს

ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ 
მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება, ანგარიშგება, კონტროლი

მიღებიდან 5 დღის ვადაში

საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შესაძლებელია შეტანილ იქნეს საქართველოს მთავრობის თანხმობით. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა 
საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს კანონის შესაბამის შესწორებულ პროექტს. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შესაძლებელია ასევე შეტანილ იქნეს პარლამენტის პლენარულ 

სხდომაზე მისი განხილვისას იმ შემთხვევაში, თუ გამოთქმულ შენიშვნას დაეთანხმება მომხსენებელი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი ქვეყნდება დადგენილი წესით. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი და მისი დანართები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის. 
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საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

საბიუჯეტო წლის განმავლობაში როგორც წესი, განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ მიმოხილვას. კომიტეტი უფლებამოსილია სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვონ და მიიღონ შესაბამისი 
სახელმწიფო უწყებებისგან. კომიტეტი ორგანიზებას უწევს საკომიტეტო განხილვებს. განხილვის 
შედეგები, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით, წარედგინება 

პარლამენტს და შეიძლება მისი განხილვის საგანიც გახდეს

სხვა კომიტეტები

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მიმოხილვას განიხილავენ მათი 
სფეროების მიხედვით. ისინი უფლებამოსილი არიან სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან 
დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვონ და მიიღონ შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყებებისგან

საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში მთავრობა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით და 
მხარჯავი დაწესებულებებიდან და სხვა შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე მომზადებულ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 

გადასცემს  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

საქართველოს მთავრობის მიერ სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მისთვის 

გადაცემიდან 50 დღის ვადაში
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საქართველოს მთავრობას აცნობებს ამ ანგარიშის შესახებ მოხსენების დასრულების თაობაზე და 
საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესახებ

საქართველოს მთავრობისათვის სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური  ანგარიშის შესახებ მოხსენების 
დასრულების თაობაზე ინფორმაციის 

მიწოდებისთანავე, მაგრამ საბიუჯეტო წლის 
დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 თვისა

მთავრობა საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 

მიღებიდან არაუგვიანეს 3 დღისა საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა და ამ ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის მოხსენების ასლებს გადასცემს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტს, სხვა კომიტეტებს, ფრაქციებს, უფრაქციო პარლამენტის წევრებსა და პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისს და უგზავნის საქართველოს ეროვნულ ბანკს, ხოლო სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურს უგზავნის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს

მიღებიდან 2 დღის ვადაში საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა და ამ ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის მოხსენებაზე განსაზღვრავს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის განხილვის განრიგს და უგზავნის მას პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებს, 
აგრეთვე საქართველოს მთავრობას, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და საქართველოს 

ეროვნულ ბანკს

2 კვირის განმავლობაში

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი, სხვა კომიტეტები მათი სფეროების 
მიხედვით, ფრაქციები და პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი

განიხილავენ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და ამ ანგარიშის შესახებ 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებას და ამზადებენ შესაბამის დასკვნებს

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი, სხვა კომიტეტები და ფრაქციები

მათი დასკვნები წარედგინება პარლამენტის პლენარულ სხდომას
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სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის, ამ ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის მოხსენების, პარლამენტის 
კომიტეტებისა და ფრაქციების დასკვნების 

განხილვისა და საპარლამენტო კამათის დასრულების 
შემდეგ, რომელიც მიმდინარეობს კანონპროექტის 
პირველი მოსმენით განხილვისათვის პარლამენტის 
რეგლამენტით დადგენილი წესით, საგაზაფხულო 

სესიის დასრულებამდე

პარლამენტი

იღებს დადგენილებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან 
დაუმტკიცებლობის შესახებ. პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 

ამტკიცებს იმ შემთხვევაში, თუ იგი ზუსტად და სრულად ასახავს გასული საბიუჯეტო წლის ბიუჯეტის 
შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობებს და მათ კანონიერებას. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში პარლამენტს შეუძლია არ დაამტკიცოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიში

ყოველი წლის 1 სექტემბრამდე ფინანსთა სამინისტრო

საჯარო ფინანსების მართვის პროცესში ანგარიშვალდებულების გაძლიერების მიზნით ამზადებს 
წინადადებებს საქართველოს მთავრობისათვის, გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ 
ანგარიშთან მიმართებაში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში 
წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების 

შესაძლებლობის თაობაზე

მთავრობა
განიხილავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარდგენილ წინადადებებს და 
განსაზღვრავს სამოქმედო გეგმას შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში 

ასახვის მიზნით.

საჭიროებიდან გამომდინარე მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია, შეიქმნას უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს 
სამოქმედო გეგმით დასახული ღონისძიებების შესრულებას

საბიუჯეტო წლის დასრულებამდე სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა 
უწყება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენს ანგარიშს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული 
ღონისძიებების შესრულების/მიმდინარეობის თაობაზე

ფინანსთა სამინისტრო 

ამზადებს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების თაობაზე ანგარიშს და 
წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად წარუდგენს საქართველოს მთავრობას, 
რომელიც მას გადასცემს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს წლიური ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშთან ერთად

მთავრობა

წინა წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის მოხსენებაში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და შენიშვნების გათვალისწინების 
თაობაზე, ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს, ბიუჯეტის შესრულების წლიურ 

ანგარიშთან ერთად

მთავრობისგან მიღებისთანავე საორგანიზაციო დეპარტამენტი
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტს აქვეყნებს 

პარლამენტის ვებგვერდზე და უგზავნის საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურს

პროექტის მიღებიდან 2 დღის ვადაში პარლამენტის ბიურო
განიხილავს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილ 
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის განხილვის 

გრაფიკს და მას დასამტკიცებლად წარუდგენს პარლამენტის თავმჯდომარეს

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა
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საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

ადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის 
განხილვის გრაფიკს, რომლითაც განისაზღვრება ბიუჯეტის პროექტის განმხილველი პარლამენტის 
სუბიექტების მიერ ბიუჯეტის პროექტის განხილვისა და დასკვნების წარმოდგენის ვადები,  აგრეთვე 

აღნიშნული პროექტის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილვისა და მიღების 
საორიენტაციო ვადები 

განხილვის გრაფიკის შედგენის მომდევნო დღეს საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტს და მათი 
განხილვის გრაფიკს უგზავნის პარლამენტის კომიტეტებს, ფრაქციებს, უფრაქციო პარლამენტის 
წევრებს, პარლამენტის აპარატის იურიდიულ დეპარტამენტსა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს. 
საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 

ეგზავნება მხოლოდ აღნიშნული განხილვის გრაფიკი

დამტკიცებული განხილვის გრაფიკის შესაბამისად

პარლამენტის კომიტეტები (გარდა პარლამენტის 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტისა), ფრაქციები, 

უფრაქციო პარლამენტის წევრები, 
პარლამენტის აპარატის იურიდიული 

დეპარტამენტი და პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისი

განიხილავენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტს და 
ამზადებენ შესაბამის დასკვნებს. აღნიშნული დასკვნები ეგზავნება პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ 
კანონის პროექტისა და ამ პროექტით გათვალისწინებული შემოსულობებისა და გადასახდელების 

საფუძვლიანობისა და კანონიერების შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკი პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის ძირითადი 
პარამეტრების შესახებ

პარლამენტის ნდობის ჯგუფი

განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის  პროექტის იმ 
ნაწილს, რომელიც ეხება სახელმწიფო საიდუმლოებას და მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ 

საკითხებზე თავის დასკვნებს სპეციალური პროგრამებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტში ამ 
პროგრამებისათვის გასათვალისწინებელი თანხების შესახებ წარუდგენს პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტს

კვირაში ერთხელ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

 პარლამენტის თავმჯდომარეს წარუდგენს ინფორმაციას განხილვის პროცესის მიმდინარეობის 
შესახებ. (საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი ორგანიზებას უწევს დოკუმენტების დადგენილი წესით 
განხილვას. კომიტეტი უფლებამოსილია აუცილებლობის შემთხვევაში მოითხოვოს და მიიღოს 
საჭირო ინფორმაცია საქართველოს მთავრობისგან, საქართველოს სამინისტროებისგან, სხვა 

უწყებებისგან, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა დაწესებულებებისგან.)

დამტკიცებული განხილვის გრაფიკის შესაბამისად საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

განიხილავს და აფასებს სხვა კომიტეტების, ფრაქციების, უფრაქციო პარლამენტის წევრების, 
პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტისა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, 

აგრეთვე საქართველოს ეროვნული ბანკისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნებს და ამ 
დასკვნების, საკუთარი შენიშვნებისა და მოსაზრებების საფუძველზე ამზადებს საბოლოო დასკვნას, 

რომელსაც წარუდგენს პარლამენტის თავმჯდომარეს

პარლამენტის მორიგი სესიის პლენარული სხდომების დღეებში დაუშვებელია კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიღებულია კანონპროექტის დაჩქარებული 
წესით განხილვის შესახებ გადაწყვეტილება, აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტის  კანონის პროექტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის განხილვის 

შემთხვევებისა

დამტკიცებული განხილვის გრაფიკის შესაბამისად
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ვადები პასუხისმგებელი უწყება პროცესი

საქართველოს მთავრობის მიერ სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ 

კანონის პროექტის პარლამენტისათვის წარდგენიდან 
10 დღის ვადაში

პარლამენტის თავმჯდომარე საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნას უგზავნის საქართველოს მთავრობას

დასკვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა მთავრობა

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის გადამუშავებულ 
ვარიანტს (რომლის თითოეული გვერდი ვიზირებულია პროექტის მომზადებისათვის 

პასუხისმგებელი პირის მიერ) განსახილველად წარუდგენს პარლამენტს. პროექტს უნდა ერთოდეს 
წარდგენილი წინადადებებისა და შენიშვნების შესახებ ინფორმაცია, რომელშიც მითითებულია 

თითოეული მათგანის გათვალისწინების მდგომარეობა

პარლამენტისათვის წარდგენისთანავე საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის გადამუშავებულ 
ვარიანტს აქვეყნებს პარლამენტის ვებგვერდზე და 1 დღის ვადაში უგზავნის საქართველოს 

ეროვნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 

საქართველოს მთავრობის მიერ პროექტის 
გადამუშავებული ვარიანტის წარდგენიდან 

არაუგვიანეს 7 დღისა
პარლამენტი 

პლენარულ სხდომაზე განიხილავს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ 
კანონის პროექტს

პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონს იღებს სრული 
შემადგენლობის უმრავლესობით, ერთი მოსმენით

პარლამენტი

თუ ვერ მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონს, 
შესაძლებელია სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის 

იმავე ვარიანტს ან საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 
წევრთა შემთანხმებელი კომისიის მონაწილეობით გადამუშავებულ პროექტს ხელახლა ეყაროს 

კენჭი

*საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო კალენდარი საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შედგენილია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, 
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის #144 დადგენილების მიხედვით

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონი ქვეყნდება დადგენილი წესით


