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საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი წარმოადგენს დამოუკიდებელ 
ფისკალურ ინსტიტუციას, რომლის უმთავრესი მიზანია აღმასრულებელი 
ხელისუფლების ფისკალური პოლიტიკის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი 
ანალიზით, კვლევითა და შეფასებით ხელი შეუწყოს საჯარო ფინანსების მართვაზე 
საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერებას და შესაბამისად, საჯარო 
ფინანსების ჯანსაღ და გამჭვირვალე მართვასა და ფისკალურ მდგრადობას 
საშუალო/გრძელვადიანი პერიოდისათვის. ზემოაღნიშნული მანდატი,  ისევე, 
როგორც 2008-2009 წწ. ფინანსური კრიზისის შემდგომ საერთაშორისო 
საზოგადოებაში აღნიშნული ინსტიტუციებისადმი არსებითად მზარდი ინტერესი, 
მიუთითებს საბიუჯეტო ოფისის უნიკალურ როლზე ფისკალურ არქიტექტურაში, 
რაც, თავის მხრივ, განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ქმნის მისი საქმიანობის 
ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. 

 საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს არსებობის ხანგრძლივი ისტორია 
აქვს. საბიუჯეტო ოფისი პირველად 1997 წელს შეიქმნა, თუმცა 2005 წლიდან ოფისი 
ექვემდებარებოდა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს. 
საბიუჯეტო ოფისისათვის 2014 წელი გარდამტეხი ცვლილებებისა და გამოწვევების 
წელი იყო როცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მისი საქმიანობის 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფისა და მისი საქმიანობის 
საერთაშორისო უკეთეს პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. 
განხორციელებული ცვლილებებით საბიუჯეტო ოფისის მარეგულირებელი 
საკანონმდებლო ბაზა მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ დეკლარირებულ 
ძირითად პრინციპებს დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისათვის (OECD 
Principles for Independent Fiscal Institutions): ოფისი ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ 
სტრუქტურულ ერთეულად, განისაზღვრა დამოუკიდებლობის გარანტიები, 
შეიცვალა ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც შეესაბამება დამოუკიდებელი 
ფისკალური ინსტიტუციების საყოველთაოდ მიღებულ ფუნქციებს.  

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის სტრატეგიული განვითარების გეგმას 2015-2018 წლებისათვის, რომელიც 
ასახავს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის გრძელვადიან ხედვას, შესაბამისი 
მიზნებითა და ამოცანებით რეფორმის პროცესის გათვალისწინებით. აღნიშნულ 
დოკუმენტში გაწერილი სტრატეგიული მიზნები ითვალისწინებს პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის უმთავრესი მისიის - ფისკალურ მართვაზე საპარლამენტო 
ზედამხედველობის გაძლიერებით გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
ზრდისა და შესაბამისად, ფისკალური მდგრადობის ხელშეწყობის - განხორციელებას 
ორი ძირითადი მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებებით: ერთი მხრივ, 
საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა საბიუჯეტო ოფისის მანდატით განსაზღვრული 
ძირითადი ფუნქციების შესაბამისად და საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის დამკვიდრება არსებულ ფისკალურ 
არქიტექტურაში, და მეორე მხრივ, ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება 
საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად. 
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პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი არის საქართველოს პარლამენტის აპარატის 
დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც საქართველოს 
პარლამენტის მიერ საბიუჯეტო კონტროლის განხორციელების პროცესის 
ეფექტიანად წარმართვის მიზნით ახორციელებს ქვეყნის მაკროეკონომიკური და 
ფისკალური გარემოს, ასევე საჯარო სექტორის ფინანსური მართვის სისტემის 
ფუნქციონირების დამოუკიდებელ ანალიზსა და შეფასებას. საბიუჯეტო ოფისი 
ანგარიშვალდებულია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარისა და 
თავჯდომარის ხელმძღვანელობით შექმნილი სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე, რაც 
უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობისა და ობიექტურობის გარანტიებს მის 
საქმიანობაში. 

 
არსებული მანდატის შესაბამისად, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი: 

 ამზადებს მაკროეკონომიკური და ფისკალური გარემოს (ბიუჯეტის  
მიმდინარეობის პროცესის), ასევე საჯარო სექტორის ფინანსური მართვის  
სისტემის განვითარების ძირითადი ტენდენციების პერიოდულ ანალიზს; 
 

აფასებს (საბიუჯეტო აგრეგატების საფუძვლად გამოყენებული) ოფიციალური 
მაკროეკონომიკური დაშვებების საფუძვლიანობას, ასევე უფლებამოსილია 
მოამზადოს დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური/ფისკალური პროგნოზები 
საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდისათვის; 
 

აფასებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ფისკალური პოლიტიკის 
შესაბამისობას საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულ ფისკალურ 
ლიმიტებთან; 
. 

აფასებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ფისკალური პოლიტიკის 
შესაბამისობას საშუალო და გრძელვადიანი ფისკალური/მაკროეკონომიკური 
მდგრადობის კურსთან და არსებულ ფისკალურ რისკებს; 
 
ამზადებს დასკვნებს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 
წარდგენილი კანონპროექტების ფინანსური გავლენის შესახებ ბიუჯეტის 
აგრეგატულ მაჩვენებლებზე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 
შესაბამისად; აფასებს აღმასრულებელი/საკანონმდებლო  ხელისუფლების 
მიერ ინიცირებული დაგეგმილი ან/და მიმდინარე ცალკეული ფისკალური 
ღონისძიების, ასევე საჯარო სექტორის ფინანსური მართვის სისტემაში 
დაგეგმილი/მიმდინარე რეფორმების, გავლენას ფისკალური პოლიტიკის 
კურსსა და საჯარო სექტორის ფინანსური მართვის სისტემის 
ფუნქციონირებაზე, მათ შორის, ფინანსურ გავლენას ბიუჯეტის აგრეგატულ 
მაჩვენებლებზე. 
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არის საქართველოს პარ-

ლამენტის აპარატის დამოუ-

კიდებელი სტრუქტურული ერ-

თეული. 

 

ofisis roli 

ქვეყნის მაკროეკონომიკური და 

ფისკალური გარემოს, ასევე 

საჯარო სექტორის ფინანსური 

მართვის სისტემის ფუნქ-

ციონირების დამოუკიდებელი 

ანალიზი და შეფასება. 

 

ofisis mandati 

მაკროეკონომიკური გარემოს, 

ფისკალური პოლიტიკისა და 

საჯარო სექტორის ფინანსური 

მართვის სისტემის დამოუ-

კიდებელი ანალიზი და 

პროგნოზირება. 

saqarTvelos parlamentis sabiujeto 

ofisis roli da mandati 
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გარდა ზემოაღნიშნულისა, საბიუჯეტო ოფისი უზრუნველყოფს მისი დისკრეციის 

ფარგლებში მომზადებული დამოუკიდებელი მიმოხილვითი/შეფასებითი 
ანგარიშების საჯაროობას, ასევე პარლამენტისა და საზოგადოების ინფორმირებას 
მისი დამოუკიდებელი საქმიანობის ფარგლებში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი 
გარემოებების შესახებ. 
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პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხედვაა ეფექტიანი ფისკალური მართვა და 

სახელმწიფო ფინანსების მართვის გამართული სისტემა, რომელიც ეფუძნება 
საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან ეფექტიან საბიუჯეტო კონტროლს. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მისიაა საქართველოს პარლამენტის მიერ 
საბიუჯეტო ზედამხედველობის პროცესში გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების გაძლიერებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის 
საშუალო/გრძელვადიან  ფისკალურ მდგრადობასა და საჯარო სექტორის ფინანსური 
მართვის სისტემის ეფექტიან ფუნქციონირებას. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისა და მისი თითოეული თანამშრომლის 
საქმიანობა ეფუძნება შემდეგ ძირითად ღირებულებებს: 

 

ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა - პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, 
საქმიანობა დაფუძნებულია მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის 
პრინციპებზე.  

პროფესიონალიზმი - ჩვენი თანამშრომლები ხელმძღვანელობენ პროფე-
სიული ეთიკის სტანდარტებით. ჩვენ  უზრუნველვყოფთ კადრების უწყვეტ 
პროფესიულ ზრდას, მათი ცოდნის, გამოცდილებისა და შესაძლებლობების 
განვითარებას.  

სანდოობა - ჩვენი საქმიანობის ობიექტურობა და ხარისხი მიზნად ისახავს 
უზრუნველყოს საბიუჯეტო ოფისისადმი ძირითად დაინტერესებულ 
მხარეთა ნდობა. 

გამჭვირვალობა - ჩვენ მიზნად ვისახავთ ჩვენი საქმიანობის მაქსიმალური 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, ჩვენი 
მანდატის ფარგლებში მომზადებული ანგარიშების, ხოლო მეორე მხრივ, 
ჩვენი საქმიანობის მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და საფუძვლების 
შესახებ ინფორმაციის საჯაროობას. 

მუდმივი განვითარებისაკენ სწრაფვა - ჩვენი საქმიანობა ემყარება მუდმივი 
განვითარებისაკენ სწრაფვას, რაც თავის მხრივ, პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის, როგორც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის ჩამოყალიბების წინაპირობაა. 
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ofisis xedva  

ეფექტიანი ფისკალური მართვა 

და სახელმწიფო ფინანსების 

მართვის გამართული სისტემა. 

 

ofisis misia 

ხელი შეუწყოს ქვეყნის 

საშუალო და გრძელვადიან 

ფისკალურ მდგრადობასა და 

საჯარო სექტორის ფინანსური 

მართვის სისტემის ეფექტიან 

ფუნქციონირებას. 

 

ZiriTadi 

Rirebulebebi 

ობიექტურობა და მიუკერძოებ-

ლობა, პროფესიონალიზმი, სან-

დოობა, გამჭირვალობა, მუდ-

მივი განვითარებისკენ სწრაფვა. 

saqarTvelos parlamentis sabiujeto 
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მოქალაქეთა სოციალური უფლებების დაცვასა და ფისკალურ დისციპლინას 
შორის ოპტიმალური ბალანსის შენარჩუნების აუცილებლობა, ისევე როგორც 
ფისკალური დისციპლინის უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო დონეზე გაწერილი 
ფისკალური ლიმიტები, განაპირობებს საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან 
საბიუჯეტო კონტროლის ეფექტიანად წარმართვის აუცილებლობასა და 
განსაკუთრებით ზრდის საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლს, 
ერთი მხრივ, ფისკალური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს ძირითადი 
ტენდენციების შესახებ დროული და მაღალხარისხიანი ანალიზის, მეორე მხრივ, 
საშუალოვადიანი ფისკალური მდგრადობის დამოუკიდებელი ანალიზისა და 
შეფასების მიმართულებით. 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, საჯარო სექტორში მიმდინარე უწყვეტი და 
მასშტაბური რეფორმები განსაკუთრებით აქტუალურს ხდის საკანონმდებლო 
პროცესში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლს საბიუჯეტო აგრეგატებზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი კანონპროექტების ფინანსური 
ზეგავლენის დამოუკიდებელი შეფასების კუთხით. ზემოაღნიშნული გამოწვევების 
საპასუხოდ, საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, მართვის პროცესებისა 
და პროცედურების დახვეწას, მათ შორის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის 
დახვეწას, ხოლო მეორე მხრივ, საქმიანობის ხარისხის სრულყოფას. 

რაც შეეხება ინსტიტუციურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, 
უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნული ეხება მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოს 
ეტაპობრივ ანალიზსა და საჭიროებისამებრ, დახვეწას მისი საყოველთაოდ მიღებულ 
პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისადმი დაინტერესებულ მხარეთა მოლოდინი 
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის სრულყოფის მიმართულებით 
განსაკუთრებულ დატვირთვას სძენს მართვის შიდა მექანიზმებისა და 
პროცედურების დახვეწასა და ინსტიტუციის პროფესიული შესაძლებლობების 
გაძლიერებას. აღნიშნული უკავშირდება, როგორც დამოუკიდებელი 
მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადებას, ისე საშუალოვადიანი ფისკალური 
მდგრადობის დამოუკიდებელ ანალიზსა და შეფასებას, რომელიც დაფუძნებული 
იქნება საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებულ მეთოდებსა და ინსტრუმენტებზე. 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოსა და შეზღუდული ადამიანური 
რესურსების გათვალისწინებით, აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური დასაბუთების შეფასების კუთხით, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას ყველა არსებით საკანონმდებლო ინიციატივაზე საბიუჯეტო 
ოფისის მიერ ხარისხიანი და დროული შეფასების მომზადება.  

გარდა საქმიანობის ხარისხის სრულყოფისა, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
გამოწვევას წარმოადგენს ფისკალურ არქიტექტურაში საბიუჯეტო ოფისის როლისა 
და მანდატის შესახებ ცნობადობის ზრდა და მისი იმიჯის ჩამოყალიბების 
აუცილებლობა, როგორც დამოუკიდებელი, ობიექტური და მაღალპროფესიული 
ორგანოსი, რაც თავის მხრივ, საჭიროებს კომუნიკაციის ქმედითი და ეფექტიანი 
მექანიზმების შემუშავებასა და დანერგვას ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან. 
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ზემოაღნიშნული გამოწვევების საპასუხოდ, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 
2015-2018 წლებისათვის განსაზღვრავს ოთხ სტრატეგიულ მიზანს, რომელთა 
განხორციელება მიზნად ისახავს განვითარებას ორი ძირითადი მიმართულებით. 
ერთი მხრივ, მიზნები ასახავს ნაბიჯებს საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდისათვის, 
კერძოდ, ფისკალური მართვის პროცესზე საპარლამენტო ზედამხედველობის 
გაძლიერებას ფისკალური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს ანალიზის 
დახვეწის და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის მიმართულებით 
განსახორციელებელი ღონისძიებებით. მეორე მხრივ, კი, სტრატეგიული მიზნები 
წარმოადგენს ძირითად მიმართულებებს საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის დასამკვიდრებლად არსებულ 
ფისკალურ არქიტექტურაში და ღონისძიებებს ინსტიტუციური განვითარების 
მიმართულებით, რომელთა განხორციელებაც უზრუნველყოფს უწყების 
ჩამოყალიბებას მაღალპროფესიულ ინსტიტუციად და მისი საქმიანობის ხარისხის 
შესაბამისობას საერთაშორისო პრაქტიკასა და სტანდარტებთან.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ინსტიტუციური შესაძლებლობების ზრდის 
დამოუკიდებელ სტრატეგიულ მიზნად გამოყოფა განპირობებულია ამ 
მიმართულების განსაკუთრებული პრიორიტეტულობით  ინსტიტუციური 
განვითარების არსებულ ეტაპზე.  
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1.2 აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკრო-
ეკონომიკური პროგნოზების შეფასების 
მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი 
მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება 
საშუალოვადიანი პერიოდისათვის 

პირველ ეტაპზე, ოფიციალური მაკრო-
ეკონომიკური პროგნოზების შეფასებით, ხოლო 
შემდგომ ეტაპზე, დამოუკიდებელი მაკრო-
ეკონომიკური პროგნოზების მომზადებით მოკლე 
და საშუალოვადიანი პერიოდისათვის, 
საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს 
მაკროეკონომიკური დაშვებების საფუძვლიანობის 
შეფასებას, რომელიც საფუძვლად უდევს 
მომდევნო წლისა და საშუალოვადიანი პერიოდის 
ფისკალურ გეგმას. აღნიშნულ დაშვებებთან 
დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებით და 
ანალიზით, საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს, 
ერთი მხრივ, ფისკალური პოლიტიკის 
ფორმულირების ეტაპზე აღმასრულებელი 
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების ზრდას, 
მეორე მხრივ, ჯანსაღი ფისკალური პოლიტიკის 
ხელშეწყობას3. 
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1.1 ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების 
მიმდინარეობის პროცესთან დაკავშირებით და ასევე 
მაკროეკონომიკური ანალიზის მიმართულებით 
ანალიტიკური ანგარიშების ხარისხის მუდმივი 
სრულყოფა 

მაკროეკონომიკური გარემოსა და ფისკალური 
პოლიტიკის პოზიტიური ანალიზის 
მიმართულებით საქმიანობის ხარისხის სრულ-
ყოფით, საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს 
პარლამენტის ინფორმირებულობის ზრდას 
ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი მიმართუ-
ლებებისა და საჯარო სექტორის ფინანსური 
მართვის სისტემის განვითარების ძირითადი 
ტენდენციების შესახებ. ზემოაღნიშნული 
უზრუნველყოფს პარლამენტის მიერ მისი 
კონსტიტუციური უფლებამოსილების - ბიუჯეტის 
დაგეგმვისა და შესრულების ეტაპზე საპარლამენტო 
კონტროლის ჯეროვნად წარმართვასა და მისი 
შესაძლებლობის ზრდას, მოახდინოს დროული და 
შესაბამისი რეაგირება ანალიზის შედეგად 
გამოვლენილ მნიშვნელოვან გარემოებებზე. 
 

1.3 დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების, 
ფისკალური მდგრადობის დამოუკიდებელი 
შეფასებითი ანგარიშების მომზადებითა და 
არსებული ტენდენციების ფისკალურ 
ლიმიტებთან შესაბამისობის მუდმივი 
მონიტორინგით ფისკალური მდგრადობის 
ხელშეწყობა 

დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების 
მომზადებით, საშუალოვადიანი ფისკალური 
მდგრადობისა და ფისკალური რისკების 
დამოუკიდებელი ანალიზით, საბიუჯეტო ოფისი 
მიზნად ისახავს აღმასრულებელი 
ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი 
საშუალოვადიანი ფისკალური გეგმის მდგრა-
დობის შეფასებას და აღნიშნულის შესახებ 
საკანონმდებლო ორგანოს ინფორმირებულობის 
ზრდას, განსაკუთრებით ფისკალური 
პოლიტიკის განსაზღვრის ეტაპზე. 
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ბიუჯეტის დაგეგმვის და შეს-

რულების მიმდინარეობის პრო-

ცესთან დაკავშირებული, ასევე 

მაკროეკონომიკური ანალიზის 

მიმართულებით ანალიტიკური 

ანგარიშების ხარისხის მუდმივი 

სრულყოფა. 
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აღმასრულებელი ხელისუფ-

ლების მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შეფასების მექა-

ნიზმის დახვეწა და დამოუ-

კიდებელი მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების მომზადება 

საშუალოვადიანი პერიოდი-

სათვის. 
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დამოუკიდებელი ფისკალური 

პროგნოზებისა, ფისკალური 

მდგრადობის დამოუკიდებელი 

შეფასებითი ანგარიშების მომ-

ზადებითა და არსებული ტენ-

დენციების ფისკალურ ლიმი-

ტებთან შესაბამისობის მუდმივი 

მონიტორინგით ფისკალური 

მდგრადობის ხელშეწყობა. 

strategiuli miznebi da amocanebi 

1 
ფისკალური პოლიტიკისა და მაკრო-
ეკონომიკური გარემოს დამოუკიდებელი 
ანალიზითა და შეფასებით პარლამენტის 
მხრიდან საბიუჯეტო კონტროლის 
გაძლიერებისა და შესაბამისად, 
ფისკალური მართვის პროცესში 
გამჭირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა 
 

ამოცანები: 

7 

3. well-designed fiscal councils contribute to unbiased or slightlyconservative forecasts for primary balances in countries 
where they operate, while othercountries have overoptimistic projections on average. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.4 ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომიკურ 
გარემოსთან დაკავშირებულ აქტუალურ 
საკითხებზე, მათ შორის პარლამენტის 
მოთხოვნით, დამატებითი კვლევების, 
პუბლიკაციებისა და მოკლე მიმოხილვითი 
ანგარიშების მომზადება 

ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომიკურ 
გარემოსთან დაკავშირებულ აქტუალურ 
საკითხებზე, მათ შორის, პარლამენტართა 
თხოვნით, დამოუკიდებელი მაღალხარისხიანი 
კვლევების/მოკლე მიმოხილვითი ანგარიშების/ 
სახელმძღვანელოების მომზადებით საბიუჯეტო 
ოფისი მიზნად ისახავს პარლამენტისა და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირებულობის 
ზრდას ფისკალური მართვის საკითხებზე. 
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amocana 1 .4  

ფისკალურ პოლიტიკისა და 

მაკროეკონომიკურ გარემოსთან 

დაკავშირებულ აქტუალურ სა-

კითხებზე, მათ შორის პარლა-

მენტის მოთხოვნით, 

დამატებითი კვლევების და 

პუბლიკაციებისა და მოკლე 

მიმოხილვითი ანგარიშების 

მომზადება. 
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2.2 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური 
გავლენის შეფასების მიმართულებით საქმიანობის 
ხარისხის სრულყოფა 

საკანონმდებლო ინიციატივების შეფასების 
მიმართულებით საბიუჯეტო ოფისის მიერ 
მომზადებული დასკვნების/მოხსენებების ხარის-
ხის სრულყოფით და კანონმდებლობით გათ-
ვალისწინებულ ვადებში პარლამენტისათვის 
ობიექტური და დასაბუთებული შეფასებების 
წარდგენით, საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს, 
ხელი შეუწყოს საკანონმდებლო ორგანოს 
ინფორმირებულობას საბიუჯეტო სახსრების 
ეფექტიანი მართვისა და ფისკალური 
დისციპლინის უზრუნველსაყოფად. 
 

Information Technology Solutions 

2.1 საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური 
გავლენის შეფასების მექანიზმის და 
საჭიროებისამებრ, მარეგულირებელი საკანონმ-
დებლო გარემოს დახვეწა.  

აღნიშნული ამოცანა მიზნად ისახავს 
საკანონმდებლო ინიციატივების შეფასების 
მიმართულებით საბიუჯეტო ოფისის მიდგომის 
დახვეწას და შესაბამისი პროცესებისა და 
პროცედურების განსაზღვრასა და დანერგვას, მათ 
შორის, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი 
საკანონმდებლო გარემოს დახვეწას, რაც თავის 
მხრივ, წარმოადგენს ამ მიმართულებით საბიუჯეტო 
ოფისის საქმიანობის ხარისხის სრულყოფის 
წინაპირობას. 
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საკანონმდებლო ინიციატივების 

ფინანსური გავლენის შე-

ფასების მექანიზმის და საჭი-

როებისამებრ, მარეგულირე-

ბელი საკანონმდებლო გარემოს 

დახვეწა. 
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საკანონმდებლო ინიციატივების 

ფინანსური გავლენის შეფასების 

მიმართულებით პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის საქმია-

ნობის ხარისხის სრულყოფა. 

 

strategiuli miznebi da amocanebi 

2 
საკანონმდებლო საქმიანობაში პარ-
ლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლის 
ზრდით საბიუჯეტო სახსრების მართვის 
ეფექტიანობის ხელშეწყობა 

 

ამოცანები: 
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3.2 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 
დამოუკიდებელი, ობიექტური და მაღალ-
პროფესიული ორგანოს ცნობადობის ზრდა 
დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის 
გაძლიერებით 

აღნიშნული ამოცანა მიზნად ისახავს საბიუჯეტო 
ოფისის როლისა და საქმიანობის შესახებ ძირითად 
დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირებულობის 
ზრდას და მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

1. პარლამენტთან კომუნიკაციის მექა-
ნიზმების დახვეწა და გაძლიერება 

2. გარე დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 
შორის მედიასთან, კომუნიკაციის გაძ-
ლიერება 

3. საერთაშორისო და ადგილობრივ 
პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერ-
თობების გაძლიერება 

 

Information Technology Solutions 

3.1 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატით 
განსაზღვრული დამოუკიდებლობის მექანიზმების 
პრაქტიკაში დანერგვის უზრუნველყოფა და 
შემდგომი დახვეწა 
აღნიშნული ამოცანის განხორციელებით 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს 
უზრუნველყოს ოფისის დამკვიდრება 
დამოუკიდებელ ინსტიტუციად, რომელიც მისი 
დისკრეციის ფარგლებში ობიექტური და 
მიუკერძოებელი ანალიზითა და შეფასებით ხელს 
უწყობს პარლამენტის მხრიდან ფისკალურ 
მართვაზე ზედამხედველობას 
 

3.3 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის, 
საქმიანობის ჯეროვნად წარმართვისათვის 
ფისკალური მართვის სისტემის ძირითად 
ინსტიტუტებთან კომუნიკაციის მექანიზმების 
სრულყოფა  
აღნიშნული ამოცანის განხორციელება მიზნად 
ისახავს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს 
ჰქონდეს გამართული კომუნიკაციის მექანიზმი 
ყველა იმ უწყებასთან, რომლებთან საქმიანი 
თანამშრომლობაც არსებითია მისი საქმიანობის 
სრულყოფილად წარმართვისათვის. აღნიშნული 
ამოცანა, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებით 
საჭირო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფას მთავრობასთან კომუნიკაციის 
მექანიზმების დახვეწით. 
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პარლამენტის საბიუჯეტო ოფი-

სის მანდატით განსაზღვრული 

დამოუკიდებლობის მექანიზმე-

ბის პრაქტიკაში დანერგვის 

უზრუნველყოფა და შემდგომი 

დახვეწა. 
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პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის, როგორც დამოუ-

კიდებელი, ობიექტური და 

მაღალპროფესიული ორგანოს 

ცნობადობის ზრდა დაინ-

ტერესებულ მხარეებთან კომუ-

ნიკაციის გაძლიერებით. 

 

amocana 3.3  

პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის, როგორც დამოუ-

კიდებელი ფისკალური ინს-

ტიტუციის, საქმიანობის ჯე-

როვნად წარმოებისთვის კო-

მუნიკაციის მექანიზმების 

სრულყოფა ფისკალური 

მართვის სისტემის ძირითად 

ინსტიტუტებთან. 

strategiuli miznebi da amocanebi 

3 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, 
როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური 
ინსტიტუციის როლის დამკვიდრება 
არსებულ ფისკალურ არქიტექტურაში. 

 

ამოცანები: 
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4.2 მართვის სისტემებისა და პროცესების 
გაუმჯობესება სამსახურის საქმიანობის 
პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის ასა-
მაღლებლად; 

მართვის შიდა პროცესების დახვეწით 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს 
უზრუნველყოს მანდატით განსაზღვრული 
ძირითადი ფუნქციური მიმართულებებით 
საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვა არსებული 
ადამიანური და დროითი რესურსების 
გათვალისწინებით. აღნიშნული ამოცანა 
გულისხმობს შიდა პოლიტიკის შემუშავებასა და 
დანერგვას ყველა ძირითადი ფუნქციური 
მიმართულებით, მათ შორის: 

 ფისკალური პოლიტიკისა და 
მაკროეკონომიკური ანალიზის მი-
მართულებით პარლამენტისადმი ანგა-
რიშგების შიდა პოლიტიკის მომზადება 

 

Information Technology Solutions 

4.1 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის არსებული 
კადრების პროფესიული განვითარების, ასევე 
კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა და 
შენარჩუნების შესაძლებლობის გაუმჯობესება 

აღნიშნული ამოცანის განხორციელებით 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად ისახავს 
მისი მანდატით განსაზღვრული მიმართულებებით 
უწყების პროფესიული შესაძლებლობის 
სრულყოფას. ამოცანის განხორციელება მოიცავს 
შემდეგ ასპექტებს: 

1. წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო 
ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის 
გაღრმავება მაღალკვალიფიციური კად-
რების მოზიდვის მიზნით. 

2. თანამშრომელთა პროფესიული გან-
ვითარების პოლიტიკის კონცეფციის 
შემუშავება და დანერგვა; 

3. თანამშრომელთა საქმიანობის ობიექტური 
შეფასების სისტემის შემუშავება და 
დანერგვა. 

 

4.3 საქმიანობის წარმართვა საერთაშორისო 
პრაქტიკით მიღებული სტანდარტების შესა-
ბამისად 

აღნიშნული ამოცანის განხორციელებით 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად 
ისახავს მისი მანდატით განსაზღვრული 
მიმართულებებით საერთაშორისო პრაქტიკის 
გაცნობას, გაზიარებასა და მეთოდოლოგიური 
ასპექტების დახვეწას, რაც უზრუნველყოფს მისი 
საქმიანობის ხარისხის შესაბამისობას 
საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებულ 
სტანდარტებთან 

4.4 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის 
მექანიზმის შემუშავება და დანერგვა 
აღნიშნული ამოცანის განხორციელებით 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მიზნად 
ისახავს მისი საქმიანობის ხარისხის 
დამოუკიდებელი პერიოდული შეფასების 
მექანიზმის შემუშავებას და დანერგვას, რაც 
საშუალებას მისცემს უწყებას მოახდინოს მისი 
საქმიანობის ხარისხის საერთაშორისო 
პრაქტიკასთან შესაბამისობის შეფასება და 
შემდგომი დახვეწისათვის მნიშვნელოვანი 
მიმართულებების იდენტიფიცირება. 
 

amocana 4 . 1 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფი-

სის არსებული კადრების 

პროფესიული განვითარების, 

ასევე კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვისა და შენარჩუნების 

შესაძლებლობის გაუმჯობესება. 

 

amocana 4 . 2 

მართვის სისტემებისა და 

პროცესების გაუმჯობესება სამ-

სახურის საქმიანობის პროდუქ-

ტიულობისა და ეფექტიანობის 

ასამაღლებლად. 

 

amocana 4 .3 

საქმიანობის წარმართვა საერ-

თაშორისო პრაქტიკით მიღე-

ბული სტანდარტების შესა-

ბამისად. 

 

amocana 4 .4  

პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის საქმიანობის 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმის შემუშავება და 

დანერგვა. 

 

strategiuli miznebi da amocanebi 

4 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
ინსტიტუციური შესაძლებლობების გან-
ვითარებამისი საქმიანობის ეფექტიანობის 
ზრდის უზრუნველსაყოფად 
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