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საქართველოს  პარლამენტის საორგანიზაციო  დეპარტამენტის  უფროსს

ქალბატონ  ეთერ სვიანაიძეს

დ ა ს კ ვ ნ ა

საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 
წარმოდგენილი საქართველოს ორგანული კანონების პროექტების „საქართველოს 
ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების 

შეტანის შესახებ“, „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და საქართველოს კანონების 
პროექტების: „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში 

მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის 
სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამხედრო 
ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ , „სამხედრო სარეზერვო 
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების 
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „გენდერული 

თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს 

მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის 
(ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის 



შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (N07-2/86; 

01.06.2017) საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 
„ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა განიხილა საქართველოს 
მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი 
საქართველოს ორგანული კანონების პროექტების „საქართველოს ორგანულ 
კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის 
შესახებ“, „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და საქართველოს კანონების პროექტების: 
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის 
ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური 
წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 
გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ , „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სივრცითი მოწყობისა და 
ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“, „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
„სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“, „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა 
რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის 
პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 



თაობაზე“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ (N07-2/86; 01.06.2017) საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 145-ე 
მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან  შესაბამისობის საკითხი და 
მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული კანონების და ორგანული კანონების 
პროექტების განხილვის პროცედურის დაწყება.

პატივისცემით,

თათია ხეთაგური

ოფისის უფროსი


