


პროექტის შესახებ

• მიზნები:
• საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის შეფასება
• საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის საუკეთესო შემთხვევების 

გამოვლენა და დაჯილდოება
• საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება
• პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2015 წლის 21 სექტემბერი - 2018 წლის 21 

სექტემბერი



საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება

• საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია 
ეკონომიკური განვითარებისთვის

• ჩართულობა, მონაწილეობა და თანამშრომლობა ხელს უწყობს უფრო 
ეფექტური კანონებისა და პოლიტიკის გატარებას. 

• ეფექტური დიალოგი კერძო და საჯარო სექტორებს შორის კვლავ 
გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოში

• დიალოგი განსაკუთრებით პრობლემურია პოლიტიკის შემუშავების საწყის 
ეტაპებზე, სანამ მოხდება ცვლილების ფორმალური ინიცირება 
პარლამენტში. 





• პრობლემა დღის წესრიგშია და განიხილება მისი მოგვარების ალტერნატივები
• არ არის დაწყებული კონკრეტულ კანონპროექტზე მუშაობა
შეფასების კრიტერიუმები:

• შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობა
• მიღებული კომენტარების განხილვის პროცესი
• მიღებული კომენტარების ხარისხი
• გადაწყვეტილების მიმღები პირების ჩართულობა
• გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა
• პრობლემის წინასწარი ანალიზი და დოკუმენტები
• საჯარო განხილვები და შეხვედრები

პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების შემუშავების ეტაპი 



• ამ ეტაპზე ფასდება შესაბამისი არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეების ან 
ექსპერტების შენატანი კანონპროექტის ტექსტის უშუალო შემუშავებაში

შეფასების კრიტერიუმები:
• სამუშაო ჯგუფის არსებობა
• შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობა
• შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა წერის პროცესში
• მიღებული კომენტარების განხილვის პროცესი
• მიღებული კომენტარების ხარისხი
• გადაწყვეტილების მიმღები პირების ჩართულობა
• გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა
• პრობლემის წინასწარი ანალიზი და დოკუმენტები

კანონპროექტის ტექსტის შემუშავების ეტაპი



• თუ არ ჩატარებულა რეგულირების გავლენის სიღრმისეული შეფასება:
• რაიმე სახის ფინანსური ანალიზი
• არის თუ არა ფინანსური ანალიზი საჯაროდ ხელმისაწვდომი
• ინფორმაცია განმარტებით ბარათში

• თუ ჩატარდა რეგულირების გავლენის სიღრმისეული შეფასება:
• კვლევა მომზადდა შესაბამისი ექსპერტების მიერ
• კვლევა მომზადდა კანონპროექტის წერის დაწყებამდე
• კვლევაში შეფასებულია შესაბამისი ალტერნატივები
• კვლევის შედეგები მიღებულია მხედველობაში 
• კვლევის შედეგები საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი
• მოხდა კვლევის შედეგების საჯარო განხილვა შესაბამის დაინტერესებულ 

მხარეებთან ერთად

რეგულირების გავლენის შეფასება



• ამ ეტაპზე ფასდება კანონპროექტის ავტორების მცდელობა საჯარო გახადოს და 
გაავრცელოს დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტში ინიცირებამდე

შეფასების კრიტერიუმები:
• შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს და ფართო საზოგადოებას აქვს წვდომა საბოლოო 

ვარიანტზე
• კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტის საჯარო განხილვა
• შესაძლებელია კანონპროექტზე კომენტარების დატოვება
• ხდება მიღებული კომენტარების განხილვა და გათვალისწინება
• კომენტარების განხილვის პროცესი

ინფორმაციის გავრცელება და კომენტარები საზოგადოების მხრიდან























კვლევის ძირითადი მიგნებები

საჯარო პოლიტიკის შემუშავების საწყის ეტაპებზე ჩართულობის მხრივ 
პირდაპირი სამართლებრივი ვალდებულებების არარსებობა
კერძო სექტორთან დიალოგის საჭიროების არასათანადო გააზრება
ჩართულობის ნაკლებობა პარლამენტის წევრთა მიერ ინიცირებულ 

კანონპროექტებში
რეგულირების გავლენის შეფასების საჭიროების და გამოყენების გააზრება



მადლობა ყურადღებისთვის
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