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30  ოქტომბერი, 2014  წელი  
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დღის წესრიგი 
 

 

 

 
 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

კოორდინაციის წესის შესახებ“, „საინვესტიციო საქმიანობის 

ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს კანონში 

„თავისუფლების ქარტია“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საგანგებო მდგომარეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

და ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  „DAR 

CAPITAL“-ისათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს ,,საქელექტროდისათვის’’ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

„როიალ-ჯორჯიასათვის“  პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

 

 
. . . 



6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს ,,კორდისათვის’’ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების  

შპს „საქართველოს მიწის კორპორაციისათვის“- 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ”ALTER 

ENERGY”-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ”  

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ALTER 

ENERGY”-ისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

   

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „იმედის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 



11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის“ 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სააქციო საზოგადოება  „საქორგგაზისათვის“  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”  საქართველოს  

პრეზიდენტის  2013  წლის 15 ნოემბრის  N15/11/03  

განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

საპრივატიზებო პირობის დადგენისა და სააქციო 

საზოგადოება „საქორგგაზის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად 

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(21 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 

 

 
. . . 



15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროსათვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოში არსებული რელიგიური 

გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული 

რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

ღონისძიებების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 13 მარტის #437 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 
. . . 



19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის  საერთაშორისო 

განვითარების ასოციაციას (IDA) შორის მოლაპარაკებების 

შედეგად შეთანხმებულ „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის 

განვითარების პროექტი“-ს დაფინანსების 

ხელშეკრულების პროექტთან  დაკავშირებით“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

საერთაშორისო ფონდს (IFAD) შორის 2014 წლის 3-4 ივლისის 

მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმებულ დაფინანსების 

ხელშეკრულების პროექტში „სოფლის მეურნეობის 

მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და მოქნილობა“ ცვლილებების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გიორგი 

აბრამიშვილის სახელობის  საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის ბიუჯეტის, საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 11 თებერვლის N230 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია   

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეღავათიანი აგროკრედიტის და სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების 

თანადაფინანსების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის N139 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  

 



. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ჯორჯიან პროდაქტს რენესანს“-ის საქმიანობის 

ხელშეწყობის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და 

პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №132 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტების - „ალგეთის ეროვნული პარკის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „კინტრიშის დაცული 

ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების 

წესის“,  „თბილისის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“,  „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“,  „მარიამჯვარის 

სახელმწიფო ნაკრძალის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების 

წესის“, „ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“,  „გარდაბნის აღკვეთილის ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“,  „კოლხეთის ეროვნული პარკის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“,  „აჯამეთის 

აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, 

„ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „ჭაჭუნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“,  „ყორუღის აღკვეთილის ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“,  „ივრის აღკვეთილის ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“,  „ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“  და  „ბაწარა-ბაბანეურის 

დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების 

წესის“  დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 

იანვრის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  ე. ხოკრიშვილი   

 
. . . 



26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული 

საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი   

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლეს 

კომისარიატსა (გლუკი) და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შორის 

გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულებების 

პროექტების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 27 იანვრის N93 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ – 

თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

 
. . . 



30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 

დებულების  დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
31. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის მიერ 

ინიცირებულ კანონპროექტებზე 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

 

 

 

 
 


