
 
უმაღლესი საბჭოს 

კომიტეტები

ჩაერთე უმაღლესი საბჭოს 
საქმიანობაში პორტალზე:  

გაეცანი კომიტეტების  
საქმიანობას ვებ-გვერდზე: 

chaerte.sca.ge

sca.ge

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ, 
ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და,  
შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს მათ შეხედულებებს.

მისამართი:
ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N 37

ტელ: (+995 322) 28 54 48 / (+995 322) 28 54 89

contact@sca.ge



რა არის კომიტეტი?
აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბი წი ნას წარ ამ ზა
დე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბებს და ხელს უწყო
ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის კონ ტ როლს. 
ისი ნი აკონ ტ რო ლე ბე ნ ა ჭა რის მთავ რო ბი სა და სხვა 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბას. კო
მი ტე ტებს გა აჩ ნი ათ წარ მო მად გენ ლო ბი თი ფუნ ქ ცი ე
ბი. ისი ნი ხელს უწყო ბენ სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის გან ხილ ვა ში.

უმაღ ლე სი საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბი:
zz აგ რა რულ და გა რე მოს დაც ვის  საკითხთა

zz ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის საკითხთა

zz გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და 
სპორ ტის  საკითხთა

zz სა კონ ს ტი ტუ ცი ო, იური დი ულ  
და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა

zz სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო და ეკო ნო მი კუ რი 
საკითხთა

zz ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და  
სო ცი ა ლურ სა კითხ თა

შე მად გენ ლო ბა
კო მი ტე ტის შე მად გენ ლო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა ფრაქ ცი ა
თა წარ მო მად გენ ლო ბი სა და და მო უ კი დე ბე ლი დე პუ
ტა ტე ბის რა ო დე ნო ბის პრო პორ ცი უ ლად.

ამჟამად კომიტეტების შემადგენლობაში  
56 დეპუტატია.

უმაღ ლე სი საბ ჭოს წევ რი ვალ დე ბუ ლი ა, იყოს არა ნაკ
ლებ ერ თი კო მი ტე ტის შე მად გენ ლო ბა ში.

მთა ვა რი ფუნ ქ ცი ე ბი
zz სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის, დად გე ნი ლე ბე ბი სა და 

სხვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა

zz კა ნონ პ რო ექ ტის გან ხილ ვა

zz დას კ ვ ნე ბი სა და შე ნიშ ვ ნე ბის მომ ზა დე ბა

zz კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბის კონ ტ რო ლი და შე სა ბა მი სი 
დას კ ვ ნის მომ ზა დე ბა

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბის აღ ს რუ ლე ბის კონ ტ რო ლი კო მი ტე ტის პა
სუ ხის მ გებ ლო ბის სფე რო ში

zz კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბის აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო
ბის შე მოწ მე ბა

zz აჭა რის მთავ რო ბი სა და უმაღ ლე სი საბ ჭოს წი ნა შე 
ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქ მი ა ნო
ბის კონ ტ რო ლი

სხდო მე ბი

სა სე სიო პე რი ოდ ში კო მი ტე ტი თვე ში მი ნი მუმ ერთ 
სხდო მას მარ თავს.   

კო მი ტე ტის სხდო მის მოწ ვე ვა შე უძ ლია  
კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რეს:
zz სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით

zz კო მი ტე ტის წევ რ თა უმ რავ ლე სო ბის მოთხოვ ნით

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს ბი უ როს და ვა ლე ბით

უმაღლესი საბჭო იკრიბება საგაზაფხულო სესიაზე, 
რომელიც იხსნება მარტის პირველ სამშაბათს და იხურება 

ივნისის მესამე ხუთშაბათს; და საშემოდგომო სესიაზე, 
რომელიც იხსნება სექტემბრის პირველ სამშაბათს და 

იხურება დეკემბრის მესამე ხუთშაბათს.

დაუშვებელია კომიტეტის სხდომის დახურვა 
კანონპროექტის განხილვისას.

კომიტეტს შეუძლია გამართოს გასვლითი სხდომა.

კომიტეტის სხდომა საჯაროა და დასწრება  
შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

კო  მი  ტე  ტი სა  გა  ზაფხუ  ლო სე  სი  ის დაწყე  ბამ   დე ამ ტ კი
ცებს წლი ურ სა მოქ მე დო გეგ მას, რო მე ლიც ქვეყ   ნ   დე  ბა 
უმაღ   ლე  სი საბ   ჭოს ვებ   გ   ვერ   დ   ზე.


