
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7407/3-81/22
17-08-2022

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის მერიას 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით. 

1. ბოლო წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტს დამოუკიდებლად ან პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან ერთად (საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო/დაწესებულება) განუხორციელებია/ახორციელებს თუ 

არა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/ფინანსებზე წვდომის მიმართულებით რაიმე 

აქტივობა/პროექტი? რა იყო/არის მუნიციპალიტეტის როლი აღნიშნულ პროცესში?

2. არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ან ეკონომიკური 

პოლიტიკის დოკუმენტი? არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს თუ არა ეს დოკუმენტი 

მეწარმე ქალების ან სხვა მოწყვლადობის მატარებელ მეწარმეთა კატეგორიის მიმართ 

შემუშავებულ მიდგომებს, მექანიზმებს? 

3. ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესის 

განხორციელებისას, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ და ბიზნეს სერვისებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით? 

 

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7392/3-81/22
17-08-2022

თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის მერიას 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით. 

1. ბოლო წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტს დამოუკიდებლად ან პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან ერთად (საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო/დაწესებულება) განუხორციელებია/ახორციელებს თუ 

არა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/ფინანსებზე წვდომის მიმართულებით რაიმე 

აქტივობა/პროექტი? რა იყო/არის მუნიციპალიტეტის როლი აღნიშნულ პროცესში?

2. არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ან ეკონომიკური 

პოლიტიკის დოკუმენტი? არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს თუ არა ეს დოკუმენტი 

მეწარმე ქალების ან სხვა მოწყვლადობის მატარებელ მეწარმეთა კატეგორიის მიმართ 

შემუშავებულ მიდგომებს, მექანიზმებს? 

3. ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესის 

განხორციელებისას, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ და ბიზნეს სერვისებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით? 

 

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7405/3-81/22
17-08-2022

მესტიის  მუნიციპალიტეტის მერიას 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით. 

1. ბოლო წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტს დამოუკიდებლად ან პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან ერთად (საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო/დაწესებულება) განუხორციელებია/ახორციელებს თუ 

არა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/ფინანსებზე წვდომის მიმართულებით რაიმე 

აქტივობა/პროექტი? რა იყო/არის მუნიციპალიტეტის როლი აღნიშნულ პროცესში?

2. არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ან ეკონომიკური 

პოლიტიკის დოკუმენტი? არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს თუ არა ეს დოკუმენტი 

მეწარმე ქალების ან სხვა მოწყვლადობის მატარებელ მეწარმეთა კატეგორიის მიმართ 

შემუშავებულ მიდგომებს, მექანიზმებს? 

3. ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესის 

განხორციელებისას, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ და ბიზნეს სერვისებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით? 

 

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7403/3-81/22
17-08-2022

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის მერიას 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით. 

1. ბოლო წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტს დამოუკიდებლად ან პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან ერთად (საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო/დაწესებულება) განუხორციელებია/ახორციელებს თუ 

არა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/ფინანსებზე წვდომის მიმართულებით რაიმე 

აქტივობა/პროექტი? რა იყო/არის მუნიციპალიტეტის როლი აღნიშნულ პროცესში?

2. არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ან ეკონომიკური 

პოლიტიკის დოკუმენტი? არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს თუ არა ეს დოკუმენტი 

მეწარმე ქალების ან სხვა მოწყვლადობის მატარებელ მეწარმეთა კატეგორიის მიმართ 

შემუშავებულ მიდგომებს, მექანიზმებს? 

3. ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესის 

განხორციელებისას, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ და ბიზნეს სერვისებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით? 

 

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7401/3-81/22
17-08-2022

კასპის  მუნიციპალიტეტის მერიას 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით. 

1. ბოლო წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტს დამოუკიდებლად ან პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან ერთად (საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო/დაწესებულება) განუხორციელებია/ახორციელებს თუ 

არა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/ფინანსებზე წვდომის მიმართულებით რაიმე 

აქტივობა/პროექტი? რა იყო/არის მუნიციპალიტეტის როლი აღნიშნულ პროცესში?

2. არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ან ეკონომიკური 

პოლიტიკის დოკუმენტი? არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს თუ არა ეს დოკუმენტი 

მეწარმე ქალების ან სხვა მოწყვლადობის მატარებელ მეწარმეთა კატეგორიის მიმართ 

შემუშავებულ მიდგომებს, მექანიზმებს? 

3. ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესის 

განხორციელებისას, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ და ბიზნეს სერვისებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით? 

 

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7372/3-81/22
17-08-2022

ახმეტის  მუნიციპალიტეტის მერიას 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის წევრის კითხვით. 

1. ბოლო წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტს დამოუკიდებლად ან პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან ერთად (საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო/დაწესებულება) განუხორციელებია/ახორციელებს თუ 

არა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/ფინანსებზე წვდომის მიმართულებით რაიმე 

აქტივობა/პროექტი? რა იყო/არის მუნიციპალიტეტის როლი აღნიშნულ პროცესში?

2. არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ან ეკონომიკური 

პოლიტიკის დოკუმენტი? არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს თუ არა ეს დოკუმენტი 

მეწარმე ქალების ან სხვა მოწყვლადობის მატარებელ მეწარმეთა კატეგორიის მიმართ 

შემუშავებულ მიდგომებს, მექანიზმებს? 

3. ხორციელდება თუ არა მუნიციპალიტეტში გენდერული ბიუჯეტირება საბიუჯეტო პროცესის 

განხორციელებისას, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ და ბიზნეს სერვისებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით? 

 

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი


