
საქართველოს კანონმდებლობა 

1. მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გამოსაცდელი 
ვადა, რომლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 

 
ა. ერთ წელს: 
ბ. 9  თვეს; 
გ. 6 თვეს; 
დ. 3 თვეს. 
 

2. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, პარლამენტში კანონპროექტი მიღებულად 
ითვლება, როცა მას მხარს დაუჭერს: 

ა)პარლამენტის სრული შემადგენლობის ერთი მესამედი, თუ 
კონსტიტუციით არ არის განსაზღვრული კანონპროექტის მიღების სხვა წესი; 
ბ) დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სრული შემადგენლობის ერთი 
მესამედისა, თუ კონსტიტუციით არ არის განსაზღვრული კანონპროექტის მიღების სხვა წესი; 
გ) სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა, თუ კონსტიტუციით არ არის განსაზღვრული 
კანონპროექტის მიღების სხვა წესი; 
დ) კანონპროექტის მიღებისათვის აუცილებელ ხმათა ოდენობას არ არეგულირებს 
საქართველოს კონსტიტუცია.  
 

3. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი: 
ა) საქართველოს პრეზიდენტის მოთხოვნით წარუდგენს მას სამთავრობო პროგრამის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშს; 
ბ) საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოთხოვნით წარუდგენს მას სამთავრობო 
პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშს; 
გ) პარლამენტის მოთხოვნით წარუდგენს მას სამთავრობო პროგრამის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშს; 
დ) აღარ არის ვალდებული წარუდგინოს რომელიმე ორგანოს სამთავრობო პროგრამის 
შესრულების ანგარიში 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად 
არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან. 
 

4. ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ" საქართველოს 
კანონის შესაბამისად საგამომცემლო საქმიანობის განხორციელება წარმოადგენს 
ეროვნული ბიბლიოთეკის  

ა. ვალდებულებას; 

ბ. უფლებამოსილებას; 

გ. მოვალეობას; 

დ. საგამომცემლო საქმიანობა არ წარმოადგენს ეროვნული  ბიბლიოთეკის ფუნქციას; 



5. ,,საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ" საქართველოს 
კანონის შესაბამისად რომელი პასუხია სწორი? 

ა. ეროვნული ბიბლიოთეკა დამოუკიდებლად ანაწილებს არასაბიუჯეტო ფინანსურ 
რესურსებს; 

ბ.ეროვნული ბიბლიოთეკა დამოუკიდებლად იყენებს არასაბიუჯეტო ფინანსურ რესურსებს; 

გ. ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ არასაბიუჯეტო ფინანსურ რესურსების განაწილებისა და 
გამოყენების წესი განისაზღვრება  ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულებით;  

დ. სამივე პასუხი სწორია; 

6. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
დებულების შესაბამისად რომელი პასუხი არ შეესაბამება სიმართლეს? 

ეროვნული ბიბლიოთეკის ფუნქციებია: 

ა. საერთაშორისო, მათ შორის,  საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე საქართველოში 
მოქმედ ფონდებთან, საელჩოებთან და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; 

ბ. ზრუნვა საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის; საბიბლიოთეკო 
მენეჯმენტის საკითხებზე მეთოდური მასალებისა და პოპულარული სახელმძღვანელოების 
შედგენა და გამოცემა; ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის კვალიფიკაციის 
ამაღლების მუდმივმოქმედი კურსების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო 
პროცესების ავტომატიზაციის დარგში; 

გ. საბიბლიოთეკო პროცესების ავტომატიზაციის შემდგომი სრულყოფა; საბიბლიოთეკო 
ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემის შემუშავება სხვადასხვა დარგობრივი 
სამინისტროებისათვის; 

დ. საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის 
არქივის  შექმნა; 

 

 

 


