
 

 

 

 

 

ღია მმართველობა საქართველო - 2018-2019 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

საჯარო კონსულტაციები 2018 

მთავრობათა ღიაობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობა ღია მმართველობის პარტნიორობის ფუნდამენტური პრინციპებია.  

საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც საერთაშორისო ინიციატივა - ღია მმართველობის პარტნიორობას (Open 
Government Partnership - OGP) შეუერთდა. მას შემდეგ ქვეყანამ ღია მმართველობის ქოლგის ქვეშ არაერთი რეფორმა 
განახორციელა, 2014 წელს საქართველო არჩეულ იქნა პარტნიორობის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, ხოლო 2016 წელს -  
პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყნად. ეს პოზიცია საქართველოს მთავრობამ საფრანგეთის მთავრობისგან 2017 წლის 
სექტემბერში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართული ღონისძიებისას გადმოიბარა. საქართველო თავის 
ისტორიაში პირველად გახდა 75 ქვეყნისგან შემდგარი ინიციატივის თავმჯდომარე ქვეყანა. დღემდე OGP-ის თავმჯდომარეები იყვნენ 
ისეთი წარმატებული ქვეყნები, როგორებიც არიან დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა და საფრანგეთი. ღია 
მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყნის პოზიციას საქართველო 2018 წლის ოქტომბრამდე დაიკავებს.   

როგორც თავმჯდომარე ქვეყანა, საქართველო 2018 წლის 17-19 ივლისს ღია მმართველობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალურ 
სამიტს უმასპინძლებს. ღონისძიებას 75-მდე ქვეყნის 2000 წარმომადგენელი დაესწრება, მათ შორის, მაღალი რანგის სტუმრები, 
სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგნელები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, დარგის ექსპერტები, მედიის 
წარმომადგენლები.  

საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობა საქართველოს მეოთხე, 2018-2019 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმას სწორედ 
გლობალურ სამიტზე წარადგენს. აღნიშნული დოკუმენტი სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, 
მოქალაქეებთან აქტიური კონსულტაციების გზით შემუშავდება.  
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OGP-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტების გათვალისწინებით, ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნომ (იუსტიციის 
სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი) სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესისა და საჯარო კონსულტაციების გეგმა შეიმუშავა. 
საჯარო კონსულტაციები საქართველოს მასშტაბით 5 აპრილიდან 10 მაისამდე გაიმართება. საზოგადოებას ასევე შეუძლია 
გამოიყენოს ონლაინ კონსულტაცია და ამ გზით მიაწოდოს სამდივნოს რეკომენდაციები/მოსაზრებები, თუ რა ღონისძიებები უნდა 
გაატაროს მთავრობამ ახალი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.  

საჯარო კონსულტაციები წარიმართება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კოორდინაციით, ღია მმართველობა საქართველოს 
ფორუმის ფარგლებში და USAID-ის დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამისა და სსიპ სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს საზოგადოებრივი ცენტრების მხარდაჭერით, ასევე ფორუმის წევრი არასამთავრობო და სამთავრობო 
ორგანიზაციების მონაწილეობით.  

შეხვედრაზე ფორუმის 2-3 წარმომადგენელი საზოგადოებას  OGP-ის პრინციპებს და ახალი სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმაციას 
წარუდგენს. ფართო ჩართულობისა და ინტერაქტიული პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით, დამსწრე საზოგადოებას წინასწარ 
დაურიგდება მოკლე კითხვარი და მასალა. შეხვედრის ხანგრძლივობა იქნება დაახლოებით 2 საათი.  

 

შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ: 

ალექსანდრე ბარამიძე, იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე 
ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი; ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის 
თანა-თავმჯდომარე 
გვანცა მეუნარგია, იუსტიციის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტის სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი 
ქეთევან ცანავა, იუსტიციის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტი; ღია მმართველობა საქართველოს ეროვნული 
კოორდინატორი 
ლანა მორგოშია, იუსტიციის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტი 
თამარ ონიანი, იუსტიციის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტი 
თამარ ჩხიტუნიძე, იუსტიციის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტი 
გრიგოლ წაქაძე, იუსტიციის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტი 
ნიკოლოზ გაგნიძე, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარე  
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ეკა გორდაძე, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კიბერუსაფრთხოებისა და ელექტრონული მმართველობის სამართლებრივი 
კვლევისა და ანალიზის მენეჯერი 
მარიკა ნაცვლიშვილი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი, სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახური 
ცოტნე ქარქაშაძე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის სამსახურის უფროსი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
გიორგი ჩაკვეტაძე, მთავარი ბიუჯეტის ანალიტიკოსი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
გურამ მელიქიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი 
ლევან მიქაბერიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 
რევაზ ბარბაქაძე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) აღმასრულებელი დირექტორი; ღია 
მმართველობა საქართველოს ფორუმის თანა-თავმჯდომარე  
ლევან ავალიშვილი, პროგრამების დირექტორი, IDFI 
საბა ბუაძე, ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი, IDFI 
გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 
სალომე საღარაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის კოორდინატორი   
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ღია მმართველობა საქართველოს 2018 წლის საჯარო კონსულტაციების განრიგი 

თბილისი 
თარიღი ღონისძიება ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 

4 აპრილი შეხვედრა 
სტუდენტებთან  

Courtyard Marriot 
17.00 საათი 

Students ზურაბ სანიკიძე, ლევან ავალიშვილი, 
გვანცა მეუნარგია, ლანა მორგოშია, 

თამარ ონიანი, თამარ ჩხიტუნიძე, 
გრიგოლ წაქაძე, ცოტნე ქარქაშაძე, 

გიორგი ჩაკვეტაძე, USAID;  
 

მცხეთა–მთიანეთი 
თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 

13 
აპრილი 

მცხეთა 
(დუშეთი) 

სასტუმრო „ჯინო ველნეს 
მცხეთა“ 

14.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 

დაინტერესებული პირები 

ზურაბ სანიკიძე, სალომე საღარაძე, 
გრიგოლ წაქაძე, თამარ ონიანი, თამარ 

ჩხიტუნიძე, USAID 

 
ქვემო ქართლი 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 

23 
აპრილი 

რუსთავი USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი 
14.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები 

ქეთი ცანავა, გიორგი ონიანი,  გრიგოლ 
წაქაძე, თამარ ონიანი, თამარ ჩხიტუნიძე, 
მარიკა ნაცვლიშვილი,  ლევან 
სამადაშვილი, მიხეილ დარჩიაშვილი 

 
კახეთი 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
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25 
აპრილი  

თელავი თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  
11.00 საათი  
 
USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი 
14.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები; 
აკადემიური წრე, 
სტუდენტები; 

ქეთი ცანავა, გიორგი ონიანი, რევაზ 
ბარბაქაძე, ეკა გორდაძე, ნიკოლოზ 
გაგნიძე, მარიამ გორგაძე, მიხეილ 
დარჩიაშვილი 

 
ქართლი 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
26 
აპრილი 

გორი USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი 
13.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები 

ქეთი ცანავა, სალომე საღარაძე, თამარ 
ონიანი, რევაზ ბარბაქაძე, მიხეილ 
დარჩიაშვილი 

 
სამცხე–ჯავახეთი 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 

30 
აპრილი 

 

ახალციხე 
(ნინოწმინდა, 
ასპინძა, 
ადიგენი, 
ბორჯომი) 

USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი 
14.00 საათი 
 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები 

ლანა მორგოშია, საბა ბუაძე, მიხეილ 
დარჩიაშვილი 
 
ლევან მიქაბერიძე - ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის მერია 
გურამ მელიქიძე, ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი 

აჭარა 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
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1 მაისი ბათუმი 
(ხელვაჩაური, 
ქობულეთი) 

უნივერსიტეტი  
11.00 საათი  
 
 
USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი  
15.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები; 
აკადემიური წრე, 
სტუდენტები 

გვანცა მეუნარგია, საბა ბუაძე, ლანა 
მორგოშია, ეკა გორდაძე, ნიკოლოზ 
გაგნიძე, ლევან სამადაშვილი, მიხეილ 
დარჩიაშვილი 

 
გურია 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
2 მაისი  ოზურგეთი 

(ჩოხატაური) 
USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი   
15.00 საათი  

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები; 
აკადემიური წრე, 
სტუდენტები 

გვანცა მეუნარგია, ლანა მორგოშია 
ეკა გორდაძე, ნიკოლოზ გაგნიძე,  
სალომე საღარაძე, მიხეილ 
დარჩიაშვილი 
 
დავით დარჩია - საკრებულოს 
თავმჯდომარე; 
ნანა თავდუმაძე - საკრებულოს აპარატის 
უფროსი 

 
სამეგრელო 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
3 მაისი ზუგდიდი 

(აბაშა, სენაკი, 
ჩხოროწყუ, 
მარტვილი, 
ხობი) 

USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი 
14.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები; 

გვანცა მეუნარგია, ლანა მორგოშია, ეკა 
გორდაძე, ნიკოლოზ გაგნიძე, გიორგი 
ონიანი, მიხეილ დარჩიაშვილი 
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აკადემიური წრე, 
სტუდენტები 

 
იმერეთი 

თარიღი ქალაქი ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
4 მაისი ქუთაისი  

(ხონი, 
სამტრედია, 
წყალტუბო, 
ზესტაფონი, 
თერჯოლა) 

უნივერსიტეტი 
11.00 საათი  
 
USAID, დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრი  
13.00 საათი 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობები, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სხვა 
დაინტერესებული პირები; 
აკადემიური წრე, 
სტუდენტები 

ლანა მორგოშია, მარიამ გორგაძე, 
მიხეილ დარჩიაშვილი 

 
თბილისი 

თარიღი ღონისძიება ადგილმდებარეობა/დრო აუდიტორია პასუხისმგებელი/მონაწილე პირი 
TBD, 
მაისი 

შემაჯამებელი 
შეხვედრა 
(+მუნიციპალიტე
ტები) 

TBD TBD ალექსანდრე ბარამიძე, ზურაბ სანიკიძე, 
გვანცა მეუნარგია, ქეთი ცანავა, ლანა 
მორგოშია, თამარ ჩხიტუნიძე, თამარ 
ონიანი, გრიგოლ წაქაძე 
USAID, გიორგი კლდიაშვილი 

 


