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ღია მმართველობა საქართველო 

საჯარო კონსულტაციები 2014 

 

ქალაქ გორში ღია მმართველობა საქართველოს საჯარო კონსულტაცია USAID–ის 

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე სხვა 

დაინტერესებული პირები.  

შეხვედრის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მრჩეველმა 

ნატალია ბარათაშვილმა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) 

წარმომადგენელმა გიორგი კლდიაშვილმა შეკრებილ საზოგადოებას გააცნეს მთავრობის ის 

ინიციატივები, რომელთა მიზანია მთავრობის ღიაობის, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა 

წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდა და რომლებიც დაგეგმილია, რომ ვალდებულებების 

სახით ჩაიდოს ღია მმართველობა საქართველოს 2014–2015 წლის სამოქმედო გეგმაში. 

შეხვედრის მონაწილეებმა ყურადღება გაამახვილეს შემდეგ საკითხებზე: 

- შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე და საარქივო 

დოკუმენტების მიღებაზე დაწესებულ ტარიფებზე. მათ აღნიშნეს, რომ მოსახლეობის 

ყველა ფენისთვის ეს ტარიფები არ არის ხელმისაწვდომი. მათი აზრით, სასურველია, 

არქივის მომსახურება გახდეს ხელმისაწვდომი ან უფასო ყველა დაინტერესებული 

პირისთვის. მათი აზრით, აუცილებელია შეღავათები გავრცელდეს სხვადასხვა სამიზნე 

ჯგუფებზე, მათ შორის პენსიონერებზე.  

 

- შეხვედრის მონაწილეების თქმით, პრობლემაა მოსახლეობის ინტერესის ნაკლებობა ისეთი 

მნიშვნელოვანი საკითხებისადმი, როგორიცაა ინფორმაციის ღიაობა, ბიუჯეტის განხილვა 

და ა.შ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა მოიყვანეს მაგალითები, 

რომლებიც ცხადყოფს მოქალაქეთა ინტერესის ნაკლებობას რიგი საკითხების მიმართ. ეს 

თემა განხილული იქნა, როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და ხელის შემშლელი 

ფაქტორი მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის პროცესში. თუმცა, ამასთანავე 

აღინიშნა, რომ ამის საპირწონედ, მოსახლეობა აქტიურობს სოციალურ ქსელებში.  

 

- მოსახლეობის ჩართულობას მეტწილად სოციალური ქსელები უზრუნველყოფს, რაც 

გამორიცხავს იმ სეგმენტის ჩართულობას, რომელიც ცხოვრობს სოფლად და არ აქვს 

წვდომა ინტერნეტზე. დამსწრეთა შორის გაჩნდა იდეა, რომ შეიქმნას ინტერნეტ-ცენტრები 

დასახლებულ პუნქტებში. ამასთანავე გამოითქვა იდეა, თვითმმართველობამ იკისროს 

მოქალაქეთა ინფორმირების ფუნქცია, რადგან ხშირად ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი 

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის არაეფექტური მიწოდების გამო, მოქალაქეებს არ 

აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ გარკვეული სოციალური პროგრამებით. 
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- მოსახლეობამ ისაუბრა matsne.gov.ge-ს ტარიფებზეც. გამოითქვა აზრი, რომ მაცნეს 

მომსახურება უნდა გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი ან სრულიად უფასო.  

 

- გაჩნდა იდეა, რომ საჯარო სამსახურების ვებგვერდებზე ინფორმაცია და ცალკეული 

სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს არამარტო ქართულად, ასევე რუსულად რუსულენოვანი 

მოსახლეობისთვის; დამსწრეთა აზრით, ეს უზრუნველყოფს ეთნიკური უმცირესობების 

ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობას. ხაზი გაესვა საქართველოს 

ცალკეული კანონების ინგლისურად თარგმნის მნიშვნელობასაც, ვინაიდან როგორც 

დამსწრე საზოგადოებამ აღნიშნა, კანონმდებლობის ინგლისური ვერსიის არსებობა 

საჭიროა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ეფექტური 

თანამშრომლობის  უზრუნველსაყოფად.  

 

- მოქალაქეთა ერთი ნაწილი საზოგადოების გააქტიურების პროცესში დიდ როლს აკისრებს 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს, რადგან ითვლება, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს 

გაცილებით მეტი რესურსი და უფრო მეტად გათვითცნობიერებულია ადგილობრივ 

საკითხებში, ვიდრე მაგალითად, რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ასევე, აღინიშნა 

რომ მოქალაქეთა ნაკლები აქტიურობის ერთ-ერთი მიზეზი მათში გავრცელებული 

ნიჰილიზმია. მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია, რომ მათ მოსაზრებებს 

ყურადღებას არ მიაქცევენ, შესაბამისად, საჭიროდ არ მიიჩნევენ საჯაროდ დააფიქსირონ 

საკუთარი პოზიცია. გარდა ამისა, აღინიშნა, რომ ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი 

მთავრობის წარმომადგენლები შეხვედრებს მართავენ უკვე განხორციელებული 

პროექტების შესახებ და მოსახლეობისთვის მხოლოდ საბოლოო შედეგი ან მიღებული 

გადაწყვეტილება ხდება ცნობილი. შეხვედრის მონაწილეები თვლიან, რომ მთავრობამ 

საზოგადოებასთან კონსულტაციები უნდა გაიაროს გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში და არა ამ ეტაპის დასრულების შემდგომ.  

 

- მოქალაქეთა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების გააქტიურებისა და 

ჩართულობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების 

აქტიურობა. აუცილებელია, მოხდეს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ისეთი 

საკითხების შესახებ, როგორიცაა ადგილობრივი თვითმმართველობა, კონსტიტუცია, 

ძირითადი კანონმდებლობა, ადამიანის უფლებები და ა.შ. 

 

- გამოითქვა იდეა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაკეთდეს სპეციალური გადაცემები, 

რომლებიც მიეძღვნება სოფლის პრობლემებს, რაც სოფლის მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდას და მათი მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებას 

გამოიწვევს. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მიაწოდოს 

საზოგადოებას ამ ტიპის გადაცემები, ვინაიდან სხვა ტელევიზიებზე თვითმმართველობებს 

ხელი არ მიუწვდებათ. შეხვედრის დამსწრეები მიიჩნევენ, რომ ინფორმაციის გავრცელება 
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უნდა მოხდეს სხვადასხვა გზით, იქნება ეს ვიდეო-რგოლები, სპეციალური აქციები თუ 

საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება.  

 

- შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოება საჭიროდ მიიჩნევს  სტუდენტების 

დაინტერესებას საჯარო მმართველობის მიმართულებით, მათთვის საინტერესო 

სტაჟირებების შეთავაზებას, წარმატებული სტუდენტების წახალისებას და შემდგომ 

დასაქმებას საჯარო სექტორში.  

 

- აქვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ საჭიროა საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს, 

განსაკუთრებით კი მათ, რომელთაც აქვთ ეკონომიკური, ბიზნეს ან არასამთავრობო 

სექტორში მუშაობის გამოცდილება, ჩაუტარდეთ წინასწარი ტრენინგები საჯარო სექტორის 

სპეციფიკის, ფუნქციონირებისა და ძირითადი პრინციპების შესახებ.დისკუსიის დროს 

ხაზი გაესვა საჯარო სექტორში გასატარებელი რეფორმის აუცილებლობას.  

 

- შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, იუსტიციის სამინისტრომ უნდა განახორციელოს 

სპეციალური პროგრამა, რომლის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება, იუსტიციის სახლის 

რამდენიმე სერვისის შეკვეთის დაფიქსირება ცენტრალურ ფილიალში ქვეყნის ნებისმიერი 

წერტილიდან. ეს დაზოგავს დროს და მარტივი გახდება ცალკეული მომსახურების მიღება. 

 

- შეხვედრაზე დამსწრე საზოგადოების აზრით, სასურველია, გადაიხედოს ID ბარათებისა და 

პასპორტების ტარიფები და მოხდეს იმ ადამიანების პასპორტებით უზრუნველყოფა, 

რომელთა იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება იმ მიზეზით, რომ მათ პირადობის 

დამადასტურებელ საბუთზე ხელი არ მიუწვდებათ.  

 


