
                                    

 

 

 

 

მეხუთე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 

 

თარიღი:  31 ივლისი, 2018 წელი 

დრო: 15:00 -17:00 

შეხვედრის ადგილი: პროფკავშირების ოფისი 

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 

1. რაისა ლიპარტელიანი - საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

2. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 

3. ნუკრი ყველაშვილი - ახალგაზრდული ალტერნატივა 

4. მარიამ ოზაშვილი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

5. ანა ციცაგი - ლოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 

6. ლინა ღვინიანიძე - ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი 

 

 

განსახილველი საკითხები:  

 

 ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი და მასში დაგეგმილი ცვლილებები 

 ტყიბულში განვითარებული მოვლენები 

 კანონი ,,დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ 

 სხვა საკითხები 

 

 



მეხუთე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გახსნა, ჯგუფის კოორდინატორმა, ბატონმა ნუგზარ 

კოხრეიძემ. მან ჯგუფის წევრებს გააცნო დღის წესრიგი და შეხვედრის ჩატარების 

მიმართულება განსაზღვრა.  

პირველ საკითხად კოორდინატორმა რაისა ლიპარტელიანმა ისაუბრა „შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ კანონში“ შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.  მან აღნიშნა რომ 

კანონპროექტის სექტემბრიდან ამუშავების პრობლემები შეიძლება შეიქმნას. კანონპროექტი 

რომელიც მიღებულია არის კარგად მომზადებული და მნიშვნელოვან ასპექტებს მოიცავს, 

თუმცა ამ კანონის ამოქმედება და განხორციელება უამრავ საკითხის გავლას და მომზადებას 

უკავშირდება. შრომის უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც ყველა 

მოქალაქეს ეხება, შესაბამისად კანონის ეფექტური ამოქმედება არის უმნიშვნელოვანესი, 

ამისათვის კი შესაბამისი გარემოს შექმნა არის აუცილებელი. აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით მეხუთე ჯგუფი გეგმავს შეხვედრას ეკონომიკის მინისტრთან.  

მეორე საკითხად განიხილა ტყიბულის შახტებში დღეის მდგომარეობით არსებული 

ვითარება. ასევე მეხუთე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა სამომავლო კონკრეტულ 

ნაბიჯებზე ისაუბრა. მნიშვნელოვანია  ახალი პრემიერ მინისტრთან და მის  გუნდთან ერთად 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება, თუ როგორ მოხდება ტყიბულის შახტებში არსებული 

მდგომარეობის განვითარება, რა ახალი დატვირთვა მიეცემა შახტებს, და როგორი 

გაგრძელდება ექნება მიმდინარე პროცესებს.  

მნიშვნელოვანი სიახლეა კანონი „დაგროვებითო პენსიის შესახებ“ . აღნიშნული 

კანონპროექტი უკვე დაამტკიცა პარლამენტმა, შესაბამისად უნდა მოხდეს მოსახლეობის 

სრული ინფორმირება თუ რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი და რა შედეგების მომტანია 

საზოგადოებისთვის. პროფკავშირების წარმომადგენელმა, რომელიც მუშაობს დაგროვებითი 

პენსიის კანონპროექტის ანალიზზე, დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა მეხუთე სამუშაო 

ჯგუფის წევრებს, თუ რა იგულისხმება კანონში და რაზე საუბარი, ვისთვის არის ეს 

კანონპროექტი მისაღები და რატომ, მან დეტალურად გააცნო დამსწრე საზოგადოებას ის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელიც აღნიშნულ კანონპროექტს აქვს. 

 

 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა. 

       შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე  

 

 


