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ძირითადი მოვალოებები

საბჭო გაუწევს კონსულტირებას ახალგაზრდობის სააგენტოს ახალგაზრდობასთან 

დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. 

საბჭოს მიზანია თანამშრომლობის და კოორდინაციის დამყარება ახალგაზრდულ 

სექტორში სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს შორის. საბჭო მოქმედებს 

თანამენეჯმენტის პრინციპებზე დაყრდნობით ახალგაზრდობის სააგენტოს 

პროგრამული პრიორიტეტებისა და მოსალოდნელი შედეგების დადგენისა და 

ახალგაზრდული პოლიტიკის სტანდარტების შემუშავების მიზნით.

კონკრეტული მოვალეობები

1. მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდობის სააგენტოს ახალგაზრდული  პოლიტიკის 

შესაბამისი პროგრამების ეფექტურ შემუშავებაში; წარუდგინოს ახალგაზრდობის 

სააგენტოს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული ზოგადი ან სპეციფიური საკითხების 

შესახებ მოსაზრებები, ინიციატივები და წინადადებები; საჭიროების შემთხვევაში, ეს 

მოსაზრებები და წინადადებები წარედგინება საქართველოს პრემიერ მინისტრს ან სხვა 

სამთავრობო უწყებებს. 

2. ახალგაზრდობის სააგენტოს წარუდგინოს მოსაზრებები, ინიციატივები და 

წინადადებები პროგრამული პრიორიტეტების, მოსალოდნელი შედეგებისა და 

ბიუჯეტის  შესახებ.

3. ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას ახალგაზრდობის 

სააგენტოს ფარგლებში და მის ფარგლებს გარეთ.



შემადგენლობა 

წევრები:

საბჭოს შემადგენლობაში შედის 23 წევრი. 

1. 22 ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოს რეგიონებიდან და 

თბილისიდან; ახალგაზრდული ორგანიზაციების პროფილი მოიცავს როგორ რეგიონის 

მასშტაბით, ისე ადგილობრივ დონეზე მომუშავე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს. 

აღნიშნული წევრების არჩევა ხორციელდება სააგენტოს მიერ დამტკიცებული ღია 

კონკურსის წესით. ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლების ასაკობრივი 

ზღვარი საბჭოს წევრობისთვის არის 18-29 წელი. 

2. 1 წარმომადგენელი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების ნაციონალური 

საბჭოდან. აღნიშნული წევრი საბჭოს შემადგენლობაში შედის საქართველოს 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ნაციონალური საბჭოს მიერ წარდგინების 

საფუძველზე.  საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების ნაციონალური საბჭო 

წარმომადგენილის ასაკობრივი ზღვარი საბჭოს წევრობისთვის არის 18-29 წელი.

თითოეულ წევრი საბჭოში აირჩევა ერთი წლის ვადით. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე 

წევრი ვერ შეძლებს დაესწროს საბჭოს სხდომას, იგი შეიძლება შეიცვალოს მისი 

ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლის მიერ. ამ შემთხვევაში, ორგანიზაცია წერილობით 

აცნობებს საბჭოს მდივანს ცვლილების შესახებ შესაბამის შეხვედრამდე. საბჭოს მდივანი 

სათანადოდ აცნობებს საბჭოს წევრებს. შემცვლელები არ შეიძლება არჩეულ იქნენ 

ბიუროში. 

თუ წევრი გადადგება საბჭოდან, საბჭოს მდივანს უნდა წარედგინოს შეტყობინება 

წარმოდგენილი ორგანიზაციისგან სხდომის დაწყებამდე. შეტყობინებაში უნდა იყოს 

აღნიშნული იმ პირის სახელი, რომელიც ამ წევრს შეცვლის უფლებამოსილების ვადის 

დარჩენილი პერიოდისთვის. საბჭოს მდივანი  აცნობებს აღნიშნულის შესახებ საბჭოს 

წევრებს.

საბჭოს აქვს უფლება, ხმათა უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილება წევრის საბჭოს 

შემადგენლობიდან გარიცხვის შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ ის, საბჭოს 

თავმჯდომარისათვის წერილობითი ახსნა-განმარტებისა და შეტყობინების გარეშე, არ 



მიიღებს მონაწილეობას საბჭოს შეხვედრებში ზედიზედ ორჯერ ან არასათანადოდ 

ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. 

ახალგაზრდობის სააგენტო დაფარავს წევრების საბჭოს შეხვედრებში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებულ ხარჯებს. 

დამკვირვებლები 

საქართველოში მომუშავე საერთაშორისო და საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს, ახალგაზრდობის სააგენტოს მოწვევით, აქვთ უფლება წარადგინონ 

წარმომადგენლები საბჭოს შეხვედრებში მონაწილეობის მისაღებად და მოსაზრებების 

წარსადგენად, დამკვირვებლის სტატუსით, ხმის უფლების გარეშე. 

სამუშაო მეთოდები

შეხვედრები:

საბჭო შეიკრიბება ოთხჯერ კალენდარული წლის მანძილზე. საბჭო შეიძლება შეიკრიბოს 

დამატებით, ახალგაზრდობის სააგენტოს მოწვევით, საჭიროების შემთხვევაში. 

საბჭოს შეხვედრების თარიღი გამოცხადდება სულ მცირე 1 თვით ადრე  თავმჯდომარისა 

და ვიცე-თავმჯდომარის შეთანხმების შემდეგ. თუ ახალგაზრდობის სააგენტო 

სხვაგვარად არ დაადგენს, საბჭოს შეხვედრები გაიმართება თბილისში.

ბიურო

საბჭოს აქვს ბიურო, რომელიც კოორდინაციას უწევს საბჭოს საქმიანობას, წარადგენს 

საბჭოს სახელმწიფო უწყებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაცებთან, მედიასთან და სხვა 

მხარეებთან ურთიერთობაში  და სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში ამზადებს 

მოსაზრებებს და წინადადებებს საბჭოს სახელით. 

ბიურო შედგება 6 წევრისგან, რომლებიც აირჩევიან ახალგაზრდული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან.

ბიუროს შემადგენლობაში შედიან თავმჯდომარე, ვიცე-თავმჯდომარე და ოთხი სხვა 

წევრი - კოორდინატორები.



თავმჯდომარე, ვიცე-თავმჯდომარე და ბიუროს წევრები აირჩევენ საბჭოს წევრებს შორის 

ერთი წლის ვადით.

თავმჯდომარის, ვიცე-თავმჯდომარის და ბიუროს სხვა წევრების არჩევა მოითხოვს 

კენჭისყრის უფლების მქონე წევრთა უმრავლესობას, პირველ კენჭისყრაზე, ხოლო ხმათა 

უმრავლესობას, მეორე და ნებისმიერ შემდგომ კენჭისყრაზე. კენჭისყრა იმართება ხელის 

აწევით, თუ საბჭოს რომელიმე წევრი არ მოითხოვს ფარულ კენჭისყრას. მეორე და 

ნებისმიერ შემდგომ კენჭისყრაში კანდიდატი, რომელიც იღებს ყველაზე ნაკლებად ხმას, 

ავტომატურად ეთიშება კენჭისყრას. 

ბიუროს წევრის გადადგომისას, მან უნდა მიმართოს საბჭოს მდივანს წერილობით, 

რომელიც აცნობებს საბჭოს სხვა წევრებს. იმ შემთხვევაში, თუ ბიუროს სამი ან მეტი 

წევრი გადადგება,  საბჭო აირჩევს ახალ ბიუროს პირველივე  შესაძლებლობისას.

ბიურო იკრიბება სულ მცირე წელიწადში ოთხჯერ, საბჭოს შეხვედრებამდე. 

თუ ბიუროს წევრი არ მიიღებს მონაწილეობას ზედიზედ ორჯერ ბიუროს შეხვედრაში, 

საბჭოს თავმჯდომარისათვის წერილობითი ახსნა-განმარტებისა და შეტყობინების 

გარეშე, საბჭოს შეუძლია შეცვალოს იგი მის მიერ ხმათა უმრავლესობით მიღებული 

გადაწყვეტილებით.

ბიურო შეიკრიბება ორჯერ კალენდარული წლის მანძილზე. 

სამუშაო ჯგუფები 

საბჭო უფლებამოსილია შექმნას თემატური სამუშაო ჯგუფები საბჭოს საქმიანობის 

კოორიდნირების მიზნით. 

სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობს კოორდინატორი - ბიუროს წევრი, რომელიც 

პერიოდულად აწვდის საბჭოს ანგარიშს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. 

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების განრიგი და კოორდინაციის ფორმას განსაზღვრავს 

თავად სამუშაო ჯგუფი. კოორდინაცია შესაძლოა ასევე მოიცავდეს ონლაინ 

კომუნიკაციას სოციალური ქსელის გამოყენებით. 

სააგენტო უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს მიმართოს 

სამუშაო ჯგუფებს კონსულტაციისა და მოსაზრებების მისაღებად.  



კვორუმი

კვორუმი შედგება თუ საბჭოს შეხვედრას ესწრება წევრების სულ მცირე 10 წევრი. 

ბიუროს სხდომებისთვის, კვორუმი შედგება თუ ბიუროს სულ მცირე სამი წევრი 

ესწრება შეხვედრას. 

ხმის მიცემა 

საბჭოს თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმა. როგორც წესი, საბჭო ცდილობს მიიღოს 

გადაწყვეტილებები კონსენსუსის მიღწევით ან, თუ ეს არ მოხდება, დამსწრე წევრთა 

უბრალო უმრავლესობით.

პროცედურულ  საკითხებს საბჭო წყვეტს ხმების უმრავლესობით.

დღის წესრიგი და სამუშაო დოკუმენტები

დღის წესრიგის შემუშავდება ბიუროს მიერ საბჭოს სამდივნოსთან კონსულტაციით და 

წევრებს ეგზავნება მოწვევის წერილთან ერთად, შეხვედრამდე არაუგვიანეს 2 კვირით 

ადრე. 

საბჭოს მიერ მიღებული ყველა დოკუმენტი უნდა გაეგზავნოთ საბჭოს წევრებს 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, შეხვედრამდე სულ მცირე ათი სამუშაო დღით 

ადრე. ამასთან, გამონაკლის შემთხვევებში, საბჭოს ბიუროს რეკომენდაციით შეუძლია 

განიხილოს მოგვიანებით წარდგენილი დოკუმენტი.

შეხვედრის ოქმი

საბჭო ადასტურებს ყველა შეხვედრის დასრულებამდე მიღებული გადაწყვეტილებების 

ჩამონათვალს.

ყოველი შეხვედრის შემდეგ, ბიუროსთან შეთანხმებით, საბჭოს ეგზავნება სამდივნოს 

მიერ შედგენილი შეხვედრის ოქმი  ერთი თვის ვადაში. შეხვედრის ოქმზე კომენტარები  

წევრებისგან მიიღება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 



საბჭოს სამდივნო

ახალგაზრდობის სააგენტო უზრუნველყოფს საბჭოს მდივნით და სხვა 

ადმინისტრაციული პერსონალით და მხარდაჭერით, რაც აუცილებელია საბჭოს 

ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.  ახალგაზრდობის სააგენტო უფლებამოსილია 

ნებისმიერ დროს გააკეთოს ზეპირი ან წერილობითი განცხადება ნებისმიერი საკითხის 

შესახებ, რომელსაც განიხილავს საბჭო.

სამდივნო პასუხისმგებელია საბჭოს მიერ განსახილველი ყველა დოკუმენტის 

მომზადებასა და ცირკულაციაზე.


