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მონაწილე წევრები : 

 

 მამუკა ბახტაძე, პრემიერ მინისტრი, ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 

 მაია ცქიტიშვილი, ვიცე - პრემიერი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

მინისტრი 

 გიორგი ქობულია, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი 

 ივანე მაჭავარიანი, ფინანსთა მინისტრი 

 ლევან დავითაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

 ირაკლი ლექვინაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი 

 მაიქელ ქოუგილი, პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა 

 გიორგი ჭირაქაძე, თავმჯდომარე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 ნინო ჩიქოვანი, პრეზიდენტი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

 ქრისტოფერ შლუტერი, თავმჯდომარე, ევროკავშირ-საქართველოს  ბიზნეს საბჭო 

 ფადი ასლი, თავმჯდომარე, საერთაშორისო  სავაჭრო პალატა 

 იან ვან ბილსენი, რეგიონალური დირექტორი კავკასიაში, საერთაშორისო საფინანსო 

კორპორაცია 

 ბრუნო  ბალვანერა, კავკასიის, მოლდოვასა  და ბელორუსის  დირექტორი, ევრობანკი 

 მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნოს  უფროსი 

 

მოწვეული სტუმრები: 

 

 თეა  წულუკიანი, იუსტიციის  მინისტრი 

 კახა კახიშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი 

 გიორგი მიქაუტაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი 

 თამილა ბარკალაია, მინისტრის მოადგილე, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 ჯასტინ მაქენზი სმიტი, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში 

 სარა უილიამსონი, ვიცე-პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა 

 ირაკლი ასლანიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 გიორგი კაჭარავა, აღმასრულებელი დირექტორი, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

 ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის  სავაჭრო პალატა 

 ზურაბ კაჭკაჭიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო სავაჭრო  პალატა 

 ბექა ინჯია, იურიდიული  ექსპერტი, საქართველოს  სავაჭრო  სამრეწველო  პალატა      

 თამთა შერმადინი, პრაისვოტერჰაუზკუპერს საქართველო   

 ლორეტა მარტიკიანი, კომუნიკაციები, ევრობანკი 

 გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 

 ზურაბ ძნელაშვილი, ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი 

 



დღის წესრიგი 

 

1 ოქტომბერი 2018 წელი 

 

 
პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის შესავალი მიმართვა 

 

2018 წლის 21 მარტის ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების 

პროგრესი 

 

1. სასამართლო რეფორმა, კომერციული პალატები 

მომხსენებელი: თეა წულუკიანი 

 

2. ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  შესახებ 

მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 

 

 საქართველოს მოქალაქეების დროებითი დასაქმება ევროკავშირში 

მომხსენებელი: ქრისტოფერ შლუტერი, თავმჯდომარე, ევროკავშირ-საქართველოს  ბიზნეს 

საბჭო 

  

3. გადახდისუუნარობის რეფორმა 

მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 

                 

              სხვადასხვა : 

               ფინანსური მომსახურების სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება 

              შემოთავაზებული ახალი საკითხები : 

              ახალი კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ 

              ცვლილებები საბჭოს შემადგენლობასა და პროცედურებში 

ბინადრობის ნებართვის გაცემის სტატუსი და შეთავაზებული ცვლილებები 

კანონმდებლობაში 
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