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 სემინარში განხილულია საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარებისთვის დღეს 

არსებული საკანონმდებლო ბაზა, სამთავრობო სამოქმედო, სტრატეგიული გეგმები, 

საბჭოთა და პოსტსაბჭოტა პერიოდებში საქართველოს მთიანი რეგიონების 

დაგეგმარებაში მიღწეული, თეორიული თუ პრაქტიკული შედეგები.   

 საქართველოს მთიანეთირადიკალური და სწრაფი ეკონომიკური რეფორმების 

აუცილებლობის წინაშე დადგა, რომელთა ეტაპობრივი განხორციელება ვითარებას 

საგრძნობლად გააუმჯობესებს. ამ სფეროში უმნიშვნელო მცდელობები სასურველ შედეგს 

არ იძლევა, განსაკუთრებით, ეს ვლინდება უმუშევრობის, სიღარიბის და რაც მთავარია 

მიგრაციის კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში 

გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა, უმუშევრობის და მთიანეთის  

მოსახლეობისგან დაცლის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ 

მიუღწეველია. მდგომარეობა არ შეცვლილა. 

  შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიზანი გრძელვადიანი ინკლუზიური 

ეკონომიკური ზრდისთვის საფუძვლის შექმნა და მოსახლეობის კეთილდღეობის 

ამაღლებაა. აუცილებელია,  შესრულდეს  სახელმწიფო კანონებსა თუ დადგენილებებში 

გაწერილი  მთიანი რეგიონების სოციალური და ეკონომიური განვითარების გზები. გამოიკვეთოს   

მთიანი რეგიონების განვითარების პრიორიტეტები, სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები და 

მოსალოდნელი შედეგები.   

   საქართველოს განსახლების სისტემის მდგრადი განვითარების სივრცით-

ტერიტორიული მოწყობისა და ფუნქციურ-გეგმარებითი უზრუნველყოფის თანამედროვე 

კონცეპტუალური ხედვა ჩამოყალიბებულია  საქართველოს კონსტიტუციის, 

საქართველოს კანონის ,,სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების 

შესახებ,, (2005 წ.).  

 

 



აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთიანი რეგიონების განსახლების სისტემის 

განვითარება წარმოადგენს ჩვენი კანონმდებლობის ცალსახა მოთხოვნას. საქართველოს 

კონსტიტუციის მუხლი 31 ადგენს: „სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 

თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. მაღალმთიანი რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად კანონი ადგენს 

შეღავათებს“.[1] 

ამ კონსტიტუციური ნორმის კონტექსტში ავღნიშნავთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს 

მთიანი რეგიონების შემადგენელი დუშეთის, თიანეთის, ყაზბეგის, ახმეტის 

მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ მაღალმთიანეთს,  

თანახმად საქართველოს კანონისა „მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური 

და კულტურული განვითარების შესახებ“ (1999 წ). [2] 

 
 

 

 

 

ეს კანონი, საქართველოს კონსტიტუციის ზემოთხსენებული მუხლის შესაბამისად, ადგენს 

ამ რეგიონების განვითარების ძირითად მიმართულებებს. მიზნებს შორისაა: მაღალმთიანი 

რეგიონების მდგრადი განვითარების პოლიტიკის გატარება; მოსახლეობის სტიქიური 

მიგრაციის შეჩერება; დაცლილი და ნახევრადდაცლილი სოფლებისა და თემების 

აღორძინება და სხვა. 



აღსანიშნავია, რომ ზღვარი, რომელსაც კანონი უდგენს ამ რეგიონებს, საქართველოს 

რიგი რაიონებისთვის მცირდება 1000 მეტრამდე (გამონაკლის შემთხვევაში - 800 

მეტრამდეც კი), ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონების,ის 

რჩება1500 მეტრი. 

აღმოჩნდა, რომ ამ რეგიონთაგან ზოგიერთი დასახლება დარჩა ამ კატეგორიის გარეშე. 

აქედან გამომდინარე, კანონის ამგვარი ნორმა შესაძლოა ნეგატიურად იყოს აღთქმული 

რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მიერ, რაც ამ რაიონის, საქართველოს 

სხვა რაიონებთან შედარებით დისკრიმინაციის, „დაჩაგრულობის“ განცდას და დამატებით 

დაძაბულობას წარმოქმნის. კანონის ყველა რეგიონზე თანაბარი გავრცელებისა და 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიზნით, მისაღები იქნება შესაბამისი 

ნორმატიული აქტი, რათა ამ დასახლებებს მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, 

აქედან გამომდინარე ყველა შეღავათით. 

 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარების კონტექსტში 

ყურადღებას იმსახურებს სამთავრობო  განკარგულება სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა 2002-2005 წლების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ, რომელიც მაღალმთიან რეგიონში შექმნილი ვითარების შერბილების მიზნით 

დღის წესრიგში აყენებს სოციალურ-ეკონომიკური მიზნობრივი პროგრამების შემუშავების 

საკითხს. [3] 

სამწუხაროდ, განვლილ პერიოდში, მაღალმთიანი რეგიონების ეკონომიკის განვითარების 

ხელშემწყობი რაიმე კონკრეტული ქმედითი ღონისძიება არ გატარებულა, ძირითადად, 

ფინანსური უზრუნველყოფის არ არსებობის გამო. ასეთი დამოკიდებულება ცალკეული 

ტერიტორიული ერთეულების დეპრესიულ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს და 

ქვეყნის ტერიტორიულ ერთიანობას რეალურ საფრთხეს უქმნის. ამასთანავე, 

საქართველოს კანონმდებლობა, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, არ შეიცავს იმ 

რეგიონების განსაზღვრის კრიტერიუმებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული 

სახელმწიფო ხელშეწყობა (მაგალითად, კონფლიქტის ზონების მოსაზღვრე 

ტერიტორიები ან სტიქიური უბედურებით დაზარალებული ტერიტორიები). 

 

თუმცა, არ შეიძლება არ აღინიშნოს ამ მიმართულებით საქართველოში მიმდინარე 

დადებითი ძვრები. 2010 წელს გამტკიცდა რეგიონული განვითარების სტრატეგიული 

დოკუმენტი, 



 
 

 რომელიც იურიდიულად სავალდებულო, სახელმძღვანელო დოკუმენტს წარმოადგენს 

ყველა სახელმწიფო უწყებისათვის და განსაზღვრავს სახელმწიფოს რეგიონული 

განვითარების, მათ შორის საქართველოს მთიანეთის რეგიონალური განვითარების, 

პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს. ეს საკითხი 

ქვევით უფრო დეტალურადაა განხილული. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის 

კონტექსტში საქართველოს კონსტიტუციური ნორმის შესაბამისად ქვეყანაში ,,სივრცითი 

მოწყობის,, სამართლებრივ პირობებს არეგულირებს საქართველოს კანონი ,,სივრცითი 

მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ,,.  კანონის მუხლი 2, პუნქტ ტ-ს 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, დისერტაციაში ჩამოყალიბდება სივრცითი მოწყობის 

ძირითადი მიზნები და ამოცანები; განსაზღვრვრება მისი ტერიტორიული ფარგლები; 

აგრეთვე, განხორციელდება ინფრასტრუქტურული, დემოგრაფიული, ეკონომიკური, 

ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური, და სხვა სისტემამაფორმირებელი პირობები. 

 

საზოგადოდ ცნობილია კანონის ის ნაწილი, რომელიც ორიენტირებულია „სივრცითი 

მოწყობის“ დაგეგმვის ქვედა დონეზე, ანუ საქართველოს მთიანეთის მიწათსარგებლობის 

გენერალურ გეგმასა და განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე, გაცილებით ნაკლებადაა 

ამოქმედებული მთიანი რეგიონების „სივრცითი მოწყობის“ დაგეგმვის ზედა დონეები - 

მთიანი მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გეგმა და ქვეყნის ამ 

ნაწილის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, რომლებიც განსაზღვრავენ სივრცის 

კატეგორიებს, განსახლებისა და დასახლებათა სტრუქტურას, ძირითად სატრანსპორტო 

კომუნიკაციებს,ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ძირითად 

გეგმარებით ღერძებს და ა.შ. 



ამასთანავე, კანონი მოითხოვს სივრცით_ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტების 

თავსებადობას როგორც დაგეგმვის სხვადასხვა იერარქიულ დონეებს შორის, ისე 

სხვადასხვა ტერიტორიების გეგმებს შორის. იგივე მოთხოვნებია სივრცით-ტერიტორიული 

და დარგობრივი (სექტორული) დაგეგმვის დოკუმენტების მიმართ.[4] 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონების განსახლების ფორმირების 

შემთხვევაში, ამგვარი წინააღმდეგობა მოსალოდნელი არ არის, რადგან, როგორც 

ცნობილია, ამ დონის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია არ დამუშავებულა და არც 

დამუშავების სტადიაში იმყოფება. უფრო მეტიც, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი 

რეგიონების ფორმირების ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია შესაძლოა მოვიაზროთ, 

როგორც ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემისთვის ერთ–ერთი საყრდენი 

პლატფორმა, ხოლო მიმდებარე დასახლებებისთვის - სივრცითი განვითარების 

ამოსავალი ინფორმაცია. 

 

როგორც ცნობილია, საქართველოს ტერიტორიაზე მრავალი დაცული ტერიტორიაა 

შექმნილი, იგეგმება მათი მოდიფიკაცია და ახალი დაცული ტერიტორიების 

ჩამოყალიბებაც. დაცული ტერიტორიების სისტემის ფორმირებისთვის საჭირო რეფორმის 

სამართლებრივი ბაზის შექმნას ემსახურებოდა 1996 წელს „დაცული ტერიტორიების 

სისტემის შესახებ” საქართველოს კანონის მიღება, რომლითაც დაკანონდა 

საერთაშორისო კრიტერიუმების შესატყვისი დაცული ტერიტორიების კატეგორიები და 

მათი ჩამოყალიბების პროცედურა, რომელიც ემყარებოდა ბუნების დაცვის 

საერთაშორისო კავშირის – მსოფლიოში მოქმედი  საერთაშორისო ეკოლოგიური 

კონვენციის  (IUCN) რეკომენდაციებს.[5] 

 
 



მსოფლიოში მოქმედი  საერთაშორისო ეკოლოგიური კონვენციათა მიმოხილვიდან 

იკვეთება, შემდეგი:  

– CBD მონაწილე ქვეყნებს ავალდებულებს, დააფუძნონ დაცულ არეთა სისტემა ყველა 

ეკოსისტემის წარმომადგენელი ნიმუშებით (ხმელეთისა და წყლის), რაც ქვეყნისათვისაა 

დამახასიათებელი;  

– CMS–ის ხელისმომწერი ქვეყნები ცდილობენ მკაცრად დაიცვან ეს ცხოველები, მათი 

საბინადრი ბუნებრივი გარემო აღადგინონ ან კონსერვაცია მოახდინონ, შეამცირონ 

წინააღმდეგობები, რაც ხელს უშლის მიგრაციას და აწარმოონ მონიტორინგი სხვა 

ფაქტორებზე, რაც შესაძლებელია საფრთხის წინაშე აყენებდეს მათ. 

– AEWA არის რეგიონული ეკოლოგიური შეთანხმება CMS–ის საფუძველზე, რომლის 

მხარე საქართველო გახდა 01.08.01. AEWA ეხება ეკოლოგიურად ჭაობებზე და წყლებზე 

დამოკიდებული ჩიტების 235 სახეობას, სულ მცირე, მათი წლიური ციკლის მანძილზე. 

– RAMSAR არის მთავრობათაშორისი კონვენცია, რომელიც უზრუნველყოფს სტრუქტურას 

ეროვნული ქმედებისა და საერთაშორისო კოოპერაციისათვის წყლებისა და მათი 

რესურსების დაცვისა და გონივრული გამოყენებისთვის. ის ხაზს უსვამს დიდი 

მნიშვნელობის მქონე წყლების დაცვის საჭიროებას და მონაწილე ქვეყნებისგან მოითხოვს 

მათ შეტანას საერთაშორისო მნიშვნელობის წყლების სიაში.  

 

 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმები. 

 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით  

 

 
 

 



დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის სამოქმედო პროგრამა „საქართველოს 

რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია 2015-2017 წწ“., რომელიც ეფუძნება 

სხვადასხვა რეგიონებში ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონული განვითარების 

მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებების ანალიზს და მიმდინარე 

ტენდენციებს. 

 
 

ზემოთაღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ხედვის ჩამოყალიბების პირველ მასშტაბურ მცდელობას და განსაზღვრავს ძირითად 

მიმართულებებს და ამოცანებს, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია საქართველოს 

რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება საკუთარი რესურსებისა და შედარებითი 

უპირატესობების ეფექტიანი გამოყენების გზით.[6] 

რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ძირითადი მიზანია, უზრუნველყოს რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და 

მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტებისა და პირობების გაუმჯობესება, რაც მიიღწევა 

რეგიონების დაბალანსებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებით, რეგიონის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებითა და რეგიონებს შორის არსებული სოციალურ-

ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებით ან აღმოფხვრით. რეგიონულ პრობლემათა ეს 

წრე კი, თავის მხრივ, განაპირობებს ტერიტორიული დაგეგმვის სფეროს უფრო აქტიურ 

რეფორმირებას. 

 აღსანიშნავია, რომ საქართველოსათვის თანდათან უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს 

ურბანული პროცესის მართვის დეტალური სტრატეგიის შემუშავება, რაც სივრცითი 

მოწყობის სქემის ფორმატში გამოიხატება. ხაზგასასმელია, რომ ამგვარი გეგმარებითი 

დოკუმენტაცია არც რეგიონული და არც ქვეყნის მასშტაბით დამოუკიდებელ 

საქართველოში ჯერ არ შემუშავებულა. თუმცა, ცნობილია, რომ ამ მიმართულებით 



საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში  უცხოელი ექსპერტების დახმარებით, უკვე 

მიმდინარეობს სივრცითი მოწყობის გეგმარებით დავალებაზე მუშაობა. 

 უნდა ითქვას, რომ რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიაში ასახული 

მიზნების მიღწევა დამოკიდებულია სწორედ რეგიონული პოლიტიკისა და სივრცითი-

ტერიტორიული დაგეგმვის ურთიერთშეთანხმებულობის ხარისხზე, ანუ სივრცითი 

მოწყობის სქემას ამ კონტექსტში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. კანონმდებლობის 

თანახმად, ის წარმოადგენს ინტეგრირებულ დოკუმენტს, რომელიც თავს უყრის, 

შეაჯერებს დარგობრივ (სექტორულ) გეგმებსა და პროექტებს და უზრუნველყოფს მათს 

ჰარმონიზებას „სქემის ფორმატში“. 

ამ კონტექსტში, მით უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მთიანეთის რეგიონული 

განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიაში საქართველოს რეგიონებისა თუ 

მუნიციპალიტეტებისათვის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის 

შემუშავების აქტუალიზება, რომელთა მიზანს მდგრადი განვითარების სივრცით-

ტერიტორიული და ფუნქციურ- 

გეგმარებითი წინაპირობების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 

სტრატეგიაში რეგიონების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა უნდა განიხილებოდეს 

როგორც რეგიონული პოლიტიკის ერთ-ერთი ორგანული შემადგენელი ნაწილი, 

რომლის ამოცანაა ტერიტორიული განვითარების პროგრამათა შემუშავებისა და 

რეალიზაციის გზით რეგიონთაშორისი კონტრასტებისა და სოციალური წინააღმდეგობის 

აღმოფხვრა ან შერბილება.[7] ამიტომ გადახედვასა და შემუშავებას საჭიროებს 

საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის სრულყოფა, რაც ითვალისწინებს: 

სივრცითი მოწყობის კანონის გადამუშავებას; 

საქართველოს მუნიციპალური ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავებას 

(ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უკვე არსებობს); 

შესაბამისი ინსტრუქციებისა და პროექტის ეტალონის შემუშავებას; 

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შემუშავებას; 

ინსტიტუციონალური გაძლიერებას. 

ბოლო ათწლეულებში ქვეყანაში დაგროვილი უამრავი პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

სოციალური, დემოგრაფიული, ჰუმანიტარული, ეკოლოგიური, მიგრაციული  და სხვა 

პრობლემების გადაწყვეტა მოითხოვს კომპლექსური სახელმწიფოებერივი ღონისძიებების 

გატარებას.  

2013 წელს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 

დაამტკიცა 2013 წლის სამოქმედო გეგმა[8], რომლის მიხედვითაც  
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქმიანობა ორ 

ძირითად მიმართულებად იყოფა:  

1. რეგიონული განვითარება (მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ოპტიმიზაციის და გაძლიერების, ხელისუფლების რეგიონული დონის 

მოდიფიცირების და სრულყოფის მიმართულებით დაგეგმილ მნიშვნელოვან რეფორმებთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება, რეფორმების გახორციელების 

სამართლებრივ-ტექნიკური უზრუნველყოფა და კოორდინაცია, რეგიონული განვითარების 



სტრატეგიების შემუშავებისა და გახორციელების სისტემის სრულყოფა, მისის შემუშავების 

კოორდინაცია ცალკეული რეგიონებისთვის.  

2. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი გზები, ხიდები, 

გვირაბები, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგება, 

ნაგავსაყრელების მართვა, ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და 

სხვა სახის სამუშაოების გახორციელების კოორდინაცია).  

 

 

 
 
 

ამავე პერიოდში, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს მიერ დამტკიცდა კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014–2021 

წლებისთვის[9], რომელში დასახულია რეგიონის სოციალური და ეკონომიური  

განვითარების გზები, ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის გრძელვადიანი პერსპექტივები,  

რეგიონის განვითარების პრიორიტეტები, ხედვა, სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები და 

მოსალოდნელი შედეგები. 

 

 



 

 ქვეყანაში, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, არსებული მწვავე დემოგრაფიული 

პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობის მიზნით 2013 წლის 23 ივლისს დაფუძნდა  

„საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ფონდი”[10],.  

 მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში დამატებითი რესურსების მობილიზაციის მიზნით 2013 

წელს განხორციელდა ცვლილებები გამოთანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშების 

ინსტრუქციაში, რომლითაც განისაზღვრა მაღალმთიანობის სტატუსის კოეფიციენტი იმ 

რეგიონებისთვის, სადაც მდებარეობს საქართველოს კანონით განსაზღვრული  

არანაკლებ 10  მაღალმთიანი დასახლება.  2014 წლის 31 მარტს საქართველოს 

მთავრობამ მიიღო დადგენილება „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ (N262),  

 

 
 

რომელიც ითვალისწინებს ფულად დახმარებას (2014 წლის 1 ივნისიდან) ყოველ მე-3 და  

შემდგომი შვილისთვის 200 ლარის ოდენობის  მაღალმთიან რეგიონში, ბარში - 150 

ლარის ოდენობით.  

 მაღალმთიანი რეგიონების მწვავე სოციალური და დემოგრაფიული პრობლემების, ასევე 

საქართველოს მთიანეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი და საერთოეროვნული 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე,  სახელმწიფო კომისია, რომლის  სამუშაო ჯგუფებში 

დაგეგმილია მუშაობა „მაღალმთიანი და მასთან გათანაბრებული რეგიონების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პროექტის შესამუშავებლად;  კანონმდებლობით განისაზღვრება 

მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია, 



ინფრასტრუქტურული, დარგობრივ-ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

განვითარების, დემოგრაფიული  პრობლემების მდგრადი გადაწყვეტის საკითხები. 

„მთიანი და მასთან გათანაბრებული რეგიონების შესახებ“ კანონპროექტთა პაკეტით 

(დაინტერესებული  მინისტრებისა და  საქართველოს პარლამენტის წევრების 

მონაწილეობით სახელმწიფო კომისიის ბოლო სხდომა ჩატარდა 2014 წლის 27 მარტს) 

მოიცავს მთიანი რეგიონებისთვის ფინანსურ და საკრედიტო შეღავათების დაწესებას, 

ინფრასტრუქტურული და სამეწარმეო პროექტების განხორციელების წახალისებას, 

დემოგრაფიული და მიგრაციული პროცესების რეგულირებას, ასევე სხვა ღონისძიებებს, 

რომელთა შორის მოიაზრება   საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა 

გაერთიანება „უფლის სახელით-უფალია ჩვენი სიმართლის“ მიერ წარმოდგენილი 

საკანონმდებლო  წინადადებით გათვალისწინებული მიზნობრივი  ეროვნული 

(სახელმწიფო)  ფონდის  შექმნა.  

  

 საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება „უფლის სახელით-

უფალია ჩვენი სიმართლის“ საკანონმდებლო  წინადადება განხილულია საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროში და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, რომელთა დასკვნით, წარმოდგენილი 

საკანონმდებლო წინადადება-„საქართველოში მთიანი რეგიონების ეკონომიკური და 

დემოგრაფიული პრობლემების დარეგულირებისთვის „განსახლების ფონდის“ შექმნის 

თაობაზე,“ არ საჭიროებს ახალი კანონის მიღებას, რადგან ამ საკითხის სამართლებრივი 

რეგულირება  (სათანადო ფინანსური რესურსების გამონახვისა და დადგენილი წესით 

დასაბუთების პირობებში) შესაძლებელია განხორციელდეს   სათანადო კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტით.  აღნიშნული წინადადება უარყოფილად იქნა ცნობილი, მაგრამ 

საკითხის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილად ჩათივალა საკანონმდებლო წინადადებისა და მასზე თანდართული 

მასალების სამუშაო ვარიანტად გადაგზავნა  საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების 

განვითარების საკითხების სახელმწიფო კომისიაში.   

 

 აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფო 

სტრატეგიაში სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავება სულ რამოდენიმე აბზაცითაა 

წარმოდგენილი, არ არის განსაზღვრული თუ ვინ ზრუნავს ამ ფორმატის დოკუმენტაციის 

შემუშავებაზე და რომელი ორგანო შეითავსებს ტერიტორიული დაგეგმვის ორგანიზაციისა 

და მართვის ფუნქციებს. არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული ამ სახის სამუშაოების 

დაფინანსების წყაროები. 

 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში წარმოიქმნა ახლებური აზროვნებისა 

და მეთოდოლოგიის სრულყოფის კრიზისი. ამ კონტექსტში, აღსანიშნავია ქართველ 

სპეციალისტ-ექსპერტთა მიერ შეტანილი გარკვეული წვლილი ახალი პარადიგმის 

ჩამოყალიბების საქმეში, დაწყებული არქიტექტორების ო. ციბაძისა და ა. ღოღობერიძის 

შრომებით ოპტიმალური განსახლების ამოცანაში მათემატიკური პროგრამირების 



გამოყენების დარგში, ასევე - პროფ. ქ. ბირქაიას ნაშრომი საქართველოს სამშენებლო-

კლიმატური ზონირება, მემკვიდრეობითობის დაცვა და ურბანული სისტემების იმიტაციური 

მოდელირება, ენთროპიული მოდელები - მ. ახობაძე [11]. 

 

საქართველოს მთიანეთის ურბანული დაპროექტების მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული 

ბაზის შექმნაზე  მუშაობდნენ არქიტექტორ-მკვლევარები: კ. ამირეჯიბი, ვ. აფციაური, ვ. 

ბერიძე, ქ. ბირკაია, ნ. ლაღიძე[12] [13],,, ვ. ვარდოსანიძე, მ. თუმანიშვილი, ჯ. მალაღურაძე, 

გ. სალუქვაძე, ნ. თევზაძე, თ. მახარაშვილი[14],, ო. ციბაძე, გ. გველესიანი, და სხვა. 

განსახლების ევოლუციის საკითხები მიეკუთნება დისციპლინათაშორისო კატეგორიას. 

განსაკუთრებული სისრულით ის შეისწავლებოდა გეოგრაფიულ მეცნიერებათა 

ფარგლებში დამოუკიდებელ მიმართულებად - მეცნიერება განსახლების შესახებ. 

აღსანიშნავია ქართველი ურბან-გეოგრაფების ვ. ჯაოშვილის, ვ. გუჯაბიძის, რ. 

გაჩეჩილაძის, ს. სალუქვაძის და სხვათა სამეცნიერო-მეთოდური კვლევები, რომლებშიც 

წარმოდგენილია საქართველოს პოლიტიკური, სოციალურ- ეკონომიკური, სივრცით-

ტერიტორიული ასპექტების ანალიზი ქვეყნის ურბანიზაციისა და განსახლების სისტემის 

განვითარებასთან მიმართებაში. 

თანამედროვე ეტაპზე პოსტსაბჭოური ქვეყნების განსახლების სისტემების, რეგიონული 

პოლიტიკისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის საკითხებისადმი მიძღვნილ ერთ-

ერთ ფუნდამენტურ ნაშრომს წარმოადგენს უკრაინელი სპეციალისტის ი. ბელოკონის 

მონოგრაფია „რეგიონული დაგეგმვა, თეორია და პრაქტიკა“. მოცემულ წიგნს აქვს 

ქვესათაური: „თეორია და პრაქტიკა“, რაც მიუნიშნებს იმაზე, რომ რეგიონები 

წარმოადგენენ როგორც კვლევის, ასევე პრაქტიკული საპროექტო მოღვაწეობის 

ობიექტებს.[15] 

 

პროექტები. 

ქალაქთმშენებლობაში განსახლების სახელმწიფო მნიშვნელობა განსაკუთრებით 

გაიზარდა 70-იან წლებში, „სსრ კავშირის ტერიტორიაზე განსახლების გენერალური 

სქემის“ შემუშავების დროს. ეს იყო მთავრობის სოციალური დაკვეთა არქიტექტურისა და 

ქალაქთმშენებლობის ორგანოებისათვის, რაც, როგორც მაშინ იყო მიჩნეული, 

მიმართული იყო უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სახალხო-სამეურნეო ამოცანების 

გადაწყვეტისაკენ. გენერალურ სქემაში ხორცშესხმულ იქნა პერსპექტიული განსახლების 

პროგრამულ-მიზნობრივი მოდელი. დისციპლინათაშორისი მეთოდოლოგიიდან 

განსახლების გენერალური სქემაში შეტანილ იქნა განსახლების იერარქიული 

სტრუქტურის აგების საბაზო დებულებები (ზოგადსაკავშირო, რესპუბლიკური, რეგიონული, 

ლოკალურ-ჯგუფური). 

1976-1978 წლებში, საპროექტო ინსტიტუტ „საქქალაქმშენსახპროექტში“ შემუშავდა „1991-

2001 წლების პერიოდამდე საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე განსახლების რეგიონული 

სქემა“ (პროექტის მთავარი არქიტექტორი - ბ. გაბუნია). ამ სამუშაოში მონაწილეობდნენ 

საკვლევი, საპროექტო და სასწავლო ინსტიტუტები - საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 



საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საქართველოს სსრ სახელმწიფო საგეგმო 

კომიტეტი. რეგიონული სქემა წარმოადგენდა ,,სსრკ ტერიტორიაზე განსახლების 

გენერალური სქემის,,  განვითარება-დეტალიზებას და იგი უკავშირდებოდა 

საქართველოს საწარმოო ძალთა განვითარების ძირითად მიმართულებებს და 

ტერიტორიულ განაწილებას (წყარო:Региональная схема расселения на территории ГССР 

на период до 1991-2001 г.г.). 

განსახლების გენერალურ სქემაში ძირითადი ცნებად მიჩნეულ იქნა „დასახლებათა 

ჯგუფური სისტემები“ (დჯს), როგორც განსახლების პერსპექტიული ფორმის მიზნობრივი 

მოდელი. ამ ქალაქთმშენებლობითი სტრუქტურების შექმნა გათვალისწინებული იყო 

ჩამოყალიბებული (ან ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი) საქალაქო აგლომერაციების 

ბაზაზე, მსხვილი ქალაქების გავლენის ზონებში. მოსახლეობის მომსახურების პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით, ინიშნებოდა, ასევე, დჯს-ის ქვეცენტრები, სათანადო ყურადღება 

ეთმობოდა საქართველოს მთიანეთში დჯს–ს ქვეცენტრების ჩამოყალიბებას. ამ პერიოდში, 

ამ მიმართულებით  შექმნილი და განხორციელებული პროექტებიდან აღსანიშნავია ი. 

მარგიშვილის (არქიტექტორები: ლ. მჭედლიშვილის, დ. მორბედაძის, ნ. დვალი) მიერ 

შესრულებული პროეტები აღმოსავლლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონებისთვის, 

კერძოდ: კერძოდ სოფელი გუდანის განსახლების პროექტი, რომელიც რეალიზებული 

იქნა. ამ პროექტმა, 1985 წელს სოფიის საერთაშორიო ბიენალეზე – ინტერარხი–85  – 

უმაღლესი ჯილდო ,,გრან–პრი,, და ოქროს მედალი მოიპოვა. 

 

 



 
 

 

 გუდანი 

 



 
 

ბისო – ხახმატი 

 

 

 

მათ შექმნეს საცხოვრებელი განაშენიანების პროექტები განვითარებული 

ინფრასტრუქტურით, სასტუმროების კომპლექსით, ტურისტული მარშრუტების 

გათვალისწინებით ფშავ–ხევსურეთში, საცხოვრებელი სახლები ბისო–ხახმატში 

ასაშენებლად.  

 

 



 

 

 

 
 

 

ფშავ–ხევსურეთი, ბისო–ხახმატი 

 



 
 

 

 

ფშავ–ხევსურეთი, ბისო–ხახმატი 

 

  

 
 

 

 

 

 



არქიტექტორთა პროექტით აშენდა საცხოვრებელი განაშენიანება შატილში. აქვე, მათ 

მიერ შექმნილი პროექტით დაგეგმილი იყო ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

შექმნა/განვითარება – შატილში უნდა აშენებულიყო ვრცელი სასტუმრო, სხვადასხვა 

ტურისტული ბაზები და ა.შ., მაგრამ სამწუხაროდ პროექტს გახორციელება არ ეღირსა. 

 

 

 
 

 
 

შატილი 



 
 

 
 

შატილი 



 
 

 

ტურისტული ბაზა 

ტურისტული მარშრური 

 

 
 

 

ფშავ–ხევსურეთი 



საქართველოს დასახლებათა ურბანული განვითარების პრაქტიკული საქმიანობის 

საკითხებში ასევე დიდი წვლილი მიუძღვით შესაბამის ორგანიზაციებსა და ინსტიტუტებს: 

„თბილქალაქპროექტს“,,,თბილზნიეპს,, „თბილარქთეორიას“ და სხვა.1976-1978 წლებში ,, 

თბილზნიეპში,, შემუშავებული „საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე განსახლების 

რეგიონული სქემა“ თავის შინაარსობრივ სტრუქტურაში ეფუძნებოდა სისტემურ მიდგომას 

და ითვალისწინებდა შემდეგ ეტაპებს:   

 

1. პერსპექტიული განსახლების მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა, მათ შორის 

საქართველოს მთიანი რეგიონებისთვის; 

2. განსახლების პერსპექტიული სისტემების ფორმირება; 

3. ალტერნატივების კომპლექსური შეფასების საფუძველზე საუკეთესო ვარიანტის 

შერჩევა; 

4. განსახლების რეგიონული სქემის გადაწყვეტების რეალიზაციის ეკონომიკური 

ეფექტიანობის განსაზღვრა; 

5. განსახლების რეგიონული სქემის რეალიზაციის პირობების გამოვლინება.[16] 

 

განსახლების სქემაზე მუშაობისას შემუშავდა და გაითვალა 4 ვარიანტი, რომელთა შორის, 

კომპლექსური ეფექტის (სარგებლიანობის) მაჩვენებლის მიხედვით, უპირატესობა მიენიჭა 

III ვარიანტს. 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე განსახლების გენერალური სქემა იმ დროისთვის იყო 

საკმაოდ პროგრესული ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო დოკუმენტი, როგორც 



დაპროექტების მეცნიერული და მეთოდოლოგიური ასპექტების მხრივ, აგრეთვე დარგის 

განვითარებისა და პრაქტიკულ გამოყენების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, აღნიშნული 

დოკუმენტი, როგორც რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელი 

ინსტრუმენტი, თავისი იდეოლოგიით დირექტიული ხასიათის იყო და, ბუნებრივია, მას თან 

ახლდა გეგმიური ეკონომიკის ყველა ნეგატიური მხარეები. მაგრამ მას, ჩვენი აზრით, 

ჰქონდა პოზიტიური მხარეც, რაც გამოიხატებოდა რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის 

სიღრმისეულ მეცნიერულ დასაბუთებაში და ტერიტორიული დარგობრივი დაბალანსების 

უზრუნველყოფაში. 

 

საერთაშორისო აქტორების პროგრამები, პროექტები. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში საერთაშორისო 

ინსტიტუტებისა და დონორი ორგანიზაციების საქმიანობა მრავალ ასპექტს მოიცავდა - 

დაწყებული ტერიტორიული მოწყობით და დამთავრებული ადგილობრივი გზების 

განვითარების ხელშეწყობით. ამ ორგანიზაციათა შორის აღსანიშნავია:  

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), რომელიც ახორციელებდა 

ტექნიკური დახმარების პროგრამებს (სასწავლო ტურების ორგანიზება და ა.შ.), აწყობდა 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან 

კონსულტაციებს. მისი ეგიდით განხორციელდა ცალკეული თვითმმართველი 

ერთეულების და მთიანი რეგიონების დახმარების პროგრამები, მუნიციპალური 

ადმინისტრაციების ტრეინინგები; 

 „ათასწლეულის გამოწვევის“ (MCG) პროგრამა უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი მთიანი 

რეგიონთაშორისი საგზაო მაგისტრალის მშენებლობას, მცირე და საშუალო ბიზნესის 

ხელშეწყობას, აგრეთვე მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ფორმირებისათვის 

მხარდაჭერას. 

 მსოფლიო ბანკი (WB) უპირატესად კონცენტრირებულია ისეთ მიმართულებებზე, 

როგორიცაა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, ასევე საირიგაციო და კომუნალური 

განვითარების პროექტები. 

 CARE/SLAR გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), „Mercy Corps” და CHF 

მონაწილეობს საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამაში. მის ფარგლებში 

დახმარება გაეწიათ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებს ადგილობრივ დონეზე, 

დაინერგა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძვლები, 

ხორციელდება მცირემაშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები საქართველოს  მთიანი 

რეგიონების ცალკეულ მუნიციპალიტეტში. 

 გარდა ამისა, საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროს რეფორმის 

მხარდაჭერისა და უზრუნველყოფის მიზნით დიდი სამუშაო არის გაწეული: 

–  გერმანიის ტექნიკური დახმარების სააგენტოს (GTZ); 

–  ევროკომისიის, სხვადასხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების - 

ურბანული ინსტიტუტის, ფონდ "ღია საზოგადოება  საქართველოს", ეროვნული 

დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI), საერთაშორისო გამჭირვალების (TI) და სხვათა მიერ.  



 სწორედ ამ ორგანიზაციების დახმარებით გახდა შესაძლებელი მთიანი რეგიონებისთვის 

რიგი ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადებებისა თუ კანონპროექტების 

შემუშავება, მონიტორინგისა და კვლევების განხორციელება, საექსპერტო დასკვნების 

მომზადება საკითხთა ფართო სპექტრზე, უცხოური გამოცდილების შესწავლა და 

გაზიარება, მრავალმხრივი დიალოგის წარმოება, მიმდინარე რეფორმის განმარტება და 

მისი პოპულარიზაცია.  

 ამავე დროს სახეზეა უარყოფითი ასპექტებიც: 

 – საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების თანამშრომლობა არ არის საკმარისად 

სინქრონიზებული. ამას ხშირად პარალელური თუ მსგავსი საქმიანობა მოსდევს შედეგად, 

რაც საგრძნობლად ამცირებს საერთაშორისო დახმარებისა და თანამშრომლობის 

ეფექტს; 

– არაკონცენტრირებული საერთაშორისო ძალისხმევა, სხვადასხვა საერთაშორისო 

ექსპერტის მიერ გაკეთებული ურთიერთგანსხვავებული დასკვნები თუ რეკომენდაციები 

საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას სასურველი მიმართულება მისცეს მუნიციპალურ 

ინსტიტუტებთან დაკავშირებით მიმდინარე კანონშემოქმედების პროცესს.  

შედეგად იქმნება ილუზია, რომ რეფორმა მიმდინარებობს გამჭირვალე გარემოში. 

რეალურად კი ხშირია შემთხვევა, როცა ხელისუფლების საქმიანობისას 

უგულებელყოფილია ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში საერთაშორისოდ 

აღიარებული პრინციპები და ღირებულებები. 

ამგვარად, ყველა ზემოთმოყვანილი და კიდევ სხვა მრავალი წყარო თავის სისტემურ 

ერთობლიობაში ქმნის ქალაქთმშენებლობისა და რეგიონული დაგეგმვის ევოლუციური 

მიმართულებების შემდგომი განვითარების კონცეფტუალურ და მეთოდოლოგიურ ბაზას.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფო 

სტრატეგიაში სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავება სულ რამოდენიმე აბზაცითაა 

წარმოდგენილი, არ არის განსაზღვრული თუ ვინ ზრუნავს ამ ფორმატის დოკუმენტაციის 

შემუშავებაზე და რომელი ორგანო შეითავსებს ტერიტორიული დაგეგმვის ორგანიზაციისა 

და მართვის ფუნქციებს. არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული ამ სახის სამუშაოების 

დაფინანსების წყაროები. 

კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები არ იგეგმება. საერთოდ, კი,  ორი მიდგომა 

არსებობს: სპეციალური კანონის მიღება ან დარგობრივ კანონებში, ან სახელმწიფო 

პროგრამებში გათვალისწინება. სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების 

წარმატებული მაგალითია მესტიის, ქობულეთის პროექტები... საბოლოო ჯამში, 

მსოფლიო პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ უმჯობესია, ამ ეტაპზე,  კონკრეტული სამთავრობო 

პროექტები განხორციელდეს. რაც შეეხება სოციალურ დახმარებას, ეს არაა მთავარი 

ფაქტორი იმისათვის, მაღალმთიანი რეგიონი დაიცლება თუ არ დაიცლება. უმთავრესია 

ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება და კონკრეტული ფუნქციის შეძენა. 
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