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აკრონიმების ჩამონათვალი

ARDA სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
ASL სიმაღლე ზღვის დონიდან 
BOD ბიოლოგიური ჟანგბადის მოთხოვნა
C&DW სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები
CB ბავშვის შემწეობა
CBO სათემო ორგანიზაცია
CC კლიმატის ცვლილება
CCA კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია 
CEDAW ქალების მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი
CENN კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 
CEO გენერალური დირექტორი
COVID-19 კორონავირუსის პანდემია
CRD ქრონიკული რესპირატორული დაავადებები
CSOs სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
DCFTA ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 
DRR კატასტროფის რისკის მართვა
DMO დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია 
ENPARD ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის
EPF ევროპის ფონდი
EU ევროკავშირი
FAO გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
GEL ქართული ლარი 
GFW მსოფლიო ტყეების ზედამხედველობის პლატფორმა 
GITA საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 
GNTA საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
GoG საქართველოს მთავრობა
HA ჰექტარი
HCV C ჰეპატიტის ვირუსი
HH შინამეურნეობა
HIV/AIDS ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსი / შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომი 
HPP ჰიდროელექტროსადგური
IDPs იძულებით გადაადგილებული პირები

IRDG ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული (ENPARD III) პროექტი „სოფლის განვითარების 
გაუმჯობესება საქართველოში“  (UNDP)

IT საინფორმაციო ტექნოლოგია
IUCN ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი
JNP ჯავახეთის ეროვნული პარკი
JPA ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები
KV/MW/GW კილოვატი / მეგავატი / გიგავატი
kWh კილოვატ-საათი
L/d ლიტრი დღეში
LAG ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
LDS ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
LEPL საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LLC შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 
MAR მუნიციპალური შეფასების ანგარიში („მშა“)
MDF მუნიციპალური განვითარების ფონდი
MEPA გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

MoH/MoLHSA საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო/მინისტრი
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MRDI რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
MSW მუნიციპალური მყარი ნარჩენები
NALAG საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
NCDC დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
NEA გარემოს ეროვნული სააგენტო
NEAP გარემოსდაცვითი ეროვნული სამოქმედო გეგმა 
NEET განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდები
NFA ეროვნული სატყეო სააგენტო
NGOs  არასამთავრობო ორგანიზაციები
OECD ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 
PA დაცული ტერიტორია
PHC პირველადი ჯანდაცვა
PWD შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 
RCV ნარჩენების შეგროვების მანქანები
RE&EE განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა
RS შემოსავლების სამსახური (საქართველოს) 
SAGA საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია
SDGs მდგრადი განვითარების მიზნები 
SESA დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 
SLM მიწის მდგრადი მართვა
SS მყარი ნაწილაკები / შეტივტივებული ნაწილაკები
SSA ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი
SSA სოციალური მომსახურების სააგენტო
SWMCG საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
TB ტუბერკულოზი
TOR ტექნიკური დავალება
TSA მიზნობრივი სოციალური დახმარება
UHC საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა
UHCP ჯანდაცვით საყოველთაო მოცვის პროგრამა
UNDP გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა

UNESCO გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია 
(იუნესკო)

UNICEF გაერთიანებული ერების ბავშვთა ფონდი (იუნისეფი)
UNIDO გაერთიანებული ერების ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია 
USAID ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
USD ამერიკული დოლარი
UWSCG შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
VET პროფესიული განათლება
WASH წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
WFD წყლის ჩარჩო დირექტივა
WGI ნარჩენების წარმოქმნის ინდექსი
WHO ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 
WR ქალთა ოთახი
WWF ბუნების მსოფლიო ფონდი
WWTP ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა
YB ახალგაზრდული ბანკი
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ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და ინდექსირება 
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1.  შესავალი
ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

წინამდებარე მუნიციპალური შეფასების ანგარიში („მშა“, „ანგარიში“) ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება 
საქართველოში“ (IRDG) ფარგლებში განხორციელებული ინიციატივაა. IRDG პროექტი საქართველოს 8 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება (ლაგოდეხი, დედოფლისწყარო, თეთრიწყარო, ბორჯომი, ახალქალაქი, 
ყაზბეგი, ქედა და ხულო). პროექტი საქართველოს სოფლებში არსებულ გამოწვევებს ეხმიანება და შესაბამისი 
ქმედებების განხორციელების გზით შემდეგი მიზნების მიღწევაზეა ორიენტირებული: (1) გაუმჯობესებული 
მმართველობა „სოფლის განვითარების სტრატეგიის“ (2017-2020 წწ), მისი „სამოქმედო გეგმის“ და მასთან 
დაკავშირებული პროგრამების ეფექტურად განხორციელებისთვის; (2) გაუმჯობესებული ეკონომიკური 
დივერსიფიკაცია, დასაქმება და სერვისები სოფლად; (3) გაუმჯობესებული გარემო, ბუნებრივი რესურსების 
მდგრადი მართვა და კლიმატის მიმართ ქმედება.

„ანგარიშის“ ამოცანაა ყველაზე შესაფერისი აქტივობების გამოვლენა სოფლის მხარდამჭერი პირდაპირი 
სერვისების მიწოდებისთვის IRDG პროექტის მიერ 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში, ასევე IRDG პროექტის 
აღჭურვა დამატებითი ცოდნით, არსებული ინტერვენციების გაუმჯობესების/მათში ცვლილების შეტანის 
მიზნით.

მეთოდოლოგია და მიდგომა
წინამდებარე „ანგარიშის“ განმასხვავებელი ნიშნებია: მისი კონცეპტუალური მიდგომა, მრავალთემატური 
ექსპერტთა გუნდი და ყოვლისმომცველი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, რომლებიც მუნიციპალიტეტების 
შესაფასებლად გამოიყენება ყველა განზომილებაში, რაც კი სოფლის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია.

კონცეპტუალური მიდგომა. შინაარსის არსებითი ნაწილი ლოგიკასა და ჩარჩოს ეფუძნება, რომელიც 
OECD-ის მიერ განსაზღვრული „3.0 სოფლის პოლიტიკით“ და „სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმით“ 
არის შემოთავაზებული.1

სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა2 

წყარო: OECD, 2016წ.

1.  „სოფლის პოლიტიკა“ 3.0. „სოფლის განვითარების ჩარჩო“, OECD, 2018წ.; „სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე საუკუნისთვის“ – „ინსტრუმენტების 
ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისთვის“, OECD, 2016 წ.

2.  „სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე საუკუნისთვის“ – „ინსტრუმენტების ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისათვის“, OECD, 2016 წ.
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არსებითად, პარადიგმის ჩარჩო ლოგიკურ ჯაჭვს წარმოადგენს, რომელიც სოფლის ეკონომიკის 
განვითარებაში დაგროვებულ ბოლოდროინდელ გამოცდილებას და მნიშვნელოვან ცვლილებებს ემყარება. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, პარადიგმა შეიძლება შემდეგნაირად შევაჯამოთ: ა) თავისთავად მიზანი არის სოფლად 
მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობის მაქსიმალურად ამაღლება, რაც ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებს 
მოიცავს (მაგალითად, სერვისების მისაწვდომობა; უსაფრთხოება ჯანმრთელობა; განათლება; შემოსავალი); 
ბ) კეთილდღეობის მაქსიმუმამდე ამაღლება შესაძლებელია პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის 
მდგრადი ზრდის მეშვეობით; გ) პარადიგმა სულ 3 თემატური სფეროს (ეკონომიკა, საზოგადოება, გარემო) და 
8 კომპონენტისგან შედგება. ამ რვა კომპონენტს თავიანთი ზოგადი პოლიტიკის ინსტრუმენტები გააჩნია 
(რომლებიც კონტექსტის შესაბამისად უნდა იყოს შერჩეული).

„ანგარიშის“ ძირითადი სტრუქტურა და მისი ფართო ანალიტიკური ჩარჩო ზემოთ აღწერილ აზროვნების 
ლოგიკას მიჰყვება, რათა OECD–ის მიერ რეკომენდებული და შესაფერისი პოლიტიკის ინტერვენციები 
შემუშავდეს სოფლის ცხოვრების თითოეული სფეროს/კომპონენტისთვის, როგორც ეს პარადიგმაშია 
ასახული. ცალკეული კომპონენტების ანალიზის დროს სხვა ინდივიდუალური ანალიტიკური საშუალებები 
და ინსტრუმენტები გამოიყენება.

ექსპერტთა მულტიდისციპლინური ჯგუფი. „ანგარიში“ სოფლის განვითარების სხვადასხვა სფეროში 
სპეციალიზებული ექსპერტების მულტიდისციპლინურმა ჯგუფმა მოამზადა, რასაც საფუძვლად საერთო 
კონცეპტუალური მიდგომა და ძირითადი მნიშვნელოვანი თემატური პრიორიტეტები დაედო. მათ შორის 
იყვნენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური დაცვის, 
პროფესიული განათლებისა და შრომითი ურთიერთობების, ახალგაზრდობის, გენდერის და გარემოს დაცვის 
საკითხების ექსპერტები. თემატური ექსპერტების სია წინამდებარე „ანგარიშის“ დანართში არის მოცემული.

კვლევისა და ანალიზის მეთოდოლოგია. კვლევის მეთოდებიდან გამოყენებული იყო ყოვლისმომცველი 
სამაგიდო კვლევა, ასევე პირველადი ინფორმაციის შეგროვება.

სამაგიდო კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტების და მათი შესაბამისი კონტექსტების შესახებ არსებული 
ანგარიშების შეგროვებას და განხილვას მოიცავდა. მასში ასევე შედიოდა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 
ასპექტის შესახებ არსებული ინფორმაციის შეგროვება ცალკეული მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისა და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისგან. ეროვნულ, რეგიონულ და 
მუნიციპალურ დონეზე არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია შეგროვდა და დეტალურად გაანალიზდა, 
შესაძლებლობის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის დონეზე.

პირველადი მონაცემების შეგროვება რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით ხდებოდა. უპირველეს ყოვლისა, 
ეს მოიცავდა „სოფლად არაფერმერული მეურნეობის საჭიროებების კვლევების“ ანალიზს, რომელიც 
UNDP საქართველოს „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტმა განახორციელა, 
ENPARD III-ის ფარგლებში. კვლევის მთავარი ამოცანა იყო სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური 
დივერსიფიკაციის სფეროში ძირითადი შეზღუდვებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა ორი კვლევის 
მეშვეობით: მოსახლეობის გამოკვლევა და არსებული არაფერმერული საწარმოების გამოკითხვა3.

ამის გარდა, პირველადი მონაცემების შეგროვების დროს ასევე ინტერვიუები და სამუშაო შეხვედრები 
გაიმართა ადგილობრივ მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან: ადგილობრივი და რეგიონული მთავრობების, 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების და ინდივიდუალური ბიზნესის წარმომადგენლებთან. ინტერვიუები 
მათი ზოგადი საჭიროებების და კოვიდ-19-ის პანდემიის ზეგავლენის შეფასებას ეხებოდა ადგილობრივი 
ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე (ეკონომიკა, საზოგადოება და გარემო). წინამდებარე „ანგარიშის“ 
დანართში მოცემულია იმ ადამიანების ჩამონათვალი, ვისთანაც კონსულტაციები გაიმართა.

ანალიტიკური მეთოდები რეგიონის ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი ანალიზისთვის სხვადასხვა 
შესაბამისი ინსტრუმენტი იქნა გამოყენებული (მაგ. ცვლილებათა მიზეზების და ადგილმდებარეობის 
კოეფიციენტის ანალიზი, მრავლობითი რეგრესიული ანალიზი ეკონომიკის შემთხვევაში და ა.შ.).

დოკუმენტის სტრუქტურა 
წინამდებარე „ანგარიში“ რამდენიმე თავისგან შედგება. I თავი – „შესავალი“ - ეს ნაწილია. II თავი - „ზოგადი 
კონტექსტი“ მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიულ, გეოგრაფიულ და სხვა ზოგადი მახასიათებლების აღწერას 

3.  დეტალური მეთოდოლოგია და კვლევის სრული ანალიტიკური ანგარიში წინამდებარე დოკუმენტის „დანართში“ არის მოცემული. 
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გვთავაზობს. III-VI თავები თემატურ პრიორიტეტებს მოიცავს - ეკონომიკა, საზოგადოება და გარემო, ასევე 
მოცემულია გამჭოლი პრიორიტეტები, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა და კავშირები სოფელსა და ქალაქს 
შორის. თითოეულ თემატურ პრიორიტეტში გაანალიზებულია არსებული მდგომარეობა, ასევე გამოვლენილია 
ძირითადი პრობლემები, პრობლემების ხის ჩარჩოსა და შესაძლო ჩარევების შემაჯამებელი განხილვის 
გათვალისწინებით. VII თავში წარმოდგენილია „დანართი“, რომელშიც თითოეული გამოვლენილი 
ინტერვენციის დეტალური აღწერა არის მოცემული, შესაბამის შედეგების ჩარჩოსთან ერთად, ასევე სხვა 
სათანადო მასალები, რომლებიც „ანგარიშის“ ძირითად ნაწილში არ შევიდა.

ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და ინდექსირება
ანგარიშში მრავალი აქტუალური თემატური სფერო და შესაბამისი ინტერვენციაა განხილული. 
ანგარიშში ნავიგაციის გასამარტივებლად პირობითი ფორმატირება, აგრეთვე სპეციფიკური ნუმერაციის 
ან ინდექსაციის სისტემა გამოიყენება, რათა ინტერვენციები მათი პრიორიტეტული მიმართულებების 
მიხედვით განისაზღვროს (მაგ. ეკონომიკა, საზოგადოება, გარემოს დაცვა), ასევე მათი სპეციფიკური თემა 
პრიორიტეტის ფარგლებში (მაგ. ეკონომიკა, ახალგაზრდული საკითხები და ა.შ.). ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 
განმარტებულია პირობითი ფერები, ასევე ინდექსაციის/კოდირების სისტემა.

ფერების პირობითი კოდირება

თემატური სფერო გამოყენებული ფერთა კოდი

ეკონომიკა / მულტისექტორული განვითარება 

ახალგაზრდული საკითხები

გენდერული საკითხები

ჯანდაცვა

სოციალური საკითხები

გარემო

წყარო: დოკუმენტის ავტორები.

ინტერვენციების ინდექსირება 

პრიორიტეტული სფერო კოდი თემატური სფერო კოდი

ეკონომიკა / მულტისექტორული 
განვითარება P1 ეკონომიკა / მულტისექტორული 

განვითარება EC

საზოგადოება P2 ახალგაზრდული საკითხები YU

გარემო P3 გენდერული საკითხები GE

ჯანდაცვა HE

სოციალური საკითხები SO

გარემო EN

კავშირები ქალაქსა და სოფელს 
შორის UR

წყარო: დოკუმენტის ავტორები.

მაგალითად, ილუსტრაციის სახით, P1-GE01 კოდი მიუთითებს, რომ ეს კონკრეტული ინტერვენცია 
გენდერულ საკითხებთან არის დაკავშირებული და 1-ლი პრიორიტეტის საჭიროებას ეხება (ეკონომიკა და 
მულტისექტორული განვითარება) და ამგვარი ინტერვენციების ჩამონათვალში პირველ ადგილს იკავებს.
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2 ზოგადი კონტექსტი
მდებარეობა და გეოგრაფია

მოსახლეობა, დემოგრაფია

ბუნებრივი რესურსები

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის პროფილი
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2.  ზოგადი კონტექსტი
მდებარეობა და გეოგრაფია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შედის და ჯავახეთის ვულკანურ ზეგანზე 
მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის სამხრეთი ნაწილი თურქეთს ესაზღვრება. მისი ადმინისტრაციული 
ერთეულებია: 22 თემი, რომელშიც 64 სოფელი და ქალაქი ახალქალაქი შედის. მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
ფართობია 1,234.8 კმ2. სიმაღლე ზღვის დონიდან 1,500-3,300 მეტრის ფარგლებში მერყეობს. ახალქალაქამდე 
მანძილი თურქეთის უახლოესი საზღვრიდან (კარწახი) 30 კმ-ია, თბილისიდან - 199 კმ, ათასწლეულის 
გამოწვევის კორპორაციის (MCC) მიერ რეაბილიტირებული ავტომაგისტრალით (3 საათი 33 წთ-ის სავალზე), 
ხოლო ახალციხის გავლით - 271 კმ, ახალციხიდან (რეგიონული ცენტრი) მანძილი არის 71 კმ (1 საათი და 20 
წუთის გზა), სომხეთთან უახლოესი საზღვრიდან (ნინოწმინდა) კი - 41 კმ.4  

მუნიციპალიტეტის რუკა

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. 

მოსახლეობა, დემოგრაფია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 41,500 ადამიანი ცხოვრობს, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 13%-ით 
არის შემცირებული. სოფლების ერთ მესამედში 200-500 მოსახლეა, ხოლო მეორე მესამედში - 500-1,000 
მოსახლეზე მეტი. მოსახლეობის 18.4% ახალქალაქში ცხოვრობს. მოსახლეობის უმეტესობა ეთნიკურად 
სომეხია (93.8%)5. მოსახლეობის 3.5% მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას იღებს6. შინამეურნეობების თითქმის 
ერთ მესამედში სულ მცირე, ერთი ოჯახის წევრი არის მიგრირებული და მიგრანტთა 80% სამუშაოდ არის 
წასული ქვეყნიდან, დანარჩენები კი ბიზნესის მფლობელები არიან (ძირითადად რუსეთის ფედერაციაში).7 
მუნიციპალიტეტში სიდიდით მეორე შემოსავლის წყაროს ფულადი გზავნილები წარმოადგენს. ახალქალაქში 
მცხოვრები ოჯახების დაახლოებით 23.9% ფინანსურ დახმარებას იღებს უცხოეთში მომუშავე ემიგრანტების, 
ან საზღვარგარეთ სეზონურ სამუშაოზე წასული მიგრანტებისგან. მუნიციპალიტეტისთვის პენსიები 
შემოსავლის მესამე ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს და ოჯახების 33.6% მცირე პენსიას 
4. https://www.mcc.gov/where-we-work/program/georgia-compact 
5. წყარო: ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2020 წწ..
6. წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2019წ.
7. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის მოსახლეობის პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, 

LAG, 2017წ.
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იღებს. საჯარო მოხელეების შემოსავლები მუნიციპალიტეტის შინამეურნეობების შემოსავლის 17.8%-ს 
შეადგენს. დარჩენილი შემოსავლის ნაწილი მცირემასშტაბიან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებსა და 
კერძო სექტორში დასაქმებაზე მოდის.8

მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა თვითდასაქმებულ ფერმერებს შეადგენს, რომლებიც 1.5 ჰექტარზე 
ნაკლები ფართობის მიწის ნაკვეთს ფლობენ და ძირითადად მეკარტოფილეობას და მესაქონლეობას 
მისდევენ, თუმცა, შედარებით ნაკლები წილით დაკავებულნი არიან მეცხვარეობით, მეფუტკრეობით და 
მეთევზეობით. სოფლის მეურნეობის გარდა, სამთავრობო უწყებებში (მერია, სკოლები და ა.შ.) დასაქმება 
მოსახლეობის 17.8%-ისთვის შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს. სამუშაო ძალა მოსახლეობის 63%-ს 
შეადგენს.

დემოგრაფიული პროფილი სქესის მიხედვით
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სქესის მიხედვით განაწილება შემდეგნაირია - 22,147 (49.1%) მამაკაცი და 
22,927 (50.9%) ქალი. მოსახლეობის 81.6% სოფლად, ხოლო 18.4%- ქალაქში ცხოვრობს. ურბანულ ტერიტორიებზე 
მოსახლეობის 47.2% არის მამაკაცი, ხოლო 52.8%- ქალი; სოფლად კი მამაკაცების წილი არის - 49.6%, 
ქალებისა - 50.4%9. 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდან სოციალური 
მომსახურების სააგენტოში რეგისტრირებული ბენეფიციარების საერთო რაოდენობა 3,375 ადამიანია. 
მათგან 61% ქალია, 39%- მამაკაცი. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საარსებო შემწეობას მოსახლეობის 
16% იღებს. საარსებო შემწეობის რეგისტრირებულ მიმღებთა შორის ქალების წილია 62% და მამაკაცების - 
38%. პენსიონერებს შორის ქალების რაოდენობაა 72.2%, ხოლო მამაკაცების - 27.8%. მიგრაციის მაჩვენებელი 
მთლიანი მოსახლეობის 5.5%-ს შეადგენს. მიგრანტების 30% ქალია, 70% კი მამაკაცი. მიგრაციის ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელია საზღვარგარეთ მიგრაცია - 56%. ქალები მიგრაციის მთავარ მოტივად პირად მიზეზს 
ასახელებენ (61%), ხოლო მამაკაცი მიგრანტების 79% საზღვარგარეთ სამუშაოდ / შემოსავლის მისაღებად 
მიდის.10

ბუნებრივი რესურსები 
მიწა. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მთლიანი მიწის ფართობის 77% სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით 
გამოიყენება. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მიწას შედარებით აქტიურად ამუშავებენ, რის შედეგად გარემოს 
ბუნებრივი აღდგენის შესაძლებლობები ზეწოლის ქვეშ ექცევა. მუნიციპალური მიწების დაახლოებით 
0.7% შინამეურნეობების ნაკვეთებს წარმოადგენს. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების 
ფართობია 27,792 ჰა, რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 23%-ს შეადგენს. ტყის რესურსი მწირია 
და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მხოლოდ 5.6%-ს (6,900 ჰა) ფარავს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
არსებული ყველა დაცული ტერიტორიის ფართობია 13,474 ჰექტარი, რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
ტერიტორიის 10.9%-ს შეადგენს.11

წყლის რესურსები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს საკმარისი სასმელი და სარწყავი წყლის რესურსი 
გააჩნია, მაგრამ მთავარ პრობლემას რესურსების არაეფექტიანი განაწილება წარმოადგენს, რაც 
სოფლებში წყალმომარაგების ნაკლებობას იწვევს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს დასავლეთის მხარეს 18 
კილომეტრის მანძილზე მდინარე მტკვარი ესაზღვრება, ხოლო ჩრდილოეთის გარკვეულ ნაწილში - მდინარე 
ფარავანი. მუნიციპალიტეტში შემდეგი ტბებია - აბული, ვაჩიანი, ლევანი, პასკია (ზრესკი), ტაბაწყური, 
ხოზაფინი (კარწახი), სულდა. მდინარეები და ტბები ენერგორესურსად და სარწყავი მიზნებისთვის, აგრეთვე 
მეცხოველეობისთვის გამოიყენება. რეგიონს სასმელი წყლის მნიშვნელოვანი მარაგი აქვს, რომელიც 
რამდენიმე წყაროს, ასევე დიდი და პატარა ტბების სახით არის წარმოდგენილი.12

დაცული ტერიტორიები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯავახეთის ეროვნული პარკი13 და კარწახის, 
სულდას, თეთრობისა და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილები მდებარეობს.

მინერალური რესურსები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მრავალფეროვანი საბადოებით და 
წიაღისეულით (მაგალითად, ბაზალტის ქანები)14. წარმოებისთვის საკმარისი რაოდენობის სამშენებლო 
8.  წყარო: ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2020 წწ.
9.  საქსტატი, 2014 წლის აღწერა, ახალქალაქი
10.  მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.
11.  წყარო: ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2020 წწ.
12.  წყარო: ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2020 წწ.
13.  ბოლო სამი წლის განმავლობაში ჯავახეთის ეროვნულ პარკს საშუალოდ 6,000 ვიზიტორი ესტუმრა; წყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო 
14.  წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 2020 წ. 
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მასალაა: აზავრეთის საბადოში - კირქვა (არსებული რესურსის მოცულობაა დაახლოებით 554 ათასი მ3); 
სოფელ ზაქვში - ვულკანური წიდა; სოფელ სულდასა და ოკამში - პემზა; ჭობარეთის მასივში - მარმარილო, 
პერლიტი და ტუფი. მუნიციპალიტეტების მინერალური რესურსები შემდგომ შესწავლას საჭიროებს.

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის პროფილი
მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის მაჩვენებლების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ახალქალაქი მოსახლეობის 
მხრივ შედარებით მაღალი სიმჭიდროვის, ხოლო ბიზნესის მხრივ - დაბალი სიმჭიდროვის მუნიციპალიტეტებს 
მიეკუთვნება, სადაც ბაზრის პოტენციალი დაბალია (მანძილი მთავარ აგლომერაციებამდე).15

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვე და ბაზრის პოტენციალის პროფილი

წყარო: ავტორების გამოთვლები.

პროფილის მიხედვით, პოლიტიკის ფარგლებში რეაგირება უფრო მეტად უნდა იყოს მიმართული ახალი 
საწარმოების შექმნის ხელშეწყობაზე, ასევე, სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების გაუმჯობესებაზე.

15.  მოგვიანებით განმარტებულია წინამდებარე „ანგარიშში“ სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების თავში.
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AKHALKALAKI    Municipal Assessment Report

 
 

3 პრიორიტეტი 1 (P1)
ეკონომიკა და მრავალსექტორული 
განვითარება

რეგიონული კონტექსტი

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა

სექტორის დინამიკის და კონკურენტუნარიანობის განხილვა

შრომის ბაზარი

წარმატების მთავარი ფაქტორები, საჭიროებები 
და გამოწვევები ბიზნესის წარმოებისთვის

კოვიდ-19-ით გამოწვეული მოკლევადიანი საჭიროებები

ადგილობრივი ეკონომიკის ახალგაზრდული განზომილება

ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული განზომილება

მთავარი დასკვნები
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3. პრიორიტეტი 1 (P1) – ეკონომიკა და 
მრავალსექტორული განვითარება

წინამდებარე თავი სამი თემატური პრიორიტეტიდან ერთს მოიცავს - ეკონომიკა და მრავალსექტორული 
განვითარება. მასში მოცემულია არსებული ვითარების ანალიზი, აგრეთვე, პრობლემური ხის ჩარჩოს მეშვეობით 
ძირითადი პრობლემები არის გამოვლენილი, შესაძლო ინტერვენციების შეჯამებასთან ერთად.

OECD-ის თანახმად, შორს მდებარე სასოფლო ტერიტორიების შემთხვევაში (რომელსაც ეს მუნიციპალიტეტი 
ეკუთვნის), ზრდას განაპირობებს აბსოლუტური და შედარებითი უპირატესობის მქონე სფეროების ათვისება, 
საექსპორტო ბაზრებთან კავშირის გაუმჯობესება, შედარებითი უპირატესობის მქონე სფეროების შესაბამისი 
უნარები და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისების მიწოდება. აქვე აღნიშნულია, რომ სოფლის პოლიტიკის 
მთავარი ამოცანა უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდა, 
სოფლის ტერიტორიებზე სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური კეთილდღეობის ასამაღლებლად.16  აქედან 
გამომდინარე, წინამდებარე თავის მთავარი მიზანია იმ სფეროების გამოვლენა, სადაც ეკონომიკის სექტორების 
პროდუქტიულობა და კონკურენტუნარიანობა უფრო კარგად, ან არასაკმარისად მუშაობს, ვიდრე ჩვენი სამიზნე 
ჯგუფის სხვა სექტორები, სხვა რეგიონები და მუნიციპალიტეტები. აღნიშნულ თავში ასევე მოცემულია დასკვნები 
ადგილობრივი ეკონომიკისა და არაფერმერული ბიზნესის სექტორის საჭიროებების შესახებ.

რეგიონული კონტექსტი
ბოლო პერიოდში რამდენიმე კვლევა განხორციელდა რეგიონებში არსებულ კლასტერებთან დაკავშირებით, 
მათ შორის ამ რეგიონში. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადრე შესწავლილი იყო სხვადასხვა ღირებულების 
ჯაჭვები, როგორიცაა: ხახვი, თაფლი, კალმახი, კარტოფილი. რეგიონული განვითარების სტრატეგიამ 
რამდენიმე პრიორიტეტული სექტორი გამოავლინა (როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე არასასოფლო-
სამეურნეო სექტორებში).

რეგიონის სტრატეგიული სექტორები ადგილობრივი ხელისუფლების მიხედვით 

პირველადი სოფლის მეურნეობა / 
აგრო გადამუშავება წარმოება

მარცვლეული
ბოსტნეულის გადამუშავება
მიწის თხილი
ბიო-კარტოფილი
თაფლის წარმოება და გადამუშავება

არ შეესაბამება

წყარო: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წწ.

ამას გარდა, UNIDO-ს მიერ განხორციელებულმა კვლევამ რეგიონში რამდენიმე ახალი, ან განვითარების 
პოტენციალის მქონე კლასტერი გამოავლინა. 

რეგიონში გამოვლენილი არსებული და განვითარებადი კლასტერი17

პირველადი სოფლის მეურნეობა /                
აგრო-გადამუშავება წარმოება

რძის პროდუქტების წარმოება

მეთევზეობა (კალმახი)

ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება
ხის მასალის დახერხვა და ფიცრების მომზადება
გამაგრილებელი სასმელების; მინერალური წყლების, 
სხვა წყლების წარმოება
პლასტმასისგან დამზადებული სამშენებლო მასალების 
წარმოება 
სხვა სამშენებლო სადურგლო წარმოება

წყარო: UNIDO, 2020წ.

16.  სოფლის პოლიტიკა 3.0 – OECD-ის პოლიტიკის დოკუმენტი 
17.  განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების რუკაზე ასახვა საქართველოში, UNIDO, 2020 წ. 
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რეგიონში არსებული და ამჟამად განვითარებადი კლასტერების რუკა18

ხის მასალის დახერხვა და ფიცრების მომზადება

სამცხე-ჯავახეთი

თევზის წარმოება (კალმახი)

სხვა სამშენებლო სადურგლო მასალების წარმოება

სამშენებლო პლასტმასის მასალების წარმოება

ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება

რძის პროდუქტების წარმოება

გამაგრილებელი სასმელების - მინერალური წყლების 
და სხვა ჩამოსხმული წყლის წარმოება

წყარო: UNIDO, 2020წ.

რეგიონში რამდენიმე არაფერმერული ინდუსტრიის კლასტერი არსებობს, რომლებიც ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტშიც არის წარმოდგენილი. ეს არის გამაგრილებელი სასმელების / წყლის წარმოება და 
სამშენებლო ხის მასალის წარმოება.

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა

ბიზნესის სექტორის შემადგენლობა და წარსულში არსებული დინამიკა 
სოფლის მეურნეობა ადგილობრივი ეკონომიკის უდიდესი ნაწილს იკავებს, ხოლო არაფერმერული სექტორი 
შედარებით მცირეა. საწარმოთა სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა კარგად ორგანიზებული არ არის. სწორედ 
ამის გამო მუნიციპალიტეტში ბიზნესის სექტორის ზომისა და შემადგენლობის შესაფასებლად მონაცემების 
რამდენიმე წყარო იქნა გამოყენებული. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 946 მოქმედი საწარმოა 
რეგისტრირებული. მათი დაახლოებით 21% მუნიციპალიტეტის გარეთ ოპერირებს, ხოლო საწარმოების 25%-
ის შემთხვევაში მათი რეალური ფუნქციონირების ადგილი ცნობილი არ არის. სიდიდის მხრივ, საწარმოების 
98.6% მცირეა. მუნიციპალიტეტში არც ერთი დიდი საწარმო არ არის, ხოლო საშუალო ზომის საწარმოების 
რაოდენობაა 10.

მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოები 

ფაქტობრივი მისამართი მცირე საშუალო დიდი ზომა 
უცნობია სულ ჯამი ჯამის %

ახალქალაქი 679 3 0 2 684 72%

ახალქალაქის გარეთ 21 0 0 0 21 2%

უცნობი 233 7 0 1 241 25%

საერთო ჯამი 933 10 0 3 946 100%

ჯამის % 98.6% 1.1% 0.0% 0.3% 100.0% 100.0%

წყარო: საქსტატი.

ალტერნატიული წყაროს - შემოსავლების სამსახურის თანახმად, 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში 1,014 
გადასახადის გადამხდელი აქტიური საწარმო იყო რეგისტრირებული და მათი რიცხვი ბოლო ოთხი წლის 
განმავლობაში თითქმის 21%-ით გაიზარდა 2016 წელთან შედარებით, როცა მათი რაოდენობა დაახლოებით 840 იყო.

18.  განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების რუკაზე ასახვა საქართველოში, UNIDO, 2020 წ.
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აქტიური საწარმოების დინამიკა და სექტორების მიხედვით ჩაშლა მუნიციპალიტეტში

19

2016

აქტიური წარმოებები

2017 2018 2019

წარმოება; 11% ჯანდაცვა; 1%
ბუნებრივი რესურსები; 0%

ელექტროენერგიის, გაზის 
და წყლის გენერაცია 
და მიწოდება; 0%

საფინანსო სერვისები; 0%
უძრავი ქონების მართვა; 1%

სხვა; 10%

სოფლის 
მეურნეობა; 1%

მთავრობის 
ადმინისტრაცია; 0%

აზარტული 
თამაშები; 0%

რესტორები და 
კვების ობიექტები; 4%

ტრანსპორტი; 3%

მშენებლობა; 4%

სერვისები; 9%

ვაჭრობა; 53%

იურიდიული, საკონსულტაციო 
და სარეკლამო სერვისები; 1%

საბინაო სერვისები; 1%

+ 21%
840

925
1050 1014

წყარო: შემოსავლების სამსახური.

რეგისტრირებული საწარმოების დიდი უმრავლესობა ვაჭრობაშია (53%), შემდეგ მოდის წარმოება (11%) და 
მომსახურება (9%). 

დასაქმების მხრივ წამყვანი დარგებია: კვების გადამუშავება/მომსახურება (46%), ვაჭრობა (25%), 
მშენებლობა (10%), სასტუმროები და რესტორნები (9%) ვაჭრობა (13%), სამთომოპოვებითი საქმიანობა (20%), 
სხვა საზოგადოებრივი/პირადი სერვისები (14%), საოჯახო მეურნეობა (9%) და ტრანსპორტი (9%).19

დასაქმება მუნიციპალიტეტში ბიზნესის სექტორში20

19

-

მშენებლობა; 55; 10%

რთული დასადგენია; 0; 0%
საყოფაცხოვრებო წარმოება; 0; 0%

სასმელების წარმოება; 0; 0%

ელექტროენერგიის გაზის 
და წყლის წარმოება; 0; 0%

საკვების გადამუშავება / 
სერვისები; 244; 46%

სხვა საზოგადოებრივი / 
პირადი სერვისები; 24; 5%

ჯანდაცვა; 25; 5% ტრანსპორტი; 0; 0%
უძრავი ქონება; 0; 0%

სასტუმროები და რესტორნები; 49; 9%

ვაჭრობა; 134; 25%

წყარო: ბიზნესის კვლევის ანალიზი.

სავაჭრო პოტენციალის მქონე ეკონომიკის დარგების განვითარება მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დაძლევის 
ერთ-ერთ მთავარ გზას წარმოადგენს. 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა 29 კომპანიამ 
პროდუქცია ექსპორტზე გაიტანა, რაც 2015 წელთან შედარებით 93%-იან ზრდას აჩვენებს. მათი უმრავლესობა 
მცირე ინდივიდუალური მეწარმეა. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტზე მომუშავე კომპანიების რაოდენობა 
პროცენტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად გაიზარდა, აბსოლუტურ რიცხვებში ეს მცირეოდენ ზრდას 
წარმოადგენდა.

19.  ბიზნეს კვლევა არაფერმერულ ეკონომიკურ საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019წ. 
20.  ბიზნეს კვლევა არაფერმერულ ეკონომიკურ საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019წ.



20

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

ექსპორტიორი კომპანიები მუნიციპალიტეტში  

15

9
7

9

23

20162015 2017 2018 2019

+ 93%

ექსპორტიორი კომპანიები (ახალქალაქი) ექსპორტიორი კომპანიები (ახალქალაქი)

ინდივიდუალური 
მეწარმე

93%

შპს
7%

წყარო: საქსტატი.

ძირითადი სექტორები
უფრო მეტი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის გათვალისწინებით, წარსული ძალისხმევის და რეგისტრირებული 
ბიზნესის რაოდენობის მიუხედავად, ეკონომიკის წამყვან სექტორს მცირე მეურნეობები წარმოადგენს. 
ქვემოთ მოცემულ ნაწილში ამ სექტორების ძირითადი მახასიათებლები მოკლედ არის შეჯამებული.

ვაჭრობა. ეს სექტორი ძირითადად მცირე საცალო მაღაზიებით არის წარმოდგენილი. საშუალოდ, თითოეულ 
სოფელში ერთი პატარა ჯიხური ან მაღაზიაა. არსებული მაღაზიების 70%, განსაკუთრებით კი მცირე ზომის 
ჯიხურები, საგადასახადო სამსახურში ოფიციალურად რეგისტრირებული არ არის. ახალქალაქის უმეტეს 
ადგილებში საპარიკმახერო, ფეხსაცმლის შემკეთებელი, მკერავი, მანქანების პროფილაქტიკა, სააფთიაქო 
და სხვა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი ან მომსახურება არ არსებობს. ყველა სოფელში არის პატარა 
მაღაზიები, სადაც ძირითადად პირველადი დანიშნულების საქონელი იყიდება. სხვა პროდუქციის უმეტესობას 
ქალაქ ახალქალაქის მაღაზიებში, ან ღია აგრარულ ბაზარში ყიდულობენ. მცირე ადგილობრივი მოვაჭრეები 
ხშირად ამ საქონელს ახალქალაქში ყიდულობენ და შემდეგ თავიანთ სოფლებში ჰყიდიან. საკვების, 
სასმელის და სხვა სამომხმარებლო პროდუქციის უმეტესობა ადგილზე სადისტრიბუციო კომპანიების მიერ 
არის მიწოდებული, თუმცა, შედარებით დიდი სოფლებიდან მოვაჭრეების გარკვეული ნაწილი გარკვეულ 
პროდუქციას პერიოდულად თბილისში შეისყიდის ხოლმე.

სოფლის მეურნეობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობას ეწევა, სადაც ძირითადად ოჯახისთვის აუცილებელი პროდუქცია მოჰყავთ. სოფლის 
მეურნეობის წამყვანი საქმიანობაა მებოსტნეობა - კულტურების მოყვანა (ძირითადად - მეკარტოფილეობა), 
შემდეგ მოდის მეცხოველეობა - ძირითადად მესაქონლეობა, თუმცა, ასევე გავრცელებულია მეცხვარეობა, 
მეფუტკრეობა და მეთევზეობა. ამ ტერიტორიაზე არსებული კლიმატური პირობები სხვადასხვა სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის მოყვანის შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა მიწაზე სხვადასხვა ხილი მოდის, 
მაგ. ვაშლი, მსხალი, ბალი, ასევე ასკილი, სხვადასხვა კენკრა და ნიგოზი. მებაღეობის და მებოსტნეობის 
მხრივ შემდეგი კულტურების მოყვანის პოტენციალი არსებობს: ჭარხალი, ნიორი, ხახვი, კომბოსტო, ლობიო, 
თალგამი და სტაფილო. ფერმერები ასევე ქერის, შვრიის და ხორბლის კულტურებს აწარმოებენ, თუმცა 
წარმოების მოცულობა შედარებით მოკრძალებულია. აგრარული პროდუქტიულობა კვლავ დაბალია, რაც 
შემდეგი მიზეზებით არის გამოწვეული: მცირე მეურნეობა; კოოპერატივების კუთხით ცუდი გამოცდილება 
თუ უარყოფითი აღქმა თანამშრომლობისა და ერთობლივი საქმიანობის მიმართ სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოებაში, გადამუშავებასა და მარკეტინგში; კულტურების გაუმჯობესებული ჯიშებისა და ახალი 
ტექნოლოგიების არაადეკვატური გამოყენება, რაც აუცილებელია უფრო ინტენსიური და მრავალფეროვანი 
წარმოებისთვის; სასოფლო-სამეურნეო საწარმოო რესურსების ცუდი ხარისხი, როგორიცაა სასუქები; 
არაადეკვატური სარწყავი სისტემა და მექანიზაციის გამოყენების დაბალი მაჩვენებელი. აგრარული 
კვლევა, ექსტენციის მომსახურება და სახელმწიფო დანახარჯები, რომლებიც ფერმერებსა და ბაზრებს 
შორის კავშირების განმტკიცებას ხელს უწყობენ, სათანადო დონეზე ჯერ კიდევ არ ფინანსდება. პირველადი 
წარმოების თვალსაზრისით, მეკარტოფილეობის გარდა, მებაღეობის და კულტურების საწარმოო 
ენერგოეფექტური სათბურების განვითარების შესაძლებლობა არსებობს. ზოგიერთ სოფელში სანელებლებს 
აწარმოებენ. ზოგ თემში არის საკალმახეების განვითარების პოტენციალი წყლისა და გარემოს უნიკალური 
ხარისხის გამო. მეფუტკრეობაც ასევე ალპური თაფლის წარმოების კარგ შესაძლებლობებს გვთავაზობს.
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წარმოება და დამუშავება. მუნიციპალიტეტში 38 ლიცენზია მოქმედებს ძირითადად ბაზალტის, ანდეზიტისა 
და ვულკანური წიდის მოპოვებაზე.21 მუნიციპალიტეტში წარმოების ძირითადი დარგია მინერალური ქვის 
დამუშავება და წარმოება. ბაზალტისგან სხვადასხვა ტიპის ქვის მასალა, ფილები და ფირფიტები მზადდება 
(რაც ძირითადად ტროტუარების და ექსტერიერის მოსაპირკეთებლად გამოიყენება). ბაზალტის ქვის 
მწარმოებლები ძირითადად მცირე საწარმოებია. გაცილებით დიდი კომპანიები ხრეშს, ქვიშას და პემზას 
აწარმოებენ სამშენებლო მიზნებისთვის. სოფელ აზავრეთში კირქვა იწარმოება; სოფელ ზაკვში - ვულკანური 
წიდა; სულდასა და ოკამში - პემზა და ვულკანური წიდა; ჭობარეთში - მარმარილო, პერლიტი და ტუფი.22 
ახალქალაქის განაპირას - ბაზალტი (იყიდება რეგიონის მასშტაბით, ასევე, აზერბაიჯანსა და თურქეთში) 
და რეზინის წებო იწარმოება, ხოსპიოში - სამშენებლო ბლოკები, ხოლო ვაჩიანში - სამშენებლო ბლოკების 
წარმოება და სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა ხდება. ფარავნის ტბასთან, მუნიციპალიტეტის მიმდებარედ, 
პერლიტის საბადოები მდებარეობს, საიდანაც წარმოებული პროდუქცია რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე, 
ასევე აზერბაიჯანში, უკრაინასა და რუსეთში გააქვთ სარეალიზაციოდ. 

ადგილობრივი მინერალური წყალი ლიცენზირებულია, მაგრამ წარმოება ადგილზე არ ხდება23. რამდენიმე 
მინიქარხანა გამაგრილებელ სასმელებს აწარმოებს ადგილობრივი, მუნიციპალური ბაზრისთვის. ქალაქ 
ახალქალაქში კარაქის მწარმოებელი და საკონდიტრო კომპანიაა „ალპენ მილკი“, რომელიც პროდუქციას 
ქვეყნის მასშტაბით ჰყიდის და ექსპორტზეც გადის საქართველოს ფარგლებს გარეთ.24 ადგილობრივი ლუდის 
კომპანია - „ბალლისი“ რამდენიმე წლის წინ დაიხურა. გადამუშავების თვალსაზრისით, შაქრის ჭარხლის 
საწარმოო ობიექტის განვითარების პოტენციალი არსებობს; ასევე მოქმედებს სახამებლის და სპირტის 
ქარხანა კარტოფილის პროდუქციის შედეგად მიღებული ქვეპროდუქტების საწარმოებლად; ცხოველური 
საკვების წარმოების ფაბრიკა და სასაკლაო, გადამამუშავებელი და სასაწყობე ობიექტები კარტოფილის 
პროდუქციის დახარისხებისა და დაფასოებისთვის. 

ტურიზმი. იმის მიუხედავად, რომ მუნიციპალიტეტში დღესდღეობით ტურიზმი დიდად განვითარებული 
არ არის, მდიდარი ბუნებრივი მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, აქ ტურიზმის სექტორს გარკვეული 
პოტენციალი გააჩნია. მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობებია: ჯავახეთის ეროვნული პარკი 
და კარწახის, სულდას, თეთრობისა და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილები. ეროვნული პარკი ადგილობრივ 
და საერთაშორისო ტურისტებს, მოლაშქრეებს, მეთევზეებსა და ორნიტოლოგებს მასპინძლობს. აქვე არის 
ვიზიტორთა ცენტრი, საკონფერენციო დარბაზი, ტექნიკა, პროფესიონალი რეინჯერები და რამდენიმე 
საოჯახო სასტუმრო. ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიაზე ჩამოსულ სტუმრებს შემდეგი სახის ფასიანი 
მომსახურება შეუძლიათ მიიღონ: ფრინველებზე დაკვირვება (მათ შორის, შესაბამისი აღჭურვილობა); 
თევზაობა; ჯირითი; 15 ადამიანისთვის განკუთვნილი საპიკნიკე ფართი, ცეცხლის დასანთები ადგილით და 
სანაგვე ურნით. პარკინგი სტუმრებისთვის უფასოა. დაცული ტერიტორიების სააგენტო რამდენიმე მარშრუტს 
გვთავაზობს: ხანჩალის ტბა; მადათაფას ტბა; ბუღდაშენის ტბა; სულდას ჭაობის აღკვეთილი, კარწახის 
ჭაობის აღკვეთილი; მადათაფას მთა; ვეფხვის კანიონი. 

როგორც ადგილობრივმა დაინტერესებულმა მხარეებმა აღნიშნეს, მუნიციპალიტეტისთვის ტურიზმის 
სექტორის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რის გამოც რთულია 
მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობების დაკავშირება რეგიონის სხვა დანარჩენ მნიშვნელოვან 
მიმართულებებთან, როგორიცაა ვარძია და რაბათი. რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა ხარვეზებით 
გამოირჩევა. ტურიზმის სექტორში გამოვლენილი გამოწვევები და საჭიროებები ქვემოთ არის მოცემული: 

ძირითადი გამოწვევა დასაბუთება

ზოგადი 
ინფრასტრუქტურის 
არასახარბიელო 
მდგომარეობა

ზოგადად, მუნიციპალიტეტში გზები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ასევე 
ძალზე ძნელია მთავარ ღირსშესანიშნავ ადგილებამდე მისვლა, რაც 
მუნიციპალიტეტში არსებული ამგვარი ღირსშესანიშნაობების ჩართვას  
ართულებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შემოთავაზებულ ტურისტულ 
მარშრუტებში. ამ მხრივ, ვარძიიდან მომავალი წრიული გზის შეკეთების იდეა 
ერთ-ერთ შესაძლებლობას წარმოადგენს.

21.  წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 2019წ.
22.  წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ნოემბერი 2018წ.
23.  წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 2019წ.
24.  შპს „ალპენ მილკი“ (LLC Alpen Milk) ახალქალაქში კარაქს აწარმოებს შპს „ვესტ ინვესტისთვის“ ბრენდული სახელით „ვესტლენდი“ (WESTLAND) 
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არასათანადო 
ტურისტული 
ინფრასტრუქტურა და 
ტურისტული პროდუქტები

დაბინავების შეზღუდული შესაძლებლობები ან მწირი პროდუქტები - 
კემპინგის ადგილები, საოჯახო სასტუმროები, ოჯახური ტიპის სასტუმროები 
ან სასტუმროები. ქალაქში არ არსებობს ტუროპერატორები, არც მარშრუტები, 
ნიშნები, მიმართულებები და რუკები. სტუმრისთვის ტურისტული 
ინფორმაციის მიწოდება ძალიან შეზღუდულია. მუნიციპალიტეტში ჩამოსული 
სტუმრებისთვის არ არის განსაზღვრული ტურისტული მარშრუტები, 
მიმართულებები, მარშრუტების რუკები ან აღმნიშვნელი ნიშნები, არც 
საინფორმაციო წყაროები.

ინფორმირებულობის 
დაბალი მაჩვენებელი

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტს გარკვეული პოტენციალი გააჩნია, 
მისი ტურისტული პროდუქტების, ღირსშესანიშნაობების, სერვისების 
და ინფრასტრუქტურის განვითარება მუნიციპალიტეტის მარკეტინგს და 
პოპულარიზებას მოითხოვს უშუალოდ ტუროპერატორებისთვის, აგრეთვე 
პირდაპირ ვიზიტორებისთვის.

სატრანზიტო შესაძლებლობები მუნიციპალიტეტისთვის. საქონლის ტრანზიტმა ძირითადად თურქეთიდან 
(კარწახიდან) სომხეთში (მეზობელი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გავლით) ადგილობრივ ბიზნესს 
შეუწყო ხელი, როგორიცაა, უპირატესად საცალო ვაჭრობა, ასევე რამდენიმე რესტორანი, სასტუმრო, 
სათამაშო კლუბები, ავტოსამრეცხაო, ავტომანქანის პროფილაქტიკები, ბენზინგასამართი სადგურები. 
ბაქო-თბილისი-ყარსის ახლადგაყვანილი სარკინიგზო ხაზის წყალობით, რომელიც მუნიციპალიტეტში 
გადის და მნიშვნელოვნად აძლიერებს მუნიციპალიტეტის პოტენციალს როგორც სატვირთო, ასევე 
სამგზავრო გადაყვანის თვალსაზრისით, შეიძლება სხვა შესაძლებლობებიც შეიქმნას, როგორიცაა 
საწარმოო საშუალებების შემოტანა რკინიგზით, შემდეგ კი ახალი გადამამუშავებელი ქარხნების შექმნა, 
რაც პროდუქციით როგორც ადგილობრივ ბაზარს, ასევე მეზობელ ქვეყნებს მოამარაგებს. აღნიშნული 
პოტენციალი შემდგომ შესწავლას საჭიროებს.

ახალქალაქში შესაძლებელი იქნება უფრო მეტი (ახალი) ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება 
ავტომობილების მოვლა-შეკეთების სერვისების სფეროში, სადაც ტრანზიტის გამო უფრო მეტი სარგებელი 
შეიძლება შეიქმნას. ბუნდოვანია, არის თუ არა კონკურენტული უპირატესობა სომხეთთან შედარებით, 
თუმცა, თურქეთთან შედარებით, ავტომობილების შეკეთების მომსახურება უფრო დაბალი უნდა იყოს, 
საქართველოსა და თურქეთში შრომის ღირებულების გათვალისწინებით.25 ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ 
რატომ გახსნა საქართველოში ავტომობილების/სატვირთო მანქანების მომსახურების უდიდესმა კომპანიამ 
(თეგეტა მოტორსმა) თავისი ფილიალი (1 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციის ჩადებით) ახალქალაქში, არის 
სწორედ ის სარგებელი, რაც სატრანზიტო მოძრაობას მოაქვს.

რაც შეეხება აზარტულ თამაშებს, თურქეთის ბაზარი მკაცრად რეგულირდება (კაზინოები აკრძალულია)26, 
ხოლო სომხეთში სათამაშო ინდუსტრია ნაკლებად განვითარებულია27, რის გამოც საქართველოს გარკვეული 
დოზით კონკურენტული უპირატესობა გააჩნია, რადგანაც აზარტული თამაშების შესახებ კანონმდებლობა 
ლიბერალურია, ასევე დიდი რაოდენობით არსებობს სათამაშო კლუბები. ამით კი ახალქალაქი აზარტული 
თამაშების მხრივ მიმზიდველი ხდება ძირითადად თურქეთის მოქალაქეებისთვის.

ადგილობრივი ეკონომიკის ხელშემწყობი პროექტების 
და ინიციატივების რუკაზე გამოსახვა
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პროგრამა 
განხორციელდა სახელმწიფოს და დონორების დახმარებით.

დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს შორის, ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ინიციატივაა ევროკავშირის მიერ ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი „სოფლის განვითარების 
ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში“, რომელსაც 2017 წლიდან საქართველოს საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის განვითარების და პროფესიული განათლების დეპარტამენტი (DRDVE) 
ახორციელებს, მერსი ქორთან, „ელვას“ საზოგადოებრივი ჩართულობის ინიციატივასა და დასავლეთ 
კორკის განვითარების პარტნიორობასთან ერთად. პროექტი მიზნად ისახავს ქვემოდან ზემოთ მიმართული, 

25.  https://tradingeconomics.com/turkey/labour-costs 
26.  https://gamblingcompliance.com/premium-content/research_report/turkey-country-report 
27.  რამდენიმე კაზინო არსებობს: http://www.casinocity.am/english/  
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ინკლუზიური სოფლის განვითარების მიდგომის დამკვიდრებას ახალქალაქში, რომელშიც სრულად 
ჩაერთვება მუნიციპალიტეტის ყველა თემი, განსაკუთრებით კი ქალები და ახალგაზრდები.28

მუნიციპალიტეტში პროგრამის დაწყებიდანვე მოქმედებს ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 
(LAG). ENPARD II–ის ფარგლებში, ახალქალაქის LAG-მა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან წარდგენილი 40-
მდე სხვადასხვა ინიციატივა და პროექტი დააფინანსა, რომელთა დიდი ნაწილი არაფერმერულ აქტივობებს 
და სოფლად ტურიზმის სექტორებში განხორციელდა. დაფინანსებული პროექტების ჩამონათვალი 
„დანართში“ არის მოცემული.

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლიდან 2020 წლამდე „ახალგაზრდა მეწარმეთა პროგრამით“ დაფინანსებულ 
პროექტებს შორის ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში (სულ 23), ახალქალაქიდან არც ერთი პროექტი არ 
დაფინანსებულა, რაც მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი მინუსია. ახალქალაქის საწარმოების უფრო მეტი 
წილი არის დაფინანსებული ARDA-ს მიერ სასოფლო-სამეურნეო პროექტების ფარგლებში. ახალქალაქში 
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამას მხოლოდ 325 ბენეფიციარი ჰყავდა მაშინ, როცა  2015 წლიდან 2020 
წლამდე ყველა მუნიციპალიტეტში სულ 2,395 ბენეციფიარი დაფინანსდა.29

სექტორის დინამიკის და კონკურენტუნარიანობის განხილვა
გარკვეული ვარიაციების მიუხედავად, 2014 წლის შემდეგ ბიზნესსექტორის ბრუნვა 123,3 მილიონიდან 151,9 
მილიონ ლარამდე გაიზარდა (დაახლოებით 23%-ით მოიმატა). ანალოგიურად, 2014 წელს დაფიქსირებული 
დამატებული ღირებულება  20 მლნ ლარიდან გაიზარდა და 2018 წელს 36.7 მლნ ლარი შეადგინა (83% ზრდა).

ბიზნესის სექტორის ბრუნვა და მუნიციპალიტეტში შექმნილი დამატებითი ღირებულება 
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ბრუნვა ახალქალაქში (მლნ ლარი) დამატებითი ღირებულება (მლნ ლარი) 

წყარო: საქსტატი.

ბიზნესის გამოკითხვის თანახმად, მშენებლობის სექტორი ერთადერთი იყო მუნიციპალიტეტში, სადაც 
ბოლო სამი წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილები შეიქმნა. ვაჭრობისა და სურსათის გადამამუშავებელი / 
მომსახურების სექტორები, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად ყველაზე ბევრ ადამიანს ასაქმებენ, წარსულში 
სამუშაო ადგილებს არ ქმნიდნენ. თუმცა, და პირიქით, კვლევის თანახმად, მათ უარყოფითი ზრდა აჩვენეს. 
დანარჩენი სექტორებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა ნელა ხდებოდა. ასევე შენელებული იყო მათი 
დასაქმების მოცულობა და შესაძლებლობა.

28.  http://enpard.ge
29.  სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA) 
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ბიზნესის სექტორში დასაქმების მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორები მუნიციპალიტეტში30 
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წყარო: UNDP, 2019წ.

მუნიციპალიტეტში დასაქმება 2014 წელს შემცირდა და შემდეგ კი 2018 წლამდე ზრდა აჩვენა, როცა 
დასაქმებულთა რაოდენობამ 1,524 ადამიანს მიაღწია (1,269 პირი დაქირავებით დასაქმებული გახდა), რაც 
10%-ით მეტს წარმოადგენს. დაქირავებული თანამშრომლების საშუალო ხელფასის მხრივ, ძირითადად, 
მაჩვენებელი შემცირდა და ეს ახლა დაახლოებით 664 ლარს შეადგენს, რაც დაახლოებით 18%-იან 
შემცირებას აჩვენებს.

დასაქმება და დაქირავებით დასაქმება 

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

+10%

1,385

1,114
813

1,073 1,173
1,269

1,170
1,391

1,598 1,524 808.9

486.4 509.2 471.1

663.7
-18%

დასაქმება

დასაქმება დაქირავებით დასაქმება

საშუალო თვიური ხელფასი

წყარო: საქსტატი. 

საშუალო თვიური ხელფასის მხრივ, მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები დიდად არ გამოირჩევა, რაც მას 
საშუალო ადგილზე აყენებს ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის.

30.  ბიზნესის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.



25

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 

დედოფლისწყარო
ყაზბეგი

249
300

460
632
664

910
952

1,348

ბორჯომი
ახალქალაქი
თეთრიწყარო

ქედა
ლაგოდეხი

ხულო

წყარო: საქსტატი.

მიუხედავად იმისა, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე სამიზნე 
მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში, პროდუქტიულობის მხრივ მისი მაჩვენებლები არასაკმარისია (რაც 
ერთ დასაქმებულზე შექმნილი დამატებული ღირებულებით იზომება), რომლის ინდიკატორიც დაახლოებით 
67%-იან ზრდას აჩვენებდა. 2014 წლიდან მოყოლებული, მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობა ძირითადად 
იზრდებოდა ხოლმე და 2018 წლისთვის 24,081 ლარს მიაღწია, რაც 67%-იან ზრდას უდრიდა. საერთო ჯამში, 
ეს მაჩვენებელი წამყვანი მუნიციპალიტეტის (ყაზბეგის) დაახლოებით ერთი მესამედის დონეზე რჩება 
მიზნობრივ თემებს შორის.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ბიზნესის კაპიტალიზაცია გაიზარდა. ბიზნესების 
ნაწილი, რომლის წილობრივი კაპიტალი 100,000 ლარზე მეტია, ახლა დაახლოებით 4%-ს შეადგენს, რაც 
საწყის ეტაპზე 2% იყო.

საწარმოთა კაპიტალიზაციის ზრდა მუნიციპალიტეტში

კაპიტალიზაცია დასაწყისში კაპიტალიზაცია ახლა

50% 50%
60% 60%
70% 70%

40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%

< 1000N/A 1000-
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10000-
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50000 -
100 000

5% 7%

59%

19%

6% 4%

N/A < 1000 1000 -
10000

10000 -
50000
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100000
<

წყარო: ბიზნესის კვლევის ანალიზი.

ბიზნესის სექტორის პროდუქტიულობა მუნიციპალიტეტში 

2014 2015 2016 2017 2018

დედოფლისწყარო

ყაზბეგი

7446

7742

9144

11658

13798

24081

52060

69779

ბორჯომი

ახალქალაქი

ხულო

თეთრიწყარო

ქედა

ლაგოდეხი

+67%

14456 14357
17928

26471
24081

დამატებითი ღირებულება ერთ დასაქმებულზე
(ლარი)

დამატებითი ღირებულება ერთ დასაქმებულზე
(ლარი)

წყარო: საქსტატი.
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გადახდილი ხელფასების ზრდისა და შრომის ზღვრული მოგების ანალიზი სასარგებლო ინფორმაციას 
გვთავაზობს იმ სექტორების შესახებ, რომლებმაც ბოლო პერიოდში მეტ დასაქმებას შეუწყო ხელი 
(გადახდილი ხელფასები) მუნიციპალიტეტსა და იმ სექტორების თაობაზე, რომელთაც მეტი დასაქმება 
შეუძლიათ, რადგანაც შრომის შედეგად მიღებული ზღვრული მოგება მაღალია. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა 
სხვადასხვა სექტორების მიერ გადახდილი ხელფასების ზრდას ასახავს (იზომება 2016-2019 წლების პერიოდში 
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით), შრომის ზღვრული მოგების საპირწონედ (რომლის 
საზომია ლარში გადახდილი მოგების გადასახადის საშუალო ოდენობა, ლარში გადახდილ საშემოსავლო 
გადასახადზე, 2016-2019 წლების საშუალო).

ამ ანალიზში შეიძლება დარგების რამდენიმე პირობითი ჯგუფი გამოვლინდეს: ა) დარგების ჯგუფი, რომლებმაც 
ხელი შეუწყეს ხელფასების ზრდას ამ პერიოდში, ასევე გამოირჩევიან შედარებით მაღალი ზღვრული 
მოგებით (შესაბამისად, დასაქმების შესაძლებლობით); ბ) დარგები, სადაც ხელფასების ზრდა საშუალოზე 
ნაკლებია, თუმცა, შედარებით მაღალია შრომის ზღვრული მოგება; გ) დარგები, სადაც ხელფასების ზრდა 
მაღალია, მაგრამ დაბალია მოგება; დ) დარგები, სადაც ინდიკატორები საშუალოზე ნაკლებია.

შრომის ზღვრული მოგება ბიზნეს სექტორში მუნიციპალიტეტის მასშტაბით

წყარო: ავტორთა ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე. 

ადგილობრივი ეკონომიკის ყველაზე დიდი სექტორი - ვაჭრობა D ჯგუფშია, სადაც სახეზეა ადგილობრივ 
დონეზე ზღვრული შრომითი მოგება, აგრეთვე, ხელფასების შედარებით დაბალი ზრდა (ან შემცირება) 
ბოლო წლებში. A ჯგუფი ცარიელია. ფინანსური სერვისები და, გარკვეულწილად, ელექტროენერგია და 
სხვები შედარებით მაღალი ზღვრული მოგებით გამოირჩევიან, მაგრამ მათი ზრდა მინიმალური იყო (ჯგუფი 
B). C ჯგუფში შედის სოფლის მეურნეობა, წარმოება, მომსახურება, მშენებლობა.

ბიზნესის გამოკითხვის თანახმად, მუნიციპალიტეტში მედიანური პროდუქტიულობა (იზომება ბრუნვის 
მიხედვით ერთ დასაქმებულზე) 33,000 ლარს შეადგენს, ხოლო საშუალო პროდუქტიულობა - 12,094 ლარს.31

უნდა აღინიშნოს, რომ იმ საწარმოების შემთხვევაში, სადაც მმართველები ქალები არიან, საშუალო 
პროდუქტიულობა (დაახლოებით 5,012 ლარი) მნიშვნელოვნად ჩამორჩება იმ კომპანიებს, სადაც 
მმართველები მამაკაცები არიან (დაახლოებით 16,188 ლარი). გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალების 
31.  გამოპასუხების დაბალი მაჩვენებლის გამო, ინფორმაცია შეიძლება წარმომადგენლობითი არ იყოს 
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მიერ წარმართული ბიზნესის პროდუქტიულობა ბოლო 3 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად არ გაზრდილა 
(დაახლოებით 4,833 ლარიდან), მამაკაცების შემთხვევაში პროდუქტიულობამ იმავე პერიოდში უფრო მეტი 
ზრდა განიცადა (დაახლოებით 13,452 ლარიდან). ეს აჩვენებს, რომ სახეზეა ჩავარდნა და საჭიროება იმისა, რომ 
დახმარება გაეწიოს ქალების მიერ წარმართულ საწარმოებს, რათა მამაკაცების მაჩვენებლებს დაეწიონ.

პროდუქტიულობის დინამიკა და განსხვავებები 

საწარმოების მმართველები: მიმდინარე პროდუქტიულობა 
(ლარი)

პროდუქტიულობა წარსულში
(3 წლის წინ) (ლარი)

მამაკაცები საშუალო 16,188 13,452

ქალები საშუალო 5,012 4,833

სულ საშუალო 12,094 10,697

წყარო: ბიზნესის კვლევის ანალიზი

მსოფლიო ბანკის მიერ დადგინდა, რომ რესურსების არასწორად გადანაწილება, რომელიც ინდივიდუალურ 
დარგებში პროდუქტიულობის დისპერსიით იზომება, მთავარ საკითხს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს 
ეკონომიკის მიერ წარმოებული პროდუქციის მაქსიმუმამდე გაზრდას ხელს უშლის. შესაბამისად, სამუშაო 
ძალის გადანაცვლებამ ნაკლებად პროდუქტიული კომპანიებიდან უფრო პროდუქტიულ კომპანიებში 
თითოეული დარგის მასშტაბით, შეიძლება რესურსების არასათანადოდ გადანაწილების პრობლემა 
მოხსნას. კვლევის თანახმად, ამგვარი არათანაბარი ალოკაციების აღმოფხვრას მთლიანი ფაქტორული 
პროდუქტიულობის გაზრდა 70%-დე შეუძლია საქართველოში.32

პოლიტიკები მიზნად უნდა ისახავდეს რესურსების გადანაწილებას პროდუქციის მაქსიმალურად გაზრდისთვის, 
რისთვისაც საჭიროა, რომ დასაქმებამ დაბალშემოსავლიანი სექტორიდან მაღალპროდუქტიულ სექტორში 
გადაინაცვლოს. ამას გარდა, თითოეულ დარგში კომპანიებიც დაბალშემოსავლიანი სფეროს მაგივრად 
მაღალპროდუქტიული მიმართულებით უნდა განვითარდეს. მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის უფრო 
მაღალი დონის მიღწევა შეიძლება, თუკი მუშაკები არაპროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორებიდან 
უფრო პროდუქტიულში გადაინაცვლებენ მანამ, ვიდრე მათი დასაქმების დონე თავიანთი პროდუქტიულობის 
დიფერენციალების შესაბამისი არ გახდება, ან სანამ შრომის ზღვრული პროდუქტი მეტ-ნაკლებად თანაბარი 
არ იქნება ყველა საწარმოში.33

მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის ანალიზი აჩვენებს, რომ სექტორებს შორის დიდი განსხვავებებია. 
მაგალითად, ტრანსპორტირების სექტორში პროდუქტიულობის დონე სხვა სექტორების პროდუქტიულობის 
დონეს გაცილებით აღემატება. მეორე მხრივ, ზოგიერთ დარგში, მაგალითად, როგორიცაა საშუალო 
პროდუქტიულობით გამორჩეული ვაჭრობა, დიდი დისპერსია ვლინდება, რაც სტანდარტული გადახრით 
იზომება საშუალო პროდუქტიულობის მიმართ. ეს კი რესურსების არასწორად გადანაწილების არაპირდაპირი 
მტკიცებულებაა.

32.  დასაქმება საქართველოში: სამუშაო ადგილების შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018წ.
33.  მუნიციპალიტეტის საწარმოების მხრიდან განსაკუთრებით დაბალი გამოპასუხების მაჩვენებლის გამო ისეთ მგრძნობიარე შეკითხვებზე, როგორიცაა 

ბრუნვა, ეს სტატისტიკა ყურადღებით უნდა იქნას განხილული.
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პროდუქტიულობა და მისი განაწილება დარგების მიხედვით მუნიციპალიტეტში (ლარი)34

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ბიზნესის კვლევის ანალიზი, 2019 წ.

მუნიციპალიტეტის ბიზნესის სექტორის შედარებითი უპირატესობები 
და სპეციალიზაცია 
ადგილობრივი ეკონომიკის შედარებითი უპირატესობის ათვისება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, რათა 
გააზრებული იქნას რეგიონისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ფაქტორებით განპირობებული 
სხვადასხვა სექტორების ზრდა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების შედარებითი სპეციალიზაცია. ამ მიზნით 
ცვლილებათა მიზეზების ანალიზისა და განთავსების კოეფიციენტის (LQ) ანალიტიკური ინსტრუმენტები 
იქნა გამოყენებული.35

ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი (რომელიც იმ დარგის ზრდაზე მიუთითებს, რაც რეგიონისთვის 
დამახასიათებელ სპეციფიკურ ფაქტორებს უწყობს ხელს) და განთავსების კოეფიციენტის (რომელიც 
მუნიციპალიტეტში დარგის შედარებით სპეციალიზაციაზე მიუთითებს) ანალიზი ავლენს, რომ, სოფლის 
მეურნეობა არის ის სექტორი, რომელშიც მუნიციპალიტეტს მაღალი შედარებითი უპირატესობა და 
გარკვეული სახის სპეციალიზაცია გააჩნია. აზარტული თამაშები, მომსახურება და მშენებლობა ის 
სექტორები აღმოჩნდა, რომლებიც გამოკვეთილი სპეციალიზაციით ხასიათდება, თუმცა, შედარებით მცირე, 
ან უარყოფითი შედარებითი უპირატესობები აქვს.

34.  ანალიზის საფუძველია ბიზნესის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.
35.  ამ ორი ინსტრუმენტის უკან არსებული ინსტრუმენტებისა და მეთოდოლოგიის აღწერა მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში. 
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მუნიციპალიტეტის დარგების ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი და განთავსების კოეფიციენტი 

წყარო: ავტორის ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

განაწილების ეფექტი და პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები
სპეციალიზაციისა და შედარებითი უპირატესობის ოთხი შესაძლო კომბინაცია არსებობს, რაც პოლიტიკის 
განსხვავებულ გზებს გულისხმობს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში სექტორები ოთხი კომბინაციით არის 
განაწილებული, პოლიტიკის ვარიანტებთან ერთად. იმ სექტორებში, რომლებიც ორივე განზომილებით 
შეფასებულია როგორც დადებითი (ჯგუფი A) ან უარყოფითი (ჯგუფი D), პოლიტიკის მხრივ ჩარევას აზრი არ 
აქვს. ამგვარი ინტერვენციები პროდუქტიულია იმ შემთხვევაში, თუ სექტორები ერთდროულად რომელიმე 
განზომილების მიხედვით დადებით და უარყოფით ქულას მიიღებენ, რაც დაბრკოლებებზე მიუთითებს და 
მათი დაძლევის აუცილებლობაზე მეტყველებს.
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განაწილების ეფექტი და ჩარევები პოლიტიკის დონეზე

შედარებითი უპირატესობა 

დადებითი უარყოფითი

სპ
ეც

ია
ლ

იზ
აც

ია

დ
ად

ებ
ით

ი

(დარგი ჯანსაღია 
და ჩარევა 
არ არის აუცილებელი)
[A]
•	 (არც ერთი არ არის გამოვლენილი)

(ჩარევა შეიძლება სასარგებლო იყოს, 
მაგრამ საჭიროა დამატებითი შესწავლა)
[B]
•	 ელექტროენერგია და სხვ.
•	 ბუნებრივი რესურსები
•	 სერვისები 

უა
რ

ყო
ფ

ით
ი

(ჩარევა შეიძლება სასარგებლო იყოს, 
მაგრამ საჭიროა დამატებითი შესწავლა)
[C]
•	 სოფლის მეურნეობა
•	 მშენებლობა
•	 ფინანსური სერვისები

(ჩარევის მდგრადობა საეჭვოა. 
დარგი ეფექტურად ვერ 
გაიზრდება)
[D]
•	 ჯანდაცვა
•	 სასტუმროს სერვისები
•	 იურიდიული და საკონსულტაციო 

მომსახურება და რეკლამა 
•	 სხვა (არაეკონომიკური საქმიანობა)
•	 უძრავი ქონება
•	 რესტორნები და საკვები
•	 ტრანსპორტი
•	 ჯანდაცვა
•	 სასტუმროს სერვისები

წყარო: ავტორის ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

ანალიზის თანახმად, ორი ტიპის დარგები არსებობს, რომლებიც შეიძლება მულტისექტორული განვითარების 
და დივერსიფიკაციის წყაროს წარმოადგენდნენ მუნიციპალიტეტში და ისინი უფრო სიღრმისეულ 
ანალიზს საჭიროებენ. ერთი მხრივ, არსებობს დადებითი სპეციალიზაციისა და უარყოფითი შედარებითი 
უპირატესობების მქონე სექტორები (მაგ., ბუნებრივი რესურსები, მომსახურება, ელექტროენერგია და ა.შ.) - ჯგუფი 
B. მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რატომ კარგავს ეს სექტორი თავისი კონკურენტუნარიანობის წყაროებს. 
მეორე მხრივ, არსებობს დარგები, რომლებიც რეგიონული ფაქტორების გამო დადებით შედარებით 
უპირატესობებს ავლენს, მაგრამ მათი კონცენტრირება მუნიციპალიტეტში არ ხდება. ეს არის C ჯგუფის 
დარგები - სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა, ფინანსური მომსახურება. ამ ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია 
ასეთი ზრდის წყაროების პოვნა და შემოწმება, შეიძლება თუ არა, რომ ისინი მუნიციპალიტეტის მთავარ 
კონკურენტული დარგები გახდნენ.

შრომის ბაზარი
კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური სამუშაო ძალა ადგილობრივი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის 
მთავარი განმსაზღვრელია. წინამდებარე სექცია მუნიციპალიტეტში არსებული შრომის ბაზრის 
მდგომარეობას აღწერს.

სამუშაო ძალა, დასაქმება და უმუშევრობა
ზოგიერთი სამიზნე მუნიციპალიტეტის მსგავსად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მიგრაციული 
პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც მუშახელის რაოდენობაზე, ასევე მის სტრუქტურაზე. 
2002 წელთან შედარებით (60,486 ადამიანი - საქსტატი; 2002 წლის აღწერის მონაცემები), 2014 წლისთვის 
ახალქალაქის მოსახლეობა 25%-ით შემცირდა და 45,070 სული შეადგინა (საქსტატი; 2014 წლის აღწერის 
მონაცემები). ამ შემცირებამ ძირითადად გავლენა სამუშაო ძალაზე მოახდინა. მიგრაციული პროცესების 
სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ხულოს ჰგავს, სადაც, ერთი მხრივ, არსებობს 
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შიდა (რეგიონული, ეროვნული) და გარე მიგრაცია (სომხეთი, რუსეთის ფედერაცია), მეორე მხრივ, ასევე 
სეზონური მიგრაციაც მიმდინარეობს. ქედას მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით, ახალქალაქელი 
მიგრანტები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას სეზონური მიგრაციის დროს ტოვებენ, ხოლო ქედას 
მიგრანტები შორს არ მიდიან და მიმდებარე მუნიციპალიტეტებში მუშაობენ. ზემოხსენებული გარემოებების 
მიზეზი არის განსხვავება ამ მუნიციპალიტეტებს შორის, სადაც ქედასთან შედარებით (12.9%), ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში შინამეურნეობების 23.9%-ში არის მინიმუმ ერთი ემიგრანტი ან სეზონური მიგრანტი. 
ფულადი გზავნილები შემოსავლის სიდიდით ახლა უკვე მეორე წყაროა მუნიციპალიტეტში, სადაც, სავარაუდოდ, 
ახალქალაქში მცხოვრები ოჯახების 23.9% ფინანსურ დახმარებას იღებს უცხოეთში მომუშავე ემიგრანტების 
ან სეზონური მიგრანტებისგან. ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან 
შედარებით და თითქმის უტოლდება ხულოს მაჩვენებელს (24.1%). აღნიშნული სპეციფიკა იმაზეც მეტყველებს, 
რომ ახალქალაქში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი დაბალია და მთლიანი მოსახლეობის 65%-
ს (ქედაში 74%) შეადგენს. მიგრანტების უმეტესობა ახალგაზრდაა. მოსახლეობის გადინება ძირითადად 
შემდეგი ფაქტორებით აიხსნება: დასაქმების შეზღუდული შესაძლებლობები, სოფლის მეურნეობის დაბალი 
ინტენსიურობა და განუვითარებელი ინფრასტრუქტურა, რაც ამ ადგილს ნაკლებად საინტერესოს ხდის 
საცხოვრებლად, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს პროფესიული 
სასწავლებელი, რომელიც ახალგაზრდა კურსდამთავრებულებს პროფესიული განათლების ადგილზე 
მიღების საშუალებას შეუქმნიდა. სეზონური დასაქმება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის 
ფორმირებაში დიდ როლს თამაშობს, რაც, თავის მხრივ, პრობლემას წარმოადგენს, რადგან წელიწადში 4-5 
თვის განმავლობაში შემოსავლის მიღება, ერთი მხრივ, არათანაბარ განაწილებას და მოხმარებას, მეორე 
მხრივ კი - შინაგან დისკომფორტს ნიშნავს, რასაც ეკონომიკური პასიურობა მოჰყვა.

უმუშევრობის დონე სამცხე-ჯავახეთში 4.1%-ია, რაც გაცილებით დაბალია, ვიდრე ქვეყნის საშუალო 
მაჩვენებელი (11.6% - საქსტატი, 2019წ.). ამის მიზეზი ის არის, რომ რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი 
სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული და საქართველოს კანონმდებლობით თვითდასაქმებულად ითვლება.

მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების თანახმად, სამუშაო ძალის 34.6 პროცენტი უმუშევარია, რაც 
გაცილებით მაღალია, ვიდრე ოფიციალური მონაცემები36. ეს იმიტომ ხდება, რომ კვლევის თანახმად, 
ისინი, ვინც საკუთარ მიწაზე მუშაობენ და წარმოებულ პროდუქციას მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისთვის 
იყენებენ, თვითდასაქმებულთა კატეგორიაში დასაქმებულებად არ ითვლებიან. დასაქმებულთა რაოდენობა 
საჯარო სექტორში დაახლოებით 18.6%, ხოლო კერძო სექტორში - 6.2% არის. ამ კვლევის თანახმად, 
თვითდასაქმებულთა რაოდენობა 72.8%-ს შეადგენს. 7.5%-ს საოჯახო ბიზნესი აქვს. უმუშევართა საერთო 
რაოდენობაში 35.6 პროცენტი ახალგაზრდაა. 2018 წლის საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით, ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში კერძო სექტორში 1,524 ადამიანი იყო დასაქმებული. დასაქმებულთა 20.3% ახალგაზრდაა.

სამუშაო ძალის შემადგენლობა37 

სამუშაო ასაკის მოსახლეობის საერთო რაოდენობა (18 და უფროსი ასაკის)      34008     100%

სამუშაო ასაკის მოსახლეობა (18 და უფროსი ასაკის) - აქტიური მონაცემები       33630     98.9%
Mising 
data

378   1.1%

ახალგაზრდები    8586     25.5% არაახალგაზრდები       25044    74.5%

შრომით ძალაში ჩართული     21971     65.3%
შრომით ძალაში 

ჩართული არ არის
11659   34.7%

        ახალგაზრდები      5630    25.6% არაახალგაზრდები   16341    74.4%
ახალგაზრდები  

2956  25.4%
არაახალგაზრდები   

8703 74.6%    

დასაქმებული
14361     65.4%

უმუშევარი
7610     34.6%

ახალგაზრდები     2920  20.3%  არაახალგაზრდები   11441    79.7%
ახალგაზრდ.   არაახალგ.

     2710       4900   
35.6%         64.4%

დასაქმებული 
საჯარო სექტორში   

დასაქმებული 
კერძო სექტორში   

       2667                        888
თვითდასაქმებული

10460
72.8%

დასაქმებული ოჯახურ ბიზნესში     ბალანსი 

             1079                                          -733
              7.5%                                        -5.1% 

არა სოფ.მეურნ-ში  სოფ. მეურნ-ში   ბალანსი
             880                         9383                 197
             8.4%                       89.7%                1.9%

6.2%18.6%

წყარო: IRDG UNDP, 2019წ.

36.  მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.
37.  გრაფიკის შემუშავების საფუძველია მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.  
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რეგიონში არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი და მისი ფილიალი ახალქალაქში. ადგილობრივი შეფასებით, საშუალო სკოლის 
დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდების 40% უმაღლეს სასწავლებელში აბარებს. სტუდენტები ახალქალაქის, 
ერევნისა და თბილისის უნივერსიტეტებში სწავლობენ. ამასთან, ტენდენციები იცვლება და ქართულენოვან 
უნივერსიტეტებში აბიტურიენტთა რაოდენობა იზრდება. 2017–2018 წლებში უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა რაოდენობა გასამმაგდა: 500-მა აბიტურიენტმა 
საქართველოს, ხოლო 100-მა აბიტურიენტმა უცხოურ უნივერსიტეტებს მიმართა.38

ადამიანური კაპიტალის განვითარების ძირითადი პრობლემები
კვლევებმა ადამიანური კაპიტალის განვითარების რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი და მასზე მოქმედი 
მთავარი ფაქტორები გამოავლინა:

ადამიანის კაპიტალის განვითარებაზე ზემოქმედების მქონე ფაქტორები39

• შრომის ბაზარზე როგორც ფუნდამენტური, ისე სეგმენტური კვლევების არარსებობა
• საჭირო პროფესიებისა და ცოდნის/უნარების გამოვლენისთვის საჭირო მუდმივი მექანიზმის 

არარსებობა
• პროფესიული განათლების სისტემის არასაკმარისი ორიენტაცია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე
• დაბალი შესაძლებლობები პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის
• მუნიციპალური დასაქმების პროგრამების ნაკლებობა
• ამჟამად არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების მცირე რაოდენობა ზრდასრულებისთვის
• სამუშაო ადგილების ნაკლებობა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში
• ბიზნეს განათლების დაბალი დონე მეწარმეებს შორის
• პროფესიული სწავლების მიმართ დაბალი მოტივაცია 
• დაბალი ხელფასი, რაც მიგრაციას უწყობს ხელს
• მოსახლეობის დაბერება და სამუშაო ძალის შემცირება
• არასაკმარისი ფინანსური რესურსი კვალიფიციური შრომის უზრუნველსაყოფად 

წყარო: UNDP. 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზრის ინსტიტუტებსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს საჭირო პროფესიისა და ცოდნის/უნარების გამოვლენის მუდმივი მექანიზმი არ გააჩნიათ. 
აუცილებელია შრომის ბაზრის პერიოდული სეგმენტირებული კვლევის ჩატარება, რომლის მიზანი უნდა 
იყოს საჭირო პროფესიების და ამ პროფესიებისთვის საჭირო ცოდნის/უნარების განსაზღვრა.

ქვეყანაში ნაკლებადაა კვლევითი ორგანიზაციები და კარგი რაოდენობრივი კვლევები, რომელიც 
მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზრის საჭიროებებს გამოავლენდა, რაც თვისებრივი მეთოდების გამოყენებას 
ამართლებს ამ საკითხის გაანალიზების მიზნით.

შრომის ბაზრის ინსტიტუციური მოწყობა და დასაქმების სერვისები
შრომის ბაზრის ინსტიტუტებს შორის, მუნიციპალიტეტში მხოლოდ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 
სააგენტოს ადგილობრივი ფილიალი მუშაობს. სააგენტოს ფუნქციებში შედის: შრომის ბაზრის აქტიური 
პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი; დასაქმების 
სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება; შუალედური მომსახურების მიწოდება საქართველოს შრომის 
ბაზარზე; სამუშაოს მაძიებელთათვის ინფორმაციისა და საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება; 
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ღონისძიებების ორგანიზება; 
დასაქმების ფორუმების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზრის კერძო ინსტიტუტები არ არსებობს. 
საქართველოს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ძირითადად ეროვნული პროგრამები აქვს 
და არა რეგიონული ან მუნიციპალური. ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალური დასაქმების პროგრამები არ 

38.  ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018–2022 წწ
39.  ადამიანური კაპიტალის განვითარება, UNDP
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არსებობს. მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ დასაქმების ზოგად 
ეროვნულ პროგრამებში, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ახალქალაქის ფილიალის 
მეშვეობით.

პროფესიულ განათლებასა და არაფორმალურ განათლებაზე წვდომა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არასახარბიელო მდგომარეობაა ფორმალური პროფესიული განათლების 
მხრივ - არ არსებობს პროფესიული სასწავლებელი, რის გამოც ახალქალაქის მოსახლეობას და, 
განსაკუთრებით, ახალგაზრდებს პროფესიულ განათლებაზე ხელი შეზღუდულად მიუწვდებათ. აღსანიშნავია, 
რომ მუნიციპალიტეტს მხოლოდ ნაწილობრივ მომსახურებას უწევს ახალციხეში მდებარე პროფესიული 
კოლეჯი „ოპიზარი“, რომელსაც ახალქალაქში ფილიალი არა აქვს. კოლეჯი პროფესიულ მომზადებას/
გადამზადებას, ასევე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს სთავაზობს სოფლის მეურნეობის, 
მშენებლობისა და ტურიზმის სფეროებში. ამ სკოლას არ აქვს რაიმე პროფესიული განათლების ან 
მომზადება/გადამზადების პროგრამები ახალციხის ტერიტორიაზე, რის გამოც ახალქალაქის მოსახლეობას 
შეზღუდული აქვს წვდომა პროფესიულ განათლებაზე. ახალციხის კოლეჯზე წვდომის მიმართ კიდევ ერთ-
ერთი ბარიერია შეზღუდული სივრცე. ახალციხეში ასევე ფუნქციონირებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, რომელსაც პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაცია გააჩნია. ამჟამად 
უნივერსიტეტში მხოლოდ ერთი პროგრამაა შემოთავაზებული, მაგრამ ახალი პროგრამის დამატება 
იგეგმება ახალციხეში, საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩათვლით. საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 
2021 წელს ახალქალაქში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალი გაიხსნება, რომელიც 
პროფესიულ განათლებას, აგრეთვე პროფესიული მომზადების / გადამზადების პროგრამებს უზრუნველყოფს. 
უკვე შერჩეულია შენობა, რომელსაც მთავრობა გაარემონტებს. სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება 2021 
წლის შემოდგომაზე არის დაგეგმილი.

ამ დრომდე, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მუნიციპალიტეტში 
პროფესიული ორიენტაციის საქმიანობას მხოლოდ სკოლის პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს: 2019 
წლიდან ამ მიზნით „HUB სკოლა“ გამოიყო - ახალქალაქის #3 ქართულენოვანი საჯარო სკოლა, რომელსაც 
შეუძლია ბევრად მეტი მოსწავლის მიღება, ვიდრე ამჟამად ჰყავს. შესაბამისად, ეს არის შესანიშნავი 
შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი სერთიფიცირებული კურსი იქნას დამატებული.

ზრდასრულთა არაფორმალური განათლების სფეროში, მუნიციპალიტეტში სახალხო უნივერსიტეტთა 
გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) მიერ დაარსებული 
ზრდასრულთა განათლების ცენტრი მოქმედებს. საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის 
პარტნიორები იყვნენ ადგილობრივი ორგანიზაცია „დემოკრატ მესხთა კავშირი“, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში 
1998 წლიდან მოქმედებს. ცენტრის მიზანია არაფორმალური განათლების ძირითადი კონცეფციის - „მთელი 
ცხოვრების მანძილზე სწავლის“ მნიშვნელობის ამაღლება საზოგადოებისთვის. ცენტრში გახსნილი 
პროფესიული და პიროვნული განვითარების კურსებზე ადგილობრივი სოციალურად დაუცველი ადამიანები 
ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას და ხელობას ეუფლებიან, ან არსებულ პროფესიაში თავიანთ უნარებს 
აუმჯობესებენ, ახალ უნარებსა და ცოდნას იძენენ, რაც მათთვის დასაქმების შანსებს მნიშვნელოვნად ზრდის. 
ამგვარი პერსონალური თუ პროფესიული განვითარების კურსებია: კომპიუტერი, ინგლისური და გერმანული 
ენები, ტურისტული გიდი, ბუღალტერია, დაფინანსება, მინანქრის დამზადება, კერვა, სტილისტი, ავეჯის 
დამზადება, აგრარული პროფესიები, მეფუტკრეობა, სამშენებლო პროფესიები, კულინარია და ა.შ.

წარმატების მთავარი ფაქტორები, საჭიროებები და გამოწვევები 
ბიზნესის წარმოებისთვის40

სხვადასხვა დარგის და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში არსებულ საწარმოებს განსხვავებული საჭიროებები 
და გამოწვევები აქვთ. ამასთან, ზოგიერთი პრობლემა ყველასთვის საერთოა. ქვედა ნაწილში მოცემულია 
გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ შესრულებული ორი კვლევის (ბიზნესი და მოსახლეობა) ძირითადი 
მიგნებები, არაფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების თაობაზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, 
სხვადასხვა ასპექტის გათვალისწინებით. პირველ ქვეპუნქტში მოცემულია დასკვნები, რომლებიც სრული 
შერჩევის ანალიზს ეფუძნება (ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტი ერთად). მეორე ქვეპუნქტი კი ყურადღებას 
მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ შეხედულებებზე ამახვილებს.

40.  სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების კვლევა (ბიზნესის კვლევა), UNDP, 2019წ.
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ბიზნესის წარმატების მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორები
კვლევის თანახმად, მთავარ ფაქტორებს შორის, რომლებიც არაფერმერული ბიზნესის პროდუქტიულობაზე 
ახდენს ზეგავლენას მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, არის მენეჯერის პირადი მახასიათებლები, 
როგორიცაა ასაკი, სქესი, განათლება, გამოცდილება, წინა სამუშაო სტატუსი, პირადი ფასეულობები; 
ბიზნესის მახასიათებლები და პოლიტიკა - იჯარით აღებული და საკუთრებაში არსებული ობიექტი, საწყისი 
კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერებისა და თანამშრომლების ტრენინგები; ბიზნესის გარემო 
ფაქტორები - კრედიტზე წვდომა; მთავრობის მხარდაჭერის პროგრამები; ბიზნეს კლიმატის მიმზიდველობა; 
ასევე, სივრცითი და დარგისთვის დამახასიათებელი ფაქტორები. ქვემოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი 
საკითხებია მოცემული:

•	 უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერები, როგორც წესი, 40%-ით მეტ პროდუქტიულობას აჩვენებენ, ვიდრე 
ისინი, ვისაც უმაღლესი განათლება არა აქვს მიღებული. უმაღლესი განათლება ასევე მნიშვნელოვან 
ფაქტორს ასრულებს დასაქმებისა და კაპიტალის ზრდის მხრივ.

•	 საქმიანობის სფეროში ყოველი დამატებითი წლის გამოცდილება პროდუქტიულობას 0.3%-ით ზრდის.

•	 მენეჯერები, ვისაც გარემოს დაცვასა და ინოვაციებზე ორიენტირებული პირადი ფასეულობები აქვთ, თითქმის 
42%-ით უფრო მაღალ პროდუქტიულობას აჩვენებენ.

•	 ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთ ახერხებენ დასაქმების ზრდას, ხოლო ქალი მენეჯერები ნაკლებ შედეგებს 
აჩვენებენ კაპიტალის ზრდის და გაფართოების დაგეგმვის თვალსაზრისით.

•	 კრედიტზე წვდომა პროდუქტიულობას თითქმის 30%-ით აუმჯობესებს. ის ასევე განსაზღვრავს კაპიტალის 
ზრდას და ასევე ხელს უწყობს გაფართოების დაგეგმვას.

•	 მიმზიდველი ბიზნეს გარემო ადგილობრივ ბიზნესებს 22.6%-ით უფრო პროდუქტიულს ხდის.

•	 მენეჯერების ან/და თანამშრომლების სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა და სტრატეგიული 
დაგეგმვის ხელმისაწვდომობა სასარგებლოა ბიზნესის წარმატების ასამაღლებლად.

•	 მენეჯერის საკუთრებაში არსებული თითოეული დამატებითი მანქანა 4.4%-ით ამაღლებს მისი ბიზნესის 
პროდუქტიულობას. ასევე, არაფერმერული ბიზნესის პროდუქტიულობა 3.62%-ით იზრდება იჯარით 
აღებულ ყოველ 1,000 მ2-ზე, ხოლო 6%-ით - იჯარით აღებულ 10 მ2 უძრავ ქონებაზე.

•	 მთავრობის დახმარების პროგრამებში მონაწილეობა გაფართოების დაგეგმვას უზრუნველყოფს, 
განსაკუთრებით ახალი პროდუქტების/მომსახურების შემოღების, არსებული პროდუქტების შეღწევისა 
და ტერიტორიული გაფართოების გზით.

•	 სხვა ფაქტორების მხრივ თანაბარ პირობებში, ბიზნესის კეთება ლაგოდეხისა და ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტებში პროდუქტიულობას 98.1 და 68%-ით ზრდის, საბაზისო მუნიციპალიტეტთან 
შედარებით (ქედა). ამის საპირისპიროდ, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბიზნესი საშუალოდ 52.7%-ით დაბალ 
პროდუქტიულობას აჩვენებს.

•	 საბაზისო დარგთან (ტურიზმი) შედარებით, დარგებს შორის უფრო მაღალი პროდუქტიულობის 
მაჩვენებლებით გამოირჩევა სამთო-მომპოვებელი საქმიანობა (129.8%), ტრანსპორტი (95.6%) და 
ვაჭრობა (63.8%). განათლების პროდუქტიულობა 194%-ით ნაკლებია საბაზისო დარგთან შედარებით.

•	 უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერებმა და ახალგაზრდა მენეჯერებმა ბოლო სამი წლის 
განმავლობაში ბიზნესის გაფართოება საშუალოდ 0.365 და, შესაბამისად, 0.98-ით მოახერხეს.
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კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მიმართ გამოტანილი დასკვნები - 
ბიზნესის საჭიროებები და გამოწვევები

ახალი ბიზნესის წამოწყება
არასაკმარისი შემოსავალი - ბიზნესის წამოწყების მთავარი მოტივაცია. რესპონდენტთა აბსოლუტურმა 
უმრავლესობამ (61.4%) აღნიშნა, რომ თავიანთ ბიზნესის წამოწყების მთავარი მოტივაცია არასაკმარისი 
ყოველთვიური შემოსავალი იყო. ბიზნესის დასაწყებად თანხები ძირითადად საბანკო კრედიტით მოიზიდეს 
(41%). მიუხედავად ამისა, რესპონდენტთა 19%-მა შესძლო ბიზნესის წამოწყება ოჯახის წევრების სახსრებით 
და საკუთარი ფინანსური რესურსებით (13%).

მიზნობრივი სოციალური დახმარება და სხვა სოციალური ინსტრუმენტები - უარყოფითი სტიმული 
ბიზნესის წამოწყებისთვის. სოციალური დახმარების ინსტრუმენტები, როგორიცაა მიზნობრივი სოციალური 
დახმარება, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად და საერთო 
კეთილდღეობის ასამაღლებლად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მაგრამ მათ უარყოფითი გავლენა აქვთ 
ბიზნესის წამოწყებასა და მეწარმეობის საერთო დონეზე. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის 
გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ შემოსავლის ისეთი წყაროები, როგორიცაა მიზნობრივი სოციალური 
დახმარება და პენსიები, ყოველთვის უარყოფითად მოქმედებს ბიზნესში ჩართულობაზე, ხოლო ფულადი 
გზავნილების ეფექტიც შეიძლება განსხვავდებოდეს ბიზნესის ტიპის მიხედვით. როგორც მოსალოდნელი 
იყო, დამატებითი თანხის არსებობა დადებითად აისახება ბიზნესის წამოწყების განზრახვაზე.41 ამიტომ, 
სოციალური დახმარების პაკეტები ყურადღებით რეფორმირებას და დაგეგმვას საჭიროებს, რათა მათ 
მიმღები პირების ბიზნესში ჩართულობის წახალისება უზრუნველყონ.

ახალქალაქი - განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლები ბიზნესის წამოწყების მხრივ. კვლევამ აჩვენა, რომ 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის მიერ ბიზნესის წამოწყებას ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში 
არსებითად დაბალი შანსები აქვს, სადაც მრავალი კორელაციის კოეფიციენტია 0.441, (მაგალითად, ყაზბეგთან 
შედარებით, სადაც მრავალი კორელაციის კოეფიციენტია 3.074).42 შესაბამისად, ახალქალაქში კიდევ ბევრი 
ძალისხმევაა საჭირო ადგილობრივი მოსახლეობის ბიზნესის საქმიანობაში ჩართვის სტიმულირებისთვის.

უმაღლესი და პროფესიული განათლება და უკეთესი ინფრასტრუქტურა - ბიზნესის დაწყების უფრო დიდი 
შანსები. გასაკვირი არ არის კვლევის შედეგები, რომ, ზოგადად, უმაღლესი და პროფესიული განათლების 
მქონე ადამიანებს ბიზნესის დაწყების დიდი შანსები აქვთ, რამდენადაც, პროფესიულთან შედარებით, 
უმაღლესი განათლების შემთხვევაში უფრო დიდი შედეგი შეიძლება დადგეს. ანალოგიურად, კანალიზაციის, 
გაზმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემები მნიშვნელოვნად აქვეითებს ბიზნესის 
კეთების სტიმულს, ხოლო თუ ადგილობრივ დონეზე ბიზნესის დაწყებისთვის უკეთესი პირობებია, მაშინ 
საპირისპირო შედეგი დგება.43 ყველა დასკვნა მიანიშნებს, რომ აუცილებელია ძალისხმევა, რათა უმაღლესი 
და პროფესიული განათლება ადგილობრივად უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს, აგრეთვე კომუნალური 
ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდეს.

დაფინანსება
სასესხო პროფილის მოცულობა 10,000 ლარამდეა საბრუნავი კაპიტალის მიზნებისთვის. მუნიციპალიტეტში 
არსებულ საწარმოებს სესხის აღების გარკვეული კულტურა და გამოცდილება უკვე დაუგროვდათ. 
გამოკითხულთა ნახევარზე მეტს (50.6%) ბიზნესისთვის სესხი აღებული აქვს ბოლო სამი წლის განმავლობაში. 
უმეტეს შემთხვევაში (42.9%), სესხი ძირითადად ბანკიდან (96.6%) იყო აღებული და მისი ოდენობა 10,000 ლარზე 
ნაკლებს შეადგენდა, საბრუნავი კაპიტალის დასაფინანსებლად (89.7%). სესხის დაფარვა პრობლემურად 
არ არის მიჩნეული (სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით), რადგან მუნიციპალიტეტში გამოკითხულთა 
უმეტესობამ ვალდებულება უკვე დაფარა (41.2%), ან ჯერ კიდევ იხდის სესხს შეფერხებისა და სირთულეების 
გარეშე (დაახლოებით 36.2%). ეს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მკაფიო განმასხვავებელი ფაქტორია სამიზნე 
ჯგუფის სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, რომლებიც უფრო ნაკლებ შედეგებს აჩვენებენ.

41.  მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ. 
42.  მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ..
43.  მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.
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საწარმოს უმეტესობას მომავალი ინვესტიციისთვის ბანკის სესხები არ სჭირდება. მათ შორის, ვისაც საწყის 
ეტაპზე სესხი არ აუღია, ძირითად მიზეზად ის დადგინდა, რომ ეს მათ არ სჭირდებოდათ (58.9%), რასაც 
მოჰყვებოდა არახელსაყრელი პროცენტი (19.6%). საწარმოების ორ მესამედზე მეტი (74%) აცხადებს, რომ მათ 
სამომავლო ინვესტიციებისთვის სესხი არ სჭირდებათ.

საწარმოთა უმეტესობას 10,000-დან 50,000-მდე ლარი სჭირდება. მათ შორის, ვისაც სამომავლო 
ინვესტიციების დაფინანსება სჭირდება, ყველაზე მეტად მოთხოვნილი თანხები 10,000-დან 50,000-მდე 
ლარამდე მერყეობს (პასუხების დაახლოებით 42.8%). თანხები გამიზნულია ახალი ტექნოლოგიის შესაძენად 
(46.3%) ან ოპერაციების გაფართოებისთვის (39.6%).

არსებული საჭიროებები და გამოწვევები
ახალი ტექნიკისა და დანადგარების საჭიროება არ გამოვლენილა. რესპონდენტთა 71.2%-ს შორის 
ტექნიკის მხრივ მკვეთრად გამოხატული საჭიროება არ დაფიქსირებულა და მათი 12.2% კმაყოფილი იყო 
თავიანთ ტექნიკის ეფექტურობით. ამის მიზეზი შეიძლება ნაწილობრივ ის იყოს, რომ საწარმოო სექტორი 
მუნიციპალიტეტში არსებული ბიზნესების ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენს, სხვა დარგები კი აღჭურვილობის 
მცირე მომხმარებლები არიან.

ბიზნესის უმეტესობა ორიენტირებულია ადგილობრივ დონეზეა ორიენტირებული. ადგილობრივ დონეზე 
ორიენტირება მუნიციპალიტეტის საზღვრებში ოპერირებას ნიშნავს. საწარმოთა 63% აცხადებს, რომ 
მათი პირველადი ბაზარი მუნიციპალიტეტია და რესპონდენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილი ახორციელებს 
პროდუქციის ექსპორტს თავიანთი მუნიციპალიტეტის გარეთ რეგიონში (შემთხვევების 11%), ქვეყნის 
მასშტაბით (შემთხვევების 3%) ან საერთაშორისო დონეზე (შემთხვევების 2%).

ბიზნესების აღქმით, კონკურენტული უპირატესობის მთავარი წყარო ხარისხია. როგორც წესი, ხარჯების 
მხრივ ლიდერობის მიღწევა კონკურენტუნარიანობის მთავარი განმსაზღვრელია სოფლად წარმოებულ 
ბიზნესებში. ახალქალაქის შემთხვევაში, კომპანიების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ხარისხი კონკურენტული 
უპირატესობის ძირითადი წყაროა.

ძვირადღირებული საწარმოო რესურსები საწარმოების მთავარ დაბრკოლებას წარმოადგენს. 
გამოკითხულთა დაახლოებით 23.6% აღნიშნავს, რომ ეს წარმოების ძირითადი პრობლემაა. ეს სულაც არ 
არის გასაკვირი მთავარი ეკონომიკური ცენტრებისგან შორს, ქვეყნის პერიფერიებში მდებარეობის გამო. 
თუმცა, გამოკითხულთა 47.6%-ს რომელიმეს დასახელება უჭირს. ეს მიუთითებს, რომ ბიზნესი ძალიან 
მაღალტექნოლოგიური არ არის. სხვა პრობლემების წილი კი მცირეა.

კონკურენცია (ბაზართან დაკავშირებული ფაქტორი) მთავარი გამოწვევაა. ბიზნესის წინაშე არსებული 
ძირითადი გამოწვევები შეიძლება შემდეგნაირად დაჯგუფდეს: ა) ბაზართან დაკავშირებული (კონკურენცია): 
ბ) ფინანსებთან დაკავშირებული (ფინანსებზე წვდომა) გ) მენეჯმენტთან დაკავშირებული (მომხმარებელთა 
მომსახურება)

ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტის საწარმოები აწყდებიან 

წყარო: ადგილობრივი საწარმოების კვლევა. 
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გაფართოების გეგმები და დახმარების საჭიროება
გაფართოებას არც ისე ბევრი გეგმავს. გამოკითხულთა დაახლოებით 77.2% აცხადებს, რომ საერთოდ არ 
გეგმავს გაფართოებას. ამჟამინდელი პანდემიის ფონზე (რაც გამოკითხვის შემდეგ დაიწყო),  ბიზნესებში 
თუნდაც ასეთი მზადყოფნაც კი უკვე გასაკვირი იქნება.

რეგულაციებთან შესაბამისობაში დახმარება, სასესხო გარანტიები, ბიზნესის დაგეგმვა და აღრიცხვა 
- დახმარების ყველაზე საჭირო ფორმები. ბიზნესების აზრით, რეგულაციებთან შესაბამისობის (21.1%) 
და სესხის გარანტირების (21.3%) მხრივ დახმარება ყველაზე მეტად სასარგებლო იქნება მათი ბიზნესის 
განვითარებისათვის. რაც შეეხება დახმარებას, გამოკითხულთა უმრავლესობას (30.4%) დახმარების 
საჭიროებების გამოვლენა გაუჭირდა. ყველაზე მნიშვნელოვან საჭიროებებს შორის დასახელდა: დახმარება 
ბიზნეს გეგმის მომზადებაში (18.4%), ბუღალტრულ აღრიცხვასა (17.3%) და დაფინანსების მოძიებაში (9.6%).

პოლიტიკის განხორციელების პოტენციური შედეგები
კვლევის შედეგები რამდენიმე მიმართულებას უსვამს ხაზს, სადაც პოლიტიკის დონეზე ჩარევით 
შესაძლებელია არაფერმერული ბიზნესის გაფართოება სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. ეს შესაძლო 
ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს:

•	 განათლების დონის ამაღლებაზე მიმართული პროგრამები; სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა; 
თანამშრომელთა მონაწილეობის გაძლიერება სასწავლო პროგრამებში; დაგეგმვის პროცესების 
სტიმულირება და ბიზნესის ფარგლებში სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის გახანგრძლივება.

•	 მეორე, მთავრობამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არაფერმერული ბიზნესებისთვის უნდა 
უზრუნველყოს: კრედიტზე მარტივი ხელმისაწვდომობა; ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება; მთავრობის 
მხარდაჭერის პროგრამების გაფართოება და ამ პროგრამის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება 
პოტენციურ ბენეფიციარებს შორის.

•	 მესამე, განსაკუთრებული სტიმულები და შესაძლებლობები უნდა იქნას გათვალისწინებული ქალი 
მენეჯერებისთვის, რაც მათ თავიანთი ბიზნესის გაფართოების დაგეგმვაში დაეხმარება და სტიმულს 
მისცემს.

აღნიშნული პოლიტიკის საკითხები ინტეგრირებულია პოლიტიკის ინტერვენციების საბოლოო ნაკრებში, 
რაც ამ დოკუმენტშია მოცემული.

კოვიდ-19-ით გამოწვეული მოკლევადიანი საჭიროებები
დარგებსა და საწარმოებზე კოვიდ-19-ის პანდემიით გამოწვეული ზუსტი ზეგავლენის შეფასება რთულია. 
არსებობს ექსპერტული მოსაზრებები, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნას. მაგალითად, გალტ ენდ 
თაგარტი ახორციელებს პანდემიის ზეგავლენის პერსპექტივების შეფასებას საქართველოს ეკონომიკაზე, 
აგრეთვე შესაძლო გავლენას განსაზღვრავს ცალკეულ სექტორებზე. სხვა საკითხებთან ერთად, ასევე 
მოცემულია ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებული მოსაზრებებიც.44 გალტ ენდ თაგარტის თანახმად, 
კოვიდ-19-ის ზემოქმედების მხრივ შემდეგი დარგობრივი ჯგუფებია გამოვლენილი.

44.  გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, გალტ ენდ თაგარტი, 2020 წლის 25 მარტი
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კოვიდ-19-ის  მოსალოდნელი გავლენა საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებზე 

მყისიერი უარყოფითი 
ეფექტი

დაყოვნებული უარყოფითი 
ეფექტი

დადებითი 
ეფექტი

სასტუმროები

რესტორნები

სავაჭრო ცენტრები

გართობა

ტრანსპორტი

საფინანსო სექტორი

მშენებლობა

უძრავი ქონება

ვაჭრობა

წარმოება

განათლება

ჯანდაცვა

აფთიაქები

ელ-კომერცია

სოფლის მეურნეობა

კომუნიკაციები

ადგილობრივი ტურიზმი

წყარო: გალტ ენდ თაგარტი. 

თითოეული დარგზე ზეგავლენის მასშტაბის ზუსტად შეფასება რთულია, მაგრამ ამის გაკეთება ჯგუფების 
მიხედვით შესაძლებელია.

პროგნოზის ფარგლებში სამი შესაძლო ეკონომიკური სცენარი განსაზღვრა, რომელთა მთავარი 
მამოძრავებელი (დამოუკიდებელი ცვლადი) არის ვარაუდი იმის შესახებ, თუ როდის იქნება შესაძლებელი 
პანდემიაზე კონტროლის მოპოვება. აღნიშნული სამი შესაძლო სცენარი ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არის 
შეჯამებული: 

მოკლევადიანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის სცენარები 

სცენარი დაშვება
ვირუსის 

კონტროლის 
თარიღი 

ალბათობა ეკონომიკური 
ზრდა

ტურიზმზე 
გავლენა

1-ოპტიმისტური
ეკონომიკური ვარდნა 
მარტიდან მაისამდე, 
აღდგენა ივნისიდან

აპრილი-მაისი 10% 2.10% -$1.2 მლრდ

2-ზომიერი

ეკონომიკური 
დაღმასვლა მარტი-
მაისში, გაჯანსაღება 
ივნის-სექტემბერში 

და ისევ ვარდნა 
ოქტომბრიდან

კონტროლს 
დაექვემდებარება 

აპრილ-მაისში, 
ვირუსი ხელახალი 

გავრცელდება 
ოქტომბრიდან

50% -2.70% -$2 მლრდ

3-პესიმისტური 

ეკონომიკური 
დაღმასვლა მარტიდან 

მოყოლებული 
გრძელდება

არ შეჩერებულა 2020 
წელს

40% -6.0%
-$2.8 მლრდ

წყარო: გალტ ენდ თაგარტი. 

კვლევის თანახმად, უშუალო ზემოქმედებას, ძირითადად, ტურიზმთან დაკავშირებული დარგები განიცდის. 
ამ ჯგუფში შედის სასტუმროები, რესტორნები, სავაჭრო ცენტრები, ტრანსპორტის სექტორი. მოცემული სამი 
სცენარის მიხედვით, ტურიზმის სექტორზე სავარაუდო ზეგავლენა 1.2-დან 2.8 მილიარდ აშშ დოლარამდე 
მერყეობს. 50% ალბათობით, მე-2 ზომიერი სცენარის შემთხვევაში, შემცირების სამიზნე არის 2 მილიარდი 
აშშ დოლარი მომავალი თვეების განმავლობაში, რაც საბაზისო დონის დაახლოებით 50%-ს შეადგენს.45 ეს არის 
შეფასება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მყისიერი უარყოფითი ზეგავლენის ჯგუფის მიმართ.

45.  ავტორის გამოთვლებზე დაყრდნობით. 
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დაყოვნებული უარყოფითი ზეგავლენის ჯგუფზე სავარაუდო ზემოქმედება შეიძლება იყოს სულ მცირე, იმავე 
მოცულობის, როგორც მყისიერი უარყოფითი ზეგავლენის ჯგუფის შემთხვევაში, მაგრამ ეს შესაძლოა უფრო 
ხანგრძლივ პერიოდში გაგრძელდეს.  თუ ვივარაუდებთ, რომ გრძელვადიანი პერიოდი ორ წელს გასტანს, მაშინ 
წელს ზეგავლენა ნახევარი იქნება (შესაბამისად, დანაკარგი 25%-ს შეადგენს). ამგვარი სტანდარტული წესით 
გაანგარიშება უხეშ შეფასებას წარმოადგენს, დეტალური ეკონომიკური მოდელირების არარსებობის გამო.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის შემდეგი სტრუქტურა ამ სამი ზეგავლენის დარგების მიხედვით არის 
გაწერილი.

ეკონომიკის სტრუქტურა ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით 

ზეგავლენის დარგები საწარმოთა 
რაოდენობა

საერთო 
რაოდენობის 

%

დასაქმება 
(გადახდილი 

საშემოსავლო 
გადასახადი)

მთლიანი 
დასაქმების 

%

მყისიერი უარყოფითი 
ზეგავლენის დარგები 84 9% 66,643 9%

დაყოვნებული უარყოფითი 
ზეგავლენის სექტორები 892 91% 696,670 89%

ნეიტრალური 9 1% 17,545 2%

საერთო ჯამი 985 100% 780,858 100%

წყარო: ავტორის გამოთვლები, შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე. 

ზემოქმედების სიდიდე ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არის შეჯამებული.

დარგებზე მოკლევადიანი ზეგავლენის მასშტაბი 

ზეგავლენის ჯგუფები
საწარმოების 
რაოდენობა 

მუნიციპალიტეტში

დასაქმება 
იმ დარგებში, 
რომლებმაც 

ზემოქმედება 
განიცადეს

ზეგავლენის 
მასშტაბი 

შეწონილი 
საშუალო 

ზეგავლენა 
ფორმალურ 

ეკონომიკაზე 

ტიპური 
საკითხები

მყისიერი 
უარყოფითი 
ზეგავლენის 
დარგები
•	 სასტუმროები და 

რესტორნები
•	 სავაჭრო ცენტრები
•	 გართობა
•	 ტრანსპორტი 

•	 84 საწარმო 
(ყველა საწარმოს 
9%)

•	 ყველა 
ოფიციალური 
სამუშაო 
ადგილების 9% 
(გადახდილი 
საშემოსავლო 
გადასახადის 
მიხედვით)

•	 50% 
ზარალი

•	 27% 
(საწარმოები)

•	 27% 
(დასაქმება)

•	 ლიკვიდურობა

•	 გაყიდვების 
შეფერხება 

•	 წარმოებისთვის 
საჭირო 
რესურსების 
შეფერხება

დაყოვნებული 
უარყოფითი 
ზეგავლენის 
სექტორები
•	 საფინანსო 
•	 სამშენებლო
•	 უძრავი ქონება 
•	 ვაჭრობა
•	 წარმოება 
•	 განათლება

•	 892 საწარმო 
(მთლიანად 
საწარმოების 91%)

•	 ყველა 
ოფიციალური 
დასაქმების 89% 
(გამოთვლილია 
გადახდილი 
საშემოსავლო 
გადასახადის 
მიხედვით)

•	 25% 
ზარალი

•	 გაყიდვების 
შემცირება

•	 მომგებიანობის 
კლება

წყარო: ავტორის გამოთვლები.
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მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე, მყისიერი უარყოფითი ზეგავლენის 
ჯგუფში დაახლოებით 84 საწარმო (ყველა საწარმოს 9%) და ყველა ოფიციალური სამუშაო ადგილების 
9% დაზარალდება. დაყოვნებული უარყოფითი ზეგავლენის ჯგუფში 892 საწარმო (ანუ, მთლიანი ჯგუფის 
დაახლოებით 91%) და ოფიციალური სამუშაო ადგილების 89% დაზარალდება. საშუალო შეწონილი გავლენა 
ფორმალურ ეკონომიკაზე დაახლოებით 27% (საწარმოები) და 27% (სამუშაო ადგილები) იქნება.

ზეგავლენა თვითდასაქმებასა და არაფორმალურ დასაქმებაზე
თვითდასაქმება. თვითდასაქმებისა და არაფორმალური დასაქმების თვალსაზრისით, ცალკეული 
მეთოდოლოგია უნდა იქნას გამოყენებული. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა 
საერთო რაოდენობიდან (1,524), უმეტესობა (83%) დაქირავებით დასაქმებულია. ზოგადად, თვითდასაქმებულთა 
ყველაზე დიდი რაოდენობა სოფლის მეურნეობაშია. ფაქტობრივად, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა 
დაახლოებით 97% თვითდასაქმებულია. სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმება მთლიანი თვითდასაქმების 76%-
ს წარმოადგენს საქართველოში, ხოლო სხვა დარგების ერთობლივი წილი დაახლოებით 24%-ს შეადგენს.46 ივარაუდება, 
რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი ნეიტრალურია კოვიდ-19-ის მოკლევადიანი ზემოქმედების მიმართ. 
აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულებზე 
ზემოქმედების მასშტაბი უმნიშვნელო იყო.

არაფორმალური დასაქმება. ამ ყველაფერთან ერთად, სულ საქართველოში არაფორმალური დასაქმება 
არაფერმერულ სექტორში დაახლოებით 34.7%-ს შეადგენს. ამ მაჩვენებლის ცალკეული დარგების მიხედვით 
ჩაშლა რთულია, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ მუნიციპალიტეტში სულ არაფერმერულ დარგში დასაქმება 
მთლიანი სამუშაო ადგილების აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენს  (თითქმის 100%), მაშინ 
შესაძლებელი გახდება მუნიციპალიტეტში არაფორმალურ სექტორში გადახდილი ხელფასების მთლიანი 
მოცულობის შეფასება.

არაფორმალური დასაქმების შეფასება

სულ გადახდილი 
საშემოსავლო 

გადასახადი
 (ლარი, 2019წ.)

სულ გადახდილი 
ხელფასი 

(ლარი, 2019 წ.)

არაფორმალური სექტორის 
წილი არაფერმერულ 
სექტორში (ქვეყნის 

საშუალო)   

ხელფასების სავარაუდო 
ოდენობა არაფორმალურ 

სექტორში 
(ლარი, 2019 წ.) 

780,858 3,904,290 34.7% 2,074,714

წყარო: ავტორის ვარაუდები და გამოთვლები საშემოსავლო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით. 

შეჯამების სახით, არაფორმალურ სექტორში ხელფასების სავარაუდო მოცულობა დაახლოებით 2 მლნ ლარია. 
თუმცა, ძნელია იმის გაანგარიშება, თუ რამდენად შეეხო კოვიდ-19-ის კრიზისი არაფორმალურ სამუშაო 
ადგილებს, რადგან ინდივიდუალური არასასოფლო-სამეურნეო სექტორების მიხედვით არაფორმალური 
დასაქმების შეფასება არ არსებობს.

კოვიდ-19-ის კომპენსაცია. ზეგავლენის მასშტაბის შესაფასებლად შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს 
იმ კომპენსაციების სტატისტიკა, რომელიც მთავრობამ დასაქმებულებზე პანდემიის ზემოქმედების 
შესამსუბუქებლად დააწესა. კომპენსაცია იმ პირებს შეეხება, ვინც 2020 წლის პირველი სამი თვიდან სულ 
მცირე, ერთ-ერთი თვის განმავლობაში ხელფასს იღებდა და ვინც სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ან 
დროებით დაითხოვეს საგანგებო სიტუაციების დროს და ხელფასებს ვეღარ იღებენ.

2019 წლის მონაცემებით, აქ, კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 1,269 იყო. შემოსავლების 
სამსახურის მონაცემებით (2020 წლის ივნისი), კოვიდ-19-თან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტში 
კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა 189 ადამიანია. კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა დასაქმებულთა 
75%-ს შეადგენს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (16.5%) მნიშვნელოვნად აღემატება. კომპენსაციის 
მიმღებთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა შემდეგი სექტორების წარმომადგენლები იყვნენ: საცალო 
ვაჭრობა / საბითუმო ვაჭრობა (77), განთავსება და კვება (28), მშენებლობა (13), ჯანდაცვის მომსახურება 
(6). (მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კომპენსაცია ნაწილდება არა დასაქმების გეოგრაფიული ადგილის, 
არამედ მიმღების იურიდიული სარეგისტრაციო მისამართის მიხედვით (რომელიც შეიძლება მათი 
დამსაქმებლის, ან მათ საქმიანობის რეალურ ადგილს არ დაემთხვეს).

46.  დასაქმების კვლევა, 2018წ.
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გრძელვადიან პერსპექტივაში, ექსპერტების აზრით, სტაბილური ეპიდემიოლოგიური ვითარების 
შემთხვევაში, კომპენსაციის მიმღები პირების ერთი მესამედი თავიანთ სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდება.

ადგილობრივი ეკონომიკის ახალგაზრდული განზომილება 
ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და არასასოფლო-სამეურნეო 
სექტორის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ეკონომიკაში ახალგაზრდების შეზღუდული 
მონაწილეობის მიზეზების გააზრება და შემდეგ მათი წარმოჩენა უმთავრეს გზას წარმოადგენს ადგილობრივ 
დონეზე სამუშაო ძალის მიწოდებისთვის, მეწარმეობის ახალი იდეების განვითარებისა და ეკონომიკური 
დივერსიფიკაციისთვის. UNDP-ის კვლევის თანახმად, მთავარ ფაქტორებს შორის, რომლებიც მიზნობრივ 
მუნიციპალიტეტებში არაფერმერული ბიზნესის პროდუქტიულობაზე გავლენას ახდენს, არის მენეჯერის 
პერსონალური მახასიათებლები, როგორიცაა ასაკი - ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთესად ახერხებენ 
დასაქმების ზრდას და უფრო მაღალი პროდუქტიულობის მიღწევას.47

ამ მხრივ შემდეგი სახის ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა: ქართული ენის არცოდნა, მეწარმეობის 
დაბალი დონე ახალგაზრდებს შორის, ეკონომიკურად არააქტიური ახალგაზრდების მაღალი მაჩვენებელი, 
ახალგაზრდების უმუშევრობა და შრომის ბაზარზე მონაწილეობის დაბალი დონე, რაც პროდუქტიული რესურსების 
არასაკმარისად გამოყენებას იწვევს. ამას გარდა, ეკონომიკური შესაძლებლობების არარსებობის გამო 
გამოწვეული მიგრაციაც ამცირებს როგორც სამუშაო ძალის მიწოდებას, ასევე პოტენციური მეწარმეების 
რაოდენობას.

ეკონომიკური მონაწილეობა 
შრომის ბაზარზე მონაწილეობა. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საერთო რაოდენობაა 45,070; აქედან 10,537 ადამიანი 15-29 წლის 
ახალგაზრდაა, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 23.4%-ს შეადგენს.48 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
15-29 წლის ახალგაზრდების 59.1% ეკონომიკურად აქტიურია; აქედან 95.37% დასაქმებულია, ხოლო 4.6% 
უმუშევარია. თუმცა, მთელი ახალგაზრდობის 37.82% ეკონომიკურად არააქტიურია და სამუშაოს არ ეძებს. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდების 74.12% სასოფლო-სამეურნეო სექტორშია დასაქმებული, ხოლო 
25.75% დაქირავებული მუშაკია.49

განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი (NEET) ახალგაზრდები. განათლებისა და სამუშაო ძალის 
მიღმა მყოფი ახალგაზრდების (NEET) რაოდენობა ამ პრობლემის კარგი ინდიკატორია. მიუხედავად იმისა, 
რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 
განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდების წილი 26.24%-ია, რაც ყველაზე დაბალი 
მაჩვენებელია საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით. ამის მიუხედავად, ამ ახალგაზრდების 
სტიმულირება და მათი სამუშაო ძალაში მაქსიმალურად დაბრუნება კვლავ გამოწვევად რჩება.

უმუშევრობა. საქსტატის მონაცემებით, 2014 წლიდან მოყოლებული, საქართველოში ახალგაზრდების 
უმუშევრობის დონე კლებულობს. თუ 2014 წელს 15-29 წლის მოსახლეობაში უმუშევრობის დონე საშუალოდ 
32.6% იყო, 2018 წლის იმავე კვლევის თანახმად, ეს მაჩვენებელი 25.8% გახდა.50 

ახალგაზრდების დასაქმება მუნიციპალიტეტში 

15-29 წლის 
ახალგაზრდები  

ეკონომიკურად 
არააქტიური

ეკონომიკურად 
აქტიური უმუშევარი დასაქმებული

10,537 3,986 6,229 288 5,941

4,404 დასაქმებულია სოფლის 
მეურნეობაში

1,530 დაქირავებით 
დასაქმებულია

წყარო: საქსტატი. 

47.  ბიზნესის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019წ.
48.  მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
49.  მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
50.  საქსტატი 2014-2018 (ეროვნული დონე)
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მოთხოვნილი და მიწოდებული უნარების არათავსებადობა, მაღალანაზღაურებადი არასასოფლო-
სამეურნეო სამუშაოების და ეკონომიკური შესაძლებლობების არარსებობა ახალგაზრდების დაბალი 
ეკონომიკური აქტივობის და შრომის ბაზარზე მცირე ჩართულობის მთავარ მიზეზებს წარმოადგენს.

მეწარმეობა. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების კვლევამ აჩვენა, 
რომ ახალგაზრდების 3.4% არაფერმერულ საქმიანობაშია ჩაბმული, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, 
თუმცა, მათ მოახერხეს ბიზნესის გაფართოება, საშუალოდ, 0.98 თანამშრომლით, შესაბამისად, ბოლო სამი 
წლის განმავლობაში.51

ამ კონტექსტში უნდა აღინიშნოს, რომ არასაკმარისი შემოსავალი ბიზნესის დაწყების მთავარ სტიმულად 
მიიჩნევა ახალგაზრდების 75%-ის მიერ, ხოლო ახალგაზრდების 50% ოჯახისგან იღებს დახმარებას ბიზნესის 
წამოწყებისთვის, სადაც საწყისი კაპიტალი 1,000-დან 10,000 ლარამდე მერყეობს.52

გამოკითხული ახალგაზრდების 25% მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი პირობები მუნიციპალიტეტში 
ხელსაყრელია ბიზნესის დასაწყებად, თუმცა, კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ახალგაზრდების 75% არ 
ფლობს ინფორმაციას სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ არაფერმერული ბიზნესით დაკავებული ახალგაზრდების 25% ადგილობრივი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებს თვეში ერთხელ მიმართავს ადმინისტრაციული საკითხების შესახებ. 

მიგრაცია
უკეთესი განათლებისა და სამუშაო შესაძლებლობების მოძიების მიზნით მუნიციპალიტეტიდან მიგრაცია 
კვალიფიციური მუშახელის მარაგს ამცირებს და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. 
სტუდენტებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დამთავრების შემდეგ სწავლას სხვადასხვა 
უმაღლეს და პროფესიულ კოლეჯებში აგრძელებენ, უკან დაბრუნების სურვილი აღარ აქვთ. გამოწვევაა 
ახალგაზრდების ჩართვა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტურიზმი, ბუნებრივი რესურსების წარმოება, 
ვაჭრობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები. გარდა ამისა, შესაძლებლობა, რომელსაც 
ახალქალაქი როგორც ტრანსსასაზღვრო მუნიციპალიტეტი გვთავაზობს, ახალგაზრდების არაფერმერულ 
ბიზნესში ჩართვისა და ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციისთვის უნდა იქნას გამოყენებული.

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
ახალგაზრდებს შორის ძირითადი გამოწვევები და საჭიროებები შეიძლება შემდეგნაირად შეჯამდეს:

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

გამოწვევები საჭიროებები 

•	 ახალგაზრდების ნაკლები ჩართულობა 
ტურიზმსა და სხვა არაფერმერულ 
წარმოებაში

•	 ახალგაზრდების ნაკლები ჩართულობა 
საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში

•	 ახალგაზრდების ნაკლები მონაწილეობა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

•	 სამეწარმეო ცოდნისა და უნარების 
ნაკლებობა

•	 ფორმალური და არაფორმალური 
განათლების ნაკლებობა

•	 ადგილობრივად დასაქმების შესაძლებლობების 
გაჩენა ახალგაზრდებისთვის

•	 ეკონომიკურად არააქტიური, ასევე 
განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი 
ახალგაზრდების გაძლიერება

•	 ადგილობრივად მოკლევადიანი პროფესიული 
კურსების შეთავაზება სოციალურად დაუცველი 
ახალგაზრდებისთვის

•	 ცოდნის და უნარების ამაღლება 
ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების 
მიზნით

51.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
52.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
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ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული განზომილება
საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, ეკონომიკაში ქალების დაბალი მონაწილეობა ეკონომიკურ ზრდას 
აფერხებს და განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს. დადასტურებულია, რომ ქალებისა და გოგონების 
გაძლიერება ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას ხელს უწყობს.53

საქართველოში ქალთა ეკონომიკური აქტივობა დაბალია, რაც ადგილობრივი ეკონომიკის მთლიან 
პროდუქტიულობაზე გავლენას ახდენს. ზოგადად, ეკონომიკის მსგავსად, ახალქალაქში ქალების 
ეკონომიკური ჩართულობა დაბალია; ახალქალაქში ბიზნესში/საწარმოში რესპონდენტი მამაკაცების 63.6% 
არის დასაქმებული, ხოლო ქალ რესპონდენტთა შორის მხოლოდ 36.4% მუშაობს ბიზნესში. როდესაც მათ 
სთხოვეს თავიანთ საწარმოში/წარმოებაში ცვლილება შეეფასებინათ, მამრობითი სქესის რესპონდენტთა 
58.7% და ქალი რესპონდენტთა 37.5% ფიქრობდა, რომ ამ მხრივ ზრდას ჰქონდა ადგილი. 

რესპონდენტებს შორის მამაკაცებზე მეტი ქალი ფიქრობს, რომ რეგიონში არსებული გარემო 
მოსახერხებელია ბიზნესის დასაწყებად, ხოლო უფრო მეტი მამაკაცი რესპონდენტი მიიჩნევს, რომ გარემო 
ხელსაყრელი არ არის. როდესაც მათ სთხოვეს შეეფასებინათ თავიანთი ბიზნესის მდგომარეობა, ქალი 
და მამაკაცი რესპონდენტების პასუხი მსგავსი იყო და უმრავლესობა თავიანთი ბიზნესის მდგომარეობას 
დამაკმაყოფილებლად აფასებდა, გამოკითხული მამაკაცების 25.9% და ქალების 28.6% ცუდ შეფასებას 
აფიქსირებდა, ხოლო მამაკაცების 8.3% და ქალების 9.4% აღნიშნავდა, რომ მდგომარეობა ამ მხრივ კარგი 
იყო.

რაც შეეხება ბიზნესის პერსპექტივას, რესპონდენტი ქალების და მამაკაცების პასუხებს შორის დიდი 
განსხვავება არ აღინიშნება და მათი უმეტესობა მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელოდება. რესპონდენტებს 
შორის მამაკაცების 20.4% და ქალების 16.5% ფიქრობს, რომ მდგომარეობა გაუარესდება, ხოლო რესპონდენტი 
მამაკაცების 30.3% და ქალების 26.3% მიიჩნევს, რომ გაუმჯობესება იქნება.

რესპონდენტ ქალთა უმრავლესობა - 26.3% აცხადებს, რომ ბიზნესის წარმართვაში მათ დახმარება 
სჭირდებათ ბუღალტრული აღრიცხვისა და ბიუჯეტის შედგენის საკითხებში, ხოლო 14.5%-ს დახმარება 
ბიზნეს გეგმის შედგენაში სჭირდება.54

მეწარმე ქალები55

ბიზნესის წამოწყება. ქალისთვის ბიზნესის დაწყება უფრო მეტ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, 
ვიდრე მამაკაცებისთვის. გამოკითხულ რესპონდენტთა უმეტესობა - ქალების 66.7% და მამაკაცების 60.2% 
აღნიშნავდა, რომ ოჯახი და ნათესავები მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო თავიანთი ბიზნესის დასაწყებად, 
თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ძირითადი ფაქტორის სახით ქალი უფრო ხშირად ახსენებს ოჯახს 
და ნათესავებს, რაც შეიძლება იმაზე მეტყველებდეს, რომ ისინი უფრო მეტად არიან დამოკიდებულები 
ოჯახის წევრებზე.

ბიზნესის წამოწყების ძირითადი მიზეზის მითითებისას, ქალი და მამაკაცი რესპონდენტები შემოსავლების 
ნაკლებობას ასახელებენ, როგორც უპირველეს მოტივატორს, თუმცა ამაზე რესპონდენტი ქალების 71.7% 
და მამაკაცების 55.7% საუბრობს. უფრო მეტი შემთხვევაში, მამაკაცებს მოტივაციად მოჰყავთ შესაბამისი 
განათლება, შესაბამისი უნარები, ფინანსური შესაძლებლობები და ბიზნესის როგორც ჰობის წარმოება; ეს 
ფაქტი კიდევ უფრო ხაზს უსვამს იმას, რომ ქალები ეკონომიკურად უფრო ნაკლებად უპირატეს მდგომარეობაში 
არიან და შეიძლება მათ არ ჰქონდეთ ბიზნეს უნარები და განათლება, რესპონდენტ მამაკაცებთან შედარებით.

რაც შეეხება საწყის კაპიტალს, რესპონდენტი ქალების და მამაკაცების უმრავლესობის საწყისი კაპიტალი 
1,000 ლარიდან 10,000 ლარამდე მერყეობს. თუმცა, განსხვავებები შეინიშნება იმ მხრივ, რომ მეტ 
რესპონდენტ ქალს აქვს 1,000 ლარზე ნაკლები საწყისი კაპიტალი, ხოლო მნიშვნელოვნად მეტ მამაკაც 
რესპონდენტს გააჩნია სასტარტო კაპიტალი 10,000 ლარზე მეტი ოდენობით. რესპონდენტ მამაკაცთა 
2.9%-ს საწყისი კაპიტალი 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე ჰქონდა. ამასთან, ამ კატეგორიაში არც ერთი 
ქალი რესპონდენტი არ იყო მოცემული. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ ქალები უფრო მცირე 
53.  UNDP საქართველო 

54.  ბიზნესის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.

55.  ქვემოთ მოყვანილი ნაწილი ძირითადად სოფლად არაფერმერული მეურნეობის საჭიროებების ორ კვლევას (მოსახლეობა და ბიზნესი) ემყარება 
8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში, რომელიც IRDG პროექტის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2019 წელს. ტექსტში 
გამოყენებული კვლევის შედეგები, თუ სხვაგვარად არ იქნება მითითებული, ამ კვლევებთან არის დაკავშირებული.
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ბიზნესს იწყებენ, რაც აშკარა ხდება იმდენად, რამდენადაც მათი საშუალო წლიური ბრუნვა მამაკაცებისას 
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება.

უფრო მეტი ალბათობით, ქალი რესპონდენტები თავიანთ ბიზნესსა და ინვესტიციებს გეგმავენ ხოლმე, 
მამაკაცი რესპონდენტები კი სტრატეგიული დაგეგმვას უზრუნველყოფენ; ქალ რესპონდენტთა 100% ბიზნესს 
1 წლით ან ნაკლები პერიოდით გეგმავს, ხოლო მამაკაც რესპონდენტთა 14.9% ბიზნესში გათვლას 1-3 წლის 
პერიოდზე აკეთებს, 11.5% კი - 3 წელზე მეტი პერსპექტივით.

ბიზნესის მართვა. რეგიონში არსებულმა სტერეოტიპებმა შეიძლება უარყოფითი შეხედულებები გააძლიეროს 
საქმიანი ქალების მიმართ და მათ ბიზნესში ჩართულობას ხელი შეუშალოს. ეს განსაკუთრებულ საჭიროებას 
წარმოადგენს ბიზნესში ქალების მხარდაჭერისთვის. ბიზნესის წარმოებისას, ქალები მამაკაცებზე უფრო 
მეტ დაბრკოლებას აწყდებიან, ამიტომ მათი პროდუქტიულობა შეიძლება დაზარალდეს და ამ მხრივ 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტშიც მსგავსი ვითარებაა. რაც შეეხება მიმდინარე კაპიტალს, რესპონდენტებს 
შორის მამაკაცებმა კაპიტალის გაზრდა 50,000-100,000 ლარამდე შეძლეს და 100,000 ლარსაც გადააჭარბეს, 
თუმცა ვერც ერთმა ქალმა რესპონდენტმა ამ ფარგლებში კაპიტალის გაზრდა ვერ შესძლო.

როდესაც საქმე მომწოდებლების არჩევას ეხება, რესპონდენტ მამაკაცებს, პირველ რიგში, პროდუქციის 
ხარისხი და ფასი მთავარ კრიტერიუმებად მიაჩნიათ. რესპონდენტი ქალებიც ასევე ასახელებს ფასს, 
როგორც ძირითად კრიტერიუმს, მაგრამ, როგორც ჩანს, ხარისხი შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია, 
რაც შეიძლება მცირე ფინანსებით იყოს გამოწვეული. ზოგჯერ ქალებს შეიძლება ისე ცოტა ფინანსები 
ჰქონდეთ, რომ მთავარი ფაქტორი მიმწოდებლების დაბალი ფასი უფრო გახდეს, ვიდრე მათი ხარისხი. 

რაც შეეხება პროდუქციის რეალიზაციას, რესპონდენტებს შორის ქალებზე მეტად მამაკაცები ჰყიდიან 
ხოლმე თავიანთ ნაწარმს ეროვნულ ბაზრებზე, ხოლო 13 მამაკაც რესპონდენტს პროდუქტი საერთაშორისო 
ბაზრებზე საექსპორტოდ გააქვს. ამგვარ ვაჭრობაში არც ერთი ქალი რესპონდენტი არ მონაწილეობს, რაც ხაზს 
უსვამს იმას, რომ ბიზნესის მასშტაბის გაფართოების მხრივ მათ პრობლემები აქვთ.

რესურსების და კრედიტის ხელმისაწვდომობა. მსოფლიოში ქალები რთულად ახერხებენ კაპიტალის 
მოზიდვას, რაც ძირითადად უზრუნველყოფის საშუალებების არარსებობის გამო ხდება.56 შესაბამისად, 
ის მოცემულობა, რომ ტრადიციულად ოჯახში კაპიტალური აქტივების მფლობელები მამაკაცები ხდებიან 
ხოლმე, ასევე არაპირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ქალებზე, მათ მიერ კაპიტალის შეგროვებასა და ბიზნესის 
წარმართვის შესაძლებლობაზე.

რესურსებსა და კრედიტებზე წვდომა ბიზნესის დაწყებისა და გაფართოებისთვის გადამწყვეტი 
მნიშვნელობისაა. სტერეოტიპებმა, განსაკუთრებით კი საკუთრებასთან დაკავშირებით, შეიძლება 
უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ქალების შესაძლებლობაზე, რომ კრედიტზე ხელი მიუწვდებოდეთ 
და ბიზნესი განავითარონ. ქალ რესპონდენტთა 50.4%-მა და მამაკაცების 37.1%-მა ძირითადად ბიზნესი 
ბანკიდან მიღებული სესხით დაიწყო, რაც ხაზს უსვამს იმას, რომ რეგიონში ქალები უფრო მეტად არიან 
დამოკიდებულნი ბანკებზე, როგორც ბიზნესის დაფინანსების ძირითად წყაროზე. ამას გარდა, არც ერთ ქალ 
რესპონდენტს არ დაუწყია თავისი ბიზნესი უპირატესად სამთავრობო პროგრამების ან არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებით მაშინ, როცა მამაკაცმა რესპონდენტებმა ბიზნესი ამ წყაროების 
საშუალებით წამოიწყეს. ეს შესაძლოა იმაზე მიანიშნებდეს, რომ ქალი რესპონდენტები თანაბრად არ არიან 
ინფორმირებულნი ბიზნესისთვის დაფინანსების მოძიების ალტერნატიული შესაძლებლობების შესახებ.

თუმცა, როდესაც საქმე საბანკო სესხებს ეხება, ქალები შეიძლება არახელსაყრელ პირობებში აღმოჩნდნენ, 
განსაკუთრებით კაპიტალური აქტივების არარსებობის გამო, რომელიც შეიძლება უზრუნველყოფად 
იქნას გამოყენებული. თუმცა, როგორც ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ვკითხულობთ, ქალები ახალქალაქში 
კაპიტალის საკუთრების თვალსაზრისით არც ისე არასახარბიელო მდგომარეობაში არიან (როგორც ამას 
სხვა მუნიციპალიტეტებში ვხედავთ). რაც შეეხება დიდ კაპიტალურ აქტივებს, როგორიცაა საკუთრებაში 
არსებული მიწა და უძრავი ქონება კვადრატული მეტრების მიხედვით, ახალქალაქში ქალები უკეთეს 
სიტუაციაში არიან, ვიდრე მამაკაცები.

56.  სქესი და ფინანსური ჩართულობა ფოსტის მეშვეობით. 2015წ. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
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კაპიტალის ფლობა სქესის მიხედვით57

სქესი

საკუთრებაში 
არსებული 

მიწის ნაკვეთი 
(მ2)

საკუთრებაში 
არსებული 

ტექნიკა 
(ერთეული)

საკუთრებაში 
არსებული 

უძრავი ქონება 
(მ2)

საკუთრებაში 
არსებული 

სატრანსპორტო 
საშუალება 
(ერთეული)

იჯარით 
აღებული 
მიწა (მ2)

დაქირავებული 
ტექნიკა 

(ერთეული)

დაქირავებული 
უძრავი ქონება 

(მ2)

დაქირავებული 
სატრანსპორტო 

საშუალება 
(ერთეული)

მამაკაცი საშუალო 77.41 1.34 82.80 .70 .95 .37 2.45 .12

ქალი საშუალო 323.12 1.52 264.18 .33 .59 1.43 4.02 .05

წყარო: UNDP.

მიუხედავად იმისა, რომ ქალებს შეიძლება მაღალი ღირებულების კაპიტალური აქტივები ჰქონდეთ, 
რესპონდენტ ქალთა უმრავლესობას აღებული აქვს 10,000 ლარზე ნაკლები ოდენობის სესხი მაშინ, როცა 
მამაკაც რესპონდენტთა უმრავლესობაზე 10,000-დან 50 000 ლარამდე სესხები იქნა გაცემული. ამას გარდა, 
დიდი ოდენობის სესხების მხრივაც მამაკაცები უფრო მეტად არიან წარმოდგენილნი. როგორც ზემოთ 
გამოვლინდა, სესხის ქონებით უზრუნველყოფა პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო, შესაბამისად, ამის მიზეზი 
შეიძლება იყოს ის, რომ რადგანაც ქალი რესპონდენტები მამაკაცების მსგავს საკმარის უნარებს და განათლებას 
არ ფლობენ ბიზნესის სამართავად, ამიტომ ისინი მცირე ბიზნესით კმაყოფილდებიან. მიუხედავად ამისა, 
როდესაც საქმე ბანკიდან სესხის აღების მიზეზებს ეხება, რესპონდენტებს შორის მამაკაცებზე მეტი ქალი 
აცხადებს, რომ ისინი სესხს სხვა სესხის გადასაფარავად იღებენ, თუმცა, უფრო მეტი მამაკაცი რესპონდენტი 
სესხს მნიშვნელოვანი დაგვიანებით იხდის, ხოლო ორჯერ მეტ ქალს უკვე სესხი დაფარული აქვს, რაც ამ 
კონტექსტში უცნაურად ჩანს. 

რესპონდენტებს შორის, მამაკაცებთან შედარებით, ნაკლები რაოდენობის ქალი იღებს სესხს 
უზრუნველყოფის საშუალებით და მამაკაცებზე ორჯერ მეტი ქალი რესპონდენტი იღებს სესხს სუბსიდიით. 
შესაბამისად, როგორც ჩანს, ქალებისთვის ცნობილია საკრედიტო სტრუქტურა და უფრო მეტი ალბათობით 
ამცირებენ თავიანთ რისკს.  ამ მოსაზრებას ის ფაქტიც ამყარებს, რომ რესპონდენტი ქალები უფრო ხშირად 
ამბობენ უარს სესხზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გამო. რესპონდენტ ქალებს ასევე ორჯერ ნაკლები 
ალბათობით სჭირდებათ დამატებითი სესხი მათი მიმდინარე ბიზნესისთვის.

სახელმწიფო პროგრამებზე წვდომა. სახელმწიფო პროგრამებზე თანაბარი წვდომა გადამწყვეტია 
მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. რესპონდენტ ქალთა 92.9%-ს და 
მამაკაცთა 77.6%-ს არ გაუვლია ტრენინგი ბიზნეს გეგმის შედგენის საკითხებზე. რესპონდენტებს შორის 
მამაკაცებზე მეტი ქალი აცხადებს, რომ ფიზიკურად არ აქვთ წვდომა ტრენინგებზე, სწორედ ამიტომ ვერ დაესწრნენ 
ბიზნეს გეგმის ტრენინგს.

რესპონდენტ ქალთაგან არც ერთს არ მიუღია მონაწილეობა მთავრობის კეთილდღეობის/დახმარების 
პროგრამებში, ხოლო რესპონდენტთა მამაკაცი 25% ასეთ პროგრამებში ჩართული იყო. ამას გარდა, არც ერთ 
რესპონდენტ ქალს არ მიუღია მონაწილეობა მთავრობის ორგანიზებულ ბიზნეს კონკურსში, ხოლო მამაკაც 
რესპონდენტთა შორის ეს მაჩვენებელი 31.9% იყო.

რესპონდენტ ქალთა მნიშვნელოვანი ნაწილი - 45.6% აცხადებს, რომ მათ მონაწილეობა არ მიუღიათ სამთავრობო 
პროგრამებში, რადგან ინფორმაცია არ ჰქონდათ. ეს აშკარა გახდა მაშინ, როდესაც მათ სთხოვეს ის პროგრამები 
ჩამოეთვალათ, რომლებშიც მონაწილეობა ქალ რესპონდენტებს შეეძლოთ, მაგრამ მათ კონკრეტული 
პროგრამის დასახელება გაუჭირდათ. რესპონდენტები ქალი ნაკლებად მიმართავენ ადგილობრივ მთავრობას 
დახმარებისთვის. რესპონდენტი ქალების 85.9% აცხადებს, რომ თითქმის არასდროს აკეთებენ ამას, თუმცა, 
ქალი რესპონდენტების 100% ნაწილობრივ ან მთლიანად კმაყოფილია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების რეაგირებით იმ საკითხებზე, რაზეც მათ მიმართეს.

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
არსებული სტატისტიკის საფუძველზე, მთავარ პრობლემას ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტივობა 
წარმოადგენს. ქვემოთ მოცემულია გამოწვევები, რომლებიც ქალების ეკონომიკურ გააქტიურებას ხელს 
უშლის, აგრეთვე საჭიროებები დეტალურად არის შეჯამებული.

57.  ბიზნესის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
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გამოწვევები საჭიროებები

•	 მამაკაცებზე ნაკლები რაოდენობის ქალი იწყებს ბიზნესს;
•	 ქალებს მართვის არასაკმარისი გამოცდილება აქვთ;
•	 ორმაგი, რეპროდუქციული/საოჯახო საქმე ქალებისთვის და ოჯახის 

წევრების მოვლა;
•	 ქალების დაბალი შემოსავალი - ქალების დიდი ნაწილი 

დამოკიდებულია სოციალურ დახმარებაზე, ან ოჯახის სხვა 
წევრების შემოსავალზე;

•	 ქალებს არასაკმარისი ცოდნა და უნარები აქვთ ბიზნესის 
წამოწყებისა და განვითარებისთვის;

•	 ქალებს უფრო ნაკლებად ესწრებიან ბიზნეს ტრენინგებს და 
კურსებს;

•	 ქალებს ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია უნარ-ჩვევების 
ასამაღლებელი ტრენინგების შესაძლებლობების შესახებ;

•	 ქალის საქმიანობასა და პროფესიასთან დაკავშირებული 
სტერეოტიპები;

•	 მიუხედავად იმისა, რომ ქალებს ჩართულობის სურვილი აქვთ, 
ისინი არ არიან კარგად ინფორმირებულნი ბიზნესის მხარდაჭერის 
სახელმწიფო პროგრამის შესახებ. შესაბამისად, მათი 
მონაწილეობის დონეც დაბალია.

•	 ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერება;

•	 ქალთა თვითშეფასების 
ამაღლება;

•	 ქალებისა და გოგონების 
ინფორმირება 
ბიზნეს ტრენინგის 
შესაძლებლობების 
შესახებ, რომლებიც 
მუნიციპალიტეტში 
იმართება;

•	 ქალების და გოგონების 
ინფორმირება ბიზნესის 
მხარდამჭერი სახელმწიფო 
და არასახელმწიფო 
პროგრამების შესახებ;

•	 ტექნოლოგიასა და 
ტექნიკაზე წვდომის 
გაზრდა ქალებისა და 
გოგონებისთვის.

მთავარი დასკვნები
შეჯამებისთვის, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის წინაშე რამდენიმე ძირითადი საკითხი დგას, რომელთა 
მოგვარება საჭიროა მოსახლეობის საერთო კეთილდღეობის ასამაღლებლად. ეს დასკვნებია:

მუნიციპალიტეტში ნაკლებად განვითარებული არაფერმერული ეკონომიკაა. ამას მოწმობს საწარმოების 
შედარებით მცირე რაოდენობა 1,000 მოსახლეზე - 23.5 (ეროვნულ საშუალოზე (48) ნაკლები). მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებული საწარმოების დიდი ნაწილი მის ფარგლებს გარეთ ოპერირებს. მუნიციპალიტეტში 
მოსახლეობის ზომიერად მაღალი სიმჭიდროვეა, კვლევის შერჩევის ზომასთან შედარებით. ეს 
პარამეტრი ავტომატურად უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს (სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით) 
რეგისტრირებული ბიზნესის მზარდ რაოდენობაზე, არაფორმალური საწარმოების გაფორმალურებასა და ეკონომიკის 
დივერსიფიკაციაზე.

მთავარ გამოწვევას ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი საბაზრო 
პოტენციალი წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის მთლიანი საბაზრო პოტენციალის ინდექსი ერთ-ერთი 
ყველაზე დაბალია (დაანგარიშებულია კუმულაციური მანძილით დანარჩენი სხვა დიდი ქალაქებისგან). 
მუნიციპალიტეტი შეიძლება „დაშორებული სოფლის რეგიონის“ (Remote Rural Region) კატეგორიაში იქნას 
შეყვანილი.58 დიდი ქალაქებისგან (50 ათასი +) მოშორებით მდებარეობის გამო, მუნიციპალიტეტს არ აქვს 
იგივე შესაძლებლობები, რაც „უმეტესად ქალაქთან ახლოს მდებარე სასოფლო ტერიტორიებს“ (Predominantly 
Rural Close to Cities) გააჩნიათ.59 თბილისთან დამაკავშირებელ ახალ გზას მუნიციპალიტეტის კავშირი უნდა 
გაეუმჯობესებინა ქვეყნის მთავარ ეკონომიკურ ცენტრთან, მაგრამ მუნიციპალიტეტთან ახლოს რომელიმე 
უფრო დიდი ქალაქი არ მდებარეობს.

სუსტი არაფერმერული ეკონომიკა, სადაც დასაქმების ზრდის არც თუ ისე დიდი პოტენციალია. ყველაზე 
დიდი სავაჭრო სექტორია სოფლის მეურნეობა, თავისი პირველადი ფორმებით, სადაც ბევრი დამატებითი 
ღირებულების შექმნა და გადამამუშავებელი საქმიანობა არ ხდება. არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი ან 
არ არსებობს, ან ახლა ჩნდება. ვაჭრობა, წარმოება და მომსახურება წამყვანი დარგებია რეგისტრირებული 
აქტიური საწარმოების მხრივ. ფინანსური მომსახურება შრომაზე მაღალი ზღვრული მოგებით გამოირჩევა, 

58.  პოლიტიკის დოკუმენტი - სოფლის პოლიტიკა 3.0. - სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018წ.
59.  პოლიტიკის დოკუმენტი - სოფლის პოლიტიკა 3.0. - სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018წ.
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მაგრამ მისი დასაქმების პოტენციალი საკმაოდ დაბალია. მუნიციპალიტეტის უდიდესი სექტორი - ვაჭრობა 
არ გამოირჩევა არც მაღალი პროდუქტიულობით და არც შრომაზე ზღვრული მოგებით, არც ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნის პოტენციალით.

მყიფე ეკონომიკა. ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტის ბრუნვა და დამატებული ღირებულება ხან იზრდებოდა, 
ხან მცირდებოდა, რამაც საშუალო თვიური ხელფასის საკმაო არასტაბილურობა გამოიწვია. თუმცა, თვეში 
დაახლოებით 664 ლარით, მუნიციპალიტეტში საშუალოა ხელფასის დონე და პროდუქტიულობაც (24,081 
ლარი) სამიზნე ჯგუფში და წამყვანი მუნიციპალიტეტის (ყაზბეგი) დონის ერთ მესამედს წარმოადგენს. 
პროდუქტიულობის მხრივ დიდი განსხვავებაა მამაკაცების და ქალების მართვაში მყოფ საწარმოთა შორის.

რესურსები დარგებში და დარგებს შორის არასწორად არის განაწილებული. ამაზე მეტყველებს დიდი 
განსხვავებები შრომის პროდუქტიულობის მხრივ სხვადასხვა დარგს შორის (მაგ. სასტუმროების და 
რესტორნების პროდუქტიულობა ტრანსპორტთან შედარებით), ასევე, პროდუქტიულობის დიფერენციალები 
ფირმებს შორის ინდივიდუალურ დარგებში (მაგ. ვაჭრობა), რომელიც საშუალო პროდუქტიულობიდან 
სტანდარტული გადახრით იზომება. რესურსების სწორად გადანაწილება ნიშნავს სამუშაო ძალის 
გადაადგილებას დაბალპროდუქტიულიდან მაღალპროდუქტიული სექტორებისკენ და დაბალპროდუქტიული 
კომპანიებიდან მაღალპროდუქტიული ფირმებისკენ თითოეულ სექტორში. ეს კი არასასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოების მთლიან პროდუქტს გაზრდის მაშინ, როცა ამისთვის ახალი სამუშაო ძალის დამატების დიდი 
საჭიროება არ იარსებებს. 

შედარებითი უპირატესობების ნიშნების, ან რეგიონული სპეციალიზაციის მქონე დარგები ყურადღებას 
მოითხოვს. ცვლილებათა მიზეზების ანალიზისა და განთავსების კოეფიციენტის ინსტრუმენტები 
ცხადყოფს, რომ ერთი მხრივ, არსებობს სექტორები, რომლებიც შედარებითი უპირატესობის გარკვეულ 
ნიშნებს ავლენენ (ე.ი. რომლებიც გასულ რამდენიმე წელიწადში რეგიონის სპეციფიკური ფაქტორების 
გათვალისწინებით გაიზარდა), მაგრამ რაიმე სპეციალიზაცია ჯერ კიდევ არ გააჩნიათ რეგიონში. ამ ჯგუფში 
შემდეგი არაფერმერული დარგები შედის: სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა, ფინანსური მომსახურება. ამ 
ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია გამოვლინდეს ასეთი ზრდის წყაროები და შემოწმდეს, გახდებიან თუ არა ისინი 
მუნიციპალიტეტის მთავარი კონკურენტული სექტორები. მეორე მხრივ, არსებობს სხვა არაფერმერული 
სექტორები, სადაც გარკვეული დოზით კონცენტრაცია და უარყოფითი შედარებითი უპირატესობები 
არსებობს (მაგ. ბუნებრივი რესურსები, მომსახურება, ელექტროენერგია და სხვ.). მნიშვნელოვანია იმის გაგება, 
თუ რატომ კარგავს ეს სექტორები თავიანთი კონკურენტუნარიანობის წყაროებს. საჭიროა სექტორების ამ 
ორი ჯგუფის შესწავლა, რათა გაგებული იქნას მათთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორების დინამიკა და მათი 
პოტენციალი. 

მუნიციპალიტეტში ბიზნესის წამოწყების მხრივ რამდენიმე ძირითადი გამოწვევა არსებობს. თუკი 
მუნიციპალიტეტში ბიზნესის წამოწყების მიმართ გამოწვევები და დაბრკოლებები გამოვლინდება, ამან 
შეიძლება რეგიონში არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების განვითარება უფრო მეტად შესაძლებელი 
გახადოს. რამდენიმე დაბრკოლება არსებობს, რომელთაგან ყველაზე მთავარია საწარმოო რესურსების 
სიძვირე (რაც, სავარაუდოდ, გამოწვეულია იმით, რომ მიმწოდებელი შორს მდებარეობს). საბანკო სესხის 
გადახდა ისეთი პრობლემური არ ყოფილა, როგორც სხვა მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში. ადრე სესხის 
ოდენობა 10,000 ლარამდე იყო ხოლმე, ამჟამად კი დაფინანსების საჭიროება 10,000-დან 50,000 ლარამდე 
მერყეობს, რომელიც ახალი ტექნოლოგიის შესყიდვისა და გაფართოებისთვის იქნება გამოყენებული. სხვა 
მთავარი გამოწვევები (ფინანსებთან წვდომის გარდა) ბაზარსა (კონკურენცია) და ოპერაციებთან (კლიენტთა 
მომსახურება) არის დაკავშირებული.

კოვიდ-19-თან დაკავშირებული მოკლევადიანი საჭიროებები. შეფასების მიხედვით, ფორმალურ 
ეკონომიკაზე გავლენის საშუალო შეწონილი მაჩვენებელი იქნება 27% (ფორმალური დასაქმება) და 27% 
(საწარმოთა რაოდენობა). 
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  P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - პრობლემების ხე
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გაზრდილი სიღარიბე

1. შრომის პროდუქტიულობის 
მხრივ არსებული ჩავარდნა 
სექტორებში და სექტორებს 

შორის  

1.1. რესურსების არასწორად 
განაწილება: შრომის დაბალი 
მობილობა სექტორებს შორის 

1.3. თანამშრომლების 
შეზღუდული უნარები 

1.2. ტექნოლოგიის 
შეზღუდული დონე 

არაფერმერულ სექტორში 

1.  მაღალპროდუქტიული და მაღალანაზღაურებადი 
არაფერმერული სამუშაოების ნაკლებობა, საარსებო 

მეურნეობაზე დამოკიდებულება  
2.  არაფერმერული დასაქმების შესაძლებლობების 

ნაკლებობა ახალგაზრდებისთვის.

ძირეული პრობლემა
დივერსიფიკაციის დაბალი დონე და მცირე არაფერმერული სექტორი

გაუარესებული კეთილდღეობა 

2. ეკონომიკურად სიცოცხლის
უნარიანი სექტორებისა და 

შესაძლებლობების 
არარსებობა

2.1 შეზღუდული ცოდნა ახალი 
პროდუქტების შესაქმნელად 

(მაგალითად, ახალი ტურისტული 
პროდუქტები და გამოცდილება)

2.2. შეზღუდული იდეები და ცოდნა იმ 
სექტორების შესახებ, რომლებიც 

შეიძლება განვითარდეს რეგიონში 
არსებული საშუალებების გამოყენებით 

(მაგალითად, ეთერზეთი და ა.შ.)

გარე მიგრაცია 

3. ადგილობრივი საწარმოების 
წინაშე არსებული ძირითადი 

გამოწვევები

3.1 ფინანსებზე წვდომა; 
დაფინანსების მიმდინარე 

საჭიროებაა 
10,000-50,000 ლარი

3.2. ბაზართან 
დაკავშირებული 

საკითხები (კონკურენცია)

3.3. ოპერაციებთან 
დაკავშირებული საკითხები 

5. ახალგაზრდების შეზღუდული 
ეკონომიკური მონაწილეობა

5.1. შესაბამისი მუნიციპალური 
მომსახურების არარსებობა / 

ნაკლებობა

5.2. ახალგაზრდული 
ინიციატივების მცირე 

მხარდაჭერა

5.3. სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

წვდომის არარსებობა

4. ეკონომიკური სტიმულების 
არარსებობა მუნიციპალიტეტში 

ბიზნესის დასაწყებად 
რამდენიმე ფაქტორის გამო

4.1. ახლო მანძილზე 
დიდი ქალაქის 

არარსებობა

4.2. მცირე ბაზარი 

4.3. სუსტი კავშირები 
ქალაქსა და სოფელს შორის

6. ქალების შეზღუდული 
მონაწილეობა

6.1. საზოგადოებაში არსებული 
გენდერული სტერეოტიპები  

6.2. ორმაგი შრომა 
და ნაკლები დრო პირადი 

განვითარებისთვის 

6.3. მუნიციპალიტეტის 
დეკლარირებული 

და არათანმიმდევრული 
გენდერული პოლიტიკები 

3.  ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის, 
საწარმოო რესურსების და ადგილობრივი მომსახურების 

შეზღუდული ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისთვის 

მი
ზე

ზე
ბი

გამჭოლი –
ინფრასტრუქტურა 

გამჭოლი - სუსტი კავშირები 
ქალაქსა და სოფელს შორის

გამჭოლი - ახალგაზრდული 
განზომილება

გამჭოლი - გენდერული 
განზომილება

გამჭოლი - 
გარემო: წყალზე წვდომა
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P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - შემოთავაზებული ქმედებები ჩარევის მიზნით
ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ამგვარი ჩარევები საყოველთაოდ განსაზღვრულ პოლიტიკის 
ინსტრუმენტებს ემყარება, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის მიერ - სოფლის პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - მრავალსექტორული 
განვითარება. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული.

შემოთავაზებული ინტერვენციები დეტალური კომენტარი
შესაბამისობა 

მუნიციპალიტეტთან 
საჭიროებებთან

OECD–ის შესაბამისი 
პოლიტიკის ინსტრუმენტი

გამჭოლი 
პროგრამები

•	 P1-EC01 - ტექნიკური დახმარების 
პროგრამა

•	 P1-EC02 - ელექტრონული 
კომერციალიზაციის პროგრამა 

სოფლის მეურნეობის გარდა, თითქმის არ არსებობს 
საწარმოები, რომლებიც ქვეყნის დანარჩენ ნაწილთან 
ივაჭრებდა. ტურიზმი არის სექტორი, რომელსაც პოტენციალი 
გააჩნია, რომ ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულების 
ჯაჭვების ნაწილი გახდეს. გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში 
ინტეგრაციის პოტენციალის მქონე სხვა პროდუქტები ჯერ 
გამოვლენილი არ არის.

    
•	 სოფლის ტერიტორიების 

ინტეგრაცია გლობალური 
ღირებულების ჯაჭვებში

P1-YU01 - ახალ
გაზრ

დ
ა აღ

მასრ
ულ

ებელ
ი დ

ირ
ექტ

ო
რ

ების წახალ
ისების პრ

ო
გრ

ამა
P1-yu02 -ახალ

გაზრ
დ

ა მეწარ
მეების პრ

ო
მო

ცია სო
ფ

ლ
ად

P1-YU03 – ტ
ურ

იზმში დ
ასაქმების შესაძლ

ებლ
ო

ბების ხელ
შეწყო

ბა
P1-GE01 - ქალ

თ
ა მო

ნაწილ
ეო

ბის ინტ
ერ

ვენცია
P1-RU01 – სო

ფ
ელ

სა დ
ა ქალ

აქს შო
რ

ის კავშირ
ების პრ

ო
გრ

ამის შესწავლ
ა

•	 P1-EC03 - კონკურენტუნარიანობის 
წყაროების შესწავლა  

•	 P1-EC04 - წინასაპროექტო ტექნიკურ-
ეკონომიკური კვლევების პროგრამა

•	 P1-EC05-01 - პროდუქტიულობის 
გადანაწილება (უნარების განვითარება) 

•	 P1-EC05-01 - პროდუქტიულობის 
გადანაწილება (ტექნოლოგიის 
განახლება)

•	 P1-EC06 - სამუშაო ძალის ზრდის 
პროგრამა

•	 P1-EC10 - პროფესიული განათლების 
გაძლიერება

მთავარი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის 
კონკურენტუნარიანი დარგების (სოფლის მეურნეობისა 
და ტურიზმის გარდა) გამოვლენა და ხელშეწყობა. ზოგი 
კონცენტრირებული სექტორი შედარებითი უპირატესობას 
კარგავს, ზოგიც კი იძენს. ასეთი დინამიკის ძირეული 
მიზეზების გაგება უმნიშვნელოვანესია. ადგილობრივ 
დონეზე განხორციელებადი ბიზნეს იდეების გამოვლენა 
და მხარდაჭერა მეწარმეებისთვის მნიშვნელოვან როლს 
შეასრულებს მათი განხორციელების მხრივ. გარდა ამისა, 
დარგების შიგნით და დარგებს შორის დიდი ჩავარდნაა 
პროდუქტიულობის კუთხით, რაც არაეფექტურობას იწვევს. 
ეს უთანასწორობა მრავალი ღონისძიების საშუალებით უნდა 
აღმოიფხვრას.

    
•	 სოფლად დარგების 

მხარდაჭერა

•	 P1-EC07 - Access To Finance Program
•	 P1-EC08 - After COVID-19 Re-launch Op-Ex 

Financing 
•	 P1-EC09 - After COVID-19 Compliance 

Financing 

ბიზნესებს საბანკო დაფინანსების პოზიტიური გამოცდილება 
აქვს, მაგრამ გაფართოების საჭიროება არსებობს. ყველაზე 
ხშირად საჭიროა 10,000-50,000 ლარი, როგორც წესი, საწარმოო 
სიმძლავრეების გაფართოებისთვის (იგივე პროდუქტი), ასევე 
ტექნოლოგიის განახლებისთვის.

    

•	 ფინანსებზე, კრედიტებსა 
და ბაზრებზე 
ხელმისაწვდომობის 
ხელშეწყობა  

•	 P1-EC0110 -Technical Assistance Program 
(Tourism) 

ბუნებრივი რესურსებისა და ლანდშაფტების სიმრავლის 
გამო, მდგრადი ეკოტურისტული პროდუქტები ადგილობრივი 
ტურიზმის პრიორიტეტია. შესაბამისად, აქ ამოცანას 
წარმოადგენს ტექნიკური დახმარების გაწევა (საერთაშორისო 
ექსპერტები და ცოდნა) რეგიონული დანიშნულების 
მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO), მუნიციპალიტეტისა 
და ტურისტული კომპანიებისთვის, ინფრასტრუქტურის და 
პროდუქტების განვითარებისთვის, რომლებიც მიმზიდველი 
იქნება საერთაშორისო და ადგილობრივი, ეკოლოგიურად 
მგრძნობიარე ტურისტებისთვის. 

    
•	 მდგრადი ტურიზმის 

ხელშეწყობა
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4 პრიორიტეტი 2 (P2) 
საზოგადოება

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური განზომილება

ადგილობრივი საზოგადოების ჯანმრთელობის განზომილება

ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება

ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული განზომილება
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4. პრიორიტეტი 2 (P2) – საზოგადოება
წინამდებარე თავში შედის სექციები, რომლებშიც ადგილობრივი საზოგადოების ცხოვრების ისეთი 
სხვადასხვა ასპექტებია განხილული, როგორიცაა ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური საკითხები, 
ახალგაზრდულ ცხოვრებასა და ქალებთან დაკავშირებული საკითხები.

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური განზომილება
ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური პირობების მდგომარეობა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 
საერთო კეთილდღეობის ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტი და პირდაპირი ინდიკატორია.

სოციალური დაცვა მიჩნეულია როგორც ეფექტური ღონისძიება სიღარიბის შემცირებისა და სოფლის 
განვითარების ხელშესაწყობად. სოციალური დაცვის სისტემების გაფართოება ყველასთვის, განსაკუთრებით 
ყველაზე ღარიბი და მოწყვლადი პირებისთვის, ახალი „მდგრადი განვითარების მიზნების“ ერთ-ერთი 
შემოთავაზებული სამიზნეა. მტკიცებულებები აშკარად აჩვენებს სოციალური დაცვის დადებით გავლენას, 
განსაკუთრებით ღარიბ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. სოციალურ მომსახურებებზე წვდომის მიმართ 
სოციალური ბარიერების მოხსნის გარდა, სოციალურ დაცვას ასევე შეუძლია შეამციროს სიღარიბე, თუ 
უშუალოდ მოხდება: სოციალურად დაუცველი ოჯახების შემოსავლით უზრუნველყოფა ან მხარდაჭერა, 
ასევე, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გაძლიერება საქონელსა და მომსახურებაზე მოთხოვნის 
სტიმულირებისა და გაზრდის გზით, შრომის პროდუქტიულობის, დასაქმებისთვის საჭირო უნარების 
და შემოსავლის ამაღლებით, სოციალური სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობის მეშვეობით. 
სოციალურმა დაცვამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მდგრადობის განმტკიცებას, სიღარიბისა და გარიყულობის 
მიმართ გაზრდილი მოწყვლადობის, ასევე, შოკების მიმართ უფრო მეტი დაუცველობის ჩაკეტილი წრის 
დარღვევით.60

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სიღარიბეში და უკიდურეს სიღატაკეში მცხოვრები 
ადამიანების წილი შემცირდა, საქართველოში, ზოგადი სიღარიბის შემთხვევები გაიზარდა. თუ 2015 წელს 
ეს ყველა შინამეურნეობის 16.4%-ს შეადგენდა, 2017 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 19.6%-მდე გაიზარდა; 
სიღარიბის ზოგად ზღვარს მიღმა (2.5 აშშ დოლარი დღეში) შინამეურნეობების 19.6%, მოსახლეობის 21.7%, 
ბავშვების 27.6% და პენსიონერების 17.6% ცხოვრობს. შეფასების თანახმად, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 
შინამეურნეობების პროცენტული მაჩვენებელი სოფლად დასახლებულ პუნქტებში 20.8%-ს, ხოლო ქალაქის 
დასახლებებში - 18.4%-ს შეადგენს. შინამეურნეობების დაახლოებით 24.1% ფარდობითი სიღარიბის ზღვარს 
ქვემოთ ცხოვრობს სოფლად, ხოლო ქალაქში - 20.9%.61

შემოსავლის წყაროების შემადგენლობა
მოსახლეობის გამოკითხვის თანახმად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ყოველთვიური 
შემოსავლის ძირითადი წყაროა ხანდაზმულობის პენსია და მიზნობრივი სოციალური დახმარება - 28.7%, 
საკუთარი სოფლის მეურნეობის ბიზნესიდან შემოსავალი 27.8% (სხვა მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე 
მაღალი) და ფულადი გზავნილები - 21.8%. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, იმ შინამეურნეობათა 
რაოდენობა, რომლებიც შემოსავალს დაქირავებით დასაქმებიდან იღებენ, უფრო დაბალია და 14.4%-ს 
შეადგენს.62

სოციალური დახმარება და ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ახალქალაქის 
მოსახლეობის კეთილდღეობაში და კოვიდ-19-ის ეპიდემიის შემდეგ სოციალური დაცვის ქსელის 
მნიშვნელობა გაიზარდა.

60.  წყარო: FAO
61.  კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017წ. იუნისეფი
62.  მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, UNDP, 2019წ.
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შინამეურნეობების განაწილება ყოველთვიური შემოსავლების ძირითადი წყაროების მიხედვით მუნიციპალიტეტების მიხედვით63

მუნიციპალიტეტები ხელფასი
საკუთარი 

არასასოფლო-
სამეურნეო ბიზნესი

საკუთარი სოფლის 
მეურნეობის 
ბიზნეს(ებ)ი

პენსია, მიზნობრივი 
სოციალური 

დახმარება და სხვა

ფულადი 
გზავნილები სხვა

1 ქედას მუნიციპალიტეტი 37.94 3.68 11.71 39.2 1.16 6.31

2 ხულოს მუნიციპალიტეტი 41.63 1.74 11.26 44.08 0.66 0.63

3 დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 22.86 4.96 9.35 46.83 6.72 9.28

4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 19.14 7.55 26.35 24.36 8.02 14.58

5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 43.56 11.06 3.17 35.9 1.22 5.09

6 ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი 14.42 2.45 27.8 28.67 21.85 4.81

7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 42.68 7.09 1.74 40.9 3.26 4.33

8 თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 26.92 4.71 12.35 49.71 2.39 3.92

წყარო: მოსახლეობის კვლევა, UNDP.

სოციალური დაცვის პროგრამების გამოვლენა
სოციალური დაცვის პროგრამები საერთო ბიუჯეტიდან ფინანსდება არაკონტრიბუციული სქემების საფუძველზე და მათზე წვდომის უფლებამოსილება, როგორც 
წესი, სიღარიბის ან კატეგორიების საფუძველზე (ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობა, იძულებით გადაადგილება) დგინდება. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით) ყველა 
სოციალური დაცვის პროგრამას უწევს ადმინისტრირებას, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გარდა. ყველა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს 
ფულად დახმარებას მიზნობრივი სოციალური დახმარების ფარგლებში მინიჭებული ქულების საფუძველზე, ან მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფისთვის 
(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ვეტერანები, მარტოხელა დედები და ა.შ.).

63.  ოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, UNDP, 2019წ.
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სოციალური დაცვის პროგრამები

პროგრამები, რომლებიც დაფინანსებულია 
ცენტრალური ბიუჯეტის საშუალებით

ასაკობრივი 
პენსიები

ასაკობრივი 
კომპენსაცია 

შშმ პირთა 
სოციალური 

პაკეტი

მარჩენალ-
დაკარგულის 

პენსია

მიზნობრივი 
სოციალური 
დახმარება 

საყოველთაო 
ჯანდაცვის 
პროგრამა

მშობიარობისთვის 
გასაცემი დახმარება 

კერძო სექტორში

ერთჯერადი 
ფულადი 

დახმარება

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული პროგრამები

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სოციალური დახმარება და სოციალური მომსახურება 
უმეტესწილად მიწოდებულია და დაფინანსებულია ცენტრალური მთავრობის მიერ; ადგილობრივი 
მთავრობის პროგრამები ძირითადად ერთჯერად ფულად დახმარებას მოიცავს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
და ჯანმრთელობის ხარჯების თანადაფინანსებას უზრუნველყოფს.

2020 წლის მაისის მდგომარეობით, ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ქვეყნის, რეგიონისა 
და მუნიციპალიტეტის დონეზე არიან:

ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ეროვნულ, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე

პროგრამები საქართველო სამცხე-ჯავახეთი ახალქალაქი

ქალი მამაკაცი ქალი მამაკაცი ქალი მამაკაცი

ასაკობრივი პენსია    550 095    222 227   21 529          9 121 5 599 2 145

ასაკობრივი პენსიები, კომპენსაცია 
მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 
(+20%)

47 872 23 408 14 439 6 403 5 366     2 092

სოციალური პაკეტი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის

115 399 4 292 925

სოციალური პაკეტი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებისთვის

11 463 376 79

მიზნობრივი სოციალური დახმარება 264 918 218 875 7 013 5 486 1 034 631

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

შემოსავლის უზრუნველყოფის ტრანსფერები (სოციალური დახმარების 
ძირითადი ტიპები) 

ასაკობრივი პენსიები. ასაკობრივი პენსია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შინამეურნეობების სიღარიბის 
დონეზე. მთავარი სოციალური ტრანსფერი არის ხანდაზმულობის პენსია (220 ლარი), რომელიც ყველაზე 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შინამეურნეობების სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში. საქართველოში, 
ოჯახების შემოსავლიდან პენსიების ამოღების შედეგად, სავარაუდოდ, პენსიის მიმღები შინამეურნეობების 
81.4% უკიდურესი სიღარიბის, 73.2% ფარდობითი სიღარიბის და 74.1% ზოგადი სიღარიბის ზღვარს მიღმა 
აღმოჩნდება.64 

ასაკობრივი პენსია ყველაზე დიდი სოციალური დახმარებაა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, რომელიც 
მოსახლეობის 17.2%-ს მოიცავს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 7,744 პირს (5,599 ქალი და 2,145 მამაკაცი) 
64.  საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა - მეხუთე ეტაპი - 2017 (იუნისეფი)
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აქვს მიღებული ასაკობრივი პენსია 2020 წლის მაისის მდგომარეობით. ხანდაზმული პენსიონერების 96%-ზე 
მეტმა მიიღო ასაკობრივი პენსია და დახმარება მაღალმთიანი რეგიონებისთვის - დამატებით ასაკობრივი 
პენსიის 20% (264 ლარი), ხოლო 2020 წლის 1 ივლისიდან ასაკობრივი პენსიები 70 წელზე მეტი ასაკის 
პენსიონრებისთვის 30 ლარით გაიზარდა.

ასაკობრივი პენსიონერები სამიზნე მუნიციპალიტეტებში

  მუნიციპალიტეტები ასაკობრივი პენსიონერები მოსახლეობის % 

    ქალი მამაკაცი  

1 ქედას მუნიციპალიტეტი 1972 1052 17.9

2 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3131 1495 19.7

3
დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 3629 1528 24.5

4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5174 2378 18.1

5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 679 323 27.1

6 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5599 2145 17.2

7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 4445 1785 24.7

8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 2968 1448 21.0

წყარო: ssa.gov.ge.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური პაკეტი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 
შშმ სტატუსს შეფასების საფუძველზე იღებს. შეზღუდული შესაძლებლობის სამი კატეგორია არსებობს: 
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა (I ჯგუფი), მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობა (II ჯგუფი) და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა (III ჯგუფი). ცალკე არის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი. შშმ პირს, რომელსაც ზომიერად გამოხატული 
შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, შეუძლია შეღავათები მიიღოს, თუ ის ბავშვობიდან იქნა შეფასებული 
როგორც შშმ პირი. როდესაც შშმ პირი 65 წელს მიაღწევს (ქალი 60 წლის), მას შეუძლია არჩევანი გააკეთოს 
ასაკობრივ პენსიასა და შეზღუდული შესაძლებლობის პენსიას შორის.

შშმ პირები ე.წ. სოციალურ პაკეტს იღებენ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიხედვით (მკვეთრად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა - 220 ლარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 220 
ლარი, მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა - 140 ლარი, ზომიერად გამოხატული 
შეზღუდული შესაძლებლობა - 100 ლარი (პირს, რომელსაც აქვს ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობები, შეუძლია მიიღოს დახმარება, თუ ის ბავშვობიდან შეაფასეს როგორც შშმ პირი)). 2020 
წლის 1 ივლისიდან მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისა და შშმ ბავშვების სოციალური პაკეტი 30 ლარით 
გაიზარდა. თუ ადამიანი მაღალმთიან რეგიონშია რეგისტრირებული, ის დამატებით კომპენსაციას იღებს - 
სოციალური პაკეტის 20%.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის სოციალური პაკეტის მიმღები იყვნენ: 77 შშმ 
ბავშვი, 218 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი, 603 მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირი და 104 ზომიერად 
გამოხატული შშმ პირი. შშმ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი (2.2%) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 
გაცილებით დაბალია, ვიდრე ეროვნული საშუალო - 4%. მარჩენალის დაკარგვის გამო დახმარება 181-მა 
ბავშვმა მიიღო, რომლებმაც მშობლები დაკარგეს (ერთი მათგანი ან ორივე) - 100 ლარი.
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სოციალური პაკეტი / პენსია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

  მუნიციპალიტეტები შშმ პირები მოსახლეობის %

1 ქედას მუნიციპალიტეტი 1012 6.0

2 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1951 8.3

3 დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 580 2.8

4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 2147 5.1

5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 84 2.3

6 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 1005 2.2

7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 1014 4.0

8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 486 2.3

წყარო: ssa.gov.ge.

შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე, პანდემიის დროს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდან 
189 ადამიანმა დაკარგა სამსახური და უმუშევრობის კომპენსაცია მიიღო (200 ლარი ექვსი თვის 
განმავლობაში).65

უმუშევრობის კომპენსაცია - კოვიდ-19

  მუნიციპალიტეტები კომპენსაციის მიმღები პირების რაოდენობა

1 ქედას მუნიციპალიტეტი 249

2 ხულოს მუნიციპალიტეტი 412

3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 202

4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 318

5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 109

6 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 189

7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 863

8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 199

წყარო: შემოსავლების სამსახური.

მიზნობრივი სოციალური დახმარება. მიზნობრივი სოციალური დახმარება არის ფულადი დახმარების 
განსაკუთრებული პროგრამა, რომელიც ყველაზე დაუცველი ოჯახების სიღარიბის შემცირებას ისახავს 
მიზნად. აღსანიშნავია, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება დიდ ზეგავლენას ახდენს სიღარიბის 
შემცირებაზე. გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) თანახმად, თუ ბავშვთა დახმარების მიზნობრივი 
სოციალური დახმარება მოიხსნება შინამეურნეობისთვის, უკიდურესი სიღარიბე ბავშვებში 6.8%-დან 13.1%-
მდე გაიზრდებოდა.66 ეს დასკვნები ცხადყოფს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება, პლუს ბავშვის 
დახმარება, ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს ბავშვებზე. მიზნობრივი სოციალური დახმარება ასევე უფრო 
მეტად იმ შინამეურნეობებზე მიემართება, სადაც ბავშვები ჰყავთ.

65.  თუმცა, კომპენსაციის გაცემის მეთოდოლოგიის გამო (პირის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით), მათი დასაქმების ადგილის დადგენა შეუძლებელია.
66.  საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა - მეხუთე ეტაპი - 2017წ. (იუნისეფი)
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პროგრამა 2006 წლიდან ხორციელდება და შინამეურნეობების შეფასებას ემყარება ირიბი ნიშან-
თვისებებით ტესტირების ფორმულის გამოყენებით და თითოეული შინამეურნეობისთვის „კეთილდღეობის 
ქულის“ მინიჭებით. 2013 წელს მთავრობამ ამ პროგრამის განახლება დაიწყო მისი უწყვეტი ეფექტურობის 
უზრუნველსაყოფად და დასაშვებობის ფორმულის ზოგიერთი პარამეტრის გადასინჯვისთვის. მიზნობრივი 
სოციალური დახმარება შემდეგი ოდენობებით გაიცემა: 30,000-მდე ქულა - 60 ლარი ერთ ადამიანზე; 
57,000-მდე ქულა - 50 ლარი ერთ ადამიანზე; 60,000-მდე ქულა - 40 ლარი ერთ ადამიანზე; 65,000-მდე ქულა 
30 ლარი ერთ ადამიანზე; 100,000-მდე ბავშვი (16 წლამდე) - დამატებითი 50 ლარიანი ბავშვის დახმარება. 
დაახლოებით 3,798 (16,064 ადამიანი) შინამეურნეობამ მიმართა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და 
მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებად დარეგისტრირდა.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 8% თავს ღარიბად თვლის, მათგან მხოლოდ 
558 ოჯახმა (1,665 ადამიანი) მიიღო მიზნობრივი სოციალური დახმარება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, 
სადაც შინამეურნეობების 3.8% და მოსახლეობის 3.7% მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებია, 
ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებს შორის მსდ-ს მიღების დაბალი 
მაჩვენებლით. 2020 წლის მონაცემებით, მსდ 572 (16-წლამდე) ბავშვმა მიიღო.

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა მუნიციპალიტეტების მიერ 

  მუნიციპალიტეტები რეგისტრირებული 
შინამეურნეობები

რეგისტრირებული 
პირები

მსდ-ს მიმღები 
შინამეურნეობები 

მსდ-ს 
მიმღები  

ქალი 

მსდ-ს 
მიმღები  
მამაკაცი 

მოსახლეობის 

%

ბავშვები 

(16)

1 ქედას მუნიციპალიტეტი 3086 13283 1204 3243 2971 36.8 1894

2 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3798 16064 1706 3958 4320 35.2 2446

3
დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტი
2783 7405 1016 1950 1632 17 1258

4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5444 17763 1909 4052 3745 18.7 2818

5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 544 1201 297 396 302 18.9 176

6
ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტი
1366 3651 558 1034 631 3.7 572

7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2217 6395 614 978 1216 8.7 734

8
თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტი
2942 8555 2031 2955 3544 30.9 1919

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო. 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული სოციალური პროგრამები. ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას უწევს ომის ვეტერანებსა და სამხედრო მოქმედებების 
დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს, ასევე, უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ, ახალშობილთა, ღარიბ 
და  მრავალშვილიან ოჯახებს.

2019 წლისთვის სოციალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 480,211 ლარი, ხოლო 2020 წლისთვის - 
528,000 ლარი.

როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ახალქალაქში ადგილობრივი სოციალური პროგრამების ძირითადი 
ნაწილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით გაიცემა და მოწყვლადი კატეგორიებისთვის მომსახურება 
ფაქტობრივად არ არსებობს. ამავე დროს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სოციალურ მომსახურება 
ცენტრალური მთავრობის მიერ არ არის უზრუნველყოფილი. ივარაუდება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების დიდი ნაწილი მომსახურების გარეშე რჩება 
ახალქალაქში, რაც საზოგადოებაში მათ ჩართულობას კიდევ უფრო ართულებს. ამავდროულად, ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება ძალიან დაბალეფექტურია მოწყვლადი კატეგორიებისთვის და პრაქტიკულად ვერ 
აღწევს სოციალური პროგრამების მთავარ მიზანს - მოსახლეობის სოციალურ დაცვას.

სამწუხაროდ, დღეს ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს სოციალურად დაუცველი პირების კატეგორიების 
მონაცემთა ბაზა და მას არ შეუძლია პროგრამების შემუშავება სამიზნე ჯგუფების სპეციფიკური საჭიროებების 
შესაბამისად.

პროგრამების შემაჯამებელი ცხრილი, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 
2019 წელს ან დაგეგმილი იყო 2020 წლისთვის, წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული.
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური განზომილება) - პრობლემების ხე

50
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ი

გაზრდილი სიღარიბე

1. ადგილობრივი ხელისუფლების 
და საზოგადოების შესაძლებლობების 

ნაკლებობა

2. შეზღუდული 
ფინანსური და ადამიანური 

რესურსები
3. ინფორმაციის ნაკლებობა

4. სხვადასხვა მოწყვლადი 
ჯგუფების შეზღუდული მონაწილეობა 

საზოგადოების ცხოვრებაში და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

5. მისაწვდომობა

4.1. მუნიციპალიტეტში საბჭოების 
უმეტესობა ფორმალურად არსებობს 

(შშმ პირების, გენდერული) 

5.1. საზოგადოებრივ 
ინფრასტრუქტურაზე, შენობებსა 

და ტრანსპორტზე წვდომა

5.2. ინფორმაციაზე წვდომა

5.3. განათლებაზე, პროფესიულ 
გადამზადებასა და სერვისებზე 

წვდომა

4.2 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის და 
პროგრამების მომზადებასა და 
მონიტორინგში მონაწილეობის 

მიუღებლობა

4.3. მოწყვლადი ჯგუფების 
წარმომადგენლები ინსტიტუციურად 

სუსტები არიან და განვითარებისათვის 
დახმარება სჭირდებათ (შშმ პირები, ბავშვები, 

ხანდაზმულები, ქალები და სხვ.)

3.1. მონაცემთა ბაზების 
არარსებობა

3.2. კვლევითი დოკუმენტების 
მცირე რაოდენობა  

3.3. სტრატეგიული 
დოკუმენტების და სამოქმედო 

გეგმების არარსებობა

2.2. სოციალური სერვისების 
პროვაიდერების და 

სპეციალისტების ნაკლებობა

2.3. დაბალი კვალიფიკაციისა და 
შეზღუდული რაოდენობის პერსონალი 

მუნიციპალურ სოციალურ განყოფილებაში

2.1. ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური 
პროგრამები შეზღუდულია და ძირითადად 

ერთჯერად ფულად დახმარებას მოიცავს

1.1. არასაკმარისი ცოდნა მოწყვლადი 
ჯგუფების პოლიტიკისა და 

პროგრამების შემუშავებისთვის

1.2 სათემო ჯგუფები სუსტია და 
არასაკმარის ცოდნას ფლობენ 

პროგრამის შემუშავების თაობაზე

1. შშმ პირების, ბავშვების, მოხუცებისა და სხვა ჯგუფებისთვის 
მომსახურების არარსებობა შინამეურნეობების 

ტვირთს ზრდის

2. სოციალური დაცვის შეზღუდული ფინანსური რესურსი და 
კოვიდ-19-ით შექმნილი ახალი გამოწვევები დისბალანსს ზრდის 

საზოგადოების წევრებს შორის

3. სხვადასხვა ჯგუფის შეზღუდული მონაწილეობა 
საზოგადოებაში და გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში

ძირითადი პრობლემა: 
 არასაკმარისი სოციალური დაცვის ქსელი და სერვისები მოწყვლადი ჯგუფებისათვის

გაუარესებული კეთილდღეობა უარყოფითი ეფექტი საზოგადოების მდგრად განვითარებაზე

მი
ზე

ზე
ბი

გამჭოლი –
მმართველობა 

გამჭოლი - 
ინკლუზია

გამჭოლი - 
მულტისექტორული სოფლის 

განვითარება 
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური განზომილება) - ინტერვენციის მიზნით შემოთავაზებული ქმედებები 
ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. აღნიშნული ჩარევები საყოველთაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის 
ინსტრუმენტებს ემყარება, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ ამ პრიორიტეტისთვის - საზოგადოება, რაც სოციალურ 
ასპექტებთან თანხვედრაშია. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული.

შემოთავაზებული ინტერვენციები დეტალური კომენტარი
მუნიციპალიტეტის 

საჭიროებებთან 
შესაბამისობა

OECD-ის შესაბამისი 
პოლიტიკის ინსტრუმენტი

•	 P2-SO01- 1. სოციალური მომსახურების 
განვითარების პროგრამა

სოციალური მომსახურება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი 
მთავარი გამოწვევაა. კოვიდ-19 ზეგავლენას ახდენს იმ ოჯახების 
სოციალურ-ეკონომიკური პირობებზე, სადაც სოციალურად დაუცველი 
ჯგუფის წარმომადგენლები არიან (ბავშვები, შშმ პირები, მოხუცები). არ 
არის შემუშავებული სოციალური სერვისები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. 
მუნიციპალიტეტის დონეზე შშმ პირებს სერვისებზე ხელი არ მიუწვდებათ.

    

•	 ფულადი 
ტრანსფერები 
განვითარების 
ხელშესაწყობად

•	 P2-SO02 - ადგილობრივი 
ხელისუფლების პერსონალის 
გადამზადება

ბოლოდროინდელი ცვლილებების მიუხედავად (ახალი კანონი 
სოციალური მუშაობის შესახებ), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 
სოციალური განყოფილებები კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე 
დგანან - შეზღუდული რაოდენობის და არაკვალიფიციური პერსონალი, 
არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, პროფესიონალი სოციალური 
მუშაკები. ასევე, ადგილობრივ საზოგადოებას, რომელიც მოწყვლად 
ჯგუფებს წარმოადგენს, დახმარება და განვითარება ჯერ კიდევ სჭირდება.

    
•	 მთავრობის 

შესაძლებლობების 
ამაღლება

•	 P2-SO03 - ინსტიტუციური და 
ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და 
სოციალური საწარმოებისათვის

მოწყვლადი ჯგუფების ინკლუზიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია 
მათთვის საჭირო სოციალური მომსახურების მიწოდება და მათი 
დასაქმების ხელშეწყობა. სოციალური მომსახურების პროვაიდერების 
შექმნა სამთავრობო / დონორის დახმარების გარეშე პრაქტიკულად 
შეუძლებელია, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. დღეს 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირებს არანაირი 
წვდომა არ აქვთ სოციალურ მომსახურებებზე და კოვიდ-19-ის გამო ეს 
კატეგორია საზოგადოებისგან პრაქტიკულად იზოლირებული ხდება. 
დაუცველი ჯგუფები, განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ პერიოდში, 
კონკურენტუნარიანი არ არიან შრომის ბაზარზე და მათ განსაკუთრებული 
პირობები და დასაქმების მხარდაჭერა სჭირდებათ. სოციალური 
მეწარმეობა დიდი შესაძლებლობაა შემოსავლის მიღებისათვის ასეთი 
ჯგუფებისათვის.

    

•	 სოფლად კერძო 
სექტორის 
მომსახურების 
დარგების 
ხელშეწყობა
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ადგილობრივი საზოგადოების ჯანმრთელობის განზომილება 

მთავარი დემოგრაფიული ინდიკატორები
დემოგრაფიული ინდიკატორები ცხოვრების ხარისხის, საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების და კონკურენტულ მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის სისტემაში პირობების არაპირდაპირ 
დადგენის ერთ-ერთი მთავარი მანიშნებელია.  ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 
ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე 2018 წელს მიღებულ 
მაჩვენებლებთან არის შედარებული.

დემოგრაფიის მთავარი მაჩვენებლები ეროვნულ, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე 

ინდიკატორი საქართველო სამცხე-
ჯავახეთი ახალქალაქი

სულ ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნება 51,138 2,107 593
შობადობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე 13.7 13.6 13.8
მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდა 4614 180 126
მოსახლეობის ზრდის ტემპი 1000 მოსახლეზე 1.2 1.15 2.9
სულ სიკვდილის შემთხვევების რაოდენობა 46,524 1,927 468
სიკვდილობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე 12.5 12.4 10.9
ჩვილ ბავშვთა სიკვდილის შემთხვევების საერთო 
რაოდენობა

416 20 4

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობა 1000 ცოცხლადშობილზე 8.1 9.5 6.7
მკვდრადშობადობის საერთო რაოდენობა 436 22 6
მკვდრადშობადობა 1000 ცოცხლადშობილზე 8.5 10.4  10.1
სულ შობადობის მაჩვენებელი (TFR) 2.1
სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაბადებისას 74.0 წელი (ქალებში – 78.2; მამაკაცებში – 69.7)
დედათა სიკვდილის შემთხვევების სრული რაოდენობა 14
დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი 100,000 
ცოცხლადშობილზე

27.4

სულ სიკვდილის შემთხვევები 5 წლამდე ასაკის 
ბავშვებში

499 23 6

სიკვდილობის მაჩვენებელი 5-წლამდე ბავშვებში 1000 
ცოცხლადშობილზე

9.8 10.9  10.1

წყარო: NCDC.ge.

იმუნიზაციის მოცვა და შერჩეული გადამდები დაავადებები
იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მთავარი პრიორიტეტია. იმუნიზაციის მაჩვენებლის გაზრდა და 
პრევენცირებადი ინფექციური დაავადებების შემცირება საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული 
პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარ მიზანს წარმოადგენს.67 ამის ნათელი დასტურია სახელმწიფო იმუნიზაციის 
პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხების მნიშვნელოვანი ზრდა (4 მილიონი ლარი 2012 წელს და 22.400 
მილიონი ლარი 2018 წელს). ყველა ვაქცინა, რომელიც იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში შედის, უფასოა 
მოსახლეობისთვის. სახელმწიფო იმ ვაქცინებს ყიდულობს, რომლებსაც გავლილი აქვს ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის წინასწარი კვალიფიკაცია იმის გარანტირებისთვის, რომ მოსახლეობის იმუნიზაციისთვის 
მხოლოდ მაღალი ხარისხის და უსაფრთხო ვაქცინები იქნას გამოყენებული. დაავადებათა კონტროლის 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2018 წელს იმუნიზაციის მოცვის 
მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე წინა წლებში. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია 
იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლები რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე  2018 წლისთვის. 

67.  2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა 
უფლებების დასაცავად“ დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება #724, 2014წ.
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იმუნიზაციის მოცვა (პროცენტი) სამცხე-ჯავახეთი და საქართველო, 2018 წ68  

ბცჟ
დყტ+ჰეპბ+ჰიბ / 

დყტ+ჰეპბ+ჰიბ+იპვ/
დყტ3

პოლიო-3 წწყ-1 წწყ-2

სამცხე-ჯავახეთი 96.4% 94.4% 94.4% 96.7% 91.0%

საქართველო 97.1% 92.6% 92.6% 98.7% 95.6%

წყარო: NCDC.ge

2018 წლის მონაცემებით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში აივ ინფიცირების მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეზე 
15.5 იყო, ხოლო მთელი ქვეყნისთვის - 18.0/100,000. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების რაოდენობა წელიწადში 1-დან 3-მდე მერყეობს. 
2018 წელს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში აივ ინფექციის 24 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან სამი 
(12.5%) ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა.

2018 წლის მონაცემებით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ტუბერკულოზის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით 
გამოირჩევა 100,000 მოსახლეზე საქართველოს ყველა რეგიონთან შედარებით. ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში ყველა რეგისტრირებული და  ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები (ყველა ფორმა) 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კლების ტენდენციას ავლენს, ისევე როგორც მთელს საქართველოში. 
2018 წელს მუნიციპალიტეტში ტუბერკულოზის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც რეგიონში რეგისტრირებული 
შემთხვევების 27.2%-ია (11 რეგისტრირებული შემთხვევა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 2018 წელს).

C ჰეპატიტის სკრინინგით მოცული ადამიანების რიცხვი იმ პოპულაციების რაოდენობის შესაბამისად 
იზრდება, რომელთაც ტესტით დადებითი პასუხი დაუდასტურდათ. 2018 წელს C ჰეპატიტის სკრინინგი 3,518 
ადამიანმა გაიარა (მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 8.5%) და 0.7% (23 ადამიანი) დადებითი 
აღმოჩნდა, ხოლო C ჰეპატიტის დადასტურებული შემთხვევების მაჩვენებელი სკრინინგგავლილ 
მოსახლეობაში 7.82% იყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2018 წელს.

არაგადამდები დაავადებები
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე მოცემულია სისხლის მიმოქცევის სისტემის, შაქრიანი დიაბეტისა 
და ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების (CRD) გავრცელების ბოლო ხუთწლიანი ტენდენცია 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისთვის.

სხვადასხვა დაავადებების პრევალენტობა 100,000 მოსახლეზე მუნიციპალიტეტში 2015-2019 წწ

წყარო: NCDC.ge.

68.  მოცვა სამიზნე მოსახლეობის გეგმით გათვალისწინებული რაოდენობის მიხედვით 
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სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების მაჩვენებელი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ბოლო 
ხუთი წლის განმავლობაში სტაბილურად იზრდება. 2018 წელს მუნიციპალიტეტში პრევალენტობა 100,000 
მოსახლეზე გაცილებით დაბალია მთელი ქვეყნის მაჩვენებელთან შედარებით და ასევე რეგიონის საშუალო 
მაჩვენებელთან შედარებითაც უფრო დაბალია (ქვეყანაში - 10,954.7 / 100,000; რეგიონში - 4,917.4 / 100,000; 
მუნიციპალიტეტში - 1,483.4 / 100,000). 2019 წლის ბოლოსთვის მუნიციპალიტეტში სისხლის მიმოქცევის 
სისტემის დაავადებების 831 შემთხვევა დაფიქსირდა. 

2018 წლის ბოლოსთვის, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იყო I ტიპის დიაბეტის მქონე 
128 პაციენტი (15 წლამდე შემთხვევები არ ფიქსირდება) და II ტიპის შაქრიანი დიაბეტის მქონე 137 პაციენტი. 
I ტიპის დიაბეტის პრევალენტობა 100,000 მოსახლეზე თითქმის მსგავსია მთელი ქვეყნის მაჩვენებლებთან 
შედარებით (300.4 / 100,000 და 379.5/100,000 2018 წელს), ხოლო II ტიპის დიაბეტის მაჩვენებლები 
მუნიციპალიტეტში გაცილებით დაბალია (321.6/100,000 და 1,681.6 / 100,000 2018 წელს), ხოლო ბოლო ხუთი 
წლის მანძილზე ტენდენცია სტაბილურია ორივე ტიპისთვის.

ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების (CRD) მხრივ აღმავალი ტენდენცია შეინიშნება.

ავთვისებიანი ნეოპლაზმების სიხშირე 100,000 მოსახლეზე ასევე სტაბილურია და ბოლო ხუთი წლის 
განმავლობაში 112.8-დან 150.2-მდე მერყეობს. 2018 წელს მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი უფრო დაბალი 
იყო ქვეყნის და რეგიონის მონაცემებთან შედარებით (ქვეყანა - 258.5/100,000; რეგიონი - 179.3/100,000; 
მუნიციპალიტეტი - 150.2/100,000).

ორგანიზება და მმართველობა
ამჟამად ჯანდაცვის სისტემა მეტად დეცენტრალიზებულია და ინტენსიურად პრივატიზებული იყო 2007-2012 
წლებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად. 2012 წელს მთავრობის ცვლილებამ მნიშვნელოვნად 
შეცვალა ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულება. ჯანდაცვის სისტემა კვლავ მეტწილად სამკურნალო 
ზრუნვაზეა ორიენტირებული. სტაციონარულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
დანახარჯების 67%-ს წარმოადგენს, ხოლო 25% ამბულატორიულ მომსახურებაზე გამოიყოფა.69

პოლიკლინიკები და საოჯახო მედიცინის ცენტრები თანაარსებობენ როგორც ქალაქებში, ასევე რეგიონულ 
ცენტრებში. სოფლის ექიმით და ექთნით წარმოდგენილი სისტემა კვლავ რჩება ჯანდაცვის მთავარ 
პროვაიდერად სოფლებში, რაც პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებას გულისხმობს სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობისთვის. სოფლის სამედიცინო პერსონალი პაციენტებს რეგიონულ პოლიკლინიკაში, ან 
მრავალპროფილურ საავადმყოფოში ამისამართებს, რომელიც კომპლექსური შემთხვევების მკურნალობას 
უზრუნველყოფს. ამჟამად არსებულ პირველადი ჯანდაცვის სერვისებში შედის დედათა და ბავშვთა 
მომსახურება, იმუნიზაცია, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სკრინინგი, ჯანმრთელობის პოპულარიზაციასა 
და დაავადებების პრევენციაზე მიმართული გარკვეული ღონისძიებები როგორც მოსახლეობის, 
ასევე ინდივიდუალურ დონეზე, ძირითადი ლაბორატორიული ანალიზები, დიაგნოსტიკა, პალიატიური 
მზრუნველობა, რეაბილიტაცია, ფსიქიატრიული სათემო ზრუნვა და სამედიცინო შემოწმება.

სოფლის ექიმები და ექთნები ჯანდაცვის სამინისტროსა და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და 
გადაუდებელი დახმარების ცენტრის კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან. ამავე დროს, ისინი მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში, რომელსაც დაავადებათა კონტროლისა 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მართავს.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განსახორციელებლად, კერძოდ: ეპიდემიის 
საშიშროების შემთხვევაში პროფილაქტიკური და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების 
უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიოლოგიური კვლევის ხელშეწყობა, 
დეზინსექციის და სადეზინფექციო ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე იმუნიზაცია, იმუნიზაციის 
ეროვნული კალენდრის შესაბამისად და სხვა.70

სამინისტროსთან შეთანხმებით მუნიციპალიტეტები ასევე თემატურ პროგრამებს ახორციელებენ, 
რომლებიც სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების შემავსებელია. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

69.  საქართველოს ჯანდაცვის მოხმარებისა და დანახარჯების კვლევა WHO, USAID, მსოფლიო ბანკი, ჯანდაცვის სამინისტრო, 2017წ.

70.  საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ
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კოდექსი განმარტავს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს უფლება აქვთ თავიანთი უფლებამოსილების 
ფარგლებში შეიმუშაონ და განახორციელონ პროგრამები საკუთარი ბიუჯეტიდან თვითდაფინანსების მიზნით. 
ამრიგად, მუნიციპალიტეტებს საკმარისი სამართლებრივი საფუძვლები აქვთ იმისთვის, რომ ეფექტური და 
საჭიროებებზე ორიენტირებული მუნიციპალური ჯანმრთელობის პროგრამები დამოუკიდებლად დაგეგმონ, 
შეიმუშაონ და განახორციელონ.

ჯანდაცვის სფეროში აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი არ არის.

დაფინანსების საკითხები
ჯანდაცვის სერვისები ახალქალაქის მოსახლეობისთვის, ისევე როგორც მთელი საქართველოსთვის, 
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამების საშუალებით ფინანსდება და ხორციელდება. საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლიდან დაიწყო, რომლის გარდა სახელმწიფო ჯანდაცვის მომსახურებებს 
პრიორიტეტულ სფეროებში ასევე ვერტიკალური პროგრამების საშუალებით აფინანსებს (მათ შორის 
დაავადების ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი, იმუნიზაცია, ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა, 
უსაფრთხო სისხლი, პროფესიული დაავადებების პრევენცია, ტუბერკულოზი, აივ/შიდსის და C ჰეპატიტის 
მართვა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, წამალდამოკიდებულება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა) 
ქვეყნის მთელი მოსახლეობისთვის.

როგორც მთელს ქვეყანაში, ისე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის ექიმების სახელმწიფო 
პროგრამა“, რომლის მიზანია სოფლის მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე.

მუნიციპალური ბიუჯეტი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახმად, 
საბიუჯეტო შემოსავალი 9,535,500 ლარს შეადგენს, საიდანაც 485,000 ლარი (5%) ჯანდაცვის დანახარჯებისთვის 
არის გამოყოფილი. ჯანმრთელობის დაცვისთვის გამოყოფილი თანხები შემდეგნაირად ნაწილდება:

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი სახსრების განაწილება 

•	 165,000 ლარი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებისათვის (სანიტარულ და ჰიგიენურ 
ნორმებზე ზედამხედველობა, პრევენციული კონტროლის ზომები, პროფილაქტიკური აცრებისთვის 
საჭირო საშუალებების მიწოდება პროვაიდერებისთვის, პრევენცია და კონტროლი ეპიდემიის დროს, 
ტუბერკულოზის კონტროლი და ა.შ.);

•	 280,000 ლარი - სტაციონარული მკურნალობისთვის (მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას დამატებით 
დაფინანსებას სთავაზობს, წინასწარგანსაზღვრული თანხის ოდენობით, მათი სოციალური სტატუსის 
შესაბამისად);

•	 40,000 ლარი - მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთვის (ფინანსური დახმარება 
შემდეგი მიზნობრიობით: მედიკამენტების შეძენა ინდივიდუალური სოციალური სტატუსის 
შესაბამისად და განსაზღვრული ლიმიტების დაცვით, აგრეთვე ქიმიოთერაპია და რადიოთერაპია 
განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში, მწვავე ოფთალმოლოგიური დაავადებები, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები და ა.შ.)

წყარო: ადგილობრივი ხელისუფლება.

აღსანიშნავია, რომ სტაციონარული სამედიცინო დახმარება და მედიკამენტების მიწოდება 
კატეგორიზებულია როგორც სოციალური და არა სამედიცინო დახმარების პროგრამა. მოზარდებში 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტი 768,700 ლარს გამოჰყოფს სპორტული 
ობიექტების, სპორტული ღონისძიებების, გასართობი და სპორტული მოედნების და სპორტული შენობების 
მოწყობისა და რეაბილიტაციისთვის. ინფრასტრუქტურის განვითარების საბიუჯეტო მუხლის მიხედვით, 
არ არის გათვალისწინებული ასიგნებები სამედიცინო დაწესებულებების ან სოფლის ამბულატორიების 
რეაბილიტაციისთვის.

ადამიანური რესურსები 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ექიმთა რაოდენობა 2015 წელს 63 იყო, რაც 2018 წელს 77 გახდა. 
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ასევე გაიზარდა ექთნების რიცხვი. 2018 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 77 ექიმია (მათ შორის 
სტომატოლოგი) და 96 ექთანი, რის შედეგად ექთნების და ექიმების თანაფარდობაა 1.2, რაც უფრო მაღალია, 
ვიდრე ქვეყნის დონეზე არსებული მაჩვენებელი (0.6 - 2018 წელს). 2018 წელს 100,000 მოსახლეზე ექიმების 
რაოდენობა რეგიონულ საშუალოზე უფრო დაბალი იყო და 4-ჯერ ნაკლები, ვიდრე მთელს საქართველოში 
(ქვეყანაში - 784.2/100,000; რეგიონში - 330.3/100,000; მუნიციპალიტეტში - 180.7/100,000). იგივე მაჩვენებელი 
ასევე დაბალი იყო ექთნების შემთხვევაში, ვიდრე რეგიონის და ქვეყნის საშუალო მაჩვენებლები (ქვეყანაში 
- 494.8/100,000; რეგიონში-321.9/100,000; მუნიციპალიტეტში - 225.3/100,000).

სოფლად სულ 24 ექიმია. 2015 წელთან შედარებით, ეს რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა 2019 წელს.71

სერვისების მიწოდება და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა 
2019 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა ერთი საავადმყოფო 53 საწოლით, 24 
სოფლის ექიმის კაბინეტი, მათ შორის ერთი სტომატოლოგიური კაბინეტი, ერთი სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების სადგური და ერთი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი. საავადმყოფოში ასევე ქალთა 
კონსულტაცია მუშაობს.

საწოლების დატვირთულობის მაჩვენებელმა 2018 წელს 109.4 შეადგინა (საქართველოსთვის ეს მაჩვენებელი 
არის 187.2), ხოლო საავადმყოფოში დარჩენის საშუალო ხანგრძლივობაა 4.2 (საქართველოსთვის - 4.9).

ჯანმრთელობის სერვისების გამოყენების მაჩვენებელი დაბალია რეგიონის და ქვეყნის საშუალო 
მონაცემებთან შედარებით. 2018 წელს ახალქალაქში ამბულატორიული ვიზიტები ერთ სულ მოსახლეზე იყო 
0.6 წელიწადში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისთვის - 1.3, ხოლო მთელი ქვეყნისთვის - 3.3.72

2019 წელს, სასწრაფო დახმარების მიღების მხრივ, გამოძახების 0.6% უბედური შემთხვევებთან იყო 
დაკავშირებული, ხოლო 98.9% უეცარ დაავადებას უკავშირდებოდა, რაც თითქმის იგივეა მთელი ქვეყნისთვის.8

ახალქალაქში თემის პრობლემებისა და საჭიროებების შესასწავლად, 2017 წელს საბაზისო კვლევა 
განხორციელდა. კვლევის შედეგების საფუძველზე, 2017 წ. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგია შემუშავდა. კვლევის მიხედვით, არსებითი პრობლემა ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურაა. 
მოსახლეობის უმეტესობას სამედიცინო დაწესებულებებსა და აფთიაქებზე წვდომის პრობლემა აქვს; 
ამბულატორიების უმეტესობა 2-3-4 სოფელს ემსახურება. ზოგიერთ ადგილას, სადაც სამედიცინო 
დაწესებულებები ფუნქციონირებს, ხალხი ცუდ პირობებს უჩივის. სამედიცინო დაწესებულებებს 
რეაბილიტაცია სჭირდება. ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა, ადამიანები პრეტენზიებს 
გამოსთქვამენ სამედიცინო პერსონალისა და ფარმაცევტების დაბალი კვალიფიკაციის გამო.73

კვლევის შედეგების მიხედვით, ახალქალაქის მაცხოვრებლები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, 
უკმაყოფილონი არიან სპორტული ინფრასტრუქტურით. სოფლებში სპორტული სფერო ცუდ მდგომარეობაშია. 
ჯანსაღი ცხოვრების წესის ან სპორტული აქტივობების მხარდაჭერის მიზნით, მოსახლეობა სპორტული 
ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოითხოვს.

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის კონცეფციის თანახმად, რეგიონის 
სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვილობა თბილისის და სხვა რეგიონების სამედიცინო დაწესებულებებს 
ჩამორჩება. ამის შედეგად, პაციენტებს ხშირად უწევთ თბილისში ჩამოსვლა სრული, კომპეტენტური 
სამედიცინო გამოკვლევების, დიაგნოზისა და მკურნალობისთვის, რაც, თავის მხრივ, დამატებით ხარჯებთან 
არის დაკავშირებული. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის თანახმად, სახეზეა 
სამედიცინო სპეციალისტების, განსაკუთრებით ქირურგების ნაკლებობა, სწორედ ამიტომ, პაციენტები 
სამედიცინო კონსულტაციისთვის დედაქალაქში ჩადიან. გარდა ამისა, რეგიონში 1,000 მოსახლეზე 2.1 
ექიმი მოდის, რაც დაბალი მაჩვენებელია საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით.74 სამედიცინო 
დაწესებულებების მართვა ძალიან სუსტია. თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობასთან დაკავშირებული 
პრობლემებისა და სამედიცინო პერსონალის შეზღუდული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ეს 
ფაქტორები რეგიონში მოსახლეობის მომსახურების ხარისხზე უარყოფითად მოქმედებს.

71. Ncdc.ge 
72. ჯანმრთელობის დაცვა, წლიური სტატისტიკური მიმოხილვა, 2018წ. საქართველო, NCDC
73. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, ა 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), 2017წ.
74. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებში
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სამედიცინო მომსახურების დაბალი ხარისხის, თანამედროვე აღჭურვილობის ნაკლებობის, სუსტი 
მენეჯმენტისა და სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაციის პრობლემები თითქმის ყველა 
მუნიციპალურ და რეგიონულ სტრატეგიულ დოკუმენტშია გამოკვეთილი, რომელთა შორისაა „ახალქალაქის 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია“, „სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების 
ხელშეწყობის კონცეფცია“, „სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებში“ და 
ა.შ.

რეგიონებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების 
ჩათვლით, შეზღუდულად არის ხელმისაწვდომი ამბულატორიული კლინიკები, რომლებიც ოჯახის დაგეგმვის 
მომსახურებას უზრუნველყოფენ და ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის ფუნქციას ასრულებენ. სოფლად 
მცხოვრები ქალები სერვისის მისაღებად უახლოეს სოფელში ან ქალაქში უნდა წავიდნენ, რაც დამატებით 
ფინანსურ ბარიერებთან არის დაკავშირებული. სოფლად სერვისების ხელმისაწვდომობის პრობლემა ასევე 
ვლინდება სამედიცინო ცენტრებში ადეკვატური აღჭურვილობისა და საჭირო რესურსების ნაკლებობის 
მხრივაც.75

პირველადი ჯანდაცვა სოფლად
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, სოფლებში 24 სოფლის ექიმი და 64 სოფლის ექთანი მუშაობს. რამდენიმე 
სოფელში პირველადი ჯანდაცვის განყოფილებებში მხოლოდ ექთნები მუშაობენ. 2019-2020 წლებში 4 
ახალი ამბულატორია აშენდა, ერთს კი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენელთან გასაუბრების საფუძველზე, ექიმების თითქმის 70% პენსიონერია (მათი ასაკი 60 
წელს ზემოთ არის). გარკვეული განვითარების მიუხედავად, ამბულატორიების 90% რეაბილიტაციას და 
რეკონსტრუქციას საჭიროებს. ძირითადად, სოფლის ექიმების დაწესებულებები ძველი სკოლის შენობებში 
მდებარეობს და ისინი იქ სამედიცინო მომსახურებას (მაგალითად, იმუნიზაციას) უზრუნველყოფენ. 
სამედიცინო პერსონალი დეფიციტურია. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ორ ქვეყანას ესაზღვრება, იქ 
ბევრი ეთნიკური უმცირესობაა და სტრატეგიულად ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ადეკვატური სამედიცინო 
მომსახურება ადგილზე იქნას მიწოდებული.

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ 2019 წელს ჩატარებული ადგილობრივი მოსახლეობის კვლევის 
თანახმად, მონაწილეთა 25.3%-მა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ჯანმრთელობის ინფრასტრუქტურა და 
მომსახურება შეაფასა როგორც „სრულად დამაკმაყოფილებელი“, ხოლო 26.1%-მა სრული უკმაყოფილება 
გამოხატა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რესპონდენტთა მხოლოდ 1%-მა გამოთქვა სრული 
კმაყოფილება ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის და მუნიციპალური მომსახურებების მიმართ.76

75 სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, ძირითადი მიგნებები, გაერო და სახალხო დამცველი, 2019წ.
76 მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.



65

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

P2 - (საზოგადოება) - (ჯანდაცვის განზომილება) - პრობლემების ხე 

57
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ცხოვრების გაუარესებული ხარისხი 

1. სუსტი პჯდ 2. საავადმყოფოების მდგომარეობა სუსტია 3. წყალმომარაგება პრობლემურია 

3.2 ნარჩენების განკარგვის 
საშუალებების ნაკლებობა 

3.1. საკანალიზაციო სისტემა 
ცუდ მდგომარეობაშია 

2.1.  სამედიცინო დაწესებულებები სათანადოდ 
აღჭურვილები არ არიან

2.2. სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტი ძალიან სუსტია 

2.3. ქირურგების ნაკლებობა 

2.3. შეზღუდული ფინანსური და გეოგრაფიული 
წვდომა მედიკამენტებზე 

1.1 პჯდ-ს ცუდი ინფრასტრუქტურა 

1.2. სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია

1.3 პჯდ სპეციალისტების ნაკლებობა

1.4 დაბალია ამბულატორიაში ვიზიტების 
მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე 

ჯანდაცვის სერვისების გამოყენების დაბალი მაჩვენებელი სიკვდილობის და ავადობის გაზრდილი დონე მიგრაციის გაზრდილი სიხშირე 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია კოვიდ-19-ის აფეთქების მომატებული რისკი

ძირეული პრობლემა:
არასაკმარისი წვდომა ფინანსურად ხელმისაწვდომ, ხარისხიან ჯანდაცვაზე

მი
ზე

ზე
ბი

გამჭოლი - 
წყალი და სანიტარია

გამჭოლი - 
სიღარიბის დონე
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P2 - (საზოგადოება) - (ჯანდაცვის განზომილება) - ინტერვენციის მიზნით შემოთავაზებული ქმედებები

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. აღნიშნული ჩარევები საყოველთაოდ განსაზღვრული 
პოლიტიკის ინსტრუმენტებს ემყარება, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ ამ პრიორიტეტისთვის - საზოგადოება, 
ჯანდაცვის ასპექტების შესაბამისად. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული.

შემოთავაზებული 
ინტერვენციები დეტალური კომენტარი

მუნიციპალიტეტის 
საჭიროებებთან 

შესაბამისობა

OECD-ის შესაბამისი 
პოლიტიკის 

ინსტრუმენტი

გამჭოლი 
პროგრამები

•	 P2-HE01 - აუცილებელი 
მედიკამენტების 
პროგრამის 
გაფართოება

აუცილებელი მედიკამენტებია ისინი, რაც მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
პრიორიტეტულ საჭიროებებს აკმაყოფილებს. საჭიროა ამ პროგრამის 
გაფართოება ახალქალაქის მოსახლეობისთვის.     

•	 საბაზისო 
ჯანმრთელობის 
უზრუნველყოფა 

•	W
ater and Sanitation
•	Poverty level 

•	 P2-HE02 - ჯანდაცვის 
მუშაკების ზრდის 
პროგრამა

სოფლის ექიმები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ხალხის გაღარიბების 
თავიდან ასაცილებლად. სოფლის ექიმები ადგილობრივ მოსახლეობას 
სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურებას უწევენ, როგორიცაა 
პროფილაქტიკური, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სერვისები 
და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. ტექნიკური და სამედიცინო 
ინსტრუმენტების მხრივ მომსახურების დაბალი დონის მიუხედავად, სოფლის 
ექიმების მიერ გაწეული პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით ეფექტურად 
შემცირდა ხარჯები და უზრუნველყოფილი იყო სოფლის მაცხოვრებლების 
დროული მკურნალობა. საავადმყოფოს დონეზე კვალიფიციური სამედიცინო 
პერსონალის გადაუდებელი საჭიროება არსებობს.

    
•	 საბაზისო 

ჯანმრთელობის 
უზრუნველყოფა

•	 P2-HE03 - სოფლად 
პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებების 
გაუმჯობესების 
პროგრამა

COVID-19 ეპოქაში, როცა ფართოდ ხდება გადასვლა ონლაინ კომუნიკაციაზე, 
ინტერნეტზე წვდომა პრიორიტეტული უნდა იყოს. ამიტომ, სოფლის 
ექიმებსა და ექთნებს შორის ინტერნეტ სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესება 
ძალზე მნიშვნელოვანია. ჯანდაცვის ელექტრონულ საინფორმაციო 
სისტემებზე გადასვლის კუთხით, საქართველო გამოწვევების წინაშე დგას. 
თუმცა, ექიმებისა და ექთნებისათვის სავალდებულოა ყოველწლიური 
სამედიცინო ფორმის შევსება ელექტრონულ ფორმატში. ინტერნეტზე 
წვდომას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორც უწყვეტი სამედიცინო 
განათლებისთვის, ასევე ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემის 
განვითარებისათვის მთელი ქვეყნისთვის.

    

•	 საბაზისო ფიზიკურ 
ინფრასტრუქტუ-
რაში 
ინვესტირების 
ხელშეწყობა

•	 P2-HE04- უწყვეტი 
სამედიცინო 
განათლება 
სამედიცინო 
პერსონალისთვის 

ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი ჯანდაცვის მუშაკებზეა დამოკიდებული, 
რომელიც არის ახალგაზრდა, გადამზადებული, ვისაც აქვს მხარდაჭერა 
და მოტივაცია მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველსაყოფად. 
კვალიფიციური პერსონალი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისთვის, 
რომ გაუმჯობესდეს კლინიკური სერვისები პირველადი ჯანდაცვის, ასევე 
საავადმყოფოს დონეზე, ჩაერთონ და გააძლიერონ პაციენტი, ოჯახი და 
საზოგადოება.

    
•	 განათლების და 

გადამზადების 
უზრუნველყოფა
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ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული განზომილება რამდენიმე დიდი ბლოკისგან შედგება, რომელთა 
შორისაა განათლება, ეკონომიკური გაძლიერება, მონაწილეობა და ჩართულობა საზოგადოებრივ, სპორტულ 
და კულტურულ ცხოვრებაში.

განათლება
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში განათლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა გამოწვევები არსებობს. ამ 
შემთხვევაში ყურადღება გამახვილებულია საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ზოგიერთ 
საკითხზე. მუნიციპალიტეტში 65 სახელმწიფო და კერძო ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულება 
ფუნქციონირებს, სადაც 7,049 მოსწავლე სწავლობს. 2005 წელთან შედარებით, 2020 წელს მოსწავლეთა 
რაოდენობა 24.9%-ით შემცირდა. საქსტატის 2014 წლის მონაცემებით, 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდების 
10.8%-ს აქვს უმაღლესი განათლება, ხოლო ახალგაზრდების 7.72%-ს - პროფესიული განათლება.77 საშუალო 
სკოლის კურსდამთავრებულები ქართულ და ინგლისურ ენებს ცუდად ფლობენ. აკადემიურ ტექნიკურ 
დისციპლინებში პროფესიონალი მასწავლებლების ხარისხი დაბალია, განსაკუთრებით ისეთ საგნებში, 
როგორიცაა ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, ბიოლოგია და ა.შ.78

ახალგაზრდების განვითარების ერთ-ერთი გამოწვევაა განათლება, მცირეა პროფესიული განათლების და 
სამეწარმეო უნარების მქონე ახალგაზრდების რაოდენობა, რაც არაფერმერული მეწარმეობის განვითარებას 
აბრკოლებს. ასევე დაბალია უცხო ენების ცოდნის დონე, რაც ტურიზმის განვითარების მხრივ მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია.

რეგიონში არის უნივერსიტეტები - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მისი ფილიალები 
ახალქალაქსა და ახალციხეში, სადაც სტუდენტების ჩარიცხვა შეზღუდულ საგანმანათლებლო პროგრამებზეა 
შესაძლებელი. საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა 40% სხვადასხვა უნივერსიტეტებში აგრძელებს 
სწავლას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.

განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი (NEET) ახალგაზრდები. საქართველოში საკმაოდ მაღალია 
იმ ახალგაზრდების წილი, რომლებიც არც დასაქმებულები არიან და არც სწავლა-გადამზადების მხრივ 
არ არიან აქტიურები. საქსტატის მონაცემებით, 2018 წელს განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი 
ახალგაზრდების წილმა 31.6% შეადგინა,79 იმის მიუხედავად, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ ადრე შესრულებული 
კვლევის თანახმად, 2014 წელს განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდების წილი 32.4% 
იყო.80 სამწუხაროდ, აღნიშნული მონაცემები მხოლოდ ეროვნულ დონეზეა დათვლილი, თუმცა, საფუძვლიანი 
ვარაუდი არსებობს, რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე ამაზე უკეთეს მონაცემებს არ უნდა ველოდოთ. ქვემოთ 
მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს, რომ განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდების 
წილი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არის 26.24%, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია საქართველოს სხვა 
რეგიონებთან შედარებით.81

განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდები (NEET) საქართველოში რეგიონების მიხედვით 

რეგიონი %

კახეთი 37.47
თბილისი 29.27
შიდა ქართლი 43.54
ქვემო ქართლი 34.04
სამცხე-ჯავახეთი 26.24
აჭარის ა/რ 31.69
გურია 27.78
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 42.27
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 31.41
მცხეთა-მთიანეთი 27.88

წყარო: მსოფლიო ბანკი.

77.  მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, 2014წ. საქსტატი
78.  ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2012-2022 წწ, 2018-2020 წწ
79.  საქსტატი 2018წ. (ეროვნული დონე)
80.  განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდების (NEET) შეფასება - ტექნიკური დახმარება სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეების 

სამინისტროსთვის, მსოფლიო ბანკი, 2017 წლის ივნისი; საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასება. 
(ეროვნული დონე)

81.  განათლებისა და სამუშაო ძალის მიღმა მყოფი ახალგაზრდების (NEET) შეფასება - ტექნიკური დახმარება სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეების 
სამინისტროსთვის, მსოფლიო ბანკი, 2017 წლის ივნისი; GFSIS-ის პოლიტიკის დოკუმენტი NEET-ზე, თინათინ რამიშვილის ავტორობით (რეგიონული დონე)
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ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება
ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება მნიშვნელოვანი საშუალებაა ახალგაზრდების პოტენციალის 
სრულად რეალიზებისთვის. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ცოდნით და უნარებით აღჭურვა, 
რაც მათ დასაქმებასა და მეწარმეობაში დაეხმარება. აუცილებელია ისეთი ზომების მიღება, რაც მათი 
შესაძლებლობების რეალიზაციას და ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვას ხელს შეუწყობს. ახალგაზრდების 
ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების მოტივაციის და 
ინფორმირებულობის დონის ამაღლება მეწარმეობის შესახებ, განათლების ხელშეწყობა და პროფესიული 
უნარების განვითარება, ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაზრდა, ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის 
მიზნობრივი პროგრამების დაწყება და სხვ.

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით, პრობლემების გადაჭრის გრძელვადიანი ხედვა უნდა 
შეიქმნას სწორი საგანმანათლებლო პრიორიტეტების დასახვით. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტის 
ხელისუფლებამ ისეთი არაფორმალური, ჰობის მსგავსი საგანმანათლებლო პროგრამები შესთავაზოს 
ადგილობრივი ხელოვნებისა და სახელობო ინსტიტუტების საშუალებით, რომლებიც ახალგაზრდებს 
სამეწარმეო და ეკონომიკური ცოდნის და უნარების განვითარებაში დაეხმარება.

შემოსავლების წყაროები. საინტერესოა ახალგაზრდების შეფასება შემოსავლის წყაროების მიხედვით 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. სტატისტიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ 15-29 წლის ახალგაზრდების 
38.24% სხვაზე არის დამოკიდებული, ხოლო 37.64% საკუთარი მეურნეობიდან იღებს შემოსავალს. დაქირავებით 
დასაქმებული ახალგაზრდების წილი კი 10.95 არის.82

15-29 წლის ასაკის მოსახლეობა შემოსავლის ძირითადი წყაროების მიხედვით 

შემოსავლის ტიპი რაოდენობა

დამოკიდებული 4,030
შემოსავალი საკუთარი მეურნეობიდან 3,967
დაქირავებით მუშაობით მიღებული ხელფასი, ან სხვა რეგულარული ანაზღაურება 1,154
შემოსავალი ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობიდან 543
ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან 396
სხვა 153
მითითებული არ არის 122
პენსია 46
მთავრობის მხარდაჭერის სხვა ფორმები 32
შემოსავალი საკუთარი საწარმოდან 30
სოციალური დახმარება 30
შემოსავალი საკუთრებიდან 22
სულ 10,537

წყარო: საქსტატი.

ეკონომიკური საქმიანობა და მონაწილეობა. არაფერმერულ ეკონომიკაში საჭიროებების გამოვლენის 
მიზნით მოსახლეობის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ახალქალაქში გამოკითხული ახალგაზრდების 34% 
დასაქმებულია, 31.6% უმუშევარია, ხოლო 34.4% სამუშაო ძალაში ჩართული არ არის. სხვა მუნიციპალიტეტებში, 
ახალგაზრდებში დასაქმების უფრო მაღალი საშუალო მაჩვენებელი გამოვლინდა (43.2%) და უმუშევრობის 
დონეც უფრო მაღალი აღმოჩნდა (33.9%).

დასაქმებული ახალგაზრდების 2.1% კერძო სექტორში, 3.2% კი საჯარო სექტორში მუშაობს, ხოლო 26.5% 
თვითდასაქმებულია. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ახალგაზრდების უფრო მეტი წილი 
დასაქმებულია კერძო სექტორში (10.1%), თუმცა, ასევე მაღალია საჯარო სექტორში დასაქმების მაჩვენებელიც 
(6.7%), ხოლო, ზოგადად, თვითდასაქმება დაბალია (16.9%).

კვლევამ ასევე სამეწარმეო საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობასთან დაკავშირებული საკითხები 
82.  მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
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გამოავლინა. გამოკითხული ახალგაზრდების 50% არ ფიქრობდა ბიზნესის წამოწყებაზე, ხოლო 47% 
ფიქრობდა, მაგრამ ვერ ახერხებდა და მხოლოდ 2.3%-ს აქვს დაწყებული ბიზნესი, ან ამის გაკეთებას აპირებს. 
ზოგადად, სხვა მუნიციპალიტეტებში ასეთი შედეგებია: იმ ახალგაზრდების საშუალო წილი, ვინც ბიზნესის 
წამოწყებაზე არ ფიქრობდა, უფრო ნაკლებია (39.1%), მათ შორის, ვინც ბიზნესის წამოწყებას ფიქრობდა, 
მაგრამ პრობლემა ჰქონდა, ცოტა უფრო მაღალია (48.1%), ამავე დროს, სხვა მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ 
12.7%-მა დაიწყო ბიზნესი ან აპირებს ბიზნესის წამოწყებას.83

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მათ 80%-ს, ვინც ბიზნესის წამოწყებაზე ფიქრობდა, შესაბამისი რესურსი 
არ გააჩნია ბიზნესის წამოსაწყებად.

შესაბამისი ადგილობრივი ახალგაზრდული ინიციატივები. მონაწილეობის თვალსაზრისით უნდა 
აღინიშნოს ევროპის ფონდის (EPF) პროექტი, რომელიც „ახალგაზრდული ინტეგრაციის პროგრამას“ 
ახორციელებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. პროგრამა ახალგაზრდული ბანკის (YB) მეთოდოლოგიას 
ეფუძნება. პროექტის მიზანია ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათთვის შესაძლებლობის 
შექმნა, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ თავიანთი საზოგადოების განვითარებაში. შემოთავაზებული 
ახალგაზრდული ბანკის მეთოდოლოგია ინოვაციურ გზას წარმოადგენს ახალგაზრდების მონაწილეობის 
ამაღლებისთვის, გადამზადების და რესურსების მეშვეობით მათი გაძლიერების გზით, რათა მოიძიონ, 
დააფინანსონ და მართონ მცირე ახალგაზრდული ინიციატივები ადგილობრივ თემში არსებული საკითხების 
გადასაჭრელად. პროექტში მონაწილეობა 16-დან 21 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ.84

ერთ-ერთი პროგრამა, სადაც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ახალგაზრდებს მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, 
არის „ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის, სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში“ (EU4Youth 
SEAG) ინიციატივა. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის განვითარებას 
სოციალური მეწარმეობის სფეროში, კერძოდ, მას წვლილი შეაქვს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: 
სოციალური ერთობა, დასაქმება, ღირსეული სამუშაო, ინკლუზია და უთანასწორობის შემცირება. პროექტის 
მიზანია შემოქმედებით ახალგაზრდებს საჭირო ცოდნა და უნარები მიაწოდოს მდგრადი სოციალური 
საწარმოების შესაქმნელად. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ უნარები, 
ცოდნა და შესაძლებლობები და დახმარება მიიღონ ფინანსებზე წვდომის გაზრდით, ბიზნესის დამხმარე 
სტრუქტურების, ქსელების და ბაზარზე წარმოდგენილი მთავარი აქტიორების მეშვეობით. პროექტს მერსი 
ქორი - საქართველო ახორციელებს.85

ახალგაზრდების ჩართულობა სამოქალაქო/საზოგადოების საქმეებში
საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად, ახალგაზრდების მონაწილეობა 
ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების მთავარ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს. 
ახალგაზრდების მონაწილეობა მათ აქტიურ ჩართულობას გულისხმობს საზოგადოების სამოქალაქო, 
სოციალურ, კულტურულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. თანამედროვე დემოკრატიულ 
საზოგადოებებში უკიდურესად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა სხვადასხვა პროცესებში. 
ახალგაზრდების აქტიურობა იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ინკლუზიურია 
და სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესებს ასახავს. გარდა ამისა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ახალგაზრდების ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინება მდგრადი განვითარების გადამწყვეტი 
წინაპირობაა.

მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ორგანიზაციაა, რომლებიც ახალგაზრდებთან მუშაობენ, თუმცა არც ერთი 
მათგანი არ არის ახალგაზრდების მმართველობაში. აღნიშნულთა შორის უნდა გამოვყოთ ახალქალაქის 
ახალგაზრდული ცენტრი და დემოკრატ მესხთა კავშირი. არაფორმალური საგანმანათლებლო ტრენინგ-
სემინარების გარდა, ისინი სხვადასხვა სახის აქტივობებს ახორციელებენ სამოქალაქო აქტივიზმისა და 
მოხალისეობის საკითხებთან დაკავშირებით. პროგრამები აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) მიერ ფინანსდება და მას საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG) ახორციელებს.86

მონაწილეობის თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს ევროპის ფონდის (EPF) პროექტი, რომელიც 
„ახალგაზრდული ინტეგრაციის პროგრამას“ ახორციელებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. პროგრამა 
ახალგაზრდული ბანკის (YB) მეთოდოლოგიას ეფუძნება. პროექტის მიზანია ახალგაზრდების კვალიფიკაციის 
ამაღლება და მათთვის შესაძლებლობის შექმნა, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ თავიანთი 
83.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
84.  http://www.epfound.ge/
85.  https://www.seag.ge/
86.  სამაგიდო კვლევა 
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საზოგადოების განვითარებაში. შემოთავაზებული „ახალგაზრდული ბანკის“ მეთოდოლოგია ინოვაციურ გზას 
წარმოადგენს ახალგაზრდების მონაწილეობის ამაღლებისთვის, გადამზადების და რესურსების მეშვეობით 
მათი გაძლიერების გზით, რათა მოიძიონ, დააფინანსონ და მართონ მცირე ახალგაზრდული ინიციატივები 
ადგილობრივ თემში არსებული საკითხების გადასაჭრელად. პროექტში მონაწილეობა 16-დან 21 წლამდე 
ახალგაზრდებს შეუძლიათ.87

მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგია. ახალგაზრდობის საკითხებზე 
პასუხისმგებელი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები პროფესიული განვითარების პროგრამებში იშვიათად 
მონაწილეობდნენ. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმები 
არ არსებობს. მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ადგილობრივი ახალგაზრდული 
ინიციატივები მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო მხარდაჭერით ხორციელდება. მუნიციპალური ახალგაზრდული 
პროგრამა არც ერთ ფორმალურ საგანმანათლებლო ღონისძიებას არ მოიცავს. კოვიდ-19-ის პანდემიის 
საპასუხოდ, ზოგი ახალგაზრდული პროგრამა დისტანციურად ხორციელდება.88

სპორტი და კულტურა
რაც შეეხება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ჩართულობას ხელოვნების, რეწვის 
და სპორტულ აქტივობებში: მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა ახალგაზრდებს სპორტის სექციებში 
მონაწილეობას სთავაზობს შემდეგ სახეობებში: ფეხბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, რაგბი, კარატე, ფრენბურთი, 
ჭიდაობა, სადაც სულ 180 მოსწავლეა ჩართული. 90 მოსწავლე ჭადრაკის წრეზე დადის, ხოლო 400 მოსწავლე 
ახალქალაქის სპორტულ კომპლექსის სექციებში სხვადასხვა მიმართულებით ვარჯიშობს: კრივი, კიკბოქსი. 
მუნიციპალიტეტში ასევე არის საცურაო აუზი, სადაც 70 მოსწავლე დადის. სპორტული სექციები სამ 
სხვადასხვა სოფელშია გახსნილი შემდეგ სახეობებში: კრივი, კარატე, ჭიდაობა. 

ახალქალაქის ხელოვნებისა და სახელობო მიმართულება უფრო ფართოა და შემდეგ მიმართულებებს 
მოიცავს (თითოეული მიმართულებით შესაბამისი თემატური განყოფილებები არსებობს): ბიბლიოთეკების 
ასოციაცია, რომელიც ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და 16 სოფლის ბიბლიოთეკისგან შედგება; 
კლუბების ასოციაცია, რომელიც ახალქალაქის კულტურის ცენტრს და 32 კლუბს მოიცავს მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში; სამუსიკო სკოლა, სახვითი ხელოვნების და აშუღის სკოლა.89

მთავარი გამოწვევების და საჭიროებების შეჯამება
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ახალგაზრდულ სფეროში შემდეგი გამოწვევები და საჭიროებები გამოიკვეთა:

გამოწვევები საჭიროებები
•	 მასწავლებლების დაბალი კვალიფიკაცია 

სკოლებში;
•	 პროფესიული განათლების და გადამზადების 

პროგრამები ადგილობრივად  ხელმისაწვდომი 
არ არის;

•	 დაბალი ჩართულობა არაფერმერულ 
მეწარმეობაში;

•	 არაფორმალური განათლების მიღების ნაკლები 
შესაძლებლობები;

•	 არ არსებობს ახალგაზრდული არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, რომელიც ახალგაზრდების 
ჩართულობას საზოგადოებრივ და სოციალურ 
ცხოვრებაში მხარს დაუჭერდა;

•	 ქართული და უცხო ენების ცუდად ცოდნა;
•	 ინტერნეტზე წვდომა, განსაკუთრებით 

სოფლებში.

•	  შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების შეთავაზება ადგილობრივი 
სპეციფიკის გათვალისწინებით;

•	 მოხალისეობის და ახალგაზრდული ინიციატივების 
ხელშეწყობა;

•	 პერსონალის ძირითადი კომპეტენციების 
განვითარება, რაც ახალგაზრდებს ცხოვრებისეული 
გამოწვევების დაძლევაში დაეხმარება;

•	 ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში;

•	 ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების 
შექმნის მხარდაჭერა;

•	 ფინანსური რესურსებზე გაზრდილი წვდომა ახალი 
სტარტაპებისთვის;

•	 არაფერმერულ მეწარმეობაში ჩართულობის 
ხელშეწყობა.

87.  http://www.epfound.ge/
88.  მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაცია 
89.  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და პროგრამა; საჯარო მონაცემები
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული განზომილება) - პრობლემების ხე
 

63

ეფ
ექ

ტ
ებ

ი/
შე

დ
ეგ

ებ
ი

არაფერმერულ მეწარმეობაში უნარების მქონე 
პროფესიონალების ნაკლებობა 

შემოსავლის დაბალი დონე ახალგაზრდებს შორის თავისუფალ დროს უქმად ყოფნაახალგაზრდები არ არიან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

ახალგაზრდული ინიციატივების ნაკლებობა საზოგადოებრივ 
და სოციალურ ცხოვრებაში

ახალგაზრდებზე უარყოფითი ზეგავლენის გაზრდის 
ალბათობა

1. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა მუშახელის 
დაბალი კვალიფიკაცია

2. ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
და ინიციატივების ნაკლებობა

3. ახალგაზრდობის ნაკლები ჩართულობა 
საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში

3.1 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ახალგაზრდების მონაწილეობის არარსებობა

2.1 მოხალისეობრივი საქმიანობის და 
არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების ნაკლებობა

1.1 ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგიის არარსებობა

ძირითადი პრობლემა: 
პირობების ნაკლებობა ახალგაზრდების სამოქალაქო/საზოგადოებრივი ჩართულობისა და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის

მი
ზე

ზე
ბი

გამჭოლი - გამჭოლი - გამჭოლი -  
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული განზომილება) - ინტერვენციის მიზნით შემოთავაზებული ქმედებები
ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. აღნიშ ნული ჩარევები საყოველთაოდ განსაზღვრული 
პოლიტიკის ინსტრუმენტებს ემყარება, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ ამ პრიორიტეტისთვის - საზოგადოება, რაც 
ახალგაზრდობის საკითხებს შეეხება. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული. 

შემოთავაზებული 
ინტერვენციები დეტალური კომენტარი

მუნიციპალიტეტის 
საჭიროებებთან 

შესაბამისობა

პოლიტიკის 
ინსტრუმენტი

გამჭოლი 
პროგრამები

•	 P2-YU01 - ახალგაზრდობის 
მონაწილეობის სხვადასხვა 
გზის წარმოჩენა

ანალიზმა ცხადყო, რომ ახალგაზრდები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ნაკლებად არიან ჩართულები. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად 
შემოთავაზებულია ტრენინგების ორგანიზება ახალგაზრდების მონაწილეობის 
სხვადასხვა გზების შესახებ. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ 
ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ სპეციალურად შემუშავებულ სასწავლო 
პროგრამას დაესწრონ ახალგაზრდების მონაწილეობის სხვადასხვა გზების 
შესახებ. ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის თანახმად, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის ხუთი 
ინოვაციური ფორმა არსებობს.

     
•	 განათლების და 

გადამზადების 
უზრუნველყოფა

 

•	 P2-YU02 - ადგილობრივი 
ახალგაზრდული 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
განვითარების ხელშეწყობა

ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში მონაწილეობის 
ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს მათი ჩართვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების 
დემოკრატიულ ჩართულობას ადგილობრივ თემსა და საზოგადოებაში. 
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრობა თვითგანვითარების 
და ცოდნის შეძენის შესაძლებლობას იძლევა ისეთი საკითხების შესახებ, 
როგორიცაა გარემოს დაცვა, თანაბარი უფლებები, სამოქალაქო და 
საზოგადოებრივი მონაწილეობა, კომუნიკაციის უნარები და სხვა სასარგებლო 
თვისებები. ეს ასევე საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, რომ საკუთარი 
მოსაზრებები გამოხატონ თავიანთი თემის ან სხვა ახალგაზრდების სახელით, 
ადგილობრივი საჭიროებებისა და გამოწვევების გადასაჭრელად.

     
•	 სოციალური 

კაპიტალის შექმნა

•	 P2-YU03 - მოხალისეების 
აქტიურობა

პროგრამის მიზანია მოხალისეობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების 
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობის გარშემო არსებული 
სტერეოტიპების დარღვევა. პროგრამა საშუალებას იძლევა, რომ გაიზარდოს 
ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში, 
ინიციატივა გამოიჩინონ და ისეთი ღონისძიებები განახორციელონ, რომლებიც 
ადგილობრივი თემების საჭიროებებს და სპეციფიკას შეესაბამება.

     
•	 სოციალური 

კაპიტალის შექმნა

•	 P2-YU04 - ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
ახალგაზრდული პოლიტიკის 
ადგილობრივი სტრატეგია

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები განსაკუთრებულ როლს 
თამაშობენ ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრაში. ამიტომ 
აუცილებელია მუნიციპალური სტრატეგიის შემუშავება ახალგაზრდების 
განვითარების მხარდასაჭერად, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
ახალგაზრდების სპეციფიკურ საჭიროებებსა და ინტერესებს გაითვალისწინებს, 
რაც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას მოემსახურება. 
ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგიის შემუშავება და მიღება დადებითად 
აისახება ახალგაზრდების საცხოვრებელ პირობებზე სოფლად და ეკონომიკური 
შესაძლებლობების დივერსიფიკაციას ხელს შეუწყობს.

     
•	 მთავრობის 

შესაძლებლობების 
განვითარება
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ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული განზომილება
„მდგრადი განვითარების მიზნების“ 2030 წლის დღის წესრიგში მე-5 მიზნად დასახულია გენდერული 
თანასწორობა. აღნიშნული მიზანი გენდერული თანასწორობის მიღწევას, ასევე, ყველა ქალისა და გოგონას 
გაძლიერებას ითვალისწინებს. ქალთა და გოგონების მიმართ დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმის 
აღმოფხვრა არა მხოლოდ ადამიანის ძირითადი უფლებაა, არამედ გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა მდგრადი 
მომავლისთვის.

სოციალური სტატუსის მიმოხილვა. მერიაში მხოლოდ 23 ქალი და 92 მამაკაცი არის დასაქმებული, 
რომელთაგან 13 მამაკაცი და 6 ქალი ხელმძღვანელ თანამდებობებზეა. 2 ქალი და 0 მამაკაცი საკრებულოში 
მმართველ თანამდებობაზე მუშაობს.90 საკრებულოს წევრებს შორის 36 მამაკაცი და 2 ქალია.

2018 წელს მუნიციპალიტეტის N35 განკარგულებით ახალქალაქის გენდერული თანასწორობის საბჭო 
შეიქმნა, რომელიც 7 წევრისგან შედგება (4 ქალი და 3 მამაკაცი).91,92  მიუხედავად იმისა, რომ ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციები და ერთი ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია 
ფუნქციონირებს, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებიდან არც ერთი არ არის სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენელი.

2018 წელს #42 განკარგულებით ახალქალაქის გენდერული თანასწორობის საბჭომ 2018-2019 წწ 
მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა.93 გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი 
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებაა (მუხლი 2.7. მუხლი 2.8), რომლის თანახმად, გარანტირებული უნდა 
იყოს პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის 
პროფესიული შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამები სოფლად მცხოვრები და სოციალურად 
დაუცველი ქალებისათვის. გეგმის თანახმად, გათვალისწინებული უნდა იყოს ფინანსური მონაწილეობა 
მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებში. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად სახსრები გამოყოფილი არ არის. 2019 წლიდან 
მოყოლებული, გენდერული თანასწორობის საბჭოს მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის 
სამოქმედო გეგმა არ დაუმტკიცებია.

ქალთა ოთახი მუნიციპალიტეტში 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. ქალთა ოთახის ერთ-ერთი სერვისი არის 
ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა და მათი უნარების გაძლიერება. 2019 წელს ვიზიტორთა 
რაოდენობა 180-ია, საიდანაც 60 ქალი ტრენინგებს დაესწრო. 2020 წელს ქალთა ოთახის მომსახურებით 
მხოლოდ 15-მა ქალმა ისარგებლა. კოვიდ-19-ის კრიზისის დროს მოსახლეობისთვის მომსახურება არ 
ყოფილა მიწოდებული.94

სამოქალაქო საზოგადოება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაა. 
მათ შორის არის ერთი ქალთა ორგანიზაცია - „სამცხე-ჯავახეთის ქალები მშვიდობიანი საქართველოსთვის“ 
და სამი ორგანიზაცია, რომლებიც აქტივობებს ახორციელებენ ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობის მხარდასაჭერად.95

როგორც „ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაშია“ აღნიშნული, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს არ აქვთ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული პროგრამებისა და დონორების მიერ 
დაფინანსებული პროექტების შესახებ. ორგანიზაციებს შორის კოორდინაცია ნაკლებად პროდუქტიულია. 
ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არაეფექტურია. მათი 
შესაძლებლობები და მდგრადობის მექანიზმები სუსტია და, გარდა ამისა, კონკრეტული პროფესიის 
სპეციალისტების დიდი საჭიროება არსებობს, როგორიცაა ბუღალტერია და ფინანსები.96

დასაქმება. საჭიროა ქართული ენის სწავლება ეთნიკური უმცირესობების სოციალური ინტეგრაციის 
ხელშესაწყობად. საოჯახო საქმეები - სახლის/ეზოს მოვლა, საკვების მომზადება, სარეცხი და ა.შ. ქალის 
საქმედ მიიჩნევა, ხოლო სახლის გარეთ საქმიანობა მამაკაცის პრეროგატივაა. მძიმე ფიზიკური შრომა 

90.  გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის რუკა, 2020წ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
91.  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N35, 2018წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
92.  გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის რუკა, 2020წ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
93.  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N42, 2018წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
94.  გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში და ქალთა ოთახის მენეჯერი 
95.  გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში და ქალთა ოთახის მენეჯერი 
96.  ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
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მეტწილად კაცების პასუხისმგებლობაა, თუმცა, ქალებსაც დიდი ძალისხმევა სჭირდებათ მოსავლის 
აღებისას და მეცხოველეობაში საქმიანობის დროს. მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ძირითადად 
მამაკაცები იღებენ; ქალებს, როგორც წესი, ყოველდღიურად უწევთ გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად, 
საჭმლის მომზადება და ბავშვების მოვლა. გარდა ამისა, ქალები აუცილებელ პროდუქტებს ყიდულობენ 
ოჯახის ბიუჯეტით. ამასთან, „ოჯახის უფროსის“ სტატუსი მაინც მამაკაცებს ეკუთვნით. და ბოლოს, გენდერული 
დისბალანსი სხვადასხვა ღირებულებათა ჯაჭვის პროცესში ვლინდება, თუმცა, ასევე ქალის როლის გაზრდის 
პოტენციალიც შეიმჩნევა.97

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საქართველოს სოფლის განვითარების დეპარტამენტი 
(GIPA/GRDD) ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტს „სოფლის განვითარების ახალი 
მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში“ ახორციელებს, რომლის პარტნიორები არიან მერსი ქორი,  „ელვას“ 
საზოგადოებრივი ჩართულობის ინიციატივა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტის 
ფარგლებში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) შეიქმნა, რომელსაც 30 წევრი ჰყავს: 22 მამაკაცი და 8 
ქალი. ქალთა ორგანიზაცია LAG-ის წევრი არ არის.

ნდობა ინფორმაციულ ქსელების მიმართ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ქალთა 47.1% და მამაკაცების 
52.3% სრულად ან ძალიან ენდობა სამოქალაქო სექტორს. ამასთან, ქალი რესპონდენტთა ნახევარზე 
მეტი (52.9%) და მამაკაც რესპონდენტთა 47.7% არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ენდობა. ინფორმაციის 
მისაღებად, რესპონდენტი ქალები უფრო მეტად საინიციატივო ჯგუფებს (50.1%) ენდობიან, ვიდრე მედიას, 
მუნიციპალურ მთავრობას, ან რეგიონულ თუ ცენტრალურ მთავრობას.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ქალები უფრო მეტ ნდობას იჩენენ ტელევიზიისა და ბეჭდური თუ ონლაინ მედიის 
მიმართ, ვიდრე მამაკაცები. რესპონდენტებს შორის, ქალების 67.5% და მამაკაცების 60.5% ძალიან ენდობა 
ტელევიზიას, ხოლო ქალთა 53.5% და მამაკაცების 52.8% - ბეჭდურ და ონლაინ მედიას. ქალები (35.6%) და 
მამაკაცები (36.9%) ყველაზე ნაკლებად პლაკატებსა და ფლაერებს ენდობიან.

რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, როგორიცაა ევროკავშირი და გაერო, ქალთა 70.9% და მამაკაცთა 
77.9% ევროკავშირს ენდობა, ხოლო ქალთა 63.5% და მამაკაცთა 55.7% - გაეროს. რუსეთის ფედერაციის ნდობა 
მუნიციპალიტეტში უფრო მაღალია, ვიდრე გაეროს ან ევროკავშირის მიმართ - რუსეთის ფედერაციას ქალების 
72.6% და მამაკაცების 80% ენდობა. მუნიციპალიტეტში დიდი უნდობლობით არიან განმსჭვალულნი 
თურქეთის მიმართ - რესპონდენტი ქალების 92.3% და მამაკაცების 91.2% თურქეთს არ ენდობა. ბანკების 
მიმართ ნდობა საკმაოდ მაღალია მუნიციპალიტეტში: რესპონდენტებს შორის ქალების 64% და მამაკაცების 
63.6% ბანკების მიმართ ნდობას იჩენს.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში რესპონდენტები უფრო მეტად ისურვებდნენ ინფორმაციის მიღებას 
მუნიციპალიტეტის მთავრობისგან (რესპონდენტებს შორის ეს სურვილი ჰქონდა ქალების 40%-ს და მამაკაცების 
50.7%-ს), ვიდრე ცენტრალური მთავრობისგან (ქალების 37.6% და მამაკაცების 45.8%), გუბერნატორისგან 
(ქალების 38.6% და მამაკაცების 43.6%). აღნიშნული მონაცემები მიუთითებს, რომ ქალები უფრო ნაკლებად 
მოელიან მთავრობისგან ინფორმაციის მიღება, ვიდრე მამაკაცები, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ქალები 
ნაკლები ალბათობით იღებენ ინფორმაციას მთავრობისგან და მასთან კომუნიკაცია აკლიათ. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტში ქალთა ორგანიზაციებისგან მიღებული ინფორმაციის 
მიმართ ნდობა უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა ადგილობრივი, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 
მთავრობისგან მიღებული ინფორმაციის მიმართ. უნდა აღინიშნოს, რომ ქალთა ორგანიზაციებისგან ინფორმაციის 
მიღების სურვილი საკმაოდ მაღალია რესპონდენტ მამაკაცებში, რაც სხვა მუნიციპალიტეტებისგან სრულიად 
განსხვავდება. ამავე დროს, საინტერესო ის არის, რომ მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ერთი ქალთა ორგანიზაციაა და, 
სავარაუდოდ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ასევე ის ორგანიზაციებიც არიან წარმოდგენილნი, რომლებიც სხვა 
მუნიციპალიტეტში, ან დედაქალაქში ახორციელებენ საქმიანობას.

მონაცემების თანახმად, ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებისგან მიღებულ ინფორმაციას უფრო მაღალი 
რეიტინგი აქვს, ვიდრე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან: ქალების 51.1% და მამაკაცთა 52.6% გამოხატავს 
სურვილს, რომ ინფორმაცია მიიღოს ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებისგან, ხოლო ქალების 37.5% და  
მამაკაცების 44.2% -  არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. რესპონდენტები ქალთა ორგანიზაციებისგან 
მიღებულ ინფორმაციას უფრო მეტად ენდობიან, ვიდრე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან.

97.  ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
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ქალების 48.5%-ს და მამაკაცთა 55.7%-ს სურს მიიღოს ინფორმაცია ბანკებიდან. ე.ი. რესპონდენტებს ასევე უფრო 
მეტი სურვილი აქვთ, რომ მიიღონ ინფორმაცია ბანკებიდან, ვიდრე სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში (მაგალითად, 
დედოფლისწყარო, ქედა და ხულო).

პროექტის დაფინანსება. 2018-2019 წწ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული 
ნაწილის ფარგლებში არც ერთი პროექტი არ დაფინანსებულა, ხოლო სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე 
საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფარგლებში სულ 15 ბენეფიციარი დაფინანსდა, რომელთაგან 
4 (27%) ქალია.

ENPARD 2-ის ფარგლებში სულ 43 პროექტი დაფინანსდა, საიდანაც 17 პროექტი ქალებმა წარადგინეს.98 2 
პროექტი კოოპერატივმა შეიტანა, რომლის წევრებიც ქალი არიან.

დასაქმება. დასაქმების მხრივ სისტემური გენდერული უთანასწორობა სიღარიბეს და ეკონომიკურ 
დაუცველობას აღრმავებს, ასევე, შესაძლებლობებს ამცირებს გოგონების და ქალებისთვის. ამავე დროს, 
ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესი, უმუშევრობა და სოციალურ-ეკონომიკური სიღარიბე ქალთა დასაქმების 
მაჩვენებლის გაზრდის გარეშე ვერ აღმოიფხვრება.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ქალების 13.3% და კაცების 32.9% უმუშევარია. ქალების 39.9% და კაცების 
45.7% დასაქმებულია, ქალების 46.6% და მამაკაცთა 21.4% ეკონომიკურად აქტიური არ არის. ქალების თითქმის 
ნახევარი არ არის ეკონომიკურად აქტიური, რაც, ალბათ, განპირობებულია ოჯახში სამუშაო დატვირთვით და 
საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულებით თუ სტერეოტიპებით ქალის საქმიანობის შესახებ.

დასაქმებულთა უმრავლესობა თვითდასაქმებულია - ქალების 26.4% და მამაკაცების 35.7%. საჯარო სექტორში 
დასაქმებულია ქალთა 9.2% და კაცების 6.4%. კერძო სექტორში დასაქმებულია ქალთა 1.7% და კაცების 3.7%. 
ქალების 3.7% და მამაკაცების 2.6% საოჯახო ბიზნესში არის ჩართული.

ბიზნესის წამოწყება. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც რესპონდენტი ქალების 49.8% და მამაკაცების 52.8% 
ბიზნესის წამოწყებაზე არ ფიქრობდნენ, იყო ამისთვის საჭირო შესაბამისი რესურსების არარსებობა. 
რესპონდენტი ქალების 8%-მა და მამაკაცების 11.7%-მა ბიზნესი იმიტომ არ წამოიწყეს, რომ შემოსავლით 
კმაყოფილები იყვნენ. ასევე, ბიზნეს იდეის არარსებობაზე საუბრობდა ქალების 8.6% და მამაკაცების 
4.1%. საინტერესოა, რომ ერთ-ერთ მიზეზად ქალები საოჯახო ვალდებულებებს (6.4%) ასახელებენ, რაც 
ქალების შემთხვევაში ორმაგ დატვირთვას გულისხმობს და მთავარ ბარიერს წარმოადგენს ქალთა ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის. ამას ემატება არათანაბარი გარემო მათი აქტიური ჩართულობისთვის და დამატებითი ძალის 
საჭიროება ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის ხელშესაწყობად. ამას თავად რესპონდენტები ადასტურებენ, 
განსაკუთრებით ქალები, რომლებიც თვლიან, რომ ქალებს ბიზნესის დასაწყებად განსაკუთრებული დახმარება 
სჭირდებათ. გამოკითხულ ქალთა 82.6% და მამაკაცთა 78.8% ამ მოსაზრებას სრულად ან ნაწილობრივ 
ეთანხმება.

რესპონდენტთა შორის, ქალების ნახევარზე მეტი (55.9%) და მამაკაცთა 48.2% ბიზნესის წამოწყებაზე არ 
ფიქრობდა. როგორც მამაკაცების (54%), ასევე ქალების (59.5%) მიერ ძირითად მიზეზად ბიზნესის დასაწყებად 
საკმარისი რესურსების არქონა იქნა დასახელებული. ქალების 42.1% და მამაკაცების 47.8% ფიქრობდა 
ბიზნესის წამოწყებაზე, მაგრამ ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. ქალების მხოლოდ 2%-ს და მამაკაცთა 4%-ს 
სურდა ბიზნესის წამოწყება და ამას თავი წარმატებით გაართვეს.

განათლება. განათლებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახის პრობლემა და საჭიროება არსებობს, 
რომელთა მოგვარება შესაძლებელია სხვადასხვა დონეზე, როგორიცაა საბავშვო ბაღი, საშუალო განათლება, 
პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და ტრენინგი (ცნობიერების ამაღლების ჩათვლით).

მნიშვნელოვანია კარგი ხარისხის სკოლამდელი დაწესებულებების არსებობა, რომლებიც ყველა 
მშობლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. სკოლამდელი დაწესებულებები სოციალურ და ეკონომიკურ 
ცხოვრებასა და ადგილობრივი საზოგადოების ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. საბავშვო 
ბაღების გამართული ფუნქციონირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისთვის, რადგან მათ 
ძირითადად ბავშვების აღზრდაზე უწევთ ზრუნვა. კვლევის თანახმად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
საბავშვო ბაღის, კვებისა და სანიტარიის მართვის სისტემა არასახარბიელოა და გაუმჯობესებას საჭიროებს.99

98.  ადგილობრივი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG)  
99.  ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, 2017წ. 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ევროკავშირი
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ადგილობრივი შეფასებით, მოსწავლეთა რაოდენობა დაახლოებით 40%-ით შემცირდა. მოსწავლეების 
თითქმის 80% ამთავრებს საშუალო სკოლას. განსაკუთრებით დაბალია ენების (ქართული და ინგლისური) 
ცოდნა კურსდამთავრებულთა შორის, ხოლო ეთნიკური უმცირესობებისთვის არსებული სომხურენოვანი 
საგანმანათლებლო პროგრამები ქართულენოვან ეროვნულ სასწავლო გეგმას არ შეესაბამება. კვლევაში 
აღნიშნულია, რომ სკოლის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გადამზადება ესაჭიროებათ.100

საკმაოდ მაღალია იმ მოსწავლეების რაოდენობა, ვინც სკოლა მიატოვა (გარიყულობა, შეჩერება, გარიცხვა). 
2019 წლის მონაცემების მიხედვით, სკოლა 156 მოსწავლემ (გოგონა -76, ბიჭი - 86), ხოლო 2015 წელს - 213 
მოსწავლემ (გოგონა - 92, ბიჭი 121) მიატოვა. თუმცა, თუ 2019 და 2015 წლების მონაცემებს შევადარებთ, 
გოგონებისა და ბიჭების საერთო რიცხვი, ვინც სკოლა მიატოვა, 1.3-ჯერ არის შემცირებული. ეს მაჩვენებელი 
განსაკუთრებით იკლებს გოგონებში 2016 წლის შემდეგ, რაც, ალბათ, კანონის გამკაცრებას უკავშირდება. 
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სკოლის მიტოვების მხრივ მამრობითი სქესის 
მოსწავლეების რიცხვი გოგონებისას აღემატება, 2019 წელს გოგონების პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც 
სკოლა მიატოვა, ბიჭებთან შედარებით გაიზარდა.101

პროფესიული განათლება დაბალი დონისაა. პროფესიის მქონე პირებს პროფესიული კვალიფიკაცია არა 
აქვთ. ისინი თვითნასწავლები არიან. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში პროფესიული სასწავლებლები არ არსებობს.

უახლოესი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხეშია; თუმცა, ის საკმაოდ შორსაა 
ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის. საჭიროა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
არსებობა.102

განათლების სამინისტროს მონაცემებით, 2015 წლიდან 2019 წლამდე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა შორის ქალთა რაოდენობა ვაჟებისას აღემატება 
(გამონაკლისი არის 2018 წელი, სადაც მონაცემები არ არსებობს არც ქალი და არც მამაკაცი სტუდენტების 
თაობაზე), ხოლო 2019 წელს არის კურსდამთავრებულთა შორის 8 ქალი და 0 მამაკაცი იყო.

განათლების სამინისტროს მონაცემებით, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში შეჩერებული 
ან შეწყვეტილი სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობა მხოლოდ 2017 და 2019 წლებში ფიქსირდება. 
2017 წელს სასწავლებელი სულ 33-მა სტუდენტმა დატოვა (18 ქალი, 15 მამაკაცი); ხოლო 2019 წელს კი 1-მა 
სტუდენტმა ქალმა, მაგრამ არც ერთმა სტუდენტმა მამაკაცმა.103

ამ მონაცემებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო მეტი ქალი ტოვებს სკოლას, სავარაუდოდ, 
პატრიარქალური ნორმების გამო. ქალების შემთხვევაში მიზეზი ასევე შეიძლება ოჯახის შექმნასთან იყოს 
დაკავშირებული.

ადგილობრივი შეფასებით, საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა 40%-ს სურს უმაღლესი განათლების 
მიღება. სტუდენტები ახალქალაქის, ერევნისა და თბილისის უნივერსიტეტებში სწავლობენ. ახლა 
ტენდენცია ქართულენოვანი უნივერსიტეტების სასარგებლოდ იცვლება.104 სავარაუდოდ, დადებითი 
ტენდენცია უკავშირდება პროგრამას „1 + 4“, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს 
გარკვეულ სარგებელს აძლევს და მათი რიცხვი 2010 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად იზრდება.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი პრობლემაა საგანმანათლებლო / სასწავლო ცენტრების ნაკლებობა, 
ბიბლიოთეკების ჩათვლით.

კვლევაში აღნიშნულია, რომ აუცილებელია ტრენინგებისა და კონსულტაციების ორგანიზება სხვადასხვა 
მიმართულებით - ფერმერების ტრენინგი. მნიშვნელოვანია კოოპერატივების შექმნა, თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენება, ენის შემსწავლელი კურსებისა და პროფესიული ტრენინგების ორგანიზება, 
ქალებისთვის ცნობიერების ამაღლების ტრენინგების ჩატარება საოჯახო კონფლიქტებზე, სადემონსტრაციო 
ნაკვეთების მომზადება ხელშესახები შედეგების საჩვენებლად.105 

100. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, 2017წ. 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ევროკავშირი

101. საშუალო სკოლების მოსწავლეების და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების რაოდენობა, 2019წ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

102. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, 2017წ. 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ევროკავშირი

103. პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების რაოდენობა, ვისაც სტატუსი შეუწყდა და შეუჩერდა, 2019წ. განათლების სამინისტრო
104. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, 2017წ. 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ევროკავშირი
105. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის საბაზისო კვლევა, 2017წ. 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ევროკავშირი
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება 

გამოწვევები საჭიროებები

•	 სტერეოტიპები, რომლებიც დაკავშირებულია 
ქალის როლთან ოჯახში და საზოგადოებაში, ასევე 
სტერეოტიპები შრომის ბაზარზე;

•	 ქალთა ორგანიზაციების და საინიციატივო 
ჯგუფების ნაკლებობა, ქალთა ორგანიზაციებისადმი 
დამოკიდებულება (მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია 
არსებობს);

•	 სუსტი არასამთავრობო ორგანიზაციები, 
ქალთა ორგანიზაციების და მოსახლეობის 
შესაძლებლობების განვითარება;

•	 ქალების ორმაგი დატვირთვა ოჯახში. ნაკლები 
დრო განვითარებისა და საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის დრო, საოჯახო 
ვალდებულებები;

•	 პროფესიული და განსაკუთრებით უმაღლესი 
განათლების მქონე ქალების მცირე რაოდენობა;

•	 ქალების დაბალი ეკონომიკური აქტივობა;

•	 ქალთა შესაძლებლობების განვითარებაზე 
ორიენტირებული სერვისებისა და პროგრამების 
ნაკლებობა;

•	 ქალთა დაბალი მონაწილეობა გადაწყვეტილების 
მიღების დონეზე;

•	 გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის 
განხორციელების და მასში გათვალისწინებული 
ინსტიტუციური მუშაობის და ეფექტურობის 
პრობლემები;

•	 მამაკაცების და ქალების სიღარიბე და მიგრაცია;

•	 საბავშვო ბაღების არადამაკმაყოფილებელი 
ინფრასტრუქტურა;

•	 გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და სერვისებზე 
წვდომა - წყალი, არ არის მუნიციპალური 
ტრანსპორტი, ტრანსპორტი მოუწესრიგებელია და 
ა.შ. საბავშვო ბაღების არასაკმარისი რაოდენობა 
მუნიციპალიტეტში;

•	 გადაწყვეტილების მიღების დონეზე გენდერული 
მგრძნობელობის ნაკლებობა;

•	 არასაკმარისი სერვისები და პროგრამები 
ქალებისთვის;

•	 კოვიდ19-ის კრიზისი და ქალები;

•	 ენობრივი ბარიერი ეთნიკური უმცირესობების 
ქალებისთვის;

•	 საბავშვო ბაღები;

•	 სპორტული, კულტურული და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების არარსებობა ქალებისა და 
ბავშვებისთვის;

•	 კარგი პრაქტიკების გაზიარების ნაკლებობა;

•	 კომუნიკაციის დაბალი მაჩვენებლები ქალებსა და 
ადგილობრივ მთავრობას შორის.

•	 ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისა და ქალთა 
ორგანიზაციების შექმნა;

•	 არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების 
გაძლიერება და მათი ჩართვა მუნიციპალურ და სხვა 
პროგრამებში;

•	 ქალთა ორგანიზაციების იმიჯის ამაღლება;

•	 ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლობის გაზრდა 
გენდერული თანასწორობის საბჭოში;

•	 ქალების წარმოჩენა უმაღლესი და პროფესიული 
განათლების თვალსაზრისით;

•	 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა 
მნიშვნელოვანი ჩართულობის უზრუნველყოფა;

•	 მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის 
სამოქმედო გეგმის მიღება, რომელიც უნდა ასახავდეს 
ქალთა საჭიროებებს ქალთა გაძლიერების, მათ შორის, 
ეკონომიკური გაძლიერების ჩათვლით;

•	 გადაწყვეტილების მიმღებთა ინფორმირებულობის 
ამაღლება ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობის, საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ვალდებულებების შესახებ;

•	 ქალების ჩართვა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
შემუშავების პროცესში;

•	 მუნიციპალური მომსახურების - ქალთა ოთახის - 
შესაძლებლობების განმტკიცება, ქალთა მხარდაჭერისა 
და მათი ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით;

•	 სპეციალური ზომების მიღება ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერების თვალსაზრისით;

•	 ქალებისათვის ინფორმაციის მიწოდება, 
განსაკუთრებით ცენტრალური მთავრობისგან, 
გუბერნატორის აპარატისა და მუნიციპალიტეტისგან;

•	 ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის და წარმატების 
ისტორიების გაშუქება;

•	 საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ბიბლიოთეკების 
გახსნა;

•	 სკოლამდელი და დაწყებითი სკოლის 
მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო გასართობი 
ცენტრების შექმნა;

•	 სპორტული და საგანმანათლებლო სივრცეების 
მოწყობა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით;

•	 მუნიციპალიტეტებს შორის ქალთა წარმატების 
ისტორიების გაზიარება;

•	 სადემონსტრაციო ნაკვთების შექმნა;

•	 ინტეგრირებული ღონისძიებების ორგანიზება 
სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ქალებისთვის, მათ 
შორის, კომუნიკაციის ხელშესაწყობად.
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული განზომილება) - პრობლემების ხე

69

შე
დ

ეგ
ებ

ი

1. ქალების როლი ოჯახში, 
ორმაგი  სამუშაო დატვირთვა

2. გაუმართავი და არასაკმარისი მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საბავშვო ბაღები

3. ქალთა შეზღუდული წვდომა 
ინფორმაციაზე, მომსახურებებსა 

და პროგრამებზე

4. არსებული ქალთა 
ორგანიზაციების 

მცირე რაოდენობა

5. პირადი განვითარების 
შესაძლებლობებზე წვდომის 

ნაკლებობა

5.1 არასაკმარისი უმაღლესი 
და პროფესიული განათლება

4.1 ქალთა ორგანიზაციების 
სისუსტე და შესაძლებლობები3.1 ენობრივი ბარიერი

2.1 გადაწყვეტილების მიმღები პირების 
დაბალი გენდერული მგრძნობელობა

2.2 ქალთა დაბალი მონაწილეობა 
პრიორიტეტების დასახვის პროცესში

2.3 მუნიციპალურ პროგრამებში 
გენდერული ინტეგრაციის უგულებელყოფა

1.1 გენდერული სტერეოტიპები,სოციალური და, 
პატრიარქალური ნორმები და ჩვეულებები

1.2 სტერეოტიპები განათლების სისტემაში 
და შრომის ბაზარზე

1.3 სახელმწიფოსა და ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტების არათანმიმდევრული 

გენდერული პოლიტიკა

ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე ქალების მოწყვლადობა და სიღარიბე ქალების მიგრაცია

ქალთა ინიციატივების დაბალი რაოდენობა, 
მათ შორის ეკონომიკურ პროცესებში

დაბალი თვითშეფასება და მოტივაცია

ქალების ცხოვრების დაბალი ხარისხი

ქალების პრიორიტეტები და საჭიროებები 
არ არის ასახული პოლიტიკის დოკუმენტებში

ნაკლები პირობები ქალების ჩართულობისა და გაძლიერებისთვის 

ქალების დროისა და ხარჯების გაზრდა საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად

ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულები არ არიან 

ქალებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ეკონომიკურ განვითარებაზე

ძირეული პრობლემა: 

მე
ო

რ
ეხ

არ
ის

ხო
ვა

ნი
 

მი
ზე

ზე
ბი

გამჭოლი:
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული განზომილება) - ინტერვენციის მიზნით შემოთავაზებული ქმედებები
ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. აღნიშნული ჩარევები საყოველთაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის 
ინსტრუმენტებს ემყარება, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ ამ პრიორიტეტისთვის - საზოგადოება, რაც გენდერულ 
ასპექტებთან თანხვედრაშია. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული.

PROPOSED INTERVENTONS DETAILED COMMENT RELEVANCE TO THE 
MUNICIPALITY NEEDS

OECD REFERENCE 
POLICY INSTRUMENT

Cross-
Cutting 

Programs

(ეკონომიკური მონაწილეობა)
•	 P2-GE01- გენდერული მეინსტრიმინგი 

მუნიციპალიტეტის პროგრამებში  

•	 P2-GE03 - ქალთა ოთახების 
შესაძლებლობების გაძლიერება

„მდგრადი განვითარების მიზნების“ 2030 წლის დღის წესრიგში მე-5 მიზნად დასახულია 
გენდერული თანასწორობა. აღნიშნული მიზანი გენდერული თანასწორობის მიღწევას, ასევე, 
ყველა ქალისა და გოგონას გაძლიერებას ითვალისწინებს. ქალთა და გოგონების მიმართ 
დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმის აღმოფხვრა არა მხოლოდ ადამიანის ძირითადი 
უფლებაა, არამედ გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა მდგრადი მომავლისთვის. დადასტურებულია, 
რომ ქალების და გოგონების გაძლიერება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას. 
საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ქალების დაბალი მონაწილეობა ეკონომიკაში 
ეკონომიკურ ზრდას აფერხებს და უარყოფითად მოქმედებს განვითარებაზე. საქართველოში 
ქალთა ეკონომიკური აქტივობა დაბალია, რაც გავლენას ახდენს ქალების ცხოვრების ხარისხსა და 
მათი ოჯახის კეთილდღეობაზე. იგივე ვითარებაა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტშიც. 

     
•	 გენდერული 

მეინსტრიმინგი 
განვითარებაში

 სო
ციალ

ურ
ი, ჯანდ

აცვა
ეკო

ნო
მიკა დ

ა ინფ
რ

ასტ
რ

უქტ
ურ

ა 

(ჩართულობა სოციალურ-ეკონომიკურ 
ცხოვრებაში)
•	 P2-GE04 - ინფორმირებულობის 

ამაღლების კამპანიები გენდერულ 
მგრძნობელობაზე, საზოგადოებრივ 
აზრზე ზეგავლენის მქონე მამაკაცები 
და ქალები

•	 P2-GE05 - ქალთა ინიციატივებისა 
და საზოგადოებრივი ჯგუფების 
მხარდაჭერა

ქალების სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია, 
რადგან მუნიციპალური პროგრამები ქალთა მონაწილეობის გარეშე ვერ ასახავს მისი 
მოსახლეობის, მამაკაცების და ქალების, ბიჭების და გოგონების, ეთნიკური უმცირესობების 
საჭიროებებსა და პრიორიტეტებს. ეს ყველაფერი ხელს უშლის განვითარებას, ადამიანის 
კეთილდღეობას და არღვევს დემოკრატიულ პრინციპებს.

     
•	 გენდერული 

მეინსტრიმინგი 
განვითარებაში

(განათლება და გადამზადება)
•	 P2-GE02. საგანმანათლებლო ცენტრი 

ქალების ეკონომიკური აქტიურობის 
მხარდასაჭერად.

•	 P2-GE06. არაფორმალური განათლების 
კურსები ბავშვებისათვის ქალებისა და 
მათი ოჯახის მხარდასაჭერად

ეთნიკური უმცირესობების ენობრივი ბარიერის არსებობის შემთხვევაში, ქალები ორმაგ 
დატვირთვას და სოციალურ ნორმებს აწყდებიან; შეზღუდული დრო მათ პიროვნულ განვითარებას 
ხელს უშლის. ქალების არაღიარებული მუშაობა ძირითადად მამაკაცებისგან წარმოქმნილ 
სტერეოტიპებს ემყარება, ამიტომ მათ აქვთ დაბალი თვითშეფასება, თვითეფექტურობა და ხედვა. 
ამ სტერეოტიპის გადასაჭრელად მხოლოდ ქალების ტრენინგი არ იქნებოდა საკმარისი, რადგან 
ამან შეიძლება ერთგვარი უთანხმოება გამოიწვიოს. გენდერულად მგრძნობიარე მამაკაცებისა და 
საზოგადოების არსებობა ჯანსაღი დინამიკის შექმნისთვის განუყოფელია, სადაც ორივე მხარეს 
ერთმანეთის უფლებები და მოვალეობები კარგად ესმის.

     
•	 გენდერული 

მეინსტრიმინგი 
განვითარებაში

(გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომა 
ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან)
•	 გენდერულად მგრძნობიარე 

ინფრასტრუქტურა და პროგრამები/
მომსახურება ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ

გენდერული პოლიტიკის განხორციელება და ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებს 
წარმოადგენს. თუმცა, ხშირად მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვას 
გენდერული პერსპექტივით არ განიხილავს, ამიტომაც, რადგან ინფრასტრუქტურა კარგად არ 
არის ორგანიზებული, არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი და ა.შ. ქალებს უფრო მეტი დროის 
და თანხის დახარჯვა სჭირდებათ სხვადასხვა სერვისების მისაღებად. ამას გარდა, ქალებს უფრო 
დაბალი შემოსავალი აქვთ და კერძო ავტომანქანებზე ხელი იშვიათად მიუწვდებათ. შესაბამისად, 
მათ ნაკლები დრო და მოტივაცია აქვთ განვითარებისა და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში 
ჩართულობისთვის.

     
•	 გენდერული 

მეინსტრიმინგი 
განვითარებაში
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5 პრიორიტეტი 3 (P3)  
გარემოს დაცვა

გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

გარემოს ინფრასტრუქტურა და სერვისები

გარემოზე ზეწოლა, ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები
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5. პრიორიტეტი 3 (P3) – გარემოს დაცვა
გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები
ადგილმდებარეობა, რელიეფი და გეოლოგია. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ჯავახეთის ზეგანზე 
მდებარეობს, ზღვის დონიდან 1,500-3,300 მ სიმაღლეზე. მას დასავლეთით ასპინძა ესაზღვრება, 
აღმოსავლეთით - ნინოწმინდა, ჩრდილო-დასავლეთით - ბორჯომი და რეგიონის ცენტრალურ-აღმოსავლეთ 
მხარეს - წალკა. მუნიციპალიტეტის სამხრეთი ნაწილი თურქეთს ესაზღვრება. მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
ფართობია 1,234.8 კმ2, რაც მთლიანი ქვეყნის 1.8%-ს და საქართველოს სამხრეთ რეგიონის 23.5%-ს შეადგენს.

რეგიონის დიდი ნაწილი ახალქალაქის ზეგანს წარმოადგენს, შედარებით ბრტყელი ტალღოვანი რელიეფით, 
რომელიც საშუალოდ ზღვის დონიდან ჩრდილო-დასავლეთით 1,600, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით 2,200 
მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ბრტყელ ზედაპირზე არის უამრავი ტბა, ჭაობიანი ქვაბულები და 
კანიონის მსგავსი მდინარის ხეობები. გეო-მორფოლოგიურად ის შემდეგ მკაფიოდ გამოხატულ ნაწილებად 
იყოფა: i) დაბლობის მხარე, ii) ჩრდილოეთის დაბლობ-მთიანი მხარე, iii) სამხრეთ-აღმოსავლეთის 
მთიანი მხარე და iv) ნიალისყურის ქედი. ახალქალაქის ზეგანი 35-40 კმ-ზე არის გადაჭიმული მერიდიანის 
მიმართულებით, მტკვრის ხეობის ზემო ნაწილიდან ჯავახეთის ქედის სამხრეთ ნაწილამდე და მისი სიგანე 
25-30 კმ-მდეა.106 მთიანი რელიეფი მხოლოდ ჩრდილოეთით გვხვდება. ჯავახეთის ზეგანი თითქმის მთლიანად 
გარშემორტყმულია ქედებით, რომელთა შორისაა: სამსარის, თრიალეთის, ჯავახეთის, ნიალისყურის ქედები, 
რაც რეგიონში მნიშვნელოვან კლიმატური ბარიერებს ქმნის. უფრო კონკრეტულად, აღმოსავლეთით მას 
აბულ-სამსარის ქედი ესაზღვრება, რომლის თავზეც არის დიდი აბულის მთა (3,301 მ ზღვის დონიდან). ეს 
არის მცირე კავკასიონის მთების ვულკანური ქედი და ჯავახეთისა და წალკის ზეგანებზე მაღლა მდებარეობს. 
თავად ქედის სიგრძე 40 კმ-ია (25 მილი) და ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიემართება, მდინარე ქციადან 
მდინარე ფარავანის ხეობამდე. ქედის სხვა მნიშვნელოვანი მწვერვალებია თავკვეთილი (2,583 მ, ანუ 8,474 
ფუტი), შავნაბადა (2,929 მ, ანუ 9,610 ფუტი) და სამსარი (3,285 მ, ანუ 10,778 ფუტი).

ჯავახეთის ქედი (იგივე კეჩუთის ქედი, ან სველი მთები) - ვულკანური ქედია სამხრეთ საქართველოსა და 
ჩრდილოეთ სომხეთში. მისი სიგრძე დაახლოებით 50 კმ-ია (31 მილი) და ჩრდილოეთიდან სამხრეთით 
მიემართება, თრიალეთიდან ბაზუმის ქედამდე. უმაღლესი მწვერვალია აჩქასარი, რომელიც ზღვის 
დონიდან 3,196 მ (10,485 ფუტი) სიმაღლეზე მდებარეობს. სხვა მნიშვნელოვანი მწვერვალებია ლეილი (3,154), 
ემლიქლი (3,054), გარანლიგი (3,039), აღრიქარი (2,973) და შამბიანი (2,923). ჯავახეთის ქედი ცნობილია უხვი 
ნალექითაც. სველი მთების სახელი სწორედ აქედან წარმოიშვა. ქედი ძირითადად ალპური მდელოებითა 
და ბალახებით არის დაფარული. ჯავახეთის ქედსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთი მცირე 
ზომის ტბაა. ნიალისყურის ქედი (იგივე ჩრდილი ან ჩილდირი) - სუბგანედური ვულკანური ქედია ჯავახეთის 
პლატოს სამხრეთ ნაწილში. უმაღლესი ადგილია მწვერვალი უჩთაფალარი (3,011 მ). მას აქვს განიერი თხემი 
და სუსტად დანაწევრებული დამრეცი კალთები. ნიალისყურის ქედის ქვემო კალთები შემოსილია მთის 
შავმიწისებრ ნიადაგებზე განვითარებული მდელოებით, შუა - მთის მდელოს ნიადაგებიანი სუბალპური 
მდელოებით, ზემო კალთები და თხემი კი - მდელოს ტორფიან-კორდიან ნიადაგებზე განვითარებული 
ალპური ბალახეულობით და სხვ.107

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწილების სქემის მიხედვით (ი. პ. გამყრელიძე, 2000 წ), 
სამიზნე ტერიტორია მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის (III სისტემა) ართვინ-ბოლნისის ზონის (ზონა 
III2) ჯავახეთის ქვეზონას (ქვეზონა III21) მიეკუთვნება. სტრატიგრაფიულად საპროექტო ტერიტორია 
აგებულია ზედა პლიოცენ-ქვედა მეოთხეული კონტინენტური ვულკანოგენური წარმონაქმნებით, რომლებიც 
ლითოლოგიურად წალკა-ახალქალაქის წყების ბაზალტებით, დოლერიტებით, ანდეზიტბაზალტებით და 
ანდეზიტებითაა წარმოდგენილი. აღნიშნულ ვულკანოგენურ ქანებში ზოგან ტბიური კონგლომერატების, 
ქვიშების, ქვიშაქვებისა და თიხების ლინზები და შუაშრეები ვლინდება.108 ახალქალაქის ზეგანი აგებულია 
ეფუზიური ქანებით (ვულკანური ქანები, რომლებიც წარმოქმნილია არაამოფრქვეული ლავის გადმოღვრით, 
მდნარი ან პლასტიკური ფორმით). ზედა პლიოცენური დოლერიტის საბადოები ზედაპირზეა გავრცელებული, 
რომლის ფსკერზე ნეოგენური პერიოდის გოდერძის წყების ვულკანური ტუფები მდებარეობს. ზოგან 

106.  წყარო: ახალქალაქისა და კორხის ჰესების მშენებლობის ტერიტორიების სეისმური საშიშროების შეფასება. თბილისი. 2019წ. საქართველოს გეოფიზიკური 
ასოციაცია

107.  წყარო 1) წყარო: ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2020 წწ. თებერვალი 2018წ. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი; 
2) Wikipedia

108.  წყარო: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (არატექნიკური შეჯამება). 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის და 35 კვ ძაბვის 
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. შპს „აისი“. ავტორი: გამა კონსალტინგი
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ფართოდ არის გავრცელებული ტბის დანალექები. სამსარის მთის ფსკერი ბოლო ამოფრქვევის შედეგად 
წარმოქმნილი ქანებით არის დაფარული.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 22 ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულია, რომელიც 64 სოფელს და 
ქალაქ ახალქალაქს - მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრს მოიცავს. საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2020 წლის 1 იანვრისთვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის საერთო რაოდენობა იყო 39,401 კაცი, რომელთაგან 22,202 ქალაქში, ხოლო 17,199 სოფლად 
ცხოვრობდა.

კლიმატი. კლიმატი გარდამავალია ზომიერად ნოტიოდან მშრალი კონტინენტური მთიანეთის კლიმატისკენ. 
ზამთარი ცივია და მცირეთოვლიანი. საშუალო წლიური ტემპერატურაა +4-6°C, იანვარში -5, -10°C, ივლისში 
+15-16°C; აბსოლუტური მინიმალური -34°C, -41°C (სამხრეთ ნაწილში), აბსოლუტური მაქსიმალური +30-35°C; 
წლიური საშუალო ნალექის ოდენობაა 600-750 მმ. ტემპერატურის სეზონური არამდგრადობის მიუხედავად, აქ 
საკმაოდ მნიშვნელოვანია დღისა და ღამის ტემპერატურის ცვალებადობა. ეს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 
კონტინენტური ჰავის არსებით ხასიათს ქმნის. ჯავახეთში შესუსტებულია ატმოსფერული პროცესების 
გავლენა, რომელიც ძალზე აქტიურია მთელ საქართველოში. ჰაერის მასების შეჭრა დასავლეთიდან ან 
აღმოსავლეთიდან აქ მნიშვნელოვან ცვლილებას არ იძლევა. რეგიონის ცენტრალურ და ღია ნაწილებში 
საშუალო ტემპერატურის ამპლიტუდა +24°C აღწევს. აქ მზის ნათების ხანგრძლივობა უფრო მაღალია და 2,500 
საათს აჭარბებს ტერიტორიის მთავარ ნაწილში. წელიწადში 100-130 არის დღეების საშუალო რაოდენობა 
ყინვის გარეშე. საერთოდ, მუნიციპალიტეტში სამხრეთ-აღმოსავლეთის და ჩრდილო-დასავლეთის 
ქარები დომინირებს. ზამთარში ქარის საშუალო სიჩქარეა 3-4 მ/წმ, რაც საკმაოდ მაღალია. ზაფხულში 
ქარის სიჩქარეა 2-3 მ/წმ, რაც ნექტარის (მეფუტკრეობის) წარმოებისთვის დადებითი ფაქტორია. სამიზნე 
ადგილისთვის ასევე დამახასიათებელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა.

წყლის რესურსები.109 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი წყლის რესურსებია წარმოდგენილი, 
რომლებიც მის სხვადასხვა ნაწილებს შორის არათანაბრად ნაწილდება. მუნიციპალიტეტის ყველა მდინარე 
უშუალოდ მდინარე მტკვრის აუზს ეკუთვნის და თითქმის მთლიანად მოიცავს მთელს მუნიციპალიტეტს. 
სამიზნე ტერიტორიაზე სულ აუზის საერთო ფართობია 1,233.89 კმ2. მდინარე მტკვრის ძირითადი შენაკადები, 
რომლებიც მუნიციპალიტეტში მიედინება, არის მდინარეები: ფარავანი და კორხი, თავიანთ მრავალი 
შენაკადით.

მდინარე ფარავანი სათავეს იღებს ფარავნის ტბის სამხრეთ ბოლოდან 2,080 მ სიმაღლეზე და სოფელ 
ხერთვისთან მდინარე მტკვარში ჩაედინება მარჯვენა მხრიდან. მდინარის მთლიანი სიგრძეა 74 კმ, 
მთლიანი ვარდნა - 960 მეტრი, საშუალო დაქანებით 13.0 ‰, წყალშემკრები აუზის ფართობია 2,352 კმ2, 
საშუალო სიმაღლე - 2,120 მეტრი. მდინარე მიწისქვეშა, თოვლის და წვიმის წყლით საზრდოობს. ფარავნის, 
საღამოს და სხვა ტბების გავლენით, მდინარე ფარავნის დინება საკმაოდ მოწესრიგებულია. წყალდიდობა 
იცის გაზაფხულზე, წყალმწირობა - აგვისტოდან თებერვლის ბოლომდე. წლიური ჩამონადენის 38% მოდის 
გაზაფხულის ხარჯზე, 30% - ზაფხულში, 15% - შემოდგომაზე და 17% - ზამთარში. შესართავთან საშუალო წლიური 
ხარჯია 28.9 მ3/წმ. ფარავნის ტბიდან გასვლის შემდეგ, მდინარე ველზე მიედინება. შემდეგ ვიწროვდება და 
მართკუთხედის ფორმას იღებს. სოფელ ყაურმადან შესართავამდე მდინარე კანიონის მსგავს ხეობებში 
მიედინება, რომლებიც ვულკანურ ზეგანს კვეთს. ხეობის ფსკერის სიგანე 250-400 მეტრიდან (დასაწყისში) 
25-50 მეტრამდე მერყეობს (ახალქალაქის ქვემოთ). აქ უამრავი პატარა კუნძულია. მდინარის დინების სიგანე 
3-დან 60 მეტრამდეა.

მდინარის სიღრმე 0.2-დან 0.8 მეტრამდე, ხოლო სიჩქარე 0.5 მ/წმ-დან 2-2.5 მ/წმ-მდე მერყეობს. მდინარე 
იყინება ხოლმე, მაგრამ არა უმეტეს 4 თვით. მდინარის სრული გაყინვა განსაკუთრებით იშვიათი შემთხვევაა 
უჩვეულოდ ცივი ზამთრის პერიოდში. ამ ფენომენის საშუალო ხანგრძლივობაა 19 დღე, ხოლო მაქსიმალური 
(1953-54) - 77 დღე. მდინარე ჰიდროელექტროენერგიის წარმოებისა და სარწყავი მიზნებისთვის გამოიყენება.

მდინარე მურჯახეთისწყალი (იგივე კირხბულახი, დლივისწყალი) მდინარე ფარავნის მარცხენა შენაკადია. მისი 
საერთო სიგრძეა 32 კმ, წყალშემკრები აუზის ფართობი - 196 კმ2, ხოლო საშუალო სიმაღლეა 1,980 მ. მდინარე 
სათავეს ნიალისყურის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე იღებს, 2,760 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. 

109.  წყარო: 1) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გეომორფოლოგიური 
შეფასება, ეგზოდინამიკური პროცესების ანალიზი“, სამაგისტრო პროგრამა „გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტის დაგეგმვა“, ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  2) გარემოს ეროვნული სააგენტო, 
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 3) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (არატექნიკური შეჯამება). 9.1 მგვტ დადგმული 
სიმძლავრის ჰესის და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. შპს „აისი“. ავტორი: გამა კონსალტინგი
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საერთო ვარდნაა 1,143 მ, საშუალო დახრილობა - 35.7 ‰, ხოლო საშუალო სიმაღლეა 1,980 მ. საზრდოობს 
მიწისქვეშა, თოვლის და წვიმის წყლით. წყალდიდობა გაზაფხულზე იცის, წყალმწირობა - წლის დანარჩენ 
დროს, საშუალო წლიური ხარჯი შესართავთან არის 0.91 მ3/წმ. იყენებენ სარწყავად. მდინარის ნაპირზე 
გაშენებულია სოფელი მურჯახეთი.

მდინარე კორხი (არაკვისწყალი, ბარალეთისწყალი) სათავეს იღებს მოწრისკოხის მთის (2,249.3 მეტრი ზღვის 
დონიდან) სამხრეთ-დასავლეთის ფერდობზე არსებული ნაკადულებიდან 1,854 მეტრზე ზღვის დონიდან 
და მდინარე ფარავანში ჩაედინება მარჯვენა მხრიდან, სოფელ კორხის მახლობლად, ზღვის დონიდან 
1,574 მეტრზე. მდინარის მთლიანი სიგრძე არის 30 კმ, მთლიანი ვარდნა 280 მ, საშუალო დახრილობა 9.33 
‰, წყალშემკრები აუზი - 405 კმ2. აუზის საშუალო სიმაღლეა - 2,080 მეტრი ზღვის დონიდან. მდინარის აუზი 
ახალქალაქის ვულკანურ ზეგანზე მდებარეობს. მდინარის აღმოსავლეთი ნაწილი სამსარის ქედზე გადის. 
ჩრდილოეთიდან, დასავლეთიდან, სამხრეთით სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდინარის აუზს ტაბაწყურის ტბა, 
მდინარე ჭობარეთი და ახალქალაქი ესაზღვრება. მდინარის აუზის სუსტად დაქუცმაცებული რელიეფი 
ხასიათდება დეპრესიებით, სადაც მცირე ტბები და ჭარბტენიანი ნიადაგები (ჭაობები) წარმოიქმნება. 
გეოლოგიური თვალსაზრისით, აუზი აგებულია ვულკანური ანდეზიტებით და შავი ნიადაგებით, დაფარული 
ბაზალტებით. მდინარის ხეობა სათავიდან სოფელ ორჯამდე მართკუთხედის ფორმისაა, შემდეგ შესართავთან 
- V ფორმის. მდინარის ჭალა და მისი მცენარეულობა მხოლოდ მართკუთხედის მსგავსი ხეობაში გვხვდება. 
აქ სიგანე 5-10-დან 25-30 მ-მდე იცვლება. წყალდიდობის დროს დატბორვის არეალი წყლით 0.5-0.7 მეტრის 
სიმაღლეზე იფარება. მდინარის კალაპოტი დაგრეხილია. მისი სიგანე 5-დან 20 მ-მდე იცვლება, სიღრმე - 0.5-
დან 1.5 მ-მდე, ხოლო სიჩქარე - 0.3-1.0 მ/წმ-მდე 1.8-2.5 მ/წმ-მდე. მდინარე თოვლით, წვიმით და მიწისქვეშა 
წყლებით საზრდოობს. მისი წყლის რეჟიმი გაზაფხულზე წყალდიდობებით ხასიათდება, ხოლო წყალი 
შედარებით სტაბილურად დაბალია - ზაფხულ-შემოდგომაზე, ზამთარში კი არასტაბილურად დაბალი. 
წლიური ხარჯის თითქმის 45% გაზაფხულზე მოდის, 13% - ზაფხულში, 14% - შემოდგომაზე და 28% - ზამთარში. 
მდინარის გაყინვის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 88 დღე. მდინარე სარწყავად და სოფლის წისქვილის 
მოსაწყობად გამოიყენება.

მდინარე ჭობარეთი მდინარე ფარავნის მარჯვენა შენაკადია. სათავეები თრიალეთის ქედის სამხრეთ 
კალთაზე მდებარეობს, 2,355 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. მდინარის სიგრძეა 23 კმ, წყალშემკრები 
აუზის ფართობი - 106 კმ2. მდინარე თოვლით, წვიმით და მიწისქვეშა წყლებით საზრდოობს. გაზაფხულზე 
წყალდიდობა, წლის დანარჩენი პერიოდში კი წყალმცირობა ახასიათებს. შესართავთან საშუალო წლიური 
ხარჯი არის 0.85 მ3/წმ.

მდინარე განძისხევი მდინარე ფარავნის მარცხენა შენაკადია და ძირითადად ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 
მიედინება.

მუნიციპალიტეტში უამრავი მცირე და დიდი ტბაა, რომელთა აღწერა მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.
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ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე ჯავახეთის ტბები 

# სახელი აღწერილობა

1 ხოზაფინი 
(კარწახი)

ტუტე ტბა კავკასიონის მთებში, საქართველოსა (53%) და თურქეთს (47%) შორის 
საერთაშორისო საზღვარზე. სოფელი კარწახი ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
ნაპირთან მდებარეობს. ეს სიდიდით მეორე ტბაა საქართველოში, ფართობით 26.3-
26.6 კმ2, ზღვის დონიდან 1,799 მეტრის სიმაღლეზე. საზრდოობს მთელი რიგი პატარა 
მდინარით. წვიმიან სეზონზე მისი ჭარბი წყალი მდინარე მტკვარში ჩაედინება. 
ტბის წყალშემკრები აუზის ფართობია 158 კმ2 და წყლის მოცულობაა - 19.3 კმ2

2 ზრესი (ფასკია) მდებარეობს ახალქალაქის ზეგანზე, ზღვის დონიდან 1,720 მ. წყლის სარკის 
ფართობი 1.77 კმ2, აუზის ფართობი 48.4 კმ2, მაქსიმალური სიღრმე 1 მ, საშუალო 
სიღრმე 0.6 მ. საზრდოობს თოვლისა და წვიმის წყლით. მაქსიმალური დონე აპრილ-
მაისშია, მინიმალური - იანვარ-თებერვალში. ტბასთან არხით შეერთებულია 
მდინარე მურჯახეთისწყალი. იყენებენ სარწყავად.

3 აბული მდებარეობს პატარა აბულის დასავლეთ ფერდობზე, ზღვის დონიდან 2.176 მეტრის 
სიმაღლეზე. ზედაპირის ფართობი 0.9 კმ2. აუზის ფართობი - 8.3 კმ2. სიღრმე 
- 1.4 მ. ტბის ქვაბული წაგრძელებულია ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-
აღმოსავლეთისკენ. საზრდოობს თოვლის, წვიმის და მიწისქვეშა წყლით. 
წყალდიდობა გაზაფხულის ბოლოსაა, წყალმცირობა - ზაფხულის ბოლოს ან 
შემოდგომის დასაწყისში. მუდმივი შენაკადები არ აქვს, გაუმდინარეა, უმეტესი 
ნაწილი დაფარულია წყალმცენარეებით. ტბაში ტორფის საკმაოდ სქელი ფენაა. 
ზამთარში იყინება. ტბაში არ არის თევზი.

4 ვაჩიანი მდებარეობს სოფელ ვაჩიანთან ახლოს ზღვის დონიდან 1,737 მეტრის სიმაღლეზე. 
ზედაპირის ფართობია 0.12 კმ2. მაქსიმალური სიღრმე 1 მ, საშუალო სიღრმე - 0.75 მ. 
საზრდოობს თოვლისა და წვიმის წყლით, აგრეთვე მდინარე მურჯახეთისწყლიდან 
გაყვანილი არხით. იყენებენ სარწყავად.

5 ლევანი გაუდინარი მყინვარული ტბა საქართველოში, ჯავახეთში, სამსარის ქედზე, 
ზღვის დონიდან 2,565 მეტრის სიმაღლეზე. ზედაპირის ფართობი - 0.06 კმ² და 
წყალშემკრები აუზი - 1.38 კმ²

6 ტაბაწყური მდებარეობს სამცხე - ჯავახეთის მხარეში, ბორჯომისა და ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტების საზღვარზე, 1,991 მეტრის სიმაღლეზე. მისი სარკის ფართობია 
14.2 კმ², მაქსიმალური სიღრმე - 40.2 მეტრი, საშუალო სიღრმე - 15.5 მეტრი. ტბის 
სტრუქტურული აუზი შექმნილია ლავის ნაკადებით და ივსება მიწისქვეშა, თოვლისა 
და წვიმის წყლებით. ზამთარში იყინება. ტბას გარს აკრავს ქცია-ტაბაწყურის 
ნაკრძალი. მტკნარი წყალი, მდიდარია თევზით და კიბორჩხალით. ტბის გარშემო 
ორი სოფელია: ტაბაწყური და მოლითი. ტაბაწყურის სოფელი ნახევარკუნძულზეა 
განლაგებული, რომელიც ნაწილობრივ ტბაშია შეჭრილი. ეს ამ ადგილს კიდევ 
უფრო საინტერესო და მიმზიდველს ხდის. ლურჯი ტბა, ფართო სივრცეები და მთები 
ულამაზეს სანახაობას ქმნის.

7 მრუდე მდებარეობს სამსარის ქედზე, ზღვის დონიდან 2,545 მეტრზე. სარკის ფართობია 
0.26 კმ2, მაქსიმალური სიღრმე - 6.9 მ. საზრდოობს თოვლის, წვიმის და მიწისქვეშა 
წყლით. მაღალი დონე აქვს მაის-ივნისში, დაბალი - ზამთარში. ნოემბრიდან 
მაისამდე ტბა ყინულით იფარება. წყალი სუსტად მინერალიზებულია, სუფთა და 
სასმელად ვარგისია.

წყარო: Wikipedia.

რეგიონს მნიშვნელოვანი ოდენობის სასმელი წყლის მარაგი აქვს აბლარის, ბეჟანოს, იხტილას, ოკამის 
და დილიფის წყაროებიდან. ბარალეთის ხეობაში, აგრეთვე ვაჩიანში, ოკამში, სულდაში, კარწახში, აბულსა 
და ზოგიერთ სხვა სოფლებშიც ჭაობიანი ადგილები გვხვდება.  ტბები და მდინარეები თევზის სიმრავლით 
გამოირჩევა.
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ჰიდროგეოლოგიურად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მიწისქვეშა წყლები ეკუთვნის:110

•	 ართვინ-ბოლნისის სარტყლის ზონას / ჰიდროგეოლოგიურ მასივს 59 მ3/წმ (5.1 მილიონი მ3/დღე-ღამეში) 
საერთო რესურსით:

o ახალქალაქის ლავური ფილის ვულკანური აუზის ნაპრალოვანი წყლის სისტემის უბანი 
o ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთი ფერდობის ნაპრალოვანი წყლები 

ჯავახეთის ვულკანური აუზი განსაკუთრებით მდიდარია ვულკანისშემდგომი წარმოშობის მტკნარი გრუნტის 
წყლებით, სავარაუდო მარაგით 830,900 მ3/დღეში. არტეზიული წყლის აუზი მინერალიზაციის ჯანსაღი 
ხარისხით ხასიათდება და მდიდარი იონური შემადგენლობა აქვს. არარადიოაქტიურია და არ შეიცავს 
ლითონების ნარევებს, ნიტრატებს ან ტოქსიკურ ნაერთებს.111

შეზღუდული მასშტაბით, მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა მთის ზონის 
წყალწნევიანი სისტემების ოლქის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან/კარსტული სისტემა.112

მიწის რესურსები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო 
ფართობია 95,706 ჰა, საიდანაც 32,003 ჰა არის სახნავი (18,163.8 ჰა, ანუ, 57% კერძოა), 47 ჰექტარზე გაშენებულია 
მრავალწლიანი კულტურები (100% კერძო), 3,487 ჰა - სათიბები (883 ჰა, ანუ, 25% არის კერძო) და 59,309 ჰა 
- საძოვრები (20 ჰა, ანუ, 0.03% კერძოა). მუნიციპალური მიწებიდან 860 ჰა შინამეურნეობების ნაკვეთებია. 
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, სოფლის მეურნეობაში მცირე საოჯახო მეურნეობები დომინირებს 
(თვითდასაქმებული ფერმერები), რომლებიც საშუალოდ 1.25 ჰა ფართობის მიწას ამუშავებენ. ამის გარდა, 
ეს მიწები, როგორც წესი, დანაწევრებულია არანაკლებ 2-4 ნაკვეთად და ძირითადად საარსებო სოფლის 
მეურნეობისთვის გამოიყენება. ტყის რესურსი მწირია და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მხოლოდ 3%-
5%-ს მოიცავს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ფართობია 13,474.24 
ჰა, რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 10.9%-ს შეადგენს. აქედან ყველაზე დიდი ტერიტორიები 
წარმოდგენილია სტეპებით, მდელო-სტეპებით, სუბალპური და ალპური მდელოებით და ჭაობებით.113

ტყეები. Global Forest Watch-ის (GFW) საქართველოს ინტერაქციული რუკის თანახმად, 2019 წლის შეფასების 
მიხედვით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტყის საფარი დაახლოებით 6,156.31 ჰექტარია, თუმცა, ასპინძა-
ახალქალაქის სატყეო სექტორის ტყის მართვის გეგმის 2016 წლის „ტყის მართვის გეგმაში“ გარემოს 
დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მხოლოდ 3,500 ჰა (მთლიანი ტერიტორიის 3%) ტყის საფარს 
უთითებს. ეროვნულ დონეზე ტყის მართვას „ეროვნული სატყეო სააგენტო“ ახორციელებს, ხოლო რეგიონულ 
დონეზე - სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური, ანუ ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბანი.114  ახალქალაქში 
კომერციული ჭრა არც ერთ უბანზე არ ხდება და არსებული ტყეები კლასიფიცირდება როგორც საკონსერვაციო 
და რეკრეაციული.115 ამჟამად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის უმეტესი ნაწილი, რომელიც ჯავახეთის 
ზეგანზეა გადაჭიმული (მაღალმთიანეთში), გაუტყევებულია და ბალახოვანი მცენარეული საფარით არის 
დაფარული, რომელიც ძირითადად სამი კომპონენტისგან შედგება: მთის სტეპი, მთის მდელო და მთის 
ქსეროფილური მცენარეული საფარი. შესაბამისად, ჯავახეთის მთიანეთის ლანდშაფტი უპირატესად ხეების 
გარეშეა წარმოდგენილი. ამასთან, არსებობს ძლიერი მტკიცებულება, რომ ამას ბუნებრივი ფაქტორები არ 
განსაზღვრავს. ზღვის დონიდან დაახლოებით 2,000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობა და ჰავა, სადაც წლიური 
ნალექების ოდენობაა 550 მმ და საშუალო ტემპერატურა კი დაახლოებით 5°C, არ შეიძლება ხის და ტყის ზრდის 
ეკოლოგიურ შემზღუდველ ფაქტორებად ჩაითვალოს. თუმცა, ჯავახეთის ზეგანზე ძირითადად არ გვხვდება 
ბუნებრივი ტყის კორომები, ჯერ კიდევ არსებობს ბუნებრივი სუბალპური ტყეების რამდენიმე პატარა 
ნაკვეთი, მათ შორის Betula litwinowii, Populus tremula, Sorbus aucuparia და ვარდისებრთა ოჯახის ბუჩქები, 
რომლებიც კარწახის ტბის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს; ასევე აღმოსავლეთის წიფელი (Fagus 
110. წყარო: „მიწისქვეშა მტკნარი წყლები საქართველოში და მართვის პრობლემები“. გიორგი გაფრინდაშვილი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო. International Journal of Geosciences. Vol.5 No.9, აგვისტო 2014წ.; 2) გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის საინფორმაციო ბიულეტენი: „საქართველოს მიწისქვეშა წყლების მდგომარეობა 
2017 წლის 10 ივლისისთვის.

111. წყარო: „საქართველოს მინერალური მტკნარი წყალი ევროპისთვის“. ალექსანდრე თვალჭრელიძე, მეცნიერებათა დოქტორი (გეოლოგია და მინერალოგია), 
საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი (თბილისი, საქართველო). ავთანდილ სილაგაძე, მეცნიერებათა დოქტორი 
(ეკონ.), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (თბილისი, საქართველო). CA&C Press AB Publishin House (შვედეთი)

112. წყარო: „მიწისქვეშა მტკნარი წყლები საქართველოში და მართვის პრობლემები“. გიორგი გაფრინდაშვილი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო. International Journal of Geosciences. Vol.5 No.9, აგვისტო 2014წ.;

113. წყარო: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო პროფილი. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების 2018-2020 წწ. სტრატეგიის დანართი 7. 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. 2018წ.

114. წყარო: ტყის აღდგენის პოტენციალი გაუტყევებულ მთის ზონაში: ეკოსოციოლოგიური მიდგომა მდგრადობის მიმართ. დეკემბერი 2019წ. სატყეო მეცნიერება. 
DOI: 10.1093/forsci/fxz081. ავტორები: შტეფან ცერბე, ლორენცო პიერეტი, სუზან ელსენი, ბოცენ-ბოლცანოს თავისუფალი უნივერსიტეტი; ზეზვა ასანიძე, 
ივერი ასანიძე, ლევან მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

115. წყარო: ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
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orientalis), დეკასთან (Rhododendron caucasicum) ერთად, რომელიც თავკვეთილის მთაზეა გავრცელებული. 
გარდა ამისა, მდინარეების გასწვრივ გვხვდება ჭალის ტყეების მცირე ზოლები, სადაც არის ტირიფები (Salix 
sp.), ვერხვი (Populus sp.) და ბუჩქნარი (მაგალითად, Euonymus europaeus, Ribes alpinum, Viburnum lantana). 
პალინოლოგიური აღმოჩენების თანახმად, დაფიქსირებულია ფიჭვის (Pinus), წიფლის (Fagus) და სოჭის (Abies) 
მტვერი, რაც გულისხმობს, რომ ჯავახეთის ზეგანზე საშუალო და დიდ სიმაღლეზე წიფლნარ-წიწვოვანი 
ტყეები ჰოლოცენის შუა პერიოდში გამრავლდა. შესაბამისად, წიფლნარმა და წიწვოვანმა მცენარეებმა 
შესაძლოა ხელი შეუწყეს მაღალ ტერიტორიებზე ტყის სარტყელის შექმნას, რომელიც ზღვის დონიდან 2,200 
მეტრის სიმაღლეზეც კი ადის. მოგვიანებით, ადამიანის ჩარევის და კლიმატის ერთობლივი ეფექტების 
შედეგად, სავარაუდოდ, წიფლის, ფიჭვის, და სოჭის ტყეები ნაძვნარით (Picea orientalis) ჩანაცვლდა 
დაახლოებით 2000 წლის წინ, რასაც მოჰყვა მეტნაკლებად მთლიანი ტყეების გაჩეხვა. ჯავახეთის ზეგანზე 
სათიბ-საძოვრები გაბატონდა ადამიანის მიერ ბოლო პერიოდში ტყეების გაჩეხვის შედეგად. 1960-იანი 
წლებიდან მოყოლებული, საბჭოთა პერიოდში, ფიჭვნარი (ძირითადად Pinus sosnowskyi Nakai - Pinus sylvestris 
var. hamata Steven) გაშენდა. აღნიშნული ნარგაობები, რომლებიც მეტ-ნაკლებად მცირე ტყის კორომებად იყო 
მიმოფანტული ჯავახეთის მაღალ მთებში 2,300 მეტრის სიმაღლეზე, დღეისთვის 20-55 წელს ითვლის, ხოლო 
ზრდის მაქსიმალური სიმაღლეა 18 მეტრი. მათი მართვა არასათანადოდ ხდება, რაზეც მეტყველებს ძირების 
რაოდენობა 3,000 ჰა-ზე მეტ ტერიტორიაზე. ნაპირებზე და ტყის ცარიელ ადგილებში მცენარეული საფარი 
70%-ს აღემატება, სადაც ძირითადად ნიტროფილური სახეობები დომინირებს, როგორიცაა: Urtica dioica, 
Rubus idaeus, Stellaria media, Galium verum, Geum rivale და Rumex acetosa. ახლო წარსულში განხორციელებული 
საველე ექსპედიციების თანახმად, რომელიც ერთობლივად იქნა ორგანიზებული ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის და ბოცენ-ბოლცანოს თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევრების მიერ, ძალიან ცოტაა 
ისეთი ხის ჯიშის ნერგები და ჩითილები, როგორიცაა Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia 
და S.  graeca და ასევე ზოგიერთ ადგილას არის ბუნებრივად აღდგენილი ფიჭვები, რაც ტყის ბუნებრივი 
რეგენერაციის პოტენციალს ასახავს.116 

ახალქალაქის მცენარეული საფარის უახლესი 
(2020 წლის 1 სექტემბერი) სატელიტური სურათები, ტყეების მითითებით 

(ღია ბალახისფერი მწვანე) და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტყის საფარის რუკა

 
 წყარო: საქართველოს ინტერაქციული რუკა, ახალქალაქის ტყეები, GFW.

ბიომრავალფეროვნება. მუნიციპალიტეტი უნიკალური ლანდშაფტით, ფლორით და ფაუნით გამოირჩევა. 
რეგიონის უმეტესი ნაწილი ტყის გარეშეა წარმოდგენილი. დაფარულია მთის და მდელოს მცენარეებით. 
მთის მდელოებზე მრავალფეროვანი ბალახოვან-მარცვლოვანი სახეობები დომინირებს. ტბებისა და 
ჭაობების ირგვლივ უმეტესად გავრცელებულია წყლისა და ჭაობის მცენარეები. სუბალპური და ალპური 

116. წყარო: ტყის აღდგენის პოტენციალი გაუტყევებულ მთის ზონაში: ეკოსოციოლოგიური მიდგომა მდგრადობის მიმართ. დეკემბერი 2019წ. სატყეო მეცნიერება. 
DOI: 10.1093/forsci/fxz081. ავტორები: შტეფან ცერბე, ლორენცო პიერეტი, სუზან ელსენი, ბოცენ-ბოლცანოს თავისუფალი უნივერსიტეტი; ზეზვა ასანიძე, 
ივერი ასანიძე, ლევან მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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მდელოები ზღვის დონიდან 2,200 მეტრის ზემოთ იწყება. სუბალპურ სარტყელს (2,050-2,400 მ ზღვის დონიდან) 
მაღალი ბალახოვანი, ბუჩქოვანი და სუბალპური პოლიდომინანტური ბალახის მცენარეები ახასიათებს. 
სუბნივალური მცენარეები კარგად არის წარმოდგენილი მაღალ მთებში 2,600-2,800 მ სიმაღლეზე, სადაც 
სუბნივალური მცენარეების გასწვრივ ალპური უბნებიც გვხვდება. სამსარის ქედის სუბნივალურ ზონაში 62 
სახეობის მცენარეა რეგისტრირებული, მათ შორის 3 ადგილობრივი და 14 კავკასიური ენდემური სახეობიდან, 
სხვა სახეობები სამხრეთ კავკასიასა და მცირე აზიაში არის გავრცელებული.

მუნიციპალიტეტში ლანდშაფტს შემდეგი ტიპის მცენარეები ქმნის:

• სტეპები (მარცვლოვანი ბალახოვანი სტეპები, ასევე ველის წივანას (Festuca valesiaca), ვაციწვერას (Stipa 
tirsa), უროს (Andropogon ischaemum), ისლის (Carex humilis) სტეპები);

• სკრების სტეპები;

• სუბალპური და ალპური მდელოები;

• სუბნივალური სარტყელის პეტროფიტის და ალპური მონაკვეთების ფრაგმენტები;

• ჭარბტენიანი მცენარეები ბორეალური ფლორის სახეობებით, რომლებიც გამყინვარების პერიოდის 
მეოთხეული წლებს ემთხვევა;

• არყისებრი და ფიჭვისებრი სახეობები.

ჯავახეთში სუბალპური ტყეები ზღვის დონიდან 1,800-2,100 მეტრზე მდებარეობს, კარწახის ტბის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე, ჩილდის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე. აქ გვხვდება ძველი ტყის დარჩენილი ნაწილი არყისა 
(Populus tremula) და ვერხვის (Betula litwinowii) ხეებით. ვერხვს უფრო დიდი ფართობი უკავია, ვიდრე არყს. 
ტბების მიმდებარე ტერიტორიებზე ფართოდაა გავრცელებული საზაფხულო საძოვრები, რომლებიც 
დაფარულია მრავალფეროვანი დომინანტური და სუბდომინანტური მარცვლეული მცენარეებით.

ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. 
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ყველა კატეგორიის საერთო ფართობია 16,209.42 ჰა, ახალქალაქის წილი 
მთლიანი ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების 64%-ს შეადგენს. ეს მოიცავს ჯავახეთის ეროვნული პარკის 
დაახლოებით 2/3-ს, ასევე, კარწახისა და სულდას აღკვეთილებს, რომლებიც ჭარბტენიან ტერიტორიებს 
წარმოადგენს. ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ძირითადი მიზნებია:

• ჯავახეთის ეროვნული პარკი - ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის ეკოსისტემების დაცვა და 
მდგრადი ტურიზმის - რეკრეაციული აქტივობების ხელშეწყობა რეგიონში;

• კარწახის ჭაობი, სულდას ჭაობი (ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი), ხანჩალის ტბა, ბუღდაშენის ტბა და 
მადათაფის ტბა - რამსარის კონვენციის მიხედვით საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭაობებად აღიარება, 
ამ მნიშვნელოვანი ჭაობების მდგრადი მართვა, სახეობების დაცვა და მათი ჰაბიტატების დეგრადაციის 
თავიდან აცილება. 

დაცული ტერიტორიების კატეგორიებისა და ზონების ფართობები ქვემოთ არის მოცემული:

ა)    ჯავახეთის ეროვნული პარკი - 13,498.02 ჰა (ახალქალაქი და ნინოწმინდა);

ა.ა) ბუნების მკაცრი დაცვის ზონა - 1,897 ჰა (ახალქალაქი და ნინოწმინდა);

ა.ბ) პარკის ვიზიტორთა ზონა - 1,136 ჰა (ახალქალაქი);

ა.გ) პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონა - 10,465.02 ჰა (ახალქალაქი და ნინოწმინდა);

ბ)    კარწახის ჭაობის აღკვეთილი - 157.5 ჰა (ახალქალაქი);

გ)   სულდას ჭაობის აღკვეთილი 309.3 ჰა (ახალქალაქი);

დ)  ხანჩალის ტბის აღკვეთილი - 727.3 ჰა (ნინოწმინდა);

ე)   ბუღდაშენის ტბის აღკვეთილი - 119.3 ჰა (ნინოწმინდა);

ვ)   მადათაფას ტბის აღკვეთილი - 1.398 ჰა (ნინოწმინდა).

ჯავახეთის ეროვნული პარკი საქართველოს, სომხეთსა და თურქეთს შორის სასაზღვრო სამკუთხედშია 
მოქცეული. მესამეულმა ვულკანურმა პროცესებმა ოლიგოცენსა და მეოთხეულ პერიოდს შორის და 
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პლეისტოცენის გამყინვარების პერიოდმა აქ ფართო ზეგანი წარმოიქმნა. ზღვის დონიდან საშუალოდ 
1,800 – 2,000 მეტრის სიმაღლეზე მაღალმთიან დეპრესიებში რამდენიმე ტბა და ნელი დაკლაკნილი 
მდინარეა განთავსებული.ზეგანი ძირითადად სუბალპური მდელოებით, მდელო-სტეპებით და ნაწილობრივ 
ჭარბტენიანი ტერიტორიებითაა დაფარული. ალპური მდელოები ზღვის დონიდან 2,500 მეტრზე მაღლა 
მდებარეობს. კარწახის ტბის სასაზღვრო, ხელუხლებელ ფერდობებზე ნარჩენი სუბალპური ტყეების და 
ფიჭვის ნარგაობის გარდა, ფაქტობრივად, რეგიონში ხე-მცენარეები არ იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ 
ნაყოფიერი შავმიწა ნიადაგი მრავალი კულტურის მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა, ადგილობრივი 
ეკონომიკა რძის პროდუქტების წარმოებაზეა დაფუძნებული.

სულდას აღკვეთილი სოფელ სულდიდან 2.5 კმ-ის დაშორებით არსებულ ხეობაში/ბარში მდებარეობს 
(იხ. დანართი 1). დასავლეთით მას ესაზღვრება მურდკვალის ქედი, სამხრეთით – სოფელი ბოზალი, 
აღმოსავლეთით – სოფელი სულდა და ჩრდილოეთით – სოფელი მიასნიკიანი. ჭარბტენიანი ტერიტორიები 
უმეტესად ინფილტრაციული წყლით, ბუნებრივი ნაკადულებით და მოსაზღვრე მთის ფერდობებიდან 
ზედაპირული ჩამოდენით მარაგდება. ჭარბტენიანი ტერიტორიებიდან ჩადენა ჩრდილოეთის 
მიმართულებით ხდება, სადაც გადენა პატარა, ამჟამად არაფუნქციონირებადი კაშხლის მეშვეობით 
კონტროლირდებოდა. ჭაობებით, ტენიანი დაბლობებით, მდინარეებით, დინებებით, ნაკადულებით და 
პატარა ტბით წარმოდგენილი ვრცელი ჭარბტენიანი ტერიტორიები ხუჭუჭა ვარხვის (Pelecanus crispus), 
თეთრი ვარხვის (Pelecanus onocrotalus), იშხვარის, ანუ თეთრი ლაყლაყის, თეთრი ყანჩების (Egretta 
alba) და იხვების (Anas spp.) მრავალი სახეობების, ასევე, მტაცებელი ფრინველების, ღალღას (Crex crex), 
მელოტას (Fulica atra), ყანჩას მრავალი სახეობის, თოლიების და ბეღურების სახეობების ჰაბიტატს ქმნის. ის 
ფრინველებზე დაკვირვების შესანიშნავ შესაძლებლობებს იძლევა ჭარბტენიანი ტერიტორიის მოსაზღვრე 
ფერდობებიდან დასავლეთის მიმართულებით, განსაკუთრებით გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, ფრინველთა 
მიგრაციის დროს. სულდას ჭარბტენიანი ტერიტორიები ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების სხვა ოთხი 
აღკვეთილის მსგავსად, ჯავახეთის პოტენციური რამსარის ობიექტების ნაწილს წარმოადგენს. აღკვეთილის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიების უფრო მშრალი პერიმეტრული დაბლობები გაზაფხულიდან შემოდგომამდე 
ინტენსიურად გამოიყენება საძოვრებად სამივე სოფლის მოსახლეობის მიერ. ცენტრალური ნაწილი ამ 
მიზნით არ გამოიყენება. მუდმივად ნოტიო ადგილებსა და პერიმეტრულ დაბლობებს შორის გარდამავალ 
ტერიტორიებს საძოვრად იყენებენ.

კარწახის ჭაობის აღკვეთილი კარწახის და ფილიპოვკას სოფლებს შორის მდებარეობს. ის პატარა ნაკადულებით 
და გარშემო არსებული მთების ზედაპირული ჩამონადენით მარაგდება, ხოლო მისი დრენირება ხელოვნური 
არხის მეშვეობით ხდება, რომელიც სოფელ კარწახის გავლით კარწახის ტბაში ჩაედინება. ჭარბტენიანი 
ტერიტორიები პერიოდულია და ძალიან მნივნელოვანია გადამფრენი ფრინველებისთვის, განსაკუთრებით 
შემოდგომაზე.

ჯავახეთის მთიანეთში აღრიცხულია ძუძუმწოვარათა თითქმის 40, მათ შორის მტაცებელთა ათი და 
ჩლიქოსანთა ორი სახეობა. ჩლიქოსანთა ორივე სახეობა, ისევე, როგორც ფოცხვერი და დათვი, იშვიათად 
თუ გამოჩნდება ამ შიშველ ადგილებში. მეტადაა გავრცელებული: ჭრელტყავა (Vormela peregusna, 
გლობალურად მოწყვლადი სახეობა), წავი (Lutra lutra), ევროპული კურდღელი (Lepus europaeus), მაჩვი (Meles 
meles), მელა (Vulpes vuples) და მგელი (Canis lupus). კურდღელი, მელა და მგელი გავრცელებულია მთელ 
ჯავახეთის მთიანეთში, მაშინ, როდესაც ჭრელტყავა აღრიცხულია მხოლოდ სასაზღვრო ზონაში (მადატაფის 
ტბის მიდამოებში). ძუძუმწოვართა ექვსი სახეობა (ძირითადად მღრღნელები) კავკასიის ენდემია: ნერინგის 
ბრუცა (Nannospalax nehringi), ბრანდტის ზაზუნა ( Mesocricetus brandti), დაღესტნური მემინდვრია (Terricola 
daghestanicus), ნაზაროვის მემინდვრია (Terricola nasarovi), კავკასიური ბიგა (Sorex satunini Ognev). ეს 
სახეობები კონცენტრირებულია რეგიონის სამხრეთ საზღვარსა და სამცხე-ჯავახეთის მთებში. ერთადერთ 
არაადგილობრივ ძუძუმწოვარს წარმოადგენს ონდატრა (Ondatra zibethicus ), რომელიც ხანჩალის ტბაში 
1980-იანი წლების შუა პერიოდში გაამრავლეს. მას შემდეგ ეს სახეობა ჯავახეთის თითქმის ყველა ტბაში 
გავრცელდა. საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობებიდან აღსანიშნავია: ნაცრისფერი ზაზუნელა 
(Cricetulus migratorius) და ბრანდტის ზაზუნა (Mesocricetus brandti), რუხი მგელი (Canis lupus), წავი (Lutus lutus) 
და ქრცვინი (Puterius sp.). ჯავახეთის მთიანეთი უკეთაა ცნობილი თავისი ფრინველებით. ამ ტერიტორიაზე 
ფრინველთა 140 სახეობაზე მეტი აღირიცხა. მათ შორის მკვიდრია 80-85 სახეობა, სხვები არიან ან მიგრანტები, 
ზაფხულის სტუმრები, ან მათი სტატუსი გაურკვეველია. ფრინველთა უმრავლესობა დაკავშირებულია ზეგანზე 
განლაგებულ ტბებთან და წყლიან ადგილებთან. შვიდი სახეობა გლობალურად მოწყვლადია, რომელთაგან 
რამდენიმე ჯავახეთის მთიანეთში ბუდობს: მათ შორის ხუჭუჭა ვარხვი (Pelecanus crispus) – კარწახის ტბაზე. 
ჯავახეთის მთიანეთი ერთადერთი ადგილია საქართველოში, სადაც ბუდობენ რუხი წერო (Grus grus), რუხი ყანჩა 
(Ardea cinerea), თეთრი ყარყატი (Ciconia ciconia), ვარდისფერი ვარხვი (Pelecanus onocrotalus), ქოჩორა (ხუჭუჭა 
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ვარხვი (Pelecanus crispus)) და თეთრფრთიანი გარიელი (Melanitta fusca). თეთრფრთიანი გარიელი ყველა 
დიდ ტბაზე გვხვდება. ჯავახეთის ზეგანზე ამფიბიების და რეპტილიების ცამეტი სახეობაა გავრცელებული. 
დარევსკის გველგესლა (Vipera darevskii) ენდემურია კავკასიისთვის. ხვლიკების ოთხი სახეობა ენდემურია 
სამხრეთი საქართველოსთვის, სომხეთისა და აღმოსავლეთი თურქეთისთვის. ადგილობრივი ტბების წყლის 
ფაუნა თითქმის ხელშეუხებელი იყო გვიან 1950-იან წლებამდე, გარდა ტრადიციული თევზაობისა, რასაც 
მიმართავდა ტაბაწყურის, ხანჩალის, საღამოს და განსაკუთრებით ფარავნის ტბის მიმდებარე სოფლების 
მოსახლეობა ოჯახის გამოკვების მიზნით. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომერციულ ინტერესს შემდეგი 
სამი სახეობა წარმოადგენს: მდინარის კალმახის (Salmo fario) ტბის ფორმა, კავკასიური ქაშაპი (Leuciscus 
cephalus orientalis) და მტკვრის წვერა (Barbus lacerta cyri ). 1957-1961 წლებში ტაბაწყურის და სხვა დიდ ტბებზე 
თევზის ფერმები შეიქმნა. 1960-იანი წლების დასაწყისში რუსეთის ჩრდილოეთიდან შემოყვანილი  სიგის 
(Coregonid) თევზის ჯიშები, კობრთან (Cyprinus carpio) ერთად, მოშენებული იქნა ყველა მთავარ დიდ ტბაში. 
კარჩხანა (Diplodus annularis) სამხრეთი რუსეთიდან ჯავახეთის ზეგანზე 2,100 მ-მდე სიმაღლეზე მდებარე 
ყველა ტბაში მოგვიანებით გავრცელდა.117  მდინარეებში (მაგ. მდინარეები ფარავანი და კორხისწყალი) 
შემდეგი თევზები გვხვდება: ყავისფერი კალმახი (Salmo trutta morfa fario), ნაკადულის კალმახი, მტკვრის 
წვერა (Barbus lacerta), მურწა (Luciobarbus mursa), Barbus mursa, Murtsa murtsa, ტრანსკავკასიური ხრამული 
(Capoeta capoeta), ანატოლური ხრამული (Capoeta tinca), სევანის ხრამული (Capoeta sevangi), ჩვეულებრივი 
ქაშაპი (Squalius cephalus), კავკასიური ქაშაპი, ფრიტა (Alburnoides bipunctatus), კავკასიური მდინარის ღორჯო 
(იგივე კასპიის ღორჯო) (Neogobius Ponticola), ჩვეულებრივი ქაშაპი (Leuciscus leuciscus), მტკვრის გოჭალა  
(Barbatula brandtii), მტკვრის ნაფოტა (Rutilus rutilus kurensis).118   

ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები

წყარო: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

117.  წყარო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება #85. 25/11/2013. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
118.  წყარო: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (არატექნიკური შეჯამება). 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის და 35 კვ ძაბვის 

ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. შპს „აისი“. ავტორი: გამა კონსალტინგი
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ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების გარდა, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ქცია-ტაბაწყურისა და 
თეთრობის აღკვეთილების მნიშვნელოვანი ნაწილი მდებარეობს, რომელიც ბორჯომი-ხარაგაულის 
დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის მმართველობაშია. თეთრობის აღკვეთილი მდინარე ჭობარეთის 
წყალგამყოფის ზედა წელზე მდებარეობს. მისი საერთო ფართობია 3,100 ჰექტარი და წარმოდგენილია 
ჯავახეთის ზეგანზე გავრცელებული ფიჭვის კორომებით და ადგილობრივი ენდემური მცენარეების 
სახეობებით. ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილი გადაჭიმულია 20,476 ჰა ფართობზე და მის ტერიტორიაზეა  
მდინარე ქციის (ხრამის) უკიდურესი ზედა წელის დინება, აგრეთვე ტაბაწყურის ტბა, რომელიც საერთოა 
ახალქალაქის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებისთვის. ქვემოთ მოცემულია ყველა დაცული ტერიტორიის 
რუკა, რაც კი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს.

დაცული ტერიტორიები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში

წყარო: საქართველოს ინტერაქციული რუკა; ახალქალაქის დაცული ტერიტორიები.

მინერალური რესურსები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წიაღისეული მრავალფეროვნებით, 
განსაკუთრებით, ვულკანური ქანებით, როგორიცაა ბაზალტი, დიორიტი, კვარციანი ანდეზიტი და სხვ. ასევე 
აღსანიშნავია კირქვა (მაგ. აზავრეთი), ვულკანური წიდა (მაგ. ზაკვი), პემზა (სულდა და ოკამი), მარმარილო, 
პერლიტი და ტუფი (ჭობარეთის მასივი).
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ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მინერალური რესურსები

წიაღისეული / 
საბადო სახელი მდგომარეობა A B C1 A_B_C1 C2 P1_P2_P3 საზომი 

ერთეული

ტუფლავა სულდა
არ არის 

ლიცენზირებული
249000 1369000 2613000 4231000 0 0 მ3

დოლერიტი ჩუნჩხა
არ არის 

ლიცენზირებული
379900 645600 1269500 2295000 0  მ3

მარმარილოს კირქვა ჭობარეთი
არ არის 

ლიცენზირებული
0 3510000 1670000 5180000 21500000  მ3

ვულკანური წიდა მოდეგა
ნაწილობრივ 

ლიცენზირებულია
2392000 8360000 12389000 23141000 0  მ3

ბაზალტი ხანდო
არ არის 

ლიცენზირებული
248000 709000 1253000 2210000 1496000  მ3

ვულკანური წიდა ტაშ-კალა
არ არის 

ლიცენზირებული
435900 729000 1649100 2814000 0  მ3

ვულკანური წიდა ტაშ-კალა
ნაწილობრივ 

ლიცენზირებულია
4359000 7290000 16491000 2814000 0  მ3

ვულკანური ხრეში არაკვა
ნაწილობრივ 

ლიცენზირებულია
105000 544000 450000 1099000 0  მ3

ქვიშა დილისკა
არ არის 

ლიცენზირებული
0 60000 419000 479000 0  მ3

ვულკანური წიდა ოკამი
ნაწილობრივ 

ლიცენზირებულია
719000 1214000 1261000 31940000 0  მ3

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 23800 0 0 9900 0 მ3/დ

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 23800 0 0 9900 0 მ3/დ

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 72000 0 0 7800 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 72000 0 0 7800 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 72000 0 0 7800 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 72000 0 0 7800 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 12100 0 0 25900 0 მ3/დ

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 12100 0 0 25900 0 მ3/დ

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 12100 0 0 25900 0 მ3/დ

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  
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მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  
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მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

მიწისქვეშა წყლები
ახალქალაქის ლავის 

აუზის წყაროები

არ არის 

ლიცენზირებული
0 0 0 0 0 0  

თერმულიწყალი თმოგვი ლიცენზირებულია 0 0 0 0 0 520 მ3/d

წყარო: წიაღის ეროვნული სააგენტო
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რაც შეეხება წიაღისეული რესურსების მოპოვების ლიცენზიებს, საერთო ჯამში 43.77 ჰა მიწის ფართობზე 
გაცემულია 34 საოპერაციო ლიცენზია, რომელიც ძირითადად ვულკანური ქანების მოპოვებას ეხება (მაგ., 
ბაზალტი, კვარციანი ანდეზიტი, დიორიტი, ვულკანური წიდა). მცირე რაოდენობით ლიცენზიები გაიცემა 
ქვიშის და ხრეშის მოპოვებაზეც. 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში წიაღისეული რესურსების მოპოვების ლიცენზიები

# სახელი ლიცენზიის 
მფლობელი

მოქმედების 
ვადა

მოპოვების 
კვოტა

ფართობი, 
ჰა

1002583
მოდეგას ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „თქვენი 
მშენებელი“

20.05.15          
22.04.30

50000 მ3 0.50

1002616
აზავრეთის ანდეზიტ-
ბაზალტის მოპოვება

შპს „სახატა“
08.06.15          
09.06.20

6000 მ3 0.20

1002673
მოდეგას ვულკანური წიდის 

მოპოვება
გიორგი კირაგიანი 25.06.15        24.03.19 28977 მ3 0.55

1002909
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „კამაკო“

04.09.15         
05.09.22

44000 მ3 0.44

1002974
გოკიოს ანდეზიტო-

ბაზალტის მოპოვება
შპს „სატახა“

07.10.15           
08.10.18

6000 მ3 0.3

1002975
აზავრეთის ანდეზიტ-
ბაზალტის მოპოვება

შპს „სატახა“ 07.10.15        08.10.18 6400 მ3 0.32

1003308
მიასნიკიანის ვულკანური 

წიდის მოპოვება
ანდრანიკ 

ხაჩატრიანი
20.01.16                
21.01.21

10200 მ3 0.17

1004048
აბულის ქვიშის და ხრეშის 

მოპოვება
შპს „ჯავახავტოგზა“

25.10.16                  
26.10.36

308400 მ3 6.15

1004275
ხორენიას დოლერიტის 

მოპოვება
შპს „ჯავახავტოგზა“ 14.02.17         28.10.34 465500 მ3 6.65

1004281
არაქვას ვულკანური ხრეშის 

მოპოვება
შპს „ჯავახავტოგზა“ 17.02.17        19.11.21 667მ3 1.5

1004298
ხორენიის ანდეზიტ-
დაციტის მოპოვება

შპს „ჯავახავტოგზა“ 01.03.17        21.09.22 204214 მ3 2.07 ha

1004302
ხოსპიოს ანდეზიტის 

მოპოვება
შპს „ჯავახავტოგზა“

01.03.17                           
25.02.22

536 მ3 2.99

1004312
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ჰერეთი-95“

07.03.17         
08.03.22

18000 მ3 0.18

1004329
არაქვას ვულკანური ხრეშის 

მოპოვება
შპს „ჯავახავტოგზა“ 13.03.17        18.03.26 105226 მ3 2.22

1004393
არაქვას ვულკანური ხრეშის 

მოპოვება
შპს „მეეკი“

03.04.17                          
04.04.37

225 88 მ3 1.16

1004543
ხანდოს ბაზალტის 

მოპოვება
შპს „ელვა“

15.05.17                
29.04.20

15243 მ3 0.29

1004625
ხანდოს ბაზალტის 

მოპოვება
გარიკ ზარმაზიანი 14.06.17        29.04.20 5800 მ3 0.11

1004626
ხანდოს ბაზალტის 

მოპოვება
შპს გამას 

მომსახურება
14.06.17        29.04.20 3600 მ3 0.07

1004696
ვარევანის ბაზალტის 

მოპოვება
გარიკ ზარმაზიანი 13.07.17       14.07.27 10800 მ3 0.36

1004781
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „კამაკო“ 10.08.17         11.08.21 70000 მ3 0.7

1005179
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „არქიტექსი“ 26.01.18         27.01.22 31320 მ3 0.3132

1005301
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
ოვანეს გრიგორიანი

09.03.18         
08.03.26

20026 ha 0.43
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1005302
ვარევანის ბაზალტის 

მოპოვება
პავლე 

ფეიქრიშვილი
09.03.18         
08.03.26

31500.00 0.63

1005410
ხორენიას ბაზალტის 

მოპოვება
ლუსინე 

ხაჩატურიანი
01.05.18                 
02.05.23

6030 მ3 0.20

1005488
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
ვრეჟ კაზარიანი 18.05.18        19.05.28 70700 მ3 1.01

1005492 ორჯას ბაზალტის მოპოვება რაფიგ კეროფიანი
22.05.18                  
23.05.22

12100 მ3 0.24

1005534
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
თენგო 2000

29.05.18          
30.05.23

51940 მ3 0.74

10000182
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ა 1 პემზა“

04.09.18                  
05.09.28

75300 მ3 0.51

10000223
ტაშკალას ვულკანური 

წიდის მოპოვება
შპს „გზა 2017“

19.09.18         
15.08.27

240707 მ3 2.71

10000261
არაქვას ვულკანური ხრეშის 

მოპოვება
შპს „მეეკი“

08.10.18                                    
09.10.28

306440 მ3 1.5755

10000580
ხოსპიოს ბაზალტის 

მოპოვება
ლეილა მერადიანი

04.03.19              
05.03.21

1875 მ3 0.06

10000603
ხორენიას ანდეზიტებისა 
და ანდეზიტ-დაციტების 

მოპოვება
მანასიანი

12.03.19                
13.03.21

5100 მ3 0.17

10000696
ხანდოს ბაზალტის 

მოპოვება
სამველ 

ხაჩატურიანი
24.04.19                   
25.04.21

2360 მ3 0.059

10000749
ბარალეთის ბაზალტის 

მოპოვება
სარიბეკ 

ხაჩატურიანი
20.05.19                         
26.01.23

6794 მ3 0.1920 ha

10000750
ბარალეთის ბაზალტის 

მოპოვება
ფარნიკ მაჰტესიანი

20.05.19                         
26.01.23

3000მ3 0.0566

10000899
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ა 1 პემზა“ 05.08.19       06.08.39 153100 მ3 1.53

10000909
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „წარმოება 

ინვესტი“
09.08.19                                
27.01.21

15020 მ3 0.2253

10000957
მოდეგას ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ტქვენი 
მშენებელი“

10.09.19                     
11.09.22

29880 მ3 0.25

10000962
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ა 1 პემზა“ 

12.09.19               
13.09.21

15280 მ3 0.38

10000968
ხანდოს ბაზალტის 

მოპოვება
გაგიკ ტონაკანიანი

16.09.19                        
17.09.21

2660 მ3 0.13

10000984
ხანდოს ბაზალტის 

მოპოვება
შპს „არქიტექსი“

17.09.19                  
18.09.21

12750 მ3 0.26

10001087
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ველი“

15.11.19                     
30.05.28

29765მ3 0.72

10001223
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ა 1 პემზა“

24.12.19                           
25.12.29

94800 მ3 0.95

10001262
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ა 1 პემზა“

13.01.20                  
14.01.25

76500 მ3 1.53

10001369
ხოსპიოს ქვიშის და ხრეშის 

მოპოვება
შპს „არალი“ 24.03.20   5 years 319600 მ3 3.20

10001461
ოკამის ვულკანური წიდის 

მოპოვება
შპს „ა 1 პემზა“ 21.05.20    5 years 51650  მ3 1.033

*    ნარინჯისფერი ხაზები: ლიცენზია შეჩერებულია.

წყარო: წიაღის ეროვნული სააგენტო.
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განახლებადი ენერგორესურსები.119 საქართველოს მდინარის კადასტრის თანახმად, ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის მცირე მდინარეების (მდინარეები: ჭობარეთი, კორხი, განძისხევი) თეორიული 
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალია 3.1 მეგავატი დადგმული სიმძლავრე, ხოლო ელექტროენერგიის 
გამომუშავების საშუალო წლიური მაჩვენებელია 18.6 მილიონი კვტ/სთ. რაც შეეხება მდინარე ფარავანს, მას 
აქვს უდიდესი პოტენციალი, რომელიც ამჟამად ვითარდება. 2014 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა 86.54 მეგავატი 
სიმძლავრის ჰესი. უფრო მეტიც, ამჟამად მუნიციპალიტეტში მდინარეებზე ჰიდროელექტროსადგურების 
პროექტი (7.7 მეგავატი სიმძლავრის ახალქალაქი ჰესი I მდინარე ფარავანზე და 1.8 მეგავატი სიმძლავრის 
ჰესი მდინარე კორხზე) ხორციელდება და მალე დაიწყება 12.5 მეგავატი სიმძლავრის აბულის ჰესის და 18.39 
მეგავატი სიმძლავრის არაკალის ჰესის მშენებლობა. ყველა ეს ჰიდროელექტროსადგური სადერივაციო 
ტიპის სქემით განხორციელდება, რაც 4-7 კმ სიგრძის გვირაბების და 28-36 მეტრი სიმაღლის კაშხლების 
მოწყობას გულისხმობს.120

საქართველოს ქარის ენერგიის ატლასის (2004 წ.) თანახმად, მუნიციპალიტეტის ქარის ენერგიის 
პოტენციალი ძირითადად 100-250 ვტ/მ2 ფარგლებში მერყეობს. მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე ასევე არის 
500-800 ვტ/მ2 თეორიული პოტენციალი და ძალიან მცირე ადგილებზე ეს მაჩვენებელი ასევე 800-1,200 ვტ/
მ2-მდეც კი შეიძლება ავიდეს (ფარავანი), სადაც შესაძლებელია 120 მეგავატიანი ნომინალური სიმძლავრისა 
და საშუალო წლიური 290 გვტ/სთ სიმძლავრის ელექტროსადგურის აშენებაც. 

საქართველოს გლობალური ჰორიზონტალური ირადიაციის რუკის მიხედვით, ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი საშუალო დღიური მზის ენერგიის პოტენციალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია 
და, შეფასების მიხედვით, მისი მაჩვენებელია 4.0 კვტ.სთ/მ2-4 კვტ.სთ/მ2, ზოგ ადგილებში კი - 4.4 კვტ.სთ/
მ2.  ირადიაციის პირდაპირი ნორმალური მაჩვენებლები 3.6-დან 4.0 კვტ.სთ/მ2-მდე, ხოლო ზოგიერთ მცირე 
ადგილას 4.2 და მეტი კვტ.სთ/მ2-ს უტოლდება. ფოტოვოლტაიკური პოტენციალის მაჩვენებელია 3.8-4 კვტ/
სთ/კვტ.პიკი, ხოლო გარკვეულ ადგილებში 4 კვტ.სთ/კვტ.პიკზე უფრო მაღალია.121

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ბიომასის ენერგიის, კერძოდ, ბიოგაზის წარმოება შესაძლებელია 
საქონლის ნაკელიდან, საყოფაცხოვრებო და უფრო მსხვილი მეურნეობის ბიოდაიჯესტერებით. ასევე, მისი 
წარმოება შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნარჩენებისგან.

გარემოს ინფრასტრუქტურა და სერვისები
სასმელი წყლის მომარაგების სისტემები. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 
(UWSCG) 58 სოფელს და ქალაქ ახალქალაქს ემსახურება. 2 სოფელში მოსახლეობის ნაწილი წყალს 
წყაროებიდან, ხოლო დანარჩენი - არტეზიული ჭებიდან იღებს. 3 სოფელში ადგილობრივ მოსახლეობას 
სასმელი წყალი მიწისქვეშა წყლების არტეზიული ჭებიდან და 1 სოფელში - წყაროებისა და ტბიდან მიეწოდება. 
მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლეობის 80% მარაგდება სასმელი წყლით, მაგრამ ხელმისაწვდომი წყლის 
ოდენობა (ხარჯი) საკმარისი არ არის საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. სასმელი წყალი 24-საათიანი 
გრაფიკით მიეწოდება. ახალქალაქში სასმელი წყლის მომარაგების სისტემის მილები მოძველებულია, 
ამორტიზებულია და მილების დიამეტრი ტექნიკურ ნორმებს არ შეესაბამება. სადისტრიბუციო ქსელში 
ხშირია ავარიები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში სასმელი წყლის მილები აზბესტ-
ბეტონისგან მზადდება, რომლების ჩანაცვლებაც საჭიროა თუჯის, ფოლადის და პოლიეთილენის 
მილებით ახალქალაქის სხვა სოფლებში. ამჟამად ხორენიაში, ვარევანსა და კარტიკამში სასმელი წყლის 
სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ასევე დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია სოფლებში: კარწახი, სულდა, ტურცხი-ლომატურცხი, თირკნა და ალათუბანი. წყალამღები 
ობიექტების (სათავო ნაგებობების) ამჟამინდელი მდგომარეობა კარგია 18 სოფელში, ნაწილობრივ 
რეაბილიტირებულია 32 სოფელში, სრულად არის რეაბილიტირებული 11 სოფელსა და ქალაქ ახალქალაქში. 
ზაფხულში წყალმომარაგება იკლებს, რადგან ფერმერები სასმელ წყალს თავიანთ მეურნეობაში სარწყავი 
მიზნებისთვის იყენებენ. საზოგადოებრივი მოხმარების წყლის რეზერვუარები გაფილტრული არ არის და 
სათანადო ფილტრაციის სისტემებს საჭიროებს, რადგანაც ადამიანები დაბინძურებულ წყალს მოიხმარენ.

წყალმომარაგების კომუნალური გადასახადი ოჯახებისთვის თვეში ერთ სულზე 0.25 ლარს შეადგენს, ხოლო 
იურიდიულ პირებისთვის - 4.31 ლარს 1მ3-ზე. წყალმომარაგების სისტემაში სულ არის 24 წყალსადენი, საერთო 
სიგრძით 216 კმ.

119. ტექნიკური ანგარიში ნომერი 2 „რიონისა და ალაზანი-იორის მდინარის აუზების სწრაფი შეფასება, საქართველო. USAID/GLOWS პროექტი: ბუნებრივი 
რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. USAID/GLOWS პროექტი: ბუნებრივი 
რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

120. წყარო: 1) ფარავნის ჰესის პროექტის სოციალური და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. არატექნიკური შეჯამება. მომზადებულია SRF გამა 
თბილისის მიერ, 2011წ.; 2) გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა #46 ახალქალაქის ჰესების, ქვესადგურის და 
გადამცემი ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის შესახებ.

121. წყარო: საქართველოს მზის რესურსების რუკები. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, დაფინანსებულია ESMAP-ის მიერ, მომზადებულია Solargis-ის მიერ
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წყალარინების სისტემები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კანალიზაციის სისტემები გაყვანილი 
არ არის. ახალქალაქის საკანალიზაციო სისტემას საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 
კომპანია ამუშავებს და მას ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა არა აქვს. დღეისათვის მილები 
მოძველებულია, გამანაწილებელ ქსელში კი ავარიები ხშირად ხდება.

სარწყავი სისტემები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 7 მცირე მასშტაბის სარწყავი სქემაა. უმეტესწილად 
წყლის მექანიკური აწევით მორწყვის სისტემა გამოიყენება. ქვემოთ მოცემულია ახალქალაქის სარწყავი 
სქემების დეტალური ჩამონათვალი.

ახალქალაქის საირიგაციო სისტემები
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ლომატურცხის 
სარწყავი არხი

ალათუმანი, 
კოჩიო, 

ლომატურცხი, 
ღადოლარი, 

ტურცხი, 
კოთელია, 

ხანდო

21.55 კმ 
მთავარი არხი

გრავიტა-
ციული

მდინარე 
ბეჟანოსწყალი, 

სოფელ 
ალათუმანთან 

ახლოს, 
საინჟინრო 
ნაგებობა

1.0 მ3/წმ

ალათუმანი - 74 
ჰა, კოჩიო - 209 ჰა, 
ლომატურცხი - 178 
ჰა, ღადოლარი - 93 
ჰა, ტურცხი -219 ჰა, 

კოთელია - 118 ჰა და 
ხანდო - 398 ჰა

35% კარგი  

2013-2015 წლებში 
არხს რეაბილიტაცია 
ჩაუტარდა. წლიური 

სარემონტო 
სამუშაოები 

რეგულარულად 
ტარდება

კოთელია-
ხანდო-ვარევანის 
ტუმბოს / წყლის 

მექანიკური აწევით 
მორწყვის სისტემა

კოთელია, 
ხანდო, 

ვარევანი

2.4 კმ 
სადისტრი-

ბუციო ქსელი

სატუმბი 

სადგური
ბეჟანოსწყალი 0.4 მ3/წმ

კოთელია -177 ჰა; 
ხანდო - 50 ჰა; 

ვარევანი - 53 ჰა
45%

სადისტრი-
ბუციო ქსელი 
რეაბილიტა-

ციას 
საჭიროებს

100 არ არის დაგეგმილი

ზაკვი-ხანდო-
კოთელია წყლის 

მექანიკური აწევით 
მორწყვის სისტემა

ზაკვი, კოთელია, 
არაგვა, ორჯა და 

ხანდო

8.7 კმ მთავარი 
მილი

წყლის 
მექანიკური 

აწევით 
მორწყვის 
სისტემა

ბეჟანოსწყალი 0.5 მ3/წმ

ზაკვი -73 ჰა, კოთელია 
- 65 ჰა ა; არაგვა - 97 

ჰა; ორჯა -140 ჰა; 
ხანდო - 367 ჰა

40% საშუალო 50

2.3 კმ მონაკვეთის 
რეაბილიტაცია 2019 

წელს ჩატარდა. 
ყოველწლიური 

სარემონტო 
სამუშაოები 

რეგულარულად 
იმართება

დილისკა-ჩუნჩხა-
პტენის წყლის 

მექანიკური აწევით 
მორწყვის სისტემა

დილისკა-ჩუნჩხა-
პტენა

19 კმ-იანი 
მაგისტრალი

მექანიკური 
სისტემა ფარავანი 0.9 მ3/წმ

დილისკა - -534 ჰა, 
ჩუნჩხა -450 ჰა; პტენა 

- 400 ჰა
40% საშუალო 40

2017-2018 წლებში 
რეაბილიტირდა 

სატუმბი სადგური 
და ელექტრო-

გადამცემი 
ხაზი. ქსელებს 
რეაბილიტაცია 

სჭირდება

ზრესის 
(კიროვაკანი) 

წყლის მექანიკური 
აწევით მორწყვის 

სისტემა

ზრესი, კუმურდო, 
დილისკა, 
ჩანდურა, 
ვაჩიანი

6.54 კმ -იანი 
მაგისტრალი

წყლის 
მექანიკური 

აწევით 
მორწყვის 
სისტემა

ზრესის ტბა 1 მ3/წმ

ზრესი - 547 ჰა, 
კუმურდო - 677 ჰა, 
დილისკა 136 ჰა, 

ჩანდურა - 105 ჰა, 
ვაჩიანი - 406 ჰა

30% კარგი 50

2019 წელს 
რეაბილიტირდა 

1.3 კმ მაგისტრალი 
და 7.71 კმ 

სადისტრიბუციო 
ქსელი

ოკამის წყლის 
მექანიკური აწევით 
მორწყვის სისტემა

ოკამი, ქარცები, 
აფნია, გოგაშენი

5.64 კმ 
მაგისტრალი 

წყლის 
მექანიკური 

აწევით 
მორწყვის 
სისტემა

ოკამისწყალი 0.14 მ3/წმ

ოკამი - 90 ჰა, 
ქარცები - 70 ჰა, 

აფნია - 60 ჰა, 
გოგაშენი - 80 ჰა

25%   

2017-2018 
წლებში სატუმბი 

სადგურების, 
გადამცემი ხაზის 
/ საკაბელო და 
მაგისტრალური 

მილის 
რეაბილიტაცია 

ჩატარდა. 
სადისტრიბუციო 

ქსელი 
რეაბილიტაციას 

საჭიროებს

ალმალო-
მურჯახეთის 

წყლის მექანიკური 
აწევით მორწყვის 

სისტემა

ხულგუმო, 
გულიკამი, 
ხოსპიო, 

ყულალისი, 
მურჯახეთი, 

ჩანდურა, 
ვაჩიანი, 
დილისკა

10.46 კმ 
მაგისტრალი

სატუმბი 
სადგურები და 
გრავიტაციული 

სისტემა

ფარავანი და 
კირხბულახი 1.2 მ3/წმ

     ხულმუგო - 180 
ჰა, გულიკამი - 115 

ჰა, ხოსპიო - 365 ჰა, 
ყულალისი - 57 ჰა, 
მურჯახეთი - 488 
ჰა, ჩანდურა - 576 

ჰა, ვაჩიანი - 323 ჰა, 
დილისკა - 58 ჰა

30% კარგი  

2015-2017 წლებში 
მოხდა მთელი 

სისტემის 
რეაბილიტაცია

წყარო: შპს „საქართველოს მელიორაცია“
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ბუნებრივი აირით და ელექტროენერგიით მომარაგება - გაზსადენით ბუნებრივი გაზი 42 სოფელს (64 
სოფლიდან) და ახალქალაქს მიეწოდება. 2 სოფელში, ჩუნჩხასა და პტენაში, სამუშაოების ჩატარება 2020 
წელს იგეგმება. დანარჩენ 20 სოფელში სამუშაოების მოთხოვნა შესაბამის უწყებას გადაეცა. ახალქალაქში 
გაზმომარაგება 24 საათიანი გრაფიკით არის უზრუნველყოფილი. ამასთანავე, ელექტროენერგია ყველა 
დასახლებას მიეწოდება.

ნარჩენების მართვა.122 შპს „ახალქალაქის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“, როგორც 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი არამომგებიანი იურიდიული პირი, 
პასუხისმგებელია მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვასა და ქუჩების დასუფთავების მომსახურების 
მიწოდებაზე როგორც მაცხოვრებლებზე, ისე არარეზიდენტ პირებზე, სხვა მუნიციპალურ მომსახურებებთან 
ერთად (მაგ. გამწვანება და ა.შ.). აღნიშნულ სამსახურს გააქვს შერეული მყარი მუნიციპალური ნარჩენები 
ქალაქ ახალქალაქიდან და მთელი რიგი სოფლებიდან. ახალქალაქში მომსახურების დაფარვა 97%-ია, 
ხოლო სოფლად - 50%, საიდანაც 12 სოფელი მთლიანად, ხოლო სოფლები: ვაჩიანი, სულდა, კარწახი, დადეში, 
კოთელია ნაწილობრივ არის დაფარული ამ მომსახურებით. მყარი ნარჩენების მართვის ცენტრალიზებული 
მომსახურება არ ხორციელდება შემდეგ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში/სოფლებში: ბეჟანო, 
ალათუბანი, მერენია, დიდი და პატარა სამსარი და დილისკა. ადგილობრივ მოსახლეობას თითოეულ ასეთ 
დასახლებულ პუნქტში სპონტანური ნაგავსაყრელები აქვს მოწყობილი, რომლებიც წელიწადში ერთხელ 
იწმინდება დასუფთავების სამსახურის მიერ. ამ ნაგავსაყრელებზე, საშუალოდ, წელიწადში 600მ3 მყარი 
ნარჩენი გროვდება. კვირაში 4-5-ჯერ ამ უბნებიდან მყარი ნარჩენების გატანისთვის დაახლოებით 4-5 ცალი 
7-8 მ3-იანი ურნა და 2 სპეციალიზებული სატრანსპორტო საშუალება არის საჭირო. გატანა ყოველდღიურად, 
დღეში ორჯერ ხდება ახალქალაქში და დღეში ერთხელ იმ სოფლებში, სადაც ეს მომსახურება 
ხელმისაწვდომია. მყარი ნარჩენების შეგროვება ე.წ. „კომუნალური კონტეინერის“ სისტემის მეშვეობით 
ხდება. ქალაქის რამდენიმე ქუჩას, სადაც კერძო სახლებია განთავსებული, ასეთი სისტემა არ გააჩნია და 
აქ ე.წ. „ზარის“ სისტემა გამოიყენება (დაგეგმილი გატანა). საერთო ჯამში, სამსახურს 300 ცალი 1.1 მ3-იანი 
კონტეინერი და 98 მ3-იანი კონტეინერი აქვს. აქედან 248 ცალი 1.1მ3-იანი კონტეინერი და 13 ცალი 0.5 მ3-იანი 
კონტეინერი განთავსებულია ახალქალაქში. საჭიროა 1.1 მ3-იანი 16  ცალი კონტეინერის შეცვლა. სამსახურს 
ასევე ჰყავს 2 ღია GAZ53 სატვირთო მანქანა და 3 დახურული კომპაქტური ნაგვის შეგროვების მანქანა (RCV) - 
2 ცალი 13 მ3-იანი და 1 ცალი 7 მ3-იანი ნაგვის შემგროვებელი მანქანა. მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 
მომსახურების სრულად მიწოდებისთვის საჭიროა დამატებითი 200 ცალი 1.1 მ3-იანი კონტეინერი და 2 
ცალი 13 მ3-იანი მანქანა. ორგანიზაციებისა და კომერციული ობიექტებიდან მყარი ნარჩენების შეგროვება 
მოსახლეობისგან დამოუკიდებლად ხდება.

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წყაროსთან სეპარაციის და გადამუშავების სისტემები არ არსებობს 
მყარი ნარჩენების მშრალი, გადამუშავებადი ფრაქციებისთვის, ასევე, საყოფაცხოვრებო სახიფათო 
ნარჩენებისთვის. შესაბამისად, მხოლოდ შერეული ნარჩენების გატანა ხდება ოფიციალურ არასანიტარულ 
ნაგავსაყრელზე, რომელიც საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დაქვემდებარებაშია. 
სამედიცინო ნარჩენებს ლიცენზირებული კომპანია აგროვებს, რომელიც ასევე მათ ტრანსპორტირებას 
ახდენს ინსინერაციის მიზნით. სამშენებლო და ნგრევის შედეგად მიღებულ ნარჩენებს რაც შეეხება, მათ 
ძირითადად მეორადი დანიშნულებით იყენებენ შემავსებელი საქმიანობისთვის.

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაში არსებული ნაგავსაყრელების მონაცემების თანახმად, 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდან დაახლოებით 8,000 – 10,000 ტონა შერეული მყარი ნარჩენების გატანა 
ხდება. ქვემოთ მოცემულია მყარი ნარჩენების განკარგვის დეტალური მონაცემები 2017-2019 წლებისთვის.

122. წყარო: 1) 39 საპილოტე მუნიციპალიტეტის საბაზისო კვლევის პროექტი. გაეროს განვითარების პროგრამის საკონსულტაციო დავალება: ქუჩის 
დასუფთავების და ნარჩენების მართვის სერვისების საქმიანობის მართვის სისტემა საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში. 2020 წლის მაისი; 2) 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი.
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ახალქალაქის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ შეგროვებული და გატანილი 
მყარი ნარჩენების რაოდენობა 

წყარო: საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია

რაც შეეხება ქუჩების დასუფთავებას, ეს მხოლოდ ქალაქ ახალქალაქშია უზრუნველყოფილი. ცენტრალური 
და პარალელური ქუჩები ყოველდღიურად იწმინდება 22 მეეზოვით დაკომპლექტებული დასუფთავების 
გუნდის მიერ. თითოეული მეეზოვე დაახლოებით 2,400 მ2 ფართობს ასუფთავებს და, გარდა ამისა, კვირაში 
ორჯერ სხვა ქუჩებს წმენდს.

დასუფთავების გადასახადი ფიზიკური პირებისათვის ერთ სულზე არის 0.4 ლარი, არაუმეტეს 1.2 ლარისა თითო 
შინამეურნეობაზე. არაკომერციული დაწესებულებებისა და კომერციული ობიექტებისთვის გადასახადია 
25 ლარი დაგროვებული ნარჩენების თითო მ3-ზე. ნარჩენების გატანის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. 
დასუფთავების სამსახურის მონაცემებით, გასულ წელს მომხმარებლებისგან დაახლოებით 100,000 ლარი 
შემოვიდა.

გარემოსდაცვითი მმართველობა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შემდეგი ეროვნული დონის უწყებებია წარმოდგენილი, რომლებიც 
გარემოსდაცვითი საკითხების მართვას და გარემოსთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევას 
უზრუნველყოფენ:

• ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია, დაცული ტერიტორიების სააგენტო / გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

• საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ახალქალაქის სერვისცენტრი, რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

• გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ახალქალაქის 
სატყეო უბანი/განყოფილება (რეინჯერები);

• ახალქალაქის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო;

• სურსათის ეროვნული სააგენტოს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
წარმომადგენლები;

• სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ცენტრები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
წარმომადგენლები;

• შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის ეროვნული სამსახურის დაქვემდებარებაში მყოფი სახანძრო-
სამაშველო ძალების მთავარი დეპარტამენტის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მეხანძრეების და 
მაშველების ჯგუფი.

ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოსდაცვითი მომსახურებები, მათ შორის მყარი ნარჩენების 
მართვის და ქუჩების დასუფთავების მომსახურება მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული განყოფილებების, შპს 
ახალქალაქის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ ხორციელდება.
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გარემოსდაცვით მენეჯმენტში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობას რაც შეეხება, შექმნილია 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) და დაინტერესებული მხარეების ფორუმი სოფლის განვითარების 
მხარდაჭერის მიზნით. მას მხარდაჭერას უწევს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 
(GIPA) კონსორციუმი, ევროკავშირის სოფლის განვითარების მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, რომელიც 
ENPARD-ის პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება. ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის 
სხვა აქტიური მოთამაშეები არიან სათემო ორგანიზაცია „პატრიდა“, ასოციაცია „ახალქალაქის კარტოფილი“ 
და ა.შ. ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებს აქტიურ მხარდაჭერას უწევენ ისეთი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი 
და საერთაშორისო კონსერვაციის არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიცაა: ბუნების მსოფლიო 
ფონდი (WWF), „ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი“ (IUCN) და სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრი „ნაკრესი“.

გარემოზე ზეწოლა, ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები
წყლის რესურსები
ზეწოლის ფაქტორები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წყლის რაოდენობაზე (ჰიდროლოგია) ზეგავლენის 
მქონე მთავარი ანთროპოგენული და ბუნებრივი ფაქტორებია:

•	წყალმოხმარება, უპირველესად, ზედაპირული წყალაღება მეთევზეობის ტბორებისა და ფარავნის 
ჰესის მიერ, ზედაპირული და გრუნტის წყლების წყალაღება საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის და, უფრო 
ნაკლები მასშტაბით, ზედაპირული წყალაღება სამრეწველო და სარწყავი წყლის მოხმარებისთვის:

o მდინარე ფარავნის საშუალო წლიური ხარჯის (AAF) 90% მტკვრის კალაპოტში იქნება გადაგდებული. მინიმალურ 
გარანტირებულ ხარჯს „სანიტარულ ხარჯს“ უწოდებენ, რაც მდინარის ეკოსისტემის შენარჩუნებისთვის 
არის საჭირო. თუმცა, რადგან საქართველოში არ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული 
მეთოდოლოგია გარემოსდაცვითი ხარჯების გამოსათვლელად და, ასევე, გათვლები 1937-1986 წლების წყლის 
ჰიდროლოგიურ მოძველებულ მონაცემებს ემყარება, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედების 
გათვალისწინების გარეშე, ამ გამოანგარიშებულ ნარჩენი ხარჯი არ შეიძლება „გარემოსდაცვით ხარჯად“ 
ჩაითვალოს, რომელიც ფარავნის მდინარის ეკოსისტემებს დაეხმარებოდა.  უფრო მეტიც, თუ არჩევანი 
უნდა გაკეთდეს ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის საჭირო საკმარისი წყლის უზრუნველყოფასა და 
საკმარისი ნარჩენი ხარჯის უზრუნველყოფას შორის, ამ მხრივ არც საკანონმდებლო ჩარჩო არ არსებობს, 
არც ინსტიტუციური შესაძლებლობა ნებისმიერი სახის მინიმალური ნარჩენი ხარჯის შენარჩუნებისთვის. 

o ახალქალაქში დაახლოებით 35,925 მ2 ხელოვნური თევზსაშენი ტბორია, სადაც ძირითადად კალმახს 
აწარმოებენ. სულ თევზის წარმოება წელიწადში დაახლოებით 94 ტონას აღემატება;123 

•	შინამეურნეობებისა და დაწესებულებების მიერ წყლის არაეფექტური მოხმარება;

•	უკანონო ჭრა, შემდგომი გაუტყევება და წყლის წარმოშობის წყაროს დაკარგვა;

•	მდინარე ფარავნის რეგულირება მთელი რიგი ჰესების, მათ შორის ფარავნის ჰესის მეშვეობით - 
მდინარის გრძივი უწყვეტობის შეფერხება; მორფოლოგიური ცვლილება;

•	ქვიშის და ხრეშის მოპოვება - მდინარის არხიდან სუბსტრატის ამოღება ქვიშისა და ხრეშის, როგორც 
სამშენებლო მასალების მოპოვებას მოიცავს;

•	მიწების ინტენსიური გამოყენება - ძოვება, სანაპირო მცენარეების მოცილება, მდინარისპირა 
მცენარეული საფარის მართვა, ეროზია და ა.შ.;

•	ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური საფრთხეები, მათ შორის ძლიერი წვიმები, წყალდიდობები 
და წყალმოვარდნები, მეწყრების და ქვათაცვენების გახშირება, რაც მიმდინარე კლიმატის ცვლილების 
პირობებში უფრო იმატებს და მნიშვნელოვან ზეწოლას ახდენს ჰიდრომორფოლოგიასა და მდინარეების 
მორფოლოგიაზე, მდინარის კალაპოტისა და ნაპირების ეროზიის ჩათვლით. ბუნებრივია, თავისი 
კლიმატის, გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური თავისებურებების გამო, მუნიციპალიტეტს აქტიური 
გეოდინამიკური პროცესისკენ მიდრეკილება აქვს. ეს უფრო დეტალურად არის აღწერილი ქვემოთ მიწის, 
რესურსების ნაწილში.

აღნიშვნის ღირსია, რომ მდინარე ახალქალაქზე ჰესების მშენებლობა მნიშვნელოვან ზეწოლას მოახდენს 
მდინარის ხარჯზე, ჰიდრომორფოლოგიასა და მორფოლოგიაზე.

123. წყარო: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო პროფილი. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების 2018-2022 წწ. სტრატეგიის დანართი 7. 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. 2018წ.
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ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის თაობაზე, ქვემოთ მოცემულია ძირითადი ანთროპოგენული 
და ბუნებრივი ზეწოლის ფაქტორები, რომლებიც ზედაპირულ და გრუნტის წყლებზე ახდენს ზემოქმედებას:

•	კანალიზაციის სისტემებიდან ჩამდინარე წყლების გადმოდინება;

•	დაბინძურების არაწერტილოვანი (დიფუზიური) წყაროები:

o ნუტრიენტების კარგვა სოფლის მეურნეობისგან (ირიგაცია და მეცხოველეობა), ზედაპირული 
ჩამონადენით, ნიადაგის ეროზიით და ა.შ.

o დანალექების კარგვა (ნიადაგის, ნაპირისა და მდინარის კალაპოტის ეროზიის შედეგად);

o გამონაჟონი კუსტარულად დამონტაჟებული საპირფარეშოებიდან;

o ღია სანიაღვრე სადრენაჟო სისტემებიდან და სისტემაზე დაუერთებელი ავტონომიური საყოფაცხოვრებო 
კანალიზაციიდან დრენირებული წყალი, რაც, ძირითადად, მცირე ნაკადებში/ღელეებში, ან სადრენაჟო 
არხებში ჩაეშვება;

o არალეგალური ნაგავსაყრელებიდან გამონაჟონი ან დრენირებული წყალი - მძიმე ვითარებაა 
სოფლებში, სადაც არ არის ცენტრალიზებული მყარი ნარჩენების გატანის სისტემები (5-6 სოფელი);

o კლიმატის ცვლილება და კლიმატით გამოწვეული ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური საფრთხეები 
(წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, მეწყრები, ღვარცოფები) - შეიძლება გაიზარდოს ზედაპირული 
და სოფლის მეურნეობისგან ჩამონადენი წყლის მოცულობა, დაზიანდეს სასმელი წყლის სათავე 
ნაგებობები და კანალიზაციის სისტემები და, ამრიგად, გაიზარდოს დანალექების და ჩამდინარე 
წყლების ჩაშვება ზედაპირული წყლის მასებში, ასევე, სასმელი წყლის დაბინძურება სათავე 
ადგილას, შესანახ/სარეგულაციო რეზერვუარებსა და ქსელში. უფრო მეტიც, ზაფხულზე ხარჯის 
მოსალოდნელმა კლებამ შეიძლება მდინარის თვითგაწმენდის (განზავების) შესაძლებლობები 
შეამციროს, რამაც საბოლოოდ შეიძლება ზედაპირზე  დამაბინძურებლების მომატებული 
კონცენტრაცია გამოიწვიოს. ქვემოთ მოცემულია წყლის მოხმარების ძირითადი მაჩვენებლები 
მუნიციპალიტეტისთვის.

წყლის გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები მუნიციპალიტეტისთვის 2018 წელს124

პარამეტრი საშუალო

წყლის მომხმარებლების # რაოდენობა 16

წყლის წყაროდან აღებული წყლის რაოდენობა, მილიონი მ3/წელიწადში, მათ 
შორის: 13.57

მიწისქვეშა წყლები 8.38

მოხმარებული წყლის რაოდენობა, მილიონი მ3/წელიწადში, მათ შორის: * 10.57

შინამეურნეობების მიერ მოხმარებული წყალი (სასმელი წყლის მომარაგების 
სისტემები) 3.2

დარგების მიერ მოხმარებული წყალი 0.11

სარწყავად მოხმარებული წყალი 0.56

თევზსაშენი ტბორების მიერ მოხმარებული წყალი 6.69

დანაკარგები ტრანსპორტირების დროს 3

ჩამდინარე წყლები 6.72 

* არ შედის წყლის მოხმარება ფარავნის ჰესის მიერ

წყარო: 2018 წყლის მოხმარების ინდიკატორები, ინტეგრირებული მართვის სამმართველო, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

124. 2018 წ. წყლის აღრიცხვის მონაცემები არ იყო გამოყენებული, რადგანაც წყალაღება სასმელი წყლის მომარაგებისა და ირიგაციისთვის არ იქნა 
შეტყობინებული მომხმარებლების მიერ და არ იქნა აღრიცხული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. ამრიგად, 2018 წლის მონაცემები 
ნაკლებად წარმომადგენლობითი იყო. გარდა ამისა, 2018 წლის ნარჩენების მოხმარების აღრიცხვის მონაცემები არ შეიცავს ინფორმაციას წყალაღების და 
საირიგაციო მიზნებით გამოყენების შესახებ. შესაბამისად, აღნიშნული მონაცემებიც ასევე ნაკლებად წარმომადგენლობითია.
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ზეწოლის ფაქტორები. იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს კვლევები/მონაცემები იმის თაობაზე, 
თუ რა ზეგავლენას ახდენს არსებითი ზეწოლის ფაქტორები ჰიდრომორფოლოგიურ და წყლის ხარისხზე, 
ჩვენ მხოლოდ არსებული ზეწოლის ფაქტორების შესაძლო ზემოქმედებაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ.

ქვემოთ მოცემულია შესაძლო ზეგავლენები წყლის რაოდენობაზე ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლის 
შედეგად:

•	 წარმოშობის ადგილას წყლის დეფიციტი, რაც შემდეგი მიზეზებით არის გამოწვეული:

o სასმელი წყლის მიწოდების ცენტრალიზებული სისტემები დაბალი სტანდარტისაა / არ არსებობს; 
წყლის არაეფექტური და კონკურენტული გამოყენება სარწყავად, რაც სასმელი წყლის დეფიციტს იწვევს 
მუნიციპალიტეტის ბევრ სოფელში;

o არამდგრადი, მათ შორის უკანონო ჭრებით გამოწვეული გაუტყევება, რაც წყლის უკმარისობის ზრდას 
იწვევს.

•	 მდინარის ჰიდროლოგიის განადგურება (გარემოსადცვითი ხარჯი), მორფოლოგია და ჰიდრომორფოლოგია 
(არხის და კალაპოტის ფსკერის მორფოლოგიის, მოცულობის, ნაკადის სიჩქარის ცვლილება, ნაპირის 
ეროზია, დანალექების დაგროვება, მდინარისპირა ჰაბიტატების ცვლილება), რისი მიზეზიც არის:

o წყალაღება და დინების მიმართულების შეცვლა;

o კლიმატის ცვლილება და კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეები, რაშიც შედის წყალდიდობები და 
წყალმოვარდნები, რომლებიც კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შედეგად უფრო ინტენსიური გახდა, 
რამაც შეიძლება მდინარის კალაპოტისა და სანაპიროს ეროზია გამოიწვიოს და ამით მისი ბუნებრივი 
მორფოლოგია და ჰიდრომორფოლოგია შეცვალოს.

წყლის ხარისხზე შესაძლო ზეგავლენა ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლის შედეგად:

•	 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესება შემდეგი მიზეზებით:

o წყაროს წერტილოვანი დაბინძურება – ახალქალაქის ქვედა წელზე ზედაპირული წყლები შეიძლება ჩაითვალოს 
„შესაძლოა რისკის ქვეშ“ ბიოლოგიური ჟანგბადის მოთხოვნის (BOD), ქიმიური ჟანგბადის მოთხოვნის 
(COD), ნიტრატებისა და ფოსფატების დატვირთვის გამო; 

o წყაროს დიფუზიური დაბინძურება ნუტრიენტებით სოფლის მეურნეობისგან (პირუტყვი, კულტურები) წყაროს 
დაბინძურება საკვები ნივთიერებებით. 

•	 ჩაშვებული მყარი ნაწილაკების, ნუტრიენტების და პესტიციდების გამო ზედაპირული წყლის 
ხარისხის გაუარესება სოფლის მეურნეობის, ზედაპირული ჩამონადენისა და ნიადაგის ეროზიის 
გამო (დამუშავებული ადგილები და, კერძოდ, მრავალწლიანი კულტურები, სარწყავი ტერიტორიები, 
ნაკადულები და მდინარეები ქვედა წელზე მდებარე დასახლებებში და ა.შ.);

•	 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესება წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) საერთო ფიზიკურ-ქიმიური 
პარამეტრებისა და პრიორიტეტული და არაპრიორიტეტული ნივთიერებების გამო:

o ქვიშის და ხრეშის მოპოვება, რამაც შეიძლება მდინარეზე ზეგავლენა მოახდინოს ჩაშვებული მყარი 
ნაწილაკების და გახსნილი ჟანგბადის შემცირების თვალსაზრისით.

•	 სასმელი წყლის ხარისხის გაუარესება სოფლებში, სადაც სასმელი წყლის სისტემები ან არსებობს, ან არა 
- სასმელი წყლის დაბინძურება ნაწლავის ჩხირით (E. coli), სხვა ბაქტერიებით და მყარი ნაწილაკებით 
(წვიმიან სეზონებში) ჭებში, სათავე ნაგებობებში, რეზერვუარებსა და გამანაწილებელ ქსელებში, 
სასმელი წყლის გაწმენდის არარსებობის გამო. იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამად არ არსებობს 
ამგვარი ზეგავლენის ემპირიული მტკიცებულებები, არც სასმელი წყლის ხარისხის მონიტორინგი 
სოფლად, სასმელი წყლის წარმოშობის წყაროები / წყალგამყოფები შეიძლება „შესაძლოა რისკის ქვეშ“ 
ჩაითვალოს, რაც სოფლებში სასმელი წყლის სათავე წყაროს ხარისხის დეტალურ შეფასებას მოითხოვს.

წყლის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები / საკითხები. ზეწოლის ფაქტორების 
-ზეგავლენის სწრაფი შეფასების, ასევე, ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებსა და ადგილობრივი 
განვითარების ჯგუფის წევრებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე, წყლის მართვის ძირითადი 
გამოწვევები/პრობლემური საკითხები და მათი მიზეზები განისაზღვრა, რომლებიც ქვემოთ მოცემულ 
ცხრილში არის ჩამოთვლილი:
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მუნიციპალიტეტის წყლის მართვის ძირითადი გამოწვევები

გამოწვევის 
/ საკითხის 

ტიპი
გამოწვევა / საკითხი პირდაპირი / გამომწვევი 

ფაქტორები ძირეული მიზეზები საჭიროებები

წყლის 
რაოდენობა

დაბალი 
ხელმისაწვდომობა 
სასმელ წყალზე

არაეფექტური და მოძველებული 
ცენტრალიზებული 
წყალმომარაგების 
სისტემები; ბევრ სოფელში 
ცენტრალიზებული სოფლის 
წყლის სისტემების 
არარსებობა; წყლის 
არაეფექტური გამოყენება; 
წყლის ნაკლებობა.

ხეების არამდგრადი და უკანონო ჭრა; 
კანონის არასათანადოდ აღსრულება 
უკანონო ჭრების წინააღმდეგ; არ არის 
გაყვანილი ბუნებრივი აირი; კლიმატის 
ცვლილების გავლენა; ფინანსების, 
ტექნიკური და ადამიანური რესურსების 
ნაკლებობა არსებული წყლის 
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის 
ან/და ახალი ეფექტური სისტემების 
შესაქმნელად; არ არსებობს მონაცემები და 
მარეგულირებელი ჩარჩო გარემოსდაცვითი 
ხარჯის და წყლის გამოყენების ეფექტური 
და სამართლიანი განაწილების შესახებ; 
არ არსებობს წყლის მომხმარების 
ტარიფებისა და განხორციელების ეფექტური 
სისტემები (შესაბამისი ინსტიტუტები, 
ქვითრის გამოწერის და გადასახადების 
ამოღების სისტემები და ჯარიმები); ცოდნის 
ნაკლებობა წყლის გამოყენების ეფექტური 
ტექნოლოგიების შესახებ; არასათანადო 
ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორია 
რეალური მოთხოვნა წყალზე, ან წყალზე 
ხელმისაწვდომობა, ასევე წყლის მდგრადი 
განაწილება, თუ რა ზეგავლენას ახდენს 
კლიმატის ცვლილება წყლის რაოდენობაზე.

•	 წყლის ახალი კოდექსისა და პოლიტიკის 
დამტკიცება ევროკავშირის წყლის 
ჩარჩო დირექტივასა და პოლიტიკაზე 
დაყრდნობით;

•	 არსებული წყალმომარაგების 
სისტემების რეაბილიტაცია / ახალი 
სისტემების მშენებლობა, მათ შორის 
წყალაღება / სათავე ნაგებობები, 
მომარაგების / რეგულირების 
რეზერვუარები;

•	 წყლის მრიცხველებთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების განხორციელება;

•	 სათავე ნაგებობების და მომარაგების 
/ მარეგულირებელი რეზერვუარების 
დაცვა ღობეების საშუალებით და 
უკეთესი დაფარვა;

•	 წყლის მოხმარების ეფექტური 
ტარიფების დაწესება მომსახურების 
ღირებულების ანაზღაურების 
მიზნით, ასევე წყლის დაზოგვისა 
და კონსერვაციის ღონისძიებების 
ხელშეწყობის მიზნით;

•	 წყლის მოხმარებისთვის საჭირო 
ასიგნებების გაანგარიშება და 
გამოყოფა გარემოსდაცვითი ხარჯის 
გათვალისწინებით; გარემოსდაცვითი 
ხარჯის სათანადო მონიტორინგი და 
კონტროლი;

•	 მდინარის ნაპირისა და კალაპოტის 
გაღრმავების კონტროლის 
ღონისძიებების განხორციელება;

•	 დატბორვის ზონების დაცვისა 
და აღდგენის ღონისძიებების 
განხორციელება;

•	 ტყის რეგენერაციისა და აღდგენის 
ღონისძიებების განხორციელება;

•	 მყარი ნარჩენების შეგროვების 
სისტემის გაფართოება და, შესაბამისად, 
მომსახურების გაფართოება;

•	 მყარი ნარჩენების პრევენციისა და 
მეორადი გადამუშავების ღონისძიებების 
ხელშეწყობა, მათ შორის ბიო-
ნარჩენების კომპოსტირება და 
მულჩირება;

•	 ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის 
(WWTP) მშენებლობა ევროკავშირის 
სტანდარტების შესაბამისად;

•	 ადგილზე მოდულარული ჩამდინარე 
წყლების გამწმენდი ნაგებობების 
მოწყობა სოფლად, სასტუმროებსა და 
მუნიციპალურ შენობებში;

•	 დატბორვის ზონებში პირუტყვის 
ძოვების პრევენცია და მათთვის 
ალტერნატიული თავშესაფრისა 
და სასმელი წყლით მომარაგების 
ინფრასტრუქტურის ორგანიზება;

•	 სანიაღვრეების რეაბილიტაციის / 
მშენებლობის აქტივობები;

•	 წყლისა და ნარჩენების მართვის შესახებ 
კანონების აღსრულების გაუმჯობესება;

•	 ჰიდრომეტრული და წყლის ხარისხის 
მონიტორინგის სისტემების 
გაუმჯობესება და მრავალმხრივი 
საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების 
სისტემების დანერგვა;

•	 გარემოსდაცვითი საინფორმაციო 
კამპანიების განხორციელება.

მდინარის 
ჰიდროლოგიის, 
მორფოლოგიისა და 
ჰიდრომორფოლოგიის 
განადგურება 
(არხისა და 
კალაპოტის ფსკერის 
მორფოლოგიის, 
მოცულობის, ნაკადის 
სიჩქარის ცვლილება, 
ნაპირის ეროზია, 
დანალექების 
დაგროვება, 
ნაპირების ფიქსაცია, 
სანაპირო ჰაბიტატის 
შეცვლა).

წყალაღება სასმელად 
მოხმარების, ბანაობის, 
სამრეწველო მიზნებისთვის 
და, ამრიგად, ბუნებრივი 
ხარჯის რეჟიმის განადგურება; 
მდინარის რეგულირება / 
გადაგდება; ქვიშის და ხრეშის 
მოპოვება; წყალმოვარდნები, 
ღვარცოფები; კლიმატის 
ცვლილება

არ არსებობს ცოდნა და რეგულაციები 
გარემოსდაცვითი ხარჯის და წყლის 
ბალანსის შესახებ; არც მდინარის ნაპირების 
დამცავი ზომები და ინფრასტრუქტურა; 
არ არსებობს ცოდნა და რეგულაციები 
ქვიშის და ხრეშის მოპოვების / მდინარის 
ნაპირისა და კალაპოტის გაღრმავებით 
გარემოზე ზემოქმედების შესახებ; 
ნაკლებია ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა 
ზეგავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ 

პროცესებსა და პარამეტრებზე.

წყლის 
ხარისხი

ზედაპირული და 
მიწისქვეშა წყლების 
დაბინძურება

ზედაპირულ წყლებში 
გაუწმენდავი ჩამდინარე 
წლების ჩაშვება წერტილოვანი 
დაბინძურების წყაროებიდან 
(მაგ. ქალაქ ახალქალაქის 
საკანალიზაციო სისტემა, 
აგრეთვე სანიტარული 
სისტემის მქონე პატარა 
დასახლებები); დანალექით 
გამოწვეული დატვირთვა და 
ზედაპირული ჩამონადენები 
პირუტყვის ძოვების შედეგად, 
სასოფლო-სამეურნეო 
ჩამონადენი სახნავი-სათესი 
მიწებიდან; სანიაღვრეების 
დრენაჟი და გამონაჟონები 
არაკონტროლირებადი 
ნაგავსაყრელებიდან, ღია 
მაღაროებიდან და მშრალი 
საპირფარეშო ორმოებიდან.

გაუარესებული ან/და არარსებული 
კანალიზაციის და სანიაღვრე-სადრენაჟე 
სისტემები; ზედაპირული წყლის მექანიკური-
ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობების 
არარსებობა; მყარი ნარჩენების გატანის 
არასათანადო სისტემა; ცუდად, ან საერთოდ 
არ ხდება კანონის აღსრულება უკანონო 
ნაგავსაყრელების მიმართ;  სახელმწიფო 
დაფინანსების ნაკლებობა საკანალიზაციო 
ცენტრალიზებული საკანალიზაციო 
სისტემების, წყალგამწმენდი ნაგებობების 
რეაბილიტაციის / მშენებლობისთვის; ღია 
წყლის ხარისხის და ნიადაგის მონიტორინგის 
ცუდი ხარისხი; ეფექტური რეგულაციების 
არარსებობა, ჩამდინარე წყლის 
წყალჩაშვების სტანდარტების ჩათვლით; 
ნარჩენების და წყლის მენეჯმენტის შესახებ 
ერთიანი ეფექტური პოლიტიკის არარსებობა; 
ადგილობრივი თემების დაბალი ცნობიერება 
გარემოსდაცვით საკითხებზე; ზედაპირული 
წყლის ხარისხის მონიტორინგის 
არასათანადო სისტემა.

ონკანის წყლის 
დაბინძურება

სასმელი წყლით მომარაგების 
ინფრასტრუქტურა ავარიულია, 
ან საერთოდ არ არსებობს 
ბევრ სოფელში; სანიტარული 
ზონების არარსებობა / 
წყლის წყაროების მიმდებარე 
ზონების ნაკლებად დაცვა; 
ონკანის წყლის გაწმენდის 
არარსებობა პრაქტიკულად არც 
ერთ დასახლებაში სოფლად, 
სადაც კი ცენტრალიზებული 
წყალმომარაგების სისტემა 
არსებობს.

თანხების ნაკლებობა არსებული 
ცენტრალიზებული სისტემების 
რეაბილიტაციისთვის, ან ახალი სისტემების 
ასაშენებლად; ეფექტური რეგულაციების, 
კანონის აღსრულების, მონიტორინგის 
მექანიზმების და ადგილობრივი 
შესაძლებლობების არარსებობა ონკანის 
წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და 
კონტროლის, არც გარემოს დაბინძურების 
კონტროლისთვის; ადგილობრივი 
მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება 
გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ.
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მიწის რესურსები
ზეწოლის ფაქტორები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსები შემდეგი სახის ბუნებრივ და 
ანთროპოგენულ ზეწოლას განიცდის: 

•		 მიწის მართვის არამდგრადი პრაქტიკები:

o არამდგრადი საძოვრები - კერძოდ კი გადაძოვება ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებში, რომლის დასავლეთ 
ნაწილში გადაძოვების მასშტაბი 150-200%-ს აღწევს; ძოვებით და მიწის დამუშავებით გამოწვეული 
ზეწოლა ასევე მნიშვნელოვანია სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ კალთებზე, ხეობებისა და კანიონების 
ფერდობებზე, სტეპებზე, მდელო-სტეპებსა და მიწაზე და სულდასა და კარწახის მიდამოებში. საგარეჯოს და 
მარნეულის მუნიციპალიტეტების მწყემსები ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მნიშვნელოვან ნაწილს 
საზაფხულო საძოვრებად იყენებენ. ისინი აქ დროებით პლასტიკატის სადგომებს / კარვებს აშენებენ 
ზღვის დონიდან 2,300-2,600 მეტრის სიმაღლეზე და აქ მაისიდან სექტემბრის ბოლომდე რჩებიან. ისინი ამ 
ადგილებს ყოველწლიურად ქირაობენ და ძირითადად ცხვრებს, უფრო ნაკლებად კი მსხვილფეხა საქონელს და 
თხებს აძოვებენ. საშუალოდ, თითოეულ სადგომს 2.5 კომლი იკავებს და თითოეულ ოჯახს 1,500 სული ცხვარი, 
100 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და დაახლოებით 6 ცხენი/ვირი ჰყავს. საერთო ჯამში სულ 30-მდე 
სადგომია მოწყობილი. ზაფხულის განმავლობაში, ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიაზე 45,000 სულ ცხვარს და 
3,000 მსხვილფეხა საქონელს აძოვებენ;125

o მიწის არამდგრადი კულტივაცია - მიწის გადაჭარბებული დამუშავება;

o მონოკულტურის გამოყენება;

o სასუქების და პესტიციდების მნიშვნელოვნად დიდი ოდენობით გამოყენება და ა.შ. 

• ხე-ტყის არამდგრადი და უკანონო ჭრა (ქვემოთ განხილულია დეტალურად, ტყის მართვის 
განყოფილებაში);

• სოფლის მეურნეობიდან ჩამონადენი ნუტრიენტების დიდი რაოდენობა;

• ნარჩენების უკონტროლო/უკანონო განკარგვა - დრენირებული წყლები და გამონაჟონები უკანონო 
ნაგავსაყრელებიდან;

• მკვდარი ცხოველების ან/და მათი ნაწილების გადაყრა/არასათანადოდ განკარგვა;

• ღია საბადოებიდან წიაღის მოპოვება - ქვიშა-ხრეშის და ვულკანური ქანების მოპოვება - დანალექების 
მოძრაობა და მიწის ეროზია;

• ბუნებრივი საფრთხეები (წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, გვალვა, ძლიერი ქარები), რომლებიც 
დაჩქარებულია კლიმატის მიმდინარე ცვლილებით და განპირობებულია ადამიანის მრავალგვარი 
ჩარევით, რომელთა შორისაა წყალდიდობის კონტროლის არარსებული ან ავარიული ინფრასტრუქტურა 
(სანიაღვრე წყლების დრენაჟი და წყალდიდობის კონტროლის სტრუქტურები). ბუნებრივია, ჯავახეთი და, 
კონკრეტულად, ახალქალაქის რაიონი ნახევრად არიდულ ადგილებს მიეკუთვნება. მიმდინარე კლიმატის 
ცვლილების პირობებში კი ექსტრემალური კლიმატის ინდექსები, მათ შორის გვალვის ინდექსი, რომელიც 
გაუდაბნოების პროცესებს აძლიერებს, ასევე, მშრალი ქარი, რომლის სიჩქარეც ზამთარში საშუალოდ 
3-4 მ/წმ-ს აღწევს, ასევე იწვევს ქარისმიერ ეროზიას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით 
დიდია სეტყვის რისკი. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, სტიქიურმა მოვლენებმა საფრთხე არა მარტო 
ჰაბიტატებს, ასევე სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებსაც შეუქმნა.

ზემოქმედება.  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მიწის რესურსები შემდეგი სახის ზემოქმედებას განიცდის: 

• მიწის ეროზია, ნაყოფიერი ნიადაგის დაკარგვა - სახნავ-სათესი სავარგულების და საძოვრების 
დეგრადაცია პირუტყვის გადარეკვის და გადაძოვების შედეგად, არაეფექტური მორწყვა, მიწის 
ინტენსიური ხვნა და დამუშავება;

• გაუდაბნოება - გადაძოვება, გაუტყევება, მიწის ინტენსიური ხვნა, არამდგრადი მორწყვა, მზარდ 
გვალვებსა და მშრალ ქართან ერთად, რაც გაუდაბნოების პროცესებს კიდევ უფრო ამძაფრებს;

• მდინარის ნაპირის ეროზია და წყალმოვარდნები მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს არა 
მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, არამედ ნიადაგის ზედა ფენას, ინფრასტრუქტურას და 
საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ ადგილებს;

125. წყარო: ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმა 2020წ. ბუნება და განვითარება. კონტრაქტი: CNF/2019/TAGA-GEO-068



105

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

• მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ბუნებრივი ლანდშაფტების დეგრადაცია, ჭალის ტყეების, 
სუბალპური და ალპური მდელოების ჩათვლით;

• ნიადაგის დაბინძურება, რასაც იწვევს ზედაპირული და სოფლის მეურნეობიდან ჩამონადენები, 
ნარჩენების უკანონო განკარგვა, მათ შორის მკვდარი ცხოველების გატანა ან/და არასათანადოდ 
განადგურება (დამარხვა), დანაგვიანება და აგროქიმიკატების გამოყენება.

მიწის მდგრად მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები. მიწის მდგრად 
მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები და მათი გამომწვევი/პირდაპირი 
ფაქტორები და ძირეული მიზეზები ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არის შეჯამებული. 

მიწის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები მუნიციპალიტეტში

გამოწვევის / 
საკითხის ტიპი

გამოწვევა / 
საკითხი

პირდაპირი / გამომწვევი 
ფაქტორები ძირეული მიზეზები საჭიროებები

ნიადაგის 
რაოდენობა

საძოვრების 
დეგრადაცია

არაკონტროლირებადი ძოვება / 
გადაძოვება, გადარეკვა

მწყემსების დაბალი 
ინფორმირებულობა, სათანადო 
ზონირების ან სხვა მარეგულირებელი 
ან ეკონომიკური მექანიზმების 
არარსებობა  საძოვრების მდგრადი 
მართვისთვის; კანონის აღსრულების 
ეფექტური მექანიზმების არარსებობა; 
ადგილობრივი ფერმერების დაბალი 
ინფორმირებულობა წყლის, 
მიწათსარგებლობის და სოფლის 
მეურნეობის მდგრადი პრაქტიკის 
შესახებ; მეცნიერული ცოდნის 
ნაკლებობა იმაზე, თუ რა ზეგავლენას 
ახდენს ადამიანის ჩარევა და 
კლიმატის ცვლილება მიწის ეროზიაზე 

და ა.შ.

•	 ეროზიული და დეგრადირებული სასოფლო-
სამეურნეო მიწების ინვენტარიზაცია;

•	 საძოვრების ინვენტარიზაცია და 
საძოვრების მართვის გეგმის შემუშავება 
მუნიციპალიტეტისთვის; საძოვრებისთვის 
ძოვების ნორმების დადგენა და საძოვრების 
მდგრადი მართვის ღონისძიებების 
განხორციელება;

•	 საძოვრების მდგრადი მართვის ღონისძიებების 
განხორციელება: ძოვების რეგულირება, 
კონტროლი, შემოღობვა, ეროზიის კონტროლის 
ღონისძიებები, საძოვრების გაწმენდა ქვებისგან, 
სარეველების კონტროლის ღონისძიებების 
განხორციელება, საძოვრების გრაფიკის 
და საძოვრების როტაციის მიდგომების 
დანერგვა, მწყემსების ცნობიერების ამაღლება 
მდგრადი საძოვრების შესახებ და ა.შ. უკანონო 
საძოვრებზე სამართალდამცავი ღონისძიებების 
გაუმჯობესება;

•	 ნიადაგის ხარისხის შესწავლა და მელიორაციის 
შესაბამისი პრაქტიკების განხორციელება;

•	 კატასტროფების მიმართ მზადყოფნისა და მათზე 
რეაგირების, ასევე, კლიმატისადმი გამძლეობის 
გეგმების შემუშავება;

•	 კატასტროფების რისკის შემცირების (DRR) 
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;

•	 ჰიდრომეტრული, აგრომეტეოროლოგიური 
და გეოლოგიური მონიტორინგის აღდგენა/
გაუმჯობესება, საფრთხეების შეფასება და 
ყოველწლიური მრავალმხრივი საფრთხეების 
ადრეული გაფრთხილების სისტემების დანერგვა;

•	 ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერა;

•	 ტრადიციული მეურნეობისა და მესაქონლეობის 
პრაქტიკების ხელშეწყობა და აღორძინება;

•	 კანონის აღსრულების შესაძლებლობების 
გაძლიერება, და ფერმერების ცნობიერების და 
შესაძლებლობების ამაღლება;

•	 მიწის მელიორაციის/ეროზიის კონტროლის 
ღონისძიებების განხორციელება;

•	 მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო სახიფათო და 
სამშენებლო და დემონტაჟის ნარჩენების (C&DW) 
მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის ნარჩენების 
შეგროვება და გატანა; წარმოქმნის წყაროსთან 
სეპარაციის სისტემის დანერგვა;

•	 ცხოველური ნარჩენების და მათი განკარგვის/
დამარხვის ადგილების ინვენტარიზაცია; 
დაბინძურებული უბნების დეკონტამინაციის 
ღონისძიებების შემუშავება; ცხოველური 
ნარჩენების არსებული ნაგავსაყრელების / 
გატანის ადგილების გაწმენდა და აღდგენა; 
შესაბამისი მარეგულირებელი და კონტროლის 
მექანიზმის შექმნა და კანონის აღსრულების 
გაუმჯობესება.

სახნავ-სათესი 
სავარგულების 
ეროზია და 
ნაყოფიერი ნიადაგის 
დაკარგვა; სასოფლო-
სამეურნეო მიწების 
და შინამეურნეობის 
ქონების დატბორვა, 
მეურნეობების 
ჩათვლით.

სოფლის მეურნეობის 
არამდგრადი პრაქტიკები 
- არამდგრადი სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკები და 
პრაქტიკები (მაგალითად, 
მიწის ზედმეტად კულტივაცია 
- ღრმა ხვნა / დამუშავება, 
თესლბრუნვა არ ხდება) 
ეროზიის კონტროლისა და 
სამელიორაციო ღონისძიებების 
არარსებობა; კატასტროფის 
რისკის შემცირების (DRR) 
არარსებული ან ავარიული 
ინფრასტრუქტურა; 
გადაძოვება; ხე-ტყის 
უკონტროლო და არამდგრადი 
მოპოვება; კლიმატით 
გამოწვეული ბუნებრივი 
საფრთხეები, განსაკუთრებით 
კი წყალდიდობები, 
წყალმოვარდნები და გვალვები

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის მართვის ეფექტური პოლიტიკის 
არარსებობა, მიწათსარგებლობის 
დაგეგმვისა და განხორციელების 
მექანიზმების ჩათვლით (მაგალითად, 
მიწათსარგებლობის ზონირება, 
მიწის აღრიცხვა და მონიტორინგი, 
მიწათსარგებლობის საფასური, მიწის 
განაწილება); ადგილობრივ დონეზე 
ცოდნის ნაკლებობა სათანადო 
აგრარული პრაქტიკების შესახებ; 
ცოდნისა და მონაცემების ნაკლებობა 
კლიმატის ცვლილების და კლიმატით 
გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების 
და მიწის რესურსებზე მათი 
ზეგავლენის შესახებ; არ არსებობს 
მრავალმხრივი საფრთხეების 
ადრეული გაფრთხილების სისტემა.

მიწათსარგებლობის 
არამდგრადი პრაქტიკები; 
ცვლილება კლიმატის 
ფაქტორებში 

მიწათსარგებლობის არამდგრადი 
პრაქტიკები; კლიმატის ცვლილება 

ნიადაგის ხარისხი ნიადაგის 

დაბინძურება

დამაბინძურებლების 
გამოჟონვა სპონტანური 
ნაგავსაყრელებისა და 
სამარხებიდან, ღია 
საბადოებიდან და კუსტარული 
საპირფარეშოებიდან; 
ურბანული და სასოფლო-
სამეურნეო ჩამონადენი; 
გადაუმუშავებელი ჩამდინარე 
წყლების ჩაშვება მიწის 
ზედაპირზე; პლასტმასის 
მულჩის ჩარჩენა სახნავ მიწებზე 
ხვნის დროს.

აგროქიმიკატების არასათანადო 
გამოყენება; არასაკმარისი ცოდნა 
ოპტიმალური აგროქიმიური 
საშუალებების შესახებ; ნიადაგის 
ხარისხის მარეგულირებელი და 
სამართალდამცავი მექანიზმების 
არარსებობა; გარემოს 
დაბინძურების კონტროლის 
ეფექტური მარეგულირებელი და/
ან ეკონომიკური მექანიზმების 
არარსებობა; ფინანსური, ტექნიკური 
და ადამიანური რესურსების 
არარსებობა გარემოსდაცვითი 
კონტროლის ეფექტური პოლიტიკის 
განსახორციელებლად, რაშიც შედის 
ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების 
მართვის პოლიტიკა; ფერმერების 
დაბალი ინფორმირება ორგანული 
ფერმერული მეურნეობის შესახებ 
და მულჩირებისთვის გამოყენებული 
პლასტმასის მასალით გამოწვეული 
ზიანი
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ტყის რესურსები
ზეწოლის ფაქტორები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსებზე დიდი ანთროპოგენული და 
ბუნებრივი ზეწოლის ფაქტორებია: 

•	 ხე-ტყის არამდგრადი ჭრა:

o ხეების არამდგრადი ჭრა, როცა ხდება ახალგაზრდა ჯანსაღი ხეების მოჭრა ადვილად მისადგომ 
ადგილებში / პირწმინდა ჭრა;

o არასაკმარისი/არანაირი სანიტარული ჭრა;

o ტყეების გაწმენდა დაცემული ხეებისგან არ ხდება, ან ძალიან იშვიათია; 

o ხის უკანონო ჭრა შეშის და მერქნის წარმოებისთვის - ტყის დიდი ფართობების არარსებობის გამო, 
ტყის მერქნული რესურსები კომერციული მიზნებისთვის თითქმის არ მოიპოვება. ეს რესურსები 
ძირითადად ინდივიდუალური მიზნებისთვის გამოიყენება შეშის და ხის, როგორც სამშენებლო 
მასალის წარმოებისთვის. Betula pubescens var. litwinowii, Carpinus betulus, Fagus orientalis, Pinus nigra, 
P. sylvestris var. hamata, Quercus macranthera, Sorbus aucuparia, Salix excels სამშენებლო მასალისთვის 
გამოიყენება, ხოლო Acer pseudplatanus, Carpinus betulus, C. orientalis, Betula pubescens var. litwinowii, 
Fagus orientalis, Juniperus oblonga, Malus orientalis, Pinus sylvestris, Pyrus caucasica, Prunus cerasifera, 
Quercus macranthera, Rhamnus palasii, Sorbus aucuparia, S. graeca, Salix excelsa, S. caprea - ასევე 
შეშისთვის იჭრება.

 მერქნისა და შეშის რესურსები კონტროლდება და მეტნაკლებად თანაბრად ნაწილდება სოფლის 
მაცხოვრებლებს შორის ადგილობრივი სატყეო დეპარტამენტის მიერ. ზოგი შინამეურნეობა 
თავიანთ ბაღში გასხლული ხეების მოჭრილ ტოტებს იყენებს ზამთრის განმავლობაში, ან უფრო 
ხშირად შეშას სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ყიდულობენ. ერთ ოჯახს ზამთარში 
5-6 მ3 შეშა სჭირდება, რომელსაც ისინი ადგილობრივ ბაზრებზე ყიდულობენ, სადაც შეშა სხვა 
რეგიონებიდან ან მუნიციპალიტეტებიდან არის შემოტანილი. უკანონო ჭრა ასევე ხდება როგორც 
სახელმწიფო ტყეებში, ასევე ჯავახეთის დაცული ტერიტორიის ტყის მცირე კორომებში.

•	 პირუტყვის ძოვება ტყის ტერიტორიაზე;

•	 ნარჩენების უკანონოდ გატანა და გადაყრა ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ 
ადვილად მისაწვდომ ტყის ტერიტორიებზე, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების 
დასვენებისა და გაჯანსაღებისთვის (სარეკრეაციოდ) გამოიყენება;

•	 კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ამინდის ექსტრემალური მოვლენები, 
მაგალითად, გაზრდილი ტემპერატურა და მშრალი დღეები/გვალვა, რაც წყლის დეფიციტს და, ამრიგად, 
ხეების გაშრობას და ტყის ხანძრებს იწვევს; გახშირებული ძლიერი წვიმები, წყალდიდობები და 
წყალმოვარდნები, რაც დიდი ტერიტორიების, მათ შორის ტყეების დატბორვას იწვევს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ტყით დაფარული დიდი ტერიტორიების და წიწვოვანი ხის კორომების არარსებობის 
გამო, ახალქალაქში ტყის ხანძრები ხშირ მოვლენას არ წარმოადგენს. 2015 წლიდან 2019 წლამდე, მხოლოდ 
1 ტყის ხანძარი დარეგისტრირდა სახელმწიფო ტყის ახალქალაქის მონაკვეთის 2 ჰა ფართობზე, რომელსაც 
ხეებისთვის ზიანი არ მიუყენებია.126

ზემოქმედება.  არსებული ზეწოლის ფაქტორები შემდეგი სახის ზეგავლენას ახდენს:

•	 ტყეების გაჩეხვა - GFW-ის საქართველოს ინტერაქციული რუკის მონაცემებით, 2019 წლისთვის 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა 52 ჰა ხეების საფარი დაკარგა, რაც 2001 წლის შემდეგ ხეების საფარის 
0.88%-ით შემცირების ეკვივალენტურია.

126. ეროვნული სატყეო სააგენტო (NFA)
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ხეების საფარის დაკარგვა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში

91
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წყარო: საქართველოს ინტერაქციული რუკა. GFW.

დანაკარგის საპირისპიროდ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაახლოებით 370 ჰა ხეებით დაიფარა, რაც 
ხეების საფარის დანაკარგს გადაწონის. ქვემოთ მოყვანილია გაუტყევებული და განაშენიანებული ტყეების 
რუკა. ის ტერიტორიები, სადაც ხეების საფარი დაიკარგა, წითელი წერტილებით არის წარმოდგენილი, ხოლო 
ხეების განაშენიანების ადგილები - ლურჯი წერტილებით.

ხეების საფარის გაზრდა-დაკარგვა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში

წყარო: საქართველოს ინტერაქციული რუკა, GFW.
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•	 ტყის ხარისხის გაუარესება 

o ახალგაზრდა და მწიფე ჯანმრთელი მერქნიანი ხეების დაკარგვა და მწიფეზე უხნესი და ძველი 
ხეების, აგრეთვე ფაუტი და მკვდარი ხეების რაოდენობის ზრდა;

o ტყის კორომების სიმჭიდროვის შემცირება;

o ტყის ეროზიული ნიადაგები.

ტყის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები. ტყის მართვის კონცეფციის, 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიისა და მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან 2017 და 2020 წლებში 
გამართული კონსულტაციების საფუძველზე, ტყის მართვის ძირითადი გამოწვევები/საკითხები, მათი 
გამომწვევი და ძირეული მიზეზები და საჭიროებები გამოვლინდა, რომლებიც ქვემოთ ცხრილში არის 
მოცემული.

ტყის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები

გამოწვევის / 
საკითხის ტიპი

გამოწვევა / 
საკითხი

პირდაპირი / 
გამომწვევი 
ფაქტორები

ძირეული მიზეზები საჭიროებები

მერქნული 
რესურსების 
რაოდენობა 
და ხარისხი

გაუტყევება / 
ტყით დაფარული 
ტერიტორიის 
და მერქნული 
რესურსების 
შემცირება; ტყის 
სიმჭიდროვის 
შემცირება, 
სახეობების 
შემადგენლობის 
ცვლილება, 
ტყეების ასაკი და 
მდგომარეობა.

მერქნული 
რესურსების 
არამდგრადი 
გამოყენება, მათ 
შორის, ხეების 
უკონტროლო / 
უკანონო ჭრა შეშის 
და სამშენებლო 
მასალის 
მისაღებად; 
არამერქნული 
რესურსების 
უკონტროლო 
მოპოვება; 
გადაძოვება ტყის 
ეკოსისტემებში; 
ტყის არასაკმარისი 
მოვლა და 
აღდგენა; 
ტყეების ნაგვით 
დაბინძურება; 
კლიმატით 
გამოწვეული 
ბუნებრივი 
საფრთხეები, 
მავნებლებით 
გამოწვეული 
დაავადებების 
გავრცელება; ტყის 
ხანძრები.

ხე-ტყის ჭრის 
არამდგრადი მეთოდები, 
მაგ. პირწმინდა ჭრა,  
ჯანმრთელი ხეების 
ჭრა; ტყის დაცვის 
ზომების არარსებობა 
/ ნაკლებობა; 
ფინანსური და 
ტექნიკური რესურსების 
ნაკლებობა სანიტარული 
ჭრის, მავნებლების 
კონტროლის და ტყეების 
განაშენიანების / 
აღდგენის და სატყეო 
ღონისძიებების 
განსახორციელებლად; 
ენერგიის 
ალტერნატიული 
წყაროების 
არასაკმარისად 
გამოყენება; 
მუნიციპალურ დონეზე 
მყარი ნარჩენების 
არასათანადო მართვა და 
კანონის არასაკმარისად 
აღსრულება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დაბალი სოციალურ-
ეკონომიკური დონე, 
ვისაც შეზღუდულად 
/ არანაირად არ 
მიუწვდება ხელი 
ენერგიის უსაფრთხო 
წყაროებზე (მაგალითად, 
ბუნებრივი აირი); 
მონიტორინგის 
არასათანადო 
სისტემები; კანონის 
ეფექტურად აღსრულების  
არასაკმარისი სისტემა; 
ადგილობრივი 
დაინტერესებული 
მხარეებისა და 
ტურისტების დაბალი 
ინფორმირებულობა 
ტყეების, მდგრადი 
სატყეო მეურნეობების, 
ტყის ხანძრების და სხვა 
საკითხების შესახებ; 
კლიმატის ცვლილება; 
არასაკმარისი ცოდნა 
და მზადყოფნა 
კლიმატის ცვლილებით 
გამოწვეული ბუნებრივი 
საფრთხეების მიმართ, 
ტყის ხანძრების 
ჩათვლით.

•	 ყველა სახის ჭრის ჩატარება, ხის წლიური საშუალო ნამატის 
საფუძველზე;

•	 ყველანაირი ჭრის დროს დაახლოებით 4-5 მწიფეზე უხნესი, 
ძველი და ხმელი ხის დატოვება, რადგან მკვდარი ხეები და 
დაცემული ხე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეკოსისტემებში, 
რამდენადაც ეს ქმნის ველური ბუნების ჰაბიტატს, ხელს უწყობს 
საკვები ნივთიერებების ბრუნვას, მცენარეს რეგენერაციაში 
ეხმარება, ეროზიას ამცირებს და ზეგავლენას ახდენს როგორც 
დრენაჟზე, ასევე ნიადაგის ტენიანობასა და ნახშირბადის 
მარაგზე და ა.შ.

•	 ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისთვის მაღალი 
ეკოლოგიური მნიშვნელობის მქონე სექციების გამოვლენა და 
გამოყოფა, სადაც არის წითელ ნუსხაში შეტანილი, რელიქტური 
და ენდემური სახეობები, ასევე ბიომრავალფეროვნების 
მონიტორინგის, კონსერვაციისა და დაცვის ღონისძიებების 
განხორციელება;

•	 ტყის მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება და მუდმივი 
დაკვირვება ტყეების მდგომარეობაზე, განხორციელებულ სატყეო 
ღონისძიებებზე, ბუნებრივი საფრთხეების ზეგავლენაზე და ა.შ.

•	 ეროზიის კონტროლის ღონისძიებების განხორციელება;

•	 ტყის მისასვლელი გზების მშენებლობა / რეაბილიტაცია 
გარემოს დაცვის უზრუნველყოფაზე მიმართული ზომების 
გათვალისწინებით;

•	 პირუტყვის ძოვების ნორმებისა და წესების დადგენა და კანონის 
აღსრულების შესაძლებლობების გაუმჯობესება;

•	 ადგილობრივი მოსახლეობის გაზიფიკაცია;

•	 ენერგოეფექტური (მაღალი ეფექტურობის შეშის ღუმელები 
და ა.შ.) და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების (ბიოგაზი, 
მზის ენერგიაზე მომუშავე წყლის გამაცხელებლები და ა.შ.) 
დანერგვის ინიციატივების ხელშეწყობა მოსახლეობის და 
შინამეურნეობების დონეზე;

•	 შეშაზე ზუსტი მოთხოვნის გაანგარიშება და მდგრადი ჭრის 
ნორმები;

•	 მავნებლების შეფასების, მონიტორინგისა და კონტროლის 
ღონისძიების განხორციელება (მაგ. ხაფანგი-ფერომონის 
დაყენება);

•	 შერჩევითი სანიტარული ჭრის განხორციელება ოდნავ 
დეგრადირებულ მონაკვეთებში და პირწმინდა ჭრა ისეთ 
მონაკვეთებში, სადაც ხეების 30% გამხმარი და მომაკვდავია;

•	 ტყის განაშენიანების/აღდგენის ღონისძიებების 
განხორციელება;

•	 ბუნებრივი რეგენერაციის მხარდამჭერი ღონისძიებების 
განხორციელება, რაშიც შორის ნიადაგის კულტივაცია, თესვა, 
შემოღობვა და ა.შ.

•	 ადგილობრივი თემის, მწყემსებისა და ტურისტების 
ინფორმირებულობის ამაღლება ტყის რესურსების და მდგრადი 
მეტყევეობის მნიშვნელობის შესახებ;

•	 მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვისა და კანონის 
აღსრულების გაუმჯობესება; ადგილობრივი მოსახლეობისა და 
სხვა დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება ტყის 
ეკოსისტემების დანაგვიანების უარყოფითი გავლენის შესახებ;

•	 მეჯოგეობის ტრადიციული პრაქტიკების წარმოჩენა და 
აღორძინება;

•	 სამართალდამცავი და ხანძარსაწინააღმდეგო 
შესაძლებლობების, აგრეთვე შესაბამისი უწყებების 
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება; მთავარი დაინტერესებული 
მხარეების ცნობიერების ამაღლება ტყის ხანძრების შესახებ.
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ბიომრავალფეროვნება
ზეწოლის ფაქტორები.  ბიომრავალფეროვნებაზე შემდეგი მთავარი ფაქტორები ახდენს ზეგავლენას 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიებში და მის გარეთ:

•	 გადაძოვება - როგორც ზემოთ იქნა განხილული მიწის რესურსებზე ზეწოლის ფაქტორების და 
ზემოქმედების განყოფილებაში, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების უმეტესი ნაწილი საგარეჯოს და 
მარნეულის რაიონის მომთაბარე მწყემსების მიერ საზაფხულო საძოვრებად გამოიყენება,  ყოველგვარი 
რეგულირებისა და კონტროლის გარეშე. პირუტყვის რაოდენობა საკმაოდ დიდია ამ ტერიტორიებზე, 
რაც მიწის მნიშვნელოვან ეროზიას, ასევე, სტეპების და მდელო-სტეპების დეგრადაციას იწვევს.

•	 ბრაკონიერობა და სხვა უკანონო საქმიანობა დაცულ ტერიტორიებზე:127

o 2014წ. - დაცული რეჟიმის დარღვევის 19 შემთხვევა, უკანონო ნადირობის 6 შემთხვევა, უკანონო 
თევზაობის 1 შემთხვევა, უკანონო ძოვების 1 და ტერიტორიის უკანონოდ დაკავების 1 შემთხვევა.

o 2015წ. - დაცული რეჟიმის დარღვევის 18 შემთხვევა, უკანონო თევზაობის 1 შემთხვევა, უკანონო ძოვების 
4 და 2 სხვა შემთხვევა

o 2016წ. - დაცული რეჟიმის დარღვევის 2 შემთხვევა, ტერიტორიის დაკავების 2 და უკანონო ძოვების 6 
შემთხვევა

o 2017წ. - ხის უკანონო ჭრის 3 შემთხვევა, უკანონო ძოვების 11 და უკანონო თევზაობის 1 შემთხვევა
o 2018წ. - უკანონო ძოვების 9 შემთხვევა, ნარჩენების გადაყრის/დანაგვიანების 1 შემთხვევა და 4 სხვა 

შემთხვევა
o 2019წ. - დაცული რეჟიმის დარღვევის 1 შემთხვევა, ნარჩენების გადაყრის/დანაგვიანების 2, ტერიტორიის 

დაკავების 2 და უკანონო ძოვების 9 შემთხვევა.
•	 წყალაღება და მდინარის რეგულირება, რომლებიც გავლენას ახდენენ წყლის ეკოსისტემებსა და 

ბიოტაზე;
•	 მტკნარი წყლის (მდინარეები და ტბები) დაბინძურება - ჩამდინარე წყლების და საკვები ნივთიერებების 

ჩაშვება შინამეურნეობებიდან, მეცხოველეობის ფერმებისა და საძოვრების ადგილებიდან. ამან 
შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს წყლის ბიოტაზე და მათ ჰაბიტატებზე;

•	 ტყეების წინ და შიგნით, მდინარის ნაპირებსა და მდინარის კალაპოტებზე მდებარე ნარჩენების უკანონო 
ნაგავსაყრელებიდან გამონაჟონი; ვიზიტორების მიერ ჯავახეთის დაცული ტერიტორიის დანაგვიანება;

•	 მდინარეების კალაპოტების და ნაპირების/ტერასების დაღრმავება (ქვიშის და ხრეშის მოპოვება);
•	 კომფორტის დარღვევა და ვიზიტორებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მიყენებული ზიანი - ეს 

ამ ეტაპზე აქტუალურად არ განიხილება, თუმცა არსებული ტენდენციის გათვალისწინებით, ვიზიტორთა 
რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა ამ საკითხის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს;

•	 ტყის ხანძრები - ტყის ხანძრებისადმი ახალქალაქის ტყეების შედარებით დაბალი მიდრეკილების 
მიუხედავად, წიწვოვანი ტყის კორომების მცირე ტერიტორიების არსებობა ტყის ხანძრის საშიშროებას 
ქმნის;

•	 კარწახისა და თევზაობისთვის გამოყენებულ სხვა ტბებში ინვაზიური სახეობების შემოტანა, მაგალითად, 
ჩვეულებრივი კარჩხანა (Carassius carassius) და მდინარის კიბო.

•	 კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეები - კლიმატით 
გამოწვეული ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეები, რომლებიც დაჩქარებულია მიმდინარე კლიმატის 
ცვლილებით, ბუნებრივ ეკოსისტემებს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის. კლიმატის ცვლილება 
შეიძლება განვიხილოთ სხვა ზეწოლის ფაქტორების მიმართ, როგორიცაა უცხო ინვაზიური სახეობები, 
ტყის ხანძრები და მავნებლები.

ზემოქმედება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიომრავალფეროვნება შემდეგი სახის ზემოქმედებას 
განიხდის:

•	 საძოვრად გამოყენებული ჰაბიტატების/ეკოსისტემების, კერძოდ კი სტეპების, მდელო-სტეპების, 
სუბალპური და ალპური მდელოების, ასევე შერეული და წიწვოვანი ტყეების მცირე კორომების, 
ჭარბტენიანი ნიადაგების და წყლის ეკოსისტემების დეგრადაცია, ფრაგმენტაცია და დაკარგვა;

•	 ხმელეთის სახეობების და წყლის ბიოტის, მათ შორის, ადგილობრივი და ენდემური სახეობების 
დაკარგვა. 

ქვემოთ მოცემულია დეგრადირებული საძოვრების და ტყის ტერიტორიების რუკები, რომლებიც ტყის 
ხანძრების შედარებით მაღალი რისკის ქვეშ არიან.

127. წყარო: ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმა. ბუნება და განვითარება. კონტრაქტი: CNF/2019/TAGA-GEO-068 
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ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების საძოვრები. 

(მწვანე ფერი არადეგრადირებულ ადგილებს აღნიშნავს; ნარინჯისფერი - კარგ მდგომარეობაში მყოფ 
საძოვრებს, წითელი - ძლიერ დეგრადირებულ ადგილებს, სადაც ძოვება სრულად უნდა აიკრძალოს)

ველური ხანძრების რისკის წინაშე მყოფი დაცული ტერიტორიები 

(წითელი ფერი აღნიშნავს მაღალ საფრთხეს, ვარდისფერი კი საშუალოდან დაბალ საფრთხეს)

წყარო: წყარო: ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმა.
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ბიომრავალფეროვნების მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები. ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილია ბიომრავალფეროვნების მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი 
გამოწვევები/საკითხები, მათი გამომწვევი/პირდაპირი ფაქტორები, ძირეული მიზეზები და საჭიროებები, 
რომლებიც წინამდებარე კვლევის ფარგლებში შესრულებულ ზემოქმედების ფაქტორების-ზეგავლენის 
სწრაფ ანალიზს, ხელმისაწვდომ კვლევებს და დაგეგმვის დოკუმენტებს, აგრეთვე ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებს ეფუძნება.

ბიომრავალფეროვნების მართვის ძირითადი გამოწვევები

გამოწვევის / 
საკითხის ტიპი გამოწვევა / საკითხი უშუალო / 

ძირითადი მიზეზები ძირეული მიზეზები საჭიროებები

ეკოსისტემები / 
ჰაბიტატები და 
სახეობები

•	 ბუნებრივი 
ეკოსისტემებისა 
და ბიოტების 
დეგრადაცია 
(განადგურება, 
შეცვლა და 
ტრანსფორმაცია)

•	 ადგილობრივი 
სახეობების 
დაკარგვა

გადაძოვება 
და უკანონო 
საძოვრები; 
ინტენსიური 
ჭრა, უკანონო 
ჭრის ჩათვლით; 
ინვაზიური 
სახეობების 
გავრცელება; 
მავნებლების 
გავრცელება, 
ბრაკონიერობა, 
არამდგრადი 
ტურიზმი; ტყის 
ხანძრები; 
დანაგვიანება; 
ქვიშის და ხრეშის 
მოპოვება; წყლის 
ნაკადების 
დაბინძურება 
ნუტრიენტებით, 
ჩაშვებული მყარი 
ნაწილაკებით და 
ა.შ., წყალაღება 
და მდინარის 
რეგულირება; 
დანაგვიანება 
დაცული 
ტერიტორიების 
შიგნით და 
გარეთ; კლიმატის 
ცვლილება 
და კლიმატით 
გამოწვეული 
ბუნებრივი 
საფრთხეები.

ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციისა და 
მდგრადი გამოყენების 
არაადეკვატური 
იურიდიულ-
მარეგულირებელი, 
პოლიტიკური და 
ინსტიტუციური ჩარჩოები; 
საძოვრების მდგრადი 
მართვის რეგულაციების 
და განხორციელების 
არარსებობა, 
მონიტორინგისა 
და კონტროლის 
მექანიზმების ჩათვლით; 
ბიომრავალფეროვნების 
მონიტორინგისა და 
კანონის აღსრულების 
არასათანადო 
შესაძლებლობები დაცული 
ტერიტორიების შიგნით და 
მათ გარეთ, ტექნიკური და 
ფინანსური რესურსების 
და კვალიფიციური 
პერსონალის ნაკლებობის 
ჩათვლით; არასათანადო 
ხანძარსაწინააღმდეგო 
შესაძლებლობები; 
მავნებლების ცუდი/
არანაირი კონტროლი; 
სიღარიბის მაღალი 
დონე და ადგილობრივი 
მოსახლეობის დაბალი 
ინფორმირებულობა 
გარემოსდაცვით 
საკითხებზე, არასათანადო 
ცოდნა და მონაცემები 
იმის შესახებ, თუ რა 
ზეგავლენას ახდენს 
კლიმატის ცვლილება და 
ბუნებრივი საფრთხეები 
ბიომრავალფეროვნებაზე. 
ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის და 
დაცული ტერიტორიების 
პერსონალის 
შესაძლებლობები 
კატასტროფისთვის 
მზადყოფნისა და მათზე 
რეაგირების სფეროში; 
წყლის და ნიადაგის 
დაბინძურების შემცირების 
ტექნოლოგიების 
არარსებობა; 
კატასტროფების 
რისკის შემცირების 
(DRR) მოშლილი 
ინფრასტრუქტურა და 
ფინანსების არარსებობა 
ამ ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციისთვის.

•	 სამართალდამცავი მექანიზმების გაუმჯობესება 
და რეინჯერთა შესაძლებლობების გაზრდა, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნას ბიომრავალფეროვნების 
დაცვა ბრაკონიერებისა და ტყის უკანონო 
მჭრელებისგან;

•	 მდგრადი წესების დამკვიდრება ნადირობისა და 
თევზაობის კონტროლის მიზნით;

•	 ალპური საძოვრების მართვის ეფექტური 
მარეგულირებელი და განხორციელების მექანიზმების 
შექმნა;

•	 ინვაზიური სახეობების, აგრეთვე ძირითადი 
სახეობების მონიტორინგისა და კონტროლის 
პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

•	 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი 
ბიომრავალფეროვნების და მდგრადი პრაქტიკის 
გამოყენების მნიშვნელობის შესახებ;

•	 სანიტარული ინფრასტრუქტურის განვითარება დაცულ 
ტერიტორიებზე;

•	 კლასგარეშე გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო 
საქმიანობის ხელშეწყობა ეკოკლუბების საშუალებით;

•	 ტყის და მიწის დეგრადაციის შემცირების / 
პრევენციის მიზნით არასტრუქტურული და 
სტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელება;

•	 ეკოტურიზმის და დაცულ ტერიტორიებზე 
დაფუძნებული ტურიზმის ხელშეწყობა;

•	 ენერგიის ალტერნატიული წყაროების და 
ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება;

•	 კლიმატის ზემოქმედების შეფასება დაცული 
ტერიტორიების ტყეებსა და ბიომრავალფეროვნებაზე;

•	 წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

•	 მიწის მართვის მდგრადი პრაქტიკის განხორციელება, 
მავნებლების ინტეგრირებული მართვის პრაქტიკების 
ჩათვლით;

•	 მდინარის ფსკერის გაღრმავების გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასება; ქვიშის და ხრეშის მოპოვების 
ლიცენზიის მფლობელებისთვის გარემოსდაცვითი 
მოთხოვნების დადგენა;

•	 ჭარბტენიანი ნიადაგების და მაღალმთიანი ტყეების 
აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;

•	 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისა 
და რეინჯერების, ასევე მოხალისეების 
შესაძლებლობების გაძლიერება კატასტროფების 
რისკის მართვის (DRR), მათ მიმართ მზადყოფნისა და 
რეაგირების საკითხებში;

•	 დაცული ტერიტორიების ნარჩენების მართვის 
გეგმის შემუშავება და განხორციელება: დაცულ 
ტერიტორიებში წარმოქმნილი ნარჩენების 
მთლიანი რაოდენობის შეფასება, პროგნოზების 
ჩათვლით; ნარჩენების შემადგენლობის შესწავლა; 
კონტეინერების საჭიროებების გაანგარიშება WGI-ის 
და MSW-ის პროგნოზების საფუძველზე; კონტეინერების 
სათანადო დიზაინისა და კონტეინერების 
სივრცული მდებარეობის იდენტიფიკაცია; 
კონტეინერების შეძენა და მათი განთავსება დაცული 
ტერიტორიების შესასვლელებთან და საპიკნიკე 
ადგილებზე, წარმოშობის წყაროსთან სეპარაციის 
პროგრამის დანერგვა (სასურველია, ორი ან სამი 
კონტეინერი მშრალი და სველი ფრაქციების 
და ბიო ნარჩენებისათვის; მწვანე ნარჩენების 
მარტივი აერობული კომპოსტირების დაწყება, 
გამაფრთხილებელი პლაკატების / ბანერების 
განთავსება პოლიტიკის შესახებ - „რაც შედის, ის 
გამოდის“, ბილიკების პერიოდული მონიტორინგი, 
ვიდეო ხაფანგების განთავსება და კანონის 
აღსრულების გაუმჯობესება; დაცული ტერიტორიების 
ობიექტების პერიოდული დასუფთავების 
ღონისძიებების მოწყობა ადგილობრივი მოსახლეობის 
და ეკოკლუბების წევრების მონაწილეობით, 
მოსახლეობის ინფორმირება და ადვოკატირების 
კამპანიები დანაგვიანების და ნარჩენების გადაყრის 
წინააღმდეგ.
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P3 - (გარემოს დაცვა) - პრობლემების ხე
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შემცირებული ბუნებრივი რესურსების ბაზა, 
როგორც ადგილობრივი საარსებო საშუალებების მთავარი 

წყარო და, შესაბამისად, გაზრდილი სიღარიბე სოფლად

გარემოს, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
და კეთიaლდღეობის შემცირებული ხარისხი 

2. წყლის და ნიადაგის ხარისხის გაუარესება

დაკარგული ეკონომიკური აქტივები და გაუარესებული საარსებო 
საშუალებები, ანუ შეფერხებული სოფლის განვითარება

3. კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების გააქტიურება 
(მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, წყალმოვარდნა) 

2. ხმელეთის და წყლის დეგრადირებული ეკოსისტემები, 
მოდიფიცირებული მდინარის მასები, დატბორვის ზონები, ტყეები, 

სახნავ-სათესი სავარგულები და საძოვრების მიწები

1. გარემოსდაცვითი 
და ბუნებრივი რესურსების 

არამდგრადი მართვის ტექნოლოგიებისა 
და პრაქტიკის გამოყენება 

2. შეზღუდული/არარსებული ინფორმაცია 
და ადგილობრივი ცოდნა და 
შესაძლებლობები მდგრადი 

გარემოს და ბუნებრივი 
რესურსების ინტეგრირებული მართვის, 

CCA/DRR და RE/EE-ის შესახებ

3. მოშლილი / არარსებული 
საბაზისო გარემოსდაცვითი 

და CCA /DRR ინფრასტრუქტურა

4. მცირე ხელმისაწვდომობა 
გარემოსდაცვითი და CCA/DRR 

დაფინანსებაზე

5. ადგილობრივი თემების, მათ 
შორის ახალგაზრდების 

შეზღუდული მონაწილეობა 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტი-

ლებების მიღებაში

6. ქალების შეზღუდული 
მონაწილეობა გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებების 
მიღებაში

5.1 ახალგაზრდული 
გარემოსდაცვითი 

პროგრამების შეზღუდული 
რაოდენობა

5.2 ახალგაზრდული და 
სათემო გარემოსდაცვითი 

ინიციატივების მცირე 
მხარდაჭერა

5.3 ეკოკლუბების მცირე 
რაოდენობა და დაბალი 

შესაძლებლობები

4.2. შეზღუდული საჯარო 
დაფინანსება გარემოს 

დაცვისთვის

4.4. შეზღუდული / არასაკმარისი 
წვდომა არასაჯარო 

(საზოგადოებრივ და კერძო 
სექტორზე) დაფინანსებაზე

4.3. ეფექტიანი ეკონომიკური 
ინსტრუმენტების, მაგ. 

დაბინძურების და ბუნებრივი 
რესურსების გადასახადების 

შეზღუდულად ან 
არანაირი გამოყენება

3.1 მოშლილი / არარსებული 
წყლის ინფრასტრუქტურა

3.3. მოშლილი / არარსებული 
DRR ინფრასტრუქტურა 
(სანიაღვრე სადრენაჟო

 სისტემები, გაბიონები და ა.შ.

2.2 შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები 
წყლის რესურსების ინტეგრირებული 
მართვის, SLM-ის და მდგრადი სატყეო 

მეურნეობის შესახებ

2.3 შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები 
ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის 

შესახებ

1.4 შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები 
CCA/DRR– ის შესახებ

2.1 გარემოსდაცვითი მონაცემების და 
მონიტორინგის შესაბამისი სისტემების 
არარსებობა/ნაკლებობა, როგორიცაა 

ჰიდრომეტრიული, გეოლოგიური / 
აგრომეტეოროლოგიური და ბიომრავალფე-

როვნების მონიტორინგის 
და პროგნოზირების სისტემა

1.1 წყლის მართვის 
არაინტეგრირებული / არამდგრადი 
პრაქტიკების და ტექნოლოგიების 

გამოყენება

1.2 მიწის, ტყის და 
ბიომრავალფეროვნების 

არამდგრადი მართვის პრაქტიკების 
გამოყენება

1.3 ნარჩენების მართვის 
არამდგრადი პრაქტიკების და 
ტექნოლოგიების გამოყენება  

1.4 განახლებადი ენერგიის 
ენერგოეფექტური (RE/EE) 

ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება

1.5 CCA/DRR პრაქტიკის 
და ტექნოლოგიების 

შეზღუდული გამოყენება

ძირეული პრობლემა: ადამიანის ჩარევამ და კლიმატის ცვლილებამ გარემოს დეგრადაცია გამოიწვია

გამჭოლი –
ინფრასტრუქტურა 

გამჭოლი - 
სოფლის მეურნეობა

გამჭოლი - 
მმართველობა

გამჭოლი - 
ეკონომიკა - ტურიზმი

გამჭოლი - 
ჯანმრთელობა და 
სოციალური კეთილდღეობა, 
ასევე, ახალგაზრდული და
 გენდერული განზომილებები
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

P3 - (გარემოს დაცვა) - შემოთავაზებული ღონისძიებები ინტერვენციებისთვის
ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. აღნიშნული ჩარევები საყოველთაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის 
ინსტრუმენტებს ემყარება, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ ამ პრიორიტეტისთვის - საზოგადოება, რაც სოციალურ ასპექტებთან 
(თუ გარემოსთან?) თანხვედრაშია. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა წინამდებარე დოკუმენტის დანართში არის მოცემული.

შემოთავაზებული 
ინტერვენციები დეტალური კომენტარი

მუნიციპალიტეტის 
საჭიროებებთან 

შესაბამისობა

OECD-ის 
შესაბამისი 
პოლიტიკის 

ინსტრუმენტი 

გამჭოლი 
პროგრამები

•	 P3-EN01 - 
ბუნებრივი 
რესურსების 
ინტეგრირე-
ბული მართვა

ინტერვენციის მიზანია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ცოდნის და შესაძლებლობების ამაღლება, გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის პოლიტიკის, პრაქტიკებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება. გარემოს დაცვის 
სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება მყარი ნარჩენების მართვაზე, რადგან მუნიციპალური ნარჩენები 
ერთ-ერთი მთავარი ზეწოლის ფაქტორია ბუნებრივ რესურსებზე, რაც ასევე ხელს უშლის სოფლის განვითარებას (სოფლის 
მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.). ბუნებრივი რესურსების მართვის თვალსაზრისით, ყურადღება გამახვილდება რბილ და 
ხისტ ზომებზე, რომლებიც ანთროპოგენულ და ბუნებრივ ზეწოლას მოხსნის/შეამცირებს წყლის, მიწის და ბიოლოგიურ 
რესურსებზე (ზონები, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები, თეთრობის აღკვეთილი, სუბალპური და ალპური საძოვრების 
ჩათვლით, მაღალმთიანი ვულკანური ეკოსისტემები - ტბები და ჭარბტენიანი ნიადაგები და ა.შ. ასევე, მნიშვნელოვანი 
მცენარეული და ცხოველური სახეობები). ინტერვენცია დაკავშირებული იქნება გარემოს დაცვის (კერძოდ, ნარჩენების 
მართვის) და ბუნებრივი რესურსების (წყლის, მიწის და ბიოლოგიური რესურსები, ტყეების ჩათვლით) მართვის საკითხებთან 
და მათ გამომწვევ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებსა და ძირეულ მიზეზებთან, რომლებიც განისაზღვრება სწრაფი ზეწოლა-
ზეგავლენის და პრობლემური ხის ანალიზის მეშვეობით, რაც წინამდებარე მუნიციპალური შეფასების ფარგლებში 
იმართება. ისინი ასევე პრიორიტეტების სახით ჩამოთვლილია სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიებსა 
და გეგმებში, როგორიცაა „გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამა“ (NEAP), სოფლის განვითარების 
სტრატეგია, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, ირიგაციის განვითარების სტრატეგია, რეგიონული 
განვითარების სტრატეგია, ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგია, 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა. უფრო მეტიც, ბევრი ღონისძიება, 
რომელიც მოცემული ინტერვენციის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს, პრიორიტეტად იქნა მიჩნეული ადგილობრივი 
დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის LAG-ის წევრების მიერ, ENPARD 2-სა და ENPARD 3-ის განმავლობაში გამართული 
კონსულტაციების დროს.

     

•	 გარემოს 
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•	 P3-EN02 - 
კლიმატით 
გამოწვეული 
ბუნებრივი 
საფრთხეების 
მიმართ 
საზოგადოების 
მდგრადობის 
გაძლიერების 
ხელშეწყობა

ინტერვენცია მიზნად ისახავს ადგილობრივ დონეზე გაძლიერებას კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების 
მიმართ - ღვარცოფები, მეწყრები, წყალმოვარდნები, ზვავები, ველური ხანძრები, რაც ბუნებასა და ეკონომიკაზე ზეწოლის 
მთავარ ფაქტორებს წარმოადგენს და ადგილობრივი გარემოს თუ საარსებო საშუალებების გაუარესებას იწვევს, საბოლოოდ 
კი სოფელში სიღარიბეს ზრდის და სოფლის განვითარებას ხელს უშლის. ინტერვენციის მიზანია ინფორმირებულობის 
ამაღლება, კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია, კატასტროფების რისკების შემცირება, პრევენცია, მზადყოფნის და 
რეაგირების შესაძლებლობის ამაღლება სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებისთვის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში 
(ტყის და დაცული ტერიტორიების რეინჯერები), ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსა და თემებში, მათ შორის სკოლის 
მოსწავლეებს შორის. ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება ცოდნის შექმნით (კლიმატის ცვლილებაზე მოწყვლადობის 
და რისკის შეფასების კვლევის განახლება), კატასტროფების მიმართ მზადყოფნისთვის საჭირო უნარების განვითარება, 
ჰიდრომეტრიული, გეოლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის შექმნა/გაფართოება და კლიმატის 
ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის შემცირების ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება, როგორიცაა 
სანიაღვრე სადრენაჟო სისტემების, მდინარის ნაპირსამაგრი სტრუქტურების, ფერდობების სტაბილიზაციისა და ეროზიის 
კონტროლის საშუალებების რეაბილიტაცია / მშენებლობა (მაგ. ღრმაფესვიანი ხეების დარგვა, ტერასების მოწყობა და 
ა.შ.). ინტერვენცია ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის შემცირების საკვანძო 
საკითხებს, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის ერთ-ერთ 
ძირითად გამომწვევ ძირეულ მიზეზს წარმოადგენს. კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის შემცირება, 
როგორც კლიმატის ქმედების ნაწილი, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ისეთ დოკუმენტებში, როგორიცაა NEAP, სოფლისა 
და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიები, DRR-ის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რეგიონული 
განვითარების სტრატეგია, სოფლის განვითარების სტრატეგია, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია. უფრო მეტიც, 
კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის შემცირება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად განისაზღვრა 
როგორც ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების, ასევე LAG-ის წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD 3 პროექტების დროს.

    

•	 გამძლეობა 
კლიმატის 
ცვლილების 
მიმართ 
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6 გამჭოლი 
პრიორიტეტები 
ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი აღწერა

კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის
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6. გამჭოლი პრიორიტეტები (P4)
წინამდებარე თავში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი გამჭოლი საკითხები, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა 
და კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის. 

ინფრასტრუქტურა
ქვემოთ მოცემულ განყოფილებაში შეჯამებულია ინფორმაცია ზოგადი ძირითადი საზოგადოებრივი 
ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობის შესახებ, აგრეთვე მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული ზოგადი 
მდგომარეობით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასება გამოკითხვის საფუძველზე. ეს ნაწილი ასევე 
აღწერს ძირითადი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივ მდგომარეობას, ძირითადად, 
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

ზოგადი მოსაზრებები ინფრასტრუქტურის მხრივ128

ზოგადი ინფრასტრუქტურა ძალზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის. ბიზნესის 
დაწყების ალბათობა არსებითად დაბალია, როდესაც სოფლელს ისეთი პრობლემები აქვს, როგორიცაა 
კანალიზაცია (0.394-ჯერ), გაზიფიცირება (0.231-ჯერ), ასევე ცუდი საგზაო ინფრასტრუქტურა (0.523-ჯერ). როცა 
სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურა პრობლემურია, შინამეურნეობების არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესში 
მონაწილეობის ალბათობა მნიშვნელოვნად მცირდება (0.552-ჯერ). ამ დასკვნების შესაბამისად, როდესაც 
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის პირობები უკეთესია, შინამეურნეობების არასასოფლო საქმიანობაში 
ჩართვის შანსიც იზრდება (2.39-ჯერ).

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები ყველაზე კრიტიკულ საკითხებს შორისაა (უმუშევ-
რობის შემდეგ (33%)) IRDG-ის სამიზნე მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრებთათვის: ცუდი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა (14.9%), სასმელი წყლის პრობლემები (12%), გაზიფიკაციის სისტემის არარსებობა (4.2%), 
ინტერნეტზე წვდომა (3.8%), კანალიზაციის ცენტრალური სისტემის არარსებობა (2.4%), საბავშვო ბაღების 
ნაკლებობა (2%), სარწყავი წყლის პრობლემები (1.5%), არასაკმარისი და ცუდი ინფრასტრუქტურა (1%).

ახალქალაქის მოსახლეობისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემაა გზების ცუდი პირობები, გაზიფიცირება, 
საბავშვო ბაღები, ირიგაცია.

ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები დასახლებებში129  

 
სასმელი 

წყლის 
პრობლემა

ინტერნეტზე 
წვდომა

ცენტრალური 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
არარსებობა

გაზგაყვანილობის 
სისტემის არარსებობა

გზების ცუდი 
მდგომარეობა

საბავშვო 
ბაღების 

არარსებობა

არასაკმარისი 
და ცუდი 

ინფრასტრუქტურა

სარწყავი 
წყლის 

პრობლემა 

ქედა 14.60% 3.10% 1.10% 6.40% 13.70% 0.00% 0.30% 1.70%

ხულო 13.50% 2.70% 1.00% 0.70% 22.50% 1.10% 0.60% 0.80%

დედოფლისწყარო 8.80% 2.10% 2.30% 1.70% 7.40% 0.00% 0.40% 0.00%

ლაგოდეხი 4.60% 7.60% 1.80% 0.70% 10.00% 2.70% 0.70% 0.20%

ყაზბეგი 38.20% 2.80% 2.40% 0.00% 10.10% 0.90% 0.90% 0.00%

ახალქალაქი 12.80% 2.50% 3.30% 8.40% 25.20% 5.30% 0.00% 5.00%

ბორჯომი 9.50% 3.70% 1.00% 4.10% 6.20% 0.40% 4.90% 0.20%

თეთრიწყარო 23.20% 2.80% 5.70% 8.30% 15.40% 0.40% 0.90% 1.10%

წყარო: UNDP.

სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ახალქალაქში საგზაო კომუნიკაციების, ჯანდაცვის დაწესებულებების 
და საბავშვო ბაღების მდგომარეობა გაცილებით ცუდია.

128.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
129.  შედარება და პირობითი ფორმატირება ვერტიკალურად მუშაობს ყველა მუნიციპალიტეტში თითოეული პარამეტრის მიმართ.
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გარემოს შეფასება - ინფრასტრუქტურა და მომსახურება - მუნიციპალიტეტების მასშტაბით130

 

საგზაო 
სატრანსპორტო 
კომუნიკაციების 

მდგომარეობა (გზები, 
ხიდები, სხვა)

სატრანსპორტო 
სერვისი 

ელექტროენერგიის 
მიწოდება

ბუნებრივი 
აირის 

მიწოდება

სასმელი 
წყლის 

მიწოდება

 სარწყავი 
სისტემა კანალიზაცია

ქედა 4.06 4.05 4.66 2.09 4.08 3.81 3.71
ხულო 3.08 3.45 3.91 1.65 3.00 2.32 1.98
დედოფლისწყარო 3.85 3.70 4.66 4.23 3.60 1.92 2.08
ლაგოდეხი 3.30 3.37 4.52 4.68 3.60 2.40 2.13
ყაზბეგი 3.40 2.76 4.68 4.91 3.30 2.77 4.19
ახალქალაქი 2.42 3.09 4.52 4.51 3.90 3.02 3.09
ბორჯომი 4.24 4.43 4.67 4.63 4.33 2.94 4.16
თეთრიწყარო 3.02 3.43 4.31 4.12 2.67 2.24 2.07
სულ 3.30 3.56 4.48 4.28 3.63 2.59 2.75

წყარო: UNDP.

გარემოს შეფასება - ინფრასტრუქტურა და სერვისები - მუნიციპალიტეტების მასშტაბით131

 
 ნარჩენების 

განკარგვა (გატანა, 
გადამუშავება, სხვ.)

ინტერნეტი
ჯანდაცვის 

დაწესებულებები
საგანმანათლებლო 

სერვისები

სპორტულ-
სარეკრეაციო 

ობიექტები

საბავშვო 
ბაღები

„ქალთა ოთახი“ 
* / ქალთა 

ორგანიზაციები

ქედა 4.62 3.76 4.38 4.55 3.93 4.67 3.45
ხულო 2.47 2.28 3.76 4.11 3.28 3.63 1.88
დედოფლისწყარო 4.11 3.51 4.24 4.20 3.33 4.49 2.43
ლაგოდეხი 3.64 4.29 4.23 4.21 3.29 3.93 2.87
ყაზბეგი 4.68 4.24 3.28 4.21 3.58 4.34 1.97
ახალქალაქი 3.51 4.10 2.90 4.14 3.53 3.77 3.26
ბორჯომი 4.12 4.39 3.92 4.29 3.86 4.14 3.50
თეთრიწყარო 3.82 3.79 3.41 4.02 3.33 4.05 3.06
სულ 3.77 3.89 3.83 4.20 3.47 4.07 2.75

წყარო: UNDP.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი აღწერა
შიდა გზები: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების საერთო სიგრძეა 413 კმ (ახალქალაქის 
მერიის დაქვემდებარებაშია 310 კმ). ახალქალაქში გზების 90% მოასფალტებულია. სოფლებამდე მიმავალი 
გზების უმეტესობა (234 კმ) ხრეშით არის დაფარული და დაახლოებით 30% მოასფალტებულია. წყლის 
სათანადო დრენაჟის არარსებობის გამო, სოფლის ბევრი გზა ყოველწლიურად ზიანდება. ახალქალაქში 
გზების ცუდი მდგომარეობა მოსახლეობის 25.2%-ს აწუხებს.132

წყალმომარაგება: ახალქალაქში სასმელი წყლის მომარაგების სისტემის მილები მოძველებულია, 
ამორტიზებულია და მილების დიამეტრი ტექნიკურ ნორმებს არ შეესაბამება. სასმელი წყლის მილებიდან 
ხშირია წყლის გაჟონვის შემთხვევები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში სასმელი წყლის მილები 
აზბესტ-ბეტონისგან მზადდება, რომლების ჩანაცვლებას საჭიროებს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
80%-ს სასმელი წყალი მიეწოდება, მაგრამ არსებული წყლის ოდენობა (მოცულობა) არასაკმარისია 
შინამეურნეობის მოხმარებისთვის. სასმელი წყლის მიწოდება 24-საათიანი გრაფიკით ხდება. ამჟამად 
ხორენიაში, ვარევანსა და კარტიკამში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ასევე 
დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლებში: კარწახი, სულდა, ტურცხი-ლომატურცხი, 
თირკნა და ალათუბანი. დღეისათვის, მუნიციპალიტეტის 58 სოფელს წყალი წყაროებიდან მიეწოდება; 
2 სოფელი წყაროებიდან და ჭებიდან მარაგდება; 3 სოფელი - ჭებიდან; ხოლო ერთი სოფელი როგორც 
წყაროებიდან, ასევე ტბიდან. წყლის რეზერვუარის ობიექტების ამჟამინდელი მდგომარეობა კარგია 18 
სოფელში, ნაწილობრივ რეაბილიტაციას მოითხოვს 32 სოფელში, სრულად არის რეაბილიტირებული 11 
სოფელსა და ქალაქ ახალქალაქში. სამ სოფელს არც ერთი წყლის რეზერვუარი არ აქვს.

130.  შედარება და პირობითი ფორმატირება ვერტიკალურად მუშაობს ყველა მუნიციპალიტეტში თითოეული პარამეტრის მიმართ. 
131.  შედარება და პირობითი ფორმატირება ვერტიკალურად მუშაობს მუნიციპალიტეტებში თითოეული პარამეტრის მიმართ. 
132.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.



117

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

საკანალიზაციო სისტემა: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საკანალიზაციო სისტემა გაყვანილი 
არ არის. ქალაქ ახალქალაქის კანალიზაციის სისტემას გამწმენდი ნაგებობა არ აქვს. კანალიზაციის მილები 
მოძველებულია, ხშირია გაჟონვა კანალიზაციის მილებიდან.

ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია: მუნიციპალიტეტის 64 სოფლიდან ბუნებრივი აირი 42-ს მიეწოდება. 
2 სოფელში, ჩუნჩხასა და პტენაში, გაზმომარაგება 2020 წელს იგეგმება. დანარჩენ 20 სოფელში სამუშაოზე 
მოთხოვნა შესაბამის სააგენტოს გადაეცა. ქალაქი ახალქალაქი 24 საათიანი გრაფიკით სრულად მარაგდება 
ბუნებრივი აირით. მოსახლეობის 100%-ს ელექტროენერგია მიეწოდება. თუმცა, ელექტროგაყვანილობის 
ქსელი ძველია და ჩანაცვლებას ექვემდებარება. გაზიფიკაციის არარსებობა ყველაზე მნიშვნელოვან 
პრობლემად მიიჩნევა ახალქალაქში (8.4%), IRDG-ის სხვა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებთან შედარებით.133

საჯარო სკოლები: მთელს მუნიციპალიტეტში 65 სკოლა ფუნქციონირებს, სადაც 7,045 მოსწავლე სწავლობს. 
36 საჯარო სკოლა მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს საჭიროებს. 3 სკოლისთვის ახალი შენობა არის 
საჭირო, რომელთაგან ორის მშენებლობა უკვე დაწყებულია. 2 სკოლის გარემონტება დაგეგმილია.

საბავშვო ბაღები: მუნიციპალიტეტში 12 საბავშვო ბაღია, საერთო ჯამში 1,006 აღსაზრდელით. 2020 წელს 
1 საბავშვო ბაღის აშენება იგეგმება სოფელ კუმურდოში. 4 საბავშვო ბაღი რეაბილიტაციას საჭიროებს. 
მუნიციპალიტეტების მასშტაბით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი 
გამოკვეთილად გამოსთქვამს წუხილს საბავშვო ბაღის არარსებობის გამო (5.3%).134

კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის
ფუნქციური რეგიონების კონცეფცია
მუნიციპალიტეტები უფრო ფართო გეოგრაფიული და ადმინისტრაციული ერთეულების - რეგიონების 
ნაწილებია და ეკონომიკური თუ სოციალური ცხოვრება მუნიციპალიტეტში სულაც არ ემთხვევა 
მუნიციპალიტეტების საზღვრებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რამდენად 
არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტი უფრო ფართო ფუნქციურ რეგიონებთან და კლასტერებთან (იქნება 
ეს უკვე თვითმყოფადი თუ განვითარებადი).

განვითარების პოლიტიკაში თანამედროვე მიდგომა ხაზს უსვამს, რომ ურბანულ და სოფლის ტერიტორიებს 
შორის ურთიერთკავშირები სიღარიბეს ამცირებს, რაშიც ასევე მოიაზრება საქონლის და მომსახურების, 
ადამიანური და ფინანსური კაპიტალის, ტექნოლოგიების და სხვა რესურსების გადაადგილება და 
შესაძლებლობა, რომ ამგვარი ურთიერთკავშირები ერთმანეთის შემავსებლები აღმოჩნდეს. სოფელსა 
და ქალაქს შორის კავშირებში შედის ხალხის, საქონლის, ფულის (მაგ. ფულადი გზავნილების სახით), 
ტექნოლოგიის, ცოდნის, ინფორმაციისა და ნარჩენების ნაკადების მოძრაობა. სოფელსა და ქალაქს შორის 
პარტნიორობა ხელს უწყობს ურთიერთქმედების სხვადასხვა მამოძრავებელი ფაქტორების გამოვლენას და 
საფუძველს წარმოადგენს პოლიტიკის შესაძლო ინტერვენციების მოსაფიქრებლად ფუნქციურ რეგიონში.

სოფლისა და ურბანის ურთიერთქმედებები, “ფუნქციური რეგიონი” 

101

ეკონომიკური 
სტრუქტურა

სივრცითი 
სტრუქტურა

მმართველობითი 
სტრუქტურა

მოსახლეობა, ადამიანური კაპიტალი, ყოველდღური გადაადგილება

ინვესტიციები და ეკონომიკური ტრანზაქციები

სერვისის მიწოდება
- ზომა

- შედეგები
- ზომა

- შედეგები

ურბანული 
ტერიტორიები

სოფლის 
ტერიტორიები

ფიზიკური მანძილი

გარემოსდაცვითი პროდუქტები და კეთილმოწყობა

მმართველობის ინტერაქციები - პარტნიორობები

წყარო: OECD მიდგომა135.

133.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
134.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
135.  წინამდებარე ნაწილში აღწერილი მიდგომა ძირითადად OECD-ის (2013წ.) ანგარიშს ეყრდნობა
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სამწუხაროდ, მუნიციპალურ დონეზე სოფლების და ქალაქების მიხედვით ჩაშლილი მონაცემები ძალიან 
მცირეა საქართველოში იმისათვის, რომ სიღრმისეული ანალიზი შესრულდეს.

დემოგრაფიული კავშირები
მოსახლეობის აღწერის საფუძველზე (2014წ.) ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სოფლად მცხოვრებმა 
მოსახლეობამ მთელი მოსახლეობის 81.6% (36,775), ხოლო ქალაქის მოსახლეობამ - 18.4% (8,295) შეადგინა. 
შიდა მიგრანტების რაოდენობა დადგენილი არ არის.

ურბანულ ტერიტორიებზე მიგრაციის ნაკადის ძირითადი ხელშემწყობი ფაქტორებია სოციალური 
ურთიერთობები და კავშირები. მუნიციპალიტეტიდან ემიგრანტების რაოდენობა შედარებით მცირეა და 801-
ს შეადგენს (448 კაცი, 353 ქალი). მიგრაციის შედეგად შემოსულ ფულად გზავნილებს სოფლად მოსახლეობის 
კეთილდღეობის ამაღლებასა და სოფლის დასახლებების განვითარებაში წვლილის შეტანა შეუძლია.

ეკონომიკური ტრანსაქციები და ინოვაციური საქმიანობა
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების ერთ-ერთი ფორმაა საქონლის გადაადგილება არაურბანული 
დასახლებებიდან (სოფელი, დაბა) ქალაქში ან პირიქით, რაშიც შედის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, 
სამრეწველო და სამთო პროდუქციის გადატანა, სამუშაო ძალის, იდეებისა და ინფორმაციის გადაადგილება, 
განსაკუთრებით ქალაქებიდან სოფლების მიმართულებით, ადამიანების გადაადგილება დასვენების, 
ურბანიზაციის, მოსახლეობის მობილობის სახით, როგორც ბუნებრივი ცირკულაციის, ისე საქმიანი მიზნით 
ყოველდღიური მგზავრობის გზით.

საქონლის ნაკადი. სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მნიშვნელოვანი კომპონენტია საქონლის 
მოძრაობა ქალაქსა და სოფელს შორის. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სასოფლო ბიზნესის სტრუქტურა, 
რომელსაც აქვს ბაზარზე წვდომა, ცხადყოფს, რომ სოფლად მეწარმეებს ძლიერი კავშირი აქვთ ადგილობრივი 
სოფლის (31%) და მუნიციპალურ (59%) ბაზრებთან და ძალიან სუსტად მიუწვდებათ ხელი რეგიონულ (8.5%), 
ეროვნულ (0.8%) და საერთაშორისო ბაზრებზე (0.2%). ასეთია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ნაკადი, 
ქალაქიდან და ქალაქთან ახლო მდებარე ტერიტორიებიდან.

სოფლის ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ის ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ბაზრებზე იყიდება, 
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზეა ნაჩვენები.

სოფლად ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის საშუალო პროცენტი, რომელიც სხვადასხვა 
ბაზარზე იყიდება136

ადგილობრივი 
სოფლის ბაზარი

მუნიციპალური 
ბაზარი

31,0

59,5

4.8

8,5

0,8 0.2

რეგიონული 
ბაზარი

ეროვნული 
ბაზარი

საერთაშორისო 
ბაზარი

უცნობია

წყარო: UNDP, 2019წ.

136.  ბიზნესის კვლევა სოფლად არაფერმერულ ეკონომიკურ საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
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სამუშაო ძალის გადაადგილება. სოფლად და ქალაქში დასაქმების ყველაზე მეტი წილი საჯარო სექტორსა და 
სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებაზე მოდის. სეზონური სამუშაო ძალის მიგრაცია ურბანულ ცენტრებში 
მიგრაციული ტალღის მოზიდვასთან არის ასოცირებული, რადგანაც გაზრდილია მოთხოვნა მუშახელზე 
საჯარო, კერძო სექტორსა და საზღვარგარეთ (ძირითადად თურქეთში). მუნიციპალიტეტში დასაქმების 
ობიექტების გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა ქალაქსა და სოფელს შორის კავშირების მხრივ ქვემოთ 
არის მოცემული. 

დასაქმების ობიექტების გეოგრაფიული მდებარეობა და დასაქმებული პირების რაოდენობა137

სექტორი ადგილმდებარეობა მუნიციპალური 
ცენტრიდან სოფლიდან სულ

დასაქმება საჯარო სექტორში

სოფელში / გარეუბანში 
75 1650 1725

10.4% 85.8% 65.2%

მუნიციპალურ ცენტრში 204 112 316

28.2% 5.8% 11.9%

ქალაქში
444 162 606

61.4% 8.4% 22.9%

სულ
723 1924 2647

100.0% 100.0% 100.0%

კერძო სექტორში დასაქმებული

სოფელში / გარეუბანში 
0 139 139

0.0% 43.2% 17.1%

მუნიციპალურ ცენტრში 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

ქალაქში
491 183 674

100.0% 56.8% 82.9%

სულ
491 322 813

100.0% 100.0% 100.0%

თვითდასაქმებული

სოფელში / გარეუბანში 
298 9281 9579

47.5% 96.5% 93.5%

მუნიციპალურ ცენტრში 137 187 324

21.9% 1.9% 3.2%

ქალაქში
192 150 342

30.6% 1.6% 3.3%

სულ
627 9618 10245

100.0% 100.0% 100.0%

ოჯახურ ბიზნესში დასაქმებული 

სოფელში / გარეუბანში 
134 641 775

35.9% 100.0% 76.4%

მუნიციპალურ ცენტრში 67 0 67

18.0% 0.0% 6.6%

ქალაქში
172 0 172

46.1% 0.0% 17.0%

სულ
373 641 1014

100.0% 100.0% 100.0%

წყარო: UNDP, 2019წ.

137.  მოსახლეობის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.
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შუამავალი ქალაქების ბაზრის პოტენციალი და როლი
ქალაქები უმთავრეს როლს ასრულებენ სოფლად სიღარიბის დაძლევაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია 
შეფასდეს, თუ როგორ უკავშირდებიან მუნიციპალიტეტები უახლოეს შუამავალ ქალაქებს (50,000-ზე მეტი 
მოსახლეობა).

მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე (2018a), ქალაქის საბაზრო პოტენციალი 
იმის გათვალისწინებით განისაზღვრება, თუ რამდენად აქვს წვდომა ამ ქალაქს სხვა ქალაქების ქსელზე. 
ქალაქის საბაზრო პოტენციალი არის ქვეყნის ყველა სხვა ქალაქის მოსახლეობის ჯამის შეფარდება 
მოცემული ქალაქიდან ამ სხვა ქალაქებამდე მგზავრობისთვის საჭირო დროის ჯამთან.138 მსგავსი მიდგომა 
ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას მუნიციპალიტეტის პოტენციალის შესაფასებლად.

მეთოდოლოგიის თანახმად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სამიზნე ჯგუფის ეკონომიკურად 
ყველაზე მოწყვლადი მუნიციპალიტეტების რიცხვს მიეკუთვნება, დიდ ქალაქებიდან მისი დაშორების 
გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტი მიზნობრივ 8 მუნიციპალიტეტს შორის მე-6 ადგილს იკავებს და ის 
შეიძლება შორს მდებარე სოფლის რეგიონის კატეგორიაში იქნას შეყვანილი.139

ბაზრის პოტენციური ინდექსი მუნიციპალიტეტისთვის

  მთავარი ქალაქები / მოსახლეობა ბაზრის პოტენციალი

მანძილები დიდ 
ქალაქებამდე (კმ)

ბათუმი თბილისი ქუთაისი შეწონილი 
მაჩვენებელი

ადგილი 8-ს 
შორის ინდექსი

116000 1140700 138200

თეთრიწყარო 448 62 292 19281 1 1.00
დედოფლისწყარო 517 131 361 9322 2 0.33
ბორჯომი 285 160 129 8602 3 0.28
ყაზბეგი 483 154 327 8085 4 0.24
ლაგოდეხი 544 158 388 7803 5 0.22
ახალქალაქი 386 180 246 7197 6 0.18
ქედა 39 425 189 6381 7 0.13
ხულო 81 467 231 4473 8 0.00

წყარო: ავტორების გამოთვლები. 

საბაზრო პოტენციალის სპექტრის ყველაზე ქვედა მხარეს ყოფნა მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. დიდი 
ქალაქებისგან (50,000+) დაშორების გამო, მუნიციპალიტეტს არ აქვს იგივე შესაძლებლობები, როგორც 
ქალაქებთან ახლო მდებარე სოფლებს გააჩნიათ.140

138.  სამხრეთ კავკასია დინამიკაში, მსოფლიო ბანკი, 2019წ.
139.  პოლიტიკის დოკუმენტი - სოფლის პოლიტიკა 3.0. - სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018წ.
140.  პოლიტიკის დოკუმენტი - სოფლის პოლიტიკა 3.0. - სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018წ.
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7 დანართი

ინტერვენციები

გამოყენებული მასალების და ინფორმაციის წყაროების 
ჩამონათვალი

ძირითადი დაკავშირებული მხარეების ჩამონათვალი, ვისთანაც 
კონსულტაციები გაიმართა

ექსპერტთა გუნდი

პოტენციური უნარების მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსი

სოციალური პროგრამები

ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის / ადგილმდებარეობის 
კოეფიციენტის მეთოდოლოგია
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7. დანართი
ინტერვენციები
P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - ინტერვენციები

ქმედების დასახელება P1-EC01 - ტექნიკური დახმარების პროგრამა

დასაბუთება

ამ პროგრამის ამოცანაა მიზნობრივი და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ტექნიკური 
დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციისთვის, რეგიონული „დანიშნულების 
ადგილის მართვის ორგანიზაციისა“ (DMO) და ცალკეული საწარმოებისთვის, ეროვნულ და 
გლობალურ ღირებულების ჯაჭვებში ჩართვის გზების ძიების მიზნით. ტურიზმის სექტორი შეიძლება 
ამ პროგრამის პირველი სამიზნე იყოს და მისი ძალისხმევა ახალი ტურისტული პროდუქტებისა 
და გამოცდილების შემუშავებას უნდა ითვალისწინებდეს, რომელიც საერთაშორისო დონეზე 
მიმზიდველი გახდება და რასაც ეროვნულ თუ საერთაშორისო ღირებულებათა ჯაჭვებში ჩართვის 
პოტენციალი ექნება.

შესაბამისობა

ეს პროგრამა პრობლემის ხის მეშვეობით გამოვლენილი მთავარი პრობლემის მიზეზებზე 
რეაგირებას ისახავს მიზნად - მე-2 ჯგუფის პრობლემები. არაფერმერული დარგის მხარდაჭერა და 
ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა თანხვედრაშია ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან (კერძოდ, პუნქტი 4.2.1, 
სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: 
მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთნ დაკავშირებული 
ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო მიმართულებების 
განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების 
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე). ახალი და 
განხორციელებადი ბიზნეს იდეების აღმოჩენის ხელშეწყობის გზით, ამ ინიციატივით შესაძლებელი 
გახდება ამჟამად მიმდინარე „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“  პროექტის 
შევსება და მასთან სრულყოფილი სინერგია.

განხორციელების მოდალობები

სკრინინგის იდეების საწყისი ეტაპი შეიძლება „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქარ-
თველოში“ პროექტის მიერ განხორციელდეს, რომელიც შესაბამის კონსულტაციებში საერთაშორისო 
კონსულტანტების ჩართვას მოიცავს (მაგალითად, ფრინველებზე დაკვირვების ექსპერტი). მას 
შემდეგ, რაც დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციების და მთავრობის შესაძლებლობები 
განვითარდება, პროგრამის მეორე ნაწილის განხორციელებას ისინი უკვე თავად შესძლებენ. 

ხელშემწყობი გარემოებები
შესაძლებელია გარკვეული სინერგიების მიღწევა საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ 
ადმინისტრაციასთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან (მაგ. USAID, ADA) დაკავშირების 
გზით, რომლებიც იმავე სექტორებსა და სფეროებში მუშაობენ მუნიციპალიტეტში/რეგიონში.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არ არის გამოვლენილი

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პროდუქციის განვითარებას, ასევე, ახალგაზრდების 
და ქალების, დევნილთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიერ შექმნილი საწარმოების დახმარებას.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ახლადშექმნილი ან გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვებში ჩართული 
ტურისტული საწარმოების მომავალი მფლობელები და თანამშრომლები.

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო დიდი 
ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. იდეებისა და საწარმოების / ორგანიზაციების თავმოყრა და დახარისხება 
პროგრამისთვის. 2. კონსულტანტების აყვანა ტექნიკური დახმარების სამუშაოებისთვის.

მიღებული შედეგები: ა) ეროვნულ/საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვებში უკვე ჩართული 
კომპანიების რაოდენობა ბ) ახლადშექმნილი პროდუქტების რაოდენობა, რომლებიც მიმზიდველია 
ეროვნულ/საერთაშორისო დონეზე.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება 

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.
100,000 – 150,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 

დანიშნულების ადგილის მართვის 
ორგანიზაცია, პასუხისმგებელ 
მხარეებთან კოორდინაციით

2.
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ქმედების დასახელება P1-EC02 – ელექტრონული კომერციალიზაციის პროგრამა

დასაბუთება

სოფლის ტერიტორიების გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვებში ინტეგრირება პოლიტიკის 
მთავარი ინსტრუმენტია სოფლის განვითარების საუკეთესო პრაქტიკებს შორის. კოვიდ-
19-მა ელექტრონულ ვაჭრობაზე გადასვლის ტემპი დააჩქარა. ცალკეული კომპანიების 
ელექტრონული კომერციის პლატფორმებზე განთავსებისთვის შესაბამისი გზების ძიება 
შეიძლება კოვიდ-19-ის ახალი გამოწვევა და, ამავე დროს, უდიდესი შესაძლებლობა 
იყოს გლობალური ღირებულების ჯაჭვებში მათი ინტეგრირებისთვის. ამის საფუძველს 
განსაკუთრებით „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმება“ იძლევა. ამოცანაა უფლებამოსილი საწარმოების იდენტიფიცირება და 
მათთვის ინდივიდუალური ტექნიკური დახმარების გაწევა ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე 
- წარმოებისთვის საჭირო მათი რესურსების მიყიდვა გლობალური კომპანიებისთვის, ან 
საცალო ვაჭრობა ინტერნეტით, აგრეთვე, ვირტუალური გამოფენებსა და სავაჭრო შოუებში 
მონაწილეობის მიღება.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება “პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 4 (კერძოდ, 4.2.). არაფერმერული დარგის უფრო მეტი ჩართულობა 
საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვებსა და ბაზრებში თანხვედრაშია „ადგილობრივი 
განვითარების სტრატეგიასა“ და „საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ 
(კერძოდ, სტრატეგიული ამოცანა 2 და, შესაძლოა, 3; პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 
1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია 
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი 
არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად 
ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და 
უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების მოდალობები

პროექტის საწყისი ეტაპი უნდა იყოს განაცხადების და იდეების შეგროვება უფლებამოსილი 
კომპანიებისგან, რომელთაც სურთ თავიანთი საჭირო რესურსების / საბოლოო პროდუქციის 
კომერციალიზაცია გლობალურ ბაზრებზე, ან ონლაინ გაყიდვა წამყვან საერთაშორისო 
ონლაინ საცალო პლატფორმებზე. ეს პროცესი შეიძლება „სოფლის განვითარების 
გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტის მიერ განხორციელდეს, რაც კომერციის საკითხებში 
საერთაშორისო ექსპერტის ჩართვას მოითხოვს.

ხელშემწყობი გარემოებები

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან 
(მაგალითად, „ევროკავშირი საქართველოსთვის“ (EU4Georgia) პროექტი), რომლებიც იმავე 
სფეროში მოქმედებენ.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

ონლაინ ვაჭრობაზე გადასვლა და მისი მიმზიდველობა კოვიდ-19-ის პანდემიის მყისიერი 
შედეგია.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პროდუქციის განვითარებას, ასევე ახალ-
გაზრდების და ქალების, დევნილების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიერ დაარსებული 
საწარმოების დახმარებას.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოების მფლობელები და თანამშრომლები, რომლებიც 
ელექტრონულ ვაჭრობას და გაყიდვებს დაიწყებენ ეროვნულ / საერთაშორისო დონეზე. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება, 
უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. პროგრამისთვის იდეებისა და საწარმოების / ორგანიზაციების 
გაერთიანება და კვალიფიკაცია. 2. ტექნიკური დახმარების სამუშაოების კონსულტანტების 
დანიშვნა.

მიღებული შედეგები: ა) ეროვნულ/საერთაშორისო ელექტრონულ ვაჭრობაში ჩართული 
არსებული კომპანიების რაოდენობა ბ) ეროვნული/საერთაშორისო დონეზე მიმზიდველი 
ახლადშექმნილი პროდუქტების რაოდენობა

PROPOSED TIMELINE OF IMPLEMENTATION AND ESTIMATE OF COSTS.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.
50,000-100,000 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლება, რეგიონული 
დანიშნულების ადგილის მართვის 

ორგანიზაცია, პასუხისმგებელ 
მხარეებთან კოორდინაციით

2.
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ქმედების დასახელება P1-EC03 - კონკურენტუნარიანობის და სპეციალიზაციის წყაროების შესწავლა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში სექტორები არათანაბარ შედეგებს აჩვენებენ: ზოგი სპეციალიზებული 
სექტორი ფარდობით კონკურენტულ უპირატესობასა და კონკურენტუნარიანობას კარგავს. ამის 
საპირისპიროდ, სხვა არც თუ ისე არასპეციალიზებული დარგები უფრო კონკურენტუნარიანი 
ხდებიან. არის შემთხვევები, როდესაც ჩარევა აუცილებელია, უპირველეს ყოვლისა, ამ 
დინამიკის ძირითადი გამომწვევი მიზეზების გასაგებად. ამასთან დაკავშირებით უფრო 
სიღრმისეული კვლევები არის საჭირო. 

რელევანტურობა

ეს პროგრამა პრობლემის ხის მე-3 ჯგუფში გამოვლენილი მთავარი პრობლემის გამომწვევ 
მიზეზებს ეხმიანება. არაფერმერული დარგების კონკურენტუნარიანობის წყაროების 
დადგენა და მათ წინაშე არსებული გამოწვევების გამოვლენა „ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიასა“ და „საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ თანხვედრაშია 
(კერძოდ, პუნქტი 4.2.1, სტრატეგიული ამოცანა 2 და 3; პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა 
და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის 
მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი 
არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად 
ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და 
უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების მოდალობები

აღნიშნული პროექტი შეიძლება „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ 
(IRDG) პროექტის მიერ განხორციელდეს, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სააგენტოსთან თანამშრომლობით. IRDG ტექნიკურ დავალებებს (TORs) მოამზადებს 
კვლევებისთვის. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს 
კონსულტანტების შერჩევა და დაქირავება შეუძლია სექტორული შეფასების მოსამზადებლად, 
რაც სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობებს 
გააძლიერებს სექტორული შეფასების მომზადების მიმართულებით.

ხელშემწყობი გარემოებები

ის სექტორები შეირჩევა, რომლებმაც მუნიციპალური შეფასების ანგარიშებში არასაკმარისი 
შედეგი აჩვენეს. ერთ ჯერზე ეს ღონისძიება ერთი მუნიციპალიტეტის მიმართ განხორციელდება.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

პრიორიტეტული ის სექტორები იქნება, რომლებიც კოვიდ-19-ით გამოწვეული კრიზისით 
ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. ეს არის მყისიერი უარყოფითი ეფექტის ჯგუფი და დაყოვნებული 
უარყოფითი ეფექტის ჯგუფი (კატეგორიებად დაყოფილია „გალტ ენდ თაგარტის“ მიერ) 

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

სექტორის შეფასება სხვადასხვა განზომილებით მოხდება და გათვალისწინებული იქნება 
ახალგაზრდების და ქალების, დევნილების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და მთლიანად შერჩეული 
სექტორები, ასევე ამ სექტორებში არსებული საწარმოები, რომლებსაც შეფასების შედეგად 
გარკვეულ ზომებს შესთავაზებენ. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი საზოგადოება უფრო დიდი ეკონომიკური 
დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. „ტექნიკური დავალებების“ (TOR) შემუშავება; 2. კონსულტანტებისთვის 
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების დაკვეთა; 3. ფაქტობრივი კვლევების განხორციელება

მიღებული შედეგები: სექტორის დეტალური შეფასებები (დაახლოებით 5) ყველა 8 
მუნიციპალიტეტში 

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

80,000-120,000 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.
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ქმედების დასახელება P1-EC04 - ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის პროგრამა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მეწარმეებისთვის ეკონომიკურად 
მიზანშეწონილი ახალი იდეების ჩვენება მენტალიტეტს უფრო განავითარებს და ხელს 
შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალი არაფერმერული ბიზნესების წამოწყებას, რომლებიც 
მუნიციპალიტეტში არსებულ მთავარ შედარებით უპირატესობებზე იქნება დამყარებული.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა პრობლემის ხის მე-2 ჯგუფში გამოვლენილი მთავარი პრობლემის გამომწვევ 
მიზეზებს ეხმიანება. არაფერმერული დარგების მხარდაჭერა და ახალი საინვესტიციო 
შესაძლებლობის წარმოჩენა შესაბამისობაშია „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ 
და „საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, პუნქტი 4.2.1, 
სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: 
მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 
ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების 
განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული 
პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის 
საფუძველზე). ამ ინიციატივით შესაძლებელი გახდება „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება 
საქართველოში“ მიმდინარე პროექტის შევსება და მასთან სრულყოფილი სინერგია, ახალი 
და განხორციელებადი ბიზნეს იდეების აღმოჩენის ხელშეწყობით.

განხორციელების მოდალობები

სკრინინგის იდეების საწყისი ეტაპი შეიძლება „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება 
საქართველოში“ პროექტის მიერ განხორციელდეს. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება 
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდეს, 
რომელიც კონსულტანტებს შეარჩევს და დაიქირავებს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების 
შესრულების მიზნით.

ხელშემწყობი გარემოებები
იდეების შერჩევის და სკრინინგის მიზნით, შესაძლებელია გარკვეული სინერგიების მიღწევა 
შემდეგ მხარეებთან: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, აწარმოე 
საქართველოში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. 

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბიზნეს იდეების პოპულარიზაციას, რომლებიც 
ახალგაზრდებისა და ქალების, დევნილებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისგან მოდის. 
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგები ამ ჯგუფებს უნდა გააცნონ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: არსებული და მომავალი მეწარმეები, რომლებიც 
მუნიციპალიტეტებში ახალი იდეების შემუშავებით არიან დაინტერესებულნი. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: შემდგომ ეტაპზე შექმნილი ბიზნესების მომავალი 
თანამშრომლები, ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო დიდი 
ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. იდეების თავმოყრა; 2. კონსულტანტების დაქირავება ტექნიკურ-
ეკონომიკური კვლევის განსახორციელებლად.

მიღებული შედეგები: ა) ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისთვის შერჩეული იდეების 
ჩამონათვალი, ბ) ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები ახალი ბიზნესებისთვის (დაახლოებით 5)

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.
100,000 - 170 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.
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ქმედების დასახელება P1-EC05-01 - პროდუქტიულობის გადანაწილება - უნარების განვითარების პროგრამა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის მხრივ დიდი განსხვავებები შეინიშნება სექტორების 
შიგნით და სხვადასხვა სექტორებს შორის. არ არსებობს მიზეზი, თუ რატომ ვერ უნდა 
ახერხებდნენ დაბალპროდუქტიული დარგები და კომპანიები შედეგების გაუმჯობესებას. 
გადანაწილების ღონისძიებებში შეიძლება შევიდეს მუშახელის უნარების ამაღლება, რაც 
მათ უფრო პროდუქტიული სამუშაოების მოძებნაში დაეხმარება. ეს კი მუნიციპალიტეტის 
სხვადასხვა სექტორებში მიზნობრივ სასწავლო პროგრამებს მოიცავს, რომლებიც 
თანამშრომელთა უნარების ამაღლებას ისახავს მიზნად (მუნიციპალიტეტისთვის 
გამოვლენილი უნარების დეტალური ჩამონათვალი დოკუმენტის დანართში არის მოცემული).

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების 
ხის მიზეზებიდან“, ჯგუფი 1. ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქტიულობის 
ამაღლება „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის“ და „საქართველოს სოფლის 
განვითარების სტრატეგიის“ შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; პუნქტი 
4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის 
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების 
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების 
საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების 
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე). ამ 
ინიციატივით შესაძლებელი გახდება „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ 
მიმდინარე პროექტის შევსება და მასთან სრულყოფილი სინერგია, უფრო პროდუქტიული 
საწარმოებისა და სექტორების მიმართულებით რესურსების გადანაცვლების ხელშეწყობის 
გზით.

განხორციელების მოდალობები

„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტით შესაძლებელია 
უფლებამოსილი სექტორების გამოვლენა (ამ ანგარიშის, აგრეთვე დამატებითი კვლევის 
საფუძველზე) მუნიციპალიტეტში და ტრენინგის სასწავლო გეგმის შემუშავება, რომელიც 
უშუალოდ იქნება მისადაგებული თითოეული სექტორში არსებულ საჭიროებებზე 2.3.1. 
„უნარების განვითარების“ პროგრამის ფარგლებში. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება 
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდეს, 
რომელიც ტრენერების შერჩევას და დაქირავებას უზრუნველყოფს.

ხელშემწყობი გარემოებები

რაც შეეხება სამუშაო ძალის განვითარებას, შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის მიღწევა 
დონორების დაფინანსებით მიმდინარე პროექტებთან, ასევე „აწარმოე საქართველოში“ 
პროგრამის და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ 
განხორციელებულ სხვა პროექტებთან.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდებისა და ქალების, იძულებით 
გადაადგილებული პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ უკეთ 
გადამზადებული პერსონალისგან, აგრეთვე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი 
თემი, უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შესაბამისი სექტორების შერჩევა; 2. სასწავლო პროგრამის შემუშავება 
3. ტრენინგების ჩატარება.

მიღებული შედეგები: ა) პირველი რაუნდის შედეგად შერჩეული სექტორები და მათი ტრენინგის 
საჭიროებები, ბ) სასწავლო მასალები გ) გადამზადებული თანამშრომლები სექტორების 
მიხედვით (დაახლოებით 2-3 სექტორში და დაახლოებით 20 თითოეულ სექტორში)

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

150,000-250,000 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.
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ქმედების დასახელება P1-EC05-02 - პროდუქტიულობის გადანაწილება - ტექნოლოგიის განახლება

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი განსხვავებები ფიქსირდება პროდუქტიულობის 
მხრივ როგორც სექტორებს შორის, ასევე უშუალოდ სექტორებში. არ არსებობს მიზეზი, 
თუ რატომ ვერ უნდა ახერხებდნენ ნაკლებადპროდუქტიული დარგები და კომპანიები 
შედეგების გაუმჯობესებას. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს 
არსებული კომპანიების წახალისებას (როგორიცაა საგადასახადო შეღავათები, რომლის 
მიზან შეწონილობაც საქართველოს მთავრობასთან უნდა იქნას განხილული), რომ მეტი 
დახარჯონ უკეთეს ტექნოლოგიებზე და საუკეთესო შედეგების მქონე კომპანიებს დაეწიონ. 
ეს მოიცავს თანადაფინანსების კომპონენტის მქონე გრანტების გამოყოფას არაფერმერული 
საწარმოსთვის, ტექნოლოგიის განახლების მიზნით, რაც მათი თანამშრომლების 
პროდუქტიულობას ავტომატურად გაზრდის.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 1. ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქტიულობის ამაღლება 
„ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის“ და „საქართველოს სოფლის განვითარების 
სტრატეგიის“ შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2; პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული 
სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის 
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის 
გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების 
საშუალებით. ამ ინიციატივით შესაძლებელი გახდება „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება 
საქართველოში“ მიმდინარე პროექტის შევსება და მასთან სრულყოფილი სინერგია, უფრო 
პროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორების მიმართულებით რესურსების გადანაცვლების 
ხელშეწყობის გზით.

განხორციელების მოდალობები

„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტით შეიძლება მუნიცი-
პალიტეტში უფლებამოსილი სექტორები გამოვლინდეს (ამ ანგარიშის, აგრეთვე დამატებითი 
კვლევის საფუძველზე) და საგრანტო პროგრამა შემუშავდეს, რომელიც უშუალოდ იქნება 
მისადაგებული თითოეული სექტორში არსებულ საჭიროებებზე. პროგრამის მეორე ეტაპი 
შეიძლება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით 
განხორციელდეს, რომელიც საკონკურსო განაცხადებს მიიღებს და გრანტებს გასცემს.

ხელშემწყობი გარემოებები

რაც შეეხება ტექნოლოგიის გადაცემასა და განახლებას, შესაძლებელია გარკვეული 
სინერგიის მიღწევა დონორების დაფინანსებით მიმდინარე პროექტებთან, ასევე „აწარმოე 
საქართველოში“ პროგრამის და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 
მიერ განხორციელებულ სხვა პროექტებთან.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ საწარმოებს, რომელთა მმართველებიც 
არიან ახალგაზრდები და ქალები, იძულებით გადაადგილებული პირები და სხვა მოწყვლადი 
ჯგუფები.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მდებარე შესაბამისი არაფერმერული 
საწარმოები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დასაქმებულები, რომლებიც უკეთესი ტექნოლოგიით 
და, შესაძლოა, მაღალი პროდუქტიულობით და შესაბამისი ხელფასებით ისარგებლებენ. 
არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი 
თემი, უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: დეტალური პროგრამის დაწერა, 2. დაფინანსების უზრუნველყოფა, 
3. კონკურსის გამოცხადება და განაცხადების მიღება უფლებამოსილი სექტორებისა და 
საწარმოებისგან, 4. პროგრამის დაწყება.

მიღებული შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფცია; ბ) დამტკიცებული ბიუჯეტი; გ) გაცემული 
გრანტი.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

500,000 – 1,000,000
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.

4.
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ქმედების დასახელება P1-EC06 - სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა

დასაბუთება

ქალები ნაკლებად აქტიურად არიან ჩართულნი სამუშაო ძალაში, რის შედეგადაც 
ეკონომიკაში პროდუქციის გამომუშავების პოტენციალი იკარგება. ამ ინტერვენციის მიზანია 
ადგილობრივი სამუშაო ძალის კვალიფიციური მარაგის გაზრდა შემდეგი გზებით: ა) სამუშაო 
ძალაში ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა და ხელშემშლელი სოციალური ნორმების 
შემსუბუქება; ბ) საკმარისი უნარ-ჩვევების მიწოდება, რაც პროდუქტიულ სამუშაოებს 
განაპირობებს; გ) ბავშვზე ზრუნვის მაღალი ხარისხის ადგილობრივი სერვისების 
უზრუნველყოფა, საოჯახო საქმეებისგან გამოთავისუფლების მიზნით. 

იმის მიუხედავად, რომ ყველა მიდგომა გამართლებულია ქალების უფრო მეტად 
სტიმულირებისა და გაძლიერებისათვის, რათა უფრო მეტად ჩაერთონ ეკონომიკაში, 
კომპონენტი „ა“ უფრო აქტუალურ ყურადღებას იმსახურებს, „ბ“ მიზანი კი შეიძლება სხვა 
ინტერვენციებით იქნას მიღწეული, ხოლო „გ“ ასევე შემდგომ გამოკვლევას და განხილვას 
საჭიროებს უფრო ფართო საზოგადოებრივი პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებული 
ინტერვენციის სახით.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 6. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის წარმოჩენა და ადგილობრივი 
ეკონომიკის საერთო პროდუქციის ამაღლება თანხვედრაშია „ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიასა“ და „საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, 4.2.1.-ის 
სტრატეგიული ამოცანა 2. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: 
მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 
ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო 
მიმართულებების განვითარების საშუალებით). ამ ინიციატივით შესაძლებელი გახდება 
„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ მიმდინარე პროექტის შევსება და 
მასთან სრულყოფილი სინერგია, მეწარმეობასა და ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალების 
უფრო აქტიური ჩართვის ხელშეწყობის გზით.

განხორციელების მოდალობები

„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროგრამით შეიძლება კამპანიის 
პროგრამის დიზაინი დადგინდეს. შესაძლებელია პროგრამის განხორციელება სოფლისა 
და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით, ასევე, შემოქმედებითი 
სააგენტოს გამოყენება გზავნილების ნაკრების (მესიჯბოქსის) შემუშავებისა და კამპანიის 
პროგრამის მოსამზადებლად.

ხელშემწყობი გარემოებები

როცა საქმე მუშახელის განვითარებას და ტექნოლოგიების გადაცემას შეეხება, 
შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის მიღწევა დონორების ხელშეწყობით ამჟამად 
განხორციელებულ სხვა პროექტებთან ერთად, ასევე „აწარმოე საქართველოში“ და 
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელებულ 
პროგრამებთან.  

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს როგორც ახალგაზრდებისა და ქალების, 
ასევე დევნილთა და სხვა დაუცველი ჯგუფების უნარების განვითარებაზე.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ქალები. არაპირდაპირი 
ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც უფრო მეტ სარგებელს მიიღებენ უკეთ 
გადამზადებული პერსონალის მეშვეობით, ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობა და 
ადგილობრივი თემი, უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. კამპანიის მომზადება; 2. კამპანიის განხორციელება. 

მიღებული შედეგები: ა) კამპანიის მოკლე შინაარსი და დიზაინი; ბ) განხორციელებული 
კამპანია

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.
50,000 – 100,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

ქმედების დასახელება P1-RU01 – სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების გამოვლენა (ეკონომიკა)

დასაბუთება

სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები ერთ-ერთი გამჭოლი სფეროა, რომელიც მრავალმხრივ 
მიდგომას მოითხოვს. მნიშვნელოვანია ფოკუსირება სამრეწველო კლასტერების, ეკონომიკური 
დერეფნების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებაზე, რათა გაადვილდეს საქონლით, 
მომსახურებითა და ადამიანური რესურსებით ვაჭრობა ურთიერთშემავსებელ საქმიანობებს შორის 
და ასევე მოხდეს შორს მდებარე ტერიტორიების ჩართვა რეგიონების ბაზრებში. ამას გარდა, 
შეიძლება გათვალისწინებული იქნას ინვესტიციების ჩადება ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, 
მეორე და მესამე დონის ქალაქებში სამრეწველო ტერიტორიების შესაქმნელად, სადაც მუშახელი 
უფრო იაფია. სატრანსპორტო ქსელებში ფართომასშტაბიანი ინვესტიციები ხელს უწყობს 
ადგილობრივი ეკონომიკის ინტეგრირებას რეგიონულ ბაზრებზე; ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია 
სერიოზული ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში, მათ შორის ჯანდაცვაში, განათლებასა და საჯარო 
სამსახურებში. საერთო ჯამში, კონკრეტული მაგალითების შესწავლიდან ჩანს, რომ წარმატებული 
„სოფლის“ განვითარების სტრატეგიები უშუალოდ სოფელზე მიმართული პოლიტიკებით არ 
შემოიფარგლება. ამის მაგივრად, სოფლის ტერიტორიები ინტეგრირებული უნდა იყოს ეროვნული 
დონის პოლიტიკაში, რაც სოფელსა და ქალაქს შორის მრავალფეროვან კავშირს დაემყარება, რათა 
სოფლები უფრო მდგრადები და პროდუქტიულები გახდნენ და ეროვნულ ეკონომიკაში წვლილი 
შეიტანონ.1 შესაბამისი პოლიტიკების ლოგიკიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტისთვის სოფელსა 
და ქალაქებს შორის კავშირების დამყარება, უპირველეს ყოვლისა, მუნიციპალიტეტის როლის გააზრებას 
ითვალისწინებს საქართველოს უფრო დიდ ეროვნულ ეკონომიკაში. განვითარებადი არაფერმერული 
სექტორის კლასტერების, ეკონომიკური დერეფნების და სხვა კონტექსტების განსაზღვრა, რომელთა 
დახმარებით მუნიციპალიტეტი შეიძლება ეროვნული ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილი გახდეს, 
ინტეგრირებულ მიდგომას და ცალკე კვლევას მოითხოვს, სადაც მუნიციპალიტეტის და მასში არსებული 
სოფლების და ქალაქების კონტექსტი იქნება შესწავლილი.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის მიზეზებიდან“, 
ჯგუფი 4. სოფლის განვითარების მიმართ არსებული დაბრკოლებების გაგება, სოფელსა და ქალაქს 
შორის კავშირების მხრივ, თანხვედრაშია „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ და 
„საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; 
პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის 
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის 
გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. 
მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის 
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების მოდალობები

კვლევის სპეციფიკაციები „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტით უნდა 
დადგინდეს. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდეს, რომელიც კონსულტანტებს შეარჩევს და დაიქირავებს 
კვლევების განსახორციელებლად. კვლევის შედეგად კი ის ინტერვენციები გამოვლინდება, რაც 
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მიმართულებით არის საჭირო. 

ხელშემწყობი გარემოებები არ შეესაბამება

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

ამ დროისთვის არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებით დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს სოფლებსა და ქალაქებთან იმ საწარმოების 
დაკავშირების ხელშეწყობას, რომლის მფლობელები და მმართველებიც ახალგაზრდები და ქალები, 
ასევე დევნილები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები არიან. აღნიშნულ ჯგუფებს ტექნიკურ-ეკონომიკური 
კვლევის შედეგები უნდა გააცნონ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროგრამა, 
სადაც მკაფიოდ იქნება გაგებული მოთხოვნები სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მიმართ, 
ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის პოტენციალი.

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები და მათი თანამშრომლები იმ სექტორებიდან, 
რომლებისთვისაც ინტერვენციები გამოვლინდება; ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი 
თემი, უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. ტექნიკური დავალებების მომზადება; 2. კონსულტანტების დაქირავება და 
კვლევების ფაქტობრივად განხორციელება. 

მიღებული შედეგები: სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების დეტალური შეფასებები თითოეულ 8 
მუნიციპალიტეტში.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.1.
30,000 – 50,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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ქმედების დასახელება P1-EC08 –კოვიდ 19-ის შემდგომ პერიოდში საოპერაციო ხარჯების დაფინანსების განახლება 

დასაბუთება

კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს, ბევრ მცირე და საშუალო ბიზნესს საბრუნავი კაპიტალი 
ამოეწურა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული / შემცირებული მოთხოვნის და უწყვეტი 
მიმდინარე ხარჯების კომბინაციის გამო. კოვიდ-19-ის შემდგომ პერიოდში საბრუნავი 
კაპიტალის დაფინანსება ბევრ კომპანიას დასჭირდება, რათა საჭირო რესურსები შეიძინოს, 
თანამშრომლებს ხელფასები გადაუხადოს და ოპერაციები განაახლოს. ბაზარზე ამგვარი 
დაფინანსების პროდუქტები არ არსებობს, რომლებიც საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსებაზე 
იქნებოდა მიმართული. პროგრამამ მიზნად უნდა დაისახოს სამუშაო კაპიტალის 
დაფინანსებაზე მიმართული სპეციფიკური პროდუქტების შექმნის და შეთავაზების 
ხელშეწყობა ფინანსური ინსტიტუტების (ბანკები და მიკროსაფინანსო დაწესებულებები) 
მიერ, რომლებიც არსებული სიტუაციის სპეციფიკას გაითვალისწინებენ. მოსალოდნელია, 
რომ ასეთ საბრუნავ კაპიტალზე მოთხოვნა პანდემიის შემდგომი პერიოდის განმავლობაში 
გაიზრდება.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა „პრობლემების ხის“ მე-3 ჯგუფში, კონკრეტულად კი 3.1 პუნქტში გამოვლენილი 
მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება. ფინანსებზე წვდომა, განსაკუთრებით 
კი იმგვარი ახალი ტიპის საჭიროებები, როგორიცაა საწარმოების საჭიროებები სამუშაო 
კაპიტალთან დაკავშირებით. სოფლად არსებული საწარმოებისთვის დაფინანსებაზე 
წვდომის ხელშეწყობა შესაბამისობაშია „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ 
და „საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, პუნქტი 4.2.1, 
სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: 
მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 
ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო 
მიმართულებების განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი 
ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული 
იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების მოდალობები

„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროგრამით შეიძლება პროგრამის 
დიზაინის შემუშავება, წამყვან საფინანსო ინსტიტუტებთან ერთად. პროგრამა შეიძლება 
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით და მონაწილე 
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ განხორციელდეს.

ხელშემწყობი გარემოებები

ასეთი ახალი პროდუქტის შესათავაზებლად, საფინანსო ინსტიტუტებსა და სოფლისა 
და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს შორის არსებული სქემისა და 
თანამშრომლობის ფარგლებში სპეციალური ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს. 
შესაძლებელია გარკვეული სინერგიების მიღწევა ამჟამად მიმდინარე დაფინანსების 
პროგრამებზე წვდომის საშუალებებთან (მაგ. საკრედიტო გარანტიების სქემის), რომლებიც 
ბოლო პერიოდში იქნა შემოთავაზებული საქართველოს მთავრობის მიერ, საფინანსო 
დაწესებულებების მეშვეობით, პანდემიაზე რეაგირების მიზნით. 

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

სრულად არის დაკავშირებული კოვიდ-19-ის შედეგად წარმოშობილ საჭიროებებთან.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს საწარმოებზე, რომლებსაც ქალები და 
ახალგაზრდა მენეჯერები, ასევე დევნილები და სხვა დაუცველი ჯგუფები მართავენ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, საბრუნავი საშუალებების დაფინანსების პოტენ-
ციური ბენეფიციარები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო 
დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. დაფინანსების უზრუნველყოფა; 
3. განაცხადების გამოვლენა და მიღება შესაბამისი სექტორებისა და საწარმოებისგან; 4. 
პროგრამის დაწყება. 

მიღებული შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფცია; ბ) დამტკიცებული ბიუჯეტი; გ) სესხის გაცემა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

1,000,000-5,000,000
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.

4.
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ქმედების დასახელება P1-EC09 – კოვიდ-19-ის შემდგომ პერიოდში დაფინანსება რეგულაციებთან შესაბამისობის 
უზრუნველსაყოფად 

დასაბუთება

ქვეყანაში კოვიდ-19-ის შედეგად შემოღებული რეგულაციები კომპანიების უმეტესობისთვის 
მნიშვნელოვან დამატებით ტვირთს წარმოადგენს დამატებითი ხარჯების მხრივ (დამატებითი 
აღჭურვილობა და სახარჯი მასალები, ასევე შემოწმებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები) 
და საოპერაციო საშუალებების შემცირების თვალსაზრისით (მაგ.სტუმრების რაოდენობის 
შემცირება რესტორნებში, სივრცითი შეზღუდვიდან გამომდინარე). აღნიშნული ხარჯები 
განსაკუთრებით მაღალია ტურისტულ ინდუსტრიაში მოქმედი საწარმოებისთვის. ქვეყანაში 
მთლიანი ეკონომიკის შენელების პირობებში, ამგვარმა დამატებითმა ხარჯებმა მრავალ 
მცირე და საშუალო ბიზნესს შეიძლება მნიშვნელოვანი ბარიერები შეუქმნას ჩვეულ 
რეჟიმში დაბრუნების გზაზე. პროგრამა მიზნად უნდა ისახავდეს დამატებითი მცირე 
საგრანტო დაფინანსების გამოყოფას კომპანიებისთვის, რეგულაციებთან შესაბამისობის 
უზრუნველსაყოფად.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა „პრობლემების ხის“ მე-3 ჯგუფში, კონკრეტულად კი 3.1 პუნქტში გამოვლენილი 
მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება: ფინანსებზე წვდომა, განსაკუთრებით კი 
იმგვარი ახალი ტიპის საჭიროებები, როგორიცაა ახალ, გაუთვალისწინებელ რეგულაციებთან 
შესაბამისობის ხარჯები. სოფლად არსებული საწარმოებისთვის დაფინანსებაზე 
წვდომის ხელშეწყობა შესაბამისობაშია „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ 
და „საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, პუნქტი 4.2.1, 
სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: 
მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 
ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების 
განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული 
პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის 
საფუძველზე).

განხორციელების მოდალობები

„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროგრამით შეიძლება პროგრამის 
დიზაინის და დეტალური ბიუჯეტის დადგენა. პროგრამა შეიძლება სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდეს. ამ პროექტისთვის 
ცალკე ფინანსური რესურსები უნდა იქნას გამოყოფილი.

ხელშემწყობი გარემოებები

გრანტის მიზანი იქნება უფლებამოსილი საწარმოებისათვის 50%-მდე მცირე/მიკრო გრანტების 
გაცემა ახალი აღჭურვილობის შესაძენად და ახალი რეგულაციების დასაკმაყოფილებლად 
საჭირო ზომები მისაღებად. შესაძლებელია გარკვეული სინერგიების მიღწევა დონორების 
მხარდაჭერით მიმდინარე სხვა პროექტებთან, რომლების მიზანიცაა კოვიდ-19-ის პანდემიის 
პირდაპირი ზეგავლენის შემცირება კერძო საწარმოებზე.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

სრულად არის დაკავშირებული კოვიდ-19-ის შედეგად წარმოშობილ საჭიროებებთან.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს საწარმოებზე, რომლებსაც ქალები და 
ახალგაზრდა მენეჯერები, ასევე დევნილები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები მართავენ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, შესაბამისობის გრანტის პოტენციური ბენეფი-
ციარები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო 
დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. თანხების უზრუნველყოფა; 3. 
განაცხადების იდენტიფიცირება და მიღება შესაბამისი სექტორებისა და საწარმოებისგან; 
პროგრამის დაწყება. 

მიღებული შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფცია; ბ) დამტკიცებული ბიუჯეტი; გ) გრანტის გაცემა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

400,000-500,000
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.

4.
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ქმედების დასახელება P1-EC10 - პროფესიული განათლების გაძლიერება

დასაბუთება

პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების მოქნილი მექანიზმის შემუშავებას, 
რომელიც შრომის ბაზრის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. ეს მუნიციპალიტეტის 
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის ხარისხობრივი კომპეტენციების განვითარებას 
უზრუნველყოფს. ასევე, პროექტის მიზანია კონკურენტუნარიანი პერსონალის მომზადება 
ადგილობრივი შრომის ბაზრისთვის და მათი დასაქმება. აქედან გამომდინარე, ეროვნული, 
რეგიონული ან მუნიციპალური სტრატეგიული დოკუმენტები, ასევე, თვისებრივი კვლევის 
მიხედვით - ტურიზმი, გარემოს დაცვა და მშენებლობა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
ყველაზე პრიორიტეტული სფეროებია. გამოვლენილია ტურიზმის რამდენიმე მიმართულება 
(ეკოტურიზმი, სოფლის ტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი, მთის ტურიზმი), სადაც 
კვალიფიციური მუშახელი არის საჭირო.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის“ 
მიზეზებიდან, ჯგუფი 1 (1.2. შეზღუდული უნარები). ტურიზმის სექტორისთვის მუშახელის 
მომზადება თანხვედრაშია „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ და „საქართველოს 
სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; პუნქტი 
4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის 
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების 
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების 
განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული 
პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის 
საფუძველზე). ამ ინიციატივით შესაძლებელი გახდება „სოფლის განვითარების 
გაუმჯობესება საქართველოში“ მიმდინარე პროექტის შევსება და მასთან სრულყოფილი 
სინერგია, უნარების განვითარების ხელშეწყობის გზით.

განხორციელების მოდალობები

საწყის ეტაპზე აქტივობები „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ 
პროექტთან ერთად განხორციელდება. შემდგომი საქმიანობა კერძო-საჯარო პარტნიორობის 
ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროფესიული 
გადამზადების პროგრამების დანერგვას დააფინანსებს.

ხელშემწყობი გარემოებები
ზოგიერთი სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა 
და დონორ ორგანიზაციებთან, რომლებიც მუნიციპალიტეტის/რეგიონის ერთსა და იმავე 
სექტორებსა და სფეროებში მუშაობენ.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ახალგაზრდებზე და ქალებზე, ასევე მოწყვლად 
ჯგუფებზე.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ჩამოყალიბებული ან გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში 
ჩართული ტურისტული საწარმოების მომავალი მფლობელები და თანამშრომლები.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: აქტივობები 1-დან 6-მდე (გარემოს შექმნა და სასწავლო კურსებისა და 
პროგრამების დანერგვა); 

მიღებული შედეგები: 1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძ-
ლიე რება; 2. კვალიფიციური პედაგოგიური პერსონალის გადამზადება; 3. ბაზარზე 
ორიენტირებული, მოქნილი სასწავლო/გადამზადების პროგრამების შემუშავება; 4. 
ოპტიმალური და ფინანსურად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო ქსელის შექმნა.

PROPOSED TIMELINE OF IMPLEMENTATION AND ESTIMATE OF COSTS.

N 2021 2022 2023 2024
ხარჯები 

დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1. სასწავლო გარემოს შექმნა 100 000

პროფესიული 
სასწავლებლები, 
მუნიციპალიტეტი, 

პასუხისმგებელ 
მხარეებთან 

კოორდინაციით

2. პედაგოგთა გადამზადება პედაგოგიკის და პროფესიულ უნარებში 40 000

3.  ტურიზმის პროფესიებში სასწავლო კურსების დანერგვა 30 000

4. მეწარმეობის სასწავლო კურსების დანერგვა 30 000

5. სამშენებლო პროფესიებში სასწავლო კურსების დანერგვა 30 000

6. გარემოს დაცვის პროფესიებში სასწავლო კურსების დანერგვა 20 000

სულ 250 000
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ქმედების დასახელება P1-YU01. ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორების (CEO) სტიმულირების პროგრამა 

დასაბუთება

საწარმოები, რომლის მმართველები უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა მეწარმეები და 
მენეჯერები არიან, უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ. პროგრამა გულისხმობს არსებული კომპანიების 
წახალისებას, რომ აღმასრულებელი დირექტორის/მენეჯერის პოზიციებზე ახალი ახალგაზრდები 
მოიყვანონ. ეს შეიძლება განხორციელდეს როგორც ფინანსური სუბსიდირებით, ასევე სხვა 
სახის დახმარებით არსებული ადგილობრივი საწარმოებისთვის, რათა უმაღლესი განათლების, 
უნარების და ინოვაციური აზროვნების მქონე ახალგაზრდა მენეჯერები მოიზიდონ, სავარაუდოდ, 
იმავე მუნიციპალიტეტიდან. ამ ინიციატივით შესაძლებელი გახდება „სოფლის განვითარების 
გაუმჯობესება საქართველოში“ მიმდინარე პროექტის შევსება და მასთან სრულყოფილი 
სინერგია, მეწარმეობასა და ეკონომიკურ საქმიანობაში ახალგაზრდების უფრო აქტიური ჩართვის 
ხელშეწყობით (მაგალითად, ექსპერიმენტის სახით, სქემა შეიძლება მოიცავდეს ახალგაზრდა 
მენეჯერების ხელფასის სუბსიდირებას 50%-მდე, 1-15 წლის განმავლობაში).

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 5. ახალგაზრდების ეკონომიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა და 
ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქტიულობის ამაღლება, რაც თანხვედრაშია 
„ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ და „საქართველოს სოფლის განვითარების 
სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, 4.2.1.-ის სტრატეგიული მიზანი 2 და 3.  პრიორიტეტული სფერო 
1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია 
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი 
არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად 
ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და 
უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების 
მოდალობები

„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროგრამით შესაძლებელია პროგრამის 
დიზაინის შემუშავება და დეტალური ბიუჯეტის მომზადება. პროგრამის განხორციელება 
შესაძლებელია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მიერ. ამ 
პროექტისთვის ცალკე ფინანსური რესურსები უნდა იყოს გამოყოფილი.

ხელშემწყობი გარემოებები

შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის მიღწევა დონორების დაფინანსებით მიმდინარე 
სხვა პროექტებთან, ასევე „აწარმოე საქართველოში“ და საქართველოს ინოვაციების და 
ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელებულ სხვა პროგრამებთან ერთად. პირდაპირი 
სუბსიდიის გარდა, სხვა სახის ფინანსური დახმარებები, როგორიცაა საშემოსავლო გადასახადთან 
დაკავშირებული შეღავათები/ზომები ასევე შეიძლება იქნას გათვალისწინებული და განხილული 
საქართველოს მთავრობასთან. 

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს პოტენციური ქალი მენეჯერების, ასევე დევ-
ნილების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების განვითარებაზე.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი ახალგაზრდები (პროგრამის პოტენციური 
კანდიდატები და შესაბამისი საწარმოები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო 
დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. დაფინანსების უზრუნველყოფა; 3. 
განაცხადების იდენტიფიცირება და მიღება შესაბამისი სექტორებისა და საწარმოებისგან; 4. 
პროგრამის დაწყება.

მიღებული შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფცია; ბ) დამტკიცებული ბიუჯეტი; გ) სუბსიდირების 
შემთხვევები (5 კომპანია თითოეულ სექტორში)

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

300,000 – 500,000
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.

4.
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ქმედების დასახელება P1-YU02 - ახალგაზრდა მეწარმეების ხელშეწყობა სოფლად 

დასაბუთება

ახალგაზრდა მეწარმეების ხელშეწყობის პროგრამა „მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამის“ 
განახლებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდული მეწარმეობა ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პროგრამის პრიორიტეტი გახდება. პროგრამის ფარგლებში, 
მეწარმეობით დაინტერესებული ახალგაზრდები მეწარმეობის საფუძვლებს შეისწავლიან, 
პრაქტიკულ ცოდნას მიიღებენ ბიზნეს გეგმის შედგენის შესახებ, ფინანსური რესურსების მოძიებას 
ისწავლიან და ასევე სამეწარმეო უნარებს განავითარებენ. პროგრამის მეშვეობით ადგილობრივი 
ახალგაზრდები შეძლებენ, რომ არსებული სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების მიერ 
გამოყოფილი საგრანტო პროგრამები უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს.

რელევანტურობა

ახალგაზრდების არასაკმარისი მონაწილეობა არაფერმერულ მეწარმეობაში ადგილობრივი 
ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი 
ახალგაზრდებისთვის მეწარმეობაზე ხელმისაწვდომობა მათი მომავალი დასაქმებისა და 
ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ერთ-ერთი საშუალებაა. ინტერვენცია ეხმიანება 
ძირეული მიზეზების მე-5 ჯგუფს (ახალგაზრდების შეზღუდული ეკონომიკური მონაწილეობა). 
ინტერვენცია თანხვედრაშია „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ და „საქართველოს 
სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3; პუნქტი 4.2.1. 
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის 
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით 
და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. მიზანი 
3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის 
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების 
მოდალობები

პირველ ეტაპზე უნდა გაიმართოს კონსულტაციები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არსებული 
მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამის განახლების მიზნით. მეორე ეტაპზე ახალგაზრდა 
მეწარმეების პროგრამა უნდა შეიქმნას, რომელიც ასევე მოიცავს ახალგაზრდებს შორს მდებარე 
ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.

ხელშემწყობი გარემოებები
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის და „სოფლის 
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტის ერთობლივი ძალისხმევა სინერგიას 
შექმნის პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება შორს მდებარე სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებზე 
გამახვილდება.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტის შორს მდებარე ტერიტორიებიდან.

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ადგილობრივი თემის 
წევრები.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან; 2. ახალგაზრდა მეწარმეების 
პროგრამის შემუშავება; 3. ტრენინგ მოდულების დანერგვა. 

მიღებული შედეგები: 1) განახლებული „მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა“, 2) პროგრამაში 
100-მდე ახალგაზრდის მონაწილეობა; 3) თემის წარმომადგენელი ახალგაზრდებიდან წამოსული 
30-მდე ახალი იდეა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

80,000 - 100,000 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, რეგიონული 
მთავრობა, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.
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ქმედების დასახელება P1-YU03 - ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრი

დასაბუთება

თანამედროვე ბიზნესი წარმოუდგენელია ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარების გარეშე. 
შესაბამისად, ამ ტექნოლოგიების გამოყენება უფრო მნიშვნელოვანია სოფლად და შორს მდებარე 
ტერიტორიებზე. ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრის მიზანია ცნობიერების ამაღლება ინოვაციებისა 
და ტექნოლოგიების სფეროში, იდეებისა და ინტელექტუალური უნარების მქონე ახალგაზრდების 
თავმოყრა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე წვდომის ხელშეწყობა. ახალგაზრდული ინოვაციების 
ცენტრი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გადინების შემცირებას, ახალგაზრდების დასაქმებას და 
ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციას. ცენტრი ახალგაზრდებს უნიკალურ შესაძლებლობებს 
შეუქმნის, რათა ისწავლონ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენება 
არაფერმერული მეწარმეობის წარმოსაჩენად, ასევე გაიგონ, თუ რა არის 3D მოდელირება და დიზაინი, 
ანიმაციისა და პროგრამირების საფუძვლები. მონაწილეებს შეეძლებათ განავითარონ საკუთარი იდეები 
ადგილობრივ საჭიროებებზე დაყრდნობით და მხარდაჭერა მიიღონ პროექტის განხორციელებისთვის.

რელევანტურობა

ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრის შექმნა თანხვედრაშია „საქართველოს ინოვაციებისა 
და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ პრიორიტეტულ მიმართულებასთან, რომელიც ტექნოპარკების, 
ინოვაციების ცენტრებისა და სამრეწველო ლაბორატორიების გახსნას გულისხმობს. ამ მხრივ, 
„საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა“ და „სოფლის განვითარების 
გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტთან თანამშრომლობა სინერგიას შექმნის და მხარს დაუჭერს 
ადგილობრივ ახალგაზრდებს. „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ“ უკვე 
შექმნა ინოვაციური ცენტრის ინფრასტრუქტურა ახმეტაში და რუხში. ინტერვენცია მე-5 ჯგუფის ძირეულ 
მიზეზებს ეხმიანება (ახალგაზრდების შეზღუდული ეკონომიკური მონაწილეობა). ინოვაციური უნარების 
განვითარება თანხვედრაშია მუნიციპალიტეტის „ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა“ და 
„საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან“ (კერძოდ,4.2.1.-ის სტრატეგიული მიზანი 2 და 
3. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის 
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებით და 
მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. მიზანი 3: სოფლად 
ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური 
კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების 
მოდალობები

პირველ ეტაპზე კონსულტაციები უნდა გაიმართოს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ცენტრისთვის 
შესაბამისი სივრცის გამოსაყოფად. მეორე ეტაპზე საჭიროა პარტნიორობა-შეთანხმების მიღწევა 
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და შესაბამისი პროგრამული 
მიმართულების შემუშავება. 

ხელშემწყობი გარემოებები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს“და 
„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტის ერთობლივი ძალისხმევები 
სინერგიას შექმნის პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის. ახალგაზრდული ინოვაციების 
ცენტრში შეძენილი ცოდნა და უნარ-ჩვევები პირდაპირ კავშირშია სოციალურ-ეკონომიკურ პირობების 
გაუმჯობესებასა და ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობების დივერსიფიკაციასთან.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არ შეესაბამება

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

არ შეესაბამება

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: 15-25 წლის ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტში; არაპირდაპირი 
ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ ჩაერთონ პროგრამის 
მონაწილეების მიერ დაგეგმილ პროგრამებსა და ღონისძიებებში.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან; 2. პარტნიორობა-შეთანხმება 
„საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან“; 3. ინოვაციური ტექნოლოგიების 
შესახებ სასწავლო მოდულის შემუშავება ადგილობრივ საჭიროებებზე დაყრდნობით; 4. ახალი 
ტექნოლოგიებით დაინტერესებული მონაწილეების გამოვლენა და შერჩევა. 

მიღებული შედეგები: ა) ცენტრისთვის გამოყოფილი სივრცე; ბ) ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრის 
შექმნა; გ) შესაბამისი სასწავლო მოდული ინოვაციური ტექნოლოგიების შესახებ; დ) პროგრამის 
მონაწილეების ვიზიტი თბილისის ფაბლაბსა და ტექნოპარკში. 

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

100,000 – 150,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, „საქართველოს 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 
სააგენტო“ და ახალგაზრდობის 

სააგენტო, პასუხისმგებელ 
მხარეებთან კოორდინაციით

2.

3.

4.
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P1 - (ეკონომიკა და მრავალსექტორული განვითარება) - შედეგების ჩარჩო
პროექტის დასახელება: შემოსავლების ზრდა დივერსიფიკაციისა და რესურსების არასწორი განაწილების აღმოფხვრის გზით 

ტექსტური შეჯამება ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები გადამოწმების 
საშუალებები მნიშვნელოვანი ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების შემოსავლების 
გაზრდა არაფერმერულ სექტორში დასაქმებით და და ეკონომიკის 
დივერსიფიკაციით

მიზნის მიღწევის ღონისძიება:

•	 შემოსავლების ზრდა დასაქმების და მეწარმეობის გზით

•	 მუნიციპალიტეტში 
მოქმედი ბიზნესების 
გამოკითხვა;

•	 მუნიციპალიტეტის 
შინამეურნეობების 
გამოკითხვა;

•	 საქსტატის ოფიციალური 
სტატისტიკა

•	 მთავარი ვარაუდი ის არის, რომ 
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები 
სტაბილური რჩება

პროექტის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მთლიანი წარმოებული პროდუქციის 
და დამატებული ღირებულების მაქსიმალურად გაზრდა, არსებული მცირე 
რაოდენობის შრომითი რესურსებით, მუნიციპალიტეტის ცალკეულ სექტორებს 
შორის და უშუალოდ სექტორების შიგნით რესურსების არასწორად 
განაწილების შემცირებით, ახალგაზრდებისა და ქალების გააქტიურებით და 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბიზნეს შესაძლებლობების შექმნის გზით.

•	 ინდივიდუალური კომპანიების პროდუქტიულობის 
გადანაწილება თითოეულ დარგში მნიშვნელოვნად არის 
შემცირებული, რაც იზომება იმის მიხედვით, თუ რამდენია 
სტანდარტული გადახრა საშუალოდან;

•	 სხვადასხვა სექტორის პროდუქტიულობას შორის 
განსხვავებები უფრო მცირდება;

•	 გაზრდილია საერთო წარმოება და დამატებითი ღირებულება 
ბიზნეს სექტორების მიხედვით;

•	 მეტი ახალგაზრდა და ქალია ჩართული ეკონომიკაში 
(სამუშაო ძალა, მეწარმეობა)

•	 მუნიციპალიტეტში 
მოქმედი ბიზნესების 
გამოკითხვა

•	 მთავარი ვარაუდი ისაა, რომ 
წარმოების სხვა ფაქტორები, 
როგორიცაა კაპიტალზე წვდომა, არ 
იზღუდება და სექტორების მოთხოვნა 
კვლავ იზრდება.

მიღებული შედეგები: 
•	 შერჩეული დარგების თანამშრომლებმა ტრენინგი გაიარეს;
•	 ტექნიკურ-ეკონომიკური / საინვესტიციო წინადადებები მომზადდა;
•	 ახალი კონკურენტული სექტორები გამოვლინდა;
•	 დამატებითი ფინანსური წახალისების მექანიზმები უზრუნველყოფილია;
•	 ახალგაზრდებსა და ქალებს დამატებითი სტიმული მიეცათ ეკონომიკაში 

ჩართვისათვის;
•	 ხელშემწყობი გარემო შეიქმნა სოფელსა და ქალაქებს შორის კავშირების 

თვალსაზრისით;
•	 გაიზარდა რეგიონული დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციების 

შესაძლებლობები და მათ დახმარება გაეწიათ;
•	 ახალი პროფესიული განათლების კურსები მომზადებულია და 

შეთავაზებულია ადგილობრივ დონეზე.

•	 მუშაობდა მიმდინარეობდა მინიმუმ 2 დარგის მიმართ, სადაც 
პროდუქტიულობის მხრივ ძალიან დიდი განსხვავებები 
შეინიშნებოდა კომპანიებს შორის სექტორების მასშტაბით; 
ასევე 2 დარგის მიმართ, რომელთა პროდუქტიულობა უფრო 
დაბალია, ვიდრე სხვა სექტორში;

•	 მინიმუმ 10 ადამიანი გადამზადდა თითოეულ შერჩეულ 
სექტორში;

•	 მინიმუმ 5 ახალი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მომზადდა 
არაფერმერული ბიზნესებისთვის;

•	 ადგილობრივ დონეზე 10-20 ახალი პროფესიული 
განათლების კურსი იქნა შემოთავაზებული;

•	 სულ მცირე, 2-3 პროექტი ხორციელდება სოფელსა და 
ქალაქებს შორის კავშირების გაუმჯობესების ფარგლებში.

•	 პროექტის ანგარიშები
•	 პერიოდული შეფასებები

•	 მთავარი ვარაუდი ისაა, რომ ახალი 
უნარების მქონე ადამიანები 
პოულობენ ახალ და უკეთეს სამუშაოს 
იმავე ან სხვა დარგში, იმავე 
მუნიციპალიტეტში, და ისინი სხვაგან 
აღარ გადადიან;

•	 კიდევ ერთი მთავარი დაშვება არის ის, 
რომ ახალი ტექნიკურ -ეკონომიკური 
კვლევები ადგილობრივ და სხვა 
მეწარმეებს სტიმულს მისცემს;

•	 საკმარისი რაოდენობის 
ეკონომიკურად დასაბუთებული 
საპროექტო განაცხადი არსებობს 
დაფინანსების მისაღებად. 

საჭირო რესურსები: აქტივობები და რესურსების ტიპები: პროგრამების 
შემუშავება და განხორციელება P1-ის ფარგლებში (P1-EC01-დან P1-EC10-
ის ჩათვლით, რომლებიც შემდეგ სფეროებთან არის დაკავშირებული: ა) 
სოფლად დარგების ხელშეწყობა; ბ) ფინანსებზე, კრედიტებსა და ბაზრებზე 
წვდომის ხელშეწყობა; გ) სოფლის ტერიტორიების ინტეგრირება გლობალური 
ღირებულებების ჯაჭვებში; დ) მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობა. ამას გარდა, 
გამჭოლი პროგრამების განხორციელება, რაც დაკავშირებულია შემდეგ 
საკითხებთან: ა) ახალგაზრდების და ქალების გააქტიურება და მათი ჩართვა 
ეკონომიკაში (P1-YU01, P1-YU02; P1-YU03 P1-GE01); ბ) სოფელსა და ქალაქს შორის 
კავშირების გამოკვლევა და ხელშეწყობა (P1-RU01)

•	 ჯერ არ არის შემუშავებული •	 პროექტის ანგარიშები 
და ბიუჯეტი

•	 ძირითადი დაშვებები ისაა, რომ: 
ა) დარგების წარმომადგენლები 
საკმარის ინტერესს იჩენენ 
უნარების ამაღლების მიმართ; ბ) 
საუკეთესო ტრენერები და საუკეთესო 
ტრენინგ მოდულებია შერჩეული; გ) 
განხორციელებადი იდეები საკმარისი 
რაოდენობით არსებობს.
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური განზომილება) - ინტერვენციები

ქმედების დასახელება P2-SO01- სოციალური სერვისების განვითარების პროგრამა 

დასაბუთება

საქართველოში ყველა მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევებია: მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
სერვისების არარსებობა და ნაკლებად ადეკვატური სოციალური დაცვა ადგილობრივი 
მოსახლეობისთვის. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები შეზღუდულია 
და მოსახლეობის ყველა ჯგუფს არ მოიცავს. ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაეფექტურია. 
ადეკვატური მომსახურების გაწევისა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის ხელშეწყობის 
მიზნით, მუნიციპალიტეტს შესაბამისი მონაცემთა ბაზები და ინფორმაცია სჭირდება 
მოწყვლადი ჯგუფების რეალური საჭიროებების შესახებ, შეფასების საფუძველზე. ყველა 
დაინტერესებული მხარე თანხმდება, რომ არსებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამები 
შეზღუდულია, არ არის ეფექტური და ყველა მუნიციპალიტეტისთვის მთავარი გამოწვევას 
წარმოადგენს ფულადი დახმარების გადაქცევა სერვისებად.

შესაბამისობა
ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 2 და 3 და კერძოდ 2.1 და 3.1, 3.2, 3.3

განხორციელების მოდალობები ცენტრალური ხელისუფლება და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

ხელშემწყობი გარემოებები
სოციალური მომსახურების განვითარების მხრივ, შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის 
მიღწევა დონორების მხარდაჭერით განხორციელებულ სხვა პროექტებთან 

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

სრულად არის დაკავშირებული კოვიდ-19-ის მიერ შექმნილ საჭიროებებთან

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვებს, შშმ პირებს, შინამეურნეობებს, 
რომლებმაც მიიღეს მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას იღებდნენ

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები, ხანდაზმულები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი თემი, რომელიც სარგებელს მიიღებს 
სოციალური რისკების შემცირების შედეგად, ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობა და 
ადგილობრივი თემი, სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობის შედეგად

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. სოციალურად დაუცველი ჯგუფების მონაცემთა ბაზების შემუშავება; 2. 
თითოეულ 8 მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი ჯგუფების საჭიროებების დეტალური 
შეფასება; 3. ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური პროგრამების ტრანსფორმაცია, რომ 
ერთჯერადი ფულადი დახმარება სერვისებად გარდაიქმნეს.

მიღებული შედეგები: 1) სოციალურად დაუცველი ჯგუფების სრული მონაცემთა ბაზები; 
2) საჭიროებების შეფასების ანგარიშები; 3) ახალი სოციალური სერვისების პორტფელი 
მუნიციპალიტეტისთვის.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 15 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 30 000

3. 250 000
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ქმედების დასახელება P2-SO02 - ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლების გადამზადება 

დასაბუთება

ბოლოდროინდელი ცვლილებების მიუხედავად (ახალი კანონი სოციალური მუშაობის 
შესახებ, ბავშვის უფლებათა კოდექსი), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების სოციალური 
განყოფილებები ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგანან - შეზღუდული რაოდენობის 
და არაკვალიფიციური პერსონალი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, პროფესიონალი 
სოციალური მუშაკების ნაკლებობა. ასევე, ადგილობრივ თემს, რომელიც სოციალურად 
დაუცველ ჯგუფებს წარმოადგენს, მხარდაჭერა და განვითარება ჯერ კიდევ სჭირდება. ახალი 
კანონი „სოციალური მუშაობის შესახებ“ ადგილობრივი სოციალური სერვისების ფუნქციებს 
ზრდის ახალ სტანდარტებს ადგენს.

რელევანტურობა
ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 1, კერძოდ 1.1 და 1.2

განხორციელების მოდალობები
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ცენტრალური ხელისუფლება

ხელშემწყობი გარემოებები

მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა გადამზადებასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია 
გარკვეული სინერგიის მიღწევა დონორების მხარდაჭერით განხორციელებულ სხვა 
პროექტებთან 

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს სოციალურად დაუცველი ჯგუფების 
წარმომადგენლებზე

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. არაპირდაპირი 
ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, ეფექტური სოციალური 
პოლიტიკისა და პროგრამების შედეგად

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: მუნიციპალიტეტების სოციალური განყოფილების შესაძლებლობების 
გაზრდა 
მიღებული შედეგი: 1) შემუშავებული სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები; 2) 
გადამზადებული სოციალური განყოფილების თანამშრომლები (5 პირი) ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებიდან.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1.

15 000
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 
მხარეებთან კოორდინაციით



139

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

ქმედების დასახელება
P2-SO03 - ინსტიტუციური და ფინანსური შესაძლებლობების განვითარება მომსახურების 
მიმწოდებლებისა და სოციალური საწარმოებისთვის

დასაბუთება

მოწყვლადი ჯგუფების ინკლუზიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მათთვის საჭირო 
სოციალური მომსახურების მიწოდება და დასაქმების ხელშეწყობა. სოციალური მომსახურების 
პროვაიდერების შექმნა პრაქტიკულად შეუძლებელია სამთავრობო/დონორების დახმარების 
გარეშე, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. დღესდღეობით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
შშმ პირებს არ აქვთ წვდომა სოციალურ სერვისებზე და კოვიდ-19-ის ზეგავლენის შედეგად 
ეს კატეგორია საზოგადოებისგან პრაქტიკულად იზოლირებული გახდა. მოწყვლადი ჯგუფები, 
განსაკუთრებით კი პანდემიის შემდგომ პერიოდში, არ არიან კონკურენტუნარიანები 
შრომის ბაზარზე და მათ განსაკუთრებული პირობების შექმნა და დასაქმებაში მხარდაჭერა 
სჭირდებათ. ასეთი ჯგუფებისთვის სოციალური მეწარმეობა შესანიშნავი შესაძლებლობაა 
შემოსავლების წყაროს გაჩენისთვის.

რელევანტურობა
ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 2 და კერძოდ 2.1 და 2.2

განხორციელების მოდალობები
ადგილობრივი მთავრობა დონორების მხარდაჭერით

ხელშემწყობი გარემოებები

როდესაც საქმე სერვის პროვაიდერების შექმნას და სოციალური საწარმოების დაფინანსებას 
ეხება, შესაძლებელია გარკვეული სინერგიების მიღწევა დონორების მხარდაჭერით ამჟამად 
ან მომავალში განხორციელებულ სხვა პროექტებთან 

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს სოციალური დახმარების მიმღებ სამუშაო 
ასაკის პირებზე, ასევე, შშმ პირებზე

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: სამუშაო ასაკის მოსახლეობა. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: სოციალური მომსახურების მიმღები სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობა, ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, ახალი სერვისების 
შედეგად

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. სპეციალური ტრენინგები მათთვის, ვისაც უნდა, რომ მომსახურების 
მიმწოდებელი გახდეს, ან სოციალური საწარმო გახსნას; 2. ფინანსურ რესურსებზე წვდომა.

მიღებული შედეგები: 1) სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები 2) გადამზადებული 
სოციალური მომსახურების მიმწოდებლები და სოციალური საწარმო. 3) ახალი სოციალური 
პროგრამების შემუშავება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 20 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 300 000
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური განზომილება) - შედეგების ჩარჩო
პროექტის დასახელება: ადგილობრივი სოციალური დაცვის ჩარჩოს და სერვისების განვითარება სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის

ტექსტური შეჯამება ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები გადამოწმების საშუალებები მნიშვნელოვანი ვარაუდები

პროგრამის მიზანი:

ინკლუზიური საზოგადოების განვითარება

მიზნის მიღწევის ღონისძიება: 

•	 მოწყვლად ჯგუფებში სიღარიბის შემცირება და 
სოციალური მომსახურების გაზრდა ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტში

•	 სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
ანგარიშები;

•	 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 
სოციალური პროგრამები;

•	 სოციალური პროგრამები ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტისთვის

•	 მთავარი დაშვება ის არის, რომ 
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები 
და სახელმწიფო ბიუჯეტი 
სტაბილური რჩება

პროექტის მიზანი:

სოციალური მომსახურებების და პროგრამების შემუშავება სოციალურად 
დაუცველი ჯგუფებისთვის და სიღარიბის შემცირება, ასევე, ადგილობრივი 
თემის წარმომადგენლების კეთილდღეობის გაზრდა

•	 მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები 
სოციალურად დაუცველი ჯგუფების და ოჯახების 
რაოდენობის შემცირება;

•	 სოციალური მომსახურების მიმღები სოციალურად 
დაუცველი ჯგუფების წარმომადგენლების რაოდენობის 
შემცირება;

•	 სოციალურად დაუცველი ჯგუფების წარმომადგენლების 
რაოდენობის ზრდა, ვინც მუშაობა დაიწყო.

•	 სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
ყოველთვიური ანგარიშები; 

•	 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 
პროგრამების ანგარიში;

•	 შინამეურნეობების კვლევა

•	 მთავარი დაშვება არის ის, რომ 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტი თანდათან იზრდება 
და დონორები მხარს უჭერენ 
სოციალურ პროგრამებს

მიღებული შედეგები 

•	 ახალი სოციალური სერვისების შემუშავება სოციალურად დაუცველი 
ჯგუფებისთვის;

•	 სოციალური დაცვის ადგილობრივი სქემების შემუშავება სოციალურად 
დაუცველი ჯგუფებისთვის;

•	 სოციალურად დაუცველი ჯგუფების წარმომადგენლების უფრო მეტი 
ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;

•	 სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისათვის შემოსავლის მიღების 
პროგრამების შექმნა

•	 სულ მცირე, 2 ახალი სერვისის შექმნა;

•	 სულ მცირე, სოციალური დაცვის 2 ახალი პროგრამის 
შექმნა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან;

•	 ეფექტურობის ამაღლება;

•	 შემოსავლის მიღების შესაძლებლობების შექმნა 
ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, ახალი სოციალური 
საწარმოების / სოციალური სერვისების მეშვეობით.

•	 პროექტის ანგარიშები;

•	 მუნიციპალური ანგარიშები

•	 მთავარი დაშვება ის არის, 
რომ მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლები თანხმდებიან 
რეალურ ცვლილებებზე 
სოციალურ პროგრამებში;

•	 კიდევ ერთი მთავარი დაშვება ის 
არის, რომ დონორი ორგანიზაცია 
მხარს დაუჭერს ახალი სერვისების 
/ სოციალური საწარმოების 
შექმნას.

საჭირო რესურსები: აქტივობები და რესურსების ტიპები: 
შემოთავაზებული ინტერვენციებით გათვალისწინებული აქტივობები, P2-
SO01-დან P2-SO03-ის ჩათვლით, მათ შორის: 

1. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადება;

2. თემის წევრების გადამზადება;

3. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზის შექმნა;

4. მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების შეფასება;

5. სოციალური დაცვის ახალი სქემებისა და სერვისების შემუშავება 
საჭიროებების შეფასების საფუძველზე, თემის წევრების 
მონაწილეობით;

6. მუნიციპალიტეტების სოციალური განყოფილების შესაძლებლობების 
ამაღლება

•	 ჯერ არ არის შემუშავებული •	 პროექტის ანგარიშები და ბიუჯეტები 

•	 ძირითადი ვარაუდებია, რომ: 
ა) თემის და მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლებს შორის 
საკმარისი ინტერესი იარსებებს; 
ბ) საუკეთესო ტრენერები და 
საუკეთესო ტრენინგ მოდულები 
შეირჩევა; გ) გარკვეული 
აქტივობების დაფინანსებისთვის, 
ადგილობრივი ბიუჯეტის გარდა, 
დონორის მხარდაჭერაც იქნება 
უზრუნველყოფილი.
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P2 - (საზოგადოება) - (ჯანდაცვის განზომილება) - ინტერვენციები

ქმედების დასახელება P2-HE01 - აუცილებელი (ესენციალური) მედიკამენტების პროგრამის გაფართოება

დასაბუთება

ამჟამად ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც მუნიციპალიტეტის მიერ არის დაფინანსებული. 
მედიკამენტებისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა კონკრეტული პირის სოციალური 
სტატუსის შესაბამისად ხდება, განსაზღვრულ ფარგლებში, ასევე უზრუნველყოფილია 
სხვადასხვა დაფინანსება ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიისთვის,  განსაზღვრული 
ლიმიტით, მწვავე ოფთალმოლოგიური დაავადებებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებისა და სხვ. თუმცა, ადამიანები უკმაყოფილებას გამოსთქვამენ აფთიაქებზე 
წვდომის, ასევე, ფარმაცევტული პერსონალის დაბალი კვალიფიკაციის გამო. ამას გარდა, 
სიღარიბის დონე ძალიან მაღალია რაიონში, ამიტომ ადამიანებს მედიკამენტებზე ხელი 
შეზღუდულად მიუწვდებათ ფინანსური და გეოგრაფიული თვალსაზრისით.

რელევანტურობა

ფუნქციონირებადი ჯანდაცვის სისტემების კონტექსტში, ესენციალური მედიკამენტები 
ყოველთვის ხელმისაწვდომია ადეკვატური რაოდენობით, სათანადო დოზებით და 
ხარისხის უზრუნველყოფით, ასევე, იმ ფასად, რომლის გადახდაც ადამიანებს შეუძლიათ. 
ესენციალური მედიკამენტების შერჩევის საფუძველია დაავადების გავრცელების 
მაჩვენებელი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კუთხით რელევანტურობა, კლინი-
კური ეფექტურობის და უსაფრთხოების მტკიცებულება, შედარებითი ხარჯები და 
ხარჯთეფექტურობა.

განხორციელების მოდალობები  

1) ადვოკატირების შეხვედრები ესენციალური მედიკამენტებისთვის გამოყოფილი 
მუნიციპალური ასიგნებების გაზრდის მიზნით 2) ადვოკატირების შეხვედრები სამიზნე 
ჯგუფების გაფართოებისთვის, რომლებიც ესენციალური მედიკამენტებისთვის დაფი-
ნანსებას მიიღებენ. 

ხელშემწყობი გარემოებები
თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სოციალური მომსახურების საა-
გენტოსთან 

კონკრეტული ღონისძიებები კოვიდ-
19-ისთვის

არ შეესაბამება

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
და მათ საჭიროებებს, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებს, ახალგაზრდებს, 
ქრონიკულ დაავადებებს და ა.შ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ადგილობრივი 
ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალქალაქის მოსახლეობა

საჭირო რესურსების და მიღებული 
შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1.1) თანხის გამოყოფა; 1.2) სოფლის ექიმები და ექთნები 

მიღებული შედეგები: (1) გაზრდილი წვდომა მედიკამენტებზე 

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 40 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 40 000
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ქმედების დასახელება P2-HE02 - ჯანდაცვის პერსონალის განვითარების პროგრამა 

დასაბუთება

სოფლებში პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების, ხოლო საავადმყოფოში 
სპეციალისტების ნაკლებობის პრობლემა არსებობს. სოფლის ექიმისა და ექთნის 
მომსახურება ძალიან სუსტად არის განვითარებული კვალიფიციური კადრების 
დეფიციტისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. გარდა ამისა, 
ამჟამინდელი ექიმების უმეტესობა პენსიონერია. ამ ინტერვენციის მიზანია 
ახალქალაქში ახალგაზრდა და კვალიფიციური ექიმების რაოდენობის გაზრდა. 
მუნიციპალიტეტს ძალიან უჭირს სოფლად და ცენტრშიც საკმარისი მედპერსონალის 
მოზიდვა და შენარჩუნება. ამიტომ არის, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილ ამბულატორიული 
და სტაციონარული სამედიცინო დახმარებას მისაღებად სხვა ადგილას წასვლა უწევს.

რელევანტურობა

ჯანდაცვის პერსონალი უმნიშვნელოვანესია ჯანდაცვის სერვისების მართვისა და 
მიწოდებისათვის, განსაკუთრებით სოფლად. ახალქალაქში გამოცდილი ჯანდაცვის 
პერსონალის დეფიციტია სოფლად და შორეულ ტერიტორიებზე, რაც ჯანდაცვის 
მიზნებისკენ პროგრესულ სვლას აბრკოლებს და უთანასწორობას აღრმავებს ჯანდაცვის 
შედეგების თვალსაზრისით როგორც რაიონში, ასევე რეგიონში.

განხორციელების მოდალობები  

1) ადვოკატირების შეხვედრები, რათა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სამედიცინო 
პერსონალისთვის ფინანსური წახალისების მექანიზმები ჩაიდოს. 2) სამედიცინო 
პერსონალისთვის ტრენინგების მოწყობის უზრუნველყოფა. მაგალითად: 
კვალიფიციური სპეციალისტის რეგულარულად მოწვევა თბილისიდან. 3) სოფლის 
ექიმებისთვის ადეკვატური სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა (დაწესებულებების 
გარემონტება, აღჭურვილობა და სხვ.). სოფლის ექიმების პერსპექტივიდან, დიდი 
ალბათობით, ახალქალაქში სოფლის ექიმების დასაქმებას ყველაზე მეტად შეუწყობს 
ხელს კონკრეტული ინიციატივები, რომლებიც გარანტირებულ ასაკობრივ პენსიას და 
შემოსავლის ზრდას უზრუნველყოფს.

ხელშემწყობი გარემოებები
თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტთან, პროფესიულ ასოციაციებთან

კონკრეტული ღონისძიებები კოვიდ-
19-ისთვის

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების ამჟამინდელი პერსონალი ინტენსიურ ტრენინგს 
გადის კოვიდ-19-ის სავარაუდო შემთხვევების მართვის საკითხებზე პჯდ-ში, სხვადასხვა 
დონორებით დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებში. ეს საკითხი პრიორიტეტად 
უნდა დარჩეს და შეიძლება ის სასწავლო პროგრამებშიც შევიდეს, საჭიროებიდან 
გამომდინარე.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
და მათ საჭიროებებს, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებს, ახალგაზრდებს, 
ქრონიკულ დაავადებებს და ა.შ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები, სამედიცინო პერსონალი 
საავადმყოფოს დონეზე. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალქალაქის მოსახლეობა

საჭირო რესურსების და მიღებული 
შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1.1) ფინანსური წახალისების მექანიზმები; 1.2) ტრენინგი 1.3) სამუშაო 
პირობების გაუმჯობესება.

მიღებული შედეგები: (1) სოფლად ექიმებისა და სპეციალისტების რაოდენობის გაზრდა 
საავადმყოფოს დონეზე

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 30 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 30 000

3. 30 000



143

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

ქმედების დასახელება P2-HE03 - სოფლად პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების გაუმჯობესების 
პროგრამა 

დასაბუთება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცალკე მუხლია გამოყოფილი 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რაც ძირითადად გზების, ტრანსპორტის, 
წყალმომარაგების სისტემის განვითარებას, კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობას, რეაბილიტაციას და სხვა ღონისძიებებს ითვალისწინებს. სამედიცინო 
დაწესებულებების, ან სოფლად ამბულატორიული კლინიკების რეაბილიტაცია / 
მშენებლობისთვის კი არანაირი ასიგნება არ არის გამოყოფილი. წინამდებარე 
დოკუმენტის მომზადებისას შეგროვდა ინფორმაცია ახალქალაქში სოფლის 
ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებების და გამოწვევების შესახებ. უმეტეს 
შემთხვევებში, ამბულატორიებს შენობები არა აქვთ. ძირითადად, სოფლის ექიმების 
შეფასებით, თავიანთი დაწესებულებების მდგომარეობა ცუდი, ან დამაკმაყოფილებელია. 
წყლის და კანალიზაციის სისტემები მწყობრიდანაა გამოსული თითქმის ყველა 
დაწესებულებაში და ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს პერსონალისთვის. უმეტეს 
შემთხვევებში საჭიროა რემონტი.

რელევანტურობა

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა ჯანმრთელობის სისტემის სტრუქტურული ხარისხის მთავარ 
კომპონენტს წარმოადგენს. კარგად განვითარებული ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა 
კარგი ჯანმრთელობის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორია.

უსაფრთხო წყლის, სანიტარული და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფა აუცილებელია 
ადამიანის ჯანმრთელობის დასაცავად ყველა ინფექციური დაავადების, მათ შორის 
კორონავირუსის აფეთქების დროს. საზოგადოებაში, სახლებში, სკოლებში, ბაზრებსა და 
ჯანდაცვის დაწესებულებებში წყლის და სანიტარიის (WASH) და ნარჩენების მართვის 
პრაქტიკების თანმიმდევრულად განხორციელება, მტკიცებულების საფუძველზე, 
ადამიანიდან ადამიანზე ვირუსების, მათ შორის კოვიდ-19-ის გადაცემას ხელს შეუშლის.

განხორციელების მოდალობები  
სოფლის ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება, მათი 
საჭიროებების შესაბამისად. გადაუდებელ პრიორიტეტს წარმოადგენს წყლისა და 
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, ახალი ამბულატორიების მშენებლობა სოფლებში.

ხელშემწყობი გარემოებები დაფინანსების გამოყოფის უზრუნველყოფა მუნიციპალური ბიუჯეტიდან, კერძოდ, 
ინფრასტრუქტურისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო მუხლიდან

კონკრეტული ღონისძიებები კოვიდ-
19-ისთვის

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ამბულატორიისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
ყველა შესაბამისი ღონისძიება კოვიდ-19-თან დაკავშირებული კონკრეტული ჰიგიენური 
ზომების დაცვის მიზნით.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
და მათ საჭიროებებს

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები.

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალქალაქის მოსახლეობა

საჭირო რესურსების და მიღებული 
შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1.1) რეაბილიტაცია, შენობა; 1.2) წყალი და სანიტარია 1.3) ნარჩენების 
მართვა.

მიღებული შედეგები: ა) ჯანდაცვის ადეკვატური ინფრასტრუქტურა სოფლის 
ამბულატორიებში; ბ) წყლის და სანიტარული სისტემის რეგულირება

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 65 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 65 000

3. 65 000
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ქმედების დასახელება P2-HE04 - უწყვეტი სამედიცინო განათლება სამედიცინო პერსონალისთვის

დასაბუთება

ახალქალაქის ჯანდაცვის სექტორის შეფასებისას სამედიცინო პერსონალის დაბალი 
კვალიფიკაცია ხშირად არის ხაზგასმული რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე 
მომზადებულ დოკუმენტებში. წინამდებარე დოკუმენტის შემუშავებისას შეგროვებული 
იქნა ინფორმაცია ახალქალაქში სოფლის ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებების 
და გამოწვევების შესახებ. როგორც გამოვლინდა, სოფლის ექიმების და ექთნებისთვის 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია უფრო ხშირი ტრენინგების ორგანიზება 
პირველადი ჯანდაცვის თემებზე.

რელევანტურობა

ჯანდაცვის მუშაკები უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ ჯანდაცვის სერვისების 
მართვისა და მიწოდებისათვის, განსაკუთრებით სოფლად. უწყვეტი სწავლა და უწყვეტი 
განათლება ექიმების და ექთნების პრაქტიკისა და მომსახურების აუცილებელი 
ელემენტია. ჯანდაცვის პროფესიონალებმა ხშირად უნდა გაიარონ გადამზადება 
თანამედროვე ცოდნის მიღების და უნარების შეძენის მიზნით, რათა პაციენტებს მაღალი 
ხარისხის სამედიცინო მომსახურება გაუწიონ.

განხორციელების მოდალობები  

სოფლის ექიმებისა და ექთნებისათვის ტრენინგების დაგეგმვა და განხორციელება 
ადგილზე და ინტერნეტსივრცეში.

ტრენინგის თემები მუნიციპალიტეტის სპეციფიკური საჭიროებებისა და პრიორიტეტული 
სფეროების საფუძველზე უნდა შეირჩეს (მომგებიანი იქნება მცირემასშტაბიანი 
საჭიროებების შეფასება პჯდ პერსონალისთვის, განვითარების პრიორიტეტული 
სფეროების დასადგენად)

ხელშემწყობი გარემოებები
ჯანდაცვის სამინისტროსა და უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებთან, 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან, პროფესიულ ასოციაციებთან 
თანამშრომლობა

კონკრეტული ღონისძიებები კოვიდ-
19-ისთვის

პირველადი ჯანდაცვის ამჟამინდელი პერსონალი ინტენსიურ ტრენინგებს ესწრება 
კოვიდ-19-ის სავარაუდო შემთხვევების მართვის თემაზე პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებაში, სხვადასხვა დონორების მიერ დაფინანსებული პროგრამების 
ფარგლებში. ეს თემა პრიორიტეტად უნდა დარჩეს და შეიძლება სასწავლო პროგრამებში 
შევიდეს, საჭიროების მიხედვით.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს და მათ საჭიროებებს, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებს, 
ახალგაზრდებს, ქრონიკულ დაავადებებს და ა.შ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები, სხვა სამედიცინო პერსონალი. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალქალაქის მოსახლეობა.

საჭირო რესურსების და მიღებული 
შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1.1) უწყვეტი განათლება; 1.2) ტრენინგი;

მიღებული შედეგები: (1) სამედიცინო პერსონალის ამაღლებული ცოდნა; (2) ახალქალაქში 
სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული მომსახურების გაუმჯობესებული ხარისხი. 

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 15 000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 15 000
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P2 - (საზოგადოება) - (ჯანდაცვის განზომილება) - შედეგების ჩარჩო
პროექტის დასახელება: პაციენტზე ორიენტირებული ზრუნვა და მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა 

ტექსტური შეჯამება ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები გადამოწმების 
საშუალებები ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება

მიზნის მიღწევის ღონისძიება: 
•	 დაბადებისას სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;
•	 შობადობის ზრდა 1,000 მოსახლეზე;
•	 ახალშობილთა სიკვდილობის შემცირება 1,000 მოსახლეზე;
•	 ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული მდგომარეობების პრევალენტობის შემცირება.

•	 საქსტატი
•	 დაავადებათა 

კონტროლის ცენტრი 

•	 სოციალურ-
ეკონომიკური 
პირობები 
უმჯობესდება

•	 კეთილდღეობა 
უმჯობესდება 

პროექტის მიზანი: ხარისხიან ესენციალურ სამედიცინო 
სერვისებზე წვდომის გაზრდა

•	 ამბულატორიული დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა; 
•	 საერთო მოსახლეობის გაზრდილი პროცენტული მაჩვენებელი, ვისაც 15 წუთში 

ნორმალური სატრანსპორტო საშუალებებით შეუძლია იმ დაწესებულებაში მივიდეს, 
სადაც ექიმთან დადიან ხოლმე;

•	 ერთ სულ მოსახლეზე ამბულატორიული ვიზიტების გაზრდილი რაოდენობა.

•	 დაავადებათა 
კონტროლის ცენტრი

•	 ჯანდაცვით 
საყოველთაო 
მოცვის პროგრამა 
სტაბილურად 
მიმდინარეობს 

მიღებული შედეგები: 
•	 პაციენტების გაძლიერება;
•	 ჯანდაცვის სერვისებით კმაყოფილება;
•	 ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობა;
•	 ესენციალური ჯანდაცვის სერვისებით მეტი არეალის 

მოცვა;
•	 ესენციალურ მედიკამენტებზე წვდომა;
•	 წყალი და სანიტარია.

•	 პაციენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ისინი ჩართულნი 
იყვნენ თავიანთი მკურნალობის და ზრუნვის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაში 
იმდენად, რამდენადაც ამის სურვილი ჰქონდათ; 

•	 ამბულატორიული კონსულტაციების საშუალო რაოდენობა (ყველა ტიპის) ერთ 
ადამიანზე წელიწადში;

•	 მოსახლეობის %, რომელმაც განაცხადა, რომ რაიმე მიზეზის გამო იავადმყოფეს 6 თვის 
განმავლობაში და ჯანდაცვის პროვაიდერს მიმართეს;

•	 საჯარო და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებებში 14 შერჩეულ ესენციალურ მედიკამენტზე 
ხელმისაწვდომობის საშუალო მაჩვენებელი;

•	 მოსახლეობის %, ვინც უსაფრთხოდ მიწოდებულ სასმელ წყალს მოიხმარს;
•	 მოსახლეობის %, ვინც არსებულ უსაფრთხო სანიტარულ მომსახურებას იყენებს.

•	 ადგილობრივი 
კვლევა (ჯანდაცვის 
გამოყენების 
კვლევა);

•	 ჯანდაცვის 
სამინისტრო 
/ სოციალური 
მომსახურების 
სააგენტო; 

•	 შინამეურნეობების 
კვლევები, 
მოსახლეობის 
აღწერა.

•	 გრძელდება საჯარო 
ინვესტიციების 
ჩადება ჯანდაცვის 
სექტორში;

•	 ჯიბიდან გადახდები 
მცირდება;

•	 შემოღებულია 
ახალი 
რეგულაციები.

საჭირო რესურსები: აქტივობები, რომლებიც 
გათვალისწინებულია შემოთავაზებული ინტერვენციებით 
P2-HE01-დან P2-HE04-ის ჩათვლით, მათ შორის: 
•	 სამედიცინო პერსონალის გადამზადება (სოფლის 

ექიმები);
•	 ამბულატორიების რეაბილიტაცია;
•	 3 ახალი ამბულატორიის მშენებლობა;
•	 მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის ახალი პროგრამების 

დანერგვა მოსახლეობის ადგილობრივი საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად;

•	 სოფლის ექიმებს შორის ინტერნეტ სერვისებზე 
წვდომის გაუმჯობესება.

•	 შემუშავებული იქნება დეტალური ბიუჯეტი •	 ჯანდაცვის 
სამინისტრო / 
ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი

•	 ჯანდაცვის 
სამინისტრო / 
ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი

•	 ქვეყანაში უწყვეტი 
სამედიცინო 
განათლება 
ხორციელდება

•	 პჯდ რეფორმა 
დაწყებულია 
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული განზომილება) - ინტერვენციები

ქმედების დასახელება P2-YU01 - ახალგაზრდების მონაწილეობის განსხვავებული გზების წარმოჩენა

დასაბუთება

ანალიზმა ცხადყო, რომ ახალგაზრდები გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
ნაკლებად არიან ჩართულები. ერთი მხრივ, მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამები 
მხარს არ უჭერს ახალგაზრდების ჩართულობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს და, მეორე 
მხრივ, ახალგაზრდებს არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება, უნარები და ცოდნა იმისათვის, 
რომ ახალგაზრდების მონაწილეობის სხვადასხვა გზა გამოიყენონ. ახალგაზრდების 
ჩართულობის სხვადასხვა გზების წარმოჩენა ზეგავლენას მოახდენს გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესზე, რაც დადებითად აისახება სოფლის ახალგაზრდების ცხოვრების 
პირობებსა და ეკონომიკურ დივერსიფიკაციაზე.

რელევანტურობა

ანალიზმა გამოავლინა, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების 
ჩართულობის პრობლემა არსებობს, რომლის აღმოფხვრისთვის რეკომენდებულია 
ტრენინგების ჩატარება ახალგაზრდების მონაწილეობის სხვადასხვა გზებზე. 
„მონაწილეობითი ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება“ სახელმწიფოს 
ახალგაზრდული სააგენტოს ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება, შესაბამისად, 
ადგილობრივი საჭიროებები და სახელმწიფო პოლიტიკა ერთმანეთთან შესაბამისობაშია. 
ეს პროგრამა „პრობლემების ხის“ მეშვეობით გამოვლენილი მთავარი პრობლემის 
გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება (საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება), ჯგუფი 3.

განხორციელების 
მოდალობები

პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ 
ახალგაზრდების მონაწილეობის სხვადასხვა გზების შესახებ სპეციალურად შემუშავებულ 
სასწავლო პროგრამას დაესწრონ. ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის 
თანახმად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის ხუთი 
ინოვაციური ფორმა არსებობს:

1. ახალგაზრდული საბჭოები და სხვა ფორმალური სტრუქტურები; 2. თანამენეჯმენტისა 
და თანაწარმოების მიდგომა; 3. ახალგაზრდების მიზნობრივი მონაწილეობა; 4. 
ახალგაზრდების აქტივიზმი და პროტესტი; 5. ახალგაზრდების ციფრული მონაწილეობა.

ხელშემწყობი გარემოებები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, აჭარის მთავრობის და კერძო სექტორის ერთობლივი 
ძალისხმევა სინერგიას შექმნის პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.

კონკრეტული 
ღონისძიებები კოვიდ-19-
ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული 
ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების და ქალების მონაწილეობა 
უზრუნველყოფილი იქნება განხორციელებაზე მიმართულ სხვადასხვა ღონისძიებებში.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: აქტიური ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან; 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი ახალგაზრდები და თემის მოსახლეობა, 
ვისაც ახალგაზრდების მონაწილეობა სასარგებლო შედეგს მოუტანს. 

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. პროექტის იდეის წარდგენა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლებისთვის; 2. ტრენინგ პროგრამის შემუშავება; 3. ტრენინგის ორგანიზება 
ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის; 

მიღებული შედეგები: ა) მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების 
მიღწევა; ბ) შესაბამისი ტრენინგ პროგრამის შემუშავება; გ) ტრენინგ პროგრამის 
განხორციელება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 5,000
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, ახალგაზრდობის 

სააგენტო, პასუხისმგებელ 
მხარეებთან კოორდინაციით

2. 15,000

3. 10,000

სულ 30,000



147

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

ქმედების დასახელება P2-YU02 - ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის 
განვითარების ხელშეწყობა

დასაბუთება

საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის 
ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს მათი ჩართულობა ახალგაზრდულ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში. სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტში ეს ნაკლებად შესაძლებელია. 
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრობა ახალგაზრდებს საშუალებას 
აძლევს, რომ თავიანთი აზრი გამოხატონ საზოგადოების ან სხვა ახალგაზრდების 
სახელით, რათა ადგილობრივი საჭიროებები და გამოწვევები მოაგვარონ. 
ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციაში გაწევრიანებით შესაძლებელი 
ხდება თვითგანვითარება და ცოდნის მიღება ისეთი საკითხების შესახებ, როგორიცაა 
გარემოს დაცვა, თანაბარი უფლებები, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი მონაწილეობა, 
კომუნიკაციის უნარები და სხვა სასარგებლო თვისებები.

რელევანტურობა

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების უფრო მეტ დემოკრატიულ 
ჩართულობას ადგილობრივ თემსა და საზოგადოებაში, რისი საჭიროებაც ახალქალაქში 
არსებობს ადგილობრივ დონეზე. იმის გათვა ლისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტში 
ახალგაზრდების ხელ მძღვა ნელობით მოქმედი ადგილობრივი ორგანიზაცია არ 
არსებობს, ასეთი ორგანიზაციის განვითარების ხელშეწყობა დადებითად აისახება 
ადგილობრივ ახალგაზრდულ შესაძლებლობებზე. ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის 
გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის მიზეზებიდან“, ჯგუფი 2.

განხორციელების 
მოდალობები

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარების პროექტები 
განხორციელდება, რათა მათ ცოდნა და უნარები შეიძინონ იმის შესახებ, თუ როგორ 
შექმნან და მართონ ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია. მონაწილეებს 
შეეძლებათ ტრენინგებს დაესწრონ და ინფორმაცია მიიღონ შემდეგ თემებზე: ა) რა არის 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიზანი; ბ) როგორ დავარეგისტრიროთ არასამთავრობო 
ორგანიზაცია; გ) დაფინანსების მოძიება; დ) პროექტის მართვა.
ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები ახალგაზრდული არა სამთავრობო 
ორგანიზაციების დარეგისტრირებას შესძლებენ თავიანთი ადგილობრივი თემის 
საჭიროებიდან გამომდინარე, ახალი პროექტის იდეებს შეიმუშავებენ და მონაწილეობას 
მიიღებენ საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში.

ხელშემწყობი გარემოებები ადგილობრივი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მხარდაჭერა პროექტის 
განხორციელებას ხელს შეუწყობს.

კონკრეტული 
ღონისძიებები კოვიდ-19-
ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული 
ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

პროექტის ფარგლებში სამიზნე იქნება ეთნიკური უმცირესობის წარმო მადგენელი 
ახალგაზრდები, ქალები და სხვა მოწყვლადი ახალგაზრდები.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25 წლის ახალგაზრდები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ახალი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივებით ისარგებლებს.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. ტრენინგ მოდულის შემუშავება; 2. მონაწილეთა იდენტიფიკაცია და 
შერჩევა; 3. ტრენინგის მოდულის განხორციელება; 4. ახალგაზრდული არასამთავრობო 
ორგანიზაციის შექმნა.
მიღებული შედეგები: ა) გადამზადებულია 25-მდე მონაწილე; ბ) შექმნილია 3-მდე ახალი 
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 10,000

ადგილობრივი პარტნიორები, 
პასუხისმგებელ მხარეებთან 

კოორდინაციით

2. 5,000

3. 30,000

4. 5,000

სულ 50,000
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ქმედების დასახელება P2-YU03 - აქტიური მოხალისეები 

დასაბუთება

კვლევის ანალიზით დადგინდა, რომ განსაკუთრებით დაბალია ახალგაზრდების 
სამოქალაქო აქტივობის დონე. ახალგაზრდები თავისუფალ დროს რაციონალურად არ 
იყენებენ, ნაკლებად არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სხვა 
სოციალურ საქმიანობაში. შესაბამისად, შემოთავაზებულია ახალგაზრდების სამოქალაქო 
და სოციალური სტიმულირების პროგრამა - „აქტიური მოხალისეები“. პროგრამა ხელს 
შეუწყობს ახალგაზრდების მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სოფლად 
სოციალურ გარემოს გააუმჯობესებს.

რელევანტურობა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობები პირდაპირ კავშირშია 
წინამდებარე ანგარიშის მიხედვით განსაზღვრულ ადგილობრივ საჭიროებებთან. ამას 
გარდა, მოხალისეობის ხელშეწყობა სახელმწიფოს ახალგაზრდული სააგენტოს ერთ-
ერთი პრიორიტეტიცაა. ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება 
„პრობლემების ხის მიზეზებიდან“, ჯგუფი 2.

განხორციელების 
მოდალობები

პროგრამის მიზანია მოხალისეობის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების სამოქალაქო 
ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობის ირგვლივ არსებული სტერეოტიპების დანგრევა. 
პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მოხალისეები ისეთ საქმიანობას განახორციელებენ, 
რომელიც ადგილობრივი თემების საჭიროებებს და სპეციფიკას შეესაბამება. პროგრამის 
ფარგლებში შერჩეული ახალგაზრდები 5-დღიან მოსამზადებელ სასწავლო კურსს 
გაივლიან მოხალისეობის სხვადასხვა თემასა და მექანიზმებზე.
• მოხალისეობა და მოხალისეების აყვანა
• მოხალისეთა ინიციატივების დაგეგმვა და განხორციელება
• ლობირების და ადვოკატირების უნარი
• კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარები
• პროექტების წერა და დაფინანსების მოძიება

ხელშემწყობი გარემოებები
პროგრამა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს მოიცავს და ხელს შეუწყობს სოფლად 
სოციალური გარემოს გაუმჯობესებას.

კონკრეტული 
ღონისძიებები კოვიდ-19-
ისთვის

არ შეესაბამება

კონკრეტული 
ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

პროექტის სამიზნე ჯგუფები იქნება: ახალგაზრდები, ქალები და სხვა მოწყვლადი 
ახალგაზრდები.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: 16-24 წლის ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები და ადგილობრივი თემის წევრები, 
რომლებიც შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ პროგრამის მონაწილეების მიერ დაგეგმილ 
სხვადასხვა პროგრამასა და ღონისძიებებში.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან მუშაობა; 2. სასწავლო 
პროგრამის შემუშავება; 3. მონაწილეების შერჩევა და 5-დღიანი ტრენინგის ჩატარება; 4. 
პროექტის განხორციელება. 

მიღებული შედეგები: ა) 30-მდე მომზადებული ახალგაზრდა მოხალისე; ბ) 30 ადგილობრივი 
ახალგაზრდული აქტივობა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 5,000
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, ახალგაზრდული 

სააგენტო, პასუხისმგებელ 
მხარეებთან კოორდინაციით

2. 10,000

3. 5,000

4. 20,000 

სულ 40,000
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ქმედების დასახელება P2-YU04 – ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის 
ადგილობრივი სტრატეგია 

დასაბუთება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს განსაკუთრებული როლი ეკისრებათ 
ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრისას. აქედან გამომდინარე, 
აუცილებელია არსებობდეს მუნიციპალური სტრატეგია ახალგაზრდების განვითარების 
მხარდასაჭერად, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკურ 
საჭიროებებს და ინტერესებს გაითვალისწინებს, ახალგაზრდების მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით. ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგიის შემუშავება და 
მიღება სოფლად ახალგაზრდების ცხოვრების პირობებს გააუმჯობესებს და ეკონომიკური 
შესაძლებლობების დივერსიფიკაციას ხელს შეუწყობს.

რელევანტურობა

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ადგილობრივი ახალგაზრდული 
პოლიტიკის შემუშავება, კვლევა და საჭიროებების ანალიზი სახელმწიფოს ახალგაზრდული 
სააგენტოს მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი სფეროა. ამ მხრივ, ახალგაზრდული პოლიტიკის 
ადგილობრივი საჭიროებები თანხვედრაშია ახალგაზრდობის ეროვნულ სტრატეგიასთან. 
ეს პროგრამა მთავარი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს ეხმიანება „პრობლემების ხის 
მიზეზებიდან“, ჯგუფი 1.

განხორციელების 
მოდალობები

ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგია მიზნად ისახავს ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც 
ახალგაზრდებს დასაქმების ღირსეული შესაძლებლობები და ხარისხიან განათლებაზე 
წვდომა ექნებათ, სადაც ისინი აქტიური მოქალაქეები გახდებიან, ჯანსაღ და უსაფრთხო 
გარემოში იცხოვრებენ და თვითრეალიზებას შესძლებენ, თანაბარი შესაძლებლობებით 
ისარგებლებენ, ტოლერანტები იქნებიან და თანამშრომლობას შესძლებენ.

ხელშემწყობი გარემოებები
ადგილობრივი თვითმმართველობის, სახელმწიფოს ახალგაზრდული სააგენტოს 
და დონორი ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევა სინერგიას შექმნის პროექტის 
წარმატებით განხორციელებისთვის.

კონკრეტული 
ღონისძიებები კოვიდ-19-
ისთვის

არც ერთი არ არის იდენტიფიცირებული

კონკრეტული 
ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგიის შემუშავებისას მთავარი სამიზნე იქნება: 
ახალგაზრდები, ქალები, დევნილები და სხვა მოწყვლადი ახალგაზრდები 

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ახალგაზრდები და 
მუნიციპალური ხელისუფლება. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები და ადგილობრივი მოსახლეობა, 
რომლებიც ახალი ახალგაზრდული სტრატეგიით სარგებელს მიიღებენ.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. ადგილობრივ და რეგიონულ დაინტერესებულ მხარეებთან მუშაობა; 
2. ჩარჩო ხელშეკრულების მომზადება ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან; 3. 
კვლევის პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ კითხვარის მომზადება; 4. კვლევის ჩატარება 
ახალგაზრდების საჭიროებების დასადგენად; 5. ადგილობრივი ახალგაზრდული 
სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცება.

მიღებული შედეგები: ა) მუნიციპალიტეტთან მიღწეული და ხელმოწერილი შეთანხმება 
თანამშრომლობის შესახებ; ბ) გაანალიზებული არსებული ადგილობრივი პროგრამები; გ) 
ახალგაზრდების კვლევა და საჭიროებების ანალიზი; დ) კვლევის განმახორციელებელი 
პარტნიორი ორგანიზაციის გამოვლენა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მხარე / 
პარტნიორი მხარე

1. 10,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ხელისუფლება, პარტნიორი 

ორგანიზაცია და ახალგაზრდობის 
სააგენტო, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით

2. 10,000

3. 10,000

4. 30,000

5. 50,000

სულ 110,000
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული განზომილება) - შედეგების ჩარჩო
პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდების უფრო მეტად ჩართვა საზოგადოებაში

ტექსტური შეჯამება ობიექტურად გადამოწმებადი 
ინდიკატორები

გადამოწმების 
საშუალებები მნიშვნელოვანი ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდების უფრო მეტად 
ჩართვა საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში 
ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის 
ხელშეწყობით, საზოგადოებრივ და სოციალურ 
ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობის 
გზით

მიზნის მიღწევის ღონისძიება: 
•	 მუნიციპალური ადგილობრივი ახალგაზრდული 

პოლიტიკის მიღება;
•	 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ახალგაზრდების მონაწილეობის სხვადასხვა 
გზების მოძიება;

•	 მოხალისეობის ღონისძიებებში ჩართული 
ახალგაზრდების რაოდენობა

•	 კვლევა 
ადგილობრივი 
ახალგაზრდების 
მონაწილეობისა 
და საზოგადოებრივ 
და სოციალურ 
ცხოვრებაში 
ჩართვის შესახებ

•	 ყველა პარტნიორს აღებული ექნება შესაბამისი 
ვალდებულება თანამშრომლობისთვის

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდების მონაწილეობისა 
და მოხალისეობის ინოვაციური გზების წარმოჩენა, 
აქტიური მოქალაქეობის შესაძლებლობების შექმნა 
ახალგაზრდებისთვის

•	 გამართულია ტრენინგები ახალგაზრდების 
მონაწილეობის სხვადასხვა გზებზე;

•	 გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა 
მოხალისეობაში;

•	შექმნილია ახალგაზრდული არასამთავრობო 
ორგანიზაცია

•	 მიღებულია 
ადგილობრივი 
ახალგაზრდული 
სტრატეგია

•	 მთავარი ვარაუდი ისაა, რომ ახალგაზრდების 
აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობა 
დადებით გავლენას მოახდენს საზოგადოებაში 
ახალგაზრდების უფრო მეტ ჩართულობაზე;

•	 მუნიციპალური ბიუჯეტი უფრო გაიზრდება 
ახალგაზრდული პროგრამებისთვის, 
ხელმისაწვდომი იქნება დონორთა ფინანსური 
დახმარება.

მიღებული შედეგები: 
•	 მუნიციპალიტეტთან მიღწეული შეთანხმება 

თანამშრომლობის შესახებ;
•	 ადგილობრივად შემუშავებული და შეთავაზებულია 

სხვადასხვა TC;
•	 გაანალიზებულია არსებული ადგილობრივი 

პროგრამები;
•	 განხორციელებულია ახალგაზრდების საჭიროებების 

კვლევა და ანალიზი;
•	 შექმნილია ადგილობრივი ახალგაზრდული 

არასამთავრობო ორგანიზაცია;
•	 ახალგაზრდების აქტივიზმი და მოხალისეობა 

მხარდაჭერილია

•	 სოფლად მცხოვრები სულ მცირე,120 
ახალგაზრდა გადამზადდა ახალგაზრდული 
არასამთავრობო ორგანიზაციების 
განვითარების თემაზე;

•	 სულ მცირე, 6 ახალგაზრდული არასამთავრობო 
ორგანიზაციაა რეგისტრირებული;

•	 სულ მცირე, 60 ადგილობრივი ახალგაზრდული 
მოხალისეობრივი ღონისძიება განხორციელდა;

•	 განხორციელებულია ადგილობრივი 
ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასების 
კვლევები;

•	 ორგანიზებულია ტრენინგები ახალგაზრდების 
მონაწილეობის 5 სხვადასხვა გზაზე.

•	 პარტნიორი 
ორგანიზაციის 
შეფასების ანგარიში 
ახალგაზრდების 
ჩართულობის 
შესახებ

•	 მთავარი დაშვება არის, რომ ადგილობრივი 
ახალგაზრდული სტრატეგია მხარს დაუჭერს 
ახალგაზრდების ეკონომიკურ გაძლიერებას;

•	 ადგილობრივი ახალგაზრდები მოტივირებულნი 
იქნებიან აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა 
ახალ შესაძლებლობებში, რაც შექმნილია 
მოხალისეობის და ახალგაზრდების ჩართულობის 
პროგრამების მეშვეობით;

•	 ახალგაზრდების გადამზადება მრავლობით ეფექტს 
მოახდენს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
განყოფილებებში და ჩართულობის დონეს 
აამაღლებს.

საჭირო რესურსები: აქტივობები და რესურსების 
ტიპები:  პროგრამების შემუშავება და განხორციელება 
P2-ის ფარგლებში (P2-YU01-დან P2-YU04-ის 
ჩათვლით, რაც დაკავშირებულია: ა) განათლებისა 
და სწავლების უზრუნველყოფასთან; ბ) სამთავრობო 
შესაძლებლობების განვითარებასთან; გ) სოციალური 
კაპიტალის შექმნასთან.

•	 უნდა შემუშავდეს •	 პროექტის 
მენეჯერის 
შეფასების 
ანგარიში

ძირითადი დაშვებებია: ა) მუნიციპალური 
ხელისუფლება სრულად დაუჭერს მხარს პროექტის 
იდეებს; ბ) პარტნიორი ორგანიზაცია შეძლებს 
სრულად შეასრულოს საკუთარი ვალდებულება; გ) 
ახალგაზრდებს აღებული ექნებათ ვალდებულება, 
რომ მონაწილეობა მიიღონ მოხალისეობრივ 
საქმიანობაში
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული განზომილება) - ინტერვენციები

ქმედების დასახელება P2-GE01. გენდერული მეინსტრიმინგი მერიის პროგრამებში

დასაბუთება

2018 წელს, მუნიციპალიტეტის #35 განკარგულებით ახალქალაქის გენდერული თანასწორობის საბჭო2 შეიქმნა, 
რომელიც 7 წევრისაგან (4 ქალი და 3 მამაკაცი)3 შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
არასამთავრობო ორგანიზაციები და ერთი ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს წევრებს შორის არც ერთი არ არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი. 2018 
წელს, #42 განკარგულებით ახალქალაქის გენდერული თანასწორობის საბჭომ 2018-2019 წლების გენდერული 
თანასწორობის მუნიციპალური გეგმა დაამტკიცა.4 გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერება (მუხლი 2.7. მუხლი 2.8), რომლის მიხედვითაც გარანტირებული უნდა იყოს მოსახლეობის დასაქმების 
ხელშემწყობი პროგრამები და აქტივობები, რაშიც შედის პროფესიული შემოქმედებითი საგანმანათლებლო 
პროგრამები სოფლად მცხოვრები ქალების და სოციალურად დაუცველი ქალებისთვის. გეგმის მიხედვით, 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ფინანსური მონაწილეობა მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებში. 
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა 
არ არის გამოყოფილი. 2019 წლიდან მოყოლებული, გენდერული თანასწორობის საბჭოს მომდევნო წლების 
„გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა“ არ დაუმტკიცებია.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ქალების 47.1% და მამაკაცთა 52.3% ბოლომდე ან ძალიან ენდობა სამოქალაქო 
სექტორს. ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით, ქალები უფრო მეტად საინიციატივო ჯგუფებს ენდობიან, ვიდრე 
მედიას, მუნიციპალიტეტის მთავრობას ან რეგიონულ თუ ცენტრალურ მთავრობას: 50.1% ენდობა ინფორმაციას, 
რომელიც მიღებულია ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებისგან.

რელევანტურობა

ერთი მხრივ, მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია შეასრულოს გენდერული თანასწორობის სამოქმედო 
გეგმით ნაკისრი ვალდებულებები, მათ შორის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ნაწილი და მეორე მხრივ, 
მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და ახალი გენდერული თანასწორობის 
სამოქმედო გეგმა 2020-21 წლებისათვის, ასევე, ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის მიმართულება უნდა 
გააძლიეროს ქალ აქტიორებთან, მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და დაუცველ ჯგუფებთან 
თანამშრომლობით. მდგრადი განვითარების მე-10 მიზნის (SDG10) 10.2 სამიზნე ინდიკატორის თანახმად, 2030 
წლისათვის სახელმწიფოებმა უნდა გააძლიერონ და ხელი შეუწყონ ყველას სოციალურ, ეკონომიკურ და 
პოლიტიკურ ჩართულობას, - ასაკის, სქესისა, შეზღუდული შესაძლებლობის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, 
რელიგიის, ეკონომიკური ან სხვა სტატუსის მიუხედავად.

განხორციელების 
მოდალობები  

მოსახლეობის, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ქალებისა და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების 
საჭიროებების საფუძველზე, გენდერული თანასწორობის საბჭო გენდერულ მეინსტრიმინგს უზრუნველყოფს 
მუნიციპალიტეტში გენდერული მგრძნობიარე პროგრამების და პროექტების დანერგვისთვის. უნდა დაიწყოს 
ინიციატივა იმისთვის, რომ ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი გახდეს.

ხელშემწყობი გარემოებები

•	 შეხვედრა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან;
•	 ინიციატივა, რომ ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი გახდეს;
•	 შეხვედრა ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და თემის წარმომადგენელ ქალებთან, 

მათ შორის, სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალებთან;
•	 მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა, რომ საჭიროებების შეფასების კვლევა განახორციელოს, რაც ასევე ერთ-ერთი 

მიმდინარე ვალდებულებაა;
•	 მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ადვოკატირება თემის საჭიროებებისთვის;
•	 მუნიციპალიტეტის კომუნიკაციის სტრატეგიის შექმნა, ადგილობრივი და რეგიონული ქალთა ორგანიზაციების 

ჩართულობით.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

•	 მუნიციპალიტეტის მიერ უნდა შემუშავდეს და დამტკიცდეს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც 
მხარს დაუჭერს ქალთა ეკონომიკურ საქმიანობას კრიზისულ პერიოდში. აღნიშნული გეგმა უმცირესობების 
ენებზეც უნდა მომზადდეს და მასში გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური 
უმცირესობების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი ქალების პრიორიტეტები;

•	 კონკრეტული ბიუჯეტის გამოყოფა რეაგირების გეგმის განსახორციელებლად

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს მოწყვლად ადამიანებზე, მათ შორის, სხვადასხვა ეთნიკური 
წარმოშობის ქალებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მარტოხელა დედებზე, ასევე სხვა ჯგუფებზე, 
რომლებიც როგორც გენდერული თანასწორობის საქალაქო სამოქმედო გეგმის, ასევე საგანგებო სიტუაციებზე 
რეაგირების გეგმის შემუშავების პროცესში უნდა ჩაერთონ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლები, ქალთა 
ორგანიზაციები და სხვა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და საზოგადოებრივ აზრზე 
ზეგავლენის მქონე ლიდერი ქალები, სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალები; 
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან; 2. შეხვედრა ადგილობრივ და რეგიონულ ქალთა 
ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და ქალებთან, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური 
წარმომავლობის ქალებთან 3. მუნიციპალიტეტის კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება 4. საჭიროებების შეფასების 
კვლევა 5. ადვოკატირება. 
მიღებული შედეგები: ა) დამტკიცებულია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა ქალთა ეკონომიკურ 
გაძლიერებაზე აქცენტირებით ბ) სამოქმედო გეგმისათვის გამოყოფილია ბიუჯეტი გ) ქალთა ორგანიზაციები ჩართულია 
გენდერული საბჭოს მუშაობაში დ) მომზადებულია მუნიციპალიტეტის კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტი, 
რომელშიც ადგილობრივი ქალთა ორგანიზაციების დადებითი რეპუტაცია და პოტენციალი არის მოცემული.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1-2 21,000
მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით1-3 22,000
4-5 25,000
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ქმედების დასახელება
P2-GE02.  საგანმანათლებლო ცენტრი ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის 
მხარდასაჭერად 

დასაბუთება

დასაქმების მხრივ სისტემური გენდერული უთანასწორობა სიღარიბეს აღრმავებს, ეკონომიკურ 
დაუცველობას ამყარებს, ასევე, გოგონებისა და ქალებისთვის შესაძლებლობებს ამცირებს. 
პროფესიული განათლება დაბალ დონეზეა. პროფესიის მქონე ადამიანებს პროფესიული კვალიფიკაცია 
არ გააჩნიათ. ისინი თვითნასწავლები არიან. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში პროფესიული 
სასწავლებლები არ არსებობს.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ქალების 13.3% და მამაკაცთა 32.9% უმუშევარია, ქალების 46.6% 
და მამაკაცების 21.4% ეკონომიკურად აქტიური არ არის. ქალების თითქმის ნახევარი არ არის 
ეკონომიკურად აქტიური, რაც, ალბათ, განპირობებულია საოჯახო საქმეებით და საზოგადოებაში 
არსებული დამოკიდებულებით და ქალების საქმიანობის მიმართ დამკვიდრებული სტერეოტიპებით.

საინტერესოა, რომ ქალებმა ოჯახური ვალდებულებები (6.4%), ხოლო მამაკაცებმა ცოდნის / უნარების 
ნაკლებობა (5.3%) დაასახელეს იმის მიზეზად, თუ რატომ არ ფიქრობდნენ ბიზნესის წამოწყებაზე. ეს კი 
ქალების შემთხვევაში ადასტურებს, რომ ორმაგი სამუშაო დატვირთვა და ოჯახური ვალდებულებები 
მთავარ ბარიერს წარმოადგენს ქალთა ეკონომიკური აქტიურობის მიმართ, ასევე, აღნიშნული 
იქნა არათანაბარი გარემო მათი აქტიური ჩართულობისთვის და გამოვლინდა დამატებითი ძალის 
საჭიროება ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის ხელშესაწყობად.

რელევანტურობა

მდგრადი განვითარების მე-4 მიზნის 4.4. სამიზნე ინდიკატორის თანახმად, მიღწეული უნდა იქნას 
შემდეგი ამოცანა 2030 წლისთვის: იმ ახალგაზრდებისა და ზრდასრული ადამიანების რაოდენობის 
მნიშვნელოვნად გაზრდა, რომელთაც აქვთ დასაქმებისთვის, ღირსეული სამუშაოსთვის და 
მეწარმეობისთვის შესაფერისი უნარები, მათ შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარები; ხოლო 
მდგრადი განვითარების მე-10 მიზნის 10.2 სამიზნე ინდიკატორის თანახმად, გარანტირებული უნდა 
იქნას ყველა ადამიანის გაძლიერება და სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ჩართულობის 
ხელშეწყობა, მიუხედავად ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობების, რასის, ეთნიკური 
წარმომავლობის, რელიგიის ან ეკონომიკური თუ სხვა სტატუსისა.

განხორციელების მოდალობები  

საგანმანათლებლო ცენტრი სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალებს საგანმანათლებლო 
პროგრამას შესთავაზებს, რომელიც მიმართული იქნება ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, 
ნდობის ამაღლებაზე, ბიზნესის განვითარების და გაძლიერების საგანმანათლებლო და ინფორმაციულ 
ასპექტებზე. პროგრამა რეგიონის ქალებს პროფესიული თვალსაწიერის გაფართოებასა და კარიერული 
თუ პირადი მიზნებისკენ სწრაფვაში დაეხმარება. პროგრამაში ასევე ჩაერთვებიან ეთნიკური და 
რელიგიური უმცირესობის ქალები და, საჭიროების შემთხვევაში, თარგმანიც უზრუნველყოფილი 
იქნება.

ხელშემწყობი გარემოებები

1. მუნიციპალიტეტთან აქტიური ადვოკატირება, რომ ცენტრის თანადაფინანსებაზე პასუხისმგებლობა 
აიღონ;

2. ქალთა ოთახებში არსებული ქალების მონაცემთა ბაზის გადახედვა, ქალების იდენტიფიცირების 
მიზნით, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჯგუფების წარმომადგენლების ჩათვლით, ვისაც 
ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვის სურვილი აქვს.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

სპეციალური ჯგუფი შეიქმნება, რომლის შემადგენლობაშც შევლენ ქალები, მათ შორის ეთნიკური 
და რელიგიური უმცირესობები, რომლებიც კოვიდ-19-ის კრიზისის შედეგად დაზარალდნენ, ხოლო 
შემდგომი ადვოკატირებისათვის კი მათი კონკრეტული პრობლემები და საჭიროებები იქნება 
განხილული. 

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

მონაწილეთა შერჩევის პროცესში ჩართული იქნებიან ყველა ჯგუფის წარმომადგენლები, მათ შორის, 
სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალები.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული ქალები;

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მათი ოჯახები და საზოგადოება

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. კარგად აღჭურვილი საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა, სადაც იქნება 
ბიბლიოთეკა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის. 2. პერსონალის გადამზადება, რომელიც 
ცენტრის მუშაობას წარმართავს.  3. პროგრამის შემუშავება ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის 
ხელშეწყობისთვის. 4. მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსების მიღებისთვის ადვოკატირება, 
ცენტრის განვითარების მიზნით.

მიღებული შედეგები: ა) შექმნილია საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც კარგად ფუნქციონირებს 
ქალთა გაძლიერების მიმართულებით; ბ) შემუშავებულია პროგრამა ქალთა ეკონომიკური 
განვითარებისათვის, გ) გადამზადებულია 500 ქალი, დ) მუნიციპალიტეტს აღებული აქვს ცენტრის 
თანადაფინანსების ვალდებულება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1-4 26,000
მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით2-4 27,000
2-4 30,000
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ქმედების დასახელება P2-GE03. ქალთა ოთახების შესაძლებლობების ამაღლება 

დასაბუთება

ქალთა ოთახი მუნიციპალური სერვისია, რომელიც ქალებისა და გოგონების მხარდასაჭერად 
შეიქმნა. ქალთა ოთახის მენეჯერი კონსულტაციებსა და ინფორმაციას აწვდის სხვადასხვა 
მუნიციპალური მომსახურებით დაინტერესებულ ყველა პირს, როგორც პირადად, ასევე თემში 
საველე ვიზიტების დროს. ახალქალაქის ქალთა ოთახის მენეჯერი ასევე არის გენდერულ 
საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი.

რელევანტურობა

ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა (WIC) ქალთა ოთახებისთვის სახელმძღვანელო მითითებები 
შეიმუშავა, ქალთა ოთახებსა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობით, სადაც ქალთა ოთახის როლი იქნა წარმოჩენილი ქალთა 
ეკონომიკურ გაძლიერებაში. ქალთა ოთახების მენეჯერები საკმარის შესაძლებლობებს არ 
ფლობენ და საჭიროა მათი გადამზადება. ამას გარდა, ქალთა ოთახებში ვიზიტორთა მონაცემების 
შეგროვება არ ხდებოდა და მონაცემთა ბაზის შექმნაც საჭიროა.

განხორციელების 
მოდალობები  

ქალთა ოთახის საქმიანობა ქალების გაძლიერებაზეა მიმართული, რაშიც შედის ეკონომიკური 
გაძლიერება. საჭიროა ამ საკითხის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმაში შეტანა და 
ბიუჯეტის გამოყოფა. რამდენადაც ახალქალაქის მოსახლეობა საკმაოდ ენდობა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და სათემო ჯგუფებისგან მიღებულ ინფორმაციას, ქალთა ოთახმა და 
მუნიციპალიტეტმა ამ ორგანიზაციებთან უნდა ითანამშრომლონ და მათი მეშვეობით გაავრცელონ 
ინფორმაცია მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. 

ხელშემწყობი გარემოებები

1. შეხვედრა ქალთა ოთახის მენეჯერთან და გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
წარმომადგენელთან;

2. ქალთა ოთახის მენეჯერის მიერ შესაბამისი პროგრამებისა და პროგრამების მიმწოდებლების 
მონაცემთა ბაზის შექმნა;

3. ქალთა ოთახის მიერ ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
4. ქალთა ოთახის მიერ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების 

მონაცემთა ბაზის შექმნა;
5. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს მიერ;
6. ქალთა ოთახის მენეჯერები ქალებს მიაწვდიან ინფორმაციას, მათ შორის ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე, არსებული სერვისების და მათი ეკონომიკური გაძლიერების 
შესაძლებლობების შესახებ და ხელს შეუწყობენ მათ მონაწილეობას. ქალთა არასამთავრობო 
ორგანიზაციები და სათემო ჯგუფები ამ პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

კოვიდ-19-ის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღების გათვალისწინებით, მომგებიანი იქნება, 
რომ ქალთა ოთახმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ 
მხარეებს მიაწოდოს ინფორმაცია კრიზისის დროს ქალთა საჭიროებებისა და გამოწვევების 
შესახებ, მათ შორის ეკონომიკური გამოწვევების თაობაზე.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

„არავინ დარჩეს მიღმა“ პრინციპის გათვალისწინებით, ქალთა ოთახის მენეჯერები პასუხისმგებელნი 
იქნებიან, რომ საზოგადოების ყველა წევრი მოიცვან და მათ ინფორმაცია მიაწოდონ, მათ შორის 
ყველაზე დაუცველებს და ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებს, 
ქალთა ორგანიზაციებისა და სათემო ჯგუფების აქტიური ჩართულობით.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალები 
და ქალთა ოთახის მენეჯერები; 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 
საბჭო

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შეხვედრა ქალთა ოთახის მენეჯერსა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
წარმომადგენლებთან; 2. სერვისებისა და პროგრამების მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომელიც 
გადათარგმნილი იქნება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; 3. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის 
მომზადება; 4. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
მიერ; 5. ქალთა გაძლიერების შესახებ სხვადასხვა თემში ინფორმაციის გავრცელება, ქალთა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სათემო ჯგუფების ჩართულობის გზით.

მიღებული შედეგები: ა) პროგრამებისა და სერვისების მონაცემთა ბაზა შექმნილია ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზე; ბ) ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია; გ) უზრუნველყოფილია 
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა და გამოყოფილია ბიუჯეტი კონკრეტული საქმიანობისათვის; დ) 
მოსახლეობა ინფორმირებულია ქალთა გაძლიერების არსებული სერვისებისა და პროგრამების 
შესახებ.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1-5 15,000
მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით
1-5 17,000
1-5 18,000
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ქმედების დასახელება
P2-GE04.  ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული მგრძნობელობის შესახებ 
საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენის მქონე მამაკაცებსა და ქალებს შორის

დასაბუთება

ქალების მიმართ საზოგადოებაში სტერეოტიპული დამოკიდებულება არსებობს. ორმაგი 
სამუშაო დატვირთვა და არაანაზღაურებადი შრომა ქალებს შესაძლებლობებს უზღუდავს 
და მათ თვითშეფასებას ამცირებს. შესაბამისად, ყოველივე ეს ნაკლებად შესაძლებელს 
ხდის ქალებისთვის, რომ სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩაერთონ.

რელევანტურობა

საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოში მიღებული სხვა პოლიტიკის 
დოკუმენტებით აღიარებულია, რომ რეალური თანასწორობა და ქალების მონაწილეობა 
სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. გენდერული 
პოლიტიკის ლოკალიზაციის პროცესში მუნიციპალიტეტებს ასევე ქალთა გაძლიერების 
და ჩართულობის ვალდებულება ეკისრებათ. ყოველივე ამის მიუხედავად, არსებული 
სტერეოტიპები და სოციალური ნორმები რეალური თანასწორობის მიღწევას აფერხებს. 
უფრო მეტიც, მდგრადი განვითარების მე-5 მიზნის 5„გ“ სამიზნე ინდიკატორის თანახმად, 
მთავრობამ ჯანსაღი პოლიტიკა და აღსრულებადი კანონმდებლობა უნდა მიიღოს და 
გააძლიეროს, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ყველა ქალის და გოგონას 
გაძლიერების მიზნით ყველა დონეზე.

განხორციელების 
მოდალობები  

კამპანია არა მხოლოდ მუნიციპალურ ცენტრს, არამედ ყველა თემს მოიცავს. ამ პროცესში 
ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი მთავრობა და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე 
ზეგავლენის მქონე ლიდერი ქალები და კაცები, ასევე, ადგილობრივი და რეგიონული 
ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები.

ხელშემწყობი გარემოებები

ცნობიერების ამაღლების კამპანია ყველა თემს, მათ შორის მოწყვლად მოსახლეობას 
მოიცავს. თითოეულ საზოგადოებაში გამოვლენილი იქნება საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი ლიდერები, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 
მამაკაცები და ქალები. ასევე გაიმართება მედია კამპანია.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

კოვიდ-19-ის დროს ქალებს ზოგიერთ მომსახურებასა და ინფორმაციაზე ხელი შეზღუდულად 
მიუწვდებოდათ. ინფორმაციის გავრცელების კამპანიებში საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი ლიდერები ჩაერთვებიან.

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

ამ აქტივობაში ისეთი პირები ჩაერთვებიან, როგორიცაა: ეთნიკური და რელიგიური 
უმცირესობების წარმომადგენელი მამაკაცები და ქალები, ასევე მუნიციპალიტეტის 
სხვადასხვა თემში მცხოვრები სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერები, სხვადასხვა 
ეთნიკური და რელიგიური წარმოშობის ქალები და გოგონები; 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერების გამოვლენა, 2. 
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერების გადამზადება, 3. კამპანიის ჩატარება, 
განსაკუთრებით ქალთა აქტივიზმისთვის მნიშვნელოვან დღეებში, 4. საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი ლიდერების ჩართვა მუნიციპალიტეტის ღონისძიებებში. 

მიღებული შედეგები: ა) სხვადასხვა თემში შექმნილია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი 
ლიდერი ქალების და მამაკაცების მონაცემთა ბაზა; ბ) საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი 
ლიდერების გენდერული მგრძნობელობა ამაღლებულია, გ) საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი ლიდერები ჩართულები არიან მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიაში და ასევე მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკასთან 
დაკავშირებულ ღონისძიებებში.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1-4 17,000
მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით2-4 19,000
2-4 22.000
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ქმედების დასახელება P2-GE05. ქალთა ინიციატივებისა და სათემო ჯგუფების მხარდაჭერა 

დასაბუთება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაა. მათ 
შორის არის ერთი ქალთა ორგანიზაცია - „სამცხე-ჯავახეთის ქალები მშვიდობიანი 
საქართველოსთვის“ და სამი ორგანიზაცია, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ 
ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით. თუმცა, არც 
ერთი მათგანი არ არის ჩართული გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და ქალთა ოთახების 
მუშაობაში. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობის 50.1% ძალიან, ან ბოლომდე ენდობა 
სათემო ორგანიზაციებიდან მიღებულ ინფორმაციას, ე.ი. ისინი სათემო ორგანიზაციებს და 
ქალთა ორგანიზაციებს უფრო მეტად ენდობიან, ვიდრე მედიას, მთავრობას და ა.შ.

რელევანტურობა

პეკინის სამოქმედო პლატფორმა ქალთა ორგანიზაციების ჩართულობის როლზე 
მიუთითებს. უფრო მეტიც, მუნიციპალიტეტებს ევალებათ უზრუნველყონ სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების, ქალთა ორგანიზაციებისა და ლიდერი ქალების 
მონაწილეობა „გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმების“ მომზადებისა და 
განხორციელების პროცესებში.

განხორციელების 
მოდალობები  

პროცესში ჩაერთვებიან საზოგადოებრივი აზრისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერი ქალები, 
ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და სხვადასხვა თემი ეთნიკური და რელიგიური 
ჯგუფებიდან. ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისთვის გრანტები გაიცემა, მუნიციპალიტეტთან 
თანამშრომლობით.

ხელშემწყობი გარემოებები

1. სათემო ჯგუფების ჩამოყალიბების ინიცირება;
2. გრანტების გაცემა სათემო ჯგუფების ინიციატივების მხარდასაჭერად, 

მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით;

3. ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალური 
პოლიტიკის შემუშავებაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და სათემო 
ორგანიზაციების ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით და წარმატების ისტორიების 
გაზიარება.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

კოვიდ-19-ის ახალი ტალღების შემთხვევაში, ქალთა განსაკუთრებული საჭიროებები 
კრიზისულ პერიოდში მხარდაჭერილი იქნება. ინფორმაცია და სხვა მასალები ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზეც გავრცელდება.

კონკრეტული ღონისძიე ბები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

ქალთა ოთახის მენეჯერები და მერის წარმომადგენლები ყველა თემის ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში ინფორმირებულნი იქნებიან სათემო ჯგუფებში ჩართვის შესაძლებლობების 
შესახებ და ა.შ.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ლიდერი ქალები სხვადასხვა თემიდან, მათ შორის ეთნიკური 
და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები; 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თემი და ქალების ოჯახები.

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობის, საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი ქალი ლიდერების გამოვლენა. 2. ქალების ინფორმირება სათემო 
ორგანიზაციების შესახებ. 3. სათემო ორგანიზაციების შექმნის ინიცირება. 4. სათემო 
ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება; 5. მცირე გრანტების გაცემა სათემო 
ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდასაჭერად. 6. სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციების / სათემო ორგანიზაციების ჩართვის ხელშეწყობა მუნიციპალური 
პოლიტიკის შემუშავებაში.

მიღებული შედეგები: 1. შექმნილი სათემო ორგანიზაციები; 2. თავდაჯერებული ლიდერი 
ქალები, რომელთა ცნობიერებაც ამაღლებულია; 3. გაცემული გრანტები და მხარდაჭერილი 
ინიციატივები 4. გენდერული თანასწორობის საბჭოში, ასევე, მუნიციპალური პოლიტიკის 
შემუშავებაში ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები / სათემო 
ორგანიზაციები.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1-6 40,000
მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით1-6 45,000
1-6 50,000



156

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

ქმედების დასახელება
P2-GE06. არაფორმალური განათლების კურსები ბავშვების, ქალებისა და მათი 
ოჯახების მხარდასაჭერად  

დასაბუთება

იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ ქალებს ორმაგი სამუშაო დატვირთვა აქვთ, რის გამოც 
მათ ეკონომიკაში აქტიური ჩართულობის და განვითარების შესაძლებლობები არ ეძლევათ, 
მათ შვილებსაც ასევე შეზღუდულად მიუწვდებათ ხელი არაფორმალურ განათლებაზე, 
რადგან მუნიციპალიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არსებობს. უფრო მეტიც, 
ბავშვებისთვის არ არსებობს ალტერნატიული საგანმანათლებლო სივრცე სკოლისა და 
საბავშვო ბაღების გარდა, რომლებსაც ახალქალაქის შემთხვევაში სანიტარიის, კვების და 
მმართველობის სისტემის პრობლემები აქვს.

რელევანტურობა

მე-5 მდგრადი განვითარების მიზნის 5.4. სამიზნე ინდიკატორის თანახმად, ქალთა 
არაანაზღაურებადი სამზრუნველო და საშინაო სამუშაო აღიარებული და დაფასებული 
უნდა იყოს საჯარო სერვისების, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკის 
მეშვეობით. ბავშვებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცის შექმნით, ქალები 
ამ პასუხისმგებლობისგან ოდნავ „გამოთავისუფლდებიან“ და პირადი განვითარების 
შესაძლებლობაც გაუჩნდებათ.

განხორციელების 
მოდალობები  

სხვადასხვა ჯგუფის (ასაკის მიხედვით) შექმნა ბავშვებისთვის და არაფორმალური 
განათლების პროგრამის შემუშავება, რომელიც მუნიციპალიტეტთან თანამ შრომლობით 
დაინერგება ქალებისა და ბავშვებისათვის გამოყოფილ „ქალთა ოთახის“ სივრცეში 

ხელშემწყობი გარემოებები

•	 მუნიციპალიტეტთან შეხვედრა

•	 კონკურსის გამოცხადება არაფორმალური განათლების ინოვაციური პროგრამების 
შემუშავებისთვის

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

კოვიდის ახალი ტალღების შემთხვევაში, შემუშავებული პროგრამის განხორციელება 
ვირტუალურ სივრცეში გადაინაცვლებს

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

ასევე შეიქმნება სპეციალური ჯგუფები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს 
ჩართვის მიზნით.

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პირდაპირი ბენეფიციარები: ბავშვები; 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები და მათი ოჯახები

საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების 
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. მუნიციპალიტეტთან შეთანხმება ინიციატივასთან დაკავშირებით; 
2 კონკურსის გამოცხადება ინოვაციური პროგრამის შემუშავებაზე; 3. პროგრამის 
განხორციელება ქალთა ოთახის სივრცეში.

მიღებული შედეგები: ა) შემუშავებული ინოვაციური პროგრამა; ბ) ბავშვები, რომელთა 
ცნობიერება ამაღლებულია.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი მ
ხარეები

1-3 15,000
მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ 

მხარეებთან კოორდინაციით1-3 20,000
1-3 25,000
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული განზომილება) - შედეგების ჩარჩო 

ტექსტური შეჯამება ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები გადამოწმების საშუალებები მნიშვნელოვანი ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: ქალების ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერება და პირობების გაუმჯობესება მათი 
ჩართულობისთვის 

მიზნის მიღწევის ღონისძიება: 

გამოყოფილია მუნიციპალური ფინანსური რესურსები 
/ სერვისები შეთავაზებულია ქალებისთვის 
სახელმწიფო და არასახელმწიფო მხარეების 
მხრიდან, იმ გოგონების/ქალების რაოდენობა, 
რომლებმაც ეს სერვისები მიიღეს და გამოიყენეს

•	 მუნიციპალიტეტიდან გამოყოფილი 
ბიუჯეტი;

•	 ქალების / სათემო ორგანიზაციების / 
მეწარმეების სია, რომლებმაც მიიღეს 
სარგებელი მუნიციპალიტეტის, 
სახელმწიფო და არასახელმწიფო 
მხარეებისგან;

•	 სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციების და სახალხო 
დამცველის დამოუკიდებელი 
შეფასების ანგარიშები 

•	 მთავარი ვარაუდი ისაა, რომ 
მუნიციპალიტეტისთვის ქალების 
გაძლიერება პრიორიტეტი ხდება და 
გრძელდება პროგრამები, რომლებიც 
ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას 
ხელს შეუწყობს;

•	 მეორე ვარაუდი ისაა, რომ სხვა 
სახელმწიფო და არასახელმწიფო 
სერვისები ხელმისაწვდომია ქალებისა 
და გოგონებისთვის.

პროექტის მიზანი: 

ქალებისათვის პირობების გაუმჯობესება, რათა მათ ხელი მიუწვდებოდეთ განათლებაზე, ინფორმაციაზე, 
ეკონომიკური ჩართულობისა და აქტიურობის შესაძლებლობებზე

•	 ქალთა ინიციატივები და ჩართულობა 
ეკონომიკური განვითარებისათვის

•	 ქალთა საპროექტო წინადადებები;

•	 ეკონომიკურად აქტიური ქალების 
მონაცემთა ბაზა ქალთა ოთახებში 

•	 მთავარი ვარაუდი ისაა, რომ ქალები 
საკმარისად თავდაჯერებულნი არიან 
ეკონომიკური საქმიანობის დასაწყებად

მიღებული შედეგები: 
•	 მიღებულია „გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა“ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ფოკუსირებით;
•	 სამოქმედო გეგმისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტი;
•	 ქალთა ორგანიზაციები ჩართულნი არიან გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში;
•	 მუნიციპალური კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელშიც შედის ქალთა ადგილობრივი ორგანიზაციების 

დადებითი რეპუტაცია და პოტენციალი;
•	 შექმნილია საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც კარგად ფუნქციონირებს ქალთა გაძლიერების 

მიმართულებით;
•	 შემუშავებული პროგრამა ქალთა ეკონომიკური განვითარებისთვის; 
•	 გადამზადებულია 500 ქალი;
•	 მუნიციპალიტეტს აღებული აქვს პასუხისმგებლობა ცენტრის თანადაფინანსებაზე; 
•	 შექმნილია პროგრამებისა და სერვისების მონაცემთა ბაზა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე;
•	 შემუშავებულია ქალთა ოთახების სამოქმედო გეგმა;
•	 უზრუნველყოფილია მუნიციპალური მხარდაჭერა და ბიუჯეტი კონკრეტული საქმიანობისთვის;
•	 ინფორმირებული მოსახლეობა ქალთა გაძლიერებისთვის არსებული სერვისებისა და პროგრამების შესახებ;
•	 საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერი ქალებისა და მამაკაცების მონაცემთა ბაზა შემუშავებულია 

სხვადასხვა თემში;
•	 საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერების გენდერული მგრძნობელობა ამაღლებულია;
•	 საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ლიდერები ჩართულნი არიან მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიაში და ასევე მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის საქმიანობაში;
•	 შექმნილია სათემო ორგანიზაციები;
•	 თავდაჯერებული ლიდერი ქალები, რომლების ცნობიერებაც ამაღლებულია;
•	 გაცემული გრანტები და მხარდაჭერილი ინიციატივები;
•	 გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართული არასამთავრობო 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები / სათემო ორგანიზაციები;
•	 შემუშავებულია ინოვაციური პროგრამა;
•	 ბავშვების ცნობიერება ამაღლებულია.

•	 გენდერული თანასწორობის სამოქმედო 
გეგმა მიღებულია, რომლის პროგრამაში 
და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტში 
ყურადღება გამახვილებულია ქალების 
ეკონომიკურ გაძლიერებაზე

•	 ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 
გამოყოფილია მინიმუმ 8,000 ლარი;

•	 ქალთა გაძლიერებისათვის შექმნილია 
საგანმანათლებლო ცენტრი;

•	 შემუშავებულია 1 სასწავლო პროგრამა და 500-მდე 
ქალმა გაიარა ტრენინგი;

•	 ქალთა ოთახების მომხმარებელთა მინიმუმ 
10%-მა გამოიყენა პროგრამები და სერვისები 
მონაცემთა ბაზიდან;

•	 მინიმუმ 5,000-6,000 ლარი გამოყოფილია ქალთა 
ოთახების კონკრეტული საქმიანობისთვის;

•	 შექმნილია საკომუნიკაციო სტრატეგია, 
რომელშიც ქალთა ორგანიზაციებია ჩართული და 
საკომუნიკაციო არხებია განსაზღვრული;

•	 სულ მცირე 21 სათემო ორგანიზაცია შეიქმნა, ანუ 1 
სათემო ორგანიზაცია თითოეულ თემში;

•	 სულ მცირე, 5 გრანტია გაცემული 
ინიციატივებისთვის;

•	 მინიმუმ 10,000 ლარის გრანტები არის 
გამოყოფილი სათემო ინიციატივებისთვის.

•	 პროექტის ანგარიშები;

•	 პერიოდული შეფასებები 

•	 მთავარი ვარაუდი ისაა, რომ 
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, 
ბიუჯეტი გამოყოფილია და 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, 
განსაკუთრებით ქალები იღებენ 
განათლებას და ინფორმაციას 
საკუთრების უფლებებისა და 
კრედიტების შესახებ, ასევე იყენებენ 
პროგრამებსა და მომსახურებებს 
მონაცემთა ბაზიდან;

•	 კიდევ ერთი მთავარი დაშვება არის 
ის, რომ მუნიციპალური პროგრამები 
იგეგმება ქალებისა და გოგონების 
ინფორმირებული მონაწილეობის გზით;

•	 კიდევ ერთი მთავარი ვარაუდი არის 
ის, რომ მუნიციპალიტეტი, მამაკაცები 
და რელიგიური წინამძღვრები 
გენდერული საკითხების მიმართ უფრო 
მგრძნობიარენი არიან

საჭირო რესურსები: აქტივობები და რესურსების ტიპები:  

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება P2-ის ფარგლებში  (P2-GE01-დან P2-GE06-ის ჩათვლით), რომლებიც 
შემდეგ სფეროებთან არის დაკავშირებული: ა) გენდერული მეინსტრიმინგი მუნიციპალურ პროგრამებში; ბ) 
საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა ქალთა ეკონომიკური აქტიურობის მხარდასაჭერად; გ) ქალთა ოთახების 
შესაძლებლობების გაძლიერება; დ) ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული მგრძნობელობის საკითხზე 
საზოგადოების ლიდერი მამაკაცებისა და ქალებისთვის; ე) ქალთა ინიციატივებისა და სათემო ჯგუფების 
მხარდაჭერა ვ) არაფორმალური განათლების კურსების ინიცირება ბავშვებისთვის, ქალების და მათი ოჯახების 
მხარდასაჭერად.

•	 ჯერ არ არის შემუშავებული •	 პროექტის ანგარიშები და ბიუჯეტი •	 ძირითადი ვარაუდებია, რომ: ა) ქალები 
მობილიზებულნი და მზად არიან 
მიიღონ მომსახურება და გაძლიერდნენ 
ეკონომიკურად;

•	 კიდევ ერთი მთავარი დაშვება ის 
არის, რომ მუნიციპალიტეტი ასევე 
მხარს უჭერს ქალთა ეკონომიკურ 
მონაწილეობას, მამაკაცები უფრო 
გენდერულად მგრძნობიარენი არიან 
და ასევე. მხარს უჭერენ ქალთა 
ინიციატივებს.
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P3 - (გარემოს დაცვა) - ინტერვენციები

ქმედების დასახელება P3-EN01 – გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მხარდაჭერა 

დასაბუთება

აღნიშნული ინტერვენცია მიზნად ისახავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების მართვის მდგრადი პოლიტიკის, პრაქტიკის 
და ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის და შესაძლებლობების ამაღლება, ასევე მათ 
უფრო აქტიურად გამოყენებას. გარემოს დაცვის სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება 
მუნიციპალურ მყარ ნარჩენებზე გამახვილდება, ვინაიდან მუნიციპალური ნარჩენები ყველა 
ბუნებრივ რესურსზე ზეწოლის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს და სოფლის 
განვითარებასაც აფერხებს (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და სხვ.). ბუნებრივი რესურსების 
მართვის თვალსაზრისით, ყურადღება მიექცევა რბილი და ხისტი ზომების გატარებას, რის 
შედეგადაც წყალზე, ნიადაგსა და ბიოლოგიურ რესურსებზე ანთროპოგენური და ბუნებრივი 
ზეწოლის ფაქტორები აღმოიფხვრება / შემცირდება.

რელევანტურობა

ინტერვენცია შეეხება ძირითადი გარემოსდაცვითი (კერძოდ, ნარჩენების მართვა) და 
ბუნებრივი რესურსების (წყალი, მიწა და ბიოლოგიური რესურსები, ტყეების ჩათვლით) 
მართვის საკითხებს, ასევე მათ გამომწვევ ზოგიერთ კრიტიკულ მიზეზს, რომლებიც 
წინამდებარე მუნიციპალური შეფასების ფარგლებში განხორციელებული სწრაფი 
ზეწოლა-ზეგავლენის და პრობლემების ხის ანალიზის მეშვეობით გამოვლინდა. ესენი 
ასევე პრიორიტეტებად არის ჩამოთვლილი სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ 
სტრატეგიებსა და გეგმებში, როგორიცაა: გარემოსდაცვითი ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა, სოფლის განვითარების სტრატეგია, სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სტრატეგია, რეგიონული განვითარების სტრატეგია, ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვის 
გეგმა, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმა; უფრო მეტიც, მოცემული 
ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები პრიორიტეტად იქნა 
განსაზღვრული ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების მიერ, რომელთა შორისაა 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები, ENPARD 2 და ENPARD 3-ის ფარგლებში 
ორგანიზებული 2 კონსულტაციის დროს.

განხორციელების 
მოდალობები

ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები / 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ დიდი გამოცდილება ბუნებრივი 
რესურსების ინტეგრირებული მართვის კუთხით და ადგილობრივი ქსელი, ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტსა და ადგილობრივი განვითარების 
ჯგუფთან თანამშრომლობით. მცირემასშტაბიანმა ინიციატივებმა (მცირე გრანტები) 
უნდა უზრუნველყოს პროექტის მხარდამჭერების/გრანტის მიმღებების მხრიდან 
თანადაფინანსება ფინანსური, ან არაფინანსური რესურსებით. შესაძლებელი 
იქნება თანადაფინანსება ისეთი რომელიმე წყაროდან, როგორიცაა: სახელმწიფო 
და ადგილობრივი ბიუჯეტი, კერძო ინვესტიციები, დაფინანსება არასამთავრობო / 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, საერთაშორისო დონორების მხრიდან. 
პროექტი შეიძლება განხორციელდეს UNDP/GEF-ის მცირე გრანტების პროგრამასთან, 
ENPARD-3-თან, ასევე UNDP/GCF MHEWS პროექტთან თანამშრომლობით, რომელიც ქვეყნის 
მასშტაბით 100-მდე მოწყვლად თემთან ერთად იმუშავებს ბუნებრივი რესურსების 
ინტეგრირებული მართვისა და კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის საკითხებზე.

ხელშემწყობი გარემოებები

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის, 
სათემო ორგანიზაციების / საინიციატივო ჯგუფების, სხვა ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევები სინერგიას შექმნის 
პროექტის წარმატებით განხორციელების უზრუნველსაყოფად.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არ არის გამოვლენილი

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ფერმერებთან ერთად, განსაკუთრებული აქცენტი 
გაკეთდება სოფლის თემებზე, სკოლის მოსწავლეებსა და ქალებზე

პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი თემები, სადაც საპილოტე 
ღონისძიებები განხორციელდება. ამას გარდა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, 
ფერმერები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს/ეროვნული სატყეო 
სააგენტოს ახალქალაქი-ასპინძის სატყეო განყოფილება, ჯავახეთისა და ბორჯომ-
ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები (ქცია-ტაბაწყურისა და თეთრობის 
აღკვეთილები), სკოლის მოსწავლეები, ქალები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარი არის ფართო საზოგადოება.
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საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 

•	 კონსულტანტები, ვინც საველე და სამაგიდო კვლევებს შეასრულებს, პოლიტიკის 
დოკუმენტების შემუშავება;

•	 შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან;

•	 ტრენინგი, საგანმანათლებლო ინფორმაცია და სარეკლამო მასალები;

•	 შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან;

•	 მცირე საგრანტო დაფინანსება სათემო ინიციატივებისათვის;

•	 ეკო-პრიზები.

მიღებული შედეგები და სამიზნეები:

1.1 პრიორიტეტულ სფეროებში ჩატარებული კვლევები ბუნებრივ რესურსებზე - სულ მცირე 
4 კვლევა წყლის, მიწის, ტყის და ბიომრავალფეროვნების მართვის სფეროში, რაშიც 
შედის დაცული ტერიტორიების ტყის ინვენტარიზაცია და ბიომრავალფეროვნების 
მონიტორინგი;

1.2 პრიორიტეტულ სფეროებში შემუშავებული პოლიტიკის/დაგეგმვის ჩარჩოები - სულ 
მცირე 4 სტრატეგიული/დაგეგმვის დოკუმენტი;

1.3 ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების კონსულტაციები პრიორიტეტულ 
ინტერვენციებსა და სხვა საკითხებზე - სულ მცირე 8 კონსულტაცია;

1.4 მცირემასშტაბიანი სათემო გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების მართვის 
ინიციატივები - სულ მცირე, 25 გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი 
მართვის ინტეგრირებული ინიციატივები, რომლებიც ყველა 22 ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიულ ერთეულში, სახელმწიფო ტყეებში, ჯავახეთისა და ბორჯომ-ხარაგაულის 
დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელდება და ა.შ.

1.5 ცნობიერების ამაღლების სემინარები ადგილობრივი თემებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის - სულ მცირე, 5 ტრენინგი;

1.6 ეკოკლუბები/სკოლის მოსწავლეების ინიციატივები:

o სულ მცირე 22 ცნობიერების ამაღლების სემინარი/ტრენინგი, კონსულტაციები, 
შეხვედრა;

o გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით მინიმუმ 4 ადგილობრივი 
ღონისძიება (მაგ. დასუფთავება, გამწვანება და ა.შ.)

o სულ მცირე, 4 კვლევითი/საგანმანათლებლო ექსკურსია;

o მინიმუმ 22 ეკოპრიზი ეკოკლუბის წევრი და არაწევრი სკოლის მოსწავლეებისთვის.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1.1 100,000 ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია, 
ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციასთან პარტნიორობით, 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, 

შესაბამის ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტთან, ადგილობრივი 

განვითარების ჯგუფსა და 
ადგილობრივ თემებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით

1.2 60,000
1.3 40,000
1.4 1,000,000
1.5 50,000
1.6 150,000

სულ: 1,500,000
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ქმედების დასახელება P3-EN02 – კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ საზოგადოების 
გაძლიერების ხელშეწყობა

დასაბუთება

ინტერვენცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი საზოგადოების უფრო მეტად გაძლიერებას 
კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეებისადმი - ღვარცოფები, მეწყრები, ზვავები, 
წყალდიდობები და ტყის ხანძრები, რომლებიც ბუნებრივ და ეკონომიკურ აქტივებზე 
ზეწოლის მთავარ ბუნებრივ კომპონენტს წარმოადგენს, რაც ადგილობრივი გარემოს და 
საარსებო საშუალებების გაუარესებას იწვევს, საბოლოო ჯამში კი სოფლად სიღარიბეს 
ზრდის და მის განვითარებას აფერხებს. ინტერვენციის მიზანია ცნობიერების ამაღლება 
და კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის პრევენცია; სამიზნე 
მუნიციპალიტეტებში, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსა და თემებში ცენტრალური 
ხელისუფლების წარმომადგენლების მზადყოფნისა და რეაგირების შესაძლებლობების 
ამაღლება (ტყისა და დაცული ტერიტორიების რეინჯერები), სკოლის მოსწავლეების 
ჩათვლით. ეს კი ცოდნის გაღრმავების გზით მიიღწევა (კლიმატის ცვლილების მიმართ 
ამჟამინდელი მოწყვლადობის და რისკის შეფასების კვლევის განახლება, კატასტროფების 
მიმართ მზადყოფნის უნარების განვითარება, ჰიდრომეტრიული, გეოლოგიური და 
აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის განვითარება/გაფართოება და კლიმატის 
ცვლილებაზე საადაპტაციო / კატასტროფის რისკის შემცირებაზე ორიენტირებული 
ღონისძიებების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა, როგორიცაა სანიაღვრე 
სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაცია / მშენებლობა, მდინარის ნაპირსამაგრი 
სტრუქტურები, ფერდობების სტაბილიზაციისა და ეროზიის კონტროლის ღონისძიებები, 
ტყის გაშენება/აღდგენა და ა.შ.).

რელევანტურობა

ინტერვენცია კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის შემცირების 
მთავარ საკითხებზეა მიმართული, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი 
რესურსებისა და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ან/
და ძირეული მიზეზია. კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის შემცირება, 
როგორც კლიმატზე მიმართული ქმედების ნაწილი, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია 
ისეთ დოკუმენტებში, როგორიცაა: გარემოსდაცვითი ეროვნული სამოქმედო გეგმა, სოფლის 
და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიები, კატასტროფის რისკის შემცირების 
ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რეგიონული განვითარების სტრატეგია, 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, ჭოროხი-აჭარისწყლის მდინარის აუზის მართვის 
გეგმის პროექტი. უფრო მეტიც, კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის 
შემცირება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გამოვლინდა ადგილობრივი დაინტერესებული 
მხარეების მიერ, რომელთა შორისაა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები, ENPARD 
2 და ENPARD 3 პროექტების მიმდინარეობისას.

განხორციელების 
მოდალობები

ეროვნულ დონეზე მოქმედი გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან (ორგანიზაციებთან)  პარტნიორობით და გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან, 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან, 
შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სახელმწიფო სამსახურთან, ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტთან, სათემო  ორგანიზაციებთან / ადგილობრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებსა და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომლობით. 
პროექტი შეიძლება UNDP/GCF MHEWS პროექტთან მჭიდრო თანამშრომლობით 
განხორციელდეს.

ხელშემწყობი გარემოებები

ეროვნული და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცენტრალური მთავრობის 
- გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი და კერძო სექტორის 
ერთობლივი ძალისხმევა სინერგიას შექმნის პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.

კონკრეტული ღონისძიებები 
კოვიდ-19-ისთვის

არ არის გამოვლენილი

კონკრეტული ღონისძიებები 
განსაკუთრებული ჯგუფების 
საჭიროებებზე მიზნობრივი 
რეაგირებისთვის 

მთავრობასა და ადგილობრივ თემებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება სკოლის 
მოსწავლეებსა და ქალებზე გამახვილდება.

პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ბენეფიციარების აღწერა 

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, 
ადგილობრივი თემები, მათ შორის ახალგაზრდები, ფერმერები, გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სკოლის მოსწავლეები. 

არაპირდაპირი ბენეფიციარები.
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საჭირო რესურსების და 
მიღებული შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები:

•	 კონსულტანტები კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის და კატასტროფების 
რისკის შეფასების კვლევას განახორციელებენ და პოლიტიკის რეკომენდაციებს 
შეიმუშავებენ;

•	 კონსულტანტები მხარს დაუჭერენ კატასტროფების მიმართ მზადყოფნის და მათზე 
რეაგირების გეგმის, ასევე კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციისა და კატასტროფის რისკის 
შემცირების გეგმის შემუშავებას;

•	 შეხვედრები ტრენინგები, კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, 
მათ შორის ახალგაზრდებთან;

•	 სასწავლო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალები;

•	 ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეო-საფრთხის მონიტორინგი (ინკლინომეტრები, დოპლერის/
ვიდეო დაკვირვების მოწყობილობა) და აგრომეტეოროლოგიური აღჭურვილობა;

•	 კონსულტანტები კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის 
შემცირების სტრუქტურული და არასტრუქტურული ღონისძიებებს შეიმუშავებენ და მათ 
განხორციელებას მონიტორინგს გაუწევენ; 

•	 მცირე გრანტები კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის შემცირების 
სტრუქტურული და არასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ადგილობრივ დონეზე.

მიღებული შედეგები:

1.1 კლიმატის ცვლილების და მოწყვლადობის, საფრთხის და რისკების შედგენა და 
შეფასება, მათ შორის თითოეული თემის შეფასება - 1 კვლევა;

1.2 კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის შემცირების პოლიტიკის 
/ დაგეგმვის დოკუმენტები - კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის 
რისკის შემცირების / გამძლეობის 1 გეგმა, ასევე, კატასტროფისადმი მზადყოფნისა და 
რეაგირების 1 გეგმა;

1.3 კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან კლიმატის ცვლილებაზე 
ადაპტაციის / კატასტროფის რისკებზე და პრიორიტეტულ ინტერვენციებზე, ასევე 
კატასტროფების მიმართ მზადყოფნასა და მათზე რეაგირებაზე - სულ მცირე 4 
კონსულტაცია;

1.4 ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეებისთვის ცნობიერების ამაღლების სემინარები 
და ტრენინგები - სულ მცირე 43 ტრენინგი/სემინარი:

o 25 (მათ შორის 20 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის სატყეო განყოფილების თანამშრომლები და 
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია);

o 20 - თითოეული ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულის საჯარო სკოლებში / 
ეკოკლუბებში.

1.5 ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური აღჭურვილობის 
შეძენა და მონტაჟი - 2 ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური და 2 ჰიდრომეტეოროლოგიური 
პოსტი, 2 აგრომეტეოროლოგიური სადგური, ინკლინომეტრები, დოპლერები (მინიმუმ 20 
ერთეული), ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა.

1.6 სულ მცირე, 25 ადგილობრივი ინიციატივა კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაციის / 
კატასტროფის რისკის შემცირების თემაზე.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.

N 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ხარჯები დაახლოებით 
(ლარები)

პასუხისმგებელი 
მხარე

1.1 40,000

National-wide NGO in a partnership 
with local NGO and close cooperation 

with relevant national authorities, local 
municipality, LAG and communities

1.2 20,000
1.3 20,000
1.4 60,000
1.5 900,000
1.6 1,000,000

სულ 2,040,000
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P3 - (გარემოს დაცვა) - შედეგების ჩარჩო
პროექტის დასახელება: გარემოს დეგრადაციის შემცირება მდგრადი გარემოსდაცვითი მართვის და საზოგადოების გაძლიერების გზით კლიმატის ცვლილების მიმართ

ტექსტური შეჯამება ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები გადამოწმების საშუალებები ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: 
გარემოს ხარისხის, 
ბუნებრივი რესურსების 
ბაზის გაუმჯობესება 
და მუნიციპალიტეტის 
კეთილდღეობის ამაღლება. 

მიზნის მიღწევის ღონისძიება: 

•	 ბუნებრივი რესურსების და გარემოს მდგომარეობა მუნიციპალიტეტში;

•	 წყლით გადამდები დაავადებები

•	 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
არსებული გარემოს 
მდგომარეობის შეფასება;

•	 საქსტატი;
•	 გარემოს ეროვნული სააგენტო 

/ გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო;

•	 დაავადებათა კონტროლის 
ეროვნული ცენტრი;

•	 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი;
•	 ადგილობრივი განვითარების 

ჯგუფი;
•	 დონორი პროექტები

•	 გარემოსდაცვითი 
მდგრადობა ერთ-ერთ 
მთავარ სტრატეგიულ 
მიმართულებად რჩება 
სოფლის განვითარების 
სტრატეგიასა და 
ადგილობრივი 
განვითარების 
სტრატეგიაში;

•	 შესაბამისი 
გარემოსდაცვითი 
დაფინანსება 
ხელმისაწვდომია 

პროექტის მიზანი: 
ცოდნის ამაღლება და 
შესაძლებლობების 
განვითარება, ბუნებრივი 
რესურსების მართვის 
მდგრადი პრაქტიკების 
დემონსტრირება

•	 გაზრდილი ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო სასმელ წყალზე, დაფარვის %;
•	 სარწყავ წყალზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა, დაფარვის % და მორწყული ფართობის ჰა;
•	 კანალიზაციის სისტემებთან მიერთების მაჩვენებელი, %;
•	 დანაკარგები წყალმომარაგების სისტემებში, %;
•	 დანაკარგები სარწყავ სისტემებში, %;
•	 დანაკარგები საკანალიზაციო სისტემებში, %;
•	 გაუწმენდავი და გაწმენდილი ჩამდინარე წყლის ჩაშვებული ოდენობა, %;
•	 მუნიციპალური მყარი ნარჩენების გატანის მომსახურების დაფარვის მაჩვენებელი, %;
•	 ქუჩის დასუფთავების დაფარვის მაჩვენებელი, %;
•	 უკანონო ნაგავსაყრელებით მოცული ფართობის რაოდენობა, %; 
•	 გაწმენდილი უკანონო ნაგავსაყრელების რაოდენობა, %;
•	 წარმოქმნის წყაროსთან სეპარაციის და რეციკლირების საპილოტე აქტივობების რაოდენობა, ბიონარჩენების 

კომპოსტირების ღონისძიებების ჩათვლით;
•	 მუნიციპალური მყარი ნარჩენების რეციკლირებული რაოდენობა, ტონა წელიწადში;
•	 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლების და ნიადაგის ხარისხი ეროვნულ და ევროკავშირის 

სტანდარტებს აკმაყოფილებს;
•	 სასმელი წყლის ხარისხი ქალაქებსა და სოფლებში ეროვნულ და ევროკავშირის სტანდარტებს აკმაყოფილებს;
•	 დეგრადირებული მიწების საერთო ფართობი, ჰა;
•	 დეგრადირებული ტყეების საერთო ფართობი, ჰა;
•	 ეროზიის კონტროლის ღონისძიებების საერთო ფართობი, ჰა;
•	 გაშენებული და აღდგენილი ტყის საერთო ფართობი, ტყის ბუნებრივი რეგენერაციის ღონისძიებები, ჰა;
•	 იმ ტყეების საერთო ფართობი, სადაც ტყის დაცვის ღონისძიებები ხორციელდება (სანიტარული ჭრა, მავნებლების 

კონტროლის ღონისძიებები და სხვ.);
•	 აღდგენილი დატბორვის არეალების საერთო ფართობი, ჰა;
•	 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის მასების ეკოლოგიური მდგომარეობა;
•	 სპეციალური დაცვის რეჟიმის ქვეშ მყოფი ეკოსისტემების საერთო ფართობი (მაგალითად, ზურმუხტის ქსელის ნაწილი), 

ჰა;
•	 ეფექტური ბიომრავალფეროვნების და ტყის მონიტორინგის სისტემის არსებობა (დიახ/არა);
•	 ბრაკონიერობისა და ტყის უკანონო ჭრის წინააღმდეგ ეფექტური სამართალდამცავი სისტემის არსებობა (დიახ/არა);
•	 საძოვრების მართვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის ჩარჩოების არსებობა (მაგ. საძოვრების მართვის გეგმა და ნორმები);
•	 ბიომრავალფეროვნების, ტყეების, წყლისა და ნიადაგების შესახებ სანდო განახლებული მონაცემების არსებობა;
•	 ნარჩენების დაყრისა და დანაგვიანების მიმართ ეფექტური სამართალდამცავი სისტემის არსებობა.

•	 პროექტის შეფასებები და 
პროგრესის ანგარიშები;

•	 პროექტის შეფასება;
•	 საქსტატი;
•	 გარემოს ეროვნული სააგენტო 

/ გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო;

•	 დაავადებათა კონტროლის 
ეროვნული ცენტრი;

•	 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი;
•	 მდინარის აუზის განახლებული 

გეგმა, საველე კვლევის 
შედეგებით.

•	 გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, 
ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი 
და ადგილობრივი 
განვითარების ჯგუფი 
პროგრამას მხარს უჭერენ;

•	 პროგრამის 
განსახორციელებლად 
საჭირო ფინანსური 
რესურსები, მათ შორის 
შესაბამისი თანხები 
ხელმისაწვდომია, 
კარგად გამოვლენილი 
და ეფექტურად 
მობილიზებულია; 

•	 სამიზნე თემებს 
პროგრამაში 
მონაწილეობის 
სურვილი და ამისთვის 
საჭირო ადეკვატური 
შესაძლებლობები აქვთ; 

•	 ჩამოყალიბებული და 
ეფექტურია მრავალ 
დაინტერესებულ 
მხარესთან 
კოორდინაციის / 
თანამშრომლობის 
მექანიზმი.
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მიღებული შედეგები: 

•	 გაძლიერებული ცოდნა 
და შესაძლებლობები, 
გარემოსდაცვითი და 
ბუნებრივი რესურსების 
მდგრადი მართვის 
გაუმჯობესებული 
პოლიტიკა, პრაქტიკა და 
ტექნოლოგიები;

•	 კლიმატის ცვლილებაზე 
ადაპტაციის / 
კატასტროფის რისკის 
მართვის შესახებ 
გაღრმავებული ცოდნა და 
შესაძლებლობები, ასევე 
შესაბამისი პოლიტიკების 
და პრაქტიკების 
გამოყენება. 

•	 განხორციელებული კვლევების რაოდენობა შემდეგ სფეროებში: გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა, 
კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის მართვა, განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა;

•	 სათემო დონეზე მდგრადი გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვის, ასევე და კლიმატის 
ცვლილებაზე ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის მართვის პრაქტიკების ან/და დემონსტრირებული ტექნოლოგიების 
რაოდენობა;

•	 მცირე გარემოსდაცვითი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა;

•	 ცნობიერების ასამაღლებელი სემინარების ან/და ტრენინგების რაოდენობა, რაც გაიმართა ხელისუფლებისა და 
ადგილობრივი თემებისათვის შემდეგ საკითხებზე: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა, მუნიციპალური 
მყარი ნარჩენების მართვა, კლიმატის ცვლილებაზე ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის მართვა;

•	 მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა;

•	 მოსახლეობის ინფორმირების და გარემოსდაცვითი ადვოკატირების კამპანიების რაოდენობა;

•	 შემუშავებული პოლიტიკის / სტრატეგიული დოკუმენტების რაოდენობა;

•	 ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოებისთვის შეძენილი აღჭურვილობის ტიპი და რაოდენობა.

•	 პროექტის შეფასებები და 
პროგრესის ანგარიშები;

•	 პროექტის შეფასება;

•	 დაინტერესებული მხარეების 
უკუკავშირი

•	 ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი 
და ადგილობრივი 
განვითარების ჯგუფი 
პროგრამაში აქტიურად 
მონაწილეობენ;

•	 ადგილობრივი თემები 
დაინტერესებულნი არიან 
და აქვთ შესაძლებლობა, 
რომ პროგრამაში 
მონაწილეობა მიიღონ;

•	 ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი და 
თემები ვალდებულებას 
იღებენ, რომ პროექტის 
შედეგებს პროექტის 
დასრულების შემდეგაც 
შეინარჩუნებენ. 

საჭირო რესურსები: 
შემოთავაზებული 
ინტერვენციებით 
გათვალისწინებული 
აქტივობები: 

•	 პოლიტიკის/დაგეგმვის 
ჩარჩო;

•	 კვლევები;

•	 სადემონსტრაციო 
პროექტები ბუნებრივი 
რესურსების მდგრადი 
მართვის სფეროში, 
კლიმატის ცვლილებაზე 
ადაპტაციის / 
კატასტროფის რისკის 
მართვის, განახლებადი 
ენერგიის და 
ენერგოეფექტურობის 
პრაქტიკები;

•	 გარემოსდაცვითი 
განათლებისა და 
ცნობიერების ამაღლების 
ღონისძიებები 
საზოგადოებისთვის, 
ფერმერებისა და სკოლის 
მოსწავლეებისთვის;

•	 საპრომოციო და 
ადვოკატირების 
აქტივობები.

•	 ჯერ არ არის შემუშავებული •	 ჯერ არ არის შემუშავებული •	 ჯერ არ არის 
შემუშავებული
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 გამოყენებული მასალების და ინფორმაციის წყაროების ჩამონათვალი 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება #85. 25/11/2013. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე.

წყალმოხმარების მთავარი ინდიკატორების წელიწდეული 2018წ., გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
გარემოს ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო პროფილი. ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების 2018-2020 წწ. 
სტრატეგიის დანართი 7. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. 2018წ.

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2020წწ.

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო.

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის თემთა პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლის 
საბაზისო კვლევა, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2017წ.

ბიზნესის კვლევა სოფლად არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019წ.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N42, 2018წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N35, 2018წ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე.

39 საპილოტე მუნიციპალიტეტის საბაზისო კვლევის პროექტი. გაეროს განვითარების პროგრამის საკონსულტაციო დავალება: 
ქუჩის დასუფთავების და ნარჩენების მართვის სერვისების საქმიანობის მართვის სისტემა საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში. 
2020 წლის მაისი.

დასაქმების კვლევა, საქსტატი, 2018წ. 

„აწარმოე საქართველოში“ (http://www.enterprisegeorgia.gov.ge)

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (არატექნიკური შეჯამება). 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის და 35 კვ ძაბვის 
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. შპს „აისი“. ავტორი: გამა კონსალტინგი.

ტყის ხანძრები. ეროვნული სატყეო სააგენტო. http://forestry.gov.ge/
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3 გიორგი ბერულავა გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზი

4 გია კაკაჩია სოციალური საკითხები
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უზრუნველყოფს პროფესიულ განათლებას ან სწავლება/
გადამზადებას შემდეგი თემების მიხედვით:

•	 საოჯახო სასტუმროების მართვა;

•	 აგროეკოტურიზმის გიდი;

•	 კულტურული მემკვიდრეობის გიდი;

•	 სასტუმროების მომსახურება;

•	 ლაშქრობის გიდი;

•	 მზარეული.

ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში 
არსებობს მოკლევადიანი, არაფორმალური განათლების 
კურსები გიდებისათვის.

ბიზნესი

•	 სამეწარმეო უნარ-ჩვევები და ცოდნა;

•	 აგრობიზნესის მართვის უნარები;

•	 ბუღალტერია.

ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში 
არსებობს მოკლევადიანი, არაფორმალური განათლების 
კურსები: მცირე მეწარმეობა, ბუღალტერია.

სოფლის მეურნეობა

•	 მეფუტკრეობის უნარები;

•	 თევზაობის უნარები;

•	 აგრონომიის უნარები;

•	 ცხოველების მოშენების და მოვლის უნარები;

•	 ვეტერინარული მომსახურების უნარები;

•	 აგრომექანიზაცია.

კოლეჯი „ოპიზარი“ ყველა პროგრამას ახორციელებს  
ახალციხეში

მშენებლობა

•	 მილების შედუღების უნარები;

•	 ელექტროობის უნარები;

•	 სადურგლო უნარები.

ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში არც 
ერთი პროგრამა არ არის.

კოლეჯი „ოპიზარი“ ახალციხეში „შემდუღებლობის“  და 
„ელექტროობის“ პროგრამებს ახორციელებს.

გარემოს დაცვა

•	 საძოვრების დაცვისა და მართვის უნარები;

•	 ნარჩენების მართვის უნარები.

არც ერთი კოლეჯი არ სთავაზობს პროფესიულ 
განათლებას ან პროფესიულ სწავლებას / გადამზადებას 
შემდეგ პროფესიებზე:

•	 ნარჩენების მართვა;

•	 საძოვრების დაცვა და მართვა.
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მოთხოვნილი პროფესიები და პროფესიული განათლების სისტემის მზაობა 

მოთხოვნილი პროფესიები შესაბამისი პროგრამები სასწავლო გარემო HR
პროფესიული სწავლების ან 

გადამზადების ფორმა

ტურიზმი 1 2 3 4

სასტუმროების მომსახურება არსებობს კოლეჯში „ოპიზარი“
არ არსებობს 

ახალქალაქში; არსებობს 
კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში; არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“
სწავლება - დუალური

საოჯახო სასტუმროების მართვა არ არსებობს არსებობს არ არსებობს პროფესიული გადამზადება

მზარეული არ არსებობს ახალქალაქში; 
არსებობს კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში; არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში; არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“
სწავლება - დუალური

ლაშქრობის გიდი არსებობს სათავგადასავლო 
ტურიზმის სკოლაში არსებობს არსებობს სასწავლო / სასერთიფიკატო 

პროგრამები
კულტურული მემკვიდრეობის 
გიდი არ არსებობს არსებობს დარგობრივი 

პროგრამა არსებობს პროფესიული გადამზადება

აგრო-ეკოტურიზმის გიდი არ არსებობს არსებობს არ არსებობს პროფესიული გადამზადება
ბიზნესი 1 2 3 4
მეწარმეობა
აგრო ბიზნესის მართვა
ბუღალტერია

ნაწილობრივ არსებობს კოლეჯში 
„ოპიზარი“ არსებობს არსებობს პროფესიული გადამზადება

სოფლის მეურნეობა 1 2 3 4
მეფუტკრეობა
მეთევზეობა
აგრონომია
აგრო მექანიზაცია
მეცხოველეობა
ვეტერინარია

არ არსებობს ახალქალაქში; 
არსებობს კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში; არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში; არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“
სწავლება - დუალური

მშენებლობა 1 2 3 4
შემდუღებლობა

არ არსებობს ახალქალაქში; 
არსებობს კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში; არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“

არ არსებობს 
ახალქალაქში არსებობს 

კოლეჯში „ოპიზარი“

სწავლება - მოდულურიელექტროობა
სადურგლო საქმე
გარემოს დაცვა 1 2 3 4
ნარჩენების მართვა

არ არსებობს არ არსებობს არ არსებობს პროფესიული გადამზადება - 
დუალურისაძოვრების დაცვა და მართვა



169

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

შემოთავაზებული გადამზადების კურსების დეტალური პროგრამა

პოლიტიკის 
ინსტრუმენტი

მუნიციპალურ 
საჭიროებებთან 

შესაბამისობა
დეტალური კომენტარი შემოთავაზებული ინტერვენციები

სამუშაო ძალის 
მომზადება ტურიზმის 
სექტორისთვის

1. სამუშაო ძალის მომზადება 
ტურიზმის სექტორისთვის

საოჯახო სასტუმროს 
მართვა

    

მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბევრი რამ არ არსებობს, მდიდარი ბუნებრივი 
მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, ტურიზმის სექტორისთვის მუნიციპალიტეტში 
გარკვეული პოტენციალი ვლინდება. მუნიციპალიტეტის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს 
შორისაა ჯავახეთის ეროვნული პარკი და კარწახის, სულდას, თეთრობისა და ქცია-
ტაბაწყურის ეროვნული ნაკრძალები. რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურა კარგად 
განვითარებული არ არის და აქ მხოლოდ განსახლების რამდენიმე ობიექტი თუ პროდუქტია 
- კემპინგის ადგილები, ოჯახური ტიპის სასტუმროები (გესთჰაუზები), საოჯახო სასტუმროები, 
ან სასტუმროები.

მუნიციპალიტეტს მდიდარი ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა აქვს. იმისათვის, 
რომ ტურისტები მუნიციპალიტეტში უფრო დიდხანს დარჩნენ, მიზანშეწონილია გარკვეული 
ინფრასტრუქტურისა და არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება, ასევე, საოჯახო 
სასტუმროების უფრო ეფექტურად მართვა.

თუ სატრანზიტო საგზაო მოძრაობა კვლავ ზრდას განაგრძობს, ამით უფრო მეტი და 
მრავალფეროვანი ბიზნესები მიიღებენ სარგებელს (მაგალითად, ხარისხიანი სასტუმროები, 
მანქანის სამრეცხაოები, სავალუტო პუნქტები, მცირე ვაჭრობა, ბარები/პაბები და ა.შ.).

1.1.1. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის 
ახალქალაქის ფილიალის 
მასწავლებელთა გადამზადება;

1.1.2. პროფესიული სწავლების 
პროგრამის შემუშავება;

1.1.3. სასწავლო კურსების დანერგვა.

სასტუმროს სერვისები

მზარეული

    

მუნიციპალიტეტში, ტრანზიტის გამო, უფრო და უფრო იზრდება მოთხოვნა პროფესიული 
უნარების მქონე პერსონალზე, სამასპინძლო სექტორში მომსახურების მიმწოდებელ 
ობიექტებზე (სასტუმროები, კაფეები, ბარები და რესტორნები). თუმცა ზრდასრულთა 
უმეტესობას ან ხელი არ მიუწვდება განათლებაზე მუნიციპალიტეტის გარეთ, ან პროფესიულ 
განათლებას და შესაბამის დასაქმებას ამ სექტორში არ განიხილავს. ეს კი, ერთი მხრივ, 
ადგილობრივ შრომის ბაზარზე მუშახელის დეფიციტს ქმნის, მეორე მხრივ კი უმუშევართა 
რაოდენობას ზრდის.

ტრანზიტით გადაადგილების დროს, მძღოლები ამ ტერიტორიაზე მცირე ხნით (მაქსიმუმ 
1-2 დღით5) რჩებიან და ადგილობრივი ეკონომიკისთვის სარგებელი მოაქვთ, რადგანაც 
ისინი ფულს ხარჯავენ რესტორნებში, ბენზინგასამართ სადგურებში, სასურსათო 
მაღაზიებში, საოჯახო სასტუმროებში, სლოტკლუბებში და ა.შ. ადგილობრივ რესტორნებთან, 
სასტუმროებთან/საოჯახო სასტუმროებთან გადამოწმების შედეგად 

1.2.1. სასწავლო გარემოს შექმნა;

1.2.2. მასწავლებელთა გადამზადება;

1.2.3. პროფესიული სწავლების კურსების 
დანერგვა;

1.2.4. დუალური სწავლების 
განხორციელება სახელმწიფო 
დაფინანსებით.

სალაშქრო გიდი;

    

ამ პროფესიებში სერტიფიცირებული კურსდამთავრებულების არსებობა ძალიან 
მნიშვნელოვანია ახალქალაქში ზამთრის და ზაფხულის სამთო ტურიზმის 
განვითარებისათვის. ეს პროფესიები დასაქმების საკმაოდ მაღალი პოტენციალით 
გამოირჩევა.

საქართველოში მხოლოდ ერთი პროფესიული ცენტრია - „გუდაურის სათავგადასავლო 
ტურიზმის სკოლა“, რომელიც ამ პროფესიის პერსონალს ამზადებს. 

1.3.1. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის 
ახალქალაქის ფილიალის ბაზაზე 
სასწავლო კურსების ჩატარება, 
„სათავგადასავლო ტურიზმის 
სკოლის“ მიერ მოწვეული 
ტრენერისა და ინსტრუქტორების 
მიერ - პრაქტიკული ნაწილი 
ახალქალაქის მთებში.
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აგრო-ეკოტურიზმი

კულტურული 
მემკვიდრეობის გიდი

    

კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმი, რომლის ამოსავალი წერტილია ახალქალაქის 
მოსახლეობის ავთენტური ცხოვრების წესი, რაც კარგად არის შენარჩუნებული მაღალმთიან 
სოფლებში, ასევე, ისტორიულ-რელიგიურ მემკვიდრეობა და სოფლების ტრადიციული 
არქიტექტურა.
მუნიციპალიტეტს აგროტურიზმის პროდუქტების განვითარების და პოპულარიზების, ასევე, 
ცარიელი სოფლების კულტურულ-ეთნიკურ კომპლექსებად გადაქცევის შესაძლებლობა 
აქვს.
ეთნო-კულტურული ტურიზმი, რომლის საფუძველსაც ავთენტური სოფლები წარმოადგენს; 
საზაფხულო სამთო და სათავგადასავლო ტურიზმი, რომლის საფუძველია ბუნების ძეგლები, 
მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და ისეთი სხვადასხვა გარე აქტივობებიდან გამოცდილების 
მიღების შესაძლებლობები, როგორიცაა ლაშქრობა.

1.1.1. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის 
ახალქალაქის ფილიალის 
მასწავლებელთა გადამზადება;

1.1.2. პროფესიული გადამზადების 
პროგრამების შემუშავება;

1.1.3. სასწავლო კურსების დანერგვა.

სამუშაო ძალის 
მომზადება ბიზნეს 
სექტორისთვის 

2. სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა 
ბიზნეს სექტორში

მეწარმეობა (ბიზნესის 
დაგეგმვა, მენეჯმენტი, 
მარკეტინგი)

ბუღალტერია

    

მიზანშეწონილია ახალგაზრდებისათვის მეწარმეობის სასწავლო პროგრამის დანერგვა, 
სადაც ასობით ახალქალაქელი ახალგაზრდა კურსებს გაივლის. აუცილებელია შეიქმნას 
ასი ზრდასრულის არაფორმალურ სწავლებაზე მორგებული საპილოტე მოდული და 
მასწავლებლების დამხმარე მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო. მოდული მეწარმეობის 
სწავლების ინოვაციურ და თანამედროვე მიდგომებს დაეფუძნება - ბიზნეს მოდელის ტილო, 
დიზაინზე ორიენტირებული აზროვნება, რომელიც ახალგაზრდების სწავლების საუკეთესო 
მეთოდად მიიჩნევა.

2.1.1. სასწავლო მოდულის შემუშავება;

2.1.2. მეთოდური სახელმძღვანელოს 
შემუშავება ტრენერებისთვის;

2.1.3. სასწავლო კურსების ჩატარება 
ახალგაზრდებისათვის მოწვეული 
ტრენერის მიერ.

სამუშაო ძალის 
მომზადება 
სამშენებლო 
სექტორისთვის 

 

3. სამშენებლო სექტორში მუშახელის 
ზრდის პროგრამა

შედუღება

    

აღნიშნულ პროფესიებზე შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალა ძალიან 
მნიშვნელოვანი იქნება ახალქალაქში ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული 
პროექტების განხორციელებისას.
გარდა ამისა, UNIDO-ს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ (განვითარებადი და პოტენციური 
კლასტერების რუკაზე ასახვა საქართველოში, UNIDO, 2020წ.) რეგიონში რამდენიმე 
პოტენციური ან განვითარებადი კლასტერი გამოავლინა:

•	 ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება;
•	 ხის მასალის დახერხვა და ფიცრების მომზადება;
•	 სხვა მშენებლების სადურგლო / ხის ნაწარმის დამზადება.

3.1.1. მასწავლებელთა გადამზადება;

3.1.2. პროფესიული გადამზადების 
პროგრამების შემუშავება;

3.1.3. პროფესიული გადამზადების 
კურსების დანერგვა;ქვის ჭრა, დამუშავება 

და მოპირკეთება

სადურგლო საქმე     

სამუშაო ძალის 
მომზადება 
გარემოს დაცვის 
სექტორისთვის

4. გარემოს დაცვის სექტორში 
მუშახელის ზრდის პროგრამა

საძოვრების დაცვა და 
მართვა

    

მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სფეროში განვითარების 
შესაძლებლობების შესახებ, საძოვრების უმეტესობა მათთვის მიუწვდომელია. საძოვრების 
დაცვის და მართვის კულტურა ძალიან დაბალ დონეზეა.

4.1. მასწავლებელთა გადამზადება

4.2. სასწავლო კურსების დანერგვა
ნარჩენების მართვა
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სოციალური პროგრამები 

2019/2020 წლებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული/დაგეგმილი პროგრამები

აქტივობა აღწერილობა
2019 წლის 
ბიუჯეტი 
(ლარი)

2019წ. 
ბენეფიციარები

2020წ. 
ბიუჯეტი

2020წ. 
ბენეფიციარები - 

გეგმიური

ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება 
ბავშვებისთვის

პირველი და მეორე ბავშვის 
შეძენაზე 250 ლარი, მესამე 
ახალშობილისთვის – 300 ლარი, 
მეოთხე ახალშობილისთვის – 
500 ლარი, შემდგომი ყოველი 
ახალშობილისთვის + 300 ლარი.

145 050 520 170 000    600

ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება ომის 
ვეტერანებისთვის

ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება - 1,000 ლარი ომის 
ვეტერანებისთვის (მეორე 
მსოფლიო ომის)

6 000 6 6 000 6

ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება 
სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებისთვის

მიზნობრივი სოციალური 
დახმარების მიმღებთა ბაზაში 
რეგისტრირებულ ოჯახს (100 
000 ქულამდე) შეუძლია მიიღოს 
ფულადი დახმარება 100-150 
ლარის ოდენობით

200 591         742
200 000 742

ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება ომის 
მონაწილეთა 
დაკრძალვის 
ხარჯებისთვის

ფულადი დახმარება - 250 ლარი

750 2 7 000 2

სტუდენტთა ფინანსური 
მხარდაჭერა

უნივერსიტეტის 
თანადაფინანსება (1000 ლარი) 
შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთათვის, 4 შვილიანი 
ოჯახებისთვის, ბავშვთა 
სახლებისა და სხვ.

53 980 60  45 000 45

ფინანსური დახმარება 
მედიკამენტების 
შესაძენად 

მიზნობრივი სოციალური 
დახმარების მიმღებთა ბაზაში 
რეგისტრირებულ ოჯახს (100 
000 ქულამდე) შეუძლია მიიღოს 
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
მედიკამენტებისთვის - 600 
ლარამდე, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებს - 1000 ლარამდე.

22 040 52    40 000          80

ფინანსური დახმარება 
საბინაო პირობების 
გასაუმჯობესებლად

ფინანსური დახმარება 
ოჯახებისთვის, ავარიულ სახლში 
ცხოვრების შემთხვევაში, 
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
1500 - 2000 ლარის ოდენობით

51 080 46 60 000 60

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლება.
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ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის / ადგილმდებარეობის 
კოეფიციენტის მეთოდოლოგია
მუნიციპალიტეტში გამოკვეთილად არსებული შედარებითი უპირატესობის მქონე სექტორების, ასევე 
მუნიციპალიტეტის ფარდობითი სპეციალიზაციის იდენტიფიცირება კომპლექსური ანალიტიკური სამუშაოა 
და ბიზნეს სექტორის სტატისტიკურ ანალიზს მოითხოვს ამჟამინდელი და წარსულის მონაცემების 
საფუძველზე. ამ მიზნით, ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის (რაც სექტორის ზრდაზე მიუთითებს, 
რეგიონისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე) და ადგილმდებარეობის 
კოეფიციენტის ანალიზის ინსტრუმენტები (რაც მუნიციპალიტეტში დარგის ფარდობით სპეციალიზაციაზე 
მიუთითებს) იქნა გამოყენებული. ხელფასიდან დაქვითული საშემოსავლო გადასახადის შესახებ 
შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემები გამოყენებული იქნა როგორც დასაქმების 
მიახლოებითი მაჩვენებელი და ამგვარ ანალიზში სწორედ ეს უკანასკნელი წარმოადგენს მთავარ ცვლადს.

ძირითადი მოდელი. ფაქტობრივად, ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი გვიჩვენებს, თუ რეგიონში ეკონომიკური 
ზრდის რომელი ნაწილი არის განპირობებული ეროვნული, სამრეწველო თუ რეგიონული კომპონენტის 
ზრდით. კერძოდ, ანალიზის დროს, დასაქმების ცვლადში (შემოსავალი ან ნებისმიერი სხვა ცვლადი, 
რომელიც ინტერესის საგანს წარმოადგენს) დროთა განმავლობაში მომხდარი ცვლილება სამ კომპონენტად 
ჩაიშლება: ეროვნულ დონეზე ზრდის კომპონენტი; დარგის დონეზე შერეული კომპონენტი და რეგიონული 
ზრდის კომპონენტი. პირველი ორი კომპონენტი განიხილება როგორც მოდელის წილობრივი ნაწილი, ხოლო 
მესამე - როგორც კონკურენტული ან დიფერენციალური ცვლის კომპონენტი. ამგვარი დიფერენციალური 
ცვლის კომპონენტი რეგიონის მიმზიდველობას და კონკურენტულ უპირატესობებს ასახავს.

ქვემოთ მოცემული განტოლების ერთობლიობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცვლილებათა მიზეზების 
მოდელის შესაფასებლად (ედვარდსი, 2007):

სადაც,

dij - არის j რეგიონში i დარგის დასაქმებაში რეგიონული ცვლილება;
Eij1 - არის j რეგიონის მასშტაბით i დარგში დასაქმებული პირების რაოდენობა ახალ პერიოდში;
Eij0 - არის j რეგიონის მასშტაბით i დარგში დასაქმებული პირების რაოდენობა 0 დროის პერიოდში;
gij - არის ეროვნულ დონეზე ზრდის კომპონენტი;
mij - არის დარგის დონეზე შერეული კომპონენტი;
cij - არის კონკურენტული ეფექტის კომპონენტი;
rB - არის ქვეყნის ზრდის საერთო მაჩვენებელი;
EB0 - არის სულ ქვეყანაში დასაქმებული პირების საერთო რაოდენობა 0 პერიოდის განმავლობაში;
EB1 - არის სულ ქვეყანაში დასაქმებული პირების საერთო რაოდენობა 1 პერიოდის განმავლობაში;
riB - არის i დარგის ზრდის საერთო მაჩვენებელი ქვეყანაში;
EiB0 - არის i დარგში დასაქმებული პირების საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 0 პერიოდის განმავლობაში;
EiB1 - არის i დარგში დასაქმებული პირების საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 1 პერიოდის განმავლობაში; 
rij - არის i დარგის ზრდის საერთო მაჩვენებელი j რეგიონში;
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ესტებან-მარკიიასის გაფართოება. ცვლილებათა მიზეზების ანალიზში მნიშვნელოვანი გაფართოება 
შემოიტანა ესტებან-მარკიიასმა (1972წ.). ცვლილებათა მიზეზების ტრადიციული ანალიზის ერთ-ერთი 
პრობლემა ის არის, რომ მასში არ არის გათვალისწინებული ის ფაქტი, რომ კონკურენტული ეფექტი 
ფაქტობრივად არის დარგის მიერ რეგიონში დასაქმების კონცენტრაციისა და ამ დარგის ზრდის ტემპის 
კომბინაცია. ეს გაფართოება პრობლემას აკორექტირებს „ჰომოთეტური დასაქმების“ გამოთვლის 
გზით. ჰომოთეტური დასაქმება არის მოსალოდნელი დასაქმების დონე, რაც იქნებოდა j რეგიონში i 
სექტორში, თუ ამ რეგიონს იგივე სტრუქტურა ექნებოდა, როგორიც არსებობს ქვეყნის ან სახელმწიფოს 
დონეზე. ჰომოთეტური დასაქმების გამოყენება შესაძლებლობას იძლევა, რომ ცვლილებათა მიზეზების 
ანალიზი ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის მეთოდთან გაერთიანდეს და არსებითად გააუმჯობესოს ამ 
მოდელის სანდოობის დონე. ამ გაფართოებაში, კონკურენტული ეფექტი ხელახლა განისაზღვრება მეოთხე 
კომპონენტის დამატებით - განაწილების ეფექტი (aij). ამრიგად, ხელახლა განსაზღვრული კონკურენტული 
ეფექტი შემდეგნაირად არის ფორმულირებული:

                                    

სადაც   არის ჰომოთეტური დასაქმება:  

The allocation efficiency  is calculated by the following equation:

                         

განაწილების ეფექტურობა   შემდეგი განტოლებით გამოითვლება:

სადაც პირველი ტერმინი მარჯვენა მხარეს არის სპეციალიზაციის ეფექტი, ხოლო მეორე შედარებითი 
უპირატესობის მაჩვენებელს წარმოადგენს.

აღნიშნული განტოლება სპეციალიზაციისა და შედარებითი უპირატესობის ოთხ შესაძლო კომბინაციას 
გვთავაზობს, რაც პოლიტიკის განსხვავებულ მითითებებს გულისხმობს. დადებითი განაწილების ეფექტი 
სახეზეა იქ, სადაც სპეციალიზაციის ეფექტი და შედარებითი უპირატესობა ან ორივე დადებითია, ან ორივე 
უარყოფითია, რაც საბაზრო ძალების მიერ რესურსების ეფექტიან განაწილებაზე მიანიშნებს.  ეს მაშინ 
მოხდება, თუ რეგიონი სპეციალიზირებულია და შედარებითი უპირატესობა გააჩნია, ან, მეორე მხრივ, 
იმ შემთხვევაში, თუ ის არც სპეციალიზებული არ არის და არც შედარებითი უპირატესობა არ გააჩნია. 
დადებითი განაწილების ეფექტი გულისხმობს, რომ ბაზარი ეფექტიანად მუშაობს გარე ინტერვენციების 
გარეშე. უარყოფითი განაწილების ეფექტი რეგიონისთვის დარგის არასწორ მიქსზე მიუთითებს. ეს მაშინ 
მოხდება, თუ რეგიონი სპეციალიზებულია, მაგრამ არ აქვს შედარებითი უპირატესობა, ან თუ რეგიონი არ არის 
სპეციალიზებული, მაგრამ შედარებით უპირატესობა გააჩნია. დარგის არასწორი მიქსი იმაზე მიგვითითებს, 
რომ შესაძლოა ბაზარი ეფექტიანად არ მუშაობს და შემდგომი კვლევაა საჭირო იმის დასადგენად, თუ რა 
იქნებოდა საუკეთესო გზა პრობლემის გამოსასწორებლად. პოლიტიკის ვარიანტები ქვემოთ მოცემულ 
ცხრილშია შეჯამებული.

განაწილების ეფექტი და ინტერვენციები პოლიტიკის დონეზე  

შედარებითი უპირატესობა

დადებითი უარყოფითი

სპეციალიზაცია დადებითი დარგი ჯანსაღია და ჩარევა 
საჭირო არ არის.

ინტერვენცია შეიძლება სასარგებლო 
იყოს, მაგრამ შემდგომი კვლევაა საჭირო

უარყოფითი ინტერვენცია შეიძლება 
სასარგებლო იყოს, მაგრამ 
შემდგომი კვლევაა საჭირო

ინტერვენციის მდგრადობა საეჭვოა. 
ინდუსტრია ეფექტურად ვერ 

გაფართოვდება.

აღნიშნული ანალიზი ხელს შეუწყობს იმ დარგების გამოვლენას, სადაც კონკრეტულ რეგიონს კონკურენტული 
უპირატესობა გააჩნია მთელი ეკონომიკის მიმართ. ასევე, ეს ანალიზი რეგიონში დასაქმების ზრდის ან 
შემცირების მიზეზებს აჩვენებს.
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ENPARD II – ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სოფლის განვითარების 
ინიციატივები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 

N
ახალქალაქის ადგილობრივი 
განვითარების სტრატეგიის (LDS) 
პრიორიტეტული მიმართულებები

პროექტი განმახორციელებელი

1.                  სოციალური საკითხები, ტურიზმი, 
ქალები

საინფორმაციო ბაზა-საფუძველი ტურიზმის 
შექმნისა და განვითარებისთვის

ააიპ „საუკეთესო ცხოვრება“

2.                  ეკონომიკა, გარემოს დაცვა ავტოსერვისის განვითარება ЕVRO-5, ЕVRO-6 
სტანდარტების მიხედვით

ინდივიდუალური მეწარმე სასუნიკ 
ასლანიანი

3.                  ეკონომიკა რძის პროდუქტების საფირმო მაღაზია კოოპერატივი „მზიური ჯავახეთი“

4.                  ტურიზმი, გარემოს დაცვა, 
სოციალური საკითხები

სასტუმროს ტიპის კოტეჯების აშენება 
ვიზიტორებისათვის

ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების 
ადმინისტრაცია

5.                  ეკონომიკა დოკუმენტების ცენტრი ინდ. მეწარმე არარატ ჰოვანესიანი

6.                  ეკონომიკა, გენდერი, 
ახალგაზრდობა 

სამკერვალო ატელიე არმენუი კაზარიანი

7.                  ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, 
სოფლის მეურნეობა

გადაშენების ზღვარზე მყოფი კალმახის 
პოპულაციის აღდგენა

ინდ. მეწარმე არტურ ხაჩატრიანი

8.                  ეკონომიკა, გარემოს დაცვა ეკოლოგიურად სუფთა ლითონის ფურცლის 
წარმოება

შპს „ყავარი“

9.                  სოციალური საკითხები, გარემოს 
დაცვა

სკვერის მოწყობა - დასასვენებელი, 
ეკოლოგიური ზონა

ააიპ ახალქალაქის სერვის ცენტრი

10.              ტურიზმი, ეკონომიკა სოფლად სასტუმრო სახლის მშენებლობა ინდ. მეწარმე რუბენ გალსტიანი

11.              ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა ჰოლსტეინის ჯიშის მსხვილფეხა პირუტყვის 
შემოყვანა და მოშენება

კოოპერატივი „სურიკი“

12.              სოციალური, გენდერი, 
ახალგაზრდობა 

დედათა და ბავშვთა სამყარო ააიპ „ნიუ სტაილი“ (6 ქალის 
საინიციატივო ჯგუფი)

13.              ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, ქალები, 
ახალგაზრდები; სოფლის მეურნეობა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარწყავი, 
მოძრავი საქაჩითა და საკეცი მილებით

კოოპერატივი „მელიორაცია“

14.              სოციალური საკითხები, ქალები, 
ახალგაზრდები

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ახალქალაქის ზრდასრულთა 
განათლების ცენტრი

15.              
ეკონომიკა; სოფლის მეურნეობა ტრადიციული და ევროპული ყველების 

წარმოების გაზრდა და ტექნოლოგიების 
აღდგენა

ინდ. მეწარმე კარენ სიმონიანი

16.              ეკონომიკა, გარემოს დაცვა ვულკანური წიდის (პემზის) მოპოვება და 
გადამუშავება

შპს „მერიდიანი 2006“ 

17.              სოციალური საკითხები, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

სასწავლო ცენტრის ორგანიზება სამცხე-ჯავახეთის გაერთიანებული 
ბერძნების კავშირი „პატრიდა“

18.              ეკონომიკა; სოფლის მეურნეობა ხახვის წარმოების სადემონსტრაციო 
ნაკვეთის მოწყობა

ინდ. მეწარმე ველიხან კეროპიანი

19.              ეკონომიკა, ახალგაზრდობა, 
სოფლის მეურნეობა

სელის ზეთის წარმოება ინდ. მეწარმე ველიხან აღაჯანიანი

20.              ეკონომიკა, გენდერი სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი ინდ. მეწარმე ელენა ფიგელი

21.              ეკონომიკა სასოფლო-სამეურნეო თოკების წარმოება ინდ. მეწარმე ანატოლი ჰოვანესიანი

22.              ეკონომიკა, ახალგაზრდობა კომპიუტერების და მობილური ტელეფონების 
სერვისი

ინდ. მეწარმე მიკირტიჩ ოგანესიანი

23.              სოციალური, ეკონომიკა, გარემოს 
დაცვა, სოფლის მეურნეობა

სადემონსტრაციო ნაკვეთების შექმნა კავშირი „სამყარო“

24.              სოციალური, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

თანამედროვე ელექტრონული 
ინსტრუმენტების შეძენა

ახალქალაქის სამუსიკო სკოლა

25.              ეკონომიკა, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

სამკაულების წარმოება ინდ. მეწარმე მარიი ირიციანი

26.              ეკონომიკა, გენდერი სილამაზის სალონის ორგანიზება ინდ. მეწარმე დანიელა კარახანიანი

27.              ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა კარტოფილის კომბაინის შეძენა ინდ. მეწარმე არშაკ გოგორიანი

28.              ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა სათბური - ყვავილების წარმოება ინდ. მეწარმე არმენაკ პოღოსიანი

29.              ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა ინოვაციური სათბურის მოწყობა ინდ. მეწარმე ენოკ ბაბაჯანიანი

30.              ეკონომიკა, გენდერი სტომატოლოგიური კლინიკის მოწყობა ინდ. მეწარმე ჰასმიკ მინასიანი



175

მუნიციპალური შეფასების ანგარიშიახალქალაქი

31.              ეკონომიკა, ტურიზმი ზამთრის ტურიზმის სერვისების განვითარება ინდ. მეწარმე ვლადიმერ ხაჩატრიანი

32.              სოციალური საკითხები, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

ფიტნეს ცენტრის აღჭურვილობის შეძენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

33.              სოციალური საკითხები, გენდერი, 
ახალგაზრდობა, ტურიზმი

მუზეუმის II სართულის მშენებლობა ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის 
მუზეუმი

34.              სოციალური, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

მოედნის მოწყობა ააიპ საზოგადოებრივი გაერთიანება 
ხოსპიო

35.              ეკონომიკა, გენდერი ფეხსაცმლის წარმოება ინდ. მეწარმე ჰასმიკ შახბეკიანი

36.              ეკონომიკა, გენდერი, 
ახალგაზრდობა, ტურიზმი

ავეჯის წარმოება ინდ. მეწარმე სვეტლანა სეროპიანი

37.              ეკონომიკა, ახალგაზრდობა ზოოტექნიკის და მექანიზაციის სერვის 
ცენტრი

კავშირი „ვეტერინარული სამსახური“

38.              ეკონომიკა, გენდერი; ტურიზმი სასტუმრო ოლავერდში ინდ. მეწარმე ჰაიასტან გილოიანი

39.              ეკონომიკა, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

სილამაზის სალონი ინდ. მეწარმე ზემფირა მკოიანი

40.              სოციალური საკითხები, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

თოვლის საწმენდი მანქანა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

41.              ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა მარცვლეულის კომბაინი ინდ. მეწარმე არმენ ფამბუხჩიანი

42.              სოციალური საკითხები, გენდერი, 
ახალგაზრდობა

კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი


