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თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ებ ში ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე ზრუნ-
ვა, მა თი ხელ შეწყო ბა და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბის ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან 
მაქ სი მა ლუ რი და ახ ლო ე ბა, პროგ რე სის ერ თ -
ერ თი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ-
კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის შემ დეგ ამ სფე რო ში 
რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე ფორ მა გან ხორ-
ცი ელ და, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის და მო უ კი დებ-
ლო ბის გა რან ტი ე ბი გან მ ტ კიც და კონ ს ტი ტუ ცი ის 
დო ნე ზე1, სა ქარ თ ვე ლომ მო ახ დი ნა ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ ევ რო პუ ლი 
ქარ ტი ის2  რა ტი ფი ცი რე ბა. თუმ ცა დრო დად რო 
ხდე ბო და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

1 საქართველოს კონსტიტუციაში ცალკე მეშვიდე  თავი ეთმობა ადგილობრივ თვითმმართველობას, იხ.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346# 
2 ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია, იხ.: http://nala.ge/uploads/files/4dea0e16ba5dc.pdf
3 თავდაპირველი კანონპროექტით გათვალისწინებული იყო არა 12, არამედ 18 თვითმმართველი ქალაქის შექმნა. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი უნდა მინიჭებოდა 
იმ ერთეულებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა არანაკლებ 15,000 იყო. ამ კრიტერიუმის მიხედვით, არსებულ 5 თვითმმართველ ქალაქს უნდა დამატებოდა 13 
თვითმმართველი ქალაქი. თუმცა, განხილვების შედეგად, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმი შეიცვალა და დამატებით ჩამოყალიბდა 7 ქალაქი. 
ამ უკანასკნელთ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დაუმტკიცდათ იმ პრინციპზე დაყრდნობით, რომ ისინი რეგიონების ცენტრებს წარმოადგენენ. თავდაპირველ 
კრიტერიუმს მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ შეესაბამებოდა კიდევ 8 ქალაქი - სამტრედია, ხაშური, სენაკი, ზესტაფონი, მარნეული, ქობულეთი, წყალტუბო და კასპი. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის თავდაპირველი ვარიანტი, ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ პროექტი, მუხ. 3.2 
იხ.: http://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/128197
4 121 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა ხელისუფლებას, იხ.:  http://www.isfed.ge/main/1209/geo/

გან ვი თა რე ბი სა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის დეკ ლა-
რი რე ბუ ლი კურ სი დან გა დახ ვე ვა, რად გან ცენ-
ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას ყო ველ თ ვის უჭირ-
და მმარ თ ვე ლო ბი თი ბერ კე ტე ბის დათ მო ბა და 
ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა ცენ ტ რა ლურ და 
ად გი ლობ რივ დო ნე ებს შო რის.  

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მი სა და დე ცენ-
ტ რა ლი ზა ცი ის კუთხით პროგ რე სუ ლო ბით გა-
მო ირ ჩე ო და 2014 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლის მი ხედ-
ვი თაც, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა ი ზარ და თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა თვით მ მარ თ ვე ლი ქა-
ლა ქე ბის და მა ტე ბის ხარ ჯ ზე. თავ და პირ ვე ლი 
სა ხით წარ მოდ გე ნი ლი რე ფორ მა უფ რო მას შ-
ტა ბურ ცვლი ლე ბებს ით ვა ლის წი ნებ და3, თუმ ცა 
გან ხილ ვის პრო ცეს ში იგი შე იკ ვე ცა და სა ბო-
ლო ოდ, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის სტა ტუ სი იმ 
დროს არ სე ბულ ხუთ თვით მ მარ თ ველ ქა ლაქ-
თან (თბილისი, ქუ თა ი სი, რუს თა ვი, ბა თუ მი, ფო-
თი) ერ თად მი ი ღო თე ლავ მა, გორ მა, მცხე თამ, 
ახალ ცი ხემ, ამ ბ რო ლა ურ მა, ოზურ გეთ მა და ზუგ-
დიდ მა. თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის რა ო დე-
ნო ბის ზრდას და დე ბი თი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა 
ად გი ლობ რივ თუ სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი ექ ს პერ ტე ბის მხრი დან. 

2017 წელს კი აღ მოვ ჩ ნ დით რე ა ლო ბის წი ნა-
შე, რო დე საც ხელ სუფ ლე ბამ სა კუ თა რი ნე ბით, 
თა ვი სი ვე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მა უარ ყო 
და თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო-
ბა შე ამ ცი რა, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 7 ქა ლა ქი სათ ვის 
თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის სტა ტუ სის ჩა მორ-
თ მე ვით და მა თი კვლავ გა ერ თი ა ნე ბით 2014 
წელს გა მო ყო ფილ თვით მ მარ თ ველ თე მებ თან. 
აღ ნიშ ნულ ინი ცი ა ტი ვას ცალ სა ხად უარ ყო ფი თი 
გა მოხ მა უ რე ბა მოყ ვა მო სახ ლე ო ბის, პო ლი ტი-
კუ რი სპექ ტ რის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის4 
და ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი აქ ტო რის მხრი დან. 
ფაქ ტობ რი ვად, ხე ლი სუფ ლე ბას ამ პრო ცეს ში 
არც ერ თი სე რი ო ზუ ლი მხარ დამ ჭე რი არ ყო-
ლი ა. ალ ბათ, ძნე ლი იქ ნე ბა გა ვიხ სე ნოთ სხვა 
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ისე თი შემ თხ ვე ვა, რო ცა სა ზო გა დოდ მო წო ნე-
ბუ ლი რე ფორ მა, რო მე ლიც დე ცენ ტ რა ლი ზა-
ცი ა- დე მოკ რა ტი ზა ცი ის გზა ზე ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მა ტე ბად აღიქ მე ბო და, თა ვად ამ რე ფორ მის 
ავ ტორს გა ე ნად გუ რე ბი ნა. 

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა 
პრობ ლე მუ რია რამ დე ნი მე კუთხით:

• ეს არის ნა ბი ჯი უკან ძა ლა უფ ლე ბის დე-
ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის გზა ზე;

• შე ამ ცი რებს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში, რაც თა ვის მხრივ უარ-
ყო ფი თად აისა ხე ბა დე მოკ რა ტი ზა ცი ის სა ერ თო 
დო ნე ზე;

• არ წა ად გე ბა ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის 
შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას;

• ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ხარ ჯე ბის რე ა ლურ 
(ხელშესახებ) ოპ ტი მი ზა ცი ას.

ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის გა-
რე შე, ნაჩ ქა რე ვად, კა ნო ნის დარ ღ ვე ვით გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბა პრობ ლე მუ რია იმ 
თვალ საზ რი სი თაც, რომ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა 
2017 წლის ოქ ტომ ბ რის ად გი ლობ რი ვი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის არ ჩევ ნე ბამ დე რამ-
დე ნი მე თვით ად რე და იწყო. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ ს ში 
შე სა ტან ცვლი ლე ბებს5, რო მე ლიც პარ ლა მენ ტის 
მი ერ სა მი მოს მე ნით მი ღე ბის შემ დეგ, სა ხელ მ-
წი ფო მე თა ურს ხელ მო სა წე რად გა და ე გაზ ვ ნა, 
პრე ზი დენ ტ მა ვე ტო და ა დო6. 

პრე ზი დენ ტის აზ რით, ცვლი ლე ბე ბის სუ ლის კ ვე-
თე ბა ასუს ტებს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ულ პრო-
ცესს, პლუ რა ლიზმს და სა ხელ მ წი ფოს ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბა ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის ხა რისხს. 
ასე ვე, მი სი გან ცხა დე ბით, არას წო რია ცვლი ლე-

ბე ბის მი ღე ბის დაჩ ქა რე ბუ ლი ფორ მა, მით უფ-
რო, ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნე ბამ დე სა მი თვით 
ად რე. პრე ზი დენ ტის მო ტი ვი რე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი7  
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა8  და პო ლი ტი კუ-
რი პარ ტი ე ბის პო ზი ცი ას9  იზი ა რებ და.

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა არ გა ი ზი ა რა 
პრე ზი დენ ტის მო ტი ვი რე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი და 
დაძ ლია ვე ტო10. შე სა ბა მი სად, შე დე გებ ზე სრუ-
ლი პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მხო ლოდ 
სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბას და ე კის რე ბა, 
რად გან ამ პრო ცეს ში, ყვე ლა სხვა და ინ ტე რე სე-
ბულ მხა რეს ცვლი ლე ბის მი მართ უარ ყო ფი თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ქონ და.

გაუმჭვირვალე რეფორმა და
პროცედურულიდარღვევები
 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი ცვლი ლე-
ბე ბი, ერ თ გ ვა რად, კონ ს პი რა ცი ულ ვი თა რე ბა ში 
მომ ზად და. იმის მი უ ხე და ვად, რომ ასე თი მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხის გარ შე მო ინ ტე რე სი დი დი 
იყო, მო სახ ლე ო ბას, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-
ბა სა და პო ლი ტი კურ სპექტრს არ ქონ და პრო-
ცეს ში ჩარ თ ვი სა და მო საზ რე ბის გა მოთ ქ მის სა-
შუ ა ლე ბა, დის კუ სია და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სა 
და ექ ს პერ ტე ბის ფარ თო მო ნა წი ლე ო ბით არ 
გა მარ თუ ლა. თავ და პირ ვე ლად ხე ლი სუფ ლე ბა 
არ ადას ტუ რებ და თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის 
გა უქ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას და მი უ თი თებ-
და მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის კო დექ ს ში შე სა ტან ტექ ნი კუ რი ხა სი ა თის 
ცვლი ლე ბა ზე, რაც ტერ მინ „გამგებლის“ მა გი ერ 
„მერის“ დამ კ ვიდ რე ბას უკავ შირ დე ბო და11.  ხე-
ლი სუფ ლე ბას არც შემ დ გომ ეტაპ ზე, რო ცა სა-
ზო გა დო ე ბის თ ვის ცნო ბი ლი გახ და და გეგ მი ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ, სა ჯა როდ არ აუხ ს ნია 
ცვლი ლე ბე ბის მო ტი ვა ცია და არ და უ სა ბუ თე ბია 
მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ჭი რო ე ბა. მმარ თ ვე ლი 
ძა ლის არ გუ მენ ტე ბი ფრაგ მენ ტუ ლად იყო გაბ ნე-
უ ლი სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის გან ცხა-
დე ბებ სა და ინ ტერ ვი უ ებ ში.

5 კანონპროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ“ იხ.: http://info.parliament.ge/file/1/
BillReviewContent/153183  
6 საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე ვეტოს დადების შესახებ იხ.:  https://www.president.
gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentma-adgilobrivi-tvitmmartvelob.aspx
7 საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები სრულად იხ.: https://www.president.gov.ge/getattachment/5c1bdd20-59c2-4e5f-b413-a64b03557997/N8481.
pdf.aspx
8 არასამთავრობობის მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს, იხ.: http://droa.ge/?p=5182                      
9 ოპოზიციური პარტიები პრეზიდენტს ვეტოს უფლების გამოყენებას სთხოვენ, იხ.: http://1tv.ge/ge/news/view/170040.html
10 პარლამენტმა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები არ გაიზიარა, იხ.: http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_
news/parlamentma-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi-ar-gaiziara.page
11 პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, იხ.:  http://www.interpressnews.ge/ge/politika/432910-irakli-kobakhidze-saubaria-gamgeblisthvis-mkholod-sakhelt-
sodebis-shecvlaze-mas-sheidzleba-etsodos-meri.html?ar=A
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შე სა ბა მი სად, პრო ცე სი რო მე ლიც წინ უძღ ვო-
და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის შე სა ხებ 
ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი რე ბას, მა თი ში ნა არ სის გან 
და მო უ კი დებ ლად, თვი თონ იყო პრობ ლე მუ რი 
და ხა სი ათ დე ბო და გა უმ ჭ ვირ ვა ლო ბი თა და კა-
ნო ნის მოთხოვ ნა თა უგულ ვე ბელ ყო ფით. ხე ლი-
სუფ ლე ბამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა  და ხუ რულ კარს 
მიღ მა მი ი ღო და სა ზო გა დო ე ბა ფაქ ტის წი ნა შე 
და ა ყე ნა. ამას თან, მომ ზა დე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის შემ დეგ, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბა-
ზე, რომ და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ-
ლო ბით გა მარ თუ ლი ყო ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ-
ვა და მათ თან კონ სულ ტა ცი ა, ხე ლი სუფ ლე ბამ 
უარი თქვა.12

გარ და პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ღი ა ო-
ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვი სა, სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში და ირ ღ-
ვა კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბიც, რად გან სა-
კითხის გან ხილ ვა ში არ ყო ფი ლა ჩარ თუ ლი იმ 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის მო სახ ლე ო ბა, 
სა დაც ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და. ამ ადა მი-
ა ნებს არ მი ე ცათ სა კუ თა რი სოფ ლი სა თუ ქა ლა-
ქის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნი ზე ბა ზე აზ რის 
გა მოთ ქ მის სა შუ ა ლე ბა.

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის რე ფორ მა ში ჩარ თ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
ვი ნა ი დან ეს გავ ლე ნას ახ დენს მათ ყო ველ დღი-
ურ ცხოვ რე ბა ზე. სწო რედ ამი ტომ, არა მარ ტო 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ-
სით, არა მედ სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ი თაც 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის გა ყო ფა/ გა ერ-
თი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მო სახ ლე ო ბას თან წი ნას-
წა რი კონ სულ ტა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბაა დად გე-
ნი ლი. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 
თა ნახ მად, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის გა უქ-
მე ბას ან მი სი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საზღ ვ რე ბის 
გა და სინ ჯ ვას წინ უნ და უს წ რებ დეს თვით მ მარ თ-
ველ ერ თე ულ თან კონ სულ ტა ცი ე ბი.13 

კონ ს ტი ტუ ცი ა, რო გორც ქვეყ ნის ძი რი თა დი კა-

ნო ნი ზო გა დი ფორ მუ ლი რე ბით შე მო ი ფარ გ ლე-
ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი 
გუ ლის ხ მობს, არა მხო ლოდ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ორ გა ნო ებს, არა მედ მო ქა ლა ქე ებ საც, რომ ლე-
ბიც ამ ერ თე უ ლის ფარ გ ლებ ში ცხოვ რო ბენ. ამ 
სა კითხს აკონ კ რე ტებს სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ-
ლი კა ნო ნი „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო-
ბის კო დექ სი“, რომ ლის თა ნახ მა დაც, სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბა უფ ლე ბა მო სი ლია სა კუ თა რი 
ინი ცი ა ტი ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  საკ რე ბუ ლოს-
თან და შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე-
ო ბას თან კონ სულ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე-
ლოს პარ ლა მენტს მი მარ თოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
შექ მ ნის ან გა უქ მე ბის შე სა ხებ წარ დ გი ნე ბით.14  
ამას თან, კა ნო ნის მოთხოვ ნის მი ხედ ვით, სა ქარ-
თ ვე ლოს მთავ რო ბის წარ დ გი ნე ბას უნ და და ერ-
თოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის (მუნიციპალიტეტების) 
მო სახ ლე ო ბას თან გა მარ თუ ლი კონ სულ ტა ცი ის 
ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტე ბი.15 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შექ მ ნის / გა უქ მე ბის შე სა ხებ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბას თან კონ სულ-
ტა ცი ას უზ რუნ ველ ყოფს შე სა ბა მი სი სამ თავ-
რო ბო კო მი სია  (საქართველოს რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის სამ თავ რო ბო კო მი სი ა).16 თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის თა ნახ მად, მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბას თან კონ სულ ტა ცია 
იმარ თე ბა სა ჯა რო გან ხილ ვის ფორ მით.17 სამ-
თავ რო ბო კო მი სი ამ სა კითხის სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის თ ვის გან სა ხილ ვე ლად წარ დ გე ნამ-
დე სა ჯა როდ უნ და გა მო აქ ვეყ ნოს ინ ფორ მა ცია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შექ მ ნის / გა უქ მე ბის შე სა ხებ. 
სა ჯა რო გა მოქ ვეყ ნე ბად ით ვ ლე ბა ინ ფორ მა ცი-
ის გა მოქ ვეყ ნე ბა ბეჭ დ ვით გა მო ცე მა ში, რო მე-
ლიც ვრცელ დე ბა შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი ა ზე და გა მო ი ცე მა კვი რა ში ერ თხელ 
მა ინც. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი უფ ლე ბა მო სი ლია 
ინ ფორ მა ცია ბეჭ დ ვით გა მო ცე მა ში გა მოქ ვეყ ნე-
ბის ნაც ვ ლად სა ჯა როდ გა მო აცხა დოს.18  და ინ-
ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი უფ ლე ბა მო სი ლი არი ან 20 
დღის ვა და ში სამ თავ რო ბო კო მი სი ას წა რუდ გი-
ნონ სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი. სა ჯა რო გან ხილ ვის 
პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე-

12 არასამთავრობო ორგანიზაციათა მიმართვა: იხ.:  http://www.isfed.ge/main/1225/geo/
13 საქართველოს კონსტიტუციის 1011 მუხლის მე-3 პუნქტი. იხ.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346#!
14 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მე-10 მუხ, მე-2 ნაწილი იხ.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429
15 იქვე, მუხ. 11.5.გ
16 იქვე, მუხ. 12.5
17 იქვე, მუხ. 12.6
18 იქვე, მუხ. 12.7
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ტის (მუნიციპალიტეტების) მო სახ ლე ო ბას თან სა-
ჯა რო შეხ ვედ რე ბი გა ი მარ თოს.19   

ამ დე ნად, კა ნონ მ დებ ლო ბით, შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბას თან წი ნას წა რი კონ-
სულ ტა ცია აუცი ლე ბე ლი ა. 14 თვით მ მარ თ ველ 
ერ თე ულ ში, რო მელ თა შერ წყ მა და შე დე გად 7 
ერ თე უ ლის შექ მ ნა იგეგ მე ბო და, უნ და გა მარ თუ-
ლი ყო მო სახ ლე ო ბას თან წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
შეხ ვედ რე ბი და მსჯე ლო ბა, ხე ლი სუფ ლე ბას უნ-
და მო ეს მი ნა და გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა ად გი ლობ-
რი ვი მო სახ ლე ო ბის მო საზ რე ბე ბი. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, მო სახ ლე ო ბას თან კონ სულ ტა ცია არ გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლა არ ცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

გარ და ამი სა, კა ნო ნის დარ ღ ვე ვით მოხ და ასე-
ვე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა რო გორც საკ-
რე ბუ ლო ე ბის, ისე ვე პარ ლა მენ ტის მი ერ. ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის 
მი ხედ ვით,20  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის 
შე სა ხებ შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საკ რე-
ბუ ლო ებ თან კო ნულ ტა ცი ის მიზ ნით სამ თავ რო ბო 
კო მი სი ას მათ თ ვის სხვა დო კუ მენ ტებ თან ერ თად 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბას თან გა მარ თუ-
ლი კონ სულ ტა ცი ის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტა ცია 
უნ და გა და ეგ ზავ ნა. თუმ ცა, ვი ნა ი დან მო სახ ლე-
ო ბას თან კონ სულ ტა ცია არ შემ დ გა რა, მსგავ სი 
დო კუ მენ ტი საკ რე ბუ ლო ებს არ მი უ ღი ათ. ეს ნიშ-
ნავს, რომ საკ რე ბუ ლო ებ მა, კა ნონ მ დებ ლო ბის 
დარ ღ ვე ვით, არას რულ ყო ფი ლი დო კუ მენ ტა-
ცი ის სა ფუძ ველ ზე მი ი ღეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 
ანა ლო გი უ რად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა-
ნე ბის შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბის მი სა ღე ბად21  პარ-
ლა მენტს უნ და წა რედ გი ნოს მო სახ ლე ო ბას თან 
გა მარ თუ ლი კონ სულ ტა ცი ის ამ სახ ვე ლი დო კუ-
მენ ტი. ვი ნა ი დან ასე თი დო კუ მენ ტი არ ყო ფი ლა 
წარ დ გე ნი ლი, სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნომ დად-
გე ნი ლე ბა22 მო სახ ლე ო ბას თან კონ სულ ტა ცი ის 
შე სა ხებ სა ვალ დე ბუ ლო დო კუ მენ ტის გა რე შე მი-
ი ღო. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო სახ ლე ო ბას თან კონ-
სულ ტა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბა მხო ლოდ სა ქარ-
თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით კი არაა გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი, არა მედ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ევ რო პუ ლი ქარ ტი ით დად გე ნი ლი სტან დარ ტი ა, 
რაც ადას ტუ რებს მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საზღ ვ რე ბის 
შეც ვ ლის საქ მე ში. ქარ ტი ის თა ნახ მად, შე საძ ლებ-
ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ცვლი ლე ბე ბი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნოს ად მი ნის ტ რა ცი-
ულ საზღ ვ რებ ში უნ და მოხ დეს რე ფე რენ დუ მის 
სა შუ ა ლე ბით, იქ სა დაც ეს კა ნო ნით ნე ბა დარ თუ-
ლი ა.23  მარ თა ლი ა, ქარ ტი ის ამ მუხ ლ ზე სა ქარ-
თ ვე ლოს დათ ქ მა აქვს გა კე თე ბუ ლი, თუმ ცა, ეს 
ნორ მა, თა ვის თა ვად, წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის ევ-
რო პის საბ ჭოს სტან დარ ტ ზე. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დარ ღ ვე ვე ბის გა მო, არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა სარ ჩე ლით მი მარ-
თეს სა სა მარ თ ლოს და მო ითხო ვეს მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის შე სა ხებ პარ ლა მენ ტის 
დად გე ნი ლე ბის გა უქ მე ბა.24  სა სა მარ თ ლო პრო-
ცე სი ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით დას რუ ლე ბუ-
ლი არ არის. სა სა მარ თ ლოს მი ერ ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტის გა უქ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მი ვი ღებთ ბა თი-
ლად ცნო ბი ლი დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მი-
ღე ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ სა და ჩა-
ტა რე ბულ არ ჩევ ნებს. 

პრობ ლე მუ რი და ში ნა არ სობ რი ვად არას რულ-
ყო ფი ლი იყო თა ვად გან ხილ ვის პრო ცე სი ად-
გი ლობ რივ საკ რე ბუ ლო ებ ში. სა კითხი გა ნი-
ხი ლე ბო და დაჩ ქა რე ბუ ლად, ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე. სა ზო გა დო ე ბას, არა თუ 
სა კითხის შეს წავ ლის და არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი პო-
ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის დრო არ ქონ და, არა-
მედ, დიდ მა ნა წილ მა, post-factum საკ რე ბუ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შემ დეგ შე იტყო მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის გა უქ მე ბის შე სა ხებ. რიგ საკ რე ბუ ლო ებ-
ში გან ხილ ვას ხმა უ რი მოჰ ყ ვა, რად გან სხდო მა-

19 იქვე, მუხ. 12.6; 12.8
20 იქვე, მუხ. 10.6.ზ;  12.2
21 „მუნიციპალიტეტის შექმნისა და გაუქმების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის დადგენისა და შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილებებს საქართველოს 
მთავრობის წარდგინებით, დადგენილებით იღებს საქართველოს პარლამენტი.“ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მე-10 მუხ, მე-12 ნაწილი იხ.: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429
22 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, იხ.: http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/69211/987-II%E1%83%A1    
23 ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია, მუხ.5, იხ.; 
http://nala.ge/uploads/files/4dea0e16ba5dc.pdf  
24 არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სასამართლოში გაასაჩივრეს, იხ.: https://gyla.ge/ge/post/arasamtavrobo-organizacieb-
ma-saqartvelos-parlamentis-dadgenileba-sasamartloshi-gaasachivres#sthash.GZixhd2Y.dpbs
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ზე დამ ს წ რე პი რებს არ მი ე ცათ სა წი ნა აღ მ დე გო 
მო საზ რე ბებ ზე სა მუ შაო ფორ მატ ში მსჯე ლო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა.25 აღ ნიშ ნუ ლი არ ჯდე ბო და სა-
კითხის გან ხილ ვი სა და მსჯე ლო ბის გა მარ თ ვის 
დე მოკ რა ტი ულ სტან დარ ტებ ში. 

შე სა ბა მი სად, კა ნო ნით დად გე ნი ლი პრო ცე დუ რე-
ბის დარ ღ ვე ვა არ სე ბი თი ხა სი ა თი საა და ეჭ ვებს 
წარ მოქ მ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მარ თე ბუ ლო ბა ზე. მო სახ ლე ო ბის პრო ცეს ში ჩარ-
თ ვის და მა თი აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბის შემ თხ ვე-
ვა ში, შე საძ ლო ა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი მიგ ვე-
ღო, რად გან ად გი ლობ რივ მა მაცხოვ რებ ლებ მა 
და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ უარ ყო ფი თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო ხა ტა26 ცვლი ლე ბე ბის მი-
მართ. 

მუნიციპალიტეტებისგაერთი
ანებისშესაძლოპოლიტიკური
მოტივები
 
ცალ კე მსჯე ლო ბას იმ სა ხუ რებს ის სა კითხი, თუ 
რო გორ მოხ და საკ რე ბუ ლო ებ ში თვით ლიკ ვი-
და ცი ის მხარ და ჭე რა.27  პრო ცე სი საკ მა ოდ კო მი-
კუ რად გა მო ი ყუ რე ბო და. საკ რე ბუ ლო ე ბის დე პუ-
ტა ტებ მა, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, თა ვი ან თი 
თა ნა მო ქა ლა ქე ე ბი სა და თა ნა სოფ ლე ლე ბის 
ინ ტე რე სე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი უნ და იყ ვ ნენ,  
და არ ღ ვი ეს ხალ ხის კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბა - ჰქონ-
დეთ მათ თან ახ ლოს მყო ფი, მათ სპე ცი ფი კურ 
ინ ტე რე სებს მორ გე ბუ ლი თვით მ მარ ვე ლო ბა და 
მხა რი და უ ჭი რეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა უქ მე ბას.

თვით ლიკ ვი და ცი ას ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლებ მა ერ-
თ სუ ლოვ ნად და უჭ რეს მხა რი და მა თი მხრი-
დან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი არა ვის გა მო უთ ქ ვამს. 
აღ ნიშ ნუ ლი აჩენს ეჭვს, რომ საკ რე ბუ ლო ებ ში 
მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის წარ მო მად-
გე ნე ლი დე პუ ტა ტე ბი, გა ნიც დიდ ნენ გავ ლე ნას 
ცენ ტ რი დან. ამ ეჭ ვებს კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებს 
მო ახ ლო ე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე-

ლო ბის არ ჩევ ნე ბი, რო დე საც ნე ბის მი ე რი საკ რე-
ბუ ლოს წევ რის თ ვის, სა ვა რა უ დოდ, მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია ისევ მოხ ვ დეს პარ ტი ულ სი ა ში, ან ჰქონ დეს 
პარ ტი ის მხარ დაჭ რა მა ჟო რი ტარ კან დი და ტად 
წარ სად გე ნად. 

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის გა ერ თი ა ნე ბის წი ნა და დე ბის საკ რე ბუ-
ლო ე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბამ დე, სამ თავ რო ბო 
კო მი სი ას თან გა მარ თულ სა კონ სულ ტა ციო შეხ-
ვედ რებ ზე ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე-
ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი არ უჭერ დ ნენ მხარს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის იდე ას. მა-
გა ლი თად, გუ რი ის რე გი ო ნა ლურ შეხ ვედ რა ზე 
ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბელ მა აღ-
ნიშ ნა, რომ „2014 წლის რე ფორ მა იყო კარ გი 
რე ფორ მა და ის თავ და პირ ვე ლი ვა რი ან ტი (370 
ერ თე უ ლად დაშ ლა) რომ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი-
ყო იქ ნე ბო და კარ გი, მაგ რამ ხე ლი სუფ ლე ბამ ეს 
ვერ გა ა კე თა, იმი ტომ რომ არ იყო შე სა ბა მი სი 
ფი ნან სე ბი. დღე საც ფი ნან სე ბის სა კითხი მწვა ვედ 
დგას და ამი ტო მაც რა ღაც ოქ როს შუ ა ლე დი უნ-
და მოვ ნა ხოთ, თუმ ცა, აუცი ლე ბე ლია ქა ლა ქის 
ინ ტე რე სე ბის დაც ვა.“28  

აქ ნათ ლად იკ ვე თე ბა, რომ 2014 წელს გან-
ხორ ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებს, მათ შო რის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას 7 თვით-
მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის ცალ კე გა მო ყო ფით, 
ად გი ლობ რივ ხელ სუფ ლე ბა ში მხარ და ჭე რა 
ქონ და. რაც შე ე ხე ბა ფი ნან სურ სა კითხებს, მი-
აჩ ნ დათ, რომ ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის სურ ვი ლი 
არ უნ და გამ ხ და რი ყო ქა ლა ქის ინ ტე რე სე ბის შე-
ლახ ვის სა ფუძ ვე ლი. 

ასე ვე, კა ხე თის რე გი ო ნა ლურ შეხ ვედ რა ზე თე-
ლა ვის მერ მა გა ნაცხა და: თე ლა ვი ის ტო რი უ ლი 
ქა ლა ქი ა, ამი ტო მაც 2014 წელს სა ზო გა დო ე ბა 
დი დი აღ ფ რ თო ვა ნე ბით შეხ ვ და ქა ლაქ ში თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის დაბ რუ ნე ბას და ახ ლა მი სი წარ-
თ მე ვა მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან არ იქ ნე ბა მხარ-
და ჭე რი ლი და, შე სა ბა მი სად, ამ ინი ცი ა ტი ვას 

25 ხმაური ოზურგეთის თემი მუნიციპალიტეტში, იხ.: http://1tv.ge/ge/news/view/161411.html
26 „შეუნარჩუნდეს თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი - ამ მოთხოვნით თელავის მერიის შენობის წინ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა აქცია გამართეს“, იხ.: http://ick.ge/rubrics/politics/34965-i.html; „ზუგდიდში მოქალაქეები თვითმმართველი 
ქალაქის სტატუსის გაუქმებას აპროტესტებენ“, იხ.:  http://www.ipress.ge/new/72712-zugdidshi-moqalaqeebi-tvitmmartveli-qalaqis-statusis-gauqmebas-aprotesteben
27 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებისთვის ხმის მიცემის პროცესი ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში, ვიდეო იხ.: http://droa.
ge/?p=3527
28 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - ქ. ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ წინადადება და მისი დანართი 
- გამართული კონსულტაციის ამსახველი დოკუმენტი (გურიის რეგიონალური შეხვედრა).
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ვერც თე ლა ვის მო სახ ლე ო ბის მი ერ არ ჩე უ ლი 
მე რი და საკ რე ბუ ლო და უ ჭერს მხარს. თუმ ცა 
სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის გან არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მო საზ რე ბე-
ბის მოს მე ნის შემ დეგ მი ი ღებს.29 ხარ ჯე ბის ოპ-
ტი მი ზა ცი ის არ გუ მენტს თე ლა ვის მე რი იქ ვე არ 
და ე თან ხ მა - მი სი თქმით, თე ლავს ად მი ნის ტ-
რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის მხრივ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს. ხე ლი სუფ ლე ბას და-
მა ტე ბით სხვა არ სე ბი თი არ გუ მენ ტე ბი არ წარ მო-
უდ გე ნი ა, თუმ ცა, მოგ ვი ა ნე ბით, ქა ლაქ თე ლა ვის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, ისე ვე რო გორც ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, და ნარ ჩე ნი 12 თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის მსგავ სად, მხა რი მა ინც და უ ჭი რა გა ერ-
თი ა ნე ბა სა და თვით ლიკ ვი და ცი ას. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად, 
თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის სტა ტუ სი და კარ გა 
შვიდ მა ქა ლაქ მა. რო გორც წე სი, ქა ლა ქე ბის მო-
სახ ლე ო ბა სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებ თან შე და-
რე ბით, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის მა ღა ლი დო-
ნით გა მო ირ ჩე ვა. ამას თან, ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი 
კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი მო ქა ლა ქე ე ბის რა ო-
დე ნო ბა ქა ლაქ ში მე ტი ა, რა საც სა ქარ თ ვე ლოს 
უახ ლე სი ის ტო რი აც ადას ტუ რებს. ამ დე ნად, 
ჩნდე ბა ეჭ ვი, რომ თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბი-
სა და თე მის შე ერ თე ბით ხე ლი სუფ ლე ბა ქა ლა-
ქე ბის შე საძ ლო პო ლი ტი კუ რი საპ რო ტეს ტო მუხ-
ტი სა და პო ტენ ცი ა ლის ნი ვე ლი რე ბას ცდი ლობს, 
რად გან, გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად, ზო გა დი ფო-
ნი უფ რო ნე იტ რა ლუ რი აღ მოჩ ნ დე ბა. თვით მ-
მარ თ ველ თე მებ თან ქა ლა ქე ბის შე ერ თე ბით ეს 
კრი ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, შე საძ ლო ა, შერ-
ბი ლე ბუ ლად აისა ხოს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს პო ლი ტი კურ შე მად-
გენ ლო ბა ზე. 

ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბით, ძლი-
ერ დე ბა ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ვერ ტი კა ლი, რი თაც 
ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას უიოლ დე ბა ად მი-
ნის ტ რი რე ბა და თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის 
მარ თ ვა, თუნ დაც სა არ ჩევ ნო  რე სურ სე ბის მო ბი-
ლი ზე ბის კუთხით, რაც, ასე ვე, აჩენს ეჭვს ცვლი-
ლე ბე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცეს თან ბმის შე სა-
ხებ.

ერ თი მხრივ, ის ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა, რო-
დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა ყო ველ თ ვის ცდი ლობ და 
ცენ ტ რი დან ემარ თა ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე-
ბი და მე ო რე მხრივ, საკ რე ბუ ლო ებ ში მმარ თ ვე-
ლი პარ ტი ის დე პუ ტა ტე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 
ინი ცი ა ტი ვის უპი რო ბო მხარ და ჭე რა, მა შინ, რო ცა 
მათ თ ვის ცნო ბი ლი იყო მო სახ ლე ო ბის უარ ყო-
ფი თი გან წყო ბა, აჩენს ეჭვს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი პო-
ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბი და ად ვი ლად მარ თ ვა დი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შექ მ ნის სურ ვი ლი იყო.

მცირეზომისთვითმმართვე
ლობებირეალურიდეცენტრა
ლიზაცია

ქვეყ ნა ში დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის საყ რ-
დე ნი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ა, რომ ლის სა შუ ა ლე-
ბი თაც მო ქა ლა ქე ე ბი თა ვი ან თი სა ჭი რო ე ბე ბი სა 
და პრი ო რი ტე ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თა ვად 
მარ თა ვენ და გა ნა გე ბენ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე-
ლო ბის სა კითხებს.

თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ყვე ლა ზე ახ ლო საა ადა-
მი ა ნე ბის ყო ფით სა კითხებ თან და პირ და პირ 
კავ შირ შია ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის ინ-
ტე რე სებ თან. ადა მი ა ნე ბის ყო ფი თი გა რე მოს 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბი სა და მო სახ ლე ო-
ბის მხრი დან ინი ცი ა ტი ვის გა მოვ ლე ნა უშუ ა ლო-
დაა და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე რამ დე ნად ახ ლოს ან 
დის ტან ცი რე ბუ ლია თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან.

მა ღა ლი ლე გი ტი მა ცი ის და ძლი ე რი მან და ტის 
მქო ნე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა არის იმის 
გა რან ტი ა, რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ჯე როვ-
ნად გან ვი თარ დეს მო ნა წი ლე ო ბი თი დე მოკ რა-
ტი ის მე ქა ნიზ მე ბი. თვით მ მარ თ ვე ლო ბა სწო რედ 
ის რგო ლი ა, სა დაც ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე-
მე ბის გა დაჭ რა ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ყვე ლა ზე მე ტი ხა რის ხი მი იღ წე ვა.

29 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - ქ. თელავისა და თელავის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ წინადადება და მისი დანართი - 
გამართული კონსულტაციის ამსახველი დოკუმენტი (კახეთის რეგიონალური შეხვედრა), გვ. 9-10
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სწო რედ, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად გენს ად გი-
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის 
კუთხით, სუბ სი დი ა რო ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
პრინ ცი პის არსს. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პი გუ ლის-
ხ მობს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა დე კონ ცენ ტ რა ცი-
ას და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ას, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას მმარ თ ვე ლო ბის ქვე და დო ნე-
ზე, რო მე ლიც ხალ ხ თან უფ რო ახ ლოს დგას და 
კარ გად იც ნობს ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ე ბებს, თუ 
არ დას ტურ დე ბა ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ცენ ტ-
რა ლურ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ტი ეფექ-
ტუ რო ბა და ეკო ნო მი უ რო ბა.

„საქართველოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
2010-2017 წწ. სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის დამ-
ტ კი ცე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან-
ვი თა რე ბის სამ თავ რო ბო კო მი სი ის შექ მ ნის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის #172 დად-
გე ნი ლე ბის30 მი ხედ ვით, სტრა ტე გია ეფუძ ნე ბა, 
მათ შო რის, სუბ სი დი ა რო ბის პრინ ციპს. ამ პრინ-
ცი პის ეფექ ტუ რი იმ პ ლე მენ ტა ცია და მას ზე დაყ-
რ დ ნო ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბა ევ-
რო საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ა ცა ა.31  

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მთა ვა რი არ სი, სწო რედ, 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან მაქ სი მა ლუ რი 
სი ახ ლო ვე, მა თი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბა და ადა მი ა ნე ბის მმარ თ ვე ლო ბით პრო ცე სებ ში 
ჩარ თ ვა ა. თუ ამას არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, პო-
ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბი ეფექ ტუ რად, იაფად და სწრა ფად ცენ ტ რი და-
ნაც მი ი ღე ბა.

მცი რე თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი სა და 
თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის არ სე ბო ბა და გან-
ვი თა რე ბა აუცი ლე ბე ლი ა, რა თა დე ცენ ტ რა ლი ზა-
ცია ქა ღალ დ ზე დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრინ ცი პი დან 
იქ ცეს რე ა ლურ, ხელ შე სა ხებ სი კე თედ, რომ ლი-
თაც სარ გებ ლობს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა.

„დეცენტრალიზაციისას ხე ლი სუფ ლე ბა გე ოგ რა-
ფი უ ლად უახ ლოვ დე ბა ხალხს და სულ უფ რო 
ნაკ ლე ბია დის ტან ცია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ 

ცენ ტ რ სა და მო ქა ლა ქე ებს შო რის. ასე ვე, უფ რო 
მყა რი ხდე ბა სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ თან 
ადა მი ან თა გრძნო ბად -ე მო ცი უ რი კავ ში რი.“32

სა ქარ თ ვე ლო ში მუდ მი ვად არ სე ბობს დე ცენ ტ რა-
ლი ზა ცი ის ერ თ გ ვა რი ბუნ დო ვა ნი ში ში, რომ ეს 
გაზ რ დის სე პა რა ტიზ მის საფ რ თხეს, გა მო იწ ვევს 
ქვეყ ნის დაშ ლას33  და ა.შ. თუ ძლი ე რი დე მოკ რა-
ტი ის გან ვი თა რე ბა გვსურს, ამ ში შე ბის დაძ ლე ვა 
აუცი ლე ბე ლია და ეს უნ და მოხ დეს დი ა ლო გის 
გზით. ამ მხრივ, დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ეკის-
რე ბა ხე ლი სუფ ლე ბას, რა თა სწო რად და გეგ მოს 
და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბით, მო სახ ლე ო ბას-
თან მსჯე ლო ბით, ცვლი ლე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გან მარ ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლოს  რე ფორ მა.

რე ა ლუ რად, დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პი სწო-
რედ დე ზინ ტეგ რა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ი ყე ნე-
ბა. გო ნივ რუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დე ცენ-
ტ რა ლი ზა ცია დი დი სარ გებ ლის მომ ტა ნი ა, არა 
მხო ლოდ, ად გი ლობ რი ვი ინ ტე რე სე ბი სა და 
სა ჭი რო ე ბე ბის უკეთ დაკ მა ყო ფი ლე ბი სათ ვის, 
არა მედ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გრძელ ვა დი ან პერ ს-
პექ ტი ვა ში ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დ-
გე ნის კუთხი თაც. თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის 
სტა ტუ სის გა უქ მე ბა და ცენ ტ რა ლიზ მის გაძ ლი-
ე რე ბა ცუ დი გზავ ნი ლია ამ პრო ცეს ში შე საძ ლო 
წინ ს ვ ლის თ ვის. ეს მიდ გო მა არას წო რი ა, რად-
გან მო მა ვალ ში, ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ თან 
მი მარ თე ბით, სწო რედ, ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო-
ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია 
შე იძ ლე ბა გახ დეს ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი ტე რი ტო რი უ ლი პრობ-
ლე მის გა დაჭ რის სა კითხ ში.

კონ ფ ლიქ ტე ბის დაძ ლე ვის ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი 
სტრა ტე გია უძ ლუ რია მო ახ დი ნოს სო ცი ა ლუ რი 
ინ ტეგ რა ცია და გა ა ნე იტ რა ლოს კონ ფ ლიქ ტის 
წარ მო შო ბის მი ზე ზე ბი. „დეცენტრალიზებული 
მო დე ლის უპი რა ტე სო ბე ბი გან სა კუთ რე ბით გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი 
ჯგუ ფე ბის ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს ში. ცენ ტ რა ლი-
ზა ცია ცნობს ერ თი ა ნო ბას მხო ლოდ „ზევიდან“. 

30 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 ივნისის #172 დადგენილება იხ.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1025719
31 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია # R(95) წევრი სახელმწიფოების მიმართ სუბსიდიარობის პრინციპის განხორციელების თაობაზე, იხ.: http://
www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/01_1.pdf
32 გ. ხუბუა, „რატომ დეცენტრალიზაცია?“ იხ.: http://www.ivote.ge/statiebi/16550-ratom-decentralizacia.html?lang=ka-GE
33 2013 წელს დაწყებული თვითმმართველობის რეფორმა, პატრიარქისა და ზოგიერთი პოლიტიკოსის განცხადებით,  საქართველოს დაშლისკენაა მიმართული. იხ.: 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/tvitmartvelobis-kodeksi/25190590.html
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ის, რა საც ხელ სუფ ლე ბა „ფრაგმენტაციად“ მო-
იხ სე ნი ებს, რე ა ლუ რად, ქვეყ ნის მუ ნი ცი პა ლურ -
- ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნე სი პრინ ცი პია და მო სახ ლე ო ბას თან 
ახ ლოს მყო ფი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის იდე ას გუ-
ლის ხ მობს. 

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მო სახ ლე ო ბას-
თან სი ახ ლო ვის და სავ ლურ სტან დარ ტ ზე წარ-
მოდ გე ნას შეგ ვიქ მ ნის ევ რო პის გან ვი თა რე ბულ 
სა ხელ მ წი ფო ებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე-
ო ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც და-
ახ ლო ე ბით 6 700 ადა მი ანს შე ად გენს,  სა ქარ-
თ ვე ლო ში ეს მო ნა ცე მი 60 000-ს აჭარ ბებს. ეს 
ძა ლი ან დი დი გან ს ხ ვა ვე ბა ა, მით უფ რო იმ ქვეყ-
ნის კვა ლო ბა ზე, რო მელ საც დეკ ლა რი რე ბუ ლი 
აქვს, რომ მის თ ვის სოფ ლე ბის გან ვი თა რე ბა 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. ეს იმას ნიშ ნავს, ჩვე ნი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბი გა ცი ლე ბით მსხვი ლია37  და მათ ში 
მე ტი მო ქა ლა ქე ცხოვ რობს, ვიდ რე ევ რო პუ ლი 
ქვეყ ნე ბის მუ ნი ცი პა ლურ ერ თე უ ლებ ში.38 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
რე ესტრს, სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ-
ტო აწარ მო ებს39. თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბი სა 
და თე მე ბის შე ერ თე ბამ დე, სა ქარ თ ვე ლო ში სულ 
71 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იყო, აქე დან 12 თვით მ მარ-
თ ვე ლი ქა ლა ქი და 59 თვით მ მარ თ ვე ლი თე მი. 
ცვლი ლე ბე ბის - 7 თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის-
თ ვის სტა ტუ სის ჩა მორ თ მე ვის - შე დე გად ქვე ყა-
ნა ში 64 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დარ ჩა. მარ თა ლი ა, 
თი თო ე ულ ერ თე ულ ში მო სახ ლე ო ბის რა ო დე-
ნო ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, მაგ რამ, უმ რავ ლეს შემ-
თხ ვე ვა ში, აღე მა ტე ბა სა შუ ა ლო ევ რო პულ მაჩ-
ვე ნე ბელს. 

სა პი რის პი რო სუ რა თია ევ რო პის მას შ ტა ბით. 
მა გა ლი თად, იტა ლი ა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა სა ერ თო 
ევ რო პულ მაჩ ვე ნე ბელ ზე ოდ ნავ მა ღა ლია და 
7412-ს შე ად გენს. საფ რან გეთ ში მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში მცხოვ რებ თა რიცხ ვი 2000-ს არ აჭარ ბებს, 
ეს პა ნეთ ში ეს რა ო დე ნო ბა 5000-ია, გა ერ თი ა ნე-

მა შინ რო ცა დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა ამ 
ერ თი ა ნო ბას აფუძ ნებს „ქვევიდან“ და მაქ სი მა-
ლუ რად უწყობს ხელს უფ რო პა ტა რა გა ერ თი-
ა ნე ბე ბი დან მომ დი ნა რე ინ ტეგ რა ცი უ ლი მის წ-
რა ფე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ას. დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის 
ინ ტეგ რა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ“.34 

ბევ რი, გან სა კუთ რე ბით, მულ ტი ეთ ნი კუ რი ქვეყ-
ნი სათ ვის ძა ლა უფ ლე ბის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გა-
და ნა წი ლე ბა ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი უ რი თუ სხვა 
სა ხის უმ ცი რე სო ბე ბის კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა შუ ა ლე ბად იქ ცა ისე, რომ 
ამან სა ერ თო ე როვ ნულ ინ ტე რე სებს არა თუ ავ-
ნო, არა მედ ქვეყ ნე ბის შიგ ნით ინ ტეგ რა ცი უ ლი 
პრო ცე სე ბის გაძ ლი ე რე ბას შე უწყო ხე ლი.35  

ბუ ნებ რი ვი ა, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს არ სე ბულ 
საზღ ვ რებ ში თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი სა თუ სხვა-
დას ხ ვა ტი პის ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სი და უფ ლე ბე ბი 
და ცუ ლია და შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ ჩა ერ-
თონ მმარ თ ვე ლო ბით პრო ცე სებ ში, დე ზინ ტეგ-
რა ცი უ ლი პრო ცე სი ნაკ ლე ბად მიმ დი ნა რე ობს.
 
ამ დე ნად, შე და რე ბით მცი რე ზო მის, ხალ ხ თან 
ახ ლოს მყო ფი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ სე ბო ბა 
წა ად გე ბა არა მხო ლოდ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ-
ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა სა და ხე ლი სუფ ლე ბის 
რი გით მო ქა ლა ქეს თან და ახ ლო ე ბას, არა მედ, 
შე საძ ლო ა, სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნ დეს სა ქარ თ-
ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი პრობ ლე მე ბის  მოგ ვა-
რე ბის კუთხი თაც. 

თვითმმართველობა ხალხთან
ახლოსდემოკრატიისრეცეპტი

ხე ლი სუფ ლე ბის ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბით არ მცირ დე ბა დე მოკ რა ტი ზა ცი ი-
სა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის ხა რის ხი, რად გან ეს 
უკა ნას კ ნე ლი გუ ლის ხ მობს არა ფრაგ მენ ტა ცი ას, 
არა მედ მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და რე სურ-
სე ბის გა და ცე მას თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი სათ ვის.36 

34 გ. ხუბუა, „რატომ დეცენტრალიზაცია?“ იხ.: http://www.ivote.ge/statiebi/16550-ratom-decentralizacia.html?lang=ka-GE
35 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული მოწყობა სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა 2009, თვითმმართველობის არსი, იხ.: http://www.nplg.gov.ge/
gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=-
CL2.3&d=HASHebd19cf3043f91c3d3918b.3
36 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება სრულად იხ.:  http://bit.ly/2ilCGzo
37 ევროპის ქვეყნებში მუნიციპალიტეტების რაოდენობის შესახებ დაწვრილებით იხ.: “Local and Regional Government in Europe Structures and Competences” http://www.
ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf
38 საქართველოს მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა სხვადასხვაა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აღემატება ევროპულ საშუალო მაჩვენებელს, 
სრულად იხ.: http://nala.ge/munic/
39 მუნიციპალიტეტების რეესტრი იხ.: http://mreg.reestri.gov.ge/
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ბულ სა მე ფო ში 5650, ხო ლო გერ მა ნი ა ში 6200. 
შე და რე ბით ახა ლი დე მოკ რა ტი ის ევ რო პულ 
ქვეყ ნებ ში ეს რიცხ ვი მა ტუ ლობს40, რაც პირ და-
პირ მი უ თი თებს გან ვი თა რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ი სა 
და მცი რე თვით მ მარ ვე ლო ბე ბის ურ თი ერ თ კავ-
შირ ზე.

პოს ტ სო ცი ა ლის ტურ ევ რო პა ში, თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის რე ფორ მა, კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დას-
რუ ლე ბის თა ნა ვე და იწყო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
წვლი ლი შე ი ტა ნა ამ ქვეყ ნე ბის დე მოკ რა ტი ულ 
გარ დაქ მ ნა ში. ზო გა დად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
რა ო დე ნო ბის და ზო მის სა კითხი ევ რო პულ მა 
ქვეყ ნებ მა, დი დი ხა ნი ა, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ხალ ხ თან და ახ ლო ე ბის სა სარ გებ ლოდ გა დაწყ-
ვი ტეს, იქაც კი, სა დაც შე და რე ბით მსხვი ლი ერ-
თე უ ლე ბი ა. მა გა ლი თად, პო ლო ნეთ ში, 90-იანი 
წლე ბის ბო ლოს, ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მით 
მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე-
ბე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 40 000-დან 20 000-მდე 
შემ ცირ და.41  

პოს ტ კო მუ ნის ტურ უნ გ რეთ ში ბევ რ მა და სახ ლე-
ბამ და იბ რუ ნა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის უფ ლე ბა და 
ქვე და დო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რიცხ ვი, მცი-
რე დრო ში, 1993 წლი სათ ვის პრაქ ტი კუ ლად გა-
ორ მაგ და 1607 ერ თე უ ლი დან 3108-მდე.42  2016 
წლის თ ვის უნ გ რეთ ში 3201 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
ფიქ სირ დე ბო და.43

რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რის სა მი ნის ტ როს გან ცხა დე ბით, ევ რო პის ქვეყ-
ნე ბის პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ დღეს დღე ო ბით 
ტენ დენ ცია ბევრ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში მი მარ თუ-
ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი ერ თე უ ლე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბი-
სა კენ (მაგ. ეს ტო ნე თი და სხვა).44

ეს არ გუ მენ ტი შეც დო მა ში შემ ყ ვა ნია და არ ით-
ვა ლის წი ნებს ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბას. 
რე ფორ მე ბის შე დე გად ეს ტო ნეთ ში მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის რა ო დე ნო ბა მარ თ ლაც შემ ცირ და, 
თუმ ცა მა თი რიცხ ვი მა ინც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე-
მა ტე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მო ნა ცე მებს, კერ ძოდ: ეს-

ტო ნე თის შე მად გენ ლო ბა ში 30 ქა ლა ქი და 183 
თე მი45  შე დის. თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში მო-
სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა კი სა შუ ა ლო 
ევ რო პულ მაჩ ვე ნე ბელს შე ე სა ბა მე ბა და 6000-ს 
შე ად გენს. ეს მო ნა ცე მე ბი მით უფ რო სა ყუ რადღე-
ბო ა, რომ ეს ტო ნე თი, რო გორც ტე რი ტო რი უ ლი 
სი დი დით (45 227 კმ²), ისე მო სახ ლე ო ბის რა-
ო დე ნო ბით (1 312 000 ადა მი ა ნი)46, ბევ რად ჩა-
მორ ჩე ბა სა ქარ თ ვე ლოს. 

ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის ფონ ზე სხვა მიდ-
გო მა აირ ჩია სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ. 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მხრი დან 
გა ის მა მო საზ რე ბა იმის შე სა ხებ, რომ სა ქარ თ ვე-
ლო ისე დაც პა ტა რა ქვე ყა ნაა და მცი რე თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბე ბი სა ჭი რო არ არის: „არ არის 
სა ქარ თ ვე ლო ში ისე თი დი დი ქა ლა ქე ბი და დი-
დი რა ი ო ნე ბი რომ მათ ჭირ დე ბო დეთ მმარ თ ვე-
ლო ბის ცალ კე სტრუქ ტუ რე ბი. მო ი სინ ჯა ეს იდეა 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ქა ლა ქე ბის და აღ მოჩ ნ და, 
რომ არც მარ თ ვის თვალ საზ რი სით, არც ფი ნან-
სუ რი თვალ საზ რი სით (...) არ გა ა მარ თ ლა. ასე, 
რომ არ არის აუცი ლე ბე ლი, რა ღაც, რა საც მი-
ი ღებ, ჯი უ ტად გა აგ რ ძე ლო“.47 სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წევ რ მა ახალ ცი ხის მა ჟო რი ტარ-
მა დე პუ ტატ მა  და ყო ფილ მა მერ მა გა ნაცხა და, 
რომ დღე ვან დელ სი ტუ ა ცი ა ში 17 ათა სი ა ნი ქა-
ლა ქის თ ვის მე რის ყო ლა ზედ მე ტი ფუ ფუ ნე ბა ა.48 

სა ქარ თ ვე ლო რთუ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი პი რო ბე-
ბით ხა სი ათ დე ბა. ამ დე ნად, ად გი ლობ რი ვი რე-
ლი ე ფი სა და ამ პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბი-
თაც, მცი რე ზო მის თვით მ მარ თ ვე ლო ბა უფ რო 
კომ ფორ ტუ ლი და მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო ებ თან 
ურ თი ერ თო ბის მხრივ ად ვი ლია მო სახ ლე ო ბის-
თ ვის.

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი უ ლი 
სიმ ცი რე არ არის უარ ყო ფი თი მა ხა სი ა თე ბე ლი. 
პი რი ქით, ეს აად ვი ლებს პირ და პი რი დე მოკ რა-
ტი ის გა მო ყე ნე ბას, და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო-
ბას. ხელს უწყობს ადა მი ა ნე ბის შე კავ ში რე ბას, 
რად გან რაც უფ რო პა ტა რაა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, 

40 „Italian Regionalism: between Unitary Tradition and Federal Processes“, 2014,  გვ.: 90
41 პოლონეთის ადმინისტრაციული დაყოფა, იხ.:  http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/podzial_administracyjny_polski_2011-eng.pdf
42 Michal Illner, “Territorial Decentralization: An Obstacle to Democratic Reform in Central and Eastern Europe?” http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
UNTC/UNPAN017664.pdf  
43 Hungary, Council of European Municipalities and Regions  http://www.ccre.org/pays/view/19
44 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება სრულად იხ.: http://bit.ly/2ilCGzo
45 ესტონეთის მუნიციპალიტეტები იხ.: https://www.eesti.ee/rus/kontakty/linnavalitsused_1  
46 Information about Estonia იხ,:  https://www.eesti.ee/en/republic-of-estonia/republic-of-estonia/information-about-estonia/   
47 საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გუგული მაღრაძის სატელევიზიო კომენტარი თვითმმართველობების ოპტიმიზაციის შესახებ მთავრობის ინიციატივაზე, იხ.: 
https://www.youtube.com/watch?v=ih7UYnwNRMc
48 ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატის განცხადება, იხ.: http://droa.ge/?p=4462
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მით უფ რო შე კავ ში რე ბუ ლია თე მი და კო მუ ნი-
კა ცია მის წევ რებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ-
ლე ბას შო რის ად ვი ლი და ეფექ ტი ა ნი ა. 

ამას თან, მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ხალ ხ თან 
ახ ლოს მყო ფი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შემ თხ ვე ვა-
ში იზ რ დე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან-
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი. რაც მე ტი კო მუ-
ნი კა ცია ექ ნე ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს 
მო სახ ლე ო ბას თან, მით მე ტად გა აც ნო ბი ე რებს 
თა ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ხალ ხის წი ნა შე. ად-
გი ლობ რი ვი, მო სახ ლე ო ბას თან ახ ლოს მყო ფი, 
შე საძ ლოა თა ნა სოფ ლე ლი ან თა ნა ქა ლა ქე ლი 
საკ რე ბუ ლოს წევ რი თუ მე რი ისე ვერ აარი დებს 
თავს პა სუ ხის მ გე ლო ბა სა და, თუნ დაც, პი რად 
ურ თი ერ თო ბებს, რო გორც შო რე ულ კა ბი ნეტ ში 
მჯდო მი მო ქა ლა ქის თ ვის უც ნო ბი მო ხე ლე. 

გამ ს ხ ვი ლე ბუ ლი, მოზ რ დი ლი ტე რი ტო რი უ ლი 
ერ თე უ ლე ბი მე ტად არი ან ორი ენ ტი რე ბულ ნი 
ცენ ტ რ თან კო ორ დი ნა ცი ა სა და ცენ ტ რი დან მომ-
დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი დი რექ ტი ვე ბის შეს რუ ლე-
ბა ზე, ვიდ რე მომ ც რო ზო მის თვით მ მარ თ ვე ლო-
ბე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი სი ყო ფი თი პრობ ლე მე ბის 
გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბით უფ რო არი ან და კა ვე-
ბუ ლი. მცი რე ზო მის თვით მ მარ თ ვე ლო ბა უფ რო 
ნაკ ლე ბად პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი და 
პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნე ბის გან მე ტად თა ვი სუ ფა-
ლი ა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს, რომ ად გი ლობ რივ 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მყო ფი პი რე ბი არ გა ნიც-
დიდ ნენ პო ლი ტი კურ წნეხს და გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბებს არა პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რის, არა მედ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მო სახ ლე ო ბის ყო ველ დღი-
უ რი, ყო ფი თი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
იღებ დ ნენ. 

ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დო ნე ზე მო სახ-
ლე ო ბის ყო ფი თი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა 
უბ რა ლო მო ქა ლა ქი სათ ვის რთულ და ხელ მი-
უწ ვ დო მელ ბი უ როკ რა ტი ულ წი ნა ღო ბებს აწყ დე-
ბა. ასე თი პრობ ლე მის გა დაჭ რის ეფექ ტუ რო ბა 
უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახ დენს მო ქა ლა ქის მხრი დან 
სა ხელ მ წი ფო სა და დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე-
ბის მი მართ ნდო ბა ზე და გა უცხო ე ბის დაძ ლე ვა-
ზე. თვით მ მარ თ ვე ლო ბის რე ა ლუ რი სარ გე ბე ლი 
მო ქა ლა ქის თ ვის უნ და იყოს ბი უ როკ რა ტი უ ლი 

მე ქა ნიზ მე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა, პირ და პი რი, 
უშუ ა ლო და ად ვი ლი კო მუ ნი კა ცი ა, სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის გა ი ო ლე ბა და 
პი რა დი ურ თი ერ თო ბე ბი. მო ქა ლა ქის წარ მოდ-
გე ნა ში თვით მ მარ თ ვე ლო ბა პერ სო ნა ლი ზე ბუ-
ლი, ახ ლო და გა სა გე ბი უნ და იყოს.

ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი სი კე თე, რაც მცი რე ზო-
მის, მო სახ ლე ო ბას თან ახ ლოს მყოფ თვით მ მარ-
თ ვე ლო ბას მო აქვს, არის ის რომ ხელს უწყობს 
მო ქა ლა ქე თა მმარ თ ვე ლო ბით პრო ცე სებ ში ჩარ-
თ ვას. ამ დე ნად, მო სახ ლე ო ბას თან ახ ლოს მყო-
ფი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა მე ტად სა სარ გებ ლოა 
დე მოკ რა ტი ი სათ ვის. მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის უფ რო 
ად ვი ლად მიღ წე ვადს ხდის სა ჯა რო სფე რო ში 
აქ ტი უ რო ბას, ხელს უწყობს ახალ ლი დე რებს, 
მათ შო რის ახალ გაზ რ დებ სა და ქა ლებს, რო-
მელ თაც არ ქო ნი ათ პო ლი ტი კუ რი გა მოც დი ლე-
ბა, წარ მო ა ჩი ნონ და გა ნა ვი თა რონ სა კუ თა რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი.49 ასე ვე, უზ რუნ ველ ყოფს დე-
მოკ რა ტი ულ ჩარ თუ ლო ბას ისე თი ადა მი ა ნე ბი სა 
და ჯგუ ფე ბი სათ ვის, რო მელ თაც ხე ლი და ხმა 
არ მი უწ ვ დე ბათ ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა 
და სა მი ნის ტ რო ე ბამ დე.

სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა, ნი ჰი ლიზ მის დაძ ლე ვა, სა კუ თა რი ძა ლა-
უფ ლე ბის შეგ რ ძ ნე ბა, ხელ სუფ ლე ბის წყა როდ 
ყოფ ნის რე ა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის გა აზ რე ბა ვერ 
მოხ დე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დის 
ხელ შეწყო ბის გა რე შე. ინ ფან ტი ლიზ მის დაძ ლე-
ვა, ორ გა ნი ზე ბის უნა რე ბის დახ ვე წა, სწო რედ, 
პრობ ლე მე ბის სა კუ თა რი ძა ლე ბით გა დაჭ რის 
რწმე ნას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. სა ჯა რო ხე-
ლი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სებ ში 
ჩარ თუ ლო ბა კი უმე ტე სად, რა საკ ვირ ვე ლი ა, 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის ყვე ლა ზე ხელ მი საწ ვ დომ მუ ნი-
ცი პა ლურ დო ნე ზე არის შე საძ ლე ბე ლი.

ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ცვლი ლე-
ბე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო გან ხილ ვის პრო ცეს ში 
მი უ თი თებ დ ნენ, რომ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო-
ბა ისე დაც არ იყო მა ღა ლი, ადა მი ა ნე ბი არ იჩენ-
დ ნენ სურ ვილ სა და ინი ცი ა ტი ვას მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ე ღოთ ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის (მერია/
გამგეობა და საკ რე ბუ ლო) მუ შა ო ბა ში და, ამ 

49 Larry Diamond, “Why Decentralize Power in A Democracy?” https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/Decentralize_Power021204.htm
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მხრივ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბა არ 
წარ მო ად გენს პრობ ლე მას.

აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი და მი-
უ ღე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან ერ თი მხრივ, თა ვის თა ვად, 
არა სე რი ო ზუ ლია იმის მტკი ცე ბა, რომ ადა მი ანს 
არ აინ ტე რე სებ დეს ის სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც 
პირ და პირ კავ შირ შია მის ყო ფას თან, ყო ველ-
დღი ურ პრობ ლე მებ თან და არ სურ დეს მა თი გა-
დაწყ ვე ტა. ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ ს ში მო ქა ლა ქე თა 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის და მა ტე-
ბი თი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ცვლი ლე ბე ბი მხო-
ლოდ 2015 წლის 22 ივ ლისს შე ვი და. ამ დე ნად, 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას შე თა ვა ზე ბულ სი-
ახ ლე ებ თან ადაპ ტი რე ბი სა და რე ფორ მის სა სი-
კე თო პო ტენ ცი ა ლის ასათ ვი სებ ლად ორი სრუ-
ლი წე ლიც კი არ ჰქონ და. 

გრძელ ვა დი ა ნი დას კ ვ ნე ბის გა მო ტა ნა და თვით-
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის კვლავ შერ წყ მა/ გამ ს-
ხ ვი ლე ბა იმა ზე დაყ რ დ ნო ბით, რომ დრო ის ასეთ 
მცი რე მო ნაკ ვეთ ში თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის საქ-
მი ა ნო ბა ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის დო ნე 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ გაზ რ დი ლა, არას წო რი ა. 
გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ დე ცენ ტ რა ლი-
ზა ცი ის გეგ მის ნე ბის მი ე რი ძი რე უ ლი მო დი ფი კა-
ცია სა ჭი რო ებს დროს, რა თა მოხ დეს ცვლი ლე-
ბე ბის მი ღე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა.50

თუმ ცა, ამ მოკ ლე პე რი ოდ შიც კი, გა მო იკ ვე თა 
და დე ბი თი ძვრე ბი. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბის ერ თ -ერ თი ფორ მაა და სახ ლე-
ბის სა ერ თო კრე ბა51. ლა გო დე ხის გამ გებ ლის 
თქმით, „სოფლის კრე ბე ბის კუთხით წარ მა ტე ბის 
მა გა ლი თია ლა გო დე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სა-
დაც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან პარ ტ-
ნი ო რო ბით მოხ და სოფ ლის კრე ბე ბის ჩა ტა რე ბა 
და რჩე უ ლე ბის და სა ხე ლე ბა. შე სა ბა მი სად, ეს ინ-
ს ტ რუ მენ ტი მშვე ნივ რად მუ შა ობს სოფ ლებ ში.“52 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის დი დი 

ნა წი ლი იმედ გაც რუ ე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი პრო-
ცე სე ბით, პო ლი ტი კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტის მი-
მართ კი უნ დობ ლო ბი თაა გამ ს ჭ ვა ლუ ლი. ისი ნი 
ვერ გრძნო ბენ სა კუ თარ ხელ ში ძა ლა უფ ლე ბას 
და არ სჯე რათ, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე-
ბა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ. ამი ტომ მო-
ქა ლა ქე ე ბი ხში რად ხელს იშ ვე რენ ცენ ტ რა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბი სა კენ და მას ზე გა და აქვთ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის ტვირ თი, გა ურ ბი ან პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის სირ თუ ლეს, რად გან უფ რო კომ ფორ ტუ ლია 
ამ ტვირ თის სხვის თ ვის გა და კის რე ბა. შე დე გად 
ვი ღებთ აპა თი ურ მდგო მა რე ო ბას, მუდ მივ უძ რა-
ო ბას და, მოქ მე დე ბის მა გი ერ, მო ლო დი ნის რე-
ჟიმ ში ყოფ ნას. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის დაძ ლე ვას 
ხალ ხ თან ახ ლოს მყო ფი ად გი ლობ რი ვი ორ გა-
ნო ე ბის არ სე ბო ბა და გარ კ ვე უ ლი დრო სჭირ დე-
ბა.  

შე სა ბა მი სად, რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, 
ხე ლი სუფ ლე ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა და მო-
სახ ლე ო ბის ახ ლან დელ ზე მე ტად და შო რე ბის კი 
არა, და ახ ლო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით უნ და წა სუ-
ლი ყო, რად გან გამ ს ხ ვი ლე ბა ამ მდგო მა რე ო-
ბი დან გა მო სა ვა ლი არ არის. თუ კონ კ რე ტუ ლი 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის მო სახ ლე ო ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხი სა შუ ა ლო ზო მის თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში არ იყო დი დი, 
ბუ ნებ რი ვი ა, ის არ გა იზ რ დე ბა და პი რი ქით, კი-
დევ უფ რო შემ ცირ დე ბა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში. ცენ ტ რა ლურ ხე ლი-
სუფ ლე ბას უნ და შე ე მუ შა ვე ბი ნა მე ქა ნიზ მე ბი და 
წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის ასა მაღ-
ლებ ლად, ნაც ვ ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ს-
ხ ვი ლე ბი სა. 

აქ სი ო მა ა, რომ დე მოკ რა ტია უნ და და იწყოს 
ქვე და დო ნი დან. მო ქა ლა ქეს ვერ ექ ნე ბა ნდო-
ბა ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის მი მართ, თუ ად-
გი ლობ რივ დო ნე ზე, ყო ფი თი სა კითხე ბის გა-
დაწყ ვე ტის პრო ცე სე ბი დან თავს გა რი ყუ ლად 
გრძნობს. ამ დე ნად, ხალ ხ თან ახ ლოს მყო ფი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა არის სა შუ ა ლე ბა, სა ხელ-
მ წი ფო თი თო ე ულ ადა მი ანს და უ ახ ლოვ დეს. ეს 

50 ევროსაბჭოს დოკუმენტი „საქართველოს მთავრობის ხედვა დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის მთავარი პრინციპების შესახებ“, 
2013-2014 წლებისთვის“, გვ, 4, იხ.: http://www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/xedva_2013-2014_clebistvis_0.pdf
51 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მუხ. 85.4.ა. იხ.:
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429  
52 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - ქ. თელავისა და თელავის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ წინადადება და მისი დანართი - 
გამართული კონსულტაციის ამსახველი დოკუმენტი (კახეთის რეგიონალური შეხვედრა), გვ.10
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ორ მ ხ რი ვად სა სარ გებ ლო პრო ცე სი ა, რო გორც 
მო ქა ლა ქის ისე ქვეყ ნი სათ ვის, რად გან მმარ თ-
ვე ლო ბით და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო-
ცე სებ ში ჩარ თულ მო ქა ლა ქეს უჩ ნ დე ბა გან ც და, 
რომ, ზო გა დად, სის ტე მა არის სა მარ თ ლი ა ნი და 
ინ კ ლუ ზი უ რი.53 შე სა ბა მი სად, ეს, ერ თი მხრივ, 
ხელს უწობს მო ქა ლა ქე თა აქ ტი ურ მო ნა წი ლე-
ო ბას ად გი ლობ რი ვი საკ თხე ბის გა დაჭ რა ში და 
მე ო რე მხრივ, ზრდის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ-
გა ნო ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას მო სახ ლე ო-
ბის წი ნა შე.

რომელსწაადგება გაერთიანე
ბაქალაქსთუსოფელს?

თუ ძველ გა მოც დი ლე ბას გა და ვავ ლებთ თვალს, 
ის ტო რი უ ლად, ან ტი კუ რი პე რი ო დი დან მო ყო-
ლე ბუ ლი, დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბა ურ ბა ნი-
ზა ცი ის პრო ცეს თან იყო კავ შირ ში - დე მოკ რა ტია 
სა ქა ლა ქო მოვ ლე ნა იყო. ქა ლა ქე ბის გაძ ლი ე-
რე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი ჩარ თუ ლო ბის გა საზ რ-
დე ლად ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი ა, 
რად გან ახა ლი სებს ად გი ლობ რი ვი ელი ტე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ქმნის პო ლი ტი კურ პრო ცეს ში 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი სა და მო ქა ლა ქის, რო გორც 
ხე ლი სუფ ლე ბის წყა როს, ძა ლა უფ ლე ბის გან ც-
დას, ასე ვე ხელს უწყობს სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის გრძნო ბის გან ვი თა რე ბას.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბის 
და სა ბუ თე ბის დო კუ მენ ტ ში, რო მე ლიც ხე ლი სუფ-
ლე ბამ 14 თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის საკ რე-
ბუ ლო ებს წა რუდ გი ნა გან სა ხილ ვე ლად, მი თი-
თე ბუ ლია რომ: 7 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა ყო ფის 
შე დე გად სერ ვი სე ბის ხა რის ხი და მათ ზე ხელ მი-
საწ ვ დო მო ბა არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა, რიგ შემ თხ ვე-
ვებ ში გა უ ა რეს და კი დეც, რე სურ სე ბის არა ე ფექ-
ტი ა ნი გა ყო ფის გა მო. მა გა ლი თად, ქა ლა ქებ ში 
თავ მოყ რი ლია ისე თი სა ჯა რო ობი ექ ტე ბი, რომ-
ლი თაც სარ გებ ლობს არა მხო ლოდ ქა ლა ქის, 
არა მედ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა (დასვენების და 
გარ თო ბის ცენ ტ რე ბი, სა მუ სი კო სკო ლე ბი, თე-

ატ რე ბი, მუ ზე უ მე ბი, სა ვაჭ რო ცენ ტ რე ბი, ბაზ რე-
ბი და ა.შ.). ამ ობი ექ ტე ბით სარ გებ ლობს ორი ვე 
ერ თე უ ლის მო სახ ლე ო ბა, შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი კი 
მხო ლოდ ქა ლაქს აწ ვე ბა ტვირ თად.54 

აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტის სა პი რის პი როდ უნ და 
ით ქ ვას, რომ სოფ ლე ბის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა, 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მო უ წეს რი გებ ლო ბა, სა ჯა-
რო სარ გებ ლო ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის სიმ ცი რე 
ან არარ სე ბო ბა არის მი ზე ზი, რის გა მოც ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა იძუ ლე ბუ ლია და ტო ვოს 
საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი და ქა ლაქს მი ა შუ როს. 
ამ დე ნად, სოფ ლის მაცხოვ რე ბელ თა ად გილ-
ზე დარ ჩე ნის წა სა ხა ლი სებ ლად, ხე ლი სუფ ლე ბა 
ამ სერ ვი სე ბის ად გილ ზე მი ღე ბას უნ და უწყობ-
დეს ხელს და ასე თი მომ სა ხუ რე ბე ბის მი სა ღე ბად 
ადა მი ა ნებს ქა ლა ქის კენ არ მი უ თი თებ დეს.

მე ო რე მხრივ, გარ კ ვე უ ლი კულ ტუ რუ ლი სერ-
ვი სე ბის მი ღე ბა, რო გორც წე სი, მსხვილ ქა ლა-
ქებ სა და ურ ბა ნულ ცენ ტ რებ შია შე საძ ლე ბე ლი 
(მაგალითად, ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა დე და ქა-
ლაქ ში მდე ბა რე ობს), მაგ რამ ეს არ გა მო რიცხავს 
ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ულ - მ-
მარ თ ვე ლო ბით სფე რო ში და მო უ კი დებ ლო ბას 
და გან ს ხ ვა ვე ბულ სპე ცი ფი კას. 

რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის მი ნის ტ რის გან ცხა დე ბით, რე ფორ მის 
შე დე გად ქა ლა ქე ბის მდგო მა რე ო ბა არ უარეს-
დე ბა, „ყველა ქა ლა ქი კვლა ვინ დე ბუ რად ისარ-
გებ ლებს ქა ლა ქის სტა ტუ სით. ასე ვე, მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ ში პრო პორ ცი უ ლად 
შევ ლენ ქა ლა ქებ ში არ ჩე უ ლი დე პუ ტა ტე ბი.“55 

თუმ ცა, ერ თია სა კუ თა რი საკ რე ბუ ლო და მე ო-
რეა გა ერ თი ა ნე ბულ საკ რე ბუ ლო ში არ სე ბუ ლი 
წარ მო მად გენ ლო ბა. 2014 წლის ცვლი ლე ბე-
ბის შე დე გად, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბი სა და 
თვით მ მარ თ ვე ლი თე მე ბის მო სახ ლე ო ბას სა-
კუ თა რი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო - საკ-
რე ბუ ლო ქონ დათ. შე ერ თე ბის შე დე გად წარ-

53 Larry Diamond, “Why Decentralize Power in A Democracy?“ https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/Decentralize_Power021204.htm
54 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - ქ. თელავისა და თელავის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ წინადადება და მისი დანართი - 
მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საჭიროების დასაბუთება, გვ. 2
55 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ ზურაბ ალავიძის განცხადება, იხ.: http://www.interpressnews.ge/ge/politika/435803-saqarthvelos-mthav-
robam-municipalitetebis-gaerthianebas-mkhari-dautcira.html?ar=A
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მოქ მ ნილ ერ თე ულ ში კი ერ თი საკ რე ბუ ლო 
იფუნ ქ ცი ო ნი რებს, რო გორც ეს 2014 წლამ დე 
იყო. შე სა ბა მი სად, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ ში შევ ლენ რო გორც 
ქა ლა ქის, ასე ვე თე მე ბის მი ერ არ ჩე უ ლი დე პუ ტა-
ტე ბი, რაც ქა ლა ქე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბას 
შე ამ ცი რებს.

მა გა ლი თად, 2014 წლის რე ფორ მამ დე, ერ-
თა ნი ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 45 წევ რი-
ან საკ რე ბუ ლო ში ქა ლაქ ოზურ გეთს მხო ლოდ 
ერ თი წარ მო მად გე ნე ლი ყავ და. შე სა ბა მი სად, 
მი სი ინ ტე რე სე ბის გამ ტა რე ბე ლი მხო ლოდ ერ-
თი დე პუ ტა ტი იყო. თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი სა 
და თე მის შე ერ თე ბის შე დე გად, მი ვი ღებთ 2014 
წლამ დე არ სე ბულ ვი თა რე ბას. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად, 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო ცვლი ლე-
ბე ბი სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში, რო მე ლიც ით ვა-
ლის წი ნებს თვით მ მარ თ ველ თე მებ ში შე მა ვა ლი 
ქა ლა ქის წარ მო მად გენ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის 
მიზ ნით საკ რე ბუ ლო ებ ში მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა-
ტე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რ დას ქა ლა ქის მო სახ-
ლე ო ბის მი ხედ ვით.56  აღ ნიშ ნულ კა ნონ პ რო ექტს 
პრე ზი დენ ტ მა ვე ტო და ა დო,57  რაც დაძ ლია პარ-
ლა მენ ტ მა. შე სა ბა მი სად, საკ რე ბუ ლოს შე მად-
გენ ლო ბის გან საზღ ვ რის ახა ლი წე სის თა ნახ მად, 
თვით მ მარ თ ვე ლი თე მის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა-
ვა ლი ქა ლა ქის წარ მო მად გე ნე ლი მა ჟო რი ტა რი 
დე პუ ტა ტე ბის რა ო დე ნო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა მო-
სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით, 2-დან მაქ-
სი მუმ 5 მა ჟო რი ტარ დე პუ ტა ტამ დე.58 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა ვერ 
უზ რუნ ველ ყოფს ქა ლა ქის ინ ტე რე სე ბის იმ დო-
ზით წარ მოდ გე ნა სა და დაც ვას, რო გორც ეს სა-
კუ თა რი საკ რე ბუ ლოს არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
იყო. რამ დე ნი მე მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტის და მა-

ტე ბა ვერ შეც ვ ლის სუ რათს. იგი ვე მი უ თი თა სა-
ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტ მა პარ ლა მენ ტის თ ვის 
გაგ ზავ ნილ მო ტი ვი რე ბულ შე ნიშ ვ ნებ ში: „ქალაქ 
თე ლავს, სა დაც ამომ რ ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა 
და ახ ლო ე ბით 19 000-ს შე ად გენს, ეყო ლე ბა 3 
მა ჟო რი ტა რი და თე ლა ვის თე მის მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტს, სა დაც ამომ რ ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა მცი-
რე დით აღე მა ტე ბა 37 000-ს, ეყო ლე ბა 17 მა ჟო-
რი ტა რი დე პუ ტა ტი. შე დე გად, ქა ლაქ თე ლავ ში 
1 მან და ტის ხმის წო ნა შე ად გენს 6 200-ზე მეტ 
ამომ რ ჩე ველს, ხო ლო თე ლა ვის თემ ში 1 მან-
და ტის ხმის წო ნა შე ად გენს 2 000 ამომ რ ჩე ველ-
ზე მეტს.“ ასე ვე, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის თ ვის 
სტა ტუ სის გა უქ მე ბის შემ დეგ, მა თი შე სა ბა მის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად შექ-
მ ნილ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თე მის შე მად გენ ლო ბა-
ში შე მა ვა ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ცენ ტ რი დან 1, 
2, 3, 4 ან თუნ დაც 5 მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტის 
არ ჩე ვა არ უზ რუნ ველ ყოფს სა მარ თ ლი ან წარ-
მო მად გენ ლო ბას.59 

ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, ასე ვე, სა უ ბა რი იყო 
იმა ზე, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ს ხ ვი ლე-
ბით ხე ლი შე ეწყო ბა ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე მოს ვ ლას, 
რად გან შე იძ ლე ბა ინ ვეს ტორს უნ დო დეს ისე თი 
ინ ვეს ტი ცი ის ჩა დე ბა, რო მე ლიც შე ე ხე ბა რო-
გორც თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის, ისე თე მის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ას, ამი ტომ ეს გა ა ი ო-
ლებს მის საქ მი ა ნო ბას. თუმ ცა, ხე ლი სუფ ლე ბას 
არ აქვს ინ ფორ მა ცი ა, თუ რო მელ ინ ვეს ტორს 
შექ მ ნია ამის გა მო პრობ ლე მა ან არ გა ნუ ხორ ცი-
ე ლე ბია ინ ვეს ტი ცი ა.60

ეს არ გუ მენ ტი მით უფ რო გა უ გე ბა რი ა, რომ 
უარ ყოფს ტე რი ტო რი უ ლი და ყო ფის პრინ ციპს. 
მა გა ლი თად, თუ ინ ვეს ტორს რამ დე ნი მე მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის ფარ გ ლებ ში სურს ინ ვეს ტი ცი ის ჩა-
დე ბა, ცხა დი ა, ეს არ უნ და გახ დეს ამ ერ თე უ ლე-
ბის შე ერ თე ბის სა ფუძ ვე ლი. ასე ვე, გა უ გე ბა რი ა, 

56 საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ დაგეგმილ ცვლილებებს, კანონპროექტის 
თანახმად, ახლებურად განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემადგენლობა და ქალაქების შემთხვევაში აღნიშნული დაუკავშირდება ამომრჩეველთა 
რაოდენობას. იხ.: http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/regionuli-politikis-tvitmmartvelobis-da-magalmtiani-regionebis-komiteti-145/axali-ambebi-re-
gionuli/regionuli-politikisa-da-tvitmmartvelobis-komitetis-sxdoma-20062017.page
57 https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/saqartvelos-prezidentma-adgilobrivi-tvitmmartvelob.aspx
58 თვითმმართველი თემის  ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 4 000-ზე მეტია, მაგრამ 10 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო 
სისტემით აირჩევა საკრებულოს 2 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 10 000-ზე მეტია, მაგრამ 20 000-ს არ 
აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 3 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 
20 000-ზე მეტია, მაგრამ 35 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 4 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ 
ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 35 000-ზე მეტია, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 5 წევრი.
59 პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, გვ.4, სრულად იხ.: https://www.president.gov.ge/getattachment/e54cdb2a-ea12-4965-b635-17190af18f1a/N8482.pdf.aspx
60 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამართლებრივი განყოფილების უფროსის დავით მეტრეველის ინტერვიუ: შეიძლება ინვესტორს 
უნდოდეს ისეთი ინვესტიციის ჩადება, რომელიც შეეხება როგორც ქალაქის მერიის, ისე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას, ამიტომ ეს გააიოლებს მის საქმიანობას. კითხვაზე, 
რომელ ინვესტორს შექმნია ამის გამო პრობლემა, დავით მეტრეველი ამბობს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. სრულად იხ.: http://netgazeti.ge/news/194966/  
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თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის ცალ კე მუ ნი ცი პა-
ლურ ერ თე უ ლად არ სე ბო ბით, რა ტომ შე ექ მ ნე-
ბო და სირ თუ ლე ე ბი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას და 
გან ხორ ცი ე ლე ბას რამ დე ნი მე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

ხე ლი სუფ ლე ბის მო საზ რე ბის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის ქა ლა ქად და სოფ ლე ბად და ყო ფა 
ხე ლოვ ნუ რია და მა თი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი-
ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა მჭიდ რო დაა და კავ ში რე-
ბუ ლი. გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ხარ ჯ ვა უნ და 
მოხ დეს მთლი ა ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრობ ლე-
მე ბის გა დაჭ რის ერ თი ა ნი მიდ გო მით და არა 
„ქალაქის“ და „სოფლის“ ბი უ ჯე ტის ხე ლოვ ნუ რი 
გა მიჯ ვ ნით.61

ამ გან ცხა დე ბის მი უ ხე და ვად, პრაქ ტი კა ადას-
ტუ რებს, რომ ქა ლა ქის და თე მის ბი უ ჯე ტის და-
მო უ კი დებ ლად არ სე ბო ბა ორი ვეს გან ვი თა რე-
ბას წა ად გა. კერ ძოდ: ქა ლა ქი სა და სოფ ლის 
მაცხოვ რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბი სა ჭი რო ე ბე ბი 
და ცხოვ რე ბის წე სი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. სოფ ლე-
ბი ძი რი თა დად სა მე ურ ნეო ფუნ ქ ცი ას ატა რე ბენ 
და ქა ლა ქებ ში კი სო ცი ა ლუ რი ცხოვ რე ბის სხვა 
პრი ო რი ტე ტე ბი ა. შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი 
ხელ სუფ ლე ბის მხრი დან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო-
მაა სა ჭი რო. ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბა ბევ რად აქ-
ტი უ რია და, რო გორც წე სი, ისი ნი „შთანთქავენ“ 
არა მხო ლოდ რე სურ სებს, არა მედ ყუ რადღე ბა-
საც და იკა ვე ბენ დღის წეს რი გის უმე ტეს ნა წილს, 
რად გან ქა ლა ქი და მი სი მო სახ ლე ო ბა უფ რო 
ძლი ე რია პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით. ამ 
კუთხით, გა ერ თი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სოფ ლის 
ინ ტე რე სე ბის შე ლახ ვა გარ და უ ვა ლი ა. 

ერ თი მე რის / საკ რე ბუ ლოს პი რო ბებ ში, ყუ რადღე-
ბა უნ და გა და ნა წილ დეს თემ სა და ქა ლაქ ზე. ბუ-
ნებ რი ვი ა, ეს თი თო ე უ ლის თ ვის ცალ - ცალ კე გა-
მო ყო ფილ დრო ზე და მზრუნ ვე ლო ბა ზე ნაკ ლე ბი 
იქ ნე ბა. ამას თან, ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბა ტე რი-
ტო რი უ ლი სი ახ ლო ვის გა მო უპი რა ტეს მდგო მა-
რე ო ბა ში იქ ნე ბა, ვი ნა ი დან თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბი ად მი ნის ტ რა ცი ულ ცენ ტ რ შია გან-
თავ სე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, არ ჩე უ ლი მე რი/ საკ-
რე ბუ ლო შე იძ ლე ბა მეტ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე-

ბას სწო რედ ქა ლა ქის წი ნა შე გრძნობ დეს. 

ბი უ ჯე ტის რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის კუთხი-
თაც ქა ლა ქი შე იძ ლე ბა უპი რა ტეს მდგო მა რე ო-
ბა ში აღ მოჩ ნ დეს. აღ ნიშ ნუ ლი მო ლო დი ნის სა-
ფუძ ველს გვაძ ლევს 2014 წლამ დე არ სე ბუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო მო ნა ცე მე ბი, კერ ძოდ: ზუგ დი დის ერ-
თი ან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ქა ლა ქის ხარ ჯე ბი 60% 
იყო, სოფ ლი სა კი 40%, მა შინ რო ცა ქა ლა ქის 
მო სახ ლე ო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მაცხოვ რე ბელ-
თა 41%-ს შე ად გენ და. უარე სი სუ რა თია და ნარ-
ჩე ნი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის შემ თხ ვე ვა-
ში, მა გა ლი თად: ქა ლაქ თე ლა ვის მო სახ ლე ო ბა 
თე ლა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის მხო-
ლოდ 31% იყო, ხო ლო ქა ლა ქის ხარ ჯე ბის წი-
ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში - 85%. ქა ლაქ 
ახალ ცი ხე ში ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მაცხოვ რე ბელ თა 40% ბი ნად რობ და, ქა ლა ქის 
სა ბი უ ჯე ტო წი ლი კი 96%-ს შე ად გენ და.62

ამ დე ნად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ყო ფამ დე, ქა-
ლა ქე ბი მი უ ხე და ვად მა თი მაცხოვ რე ბელ თა მცი-
რე რა ო დე ნო ბი სა სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას თან 
შე და რე ბით, ერ თი ა ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მეტ სა-
ბი უ ჯე ტო რე სურს მო იხ მარ დ ნენ, ვიდ რე სოფ ლე-
ბი. შე სა ბა მი სად, გა ერ თი ა ნე ბის შემ დეგ, სოფ-
ლე ბის „დაჩაგვრა“ კვლავ მო სა ლოდ ნე ლი ა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სუ რა თი, კი დევ ერ თხელ, ადას-
ტუ რებს, რომ სოფ ლებს უნ და ქონ დეს და მო უ კი-
დე ბე ლი წვდო მა და ბერ კე ტი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რა ზე. ბუ ნებ-
რი ვი ა, რომ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თ ვის ამის 
მიღ წე ვა გა ცი ლე ბით ად ვი ლია სა კუ თა რი თვით-
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ფარ გ ლებ ში, იმ ადა მი-
ა ნებს შო რის, რო მელ თაც იდენ ტუ რი ან ძა ლი ან 
მსგავ სი პრობ ლე მე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბი აქვთ. 
ანა ლო გი უ რად, ქა ლაქ საც უნ და ქონ დეს მის სპე-
ცი ფი კურ ინ ტე რე სებ ზე მორ გე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი და 
თა ვი სი მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი.

სოფ ლი სა და ქა ლა ქის გა ერ თი ა ნე ბის მხარ და-
სა ჭე რად, ხე ლი სუფ ლე ბას კი დევ ერ თი ასე თი 
არ გუ მენ ტი მოჰ ყავს: ქო ნე ბის გა ყო ფის შე დე გად 

61 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საჭიროების დასაბუთება, გვ. 3
62 ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, 2013 წლის საკანონმდებლო რეფორმის განმარტებითი ბარათის დანართი #3, გვ. 5  იხ.:  http://info.parliament.ge/file/1/BillReview-
Content/128199
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ქა ლა ქის სა კუთ რე ბად გა მოცხად და მა ნამ დე ერ-
თი ა ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ შე ძე ნი ლი ნაგ ვის 
გა ტა ნის მან ქა ნე ბი, შე დე გად სა სოფ ლო თე მის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, რო მელ საც ად რე ემ სა ხუ რე-
ბო და ეს მან ქა ნე ბი (თუ სრუ ლად არა, ქა ლა ქის 
ახ ლოს მდე ბა რე სოფ ლებს მა ინც), აღ მოჩ ნ დ ნენ 
მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში.63

გა უ გე ბა რი ა, აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტი რა ტომ მი-
უ თი თებს თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის გა მო-
ყო ფის უარ ყო ფით მხა რე ებ ზე, რო ცა თა ვად 
დო კუ მენ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სოფ ლე ბის უმ-
რავ ლე სო ბას ისე დაც არ ემ სა ხუ რე ბო და ნაგ ვის 
გა ტა ნის მან ქა ნე ბი, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის გა ყო ფის დროს, ერ თი ა ნი ერ-
თე უ ლის ქო ნე ბა (საერთო სახ ს რე ბით შე ძე ნი ლი 
ნაგ ვის მან ქა ნე ბი) სა მარ თ ლი ა ნად არ გა ნა წი-
ლე ბუ ლა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე ერ თე ბის შე დე გად აღ-
დ გე ბა ძვე ლი მდგო მა რე ო ბა, რო ცა და სუფ თა-
ვე ბის მომ სა ხუ რე ბას კვლავ ქა ლა ქი მი ი ღებს, 
და ფი ნან სე ბა კი სო ფელ საც და აწ ვე ბა მხრებ ზე. 
ამას თან, ცალ კე არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში სა-
სოფ ლო თე მის გამ გე ო ბას, შე საძ ლო ა, მე ტი ყუ-
რადღე ბა გა მო ე ჩი ნა სოფ ლე ბის და სუფ თა ვე ბის 
სერ ვი სის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით, რად გან ერ-
თი ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტად არ სე ბო ბის პე რი ოდ ში, 
ამ მხრივ გა უმ ჯო ბე სე ბა არ ყო ფი ლა და მთე ლი 
ყუ რადღე ბა ქა ლა ქის სი სუფ თა ვეს ეთ მო ბო და. 
შე სა ბა მი სად, თუნ დაც წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, გა ერ თი ა ნე ბა ამ პრობ ლე მის 
გა დაჭ რის ეფექ ტი ა ნი გზა არ არის.

ქა ლა ქე ბის გაძ ლი ე რე ბა, სა კუ თარ ან ახ ლომ დე-
ბა რე ქა ლაქ ში ყვე ლა სა ჭი რო სერ ვი სის შე თა ვა-
ზე ბა ხელს შე უწყობს იქ მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას, 
ად გილ ზე და იკ მა ყო ფი ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი ინე ტე რე სე ბი, გა მო ავ ლი ნოს შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი და ღირ სე უ ლად და იმ კ ვიდ როს თა ვი. 
ერ თის ნაც ვ ლად რამ დე ნი მე ურ ბა ნუ ლი ცენ ტ-
რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა შე ამ ცი რებს მხო ლოდ ერ თი 
მი მარ თუ ლე ბით (დედაქალაქისკენ) მიმ დი ნა რე 
ში და მიგ რა ცი ულ პრო ცე სებს. შე სა ბა მი სად მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი და აუცი ლე ბე ლი ა, რომ თვით მ მარ თ-

ვე ლი ქა ლა ქის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ დოს და არა 
პი რი ქით.

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით თვით მ მარ თ ვე ლი 
ქა ლა ქე ბის გაძ ლი ე რე ბის ხელ შეწყო ბა ქვეყ ნის 
მთე ლი ტე რი ტო რი ის, მათ შო რის, რე გი ო ნე ბის 
თა ნა ბა რი გან ვი თა რე ბის თ ვი საა სა ჭი რო და წა-
ად გე ბა დე და ქა ლა ქის ზედ მე ტი გამ ს ხ ვი ლე ბი სა 
და გა დატ ვირ თ ვის პრობ ლე მის გა დაჭ რას. 

სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე-
ბით, ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 57,2 პრო ცენ ტი (2 
128.6 ათა სი კა ცი) ცხოვ რობს სა ქა ლა ქო და სახ-
ლე ბა ში, ხო ლო 42,8 პრო ცენ ტი (1 589.6 ათა სი 
კა ცი) - სა სოფ ლო და სახ ლე ბა ში. ქვეყ ნის 3 718.2 
ათა სი მო სახ ლი დან 1 114.6 ათა სი თბი ლის-
ში ცხოვ რობს.64 სა ქარ თ ვე ლო ში ურ ბა ნი ზა ცი ის 
დო ნე ძა ლი ან და ბა ლი ა. გა ე როს მო ნა ცე მე ბით, 
ურ ბა ნი ზა ცი ის ინ დექ სის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლო 
137-ე65 ად გილ ზეა 228 ქვე ყა ნას / ტე რი ტო რი ას 
შო რის და ამ რე ი ტინ გ ში, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე-
ლა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა უს წ რებს. ყო ვე ლი-
ვე ამის ფონ ზე ად გი ლობ რი ვი და რე გი ო ნუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის ქა ლა ქე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ-
ვა აუცი ლე ბე ლი ა. 

მცი რე ზო მის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა წი ნა აღ მ დე-
გოდ, ხში რად იყე ნე ბენ არ გუ მენტს იმის შე სა ხებ, 
რომ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში, გან სა-
კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში, არის თა ნამ შ რო მელ თა 
კვა ლი ფი კა ცი ის პრობ ლე მა, ხო ლო შე და რე ბით 
მომ ზა დე ბულ კად რებს არ სურთ მუ ნი ცი პა ლურ 
ორ გა ნო ებ ში მუ შა ო ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი, ასე ვე, ერ თ -ერთ არ გუ მენ ტად მი-
უ თი თე ბენ იმას, რომ ხში რად გა ყო ფილ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტებს შო რის ად გი ლი აქვს ფუნ ქ ცი ე ბის 
აღ რე ვას და კონ კუ რენ ცი ას.66

სა კუ თა რი ფუნ ქ ცი ე ბი სა და უფ ლე ბა- მო ვა ლე-
ო ბე ბის არ ცოდ ნა, პირ და პირ კავ შირ შია ად-
გილ ზე კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მო ძი ე ბი სა და 
შე ნარ ჩუ ნე ბის აქ ტუ ა ლურ სა კითხ თან. ასე ვე, გა-
ყო ფილ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის ფუნ ქ ცი ა თა 
აღ რე ვა უკავ შირ დე ბა ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო-
ე ბის კომ პე ტენ ცი ის ნაკ ლე ბო ბა სა და სა კუ თა რი 

63 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - ქ. თელავისა და თელავის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ წინადადება და მისი დანართი - 
მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საჭიროების დასაბუთება, გვ. 2
64 სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები იხ.: http://geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/population/Population%20press_28%2004_2017%20geo.pdf
65 ურბანიზაციის ინდექსის მიხედვით რეიტინგი. იხ.: http://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index/info
66 საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გუგული მაღრაძის კომენტარი, იხ.: https://www.youtube.com/watch?v=ih7UYnwNRMc
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უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა უც ნო ბი ე რებ ლო ბას. 
თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე-
ბის შემ ცი რე ბის შე სა ხებ, ვერ მო აგ ვა რებს ამ 
პრობ ლე მას. თუ რე გი ო ნებ ში არ იქ ნა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ფუნ ქ ცი ე ბის მქო ნე, კარ გად ანაზღა უ რე-
ბა დი სა მუ შა ო, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ძნე ლი იქ ნე ბა 
მო ქა ლა ქე ე ბის და ინ ტე რე სე ბა და ად გილ ზე კვა-
ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ამი სათ ვის, 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 
არა თუ არ უნ და შემ ცირ დეს და ფუნ ქ ცი ე ბი შე-
ეკ ვე ცოს, არა მედ, პი რი ქით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის ხა რის ხი 
უნ და გა ი ზარ დოს. 

ამას თან, თუ ვსა უბ რობთ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ებ სა 
და მათ უნა რებ ზე ეფექ ტუ რად გა დაჭ რან ად გი-
ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბი, უც ნო ბი ა, გა უქ მე ბამ დე 
იმ ს ჯე ლა თუ არა ხე ლი სუფ ლე ბამ მა თი ცოდ ნის 
ხა რის ხის ამაღ ლე ბი სა და ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ-
დის გზებ ზე, მათ შო რის, შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გ - პ-
როგ რა მე ბით ხელ შეწყო ბა სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რო მელ თა და მო ქა ლა ქე თა 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო-
რის ჩარ თუ ლო ბის მხარ და ჭე რა ზე.67  

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ გან ხი ლუ ლი დან გა მომ დი ნა-
რე, ნა თე ლი ა, რომ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე-
ბე ბის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე-
ბა არ წა ად გე ბა არც სოფ ლი სა და არც ქა ლა ქის 
გან ვი თა რე ბას. მე ტიც, ამან, შე საძ ლო ა, შე ა ფერ-
ხოს მა თი გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბი.

ამართლებს თუ არა ხარჯების
ოპტიმიზაციისარგუმენტიმუნი
ციპალიტეტებისგაერთიანებას?

მთა ვა რი არ გუ მენ ტი, რო მელ საც ხე ლი სუფ ლე-
ბა თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბი სა და თე მე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბის სა კითხის მხარ და სა ჭე რად იყე-
ნებს, არის ფი ნან სუ რი - 14-ის ნაც ვ ლად 7 მუ-

ნი ცი პა ლი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
ხარ ჯე ბი შემ ცირ დე ბა და გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
თან ხა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ და სხვა პრო ექ ტებს 
მოხ მარ დე ბა.68  

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტი რამ დე ნი მე მხრივ 
იმ სა ხუ რებს კრი ტი კას. ცნო ბი ლი პრინ ცი პი ა, 
რომ დე მოკ რა ტია „ძვირი“ ღირს, რად გან თა ვის 
თავ ში გუ ლის ხ მობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მომ ზა-
დე ბის, მი ღე ბის, აღ ს რუ ლე ბის, და ვის მოგ ვა რე-
ბის ისეთ მე ქა ნიზ მებს, რო მე ლიც ფარ თო ჩარ-
თუ ლო ბით, გამ ჭ ვირ ვა ლედ და პრო ცე დუ რე ბის 
დაც ვით მოქ მე დებს, რა თა გა მო ი რიცხოს ძა ლა-
უფ ლე ბის ერ თ პი როვ ნუ ლი უზურ პა ცი ა.  

ამ დე ნად, ხარ ჯის სა ჭი რო ე ბა თა ვის თა ვად არ 
არის არ გუ მენ ტი დე მოკ რა ტი ა ზე უარის სათ ქ მე-
ლად. მთა ვა რი კითხ ვა, რო მე ლიც რე ფორ მის 
კონ ტექ ს ტ ში უნ და დას მუ ლი ყო არის ის თუ რამ-
დე ნად ღირს ბი უ ჯე ტის და ზოგ ვის სარ გე ბე ლი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ხა რის ხის შემ ცი რე ბად? 
ზე პი რი გან ცხა დე ბე ბის მიღ მა ხე ლი სუფ ლე ბას 
არ წარ მო უდ გე ნია კონ კ რე ტუ ლად დათ ვ ლი ლი 
ციფ რე ბი, კვლე ვის შე დე გე ბი, რა თა ამ სა კითხის 
ირ გ ვ ლივ სიღ რ მი სე უ ლი მსჯე ლო ბა გა მარ თუ-
ლი ყო. 

ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში აუცი ლე ბე-
ლია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რო მელ თა გარ-
კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბა, რა თა მო ქა ლა ქე ებს მი ე-
წო დოთ მათ თ ვის სა ჭი რო სერ ვი სი. თუმ ცა მე ო რე 
სა კითხია და საქ მე ბულ მო ხე ლე თა რა ო დე ნო ბის 
ადეკ ვა ტუ რო ბა და შე სა ბა მი სო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის ფუნ ქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან. არ არის 
გა მო რიცხუ ლი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში თა ნამ შ რო-
მელ თა რა ო დე ნო ბა არა გო ნივ რუ ლად გა ბე რი-
ლი იყოს. ეს კითხ ვა მით უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი ა, 
რომ ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში და-
საქ მე ბის პრაქ ტი კა (მათ შო რის, ზედ მე ტი საშ ტა-
ტო ერ თე უ ლე ბის არ სე ბო ბა), დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 
ნე პო ტიზ მი, კვლა ვაც პრობ ლე მად რჩე ბა.69  თუმ-
ცა, ამ კუთხი თაც ხე ლი სუფ ლე ბას არ გა ნუ მარ-
ტავს გა ნი ხი ლა თუ არა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ-

67 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის თენგიზ შერგელაშვილის თქმით: „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ გარდამავალი დებულებებიდან გამომდინარე, მომზადდა და დამტკიცდა „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების წესი“, თუმცა 
რეფორმა 2016 წლის შემოდგომის ბოლოდან გაჩერდა და გაიყინა.“ სრულად იხ.; http://droa.ge/?p=6047
68 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება სრულად იხ.: http://bit.ly/2ilCGzo
69 „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ აკვირდებოდა 2014 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის ნოემბრამდე საჯარო მოხელეთა 
ატესტაცია-კონკურსების ტესტირების და გასაუბრების პროცესს  საქართველოს ყველა თვითმმართველ ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში და ამ პროცესში არაერთი 
დარღვევა დააფიქსირა. შემაჯამებელი ანგარიში იხ.: http://www.isfed.ge/main/984/geo/
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ჯე ბის შემ ცი რე ბის ნაკ ლებ რა დი კა ლუ რი გზე ბი, 
მა გა ლი თად თა ნამ შ რო მელ თა ოპ ტი მი ზა ცი ა; შე-
საძ ლე ბე ლი იყო თუ არა რე სურ სე ბის და ზოგ ვის 
მიღ წე ვა ნაკ ლებ მტკივ ნე უ ლი და, მუ ნი ცი პა ლუ-
რი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, ნაკ ლე ბად 
რეგ რე სუ ლი მე თო დე ბით. 

ამას თან, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ-
ში ხში რად ად გი ლი ჰქონ და პრე მი ა- და ნა მა ტე-
ბის გა ცე მის მან კი ერ პრაქ ტი კას, რო ცა მო ხე ლის 
წა ხა ლი სე ბის ეს ფორ მა, ფაქ ტობ რი ვად, რე გუ-
ლა რუ ლად, ყო ველ გ ვა რი და სა ბუ თე ბის გა რე-
შე გა მო ი ყე ნე ბო და,70 რაც სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის 
არას წო რი მი მარ თუ ლე ბით წარ მარ თ ვას იწ ვევ-
და. ამ მხრივ სწო რი პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ რე ბა 
და პრე მი ის დამ სა ხუ რე ბის კონ კ რე ტუ ლი კრი ტე-
რი უ მე ბის ამუ შა ვე ბა ეფექტს მო ახ დენ და სა ბი უ ჯე-
ტო სახ ს რე ბის და ზოგ ვა ზე.

რე სურ სე ბის და ზოგ ვის კუთხით, უმ ჯო ბე სი იქ ნე-
ბო და ხე ლი სუფ ლე ბას ემ ს ჯე ლა ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე ბი უ ჯე ტის რე სურ სე ბის ხარ ჯ ვის ისეთ 
გავ რ ცე ლე ბულ მე ქა ნიზ მ ზე, რო გო რიც არა სა მე-
წარ მეო იური დი უ ლი პი რე ბის (ააიპ-ები) შექ მ ნა ა. 
მათ ზე და ხარ ჯუ ლი რე სურ სე ბი ძი რი თა დად სა-
ხელ ფა სო ა. ეს მა შინ რო დე საც, მა თი უმ რავ ლე-
სო ბის შექ მ ნის სა ჭი რო ე ბა სა ეჭ ვო და ბუნ დო ვა-
ნი ა. მათ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი არ შე ე სა ბა მე ბა მათ 
მი ერ მო ტა ნილ სა ჯა რო სარ გე ბელს. ხე ლი სუფ-
ლე ბამ ამ მი მარ თუ ლე ბით ცვლი ლე ბა და ა ა ნონ-
სა.71 ამ დე ნად, გო ნივ რუ ლი და გეგ მ ვის შე დე გად 
თან ხის ნა წი ლის და ზოგ ვა ამ სექ ტორ შიც შე იძ-
ლე ბა და თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის გა უქ მე ბა 
ერ თა დერთ გა მო სავ ლად არ წარ მოგ ვიდ გე ბა.
 
ამას თან, უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ ორი თვით მ-
მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის გა ერ თი ა ნე ბა და შე დე-
გად ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შექ მ ნა ად მი ნის ტ-
რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის ავ ტო მა ტურ გა ნა ხევ რე ბას 
და მხო ლოდ ერ თი ერ თე უ ლის ად მი ნის ტ რა ცი-
უ ლი აპა რა ტის დარ ჩე ნას არ ნიშ ნავს. გა ერ თი-

ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში შექ მ ნილ თვით მ მარ თ ველ 
ერ თე ულს მე ტი მო ქა ლა ქის თ ვის ექ ნე ბა სერ ვი სი 
მი სა წო დე ბე ლი, შე სა ბა მი სად, თა ნამ შ რო მელ თა 
და მა ტე ბა მო უ წევს. ამავ დ რო უ ლად, ხე ლი სუფ-
ლე ბა თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის გა უქ მე ბის 
ერ თ გ ვარ კომ პენ სა ცი ად გვთა ვა ზობს კო ლე გი-
უ რი ორ გა ნო ე ბის, სა თათ ბი რო ე ბის შექ მ ნას72, 
რო მელ თა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის, შე საძ ლო ა, 
გარ კ ვე უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯის გა წე ვა 
გახ დეს სა ჭი რო. ამ დე ნად, შე საძ ლოა აღ მოვ ჩ-
ნ დეთ იმ რე ა ლო ბის წი ნა შე, რომ ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის შე დე გი ციფ რებ ში 
არც თუ ისე შთამ ბეჭ და ვი აღ მოჩ ნ დეს. 

7 თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის თ ვის სტა ტუ სის გა-
უქ მე ბის რე ა ლუ რი ფი ნან სუ რი და ნა ზო გი რამ-
დე ნი მე მი ლი ო ნი73 ლა რის ფარ გ ლებ ში იქ ნე-
ბა, რაც არა ნა ირ ადეკ ვა ტურ გა მარ თ ლე ბას არ 
წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბის თ ვის ისე თი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი დე მოკ რა ტი უ ლი სი კე თის შე საზღუ-
დად, რო გო რიც მო ქა ლა ქეს თან რაც შე იძ ლე ბა 
ახ ლოს მყო ფი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ა.  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ 2014 წელს გა ყო-
ფის შე დე გად შექ მ ნილ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს 
მცი რე დრო ქონ დათ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის. 
2014 წლის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი 
ივ ნის ში გა ი მარ თა, ხო ლო მო რი გი არ ჩევ ნე ბი 
- 2017 წლის ოქ ტომ ბერ ში. შე სა ბა მი სად, ფი-
ნან სუ რი თვალ საზ რი სით მათ გან კარ გუ ლე ბა ში 
მხო ლოდ ორი სრუ ლი სა ბი უ ჯე ტო წე ლი იყო. 
ეს  არც ისე დი დი პე რი ო დია იმი სათ ვის, რომ 
რე ფორ მის სრულ ყო ფი ლად რე ა ლი ზე ბა მომ ხ-
და რი ყო და შე დე გე ბი არ სე ბი თად ხელ შე სა ხე ბი 
იყოს. აღ ნიშ ნუ ლი დრო სე რი ო ზუ ლი ანა ლი ზი სა 
და გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში დას კ ვ ნე ბის გა-
მო ტა ნი სათ ვის არა საკ მა რი სად შე იძ ლე ბა ჩა ით-
ვა ლოს. გა უ გე ბა რია ხე ლი სუფ ლე ბამ რა კვლე-
ვა ზე და ფუძ ნე ბით ჩათ ვა ლა ასე მცი რე დრო ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მა არა ე ფექ ტუ რად, 
მით უფ რო, რომ ამ პე რი ოდ ში მეტ გან ხორ ცი ე-

70 2012-2014 წწ. მუნიციპალიტეტების ნაწილში პრემიები თითქმის ყოველთვიურად, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გაიცემა. ადმინისტრაციული ორგანო გამოსცემს 
მხოლოდ ერთ სამართლებრივ აქტს, სადაც დასაბუთებული არ არის საჯარო მოხელეთა ფინანსური წახალისების საფუძველი; იხ.: http://www.transparency.ge/ge/post/
report/2012-2014-tvitmmartvelobebshi-100-milionze-meti-premia-gaitsa
71 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, დაგეგმილია საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვით 
მუნიციპალიტეტს შეეძლება მხოლოდ ერთი აიპის დაფუძნება. იხ.: http://www.interpressnews.ge/ge/politika/437127-kakha-guledani-2013-tsels-gankhorcielebul-
ma-thvithmmarthvelobis-reformam-ar-gaamarthla-municipalitetebis-gayofa-araefeqturi-iyo.html?ar=A 
72 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამართლებრივი განყოფილების უფროსის დავით მეტრეველის განცხადებით, მუნიციპალიტეტი 
დაიყოფა ტერიტორიულ ერთეულებად, რომლებშიც შევლენ 10-15 არჩეული პირი და ისინი იმსჯელებენ, რა უნდა გაკეთდეს არსებული თანხებით. ეს კოლეგიური 
ორგანო კი მიაწვდის თავის მოსაზრებებს საკრებულოებს. „ადგილზე იქნება კოლეგიური ორგანო და არ მოუწევთ ცენტრში სიარული. მათთან ადგილზე მოხდება 
ორმხრივი კომუნიკაცია და არა ცალმხრივი“. იხ.: http://netgazeti.ge/news/194966/
73 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის თენგიზ შერგელაშვილის განცხადებით: „ეკონომია იქნება მაქსიმუმ 5,5 მილიონი 
ლარი იმ პირობებში, თუ 500-მდე მოხელეს 2017 წლის არჩევნების შემდეგ სახლში გავუშვებთ, რაც ნაკლებად რეალისტურია“ იხ.: http://droa.ge/?p=4143
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ლე ბულ პრო ექ ტ ზე მი ნის ტ რის მო ად გი ლეც სა-
უბ რობს.74

ამას თან, ხე ლი სუფ ლე ბას არ ჩა უ ტა რე ბია არ სე-
ბი თი რე ფორ მა ფის კა ლუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი-
ი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის-
თ ვის მე ტი რე სურ სის გა და ცე მის კუთხით (მაგ.: 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ნა წი ლის მი მარ თ ვა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯეტ ში), რაც აუცი ლე-
ბე ლი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე მო სავ ლე ბის 
ზრდის თ ვის. ასე თი რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პი რო ბებ ში და დე ბი თი შე დე გე ბი უფ რო თვალ ნა-
თე ლი იქ ნე ბო და. 

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ ვის 
პრო ცეს ში ხე ლი სუფ ლე ბა აპე ლი რებს იმ არ გუ-
მენ ტ ზე, რომ თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის 
შე ერ თე ბის შე დე გად ბი უ ჯე ტი არ შემ ცირ დე ბა, 
არა მედ შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე-
ტე ბი გა ერ თი ან დე ბა. თუმ ცა ეს შე იძ ლე ბა ასე არ 
აღ მოჩ ნ დეს გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის გა მო, 
რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა როა ად გი ლობ-
რი ვი ბი უ ჯე ტის თ ვის.

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი75 არის სა კუ თარ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე-
ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტი დან გა მო ყო ფი ლი თან ხა, რომ ლის გა-
მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბებს და მო უ კი დებ ლად 
გან საზღ ვ რავს თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი. გა-
ან გა რი შე ბა ხდე ბა ყვე ლა  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ-
თე უ ლის მი ხედ ვით სპე ცი ა ლუ რი ფორ მუ ლით, 
ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი ინ ს ტ-
რუქ ცი ის76  თა ნახ მად. გა ერ თი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა-
ში, ახალ გა ერ თი ა ნე ბულ ერ თე ულს შე საძ ლოა 
იგი ვე თან ხა აღარ ერ გოს ფორ მუ ლის რო მე ლი-
მე მო ნა ცე მის შეც ვ ლის შე დე გად. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის მი ზან შე წო-
ნი ლო ბის და სა სა ბუ თებ ლად, რე გი ო ნუ ლი გან-
ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ რო 

მი უ თი თებს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ყო ფის 
შე დე გად არ გაზ რ დი ლა მა თი სა კუ თა რი შე მო-
სავ ლე ბი. ამა ვე დროს ადას ტუ რებს, რომ სა-
ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან და მა ტე ბი თი ტრან ს ფე-
რის გა მო ყო ფის ხარ ჯ ზე, ქა ლა ქი სა და სა თე მო 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯა მუ რი ბი უ ჯე ტი მე ტი ა, ვიდ რე 
მა ნამ დე არ სე ბუ ლი ერ თი ა ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯე ტი.77  სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის 
თა ნახ მად78  კი, გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ-
ჯე ტის სა კუ თარ შე მო სუ ლო ბებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა. 

ხე ლი სუფ ლე ბა სა უბ რობს 2014 წლის რე ფორ-
მის წა რუ მა ტებ ლო ბა ზე და არ ამახ ვი ლებს ყუ-
რადღე ბას იმ და დე ბით ფი ნან სურ ძვრებ ზე, რაც 
ასე მცი რე პე რი ოდ შიც კი გა მოვ ლინ და. მა გა-
ლი თად, droa.ge-ის მო ნა ცე მე ბით79, 2014 წლის 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მის შემ დეგ გა ყო-
ფი ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის – ქა ლაქ გო რი სა 
და გო რის თე მის ბი უ ჯე ტე ბის, სა კუ თა რი შე მო-
სავ ლე ბის და გრან ტე ბის ჯა მი გაზ რ დი ლია რე-
ფორ მამ დელ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით. სა კუ-
თა რი შე მო სავ ლე ბის ზრდამ, ტრან ს ფე რი სა და 
გრან ტე ბის გა რე შე, 59,9% შე ად გი ნა. ამ დე ნად, 
რე ფორ მის შე დე გად და დე ბი თი ძვრე ბი, მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის ზრდის 
კუთხით, ნამ დ ვი ლად და ფიქ სირ და.

და დე ბი თი ტენ დენ ცია იკ ვე თე ბა თე ლა ვის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის შემ თხ ვე ვა შიც. თე ლა ვის თე მის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა-
რის, პა ა ტა გი ორ გო ბი ა ნის გან ცხა დე ბით, 2014 
წლის რე ფორ მა იყო წარ მა ტე ბუ ლი ნა ბი ჯი, რო-
მელ მაც შექ მ ნა დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ი სა და დე მოკ-
რა ტი ის მყა რი სა ფუძ ვე ლი. გან ვ ლი ლი 3 წლის 
გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, რომ თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის რე ფორ მა და დე ბი თად აისა ხა რო გორც 
ქა ლა ქის, ისე სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის კე თილ-
დღე ო ბა ზე. კერ ძოდ, გა ყო ფამ დე ბი უ ჯე ტი იყო 7 
347 200 ლა რი, გა ყო ფის შემ დეგ, 2015 წელს, 
თე მის ბი უ ჯე ტი 11 108 700 ათა სი ლა რი, 2016 
წელს კი ბი უ ჯე ტის ოდე ნო ბა 12 602 910 ლა რი 

74 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ინტერვიუ, იხ.: http://droa.ge/?p=3085
75 საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“,  მე-6 მუხლის „ო“ პუნქტი, მუხ. 71.1;  მუხ. 73 იხ.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91006#
76 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #904 2009 წლის 30 დეკემბერი გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშების  ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, იხ.:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/88390#     
77 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის კონსულტაციის მიზნით გაგზავნილი 
დოკუმენტი - ქ. თელავისა და თელავის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ წინადადება და მისი დანართი - 
მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საჭიროების დასაბუთება, გვ. 3
78 საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“, მე- მუხ. 66, ნაწ. 1-ლი, იხ.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91006#
79 „რა შეიცვალა ქალაქ გორის და გორის მუნიციპალიტეტების გაყოფის შემდეგ“, იხ.: http://droa.ge/?p=4233
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გახ და. ასე ვე, რე ფორ მის შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად გა ი ზარ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა რი 
შე მო სავ ლე ბი. თუ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა ყო-
ფამ დე თე ლა ვის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბი 2 799 700 ლა-
რი იყო, გა ყო ფის შემ დეგ, 2015 წელს თე ლა ვის 
თე მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე-
ბი 3 151 100 ლა რი გახ და, 2016 წელს კი – 5 
241 420 ლა რი. ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, 
რომ მხო ლოდ მცი რე დით გა ი ზარ და ად მი ნის ტ-
რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბი.80

თე ლა ვის თემ ში გა და იჭ რა ისე თი პრობ ლე მე ბი, 
რო გო რი ცა ა, ნაგ ვის ორ გა ნი ზე ბუ ლი გა ტა ნა- და-
ხა რის ხე ბა, ძი რი თა დი გზე ბის შე კე თე ბა- მო ას-
ფალ ტე ბა, სოფ ლებ ში წყალ მო მა რა გე ბის რა ო-
დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა, აშენ და  
მძლე ოს ნო ბი სა და ჭი და ო ბის ევ როს ტან დარ ტე-
ბის შე სა ბა მი სი დარ ბა ზე ბი, შე კეთ და სტა დი ო ნე-
ბი.81  ცალ კე გა მო ყო ფამ დე, თე ლა ვის თემს ასე-
თი ყუ რადღე ბა არ ეთ მო ბო და. 

ქა ლა ქი სა და თე მის ცალ - ცალ კე არ სე ბო ბა და-
დე ბი თად წა ად გა ქა ლაქ ოზურ გეთ სა და ოზურ-
გე თის თე მის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ საც,82 მა გა ლი თად, 
გა ყო ფის შემ დეგ, სოფ ლებ შიც და ქა ლაქ შიც მე-
ტი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა მო წეს რიგ და. გა ი ზარ და 
და სუფ თა ვე ბის არე ა ლი სოფ ლებ ში, რო დე საც 
სა თე მო მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ამ სერ ვი სის მი წო დე-
ბის თ ვის და მო უ კი დე ბე ლი თან ხა და კონ კ რე ტუ-
ლი სა მოქ მე დო არე ა ლი გა მო ე ყო, ად გი ლობ-
რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ ამ სა კითხის მოგ ვა რე ბა 
და იწყო.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტე ბის შე მო სუ ლო ბე-
ბის კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა ყო ფის შემ დეგ 
2015 წელს, ორი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე მო სუ-
ლო ბე ბი ჯა მუ რად 144.28%-ით აღე მა ტე ბო და 
გა ყო ფამ დე მი ღე ბულ შე მო სუ ლო ბებს, ხო ლო 
2016 წელს, 158.55%-ით. ასე ვე, 2014 წელს 
ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თარ მა შე-
მო სავ ლებ მა, ტრან ს ფე რის გა რე შე, 3 163 500 
ლა რი შე ად გი ნა, მა შინ რო დე საც 2016 წელს 
ოზურ გე თის თე მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა რი 
შე მო სავ ლე ბი, ტრან ს ფე რის გა რე შე, 4 702 300 

ლა რი, ხო ლო ქა ლა ქის – 2 926 800 ლა რი იყო, 
რაც ჯამ ში აღე მა ტე ბა გა ყო ფამ დე არ სე ბუ ლი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თარ შე მო სავ ლებს.83

გა ი ზარ და, აგ რეთ ვე, რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე-
ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან გა მო ყო ფი ლი 
თან ხე ბიც. ეს ის თან ხე ბი ა, რომ ლი თაც მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტებ ში მსხვი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხდე ბა შე საძ ლე ბე-
ლი.

მა გა ლი თად, 2014 წელ თან შე და რე ბით, რო-
დე საც ისი ნი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს წარ მო ად-
გენ დ ნენ, 2015 წელს ოზურ გე თის გა ყო ფილ მა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა ჯა მუ რად 134%-ით მე ტი 
და ფი ნან სე ბა მო ი პო ვეს, ხო ლო 2016 წელს 
129,8%-ით მე ტი.84

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გვაძ ლევს სა ფუძ-
ველს ვთქვათ, რომ ობი ექ ტუ რი კვლე ვის შემ-
თხ ვე ვა ში, 2014 წლის რე ფორ მა და დე ბით 
სა ბი უ ჯე ტო ტენ დენ ცი ებს აჩ ვე ნებს თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბე ბის ფი ნან სუ რი გაძ ლი ე რე ბის კუთხით 
და ხე ლი სუფ ლე ბის გან ცხა დე ბა მი სი არა ე ფექ-
ტუ რო ბის შე სა ხებ, წი ნას წა რი უარ ყო ფი თი და მო-
კი დე ბუ ლე ბის შე დე გია და არა კვა ლი ფი ცი ურ და 
ღრმა ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბით შექ მ ნი ლი აზ რი.

თვითმმართველობისრეფორ
მაგაშვებულიშანსი

მი უ ხე და ვად მოქ მე დე ბის დრო ის სიმ ცი რი სა, 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
„წარუმატებლად“ შე ფა სე ბუ ლი რე ფორ მა არც 
ისე წა რუ მა ტე ბე ლი იყო. ფუნ და მენ ტუ რად არას-
წო რია მიდ გო მა, რო დე საც ცვლი ლე ბე ბი ხორ-
ცი ელ დე ბა პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ხედ ვის, 
სე რი ო ზუ ლი კვლე ვე ბი სა და ადეკ ვა ტუ რი ემ პი-
რი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის, სა მო მავ-
ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი სა თუ პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე-
ბის გა რე შე. სა სურ ვე ლი ა, ჯერ სა ზო გა დო ე ბა ში 
გა ჩე ნილ კითხ ვებს გა ე ცეს სრულ ყო ფი ლი პა სუ-
ხი და და სა ბუთ დეს ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით, იმ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო-

80 “უშედეგო რეფორმის” რეალური შედეგები თელავის თემის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, იხ.: http://droa.ge/?p=4443
81 იქვე
82 „რატომ თქვა ხელისუფლებამ უარი რეფორმაზე, რომელიც მუშაობს“, იხ.: http://droa.ge/?p=5004
83 იქვე
84 „რატომ თქვა ხელისუფლებამ უარი რეფორმაზე, რომელიც მუშაობს“, იხ.: http://droa.ge/?p=5004  
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ბის წი ნა შე ვი საც ეს უშუ ა ლოდ ეხე ბა. 

ხე ლი სუფ ლე ბის ძი რი თა დი არ გუ მენ ტი ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხილ ვის პრო ცეს ში ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზა ცია იყო, რაც თა ვის 
მხრივ სა თუ ო ა. თუმ ცა, ასეც რომ იყოს, მხო-
ლოდ თან ხის და ზოგ ვა არ არის საკ მა რი სი არ-
გუ მენ ტი ცვლი ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად, თუ 
მი ღე ბუ ლი შე დე გი ღირს გა წე ულ ხარ ჯად. რაც 
უფ რო ახ ლოა ხალ ხ თან სა ხელ მ წი ფო, მით მეტ 
დე მოკ რა ტი ას თან გვაქვს საქ მე. ეს არ ეხე ბა მხო-
ლოდ იმ სა კითხს, რომ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე-
ლო ბის პრობ ლე მა ად გილ ზე ვე ად გი ლობ რი ვი 
მო ხე ლე ე ბის მი ერ უნ და მოგ ვარ დეს, რად გან 
მათ ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღალ ჩი-
ნოს ნებ ზე უკეთ იცი ან სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბი 
და მა თი მოგ ვა რე ბის გზე ბი; არა მედ, სა უ ბა რია 
ძი რე ულ დე მოკ რა ტი ულ სი კე თე ებ ზე მო სახ ლე-
ო ბის წვდო მის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და თვთმმარ თ-
ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ-
თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა ზე.  

მო ქა ლა ქე თა დი დი ნა წი ლი გა უცხო ე ბუ ლია 
მმარ თ ვე ლო ბი თი და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე-
ბის გან. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის გამ ს ხ ვი-
ლე ბით ეს პრო ცე სი კი დევ უფ რო გაღ რ მავ დე ბა. 
შე ფერ ხ დე ბა ად გილ ზე ჯან სა ღი პო ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სის წარ მარ თ ვა და ად გი ლობ რი ვი ელი-
ტის, ახა ლი პო ლი ტი კუ რი სა ხე ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის პრო ცე სი. რო გორც წე სი, მმარ თ ვე ლო ბა ში, 
პო ლი ტი კურ პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ-
ლო ბა არ ხორ ცი ელ დე ბა ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი სა და სა მი ნის ტ რო ე ბის 
დო ნე ზე, რად გან შე უძ ლე ბე ლი ცაა და არაპ-
რაქ ტი კუ ლიც. ეს ხორ ცი ელ დე ბა სწო რედ ქვე-
და დო ნე ზე მო სახ ლე ო ბას თან ახ ლოს მყო ფი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ სე ბო ბით.

ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის, სა-
კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე ხე ლი სუფ ლე ბას 
უნ და წარ მო ედ გი ნა დე ტა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით 
გამ ყა რე ბუ ლი სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვა გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მის მიღ წე ვე ბის, გა მოწ-
ვე ვე ბი სა და სა მო მავ ლო ხედ ვე ბის შე სა ხებ. ეს 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს მის ცემ და შე საძ ლებ-

ლო ბას, ხე ლი სუფ ლე ბის ზე პი რი გან ცხა დე ბე ბის 
მიღ მა, შე ე ფა სე ბი ნათ 2014 წლის რე ფორ მის 
კონ კ რე ტუ ლი შე დე გე ბი, რო გორც პო ლი ტი კუ-
რი, ისე ფი ნან სუ რი მი მარ თუ ლე ბით, რად გან ზე-
მოთ მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი, ხე ლი სუფ ლე ბის 
მტკი ცე ბის სა პი რის პი როდ, ადას ტუ რებს, რომ 
რე ფორ მა სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი იყო და კარ გი 
სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვა გა აჩ ნ და. ასე ვე, მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი იყო, ცვლი ლე ბე ბის გა აზ რე ბუ ლად, 
არა ნაჩ ქა რე ვად, კა ნო ნის მოთხოვ ნა თა დაც ვით 
მი ღე ბა. 

ვფიქ რობთ, მო მა ვალ ში გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა 
ამ სა კითხებ თან დაბ რუ ნე ბა და მსჯე ლო ბის გა-
ნახ ლე ბა, რად გან თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა თან მაქ სი მა ლუ რად ოპ-
ტი მა ლუ რად და ახ ლო ე ბა არის დე მოკ რა ტი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვე ლი. მით, უფ რო რომ 
გა და საწყ ვე ტია რამ დენ დო ნი ა ნი იქ ნე ბა თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბა და რო გორ მოხ დე ბა მი სი ორ გა-
ნი ზე ბა. თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის გა ერ თი ა ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნად შე ა ფერ ხებს 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცესს 
ქვე ყა ნა ში, რაც ცალ სა ხად უკან გა დად გ მუ ლი ნა-
ბი ჯია დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის გზა ზე. 

რეკომენდაციები

სა სურ ვე ლი ა, ხე ლი სუფ ლე ბამ ნე ბის მი ე რი შემ-
დე გი ცვლი ლე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე-
ლე ბის დროს გა ით ვა ლის წი ნოს  შემ დე გი ძი რი-
თა დი სა კითხე ბი:

• წარ მო ად გი ნოს თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
სფე როს გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვა, 
მუ ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის მო მა ვა ლი მი-
მარ თუ ლე ბე ბი სა და და გეგ მი ლი ნა ბი ჯე ბის მი თი-
თე ბით;

• თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მო მა ვა ლი რე-
ფორ მა და ფუძ ნე ბუ ლი უნ და იყოს მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის  
მო ქა ლა ქე ებ თან და ახ ლო ე ბის, სერ ვი სე ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის, ეფექ ტუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის 
პრინ ცი პებ ზე; 
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• წარ მარ თოს რე ფორ მის პრო ცე სი გამ ჭ-
ვირ ვა ლედ და ინ კ ლუ ზი ურ გა რე მო ში; 

• რე ფორ მის პრო ცეს ში ჰქონ დეს ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ა, და-
გეგ მოს რე ფორ მა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის გა აზ რე ბის შე დე გად. უზ რუნ ველ-
ყოს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ჩარ თ ვა რე-
ფორ მის მომ ზა დე ბის, მსჯე ლო ბის ეტაპ ზე ნაც ვ-
ლად უკ ვე მზა ცვლი ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად 
წარ დ გე ნი სა;

• წა ა ხა ლი სოს და მხა რი და უ ჭი როს თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო თა საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა-
ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბას რა თა ამაღ ლ დეს სა-
მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის დო ნე;

• მხა რი და უ ჭი როს მცი რე და სა შუ ა ლო 
ზო მის ქა ლა ქე ბის ურ ბა ნულ ცენ ტ რე ბად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას, რაც შექ მ ნის ადა მი ა ნის გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის სა ჭი რო სხვა დას ხ ვა სივ რ ცეს და 
მო სახ ლე ო ბის ერთ ად გი ლას კონ ცენ ტ რა ცი ას 
შე უშ ლის ხელს; 

• გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი-
ე ბე ბი სოფ ლის გან ვი თა რე ბის თ ვის რე ა ლუ რი 
მხარ და ჭე რის თ ვის, რაც, მათ შო რის, გუ ლის ხ-
მობს სოფ ლის ინ ტე რე სებს მორ გე ბუ ლი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის შექ მ ნას, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და 
მმარ თ ვე ლო ბის ცენ ტ რის ქა ლა ქე ბი დან და რა ი-
ო ნუ ლი ცენ ტ რე ბი დან ად გილ ზე - სოფ ლებ ში გა-
და ტა ნას, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ზე 
ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დას;

• სრუ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლოს ფის კა ლუ რი 
დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ა, მხა რი და უ ჭი როს მუ ნი ცი პა-
ლუ რი ბი უ ჯეტ სა და ად გილ ზე ეკო ნო მი კურ აქ-
ტი ვო ბებს.

 


