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შესავალი 

საქართველოში ხშირია სტიქიური მოვლენები, რაც განპირობებულია როგორც ქვეყნის 

გეოგრაფიული მდებარეობით, ასევე მოსახლეობისა და სხვადასხვა კომპანიის ქმედებებით. 

საქართველოს მთაგორიანი რელიეფი ხშირად ბუნებრივად იწვევს სტიქიურ მოვლენებს, 

რომლებიც წლის სხვადასხვა პერიოდში აქტიურდება და შედეგად ბევრი ოჯახი 

თავშესაფრისა და შემოსავლის გარეშე რჩება. სტიქიური მოვლენების წინაპირობა 

მოქალაქეების განზრახი, თუ გაუფრთხილებელი ქმედებებიცაა, რაც გულისხმობს 

გაუაზრებლად ხის ჭრას, ნიადაგის იმ ტერიტორიაზე დამუშავებას, სადაც ზემოქმედება 

დაუშვებელია და ა.შ. გარდა ამისა, დასახლებების უდიდეს ნაწილში სანიაღვრე არხების 

არარსებობის გამო ნიადაგში დიდი რაოდენობით წყლის ჩაღვრა ხდება, რაც შემდეგ 

სტიქიური მოვლენების გააქტიურებას იწვევს. სამწუხაროდ, სტიქიურ მოვლენებს ხშირად 

სხვადასხვა კომპანიის საქმიანობაც იწვევს, რომლებიც ინფრასტრუქტურული თუ სხვა 

პროექტის განხორციელებისას გარემოზე უარყოფითად ზემოქმედებენ, რაც თავის მხრივ, 

შემდგომში, შესაძლოა სტიქიური მოვლენის მიზეზი გახდეს. 

საქართველოში, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, არ/ვერ ხდება იმის ზუსტი 

დიაგნოსტირება, თუ რა არის სტიქიური მოვლენის წინაპირობა ცალკეულ შემთხვევაში: 

ბუნებრივი პროცესი, მოქალაქეთა დაუდევრობა თუ რომელიმე კომპანიის, ან სახელმწიფო 

დაწესებულების ქმედება და ა.შ. სწორედ ამიტომ სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისთვის არ არსებობს სუბიექტი, ვისაც ზიანის ანაზღაურებას 

მოსთხოვენ. შედეგად ვიღებთ მოწყვლად ჯგუფს - სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებიც სახელმწიფოს სთხოვენ დახმარებას.  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობისათვის სტიქიური მოვლენები და მათ 

შედეგად დაზარალებული ოჯახების საკითხი კარგად ნაცნობი პრობლემაა, სახელმწიფო ამ 

საკითხის მიმართ ერთიან მიდგომაზე დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა. საქართველოში 

ეკომიგრაციის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, გარდა ახლადწარმოშობილი სტიქიური 

მოვლენების შედეგად გამოწვეული პრობლემებისა, მეტწილად ართულებს წლების 

განმავლობაში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა განსახლების უსისტემო 

და არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგად გამოწვეული პრობლემებიც, რომელთა 

გადაწყვეტაც, სახელმწიფოს დღეს ეტაპობრივად უწევს.   

საქართველოში ეკომიგრანტებს უწოდებენ ოჯახებს, რომლებიც ათეულობით წლის წინ 

განასახლა სახელმწიფომ, ასევე ოჯახებს, რომლებიც განსახლებას ითხოვენ და რაოდენ 

უცნაურიც არ უნდა იყოს იმ ოჯახებსაც, რომლებიც რისკის ზონაში ცხოვრობენ. ანუ, 

საქართველოში ეკომიგრანტის ცნების (ტერმინის) ქვეშ მოიაზრება როგორც განსახლებული, 

ისე განსასახლებელი და რისკ-ჯგუფს მიკუთვნებული ოჯახები, რაც ამ საკითხისადმი 

სახელმწიფოს არაჯეროვან დამოკიდებულებაზე მიუთითებს. საერთაშორისო დონეზე ასეთი 

კატეგორიის ოჯახების განსაზღვრისა და მათი სოციალური დახმარების მიმართულებით 

ერთიანი მიდგომა არსებობს. საქართველოში დღემდე საკანონმდებლო დონეზე იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა დეფინიციაში მოიაზრება მხოლოდ კონფლიქტების შედეგად 

იძულებით გადაადგილებული პირები. საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით 

სახელმწიფო არ არის ვალდებული იძულებით გადაადგილებული პირები მოაქციოს ცალკე 

სტატუსის ქვეშ, რადგან ისინი მსგავსად ქვეყნის სხვა მოქალაქეებისა, ისედაც სარგებლობენ 

კონსტიტუციით აღიარებული სხვადასხვა უფლებით. თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ 

იძულებით გადაადგილებული პირები, სხვა მოქალაქეებთან შედარებით იმყოფებიან 

განსხვავებულ, სპეციფიკურ მდგომარეობაში, როგორიცაა საცხოვრისის არ ქონა, საარსებო 

წყაროს არ ქონა ან შეზღუდული ხელმისაწვდომობა, დასაქმების ნაკლები პერსპექტივა, ახალ 

გარემოში ინტეგრაციის პრობლემები და სხვა, ისინი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას 

საჭიროებენ. ასეთი განსაკუთრებული სახელწიფო მხარდაჭერით (სტატუსით) 
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საქართველოში მხოლოდ კონფლიქტური რეგიონებიდან იძულებით ადგილნაცვალი პირები 

სარგებლობენ, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო თვალსაზრისით აღიარებულ 

იძულებით ადგილნაცვალ პირთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვის ერთიან 

მიდგომასთან. 

საქართველოში 2013 წლამდე არსებული პრაქტიკით, სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახების აზრი ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო მათი მომავალი 

საცხოვრებელი ადგილის შერჩევის დროს. დაზარალებულ ოჯახებს კომპაქტურად 

ასახლებდნენ სხვადასხვა ტერიტორიაზე, სადაც ისინი სრულიად უცხო და ახალ გარემოში 

იწყებდნენ ცხოვრებას. ოჯახების დიდ ნაწილს დღემდე საკუთრებაში არ გააჩნია წლების წინ 

„გადაცემული“ საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი. ამ ყველაფერთან ერთად კი 

ოჯახებისთვის სახელმწიფოს არასდროს შეუთავაზებია ინტეგრაციისკენ, ადგილზე 

დამკვიდრებისა და შემოსავლის წყაროების შექმნისკენ მიმართული მიზნობრივი 

პროგრამები. 2014 წლის იანვრის შემდეგ ქვეყანაში ეკომიგრაციის მიმართ მიდგომა 

შეიცვალა. კერძოდ, უკვე აღარ ხდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახების კომპაქტური განსახლება. ახალი სისტემა დაზარალებულ ოჯახს შესაძლებლობას 

აძლევს ისარგებლოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით გარკვეული ლიმიტის 

ფარგლებში და მისი სურვილის შესაბამისად შეისყიდოს საცხოვრებელი სახლი. ეს მოდელი 

ცალსახად დადებითია, თუმცა მასაც გააჩნია ბევრი ხარვეზი, რომელიც აუცილებლად უნდა 

გასწორდეს.  

წინამდებარე ანგარიშში თავმოყრილია ინფორმაცია სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახების საჭიროებების, მათი მხარდაჭერის არსებული პრაქტიკისა და 

გასული პერიოდის გამოცდილების შესახებ და ასევე მოცემულია რეკომენდაციები 

სახელმწიფო მხარდაჭერის პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. ანგარიშში წარმოდგენილი 

რეკომენდაციები და ინიციატივები კონცეფციის დონეზე მოიცავს ეკომიგრაციის პრევენციის, 

განსახლებისა და ინტერგაციის საკითხებს, რომლებსაც შემდეგში სასურველია, დაეფუძნოს 

სახელმწიფოს პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა. ანგარიში განკუთვნილია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, ეკომიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ცენტრალური 

და რეგიონული სახელმწიფო დაწესებულებებისათვის, ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისათვის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლებისა და 

სტუდენტებისათვის. 
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1. ეკომიგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ეკომიგრაცია ახალი პრობლემა არ არის, 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული 

ოჯახების პრობლემების მოგვარების მიმართულებით საკანონმდებლო თვალსაზრისით 

წლების განმავლობაში არაფერი იცვლებოდა და ეს საკითხი კვლავ ერთიანი სამართლებრივი 

რეგულირების გარეშე რჩება. თუმცა, ამ სფეროში არსებული პრობლემების მოგვარებისა და 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების მცდელობის მიზნით, პერიოდულად ხდებოდა 

ცალკეული სამართლებრივი აქტების მიღება, რომელთა უმრავლესობა სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს და უსახლკაროდ დარჩენილთა 

ფინანსური დახმარების მიზნით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საკომპენსაციო თანხების გამოყოფას ეხებოდა.  

როგორც შესავალ ნაწილშია აღწერილი, სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახების სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა მნიშვნელოვნად შეიცვალა 

2014 წელს. კერძოდ: 

 2014 წლამდე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა განსახლება 

ძირითადად ხორციელდებოდა სახელმწიფოს წინასწარ შერჩეულ კომპაქტური 

ჩასახლების ადგილებზე საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე. ამ ფორმით 

განსახლებული ოჯახების უდიდეს ნაწილს საკუთარებაში არ გააჩნია საცხოვრებელი 

სახლები და მიწის ნაკვეთები. ვინაიდან ქონების საკუთრების უფლებით 

რეგისტრაციის პროცესი მხოლოდ 2015 წლიდან დაიწყო, თუნდაც ათ წელზე მეტი 

ხნის წინ განსახლებული ოჯახებიც კი განსახლების ადგილებზე ვერ დამკვიდრდნენ. 

მათი გარკვეული ნაწილი უკან დაბრუნდა და გააგრძელა ცხოვრება იქ, სადაც 

ოფიციალური შეფასების მიხედვით ცხოვრება დაუშვებელია. ამ მეთოდით 

ჩასახლებული ოჯახებისთვის ადგილობრივ, რეგიონულ და ცენტრალურ 

ხელისუფლებას არ გააჩნდა რაიმე სახის მხარდამჭერი პროგრამები, რაც მათ 

ადგილზე დამკვიდრებას, გაძლიერებას და ინტეგრაციას შეუწყობდა ხელს; 

 2014 წლიდან საქართველოში ამოქმედებული სისტემით, სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული ოჯახი თავად ირჩევს, სად სურს ცხოვრება და 

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში, ბიუჯეტის 

დაფინანსებით ყიდულობს საცხოვრებელს. 2015 წლიდან სახელმწიფო დაფინანსების 

მოცულობა თავდაპირველად 20 000, ხოლო 2015 წლიდან დღემდე 25 000 ლარს 

შეადგენს. თუ შესასყიდი საცხოვრებლის ღირებულება უფრო მეტია, მაშინ სხვაობას 

ფარავს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახი. 

ეკომიგრაციის საკანონმდებლო რეგულირების კუთხით პირველი დოკუმენტია 

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის #34 დადგენილება, რომლის 

მიხედვითაც სამინისტროს კომპეტენციას მიეკუთვნა სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული პირების სოციალური და 

სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფა.  

შემდგომი დოკუმენტი, რომლითაც სახელმწიფომ შედარებით სისტემატიზებულად 

დაიწყო სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას 

დაქვემდებარებული ოჯახების საკითხების მოგვარება, იყო „სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების 

კრიტერიუმების დამტკიცებისა და განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისიის 

შექმნის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
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გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 

ნოემბრის №779 ბრძანება. ბრძანება ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახებისთვის საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის წესსა და კრიტერიუმებს.  

სახელმწიფოს მხრიდან ეკომიგრაციის საკითხების ეფექტიანად გადაწყვეტის 

უზრუნველყოფის პოლიტიკის შემდგომი ეტაპი იყო „საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2014 წლის 17 ივნისის №1206 ბრძანება, 

რომლის მიხედვითაც შეიქმნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ეკომიგრანტთა 

საკითხების დეპარტამენტი, რომლის ძირითადი ფუნქცია და კომპეტენცია დღემდე 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული 

ოჯახების სოციალური დაცვისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამის 

განხორციელებაა.  

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დახმარების კუთხით, 

უნდა აღინიშნოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განსაკუთრებული როლი და 

საქმიანობა. ვინაიდან აჭარაში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა 

რაოდენობა მაღალია, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის მიმართულებით. ამ 

მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 2014 წლიდან მოქმედებს სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების 

დეპარტამენტი. 2016 წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში 

რეგისტრირებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას 

დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, დამატებით 

ამოქმედდა სპეციალური პროგრამა, რომელიც მსგავსად ცენტრალური ხელისუფლების 

პროგრამისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ 

დაზარალებულს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს ფინანსური მხარდაჭერა 25 000 ლარის 

ოდენობით მათ მიერ შერჩეული საცხოვრისის შესაძენად.  

2. სტატისტიკური ინფორმაცია 

საქართველოში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული, განსახლებას 

დაქვემდებარებული, განსახლებული და უკუმიგრირებული ოჯახების შესახებ საერთო 

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება არ ხდება, რადგანაც არ არსებობს ეკომიგრაციის 

საკითხზე პასუხისმგებელი ერთი კონკრეტული სახელმწიფო დაწესებულება, რომელსაც 

ამგვარი სტატისტიკის წარმოების ვალდებულება ექნებოდა. დღევანდელი მოცემულობით 

ზუსტი სტატისტიკის წარმოება შეუძლებელია იმ მიზეზითაც, რომ სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული ოჯახების აღრიცხვას ერთი სახელმწიფო უწყება არ აწარმოებს. 

კერძოდ: ოჯახებს, რომლებიც ექვემდებარებიან განსახლებას − აღრიცხავს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო. ოჯახებს, რომელთა საცხოვრისიც დაზიანებულია და 

ექვემდებარება გამაგრება/აღდგენას − აღრიცხავს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანო, ხოლო ოჯახები, რომლებიც 2014 წლამდე გაასახლეს − სრულყოფილად არ არის 

აღრიცხული, რადგანაც არ არის დაცული და სავარაუდოდ, რიგ შემთხვევებში არც 

შედგენილა ყველა ოჯახის განსახლების დოკუმენტი. ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს 

ინფორმაცია, ვინ არის ეკომიგრანტი და ვინ ადგილობრივი მაცხოვრებელი, ხოლო 
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ცენტრალური ხელისუფლება ასეთ ინფორმაციას უბრალოდ არ აღრიცხავდა და 

ახარისხებდა.  

ეკომიგრაციის საკითხებით დაინტერესებული ორგანიზაციები და პირები 

სტატისტიკისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში დაცულ ინფორმაციას, ასევე 

სახალხო დამცველისა და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშებს 

ეყრდობიან. როგორც სახალხო დამცველის და სხვა ორგანიზაციების ანგარიშებიდან ირკვევა, 

საქართველოში დაახლოებით 35 200 სტიქიით დაზარალებული ოჯახია, თუმცა 

კონკრეტული და ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ეკომიგრანტი ოჯახია 

საქართველოში − არავინ იცის. აღრიცხვის პრობლემას ართულებს ასევე ჩასახლების 

ადგილებიდან ეკომიგრანტთა უკუმიგრაციის და სხვა მუნიციპალიტეტში თვითდინებით 

მიგრაციის გახშირებული შემთხვევები, ასევე ჩასახლების მუნიციპალიტეტებში 

დემოგრაფიული და სხვა მიზეზებით ნებაყოფლობითი მიგრაციის პროცესები. 

სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, დემოკრატიის ინსტიტუტმა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროდან გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია, 

თუმცა სამინისტრომ მხოლოდ იმ ოჯახების რაოდენობა მოგვაწოდა, რომლებმაც 2013 წლის 

13 ნოემბრის №779 ბრძანების ამოქმედების შემდეგ მიმართეს სამინისტროს საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის თხოვნით. მოწოდებული ინფორმაციით, 2014 წლიდან 2017 წლის 8 

თებერვლამდე სამინისტროს საცხოვრისის შეძენის დაფინანსების თხოვნით მიმართა 3 468 

ოჯახმა. გარდა ამისა, დემოკრატიის ინსტიტუტმა 76 მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში ჩასახლებული და მუნიციპალიტეტიდან განსახლებას 

დაქვემდებარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების შესახებ. 

როგორც მიღებული ინფორმაციის ანალიზიდან გაირკვა, მუნიციპალიტეტების 

უმრავლესობა სტიქიით დაზარალებულთა სტატისტიკას ოფიციალურად არ აწარმოებს, 

არსებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი კი არაზუსტია და შესაბამისად ვერ ხდება მისი 

განახლება. ამასთან, ინფორმაციის გამოთხოვის და მიღებული პასუხების ანალიზის დროს, 

გამოიკვეთა თავად ტერმინ „ეკომიგრანტის“ განმარტების და გამოყენების პრობლემაც. 

კერძოდ, ამ ტერმინის ქვეშ მუნიციპალიტეტები მოიხსენიებდნენ მხოლოდ იმ 

დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებმაც 2013 წლის №779 ბრძანების ამოქმედების შემდეგ 

მიმართეს მუნიციპალიტეტს და სამინისტროს კატეგორიის მინიჭების შესახებ. ამის გამო, 

დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ მუნიციპალიტეტებს განმეორებით დაეგზავნათ წერილები, 

რომლებშიც ტერმინ „ეკომიგრანტის“ ნაცვლად გამოყენებულ იქნა განსაზღვრება − 

„სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული 

ოჯახი (ეკომიგრანტი)“. შედეგად მოწოდებული ინფორმაციები ზოგ შემთხვევაში დაზუსტდა 

ან შეიცვალა, ზოგ შემთხვევაში კი იგივე დარჩა. ხოლო რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა 

გვაცნობა, რომ დაზუსტებულ ინფორმაციას არ ფლობდნენ. 

რადგანაც მუნიციპალიტეტებისგან მიღებული ინფორმაცია მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროდან  მიღებული 

ინფორმაციისგან, ასევე სახალხო დამცველისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების 

ანგარიშებისგან, თვალსაჩინოებისათვის წარმოვადგენთ მხოლოდ ოთხი სახის სტატისტიკურ 

ინფორმაციას: 

ა) მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ოჯახი 

ექვემდებარება განსახლებას. 2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტებისგან 

მიღებული ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით, განსახლებას ექვემდებარება სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული 3 706 ოჯახი. 
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ბ) მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ოჯახი 

ჩასახლდა სხვა მუნიციპალიტეტიდან მათ მუნიციპალიტეტში. 2015 წლის 1 ივნისის 

მდგომარეობით, ჩასახლებული ოჯახების რაოდენობა შეადგენს 5 651. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 ქვემო ქართლში, კერძოდ წალკის მუნიციპალიტეტში, მოწოდებული ინფორმაციის 

მიხედვით ცხოვრობს 2 394 ჩასახლებული ოჯახი, საიდანაც სახელმწიფოს მიერ 

ოფიციალურად ჩასახლებული ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა შეადგენს 571 ოჯახს, 

ხოლო დარჩენილი 1 823 ოჯახი ითვლება თვითდინებით, სხვადასხვა მიზეზით (ოჯახის 

გაყოფა, შრომითი მიგრაცია, საცხოვრებელი ადგილის ნებაყოფლობითი შეცვლა და ა.შ.) 

ჩასახლებულ ოჯახებად. 

 მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში შედის 1980-90 წლებში 

ჩასახლებული ეკომიგრანტი ოჯახებიც. 

 

გ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში დაცული ინფორმაცია 2004–2014 წლებში 
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აჭარა გურია იმერეთი კახეთი მცხ.მთიან. რაჭ.ლეჩხ. სამ.ზ/სვა. სამცხ.ჯავა შიდა ქართ

განსახლებას დაქვემდებარებული ოჯახების რაოდენობა რეგიონების

მიხედვით

(2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით) 
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აჭარა გურია იმერეთი კახეთი რაჭ.ლეჩხუმისამ.ზ/სვა.სამცხ. ჯავახ.შიდა ქართ.ქვემო ქართ.

სახელმწიფოს მიერ ჩასახლებული ეკომიგრანტი ოჯახების 

რაოდენობა რეგიონების მიხედვით
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სახელმწიფოს მიერ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის 

გაწეული მხარდაჭერის შესახებ: 

 

დ) ინფორმაცია 2017 წლის 8 თებერვლის მდგომარეობით, საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს ერთიანი ელექტრონული ბაზის მიხედვით, რომელიც 2016 წელს ამოქმედდა. 

 

 

 

                                                           
1  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილ 302 ოჯახს ემატება 2016 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დაფინანასებით 96 ოჯახისთვის შესყიდული 

საცხოვრისი. 
2 2017 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ეროვნული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია საცხოვრისის შეძენა ჯამში 

205 სტიქიით დაზარალებული ოჯახისთვის. აქედან, აჭარაში მცხოვრები სტიქიით დაზარალებულებისათვის აჭარის 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით − 115, ხოლო საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში ცენტრალური ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი თანხებით − 90 ოჯახისთვის. 

 

წელი 

ეკომიგრანტი 

ოჯახების 

საერთო 

რაოდენობა 

სახლის 

შესყიდვა მოხდა 

სახელმწიფოს 

მიერ 

სახლის შესყიდვა 

მოხდა დონორი 

ორგანიზაციების 

მიერ  

კომპენსაცია 

გაიცა 

საბიუჯეტო 

თანხებით  

განსახლებულთა 

რაოდენობა, რომელთაც 

საცხოვრებელი სახლი 

საკუთრებაში არ გააჩნიათ 

2014 2019 32 4 
  

2013 
 

33 
  

11 

2012 
  

12 
 

12 

2011 
  

5 
 

5 

2010 
     

2009 
 

127 
  

127 

2008 
 

44 
  

44 

2007 
 

187 
  

187 

2006 
 

210 
  

210 

2005 
 

252 
 

326 252 

2004 
 

172 
  

172 

ჯამი 2 019 1 057 21 326 1 020 

საცხოვრისის 

მოთხოვნის 

შესახებ 

განაცხადების 

რაოდენობა 

სტიქიით 

დაზარალების 

კატეგორია 

მიენიჭა 

დაზარალების 

კატეგორია არ 

მიენიჭა 

კატეგორიის  

მინიჭებას 

ელოდება 

სამინისტოს მიერ 

შესყიდულია 

საცხოვრებელი 

სახლი (2014-2016 

წლები)1 

ელოდება 

დაფინანსების 

მიღებას2 

3 468 2 490 314 664 302 2 188 
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3. განსახლების პოლიტიკა 

საქართველოში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული განსახლებას 

დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების პოლიტიკა, როგორც ანგარიშის წინა ნაწილშია 

აღწერილი, დაყოფილია ორ ეტაპად: 2014 წლამდე და 2014 წლის შემდგომი პერიოდები.  

2014 წლამდე პერიოდში განსახლების პროცესს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში 

ჰქონდა სამართლებრივი წინაპირობა (ბრძანება, ოქმი, ხელშეკრულება და ა.შ.). ძირითადად 

განსახლება დოკუმენტურად არ ფორმდებოდა და სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულება 

მხოლოდ ოჯახების გადაყვანის − მგზავრობისა და ნივთების გადაზიდვის ხარჯებს 

ანაზღაურებდა. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული განსახლებას 

დაქვემდებარებული ოჯახების კომპაქტურად განსახლების პოლიტიკის შედეგად მივიღეთ 

რამდენიმე მუნიციპალიტეტი, რომელშიც კომპაქტური ჩასახლებების სახით 

წარმოდგენილია ეკომიგრანტთა სოფლები და უბნები.  

2004−2014 წლების პერიოდში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების (ეკომიგრანტების) უსაფრთხო საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს მთავრობამ გამოყო 6 804 567 ლარი, რომლითაც 

სახელმწიფომ საცხოვრებელი სახლი შეიძინა 1 057 დაზარალებული ოჯახისათვის. 

 

შენიშვნა:  2010, 2011 და 2012 წლებში დაფინანსება არ განხორციელებულა. 

რაც შეეხება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, 2005 წლიდან 2015 წლის 1 ივნისამდე 

პერიოდში 1 706 დაზარალებულ ოჯახს საცხოვრებელი სახლების აღდგენის, 

ტრანსპორტირების, ქირის და ზარალის ანაზღაურების სახით აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ხუთ მილიონ ლარამდე ფინანსური 

დახმარება გაეწია, თუმცა, ამ თანხაში შედის ძლიერი ქარის და ხანძრის შედეგად 

დაზარალებულთა დახმარებაც.  

რადგანაც კომპაქტურად განსახლებული ოჯახების დიდ ნაწილს საკუთრების უფლებით 

არ გააჩნია მათთვის გადაცემული შენობა-ნაგებობები და მიწის ნაკვეთები, მათ ძალიან 

გაუჭირდათ ადგილზე სრულფასოვნად დამკვიდრება და გაძლიერება. კომპაქტურად 

განსახლებული ოჯახების მხოლოდ მცირე ნაწილს, ადგილმონაცვლეობის დროს ან 

მომდევნო ახლო პერიოდში საკუთრების უფლებით, გადაეცა მიწის ნაკვეთი და საცხოვრისი, 

რაც ამ ოჯახებს მკვეთრად გამოარჩევს სხვა ოჯახებისგან შემოსავლის წყაროებით, 

საცხოვრისის მდგომარეობით, ინტეგრაციის ხარისხითა და უკუმიგრაციის დაბალი 

6
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მაჩვენებლით. თითქმის არ გვხვდება უკუმიგრაციის შემთხვევები იმ ოჯახებში, რომელთაც 

საკუთრებაში გადაეცა ქონება.  

გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული საცხოვრებელი სახლების 

დაზარალებულთა საკუთრებაში გადაცემის პრობლემა საჭიროებდა გადაწყვეტას, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 მაისის №996 განკარგულების საფუძველზე 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ აქტიურად დაიწყო საცხოვრებელი სახლების 

დაკანონების საკითხებზე მუშაობა. სახელმწიფომ აღწერა შესყიდული საცხოვრებელი 

სახლები და ოჯახები, მოამზადა მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზები და დაარეგისტრირა 

საჯარო რეესტრში. სამინისტროს ინფორმაციით, 2015−2016 წლებში ამ მეთოდით 2004 წლის 

შემდეგ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი 

დაუკანონდა 311 ოჯახს, ხოლო 2017 წელს იგეგმება სახლის დაკანონება 600 ოჯახისთვის. 

2014 წლამდე, სხვა საკითხებთან ერთად, განსახლების სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-

ერთ უმთავრეს ხარვეზს და პრობლემას წარმოადგენდა ადგილმონაცვლეობის (მიმღებ) 

მუნიციპალიტეტში ახალ გარემოში ინტეგრაციის და გაძლიერების თანმდევი პროგრამების 

არარსებობა. 2003−2012 წლებში, როდესაც ეკომიგრატთა კომპაქტური განსახლების პროცესი 

აქტიურად მიმდინარეობდა, ადგილობრივ, რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე არ 

ამოქმედებულა რაიმე სახის პროგრამა უცხო გარემოში მცხოვრები ოჯახების 

გასაძლიერებლად. ამ ინფორმაციის/პრაქტიკის გადამოწმების და შესაბამისი სამოქმედო 

ღონისძიებების იდენტიფიცირების მიზნით დემოკრატიის ინსტიტუტმა დაგეგმა და 

განახორციელა საქმიანობა სამი მიმართულებით: 

 განსახლების ადგილების მუნიციპალიტეტების დოკუმენტების კვლევა; 

 განსახლებულ ოჯახებთან შეხვედრების ორგანიზება და დამოკიდებულებების 

კვლევა; 

 მუნიციპალიტეტებთან ერთად ეკომიგრანტთა ინტეგრაციისკენ მიმართული 

პროგრამის განხორციელება. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დოკუმენტების კვლევის ანალიზის 

შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოში 76 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ 21 

მუნიციპალიტეტში აღირიცხება სხვადასხვა პერიოდში კომპაქტურად ჩასახლებული 

ეკომიგრანტი ოჯახები. აქ იგულისხმება ის მუნიციპალიტეტები, სადაც 20 და მეტი 

ეკომიგრანტი ოჯახია ჩასახლებული და ასევე ის მუნიციპალიტეტებიც, სადაც 

ეკომიგრანტთა შიდა ადგილმონაცვლეობა განხორციელდა. აღნიშნული 21 

მუნიციპალიტეტიდან არცერთში მოქმედებდა ეკომიგრანტთა ინტეგრაციის რაიმე სახის 

პროგრამა. არ გამოვლენილა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული, 

ინტეგრაციისკენ მიმართული მოკლევადიანი, ან ერთჯერადი აქტივობაც. განსახლებულთა 

ინტეგრაციისა და გაძლიერების მიმართულებით ასევე არ მოქმედებდა ეროვნული 

პროგრამა, რასაც ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები ხსნიან იმით, რომ უკვე 

განსახლებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ინტეგრაციისა 

და გაძლიერების საკითხი არ შედის საქართველოში მოქმედი რომელიმე სამთავრობო 

დაწესებულების უშუალო კომპეტენციაში. 

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ, განსახლებულ ოჯახებთან შეხვედრების 

დროს მრავალი სოციალური ხასიათის პრობლემა გამოიკვეთა და დადასტურდა ფაქტი, რომ 

ამ ოჯახების ინტეგრაცია არასდროს ყოფილა ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების ორგანოების პრიორიტეტი.  

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან შეხვედრების დროს, როდესაც საუბარი 

შეეხებოდა მათ ტერიტორიაზე განსახლებული ეკომიგრანტების მხარდამჭერი რაიმე სახის 
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პროგრამების ამოქმედების საჭიროებას, გაირკვა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ 

თვლის საჭიროდ ამ საკითხზე მუშაობას. მიზეზი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 

განსხვავებულია. საერთო ჯამში მთავარი მიზეზები, რის გამოც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები არ თვლიან ეკომიგრანტთა 

ინტეგრაციას თავის საქმედ, მდგომარეობს შემდეგში: 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არ ფლობენ სრულყოფილ 

ინფორმაციას, მათ ტერიტორიაზე მცხოვრები რომელი ოჯახი განეკუთვნება 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა კატეგორიას, რადგანაც ასეთი 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ და წარმომადგენლობით 

(გამგეობა/მერია/საკრებულო) ხელისუფლების ორგანოებში არ არსებობს. საკითხს 

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განსხვავებულად უდგებიან. ზოგან აღრიცხავენ ასეთ 

ოჯახებს, სხვაგან კი ამბობენ, რომ ამ ოჯახების აღრიცხვა და განსხვავებულ 

პირობებში ჩაყენება მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებში არ შედის; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები თვლიან, რომ არ იქნება სწორი 

ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის განსხვავებული (წამახალისებელი) პროგრამის გაკეთება, 

რადგანაც ეს მათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიმართებაში უკეთეს პირობებში 

ჩააყენებს, რაც მიუღებელია; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების რამდენიმე წარმომადგენელი 

მიიჩნევს, რომ ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის, რომლებიც ათ წელზე მეტი დროის 

განმავლობაში ცხოვრობენ ერთ ადგილას, საჭირო აღარ არის რაიმე სახის 

ინტეგრაციის პროგრამა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

წარმომადგენლები სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილნი ჩასახლებული ეკომიგრანტი 

ოჯახების მხარდაჭერის მიმართ, მაინც მოხერხდა მათი დაინტერესება (სამუშაო შეხვედრები, 

ინდივიდუალური კონსულტაციები, ტრენინგები, ფორუმები), რომ გაეკეთებინათ 

გარკვეული პილოტური ხასიათის აქტივობა, რომელიც ეკომიგრანტი ოჯახების 

ინტეგრაციისკენ იქნებოდა მიმართული. 

2016−2017 წლებში დემოკრატიის ინსტიტუტისა და ოთხი მუნიციპალიტეტის 

თანამშრომლობით შეიქმნა პრეცენდენტი და განხორციელდა ეკომიგრანთა ინტეგრაციისკენ 

მიმართული პროგრამები. კერძოდ: 

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 
დემოკრატიის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით ადიგენის მუნიციპალიტეტში 

არსებული სპორტდარბაზი აღიჭურვა და მოეწყო სპორტული ინვენტარით. ადიგენის 

მუნიციპალიტეტში ყოველ წლიურად იმართება შუამთობის დღესასწაული. 

ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე გამგეობამ აიღო ვალდებულება, რომ ყველა 

შუამთობის დღესასწაულზე სპორტდარბაზში მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, 

რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მუნიციპალიტეტში ჩასახლებული ახალგაზრდა 

ეკომიგრანტები. 2017 წლის თებერვლის დასაწყისში გამართულ ასეთ სპორტულ 

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ჩამოსახლებულმა, ასევე ადგილობრივმა 

ახალგაზრდებმა.  

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან აქტიური თანამშრომლობით დაიგეგმა და 

განხორციელდა ორი ერთობლივი ინიციატივა. პირველი ინიციატივის ფარგლებში 

დემოკრატიის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
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საკითხთა სამსახურს გადაეცა სპორტული ინვენტარი, რომლის გამოყენებაც იგეგმება 

ყოველწლიურად ჰერეთობის დღესასაწაულზე გამართული სპორტული 

ღონისძიებებისთვის. გამგეობა იღებს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოფს 

სადღესასაწულო სპორტულ ღონისძიებებში ეკომიგრანტი ახალგაზრდების ჩართულობას, 

რაც ხელს შეუწყობს მათი ინტეგრაციის ხარისხის ზრდას.  

მეორე ერთობლივი ინიციატივით ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში 

გათვალისწინებულია ეკომიგრანტთა საგამოფენო დარბაზის მოწყობა. დაგეგმილია 

ეკომიგრანტების ყოფითი და ისტორიული მასალების მოძიება და მუზეუმში განთავსება, 

ასევე მათი კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩენა. ნივთების მოძიების პროცესში 

მუზეუმის თანამშრომლებთან ერთად ჩართულია მუნიციპალიტეტში ჩასახლებული 

ეკომიგრანტი მოსახლეობაც. ეკომიგრანტთა საგამოფენო დარბაზი იქნება მუდმივმოქმედი 

და მისი სხვადასხვა ექსპონატებით განახლება მოხდება ეტაპობრივად.  

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად გაიმართება ღორჯომლობის 

დღესასწაული. დღესასაწულის სახელი განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკომიგრანტები ძირითადად ხულოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ღორჯომიდან არიან ჩამოსახლებულნი. ამასთან ერთად მუნიციპალიტეტში შეიქმნა 

ქართული ცეკვის წრე, რომელშიც როგორც ჩასახლებულ ეკომიგრანტ, ასევე ეთნიკურად 

სომეხ მოზარდებს მიეცათ ქართული ცეკვების შესწავლის შესაძლებლობა. ცეკვის ჯგუფები 

აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ღორჯომლობის დღესასწაულზე. დემოკრატიის 

ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით ცეკვის ჯგუფისთვის შეიკერა აჭარული ცეკვისთვის 

გათვალისწინებული ფორმა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უზრუნველყოფს 

ცეკვის მასწავლებლის დაქირავებას და ყოველწლიურად ღორჯომლობის დღესასწაულის 

გამართვას.  

წალკის მუნიციპალიტეტი 
წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა ქორეოგრაფიულ 

ანსამბლი, სადაც ცეკვავენ ადგილობრივი, ეკომიგრანტი და ეთნიკური უმცირესობის 

წარმომადგენელი ბავშვები, სისტემატურად მართავს როგორც ადგილობრივ, ისე გასვლით 

კონცერტებს. წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიული ანსამბლის 

წევრებს არ გააჩნდათ ცეკვის ფორმები, რის გამოც იძულებული იყვნენ ეცეკვათ უბრალო 

შავი ფორმებით. ინიციატივის ფარგლებში დემოკრატიის ინსტიტუტმა შეიძინა და წალკის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრს გადასცა „აფხაზურის“ ცეკვის ფორმები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში, სხვადასხვა პროექტის 

განხორციელებაში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ 

ინიციატივების წარმატებით განხორციელება პირდაპირ კავშირშია ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების ჩართულობის ხარისხზე და მოტივაციაზეც. 

3.1. განსახლების ახალი სამთავრობო პროგრამა 
2014 წელს საქართველოში განსახლების სფეროში დაიწყო ახალი სამთავრობო პროგრამა, 

რომელიც სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული განსახლებას 

დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრისით უზრუნველყოფის მხარდაჭერას 

გულისხმობდა და რადიკალურად განსხვავდებოდა წინა პერიოდის პრაქტიკისგან. 

გარდა სისტემური ხასიათის ცვლილებისა, ამ შემთხვევაში უკვე დოკუმენტურად 

მოწესრიგდა პროცესი. კერძოდ, თუ ადრე განსახლება სპონტანურად და სამართლებრივი 

აქტების გამოცემის გარეშე ხორციელდებოდა, 2014 წლიდან უკვე ეს პროცესი გარკვეულ 

პროცედურებს დაექვემდებარა. 
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საქართველოში ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლების საკითხებზე მუშაობს 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ 2013 წლის 1 ივნისს შექმნილი 

ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტი, რომლის ძირითადი ფუნქცია სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების 

სოციალური დაცვისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელებაა. 

ეკომიგრანტების განსახლების ორგანიზებას საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს ეკომიგრანტთა დეპარტამენტი სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში უზრუნველყოფს. 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დახმარების კუთხით, 

ასევე აღსანიშნავია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განსაკუთრებული როლი და 

საქმიანობა. აჭარაში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა 

მაღალია, შესაბამისად ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის მიმართულებით. ამ 

მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროში 2014 წლიდან მოქმედებს სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების 

დეპარტამენტი.  

2015 წლიდან ქვეყანაში მოქმედი სისტემა უფრო სამართლიანი და დაზარალებულის 

ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებულია, რადგანაც ამ შემთხვევაში სწორედ 

დაზარალებული ირჩევს საცხოვრისს და პროგრამის ფარგლებში მას გადაეცემა 25 000 

ლარამდე თანხა (2017 წლის 1 თებერვლის მდომარეობით) საცხოვრებლის შესასყიდად. 

საცხოვრებლის შესყიდვის პროცედურა შემდეგია: სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახი მიმართავს მუნიციპალიტეტს, რომელიც ორგანიზებას უწევს 

გეოლოგიის სამსახურის ვიზიტს დაზარალებული ოჯახის საცხოვრებელ ადგილზე. თუკი 

მომზადდება დასკვნა, რომ დაზარალებული ოჯახი საჭიროებს განსახლებას, 

მუნიციპალიტეტი ან დაზარალებული ოჯახი შესაბამის განაცხადს უგზავნის საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს, რომელიც დაზარალებულ ოჯახს დაარეგისტრირებს ერთიან 

ელექტრონულ ბაზაში. ერთიან ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრირდება საქართველოში 

მცხოვრები ყველა ოჯახი, რომელიც განსახლებას საჭიროებს. ერთიან ელექტრონულ ბაზას 

აქვს ფუნქცია, რეგისტრირებულ ოჯახებს პრიორიტეტულობის მიხედვით მიანიჭოს ქულები, 

რის საფუძველზეც გამოვლინდება ის ოჯახები, რომლებიც პირველ ეტაპზე უნდა 

დაფინანსდეს. ასეთ ოჯახებს სამინისტრო აცნობებს დადგენილი ფორმით, თუ რა სახის 

პროცედურებისა და ვადების დაცვით აქვთ საცხოვრებელი სახლის შესყიდვის უფლება.  

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული განსახლებას დაქვემდებარებული 

ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოში მოქმედებს ორი 

პროგრამა. ერთ პროგრამას და ერთიან ელექტრონულ ბაზას მართავს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო, ხოლო მეორე, მსგავს პროგრამას ახორციელებს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული განსახლებას დაქვემდებარებული 

ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით ამოქმედებული პროგრამის 

გაუმჯობესების, პროცედურებისა და ერთიანი ელექტრონული ბაზის მომზადებისა და 

ამოქმედების დროს დემოკრატიის ინსტიტუტის ექსპერტები აქტიურად 

თანამშრომლობდნენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან და აჭარის 
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ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან. 

შესაბამისი დოკუმენტები განხილული და შეფასებული იქნა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ 

სამუშაო შეხვედრების ფორმატში. ინსტიტუტმა დამატებით მოამზადა და შესაბამის 

უწყებებს გაუზიარა რეკომენდაციები.  

3.2. განსახლების განსხვავებული პრაქტიკა 
2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული პირების 

(ოჯახების) განსახლების ორგანიზება თბილისის მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო, 

რისთვისაც დამატებით სპეციალური რეგულაციები იქნა მიღებული (ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილება), რომელმაც 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბერის №779 ბრძანებისაგან 

განსხვავებით, დაადგინა დაზარალების კატეგორიები, საცხოვრისით უზრუნველყოფის 

განსხვავებული წესი და გარდა ზიანის ანაზღაურებისა, სტიქიით დაზარალებულთათვის 

შემოიღო დამატებითი ფულადი დახმარების სისტემა. 

3.2.1. სოციალური სახლები 
საქართველოში ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა 

საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით ე.წ. „სოციალური სახლების“ მშენებლობის 

პრაქტიკა მხოლოდ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებობს. სოციალური სახლი 

წარმოადგენს მრავალბინიან საცხოვრებელ კომპლექსს, სადაც სხვადასხვა ფართობის 

საცხოვრისი გადაეცემათ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს.  

სოციალური სახლები ძირითადად მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში 

შენდება, რაც ბუნებრივია, ამ ოჯახების კუთვნილი მიწის ნაკვეთებიდან (საიდანაც 

განსახლდნენ) შორს მდებარეობს. სწორედ ეს უკანასკნელი გარემოება ითვლება სოციალური 

სახლების უარყოფით მხარედ, რადგანაც ამ სახლების ბენეფიციართა დაახლოებით 95% 

წარმოადგენს სოფლად მცხოვრებ ოჯახებს, რომლებიც სოციალურ სახლებში განთავსებამდე 

ძირითადად მიწათმოქმედებით, ან მეცხოველეობით ირჩენდნენ თავს. ახალ პირობებში, 

ბუნებრივია, ეს ოჯახები შემოსავლების გარეშე რჩებიან, სახელმწიფო დაწესებულებებს კი არ 

გააჩნიათ მათი დასაქმების ან განათლებაში ხელშეწყობის მხარდამჭერი პროგრამა.  

4. ეკომიგრაციის პრევენციის პოლიტიკა 

ფაქტია, რომ საქართველოში იყო, არის და სავარაუდოდ იქნება ისეთი სტიქიური 

მოვლენები, რომლებსაც მოჰყვება საცხოვრებელი სახლების დაზიანება, მათ შორის ისეთი, 

რომელიც ექვემდებარება აღდგენას/გამაგრებას, და ისეთიც, რომელიც აღარ 

დაექვემდებარება აღდგენა-გამაგრებას და საჭირო გახდება დაზარალებული ოჯახების 

განსახლება. 

როგორც წინა თავებში უკვე აღინიშნა, სტიქიურ მოვლენებს, უფრო კი მომეტებულ ზიანს 

ხშირად მოსახლეობა ან სხვადასხვა კომპანია იწვევს თავისი ქმედებებით (მოქმედებით, 

უმოქმედობით). რაც უფრო მეტია თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები, მით უფრო 

მეტი საზრუნავი აქვს სახელმწიფოს (ბიუჯეტს). სამწუხაროდ საქართველოში მხოლოდ 2015 

წლიდან გააქტიურდა სტიქიური მოვლენების პრევენციის და ზიანის შემცირების საკითხები, 

თუმცა ისიც ეროვნულ დონეზე. 

რადგანაც ქვეყანაში არ არსებობს ეკომიგრაციის პრევენციაზე პასუხისმგებელი 

კონკრეტული სახელმწიფო დაწესებულება, შესაბამისად ეკომიგრაციის პრევენციის 

უპირატესობის საკითხები ძირითადად ექსპერტებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების 

რეკომენდაციების დონეზე რჩება. ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში 

2014 წელს შეიქმნა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო, რომელიც 
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წარმოადგენს პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოს სახელმწიფო უსაფრთხოების და 

კრიზისული სიტუაციის საკითხებზე. საბჭოს უშუალო ჩართულობითა მომზადდა და 

შემდგომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილებით დამტკიცდა 

საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი სხვადასხვა საკითხთან ერთად 

ითვალისწინებს სტიქიური კატასტროფების (მეწყრულ-გრავიტაციული, ღვარცოფული, 

მიწისძვრის, ზვავის და ა.შ.) რისკების შემცირების საკითხებსაც. ამ დოკუმენტის მისია 

ძირითადად ეკოლოგიისა და გარემოსდაცვითი საკითხებით შემოიფარგლება, რაც 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეკომიგრაციის რისკების შესამცირებლად, თუმცა არასაკმარისი. 

პრევენციის და მონიტორინგის კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს გარემოსა 

და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს, 

კონკრეტულად კი, გეოლოგიის დეპარტამენტის როლი და საქმიანობა, რომლის 

ფუნქციებსაც, სხვა ფუნქციებთან ერთად, წარმოადგენს სტიქიური გეოლოგიური 

პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ექსტრემალური გააქტიურების 

პირობებში სიტუაციის ოპერატიული შეფასება, უარყოფითი შედეგების დადგენა, 

საშიშროების რისკის განსაზღვრა, საგანგებო სიტუაციაში მოქცეული მოსახლეობისათვის 

რეკომენდაციების გაცემა და გადაუდებელი ღონისძიებების გასატარებლად სათანადო 

დასკვნების მომზადება. აღნიშნული უწყება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

ახორციელებს ყოველწლიურ გეოლოგიურ დაკვირვებასა და მონიტორინგს. რის შედეგებსაც, 

თანმდევი, რისკების თავიდან აცილების და შემცირების შესახებ რეკომენდაციებით 

ყოველწლიური ბიულეტენის სახით აქვეყნებს. თუმცა, ცალკე კვლევის საგანს წარმოადგენს, 

რამდენად ითვალისწინებენ აღნიშნული ბიულეტენით გაცემულ რეკომენდაციებს 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისფლების ორგანოები. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მხოლოდ განსახლების მიმართულებით 

მუშაობს და მის იურისდიქციაში არ შედის ეკომიგრაციის პრევენცია. უნდა აღინიშნოს, რომ 

სურვილის შემთხვევაში ამ სამინისტროს არც კომპეტეცია და არც რესურსები არ გააჩნია 

ეკომიგრაციის პრევენციისკენ მიმართული აქტივობების ორგანიზებისათვის. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემთხვევაში ეკომიგრაციის პრევენციის კუთხით 

საინტერესო პროგრამა აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომელიც სტიქიური მოვლენების შედეგად 

გეოლოგიურად არამდგრადი მიწიდან სახლის დაზარალებულის საკუთრებაში არსებულ, 

სხვა გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე ადგილმონაცვლეობის ხარჯების დაფინანსებას 

გულისხმობს. ბუნებრივია, ეს პროგრამა ცალსახად ეკომიგრაციის პრევენციისკენაა 

მიმართული, რამდენადაც ის შესაძლებლობას აძლევს დაზარალებულს საცხოვრებლად 

დარჩეს იმავე დასახლებაში და/ან მუნიციპალიტეტში. 

ეკომიგრაციის პრევენციის მიმართულებით საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი 

აქტიურ ღონისძიებებს ატარებს, მათ შორის დაზიანებული სახლების გამაგრება, 

ფერდსამაგრი და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და ა.შ., რაც ცალსახად 

მისასალმებელი ამბავია. თუმცა, ეს მხოლოდ გამონაკლისებია. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ეკომიგრაციის პრევენცია არ 

შედის მათ მოვალეობაში და ეს რომელიმე სხვა უწყებამ უნდა გააკეთოს. სხვები კი 

ფიქრობენ, რომ ეკომიგრაციის პრევენცია ნამდვილად მუნიციპალიტეტების საქმეა, თუმცა 

მათ არ აქვთ ამისთვის ფინანსური რესურსები და შესაბამისად პრევენციულ აქტივობებს 

ვერც ატარებენ და ვერც სამომავლოდ გეგმავენ. 

სტიქიური მოვლენების მომეტებული საფრთხე თავისთავად იზრდება, როდესაც ამ 

მოვლენების არეალში ადამიანის ხელით დამატებით იქნება სტიქიის გამოწვევი პირობები, 
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მაგალითად არასწორად და უხარისხოდ აშენებული სახლები თუ ნიადაგში ჩაღვრილი 

წყლები. ხშირია საცხოვრებელი სახლების დაზიანება ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მშენებლობის დროს გამოყენებული ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების მიზეზით, რის 

გამოც საჭირო ხდება ოჯახის განსახლება. 

რადგანაც გაირკვა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა ეკომიგრაციის 

პრევენციის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ, დემოკრატიის ინსტიტუტმა 

შეისწავლა 18 ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოს ნორმატიული ბაზა და 

საქმიანობა და მოამზადა დასკვნები მათ გასაძლიერებლად. შესწავლის დროს დემოკრატიის 

ინსტიტუტის თანამშრომლებმა ეკომიგრაციის პრევენციის მიმართულებით ადგილობრივი 

თვითმმართელობის ორგანოების ნორმატიული აქტების ექსპერტიზა განახორციელეს და 

ადგილებზე შეხვდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების (საკრებულო, 

მერია/გამგეობა) გადაწყვეტილების მიმღებ და ეკომიგრაციის საკითხებზე მომუშავე პირებს. 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის, სამუშაო შეხვედრების შედეგად გამოვლენილი 

პრაქტიკისა და დოკუმენტაციის კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი: 

 სხვადასხვა სახის სტიქიური მოვლენებისას მუნიციპალიტეტში არ იქმნება ცალკე 

დოკუმენტი (თუნდაც ანგარიშის სახით), რომელშიც იქნება მითითებული 

კონკრეტული სტიქიური მოვლენის დროს დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა, 

სტიქიის შედეგები, ინფორმაცია სტიქიის სალიკვიდაციო საქმიანობისა და 

განხორციელებული, ასევე დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.  

 მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს სისტემატიზებული ინფორმაცია, თუ რამდენი 

საცხოვრებელი სახლია მუნიციპალიტეტში და როგორია მათი მდგომარეობა 

საცხოვრებლად ვარგისიანობისა და სტიქიური მოვლენების მიმართ მდგრადობის 

თვალსაზრისით.  

 მუნიციპალიტეტების გამგეობის შესაბამის სამსახურებს, ბუნებრივია, აქვთ 

ინფორმაცია რამდენი საცხოვრებელი სახლის ან სხვა შენობა-ნაგებობის მშენებლობის 

ნებართვის გაცემა მოხდა გამგეობის მიერ, მაგრამ არ აქვთ ინფორმაცია სად, რა 

სტანდარტებით და რამდენი საცხოვრებელი სახლი აშენდა კონკრეტული პერიოდის 

განმავლობაში კონკრეტულ  მუნიციპალიტეტში. 

 არცერთ მუნიციპალიტეტში არ არსებობს შიდა ნორმატიული სახის დოკუმენტი, 

რომელშიც აღწერილი იქნებოდა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახისთვის დაზარალების კატეგორიის მინიჭების პროცედურა, უფლებამოსილი 

პირი, ვადები და ა.შ.  

 მუნიციპალიტეტები პრაქტიკულად ვერ უზრუნველყოფენ პრევენციული 

ღონისძიებების დამოუკიდებლი პროგრამების განხორციელებას მწირი ბიუჯეტის 

გამო. ამ მიმართულებით, ძირითადი თანხების გამოყოფა ხდება ან საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სოფლის 

განვითარების პროგრამის ან მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან.  

 მუნიციპალიტეტები ფინანსური რესურსების სიმცირის გამო ვერ უზრუნველყოფენ 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური მონიტორინგის ანგარიშის შედეგების 

გათვალისწინებას და შეთავაზებულ გადაუდებელი პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელებას. ასევე, ადგილზე გეოლოგების, არქიტექტორებისა და სხვა 

შესაბამისი ადამიანური რესურსების სიმცირის გამო პრაქტიკულად ვერ ახერხებენ ამ 

მიმართულებით დამატებითი ფუნქციების განხორციელებას. 

 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება ძირითადად ხდება საცხოვრებელი ფართის 

დაქირავებით, სახლის გასამაგრებლად სამშენებლო მასალების ან ერთჯერადი 

თანხების გაცემით. თუმცა, გაცემული კომპენსაციებისა და დახმარებების ხარჯვის 

მიზნობრიობის შეფასებისა და ამ პროცესების მარეგულირებელი მექანიზმები ან 

ნორმატიული აქტები მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ;  
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 მუნიციპალიტეტებში არ არის სტიქიით დაზარალებულთათვის დროებითი 

თავშესაფარი, ხოლო ე.წ. „სოციალური სახლების“ მშენებლობის პრაქტიკა, გარდა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებისა, კვლევის სამიზნე 

მუნიციპალიტეტებიდან არცერთს გააჩნია. ერთეულ მუნიციპალიტეტებში 

ფიქსირდება მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხული სხვადასხვა შენობა-ნაგებობის 

რეაბილიტაცია, სადაც შემდგომ, გარდა სტიქიით დაზარალებულებისა, ხდება 

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი სხვა ოჯახების დაკმაყოფილებაც.  

 კვლევის სამიზნე ყველა მუნიციპალიტეტი კარგად ხედავს სტიქიით 

დაზარალებულთა მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელების არსებულ 

ხარვეზებს და ესმით, რა მიმართულებით არის აუცილებელი ქმედითი ნაბიჯების 

გადადგმა. თუმცა, მოცემულ ეტაპზე ამას ვერ ახერხებენ, რადგან საჭირო რესურსები 

არ გააჩნიათ.  
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5. მთავარი მიგნებები 

5.1. განსახლების პოლიტიკა 
1. კონფლიქტების, ძალადობის, ეკოლოგიური და სხვა კატასტროფების შედეგად ქვეყნის 

შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირებთან მიმართებაში საქართველოში არ არის 

უზრუნველყოფილი საერთაშორისოდ აღიარებული ერთიანი მიდგომები და 

სტანდარტები. არ არსებობს ერთიანი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფდა 

ასეთი კატეგორიის მოქალაქეთა სახელმწიფო მხარდაჭერის ერთიანი, მდგრადი, 

სამართლიანი პოლიტის გატარებას ყოველგვარი ინდივიდუალური ჯგუფებისათვის 

ცალკე კანონების თუ სტატუსების მინიჭების გარეშე. 

2. ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული ეკომიგრაციის სფეროში არსებული ეროვნული  

კანონმდებლობის ანალიზით, უპირველეს ყოვლისა, დგინდება, რომ ამ სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკა და კანონმდებლობა, მიუხედავად ბოლო წლებში გადადგმული 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯებისა ჯერ კიდევ ზედაპირული ხასიათისაა და საჭიროებს 

დახვეწას.  

3. დღემდე არ არსებობს ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დამდგარი ზიანისა და 

კომპენსაციის დაანგარიშების ერთიანი მარეგულირებელი დებულებები და 

მეთოდოლოგია. 

4. საკანონმდებლო ვაკუუმია და პრაქტიკულად რეგულირების გარეშეა დარჩენილი ისეთი 

შემთხვევები, როცა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახი არ ტოვებს სტიქიური 

მაღალი რისკის ქვეშ არსებულ საცხოვრებელ გარემოს, არ თანხმდება სახელმწიფოს 

არცერთ შეთავაზებას მათი დროებითი უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

მიზნით.   

5. კომპაქტური ჩასახლების ადგილების მუნიციპალიტეტების ადგილობრივ ხელისუფლებას 

არ გააჩნია ამ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახების (ეკომიგრანტების) გაძლიერების/მხარდაჭერის პროგრამები; 

6. კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში მცხოვრებ სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებულ ოჯახებს აწუხებთ როგორც სოციალური სახის პრობლემები − 

უმუშევრობა, სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ისე − ინფრასტრუქტურული 

პრობლემები (გზა, წყალი და სხვა);  

7. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, მათ 

შორის ე.წ. „სოციალურ სახლებში“ ბინით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში საცხოვრებლის შეძენის ეტაპზე და შემდგომ არ ხდება უკუმიგრაციის 

პრევენციის ან უკუმიგრაციის გამომწვევი შესაძლო ისეთი რისკების შეფასება, 

როგორებიცაა: ინტეგრაცია, ახალ საცხოვრებელ გარემოში ადაპტაციის, საარსებო 

წყაროებზე და სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, დასაქმების/თვითდასაქმების 

შესაძლებლობა და სხვა). არ ხდება პროგრამის შესრულების მონიტორინგი იმ 

მიმართულებით, თუ რამდენად სრულყოფილად მოხდა ბიუჯეტის თანხებით შეძენილ 

საცხოვრებელ სახლში დაზარალებული ოჯახის ადგილმონაცვლეობა მათი 

გრძელვადიანი და მდგრადი დამკვიდრების კუთხით; 

8. ეკომიგრაციის სფეროში ცენტრალური და განსაკუთრებით ადგილობრივი 

თვითმმართველობების კანონმდებლობა ნაკლებად შეიცავს კონკრეტულ წესებს, 

პროცედურებს, კომპეტენტურ ორგანოთა კონკრეტულ მოვალეობებს. უფრო მეტიც, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საერთოდ არ ითვალისწინებს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას სტიქიით დაზარალებულთა 

საკითხების რეგულირების მიმართულებით;  

9. ცალკეულ შემთხვევებში, მუნიციპალიტეტები გამოთქვამენ მზაობას, განახორციელონ 

სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 

ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია და შემდგომ მათი თავშესაფრის 
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გარეშე დარჩენილი, მათ შორის სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის გადაცემა 

მუდმივი საცხოვრებლის, ან დროებითი თავშესაფრის სახით, თუმცა პრობლემა იქმნება 

სახელმწიფოს მხრიდან მუნიციპალიტეტისათვის ასეთი შენობა-ნაგებობის გადაცემის 

პროცესში; 

10. წლების წინ განსახლებულ ოჯახებს დღემდე საკუთრების უფლებით გადაცემული არ 

აქვთ საცხოვრებელი სახლები და მიწის ნაკვეთები, რომლებიც სახელმწიფომ „გადასცა“ და 

რომელშიც უწყვეტად ათ წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში (ხშირად 25 − 30 წელი) 

ცხოვრობენ; 

11. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბერის №779 ბრძანების 

საფუძველზე ამოქმედებული სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს სახლის შესყიდვას 

დაზარალებულის არჩევით, სწორი და სამართლიანი მიდგომაა, თუმცა, ეს ინსტრუმენტი 

საჭიროებს რამდენიმე მიმართულებით გაუმჯობესებას; 

12. საქართველოში 2014 წლიდან განსახლების ახალი ინსტრუმენტის ამოქმედების შემდეგაც 

არ არსებობს განსახლებული ოჯახების შეფასების სისტემა (ცხოვრობენ თუ არა ახალ 

საცხოვრისში, რამდენად დამკვიდრდნენ ახალ გარემოში, არის თუ არა უკუმიგრაციის 

შემთხვევები და ა.შ.); 

13. საქართველოში 2014 წლიდან ამოქმედებული განსახლების ახალი ინსტრუმენტი არ 

ითვალისწინებს იმ საცხოვრებელ გარემოში ცხოვრების შეზღუდვას, საიდანაც სტიქიური 

მოვლენების გამო გასახლდა დაზარალებული ოჯახი;  

14. საქართველოში 2014 წლიდან ამოქმედებული განსახლების ახალი ინსტრუმენტით, 

საბიუჯეტო წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური და ცენტრალური ბიუჯეტის 

ფარგლებში ხდება საშუალოდ 200 საცხოვრებელი სახლის შესყიდვა, რაც არ არის 

საკმარისი, რადგანაც დაზარალებული და მომლოდინე ოჯახების რიცხვი ძალიან მაღალია 

− 2 000-ზე მეტი. ამავდროულად, ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილთა რიცხვი, 

რომლებიც ბუნებრივია, ამ პროგრამის სამიზნე ჯგუფებია. 

5.2. ეკომიგრაციის პრევენცია  
 

1. ფაქტია, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მხოლოდ 

განსახლების მიმართულებით მუშაობს და სამინისტროს კომპეტენცია ამ ეტაპზე არ 

მოიცავს ეკომიგრაციის პრევენციის საკითხებს; 

2. საქართველოში 2014 წელს შეიქმნა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 

საბჭო (პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანო). საბჭოს უშუალო ჩართულობით 

მომზადდა და შემდგომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის #4 

დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 

წლების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი სხვადასხვა 

საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს სტიქიური კატასტროფების (მეწყრულ-

გრავიტაციული, ღვარცოფული, მიწისძვრის, ზვავის და ა.შ.) რისკების შემცირების 

საკითხებსაც. ამ დოკუმენტის მისია ძირითადად ეკოლოგიისა და გარემოსდაცვითი 

საკითხებით შემოიფარგლება, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეკომიგრაციის რისკების 

შესამცირებლად, თუმცა არასაკმარისი; 

3. პრევენციის და მონიტორინგის კუთხით მნიშვნელოვანია საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს, 

გეოლოგიის დეპარტამენტის როლი და საქმიანობა, რომლის ფუნქციებსაც, სხვა 

ფუნქციებთან ერთად, წარმოადგენს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, 

ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ექსტრემალური გააქტიურების პირობებში სიტუაციის 

ოპერატიული შეფასება, უარყოფითი შედეგების დადგენა, საშიშროების რისკის 
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განსაზღვრა, საგანგებო სიტუაციაში მოქცეული მოსახლეობისათვის რეკომენდაციების 

გაცემა და სათანადო დასკვნების მომზადება გადაუდებელი ღონისძიებების 

გასატარებლად. აღნიშნული უწყება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს 

ყოველწლიურ გეოლოგიურ დაკვირვებას და მონიტორინგს რის შედეგებსაც, თანმდევი, 

რისკების თავიდან აცილების და შემცირების შესახებ რეკომენდაციებით ყოველწლიური 

ბიულეტენის სახით აქვეყნებს. თუმცა რამდენად სრულყოფილად ხდება ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან ბიულეტენით გაცემული 

რეკომენდაციების გათვალისწინება  - ეს ცალკე  კვლევის საგანს წარმოადგენს; 

4. ეკომიგრაციის პრევენციის კუთხით საინტერესო პროგრამა აქვს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომელიც 

სტიქიური მოვლენების შედეგად გეოლოგიურად არამდგრადი მიწიდან სახლის სხვა 

გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე (დაზარალებულის საკუთრებაში არსებული) 

ადგილმონაცვლეობის ხარჯების დაფინანსებას გულისხმობს; 

5. საქართველოში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი აქტიურად მუშაობს ეკომიგრაციის 

პრევენციის მიმართულებით (დაზიანებული სახლების გამაგრების, ფერდსამაგრი და 

ნაპირსამაგრი ღონისძიებების გატარება და სხვა), რაც ცალსახად მისასალმებელია. 

ამავდროულად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ერთი ნაწილი თვლის, 

რომ ეკომიგრაციის პრევენცია არაა „მისი საქმე“ და ეს რომელიმე სხვა უწყებამ უნდა 

გააკეთოს. რამდენიმე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ხელმძღვანელი 

ფიქრობს, რომ ეკომიგრაციის პრევენცია ნამდვილად ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმეა, თუმცა მათ არ აქვთ ამისთვის ფინანსური რესურსები და შესაბამისად არც არაფერს 

გეგმავენ ამისთვის; 

6. სტიქიური მოვლენების საფრთხე ხშირად ადამიანის ხელით დამატებით შექმნილი 

მიზეზებით იზრდება (არასწორად და უხარისხოდ აშენებული სახლი, ნიადაგში 

ჩაღვრილი წყლები, ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობის დროს 

გამოყენებული ინსტრუმენტები და ტექნოლოგიები), რაც იწვევს საცხოვრებლის 

დაზიანებასა და ოჯახის განსახლების საჭიროებას; 

7. ფაქტია, რომ საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამომწვევი რისკების შეფასებისა და 

მართვის ინსტრუმენტების/გამოცდილების ნაკლებობა შეინიშნება როგორც ეროვნულ, 

ასევე ადგილობრივ დონეზე; 

8. სხვადასხვა პერიოდში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 

გადაეცათ ფულადი დახმარება (კომპენსაცია), თუმცა არავის შეუფასებია ამ 

ინსტრუმენტის მიზნობრიობისა და გრძელვადიანი შედეგების, ეფექტურობის საკითხი; 

9. მუნიციპალიტეტები, სადაც უკვე არსებობს სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზიანებული სახლების გამაგრების/დაზიანების გამოსწორების პრაქტიკა, უმეტეს 

შემთხვევაში თავს არიდებენ სახელმწიფო შესყიდვის მოდელს (ტენდერი), 

დაზარალებულებს გადასცემენ თანხებს და ამ მეთოდით ახდენენ ეკომიგრაციის 

პრევენციას. შესაბამისად, დაზარალებული ოჯახები თავისი შეხედულებისამებრ ახდენენ 

დაზიანებული სახლების გაუმჯობესების სამუშაოების ორგანიზებას, რაც ხშირად 

არაკვალიფიციურია და არ ეყრდნობა საექსპერტო დასკვნებს; 

10. სტიქიური მოვლენების შედეგების პრევენციის მიმართულებით ცენტრალური 

ხელისუფლების ჩართულობის ხარისხი ძალიან დაბალია. ამ მიმართულებით 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა ძირითადად ხდება სტიქიური მოვლენების 

დადგომის შემდგომ, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

დაფინანსების ფარგლებში. 

11. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები მხოლოდ არაპირდაპირ ფუნქციად 

მიიჩნევენ ეკომიგრაციის პრევენციის საკითხს (რამდენიმე გამონაკლისის გარდა). ამ 

მიმართულებით მათი მუშაობა ხშირად სპონტანურია და ძირითადად თავშესაფრის 
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გარეშე დარჩენილი ოჯახებისათვის გაურკვეველი ვადებით დროებითი საცხოვრებლის 

დაქირავებით შემოიფარგლება; 

12. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები სამწუხაროდ, ნაკლებად რეაგირებენ 

მშენებლობებზე, რომლებიც სოფლებში ხორციელდება (სახლების გადატანა, ახლის 

მშენებლობა და ა.შ.); 

13. არ არსებობს ნორმატიული ბაზა, რომლითაც დარეგულირდება ეკომიგრაციის 

პრევენციისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა განსახლების 

პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კონკრეტული როლი, 

ფუნქციები, აღრიცხვის, კვლევისა და რეაგირების ინსტრუმენტები. 

 

6. რეკომენდაციები 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი რეკომენდაციები, რომლებიც გამომდინარეობს 

მთავარი მიგნებებიდან, ინდივიდუალური და ჯგუფური შეხვედრების, ფორუმებისა თუ 

პრეზენტაციების ფორმაში უკვე განხილულია შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულებებთან. 

 

6.1. განსახლების პოლიტიკა 

6.1.1. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები 
 

1. წლების წინ კომპაქტურად ჩასახლებული ეკომიგრანტების მხარდაჭერის, ადგილზე 

დამკვიდრების, გაძლიერებისა და ინტეგრაციის მიზნით: 

 

1.1. სახელმწიფოს მიერ გასულ პერიოდში განსახლებულ ოჯახებს უმოკლეს დროში 

საკუთრების უფლებით უნდა დაურეგისტრირდეს საცხოვრებელი სახლები და მიწის 

ნაკვეთები; 

1.2. სახელმწიფოს მიერ გასულ პერიოდში განსახლებული ოჯახებისათვის 

(განსაკუთრებით კომპაქტური ჩასახლებებისათვის) უნდა ამოქმედდეს ადგილზე 

დამკვიდრების/გაძლიერების ხელისშემწყობი პროგრამები (მცირე საოჯახო ბიზნესის 

ამოქმედების/გაძლიერების ხელშეწყობა, პროფესიის შესწავლა და ა.შ.), ასევე 

დროულად უნდა იქნეს მოგვარებული ინფრასტრუქტურული საკითხები - გზა, 

წყალმომარაგება, გაზიფიცირება; 

1.3. განხორციელდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რათა 

ცენტარლური/ადგილობრივი შესაბამისი ორგანოები, აღიჭურვონ 

უფლებამოსილებით რათა მოახდინონ იძულებითი ფორმით მოქალაქეთა ევაკუაცია 

იმ ტერიტორიიდან რომელიც წარმოადგენს სიცოცხლისათვის საშიში მაღალი რისკის 

ზონას.  

 

2. 2014 წლიდან ამოქმედებული ახალი ინსტრუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს 

დაზარალებულის არჩევით სახლის შესყიდვაში დახმარებას 25 000 ლარამდე თანხით, 

უნდა გაუმჯობესდეს/ გაძლიერდეს ექვსი მიმართულებით: 

 

2.1. პროგრამის ბიუჯეტი უნდა იყოს იმ რაოდენობის, რომ პასუხობდეს სახელმწიფოში 

უკვე რეგისტრირებული დაზარალებული ოჯახების მოთხოვნას (სხვაგვარად 

სახელმწიფო ვერ დაეწევა პროცესს და მუდმივად გვექნება მდგომარეობა, როცა 2 500 

ოჯახი საჭიროებს განსახლებას ხოლო ჩვენ მხოლოდ 200 ოჯახს ვაკმაყოფილებთ); 

2.2. საცხოვრისის შესყიდვის პროგრამაში ჩართვის ერთ-ერთი წინაპირობა უნდა იყოს 

დაზარალებული ოჯახის მხრიდან სახელმწიფოს სასარგებლოდ იმ ქონების დათმობა, 
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სადაც ცხოვრება დაუშვებელია სტიქიური მოვლენების განმეორების მაღალი 

რისკების გამო; 

2.3. უნდა შემუშავდეს პროგრამაში ჩართული ოჯახებისთვის საცხოვრებლის შესყიდვის 

შემდგომი მონიტორინგის სისტემა, რომელიც შეაფასებს, ცხოვრობენ თუ არა ისინი 

პროგრამის ფარგლებში შესყიდულ საცხოვრისში, რამდენად დამკვიდრდნენ ახალ 

გარემოში და ა.შ.; 

2.4. უნდა ამოქმედდეს პროგრამაში ჩართული ოჯახების მხარდაჭერის ინსტრუმენტი, 

რომელიც თან სდევს ახალ საცხოვრისში ცხოვრების პირველ პერიოდს (პროფესიის 

შესწავლა, მცირე საოჯახო ბიზნესის წამოწყება და ა.შ.); 

2.5. პროგრამის მიდგომა უნდა იყოს ერთიანი. თუ ქვეყანაში საჭირო გახდება 

დაუყოვნებლივ რამდენიმე ოჯახის განსახლება, რომლებიც პროგრამაში ვერ 

მოხვდებიან და უფლებამოსილი სახელმწიფო დაწესებულებები მიზანშეუწონლად 

მიიჩნევენ მათ ქირით უზრუნველყოფას ალტერნატიულ საცხოვრისში, შესაბამისი 

ღონისძიებები (მათ შორის საცხოვრისის შესყიდვა) უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან; 

2.6. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით კონკრეტულად განისაზღვროს 

სტიქიური მოვლენების დროს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებისა და 

პასუხისმგებლობის ფარგლები. 

  

6.1.2. ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოები 
 

1. წლების წინ მათ ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული ეკომიგრანტების 

მხარდაჭერის, ადგილზე დამკვიდრების, გაძლიერებისა და ინტეგრაციის მიზნით 

ადგილობრივმა და რეგიონულმა ხელისუფლების ორგანოებმა უნდა: 

 

1.1. მოაწესრიგონ ინფრასტრუქტურა იმ ხარისხით და პირობებით, რაც სხვა, 

ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის არის შექმნილი; 

1.2. აამოქმედონ ადგილობრივი პროგრამები, რომლებიც ჩასახლებული ოჯახების 

გაძლიერებას ისახავს მიზნად (პროფესიის შემსწავლელი სერვისები, მცირე საოჯახო 

ბიზნესის ამოქმედება/გაძლიერება, საკმარისი რაოდენობით მიწის ნაკვეთების 

გამოყოფა და ა.შ.); 

1.3. აამოქმედონ ადგილობრივი პროგრამები, რომლებიც მათ ტერიტორიაზე 

ჩასახლებული ეკომიგრანტებისა და ადგილობრივი მოსახლოების დაახლოებას, 

ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს (სპორტული, კულტურული, გასართობი 

ღონისძიებები); 

 

2. საქართველოში 2014 წლიდან ამოქმედებული ახალი პროგრამის იმპელმენტაციის 

პროცესში ჩართულობის/მონაწილეობის კუთხით: 

 

2.1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა მოამზადონ შიდა ნორმატიული 

აქტები, რომელშიც განისაზღვრება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახის განსახლების პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის 

პროცედურა, ვადები, პასუხისმგებელი სტრუქტურა/პირი და საჭირო რესურსები; 

2.2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა დაიწყონ მუშაობა იმ 

მიმართულებით, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში, თუნდაც 5 − 10 ოჯახს 

ყოველწლიურად შეუსყიდონ საცხოვრისი უკვე არსებული სისტემის შესაბამისად. 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ისეთი ოჯახების შერჩევა, რომლებიც საცხოვრისის 

შესყიდვას საჭიროებენ, შესაძლებელია საქართველოს ოკუპირებული 
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ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს ელექტრონულ ბაზაზე დაყრდნობით. 

2.3. ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებთან წერილობითი კომუნიკაციის 

პრაქტიკის დამკვიდრება, რითაც აღირიცხება სახელმწიფოს მიერ გატარებული 

ღონისძიებები, დაზარალებულის პოზიცია და ა.შ. 

 

6.2. ეკომიგრაციის პრევენცია 

6.2.1. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები 
 

1. ადგილობრივ დონეზე უნდა განისაზღვროს კონკრეტული სახელმწიფო დაწესებულება, 

რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ეკომიგრაციის რისკების კვლევაზე, პრევენციული 

ღონისძიებების დაგეგმვასა და შესრულებაზე; 

2. უნდა შემუშავდეს ეფექტური თანამშრომლობის, ანგარიშვალდებულებისა და 

მონიტორინგის ინსტრუმენტები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს ყოველწლიური გეოლოგიურ დაკვირვების და მონიტორინგის 

შედეგების, თანმდევი რისკების თავიდან აცილებისა და შემცირების შესახებ 

რეკომენდაციების პრაქტიკაში გამოყენებისა და აღსრულების კუთხით; 

3. ეკომიგრაციის პრევენციის კუთხით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა, რომელიც სტიქიური 

მოვლენების შედეგად გეოლოგიურად არამდგრადი მიწიდან სახლის დაზარალებულის 

საკუთრებაში არსებულ სხვა, გეოლოგიურად მდგრად ადგილზე ადგილმონაცვლეობის 

ხარჯების დაფინანსებას გულისხმობს უნდა გავრცელდეს საქართველოს სხვა 

რეგიონებში. ეს პროგრამა შეიძლება არსებობდეს, როგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონულ, 

ან ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. 

 

6.2.2. ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოები 
 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, სადაც აქტუალურია სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების პრევენციის საკითხი, უნდა 

უზრუნველყონ: 

1. შიდა ნორმატიული აქტების ამოქმედება, რომლითაც დეტალურად განისაზღვრება: 

 

1.1. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების შესახებ მონაცემების 

შეგროვების, აღრიცხვისა და ინფორმაციის დახარისხების სისტემა;  

1.2. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების მხარდაჭერის 

ინსტრუმენტები, რომლებიც შემდგომში გამორიცხავს დაზარალებული ოჯახის 

განსახლების საჭიროებას (დაზიანებული სახლის გამაგრება, ადგილმონაცვლეობა და 

ა.შ.)  

1.3. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაცემული 

კომპენსაციებისა და დახმარებების ხარჯვის მიზნობრიობის მონიტორინგი, შეფასება 

და ამ პროცესების მარეგულირებელი მექანიზმები; 

1.4. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრისის გამაგრების 

დროს გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს სახელმწიფო 

შესყიდვის მოდელს და არა დაზარალებულისათვის კომპესაციის/ფულადი 

დახმარების გადაცემას; 

1.5. ვალდებულებად დაადგინონ დაზარალებულთან წერილობით კომუნიკაცია; 
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1.6. განსაზღვრონ მაქსიმალური ვადა, რომელიც სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახისთვის დროებითი თავშესაფრის დაქირავებისთვის უნდა იქნას 

გამოყენებული; 

1.7. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა გაამკაცრონ საცხოვრებელი 

სახლების მშენებლობის მონიტორინგის ინსტრუმენტები. ხშირად ამ კუთხით 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის პრაქტიკაში ამოქმედებაც საკმარისია და 

არაა საჭირო დამატებითი ნორმატიული აქტების მიღება. თუმცა, სადაც საჭიროა, 

ასეთი აქტებიც უნდა იქნეს მიღებული; 

1.8. უნდა შეიქმნას მუნიციპალიტეტების ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

დეტალური რუკები, სადაც წარმოდგენილია დაზუსტებული ინფორმაცია ყველა 

უბანსა და დასახლებაში არსებული მდგომარეობისა და რისკების შესახებ. 
 

2. დაფინანსების მოძიების შესაძლებლობები: 

 

2.1. ადგილობრივი ან რეგიონული ხელისუფლების ორგანოებმა უნდა მოამზადონ 

დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილი იქნება სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახები, მათი საჭიროებები, დახმარების გეგმა და საჭირო 

ფინანსური რესურსები; 

2.2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილების მიმღებმა 

პირებმა აქტიური კომუნიკაცია უნდა აწარმოონ ცენტრალური ხელისუფლების 

ორგანოებთან საჭირო დაფინანსების მოძიების მიზნით (წერილობითი კომუნიკაცია, 

ინდივიდუალური შეხვედრები, პრეზენტაციები, მაჟორიტარის ინსტრუმენტის 

გამოყენება); 

2.3. საჭირო დაფინანსების გრანტის ან სესხის სახით მოძიების მიზნით ადგილობრივი ან 

რეგიონული ხელისუფლების ორგანოებმა აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ 

სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციასთან. ამ მიზნით მათ მონაწილეობა უნდა მიიღონ 

გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებში, ან უშუალოდ აწარმოონ კონსულტაციები 

დონორებთან. ასევე მიზანშეწონილია იმ ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, რომელთაც საგრანტო თანხების მოძიებისა და 

მართვის გამოცდილება გააჩნიათ. 


