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წინასიტყვაობა 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 - 2023) 

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიზნით 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და დაინტერესებული მხარეების თანამონაწილეობით 

შემუშავებულ დოკუმენტს, რაც გამოიხატება არსებული საჭიროებების შესწავლაში, 

მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრაში და მათ მისაღწევად საჭირო ღონისძიებების 

შემუშავებასა და განხორციელებაში. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი წარმოადგენს 

საშუალოვადიან სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც 

ასახავს ადგილობრივ მთავარ მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ 

მექანიზმებს. 

საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების პროცესი ითვალისწინებდა 

მაღალ სამოქალაქო აქტივობას და ინტერესთა ყველა ჯგუფის შეხედულების გაანალიზებას. 

სწორედ, თანამონაწილეობით პრინციპს ეფუძნება დოკუმენტის შემუშავების პროცესი და 

წარმოადგენს კომპლექსურ მიდგომას გააერთიანოს სხვადასხვა მხარეების ინტერესები, 

მოსაზრებები, პრიორიტეტები და პრობლემების გადაჭრის ხედვა, განვითარებისა და 

პროგრესის საზიარო მიზნის მისაღწევად.   
დოკუმენტის შემუშავების პროცესის ინიციატორი იყო მუნიციპალიტეტის მერი, რომელმაც 

ჩამოაყალიბა დოკუმენტის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფი. 

დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფმა იხელმძღვანელა პროექტის ფარგლებში შექმნილი 

„მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენის პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო“ მეთოდოლოგიით და უზრუნველყო დაგეგმვის პროცესში სამოქალაქო და 

კერძო სექტორის მაღალი ჩართულობა, ქალებისა და ახალგაზრდების აქტიური 

მონაწილეობით. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის განსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნას 

მრავალფეროვანი აუდიტორიის მონაწილეობა და ჩართულობა დაგეგმვის პროცესში. 
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1. მუნიციპალიტეტის ხედვა, მიზნები და ამოცანები 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ხედვა ეფუძნება კუთხისა და მისი სტრუქტურული 

განვითარების მრავალმხრივ ანალიზს, შესაბამის ფაქტობრივ და სიტუაციურ დიაგნოსტიკას, 

რომელიც განხორციელდა წინამდებარე დოკუმენტის მომზადების პროცესში, სათანადო 

მეთოდოლოგიისა და საზოგადოების სხვადასხვა ფენების ჩართულობის საფუძველზე. იგი, 

არსებული მატერიალური და არამატერიალური რესურსების გათვალისწინებით 

დამყარებულია მუნიციპალიტეტის შემდგომი განვითარების შესაძლებლობებზე, მის 

პოტენციალზე. გამომდინარე იქიდან, რომ მესტიას გააჩნია უდიდესი ტურისტული 

პოტენციალი, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობა, რაც საბოლოო ჯამში დადებით სოციალურ და ეკონომიკურ ეფექტს იძლევა 

არამხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობაზე, არამედ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე.  

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, ზემო სვანეთის ისტორიული მხარე გამორჩეულია 

მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით, შენარჩუნებული ბუნებრივი ეკოსისტემებით, 

ლამაზი ლანდშაფტებით, მატერიალური და არამატერიალური ისტორიულ-კულტურული 

მემკვიდრეობით, ბუნებასთან ჰარმონიულად შერწყმული კოშკოვანი დასახლებების 

სისტემითა და განაშენიანების სტრუქტურით, მდგრადი განვითარების პრინციპებზე 

დაფუძნებული ტრადიციული ცხოვრების წესით, თვითმყოფადი კულტურით, საეკლესიო 

და ხალხური დღესასწაულების უწყვეტი ტრადიციით. გამორჩეულია ქრისტიანული 

ტაძრები, შუასაუკუნეების უნიკალური ფრესკები, მთის უნიკალური არქიტექტურა და 

საყოფაცხოვრებო ნაგებობები, რომლებიც მიჩნეულია ქართული ხუროთმოძვრების 

შედევრებად. ამ უმნიშვნელოვანესი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვისა 

და შენარჩუნების, ტურიზმის განვითარების, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნისა 

და კუთხის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 

გასატარებელია რიგი ღონისძიებები, კერძოდ: 

 კარგად განვითარებული ტექნიკური, ტურისტული და სოციალური ინფრასტრუქტურა. 

 მუნიციპალიტეტის მატერიალური აქტივებისა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული 

განვითარება და გამოყენება. 

 ტურისტული ინდუსტრიის მრავალმხრივი განვითარება. 

 მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა. 

 სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მეწარმეობის განვითარება. 

 შრომითი რესურსების უწყვეტი გადამზადება და კარგად განვითარებული ზოგადი და 

პროფესიული  საგანმანათლებლო სისტემა. 

  დაცული ტერიტორიების, რეკრიაციული და საკურორტო  სისტემების ჩამოყალიბება. 

 ეფექტიანი მმართველობა და ძლიერი სამოქალაქო სექტორი. 

აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის  საშუალოვადიანი განვითარების ხედვაა: 2023 

წლისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტი გახდეს ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი კუთხე 

საქართველოში თავისი მდგრადი ეკონომიკითა და სოციალური მდგომარეობით. მისი 
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მახასიათებლები იქნება: არსებული აქტივების გონივრული მართვისა და ეფექტიანი 

გამოყენების გზით,  მძლავრად განვითარებული ტურიზმი,  სოფლის მეურნეობა, 

გადამუშავებისა და მცირე ბიზნესის სფეროები, მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატი და 

განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული ბაზრების 

ათვისებას, გაზრდის შემოსავლებს და ამაღლდება  მოსახლეობის ცხოვრების დონე. 

პრიორიტეტული გახდება ეკოლოგიურად სუფთა, ნატურალური და მაღალხარისხიანი, 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება,  გაიზრდება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის 

როლი  ქვეყნის მდგრადი  ეკონომიკური ზრდის საქმეში.  

მუნიციპალიტეტის მიზნები და ამოცანები 

მიზანი 1.  მოსახლეობის საცხოვრებელი და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება 

ამოცანა 1.1 საკომუნიკაციო და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 

ამოცანა 1.2 გასართობი და დასასვენებელი გარემოს შექმნა 

ამოცანა 1.3  სოციალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების შექმნა/გაუმჯობესება 

ამოცანა 1.4 მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ  და სხვა ღონისძიებებში, 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა 

მიზანი 2. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა 

ამოცანა 2.1 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 

ამოცანა 2.2 ტურიზმის განვითარება და ტურისტული სერვისების 

მრავალფეროვნება 

ამოცანა 2.3 სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის 

გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის წახალისება 

ამოცანა 2.4 უწყვეტი განათლების სისტემის შექმნა და მოსახლეობის კვალიფიკაციის 

ამაღლება 

მიზანი 3. მდგრადი განვითარება გარემოს დაცვითა და ეკოსისტემის შენარჩუნებით 

ამოცანა 3.1 უნარჩენო წარმოების მხარდაჭერა  

ამოცანა 3.2 გამწმენდი და სხვა სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

ამოცანა 3.3 ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის ამაღლება 

 

დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად აქტივობების 

დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები და ხელი შეეწყობა 

გენდერული თანასწორობის დამყარებას. წარმოდგენილი მიზნები და ამოცანები ემსახურება 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას და აერთიანებს ადგილობრივ დონეზე 

სიღარიბის დაძლევისთვის კონკრეტულ ქმედებებს.  
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2. სიტუაციის ანალიზი 

2.1 ძირითადი სოციალურ ეკონომიკური მონაცემების მიმოხილვა 
მესტიის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ჩრდილო დასავლეთ ნაწილში, კავკასიონის 

სამხრეთ კალთებზე, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში, ზღვის დონიდან 1500 მ-ზე 

მდებარეობს. მისი ფართობი 304,5 ათ ჰა-ს შეადგენს. აქედან სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულებს 94,3 ათ ჰა უკავია, რომელიც მთელი ტერიტორიის 30,9%-ს შეადგენს, ხოლო  46 

%, 137,5 ჰა კი ტყის ფართობს. მუნიციპალიტეტი საქართველოში ყველაზე მაღალმთიან და 

მცირემიწიან კუთხეს წარმოადგენს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთიდან ლენტეხი, სამხრეთით წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით აფხაზეთი, ჩრდილოეთით კი ყარაჩაი და ბალყარეთი 

(რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკა) ესაზღვრება. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარ მდინარეს ენგური წარმოადგენს. მდინარეები ენგური, 

მესტია ჭალა, ნენსკრა,  და სხვა საქართველოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჰიდროლოგიურ 

რესურს წარმოადგენენ. 

მესტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში  200-მდე მყინვარია, რომელთა საერთო ფართობი 285 

მ2-ს შეადგენს, მათ შორისაა  კავკასიონის უმაღლესი მწვერვალები: შხარა (5 201 მ), 

თეთნულდი (4 974 მ), უშბა (4 710 მ), შხელდა (3 820 მ).  

მესტიიდან მანძილი თბილისამდე 477 კმ-ია, ქალაქ ზუგდიდამდე კი, სადაც უახლოესი 

სარკინიგზო სადგური მდებარეობს 138 კმ. უახლოესი საპორტო ქალაქი ფოთი კი მესტიიდან 

226 კმ-ზეა. მანძილი სამთო სათხილამურო კურორტ თეთნულდამდე მესტიის ცენტრიდან 

15, ხოლო ჰაწვალამდე 8 კმ-ია. მესტიის აეროპორტი ცენტრიდან 2 კმ-ში მდებარეობს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია 1 დაბის და 162 სოფლის ტიპის დასახლება, 

რომლებიც გაერთიანებული არიან 1 სადაბო და  17 თემის ადგილობრივ თვითმმართველ 

ორგანოში.  

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი  

(იხ. დანართი), რაც დამატებით მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს აძლევს ადგილობრივ 

მოსახლეობას თუ ბიზნეს სექტორს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2019 წლის 1 იანვრის სტატისტიკით შეადგენს 9,5 

ათას კაცს, რაც მთლიანად რეგიონის მოსახლეობის 3%-ია. მათგან ქალაქად მცხოვრებთა 

რაოდენობა, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, 20%-ია, ხოლო 80% ნაწილდება სასოფლო 

დასახლებებზე. მოსახლეობის 49.9% ქალი და 50,1% მამაკაცია. მოსახლეობის რიცხოვნობა 

ბოლო 5 წლის მანძილზე (2015-2019წწ.) სტაბილურად რჩება ერთ დონეზე და არ ახასიათებს 

მზარდი ან კლებადი დინამიკა. მოსახლეობა შემცირებულია 2009 წელთან შედარებით 28.6%-

ით, მაგრამ გაზრდილია 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით 17.8%-ით. სტაბილური 

ტენდენციით ხასიათდება მოსახლეობის სიმჭიდროვეც ერთ კვ.კმ-ზე ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში და 2019 წლის 1 იანვრის მონაცემებით შეადგენს 3,1 კაც/კვ.კმ-ზე. 
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მოსახლეობის საშუალო ასაკი 39,5-ია მათ შორის ქალების 42,5,  მამაკაცების 36,5 წელი.  

მესტია მოსახლეობის სიმჭიდროვის თვალსაზრისით ერთერთი ყველაზე მეჩხერად 

დასახლებულ რეგიონს მიეკუთვნება, თითქმის 16 ჯერ ჩამოუვარდება  ქვეყნის მაჩვენებელს.  

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 2015 წლიდან 2018 წლის ბოლომდე გაიზარდა  

4%-ით და მიაღწია 501 კაცს. რაც შეეხება პენსიის მიმღებთა რაოდენობას მოცემული დროის 

მონაკვეთში გაიზარდა 1%-ით (2 005 კაცი).  

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებით ეკონომიკურად აქტიური 

მოსახლეობის წილი 15+ ასაკის მოსახლეობაში არის 80%. 2018 წლის მონაცემებით 

მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სუბიექტების წილი რეგიონულ მაჩვენებელთან მიმართებაში 2%-

ია და 16%-იანი ზრდით ხასიათდება (2015- 2018წწ.). 

მესტიის მუნიციპალიტეტში  საშიში  პროცესების განვითარებას განაპირობებს მისი  

გეოლოგიური აგებულება, რთული ტექტონიკა, ხშირი ჰიდროგრაფიული ქსელი და 

სპეციფიკური კლიმატურ-მეტეოოლოგიური პირობები. აქ ხშირია ისეთი მოვლენები, 

როგორიცაა  მეწყერი, ზვავი, ქვათაცვენა, ღვარცოფი, წყალმოვარდნა და მდინარეების 

ადიდება. 

წიაღისეული და სხვა ბუნებრივი რესურსები. მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი 

წიაღისეული სიმდიდრეა ბარიტი, მარმარილო, ტყვია-თუთია,  მოსაპირკეთებელი კირქვა, 

სახერხი ქვისა და ღორღის ნედლეული. რეგიონში უხვად მოიპოვება  მინერალური წყლები, 

რომლებიც სამკურნალო თვისებებით  ხასიათდებიან. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ 

არსებობის გამო არ ხდება მათი გამოყენება. (აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 

კვედილაშის მჟავე წყალი მეოცე საუკუნის 50-70-იან წლებში გამოიყენებოდა, როგორც 

ბანეოლოგიური კურორტი სხვადსხვა დაავადებების სამკურნალოდ). 

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით, აქ მდებარეობს რეგიონში 

ყველაზე გრძელი მდინარე ენგური (213 კმ.). ბოლო პერიოდში აქტიურად დაიწყო ამ 

რესურსების გამოყენება და მიმდინარეობს მცირე და საშუალო ზომის ჰესების მშენებლობა 

მესტია ჭალაზე, ნენსკრაზე, მდ.ნაკრაზე. მდ.ლახამზე, მდ. კასლეთზე. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 46. % ტყეს უკავია და ტყის ფონდი137.5 ჰა-ია. ტყეების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი მაღალი დაქანების ფერდობებზეა განფენილი და გარდა სამრეწველო 

დანიშნულებისა ნიადაგდაცვითი, წყალმარეგულირებელი და კლიმატმარეგულირებელი 

ფუნქცია გააჩნიათ. ფოთლოვანი სახეობათა მაგარმერქნიანი ჯიშებიდან ძირითადად 

გვხვდება წიფელი, მუხა და რცხილა, ხოლო რბილმერქნიანი, წიწვოვანი ჯიშებიდაბ ნაძვი, 

ფიჭვი და სოჭი. 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საჯარო სტრუქტურებში საშუალოდ დასაქმებულია 1,764 

კაცი, კერძო სტრუქტურაში 1338 პირი, თვითდასაქმებულთა რაოდენობა 1665 -ს შეადგენს, 

შრომისუნარიანი მოსახლეობის 72,4% დასაქმებულია. უმუშევრობა კი  27,6% -ია. 

შრომისუნარიანი მოსახლეობის ხვედრითი წილი 60,2%-ია.   
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მესტიის მინიციპალიტეტში 2017 წელს 176 ბავშვი დაიბადა 2018 წელს კი 155 ბავშვი. ბოლო 

წლების განმავლობაში იკლო მოსახლეობის ბუნებრივი მატების მაჩვენებელმა, მოსახლეობის 

მატება კი ძირითადად გამოწვეულია  მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უკან დაბრუნების 

პროცესით. 

2019 წლის ოქტომბრისათვის მესტიაში სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა რაოდენობა 997-ია, 

2,008 პირი პენსიონერი და სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებია, 155 პირი შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე  და 27 ბენეფიციარი ეტლით მოსარგებლეა.  

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალურ ჭრილში არ არის ხელმისაწვდომი უმუშევარ პირთა 

რაოდენობის მოძიება, გამოყენებული იქნა სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალური 

მონაცემები და სხვადასხვა კვლევები, რომლებიც ტარდებოდა სხვადასხვა ორგანიზაციების 

მიერ.  

2.2 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა 

მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის, ადგილობრივი ეკონომიკის მდგრადი განვითარება, მისი 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, კერძო საქმიანობის სტიმულირება, ინვესტიციების 

მოზიდვა და ახალი, გრძლევადიანი სამუშაო ადგილების შექმნა, პრიორიტეტული 

მიმართულებებია. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში წარმმართველი და ყველაზე მეტად 

განვითარებული ტურიზმის სექტორია, რომელიც ძირითადად სათავგადასავლო, 

სპორტული (სათხილამურო და მთამსვლელობის) კულტურულ-შემეცნებითი, 

გასტრონომიული და ეკო მიმართულებით ვითარდება.  მზარდი ტურიზმის პირობებში, 

რომელიც სიღარიბის დაძლევისა და მოსახლეობის თვითდასაქმების ერთ-ერთ უძლიერეს 

ბერკეტს წარმოადგენს. განვითარდა ბიზნეს სექტორიც  სხვადასხვა მიმართულებით 

(სასტუმრო, სარესტორნო, სატრანსპორტო და სხვა). 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია მინერალური წლებითა და ჰიდროლოგიური რესურსებით. აქ  

ენერგეტიკის განვითარების, მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობის დიდი პოტენციალი 

არსებობს ასევე შესაძლებელია სამკურნალო გამაჯანსაღებელი სანატორიუმის ტიპის 

დაწესებულებების შექმნა.  

მუნიციპალიტეტს გააჩნია შესაძლებლობა განავითაროს ხე-ტყის გადამამუშავებელი 

მრეწველობა, ხე-ტყის სახერხი საამქროების ბაზაზე შეიქმნას უნარჩენო წარმოება.   სოფლის 

მეურნეობის მიმართულებით განვითარებულია მეცხოველეობა, მხოლოდ პირადი 

მოხმარებისთვის ითესება მარცვლეული კულტურები და კარტოფილი.  მესტიას 

ალპინიზმის  დიდი ტრადიცია აქვს და იგი ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი 

ხელშემწყობ პირობას წარმოადგენს, აქ გადის მაღალმთიანი ტურისტული მარშრუტები 

ნაკრის, ბეჩოს და ლატფარის უღელტეხილებზე. 

სოფლის მეურნეობა. მესტიის მუნიციპალიტეტი საქართველოს მასშტაბით  ყველაზე 

მაღალმთიან და მცირემიწიან კუთხეს წარმოადგენს. იგი ხასიათდება ძლიერ 

დანაწევრებული რელიეფით, დიდ შეფარდებითი სიმაღლეებითა და ღრმა ხეობებით. მისი 

გეოგრაფიული მდებარეობა და მძიმე კლიმატურ მეტეოროლოგიური პირობები არ იძლევა 
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სოფლის მეურნეობის მრავალდარგოვანი განვითარების საშუალებას, მაგრამ წარმოებული 

პროდუქცია არის ეკოლოგიურად სუფთა და ნატურალური. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი 942 263 

ჰექტარია, რაც მთელი ტერიტორიის 31,9 %-ია. მათ შორის 1,793 ჰა კერძო საკუთრებაშია, 

დანარჩენი  92 470  ჰა კი სახელმწიფო საკუთრებაში. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

უმეტეს ნაწილს დარეგისტრირებული არ აქვს მიწა.  

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის 96,3%, ანუ 90 799 ჰა მოდის საძოვრებსა 

და მთის იალაღებზე, რომელიც მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაშია, სათიბების ფართი 

2 077 (2,2%) ჰექტარია, ხოლო სახნავ-სათესი მიწის ფართი 1 014 ჰა-ს შეადგენს. სახნავი და 

სათიბი მიწის ფართის 100% კერძო საკუთრებაშია. საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის 

კატეგორიაში ფიქსირდება 383 ჰა, რომლის 68% ფართზე ანუ 261 ჰა-ზე განთავსებულია 

მრავალწლიანი ნარგავები, ხოლო 122 ჰა გამოყენებულია, როგორც სახნავი.   

 

მემცენარეობა: მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობა და მძიმე კლიმატურ 

მეტეოროლოგიური პირობები არ იძლევა მემცენარეობის სხვადასხვა დარგის განვითარების 

საშუალებას. აქ ძირითადად ითესება კარტოფილი, სიმინდი, ლობიო. 

2018 წლის მონაცემებით მესტიის მუნიციპალიტეტში ერთწლიანი კულტურების ნათეს 

ფართობმა 477,2 ჰა შეადგინა, აქედან კარტოფილი დათესილი იყო 472 ჰა-ზე და მიღებული 

იქნა 4728 ტ მოსავალი, სიმინდი და ლობიოს საშუალო მოსავლიანობამ 10,2 ტ შეადგინა და  

22,15 ჰა-დან  225  ტ. მოსავალი იქნა მიღებული, ბოსტნეული კულტურების ნათესი ფართობი 

იყო 1,85 ჰა. სხვადასხვა კულტურები კი დათესილი იყო 2,5 ჰა-ზე. აუთვისებელი და 

გამოუყენებელი სავარგულების ხვედრითი წილი 11,8%-ს ანუ  56,2 ჰა-ს შეადგენს.   

მრავალწლიანი ნარგავებიდან მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია 

კაკლოვანი კულტურები: კაკალი და თხილი. კაკალი გაშენებულია  30 ჰექტარზე თხილი კი 1 

ჰექტარზე. კაკლის საშუალო მოსავლიანობა მიახლოებით 2 ტონაა და 2018 წელს მიღებულ 

მოსავალმა  60 ტონას მიაღწია. თხილის მოსავალმა კი 0,85 ტ. 

მემცენარეობიდან საშუალო წლიური შემოსავალი 5 162,4 ათ ლარია, რომლის უმეტესი წილი 

78,5 % 4 050,5 ათ. ლარი კარტოფილის და  26,7% -დაახლოებით 1 380 ათ ლარი კაკლის 

მოსავლიდან არის მიღებული. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ძალიან დაბალია მემცენარეობის პროდუქტიულობა, რასაც 

განაპირობებს მოძველებული და ამორტიზებული გენეტიკური მასალა, სავარგულების 

დეგრადაცია და ამორტიზებულობა, არასათანადო ფინანსური რესურსი და შრომის დაბალი 

ორგანიზებულობა. ასევე პროდუქციის რეალიზაციის გართულებული პირობები. 

მოსავლიანობის და პროდუქტიულობის  გაზრდის მიზნით აუცილებელია რეგიონში 

ექსტენციისა და მომსახურების ცენტრების, მიმღები და გადამამუშავებელი საწარმოების 

შექმნა. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში, აუთვისებელი ეკონომიკური პოტენციალის ერთ-ერთ სეგმენტს 

წარმოადგენს ზემო სვანეთის ხეობაში ბუნებრივად გავრცელებული სამკურნალო და 
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გამაჯანსაღებელი მცენარეების მცირე, ადგილობრივი მეურნეობების მასშტაბის ფარგლებში 

ათვისება. მცირე სათემო მეურნეობების განვითარების კუთხით აღნიშნული საკითხისადმი 

მიდგომა არის პრინციპული, რადგან ზემოთ ხსენებული, ეკოსისტემური სერვისი არის 

მდგრადი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემოდან აღნიშნულ მცენარეთა სახეობების 

ამოღების პროცესი არ არის არსებული ეკოსისტემისთვის დამაზიანებელი. გავრცელებულ, 

სასარგებლო მცენარეთა სახეობებს მოსახლეობა, ისედაც იყენებს ძირითადად საკუთარი 

საჭიროებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი მოპოვებისა და გამოყენებისთვის გარკვეული 

ცოდნა და დაგროვილი გამოცდილება/ტრადიცია უკვე არსებობს, რომლის სწორად 

განვრცობისა და განვითარების შემთხვევაში რესურსი შეგვიძლია ვაქციოთ ეკონომიკურ 

სარგებლად, რომელსაც საზოგადოებაზე ექნება, აგრეთვე გამაჯანსაღებელი ზემოქმედება. 

ვინაიდან, აღნიშნულ მცენარეთა სახეობებს გააჩნიათ სხვადასხვა სამკურნალო და 

გამაჯანსაღებელი ეფექტი, როგორც გულ-სისხლღარღვთა, ნერვული, საჭმლის 

მომნელებელი, ენდოკრინული, შარდის გამომყოფი და რეპროდუქციული სისტემებისათვის, 

ასევე, ანთების საწინააღმდეგო და თავისუფალი რადიკლაების გამაუვნებელი ზემოქმედება 

(იხ. დანართი).  

მეცხოველეობა: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 2018 წლის ბოლოსთვის აღირიცხებოდა 8870 

სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (6340 ფური), 1305 ღორი, 1182 სული თხა და ცხვარი, 

3499 ფრთა ფრინველი და 3089 ოჯახი ფუტკარი. 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა და ღორის სულადობა ბოლო წლების განმავლობას 

საგრძნობლად თითქმის 18-20%-ით  შემცირდა, რაც გამოწვეული იყო სხვადასხვა 

დაავადების გავრცელებით. მიუხედავად იმისა, რომ სისტემატურად მიმდინარეობს 

ცხოველთა დაავადებების საწინაღმდეგო პროფილაქტიკურ სამკურნალო ღონისძიებები.  

მეფუტკრეობა:  მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მოსახლეობას მოშენებული ჰყავს 3089 ოჯახი 

ფუტკარი, აქ წარმოებული თაფლი გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, გემოთი და თვისებებით,  

მაგრამ განსაკუთრებული კლიმატური პირობების გამო მხოლოდ ერთი მოსავლის მიღებაა 

შესაძლებელი.  

მეთევზეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თევზსაშენი ტბორიდან, რომლის 

სარკის ფართობი 0,14 ჰა-ს შეადგენს, წლის განმავლობაში იწარმოება 2-2,5 ტონა თევზი, ასევე 

არსებობს საკალმახე მეურნეობა.  

მუნიციპალიტეტში დარგის განვითარებას ხელს უშლის რიგი ფაქტორები, მათ შორის: 

 აუთვისებელი სავარგულები და საძოვრები, და მისასვლელი გზების მდგომარეობა; 

 მიმღები, შესანახი  და გადამამუშავებელი საწარმოების არ არსებობა ამცირებს 

მოსახლეობის მოტივაციას გაზარდოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტები; 

 პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

იმისთვის, რომ დარგის განვითარებას მეტად შეეწყოს ხელი სასურველია: 

 მთის საძოვრებამდე გზების მიყვანა, რათა შესაძლებელი გახდეს ახალი 

ტერიტორიების ათვისება და გამოყენება, როგორც სათიბები და ზაფხულის 
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საძოვრები. მოსახლეობას ექნება საშუალება დამატებითი რესურსის ბაზაზე 

გაზარდოს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა, მით უმეტეს, რომ 

ყოველდღიურად იზრდება მოთხოვნილება ნატურალურ და ეკოლოგიურად სუფთა 

პროდუქტზე; 

 პროდუქციის შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა გაზრდის 

მოსახლეობის ინტერესს აწარმოოს მეტი პროდუქტი და მიიღოს მეტი შემოსავალი. 

არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობა  მესტიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური როლი 

რეგიონში მცირეა, ვინაიდან მესტიის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის მოსახლეობის მხოლოდ 3%-ს შეადგენენ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

რეგიონალური ინფორმაციის გამოყენება მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის 

დასახასიათებლად სასურველ შედეგებს არ მოგვცემს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის სამრეწველო საწარმოების აბსოლუტური უმრავლესობა მცირე 

და საშუალო ზომისაა და ძირითადი სამრეწველო პროდუქტი ხე-ტყის გადამუშავებაა. დღეის 

მდგომარეობით ფუნქციონირებს 124 სახერხი საამქრო. იგეგმება 3 მსხვილი ხე-ტყის 

უნარჩენო საწარმოოს შექმნა, რომლისთვისაც ინვესტიციის სახით ჩაიდება 6 000 ათ ლარი.  

კერძო სექტორის ყველაზე დიდი წილი ტურიზმსა და მასთან დაკავშირებულ სფეროებზე   

მოდის. ნაკლებად მომგებიან საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სექტორს (20%) უკავია. ხოლო 

სახმელეთო ტრანსპორტის სექტორს 8%. 

მუნიციპალიტეტში დაფინანსების მოპოვება 2013 წლიდან დღემდე შეძლო მხოლოდ სამმა 

რძის გადამამუშავებელმა საწარმომ, ერთმა მესაქონლეობის დარგში მოღვაწე საწარმომ და 9 

კოოპერატივმა (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოდან). მესტიის 

მუნიციპალიტეტიდან სოფლის მეურნეობის პროექტებისგან განსხვავებით, უწყების 

„აწარმოე საქართველოში“ პროექტებზე მიმართვიანობა შედარებით მაღალია. უწყების მიერ 

2016 წლიდან მესტიის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 338 პროექტი, რომელთაგან ამჟამად 

ფუნქციონირებს 239 ბიზნესი. არსებული ბიზნესების მიერ ჯამში დასაქმებულთა რაოდენობა 

შეადგენს 1,254 ადამიანს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში კერძო სექტორის მხარდაჭერა ხორციელდება შემდეგი დონორი 

ორგანიზაციების მიერ: აზიის განვითარების ბანკი; ევროკავშირი/ENPARD III/LEADER 

პროექტი; ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა; იაპონიის საელჩო; პოლონეთის საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო.  

მესტიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის წამყვან დარგად ითვლება ტურიზმი, რასაც წინ 

უძღვოდა აქტიური პოზიციონირება როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე მის ფარგლებს 

გარეთაც. მესტიის მუნიციპალიტეტი თავისი ბუნებით და სანახაობებით ძალიან 

მიმზიდველია ადგილობრივი და უცხოელი დამსვენებლებისთვის. ტურისტული პერიოდი 

აქ წლის ოთხივე სეზონს მოიცავს. განვითარდა სამთო ტურიზმი და აშენდა ორი სამთო 

კურორტი გაიხსნა  სათხილამურო ტრასები, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ქვეყანაში. 
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ზღვის დონიდან 1500 მ-ზე მდებარე, მთებით გარშემორტყმული მესტია ზემო სვანეთის 

ადმინისტრაციული და ტურისტული ცენტრია. მუნიციპალიტეტში შემონახულია 

უნიკალური ხატები, უძველესი ხელნაწერები და სხვა რელიკვიები, რომლებიც დღეს 

სვანეთის ეკლესიებსა და მესტიის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ინახება. სვანეთისა 

და ევროპის ყველაზე მაღალი დასახლებული პუნქტი უშგული ზღვის დონიდან 2060-2200 

მეტრზე მდებარეობს. ამჟამად იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შესული 

ჩაჟაში მუზეუმად არის გამოცხადებული, რადგან მის ტერიტორიაზე უნიკალური 

არქიტექტურული და ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა - 30-ზე მეტი ტრადიციული სვანური 

კოშკია შემორჩენილი. სოფლის სამხრეთით დგას XII-XIII საუკუნეების ციხესიმაგრე, 

რომელიც უშგულის ოთხივე სოფელს გადაჰყურებს. ეს და სხვა კულტურული 

მემკვიდრეობა, რაც მუნიციპალიტეტში უხვად არის, ტურიზმის განვითარების კარგ 

პოტენციალს ქმნის.  

ხანგრძლივი თოვლის საფარი ძვირფასი რეკრეაციული რესურსია და სპორტის ზამთრის 

სახეობების განვითარებისთვის იდეალურ პირობებს ქმნის. ამის გათვალისწინებით, 

მესტიიდან 7 კილომეტრში, ჰაწვალზე, 2010 წელს სამი სათხილამურო ტრასა, 2016 წელს კი 

გაიხსნა სამთო კურორტი   „თეთნულდი“, სადაც სათხილამურო ტრასები სხვადასხვა 

კატეგორიისაა და განკუთვნილია, როგორც პროფესიონალებისთვის ასევე 

მოყვარულებისთვის.  

მუნიციპალიტეტში მოწყობილია 40-მდე საფეხმავლო ბილიკი და აღწერილია ამ 

მარშრუტებზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და საინტერესო 

ობიექტები.  

ტურიზმის უდიდესი ხელშემწყობი ფაქტორია ის გარემოება, რომ სვანეთი უძველესი და 

საინტერესო კულტურის მქონე მხარეა. აქ ერთმანეთს ერწყმის წარმართული და 

ქრისტიანული რიტუალები, წეს-ჩვეულებები და ახალ, თვითმყოფად სახეს იღებს.  დღემდეა 

შემორჩენილი საუკუნოვანი სახალხო დღესასწაულები. (კვირაცხოვლობა, კვირიკობა), 

აღსანიშნავია სვანური ფოლკლორი ცეკვით, მაღალ მხატვრული პოეზიითა და სიმღერით.  

ტურიზმის განვითარების პარალელურად ვითარდება მისი თანმდევი  ბიზნესი შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 3 მაღალი 

დონის და 600-მდე საოჯახო სასტუმრო.  რომელთა დიდი ნაწილი 36.9% დ. მესტიაშია 

განთავსებული. მუნიციპალიტეტს ერთდროულად  8,500-8,700 სტუმრის მიღება შეუძლია. 

აქვე ფუნქციონირებს  24 რესტორანი და 45 კაფე-ბარი. 

ადგილობრივი მოსახლეობა ტურისტებსა და დამსვენებლებს ამავე დროს სთავაზობს 

სხვადასხვა მომსახურებებს, როგორიცაა საცხენოსნო ტურები, პარაპლანით ფრენა და სხვა.  

2.3 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა 

სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა 

საგზაო ინფრასტრუქტურა: მესტიის მუნიციპალიტეტში გამავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გზის საერთო სიგრძე 182 კმ-ია.  აქ  გადის ზუგდიდი-მესტია-ლასდილის 
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(მონაკვეთი 30-198კმ) საავტომობილო გზა 168 კმ,  რომლის 152 კმ-იანი მონაკვეთი 

დაფარულია ბეტონის საფარით, დანარჩენზე მიმდინარეობს მუშაობა. ბეტონის საფარია 

მოწყობილი ჭუბერის ტერიტორიული ერთეულის მიმდებარე ხაიში-ჭუბერი გზის 3 კმ-იანი 

მონაკვეთი და მესტია-ჰაწვალის გზის 6 კმ-იანი მონაკვეთი, ხოლო ბეჩო-შიხრის   

საავტომობილო გზაზე (7კმ) დაიგო ასფალტის საფარი. მოსაწყობია ჭუბერი-საკენის 

მიმართულებით 3 კმ-იან მონაკვეზე ასფალტ-ბეტონის საფარი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის  საავტომობილო გზების საერთო 

სიგრძე 727 კმ-ს შეადგენს. დ. მესტიის ქუჩების 45% დაფარულია ბეტონის საფარით, 

მიმდინარეობს 3,4 კმ. საერთო სიგრძის, 15 ქუჩის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, 

რომლის სახარჯთააღრიცხვო ღირებულება 5 538.0 ათ ლარს შეადგენს. 

რკინაბეტონის საფარი დაგებულია  სოფელ მულახში 1,5კმ-ზე და მიმდინარეობს  2კმ-იანი 

საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია. დაგეგმილია სოფელ ცხუმარის 

ცენტრალურ საავტომობილო გზასთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. 

ტერიტორიული ერთეულების დ.მესტიასთან დამაკავშირებელი გზების უმეტესი ნაწილი 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ცენტრალურ გზაზე გადის, ხოლო სოფლებამდე 

მისასვლელი და სოფლების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი, ასევე შიდა სასოფლო გზების 

ძირითადი ნაწილი გრუნტის გზაა და მათზე გადაადგილება ხშირად პრობლემური ხდება.  

ხიდები. მესტიის მუნიციპალიტეტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზაზე 

არსებული ხიდების უმეტესი ნაწილი (30-165კმ) მოწესრიგებულია და აკმაყოფილებს 

შესაბამის მოთხოვნებს. უშგული ლასდილის ტერიტორიაზე კი 3 ხიდი საჭიროებს 

შეკეთებას, რომელიც უნდა უზრუნველყოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა.  

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახიდე გადასასვლელები 

ძირითადად  ხის მასალისგან შენდებოდა, ბოლო წლების განმავლობაში გამოიცვალა და 

აშენდა 25 -მდე ახალი რკინის ხიდი, დაგეგმილია ეტაპობრივად ყველა ხიდის გამოცვლა. 

მიუხედავად იმისა, რომ რკინის ხიდების მშენებლობა დიდ ფინანსურ რესურსთან არის 

დაკავშირებული, სამაგიეროდ იზრდება მათი ექსპლოატაციის ვადა და იზოგება ხე-ტყე, 

რომელიც დიდი ოდენობითაა საჭირო ხიდის მშენებლობისთვის. 

2019 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტში გზებისა და ხიდების ნაწილს ჩაუტარდა 

რეაბილიტაცია. მიუხედავად გაწეული მუშაობისა გზების ამჟამინდელი მდგომარეობა ვერ 

აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს და მოთხოვნებს, მომავალში კვლავ იგეგმება 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომელთა უმეტესი ნაწილი 

მოხმარდება გზების (სადაბო და შიდასასოფლო) და ხიდების რეაბილიტაციას. 

წყალმომარაგება: ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემა შემკრები და გამწმენდი სათაო 

ნაგებობებით მოწყობილია მხოლოდ დ. მესტიაში, სადაც წყალმომარაგებას ახორციელებს 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სერვისცენტრი. 

წყალმომარაგების ქსელი გაკეთდა უშგულში, ხაიშში, იფარში, ეცერსა და ლატალის 11 

სოფლიდან 3  სოფელში, სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოქმედებს კუსტარულად 

მოწყობილი წყლის სისტემები და მოსახლეობის 64,6% ბუნებრივი წყაროებიდან მიღებული 
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წყლით მარაგდება. საკანალიზაციო ქსელი მოწყობილია მხოლოდ დ. მესტიაში და ს.ფარში. ს. 

ფარში არ არის გამწმენდი ნაგებობა და  საკანალიზაციო სისტემა პირდაპირ მდინარეში 

ჩაედინება. 

მიმდინარე წელს მოეწყო წყალარინების სისტემები ცხუმარის, ეცერის (ს.ებუთი) და 

ლატალის ტერიტორიულ ერთეულებში, რომელიც ეტაპობრივად გაგრძელდება და მოეწყობა 

ყველა სოფელში. 

2020 წელს დაგეგმილია  სოფლების წყალგაყვანილობისა და საკანალიზაციო ქსელის 

საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა და შესაბამისი ქსელების  მოწყობა, 

რომელიც კვლავ გაგრძელდება ეტაპობრივად. 

ტრანსპორტი. მგზავრთა სატრანსპორტო მომსახურება ხორციელდება კერძო პირების მიერ, 

მუნიციპალური ტრანსპორტის არ არსებობის გამო. 2020-2021 წლებისთვის 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილია 2 ერთეული სატრანსპორტო საშუალების შეძენა და 

დაინიშნება მარშრუტები სოფლებში.  

ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი: მუნიციპალიტეტის უმეტესი ნაწილი 

უზრუნველყოფილია ელექტროენერგიით და დენის მიწოდება შეუფერხებლად ხდება, თუ არ 

გავითვალისწინებთ სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეულ გამორთვებს. არსებობს 

მაღალი ძაბვის ხაზების  უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები. მაღალი ძაბვის 

ბოძების და სადენების  უმეტესი ნაწილი მოძველებულია და საჭიროა მათი გამოცვლა. 

მუნიციპალიტეტში სისტემატურად მიმდინარეობს  მუშაობა გარე განათების ქსელის 

მოწყობასა და მის გაუმჯობესებაზე, რომელსაც ემსახურება გარე განათების სამსახური. 

დღეის მდგომარეობით გარე განათების პრობლემა მოგვარებულია დ.მესტიაში, ლენჯერში, 

ხაიშში, ეცერსა და ბეჩოში.  მიმდინარე წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 

განხორციელდა 242 391 ლარის სამუშაოები  ელექტროენერგიით მომარაგების 

გაუმჯობესების მიზნით. 

მუნიციპალიტეტი არ არის გაზიფიცირებული. ხე-ტყისა და ელექტროენერგიის დაზოგვის 

მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს თხევადი გაზის სადგურების მშენებლობა.  

სახანძრო და სამაშველო სამსახურები: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სახანძრო და 

სამაშველო სამსახურები, რომელთაც ემსახურებათ სპეციალური სახანძრო (2 ერთეული) და 

სამაშველო მანქანები, მაგრამ მათი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არ შეესაბამება 

საერთაშორისო სტანდარტებს. 

კავშირგაბმულობა:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვრცელდება ფიჭური 

კავშირგაბმულობის მობილური ქსელები. ინტერნეტ კომუნიკაცია ხორციელდება 

პროვაიდერი კომპანია „მიკრონეტის“ და მობილური ქსელების (მოდემები) მეშვეობით.  

ტურისტული და გასართობი ინფრასტრუქტურა. მესტიის მუნიციპალიტეტს ტურიზმის, 

როგორც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორის განვითარების მაღალი პოტენციალი 

გააჩნია და მნიშვნელოვნად განვითარებულ ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან ერთად   

სულ უფრო მეტ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს. აქ ფუნქციონირებს „ჰაწვალის“ და 

„თეთნულდის“ სამთო სათხილამურო კურორტები.  სათხილამურო ტრასები სხვადასხვა 
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კატეგორიისაა და განკუთვნილია, როგორც პროფესიონალებისთვის ასევე 

მოყვარულებისთვის. კურორტ ჰაწვალის ტრასების საერთო სიგრძე 2950 მეტრია. კურორტი 

„თეთნულდის“ სათხილამურო ტრასის მაქსიმალური სიმაღლე ზღვის დონიდან 3160 

მეტრია. იგი  ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი (9,5კმ) და ყველაზე დიდი ვერტიკალური 

ვარდნის მქონეა (1,7კმ).  აქ დამონტაჟებულია ოთხი, ორი ღია და ორი ბაბლის ტიპის 

საბაგირო. კურორტი თეთნულდი გამოირჩევა ყველაზე ხანგრძლივი სათხილამურო 

სეზონით. ორივე კურორტზე მოწყობილია უფასო ავტოსადგომი.  

მოწყობილია 40-მდე საფეხმავლო ბილიკი და აღწერილია ამ მარშრუტებზე არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და საინტერესო ობიექტები.  

ტურიზმის განვითარების პარალელურად ვითარდება მისი თანმდევი  ბიზნესი შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 43 

მაღალი დონის და 407 საოჯახო სასტუმრო,  რომელთა დიდი ნაწილი 36.9% დ.მესტიაშია 

განთავსებული. მუნიციპალიტეტს ერთდროულად  8500-8700 სტუმრის მიღება შეუძლია. 

აქვე ფუნქციონირებს  24 რესტორანი და 45 კაფე-ბარი. 

ადგილობრივი მოსახლეობა ტურისტებსა და დამსვენებლებს ამავე დროს სთავაზობს 

სხვადსხვა მომსახურებებს, როგორიცაა საცხენოსნო ტურები, პარაპლანით ფრენა და სხვა. დ. 

მესტიაში ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი. 

მუნიციპალიტეტში არსებული ძირითადი პრობლემები, რომელსაც ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის უნდა უპასუხოს არის შემდეგი: 

 მუნიციპალური ტრანსპორტის არ არსებობა; 

 წყალგაყვანილობისა და საკანალიზაციო სისტემების არარსებობა; 

 ელექტროენერგიით მომარაგებაში არსებული შეფერხებები, მოძველებული 

ელექტროგადამცემი სადენები და ბოძები; 

 ტურისტული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის არასათანადო განვითარება. 

შესაბამისი საჭიროებებია: 

 განვითარებული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა, უცხოელი ტურისტებისთვის 

რთულია გზებსა და გზაჯვარედინებზე ორიენტირება და აუცილებელია ტურისტული 

საგზაო ნიშნების განთავსება, ტურისტული რუკებისა და გზამკვლევების, მათ შორის 

მობილური აპლიკაციების არსებობა, რაც საგრძნობლად გაამარტივებს 

ტურისტებისთვის არჩევანის შესაძლებლობას;   

 ახალი ტურისტულ-სარეკრეაციო პარკების მოწყობა უშგულიდან შხარის  მყინვარამდე,   

ჭაალადის და შიხრის ტერიტორიაზე;    

 ახალი საკურორტო ზონების მოწყობა ჰაწვალისა და კახურის ტერიტორიაზე;  

 ბანლეოლოგირი-სამკურნალო კურორტების შექმნა დ.მესტიაში აეროპორტის 

მიმდებარედ,  სეტის და ადიშის მჟავე წყლების ბაზაზე;  

 პანორამული გადასახედი მოედნების  მოწყობა: უღვირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 

სოფელ წვირმის შესასვლელთან, სოფელ ნაკრაში თავრალის ტერიტორიაზე და სხვა 
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ისეთ ადგილებში საიდანაც  ჩანს სვანეთის ულამაზესი ბუნება მრავალფეროვანი 

ლანდშაფტებით, სხვადასხვა მყინვარები და ისტორიული ძეგლები; 

 ტურისტული ავტოპარკების მოწყობა  და მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება; 

 ახალი საფეხმავლო მარშრუტების დამატება; 

 სოფლად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი  წყლისა და საკანალიზაციო 

სისტემების მშენებლობა შესაბამისი სათაო, შემკრები და გამწმენდი ნაგებობებით. 

2.4 ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა 

ჯანდაცვის მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა. საქართველოს ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სისტემაში ბოლო წლების განმავლობაში გატარებული სახელმწიფო 

პოლიტიკის შესაბამისად შემუშავებული სახელმწიფო პროგრამების, მათ შორის 

საყოველთაო და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების განხორციელების 

საქმეში, აქტიურად არის ჩართული შპს „მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული 

გაერთიანება, რის შედეგადაც რადიკალურად შეიცვალა მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესდა მომსახურების ხარისხი და მიწოდებული 

სერვისები უფრო მრავალფეროვანი გახდა. 

გაერთიანება მოიცავს 22 ავადმყოფზე გათვლილ საავადმყოფოს და პოლილინიკას, სადაც 

ყოველწლიურად სამედიცინო მომსახურებას დაახლოებით 7200-7400 პაციენტი იღებს.   

2018 წელს სამედიცინო მომსახურება გაეწია 7744 პაციენტს, რომელიც მოიცავდა არა მარტო 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას არამედ უცხოელ ტურისტებსა და ადგილობრივ 

დამსვენებლებს.   

საავადმყოფოს ემსახურება 26 ექიმი, მათ შორის: ქირურგი, ქირურგი-ენდოსკოპისტი, 

პედიატრი, თერაპევტი, ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი, მეან-გინეკოლოგი. 

პოლიკლინიკის ნაწილში: პედიატრი, ქირურგი, თერაპევტი, ენდოკრინოლოგი, ონკოლოგი, 

ფტიზიატრი, ნერვოპათოლოგი, კოსულტანტები კარდიოლოგიასა და ფსიაქიატრიაში. სულ 

26 ექიმი: მათ შორის 15 ქალი, 11 მამაკაცი   და 25 ექთანი.  

მესტიის მუნიციპალიტეტში კერძო დაზღვევით მოსარგებლეთა რაოდენობა ძალიან მცირეა, 

სადაზღვევო პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაზღვევას საბაზისო პაკეტით. 

ამდენად  საავადმყოფო ძირითადად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით და 

შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებული შემოსავლებით. 

სათემო ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა: სოფლის ექიმის სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში, პირველადი ჯანდაცვის   კომპონენტის შესაბამისად მესტიის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, დასახლებული პუნქტების მიხედვით ემსახურება 

მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი, რამდენადაც პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებების მდებარეობა განისაზღვრება სამედიცინო მომსახურებაზე ოპტიმალური 

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის დაცვის პრინციპით, რაც გულისხმობს სერვისების 15-

წუთიანი ხელმისაწვდომობის ზონაში მიღების შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტში 
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ფუნქციონირებს 14 სამედიცინო ამბულატორია (იხ. ამბულატორიების შესახებ ინფორმაცია 

დანართში).  

მიუხედავად იმისა, რომ პირველადი ჯანდაცვის კომპონენტით მოსარგებლეთა რიცხვი 

ყოველწლიურად იზრდება, მიმართვიანობის მაჩვენებელი, როგორც სხვა რეგიონებში 

მესტიაშიც დაბალია და ერთ სულ მოსახლეზე 2-3 ერთეულს შეადგენს.  

ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს  გარემონტდა 6 ამბულატორია და მიმდინარეობს 3 

ამბულატორიის მშენებლობა, რომლებიც შესაბამისობაში იქნებიან თანამედროვე 

მოთხოვნებთან და მოწყობილია ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისთვის. 

სოფლებში არსებულ ამბულატირიათა ნაწილს სჭირდება რემონტი, არ არის მოწყობილი 

საკანალიზაციო სისტემები და სველი წერტილები. საჭიროა გაკეთდეს შშმ პირებისთვის 

ადაპტირებული ასასვლელები და გარემო. 

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში დაცულია პირველადი ჯანდაცვის გეგმით 

განსაზღვრული შეფარდება - 1:2000 (ერთი სოფლის ექიმი და ერთი სოფლის ექთანი 

ემსახურება 2000-ზე ნაკლებ მოსახლეს), სოფლის ექიმთან მიმართვები ერთ სულ სოფლის 

მოსახლეზე გაანგარიშებით, სხვა რეგიონების მსგავსად, მაინც დაბალია მაჩვენებელი 0,6-ს 

შეადგენს. აღნიშნულს განაპირობებს სუსტი კავშირი პირველადი ჯანდაცვის ობიექტებსა და 

ჰოსპიტალურ სექტორს შორის, რის გამოც პაციენტი ამჯობინებს უშუალოდ ჰოსპიტალს 

მიმართოს. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ემსახურება სასწრაფო დახმარების 2 ბრიგადა, 

რომლებიც აღჭურვილი არიან პირველადი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო 

ინსტრუმენტებით, საგნებით და მედიკამენტებით. ავტოპარკი განახლებულია და 

ემსახურებათ მაღალი გამავლობის 2 ავტომანქანა. 2018 წელს პაციენტებთან გამოძახებათა 

რაოდენობამ 2751 ერთეული შეადგინა. 

სოციალური მომსახურეობა. მესტიის მუნიციპალიტეტში  სოციალურად დაუცელთა ბაზაში 

დარეგისტრირებულია მოსახლეობის 38% ანუ 4134 პირი და სოციალური დახმარების 

მიმღებია 1315 ოჯახი, რაც თითქმის 2,5-ჯერ აღემატება ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს. 

მოსახლეობის 18% ანუ 2008 პენსიონერი და 155 შშმ პირია. მარჩენლის გარდაცვალების გამო 

პენსიას იღებს 124 პირი, სოციალური პაკეტის მიმღებია 501 პირი. მესტიის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 282 მრავალშვილიანი ოჯახი, 47 უსახლკარო და 76 

ომის ვეტერანი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეწყობით 2019 წელს გაიხსნა სარეაბილიტაციო 

ცენტრი და მოსახლეობას საშუალება ექნება ისარგებლოს შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის, 

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის, ბავშვთა და ზრდასრულთა რეაბილიტაციის 

პროგრამებით, რაც ხელს შეუწყობს შშმ პირებს საზოგადოებაში ადაპტაციის საქმეში. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს სოციალური დახმარების პროგრამები, მათი 

ძირითადი ნაწილი ერთჯერად გასაცემლებს გულისხმობს თუმცა მუნიციპალიტეტის 
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ხელისუფლების ხედვაა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობა ნაცვლად 

ერთჯერადი დახმარებებისა.  

2.5 განათლება, კულტურა და სპორტი 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს 

ხარისხიანი და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების ხელმისაწვდომობა. 

საქართველოს განათლების სისტემაში განხორციელებული გარდაქმნების კვალდაკვალ 

მიმდინარეობს მუშაობა რეფორმების განხორციელებისთვის და შესაბამისი ბაზის 

შესაქმნელად. 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. მესტიის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  22 საბავშვო 

ბაღი (514 აღსაზრდელი), 24 საჯარო სკოლა (1491 მოსწავლე),  1 პროფესიული კოლეჯი (85 

სტუდენტი),  სკოლა-გიმნაზია (105 მოსწავლე) და სახელოვნებო სკოლა (56 მოსწავლე). 

საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რაოდენობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში გაზრდილია 

25 ერთეულით, ამ სისტემაში დასაქმებულია 158 პირი, აქედან 33 აღმზრდელ-

პედაგოგია.(საბავშვო ბაღების ჩამონათვალი მოცემულია დანართი N-  ში) 

მესტიის მუნიციპალიტეტში 25 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაა (1596 მოსწავლე), 

მათ შორის ერთი კერძო სკოლა-გიმნაზია (105 მოსწავლე) და 24 საჯარო სკოლა. საჯარო 

სკოლებში ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში მოსწავლეთა რაოდენობა გაზრდილია  120 

ერთეულით. საჯარო სკოლებში სულ დასაქმებულია 571 პირი, მათ შორის 436 პედაგოგია, 

მასწავლებელთა რაოდენობა ბოლო სამი წლის განმავლობაში შემცირებულია 25 ერთეულით.  

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა თანაფარდობა შეადგენს 3,7, რაც ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში მოსწავლეთა მატების ხარჯზე გაზრდილია 0,5-ით.(საჯარო სკოლების 

ჩამონათვალი მოცემულია დანართი N-  ში) 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და 

საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობის, განათლების სისტემაში დაგეგმილი 

რეფორმის წარმატებით შესრულების მიზნით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში არაერთი 

პროექტი განხორციელდა.  კეთილმოეწყო არსებული  ინფრასტრუქტურა და დაიგეგმა ახალი 

ობიექტების მშენებლობა.  

2015-2018 წლებში შეძენილი იქნა საპროექტო  სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია 16  

საბავშვო ბაღისთვის.  აშენდა 7 ახალი საბავშვო ბაღი მიმდინარეობს 2 (ლატალის და 

ცხუმარის)  ბაღის მშენებლობა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით 

2020 წელს აშენდება 5 საბავშვო ბაღი. ყველა ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტი 

შესაბამისობაშია თანამედროვე სტანდარტებთან და ნორმებთან, უზრუნველყოფილია 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ადაპტირებული ფიზიკური გარემოთი 

და განახლებული სასწავლო ინვენტარით, დაცულია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. 

2019 წელს გარემონტდა 6 საჯარო სკოლა (მესტიის N-2, კალის, მუჟალის, ლენჯერის, 

ლატალის და ფარის), მათ შორის სამი სკოლა გადაიხურა, ორში მოეწყო სველი წერტილებით 

ადაპტირებული გარემოთი და შემოიღობა მესტიის N-2 საჯარო სკოლის ეზო. 
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მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით 2020 წელს დაგეგმილია ჭუბერისა და 

ყარსგურიშის სკოლების  მშენებლობა, ბეჩოს საჯარო სკოლის კაპიტალური შეკეთება. ასევე 

მიმდინარე რემონტი ჩაუტარდებათ სკოლებს საერთო ღირებულებით 590 ათ. ლარი.   

კულტურისა და სპორტის სერვისები. მესტიის მუნიციპალიტეტში გაიხსნა ლეო ფილფანის 

სახელობის  სახალხო და ფოლკლორის განახლებული თეატრი. ფუნქციონირებს 5 მუზეუმი, 

ახალგაზრდული გასართობი ცენტრი, ფოლკლორის ცენტრი და 3 სპორტული დარბაზი. 

აშენდა და ექსპლოატაციაში გადაეცა ილია  გაბლიანის სახელობის მულახის სპორტული 

კომპლექსი. 

მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობები სრულიად უნიკალურია და დღემდე 

შემორჩენილია X-XIII საუკუნეების 70-ზე მეტი ეკლესია ბაზილიკური ტიპის სალოცავი,  

საკულტო ნაგებობა (მათ შორის 39 ეკლესია)   და 240 კოშკი. ეკლესიებზე შენარჩუნებულია 

ადრე შუა საუკუნეების ფრესკული მოხატულობა (იხ. დანართი).  

2.6 გარემოს დაცვა 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარ მდინარეს ენგური წარმოადგენს, მისი შენაკადებია 

ადიშის ჭალა, მულხურა, მესტია ჭალა, დოლრა, ნენსკრა, ხაიშურა და სხვა. მდინარე ენგური 

სათავეს იღებს მყინვარ ენგურზე ზღვის დონიდან 2 614 მ-ზე. მისი  სიგრძე 213 კმ-ია, აუზის  

ფართობი 4060 მ2. მდინარეები ენგური, მესტია ჭალა, ნენსკრა და სხვა საქართველოსთვის 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჰიდროლოგიურ რესურს წარმოადგენენ. 

მესტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში  200-მდე მყინვარია, რომელთა საერთო ფართობი 285 

მ2-ს შეადგენს, მათ შორისაა  კავკასიონის უმაღლესი მწვერვალები: შხარა (5 201 მ), 

თეთნულდი (4 974 მ), უშბა (4 710 მ), შხელდა (3 820 მ).  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 46.5% ტყეს უკავია და ტყის ფონდი 137.5 ჰა-ია. ტყეების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი მაღალი დაქანების ფერდობებზეა განფენილი და გარდა სამრეწველო 

დანიშნულებისა ნიადაგდაცვითი, წყალმარეგულირებელი და კლიმატმარეგულირებეელი 

ფუნქცია გააჩნიათ. ზღვის დონიდან 400-700 მ სიმაღლეზე გაბატონებულია შერეული 

ფოთლოვანი ტყე. 800 მ-დან გვხვდება სოჭი, რომელიც 1,700 მეტრამდე ტყის შემქმნელი 

სახეობაა. 1,700 მეტრიდან კი ვრცელდება სუბალპიური ტყეები. სატყეო მიწები 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ არის.  

მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, 

ზვავი, მდ. ნაპირების ჩამორეცხვა და ეროზია. მათგან ყველაზე ხშირია მეწყერი, შემდეგ 

წყალდიდობა და ღვარცოფი, მდინარის ადიდების შედეგად ხდება მდინარისპირა სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების  ჩამორეცხვა და განადგურება. ბოლო წლებში დაიმეწყრა 

სოფლები: ჭუბერი,  ბეჩო, ცხუმარი,  ნაკრა, იფარი, წვირმი, მულახი, ლახამულა, ხაიში, ეცერი 

და დ.მესტია. ხშირად იმეწყრება დაბა მესტიაში გელოვანის, აღმაშენებლისა და 

ფირცხელანის ქუჩები, მთა ბანგურიანის ფერდობი, ქორულდის მთა. ბუნებრივი 

კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ სახნავ-სათეს 

ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა და მეწყერი თითქმის 
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ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს და ხიდებს. ინერტული მასალის 

კარიერებთან ახლოს, მდინარის ნაპირების გასწვრივ, შეინიშნება მდინარის ნაპირების 

ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება გზები, ხიდები.  

დიდ დასახლებებში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არის და შესაბამისად არც 

წყალგამწმენდი ნაგებობაა, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა ხის გადამამუშავებელი საამქროები, 

რომლებიც განლაგებულია მდინერეების ნაპირებთან ახლოს. მათგან ნახერხი ადვილად 

ხვდება მდინარეებში და იწვევს თევზის მარაგის შემცირებას (იღუპება თევზი).  

ნარჩენების მართვა: საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმაერთველობის კოდექსის მე-16-ე მუხლის, მე-2-ე პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილება, 

რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით კომპონენტს. საკითხის 

მნიშვნელობას ხაზს უსვამს ის გარემოებაც, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, 

2030 წლისთვის მსოფლიოს მდგრადი განვითარების მიზნებში არის მოხვედრილი გარემოს 

საფრთხეთა შორის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გლობალური კლიმატის 

ცვლელების პროცესში. შესაბამისად, ჩვენ სახელმწიფოში ნარჩენების მართვა რეგულირდება 

,,ნარჩენების მართვის კოდექსით“ და ასევე, მიღებულია 15 წლიანი ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა, რომელსაც მუნიციპალიტეტებმა შეუსაბამეს საკუთარი 5 წლიანი განვითარების 

გეგმები, ნარჩენების მართის მიზნით. 

ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას ახორციელებს ა(ა)იპ „მესტიის დასუფთავება“, რომელიც 

ემსახურება მოსახლეობის 60-65% (7000-7200 მოსახლე). მუნიციპალიტეტს აქვს 

არალიცეზირებული ნაგავსაყრელი, რომელიც მდებარეობს დაბა მესტიაში, კახიანის ქუჩის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე. შეიმჩნევა არალეგალური ნაგავსაყრელებიც. ერთ სულ 

მოსახლეზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს 1.72 მ3. წლიურად 

ნაგავსაყრელზე განლაგდება 9,720 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. მუნიციპალიტეტში 

მოქმედებს 100% კონტეინერული სისტემა; კონტეინერების საერთო რაოდენობა შეადგენს 211 

ერთეულს, საიდანაც ლითონისაა 154, ხოლო პლასტმასის 57. ასევე დგას 34 ერთეული 

ბოძებზე მისამაგრებელი 20 ერთეული სკვერი კონტეინერი. კონტეინერების დაცლის 

სიხშირე დღეში ერთხელ. ტურისტულად აქტიურ სეზონზე კი დღეში ორჯერ და ხშირად 

სამჯერაც ხდება. დასუფთავების სამსახურს ემსახურება 4 ნაგავშემკრები მანქანა  3 

თვითმცლელი და 1 ერთეული სპეციალური კომბინირებული (ქუჩების რეცხვა, მარილის 

მიმობნევა) მანქანა. მიზანშეწონილია რომ მოხდეს სტიქიური ნაგავსაყრელების დახურვა და 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოეწყოს  სამი ერთეული ნაგვის სატრანსფერო სადგური, 

რომელიც უნდა აღიჭურვოს შესაბამისი ტექნიკით. ასევე აუცილებლობას წარმოადგენს 

დაემატოს 150 ცალი კონტეინერი (110 ლითონის, 40 პლასტმასის). 

მუნიციპალიტეტში გამოწვევა იყო გარემოში ნარჩენების უკონტროლო განთავსების 

აღკვეთის მიზნით ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და მისი გამართული 

მუშაობის უზრუნველყოფა  მუნიციპალიტეტის 162 სოფელში, რომელიც ერთიანდება 17 
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ტერიტორიულ ერთეულში; ვინაიდან 2014 წლამდე მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა 

ნარჩენების მართვის სისტემა, სათანადო ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი მომსახურება, 

მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ნარჩენები იყრებოდა გზის პირებზე, ხევებში, 

მდინარეებსა და ღელის კალაპოტებში, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებდა გარემოს 

ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას, ხოლო ამ ეტაპისთვის ნარჩენების შეგროვება, გამოტანა და 

წელიწადში დაახლოებით 2426ტ. განთავსება ხდება  ნარჩენების გადამტვირთ სადგურზე 

მუნიციპალიტეტის დასახლებათა 60%-დან. აგრეთვე, ტურისტული, სპორტული, 

რეკრეაციული და მინდინარე ინფრასტრუქტურილი საპროექტო არეალებიდან. აღნიშნული 

ვალდებულების შესრულების რეალიზებას ხელი შეუწყო სახელმწიფოს მიერ გაცხადებულმა 

პოლიტიკამ ნარჩენების მართვის მიზნით, შექმნილმა საკანონმდებლო რეგულაციებმა, 

უცხოურმა დონორმა ორგანიზაციებმა და ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო 

გეგმასთან მიმართებაში 5 წლიანი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავებამ. 

კერძოდ: მუნიციპალიტეტმა 2014 წელს დააფუძნა სამსახური, რომლის დინამიურად 

განვითარების პროცესი დღემდე გრძელდება. კერძოდ: ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 

მომსახურების დაფინანსების ზრდის პროპორციულად, იზრდება დასახლებათა არეალი, 

რომელსაც  რასაც ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების გარდა ხელი შეუწყო აგრეთვე 

დასუფთავების მოსაკრებლის  ადმინისტრირებამაც.  

ვინაიდან, ამჟამად მუნიციპალიტეტში არის მხოლოდ ნარჩენის გადამტვირთი ერთი 

სადგური, რომლის მდებარეობა და გამტარუნარიანობა ვერ უზრუნველყოფს სრულად 

მუნიციპალიტეტს, 2021 წლისთვის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის 

KFW მხარდაჭერით, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში მყარი ნარჩენების 

მართვის პროგრამის ფარგლებში გეგმავს რეგიონული ნაგავსაყრელით, მუნიციპალიტეტებში 

სატრანსფერო სადგურებით და შესაბამისი აღჭურვილობით მუნიციპალიტეტებისა და 

მთლიანად ამ ორი რეგიონის უზრუნველყოფას, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული 

ნაბიჯი იქნება გარემოს დაცვის მიზნით. ეს შესაძლებლობას მოგვცემს 100%-ით მოვიცვათ 

მუნიციპალიტეტი ნარჩენების მართვის მომსახურებით.  გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტმა 

განსაზღვრა ტერიტორია და ფინანსური რესურსი (2019 წელს ადმინისტრირებული 

დასუფთავების მოსაკრებელი), დ.მესტიაში, შესაბამისი სამსახურის ოფისის 

მშენებლობისათვის. ამავე ტერიტორიაზე იგეგმება სპეცტექნიკისთვის ავტოფარეხებისა და 

საქმიანი ეზოს მოწყობა წყაროსთან სეპარირებულად შეგროვებული  ნარჩენის, მეორად 

წარმოებაში ჩასართვად მომზადების მიზნით. 

საკითხის პრიორიტეტულობას, გარდა ზემოთ ხსენებული, გლობალური ფაქტორებისა, 

ადგილობრივ დონეზე ამყარებს ის ფაქტი, რომ ტურიზმის სფეროსა და ბიოლოგიურად 

უსაფრთხო სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პოლიტიკის გახორციელება 

იქნება შეუძლებელი ნარჩენების მართვის სისტემის გამართულად მუშაობის გარეშე. 

2.7 მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა საკრებულო, ხოლო 

აღმასრულებელი ორგანო - მუნიციპალიტეტის მერია. 
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მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 11,230,0 ათასი 

ლარით, საიდანაც ძირითადი ნაწილი მოდის საბიუჯეტო სახსრებზე ფონდების გარეშე. ამ 

ეტაპზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციაზე მოდის 

მთლიანი სახსრების 20%, დასუფთავებისა  და გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე - 8.9%, 

განათლების ხელშეწყობაზე - 11.75%, კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებების დაფინანსებაზე - 14.7%, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტზე - 4.6 %.  
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3. SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 რეაბილიტირებული შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გზები; 

 ახალი აშენებული რკინის ხიდები; 

 წყალმომარაგების ქსელი მოწყობილია დაბა მესტიაში, უშგულის, 

ხაიშის, ეცერის და იფარის თემებში და ლატალის თემის 

რამდენიმე სოფელში; 

 საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილია დაბა მესტიასა და ფარში.   

 დაბა მესტიაში, ხაიშში, ეცერში, ბეჩოში, ლენჯერში გამართული 

გარე განათების სისტემა; 

 განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა; 

 ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი; 

 მაღალკავილიფციური და გამოცდილი შრომითი რესურსი 

მუნიციპალიტეტში; 

 სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით უპირატესად 

განვითარებულია მეცხოველეობა;  

 მუნიციპალიტეტში განვითარებული ტურიზმის სფერო, 

საფეხმავლო ტურისტული მარშრუტის არსებობა  

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი 2 სასწრაფო 

დახმარების ბრიგადა (სეზონურად 3) 

 მაღალმთიანი ტურისტული მარშრუტები ნაკრის, ბეჩოს, 

ლეხზირისა და ლატფარის უღელტეხილებზე; 

 სოციალური დახმარების ( უმწეოთა დახმარების პროგრამების) 

შესახებ ინფორმირებულობის მაღალი დონე და პროგრამებით  

მოსახლეობის სარგებლობის მაღალი მაჩვენებელი;  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა- სამედიცინო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობა; 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების არსებობა; 

 დიდი ტრადიციები და მდიდარიკულტურული მემკვიდრეობა; 

 უნიკალური ფოლკლორი და ჰიმნოგრაფია; 

 სამთო–სათხილამურო კურორტების არსებობა; 

 გარემოს ეროვნული სააგენტოსა და შვეიცარიის განვითარების 

სააგენტოს  მესტიის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით 

შეიქმნა მესტიის მუნიციპალიტეტში  მეწყერსაშიში და 

 რთული გეოგრაფიული მდებარეობა; 

 მკაცრი კლიმატური პირობები; 

 ტერიტორიული ორგანოების შიდა და ერთმანეთთან 

დამაკავშირებელი გზების მონაკვეთები (ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზები), არის გრუნტის და პრობლემურია მათზე 

გადაადგილება; 

 ძველი ხის ხიდები; 

 სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ოჯახებში წყლის მილები 

კუსტარულად არის მიყვანილი; 

 მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა; 

 ნაკლებად განვითარებული ბიზნეს სექტორი და გადამამუშავებელი 

საწარმოები; 

 ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოების არ არსებობა; 

 ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; 

 შესანახი და პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების 

დეფიციტი; 

 სტრუქტურული უმუშევრობის უკიდურესად მაღალი მაჩვენებელი და 

დასაქმების მწირი შესაძლებლობები მოსახლეობისთვის;  

 საავადმყოფოებისა და სამედიცინო ობიექტების ტექნიკური 

აღჭურვილობის დაბალი დონე; 

 ენდემური ჩიყვის ფართო გავრცელება; 

 კატასტროფის ბრიგადების არარსებობა ადგილზე და ვერტფმფრენის 

არარსებობა; 

 მოსახლეობის უმრავლესობისთვის სრულყოფილ სამედიცინო 

მომსახურებაზე და მედიკამენტებზე შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა; 

 სამედიცინო სფეროში ვიწრო სპეციალისტების ნაკლებობა; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა უმრავლესობის არასახარბიელო 

მდგომარეობა;  

 კულტურული/გასართობი ინფრასტრუქტურის სიმცირე;  

 დაზიანებული კულტურული ძეგლები და ობიექტები; 

 ლანდშაფტის დაუცველობა; 

 წყლის და საკანალიზაციო სისტემის ერთიანი სისტემის არ არსებობა 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91&action=edit&redlink=1
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ღვარცოფსაშიში რისკზონების რუკა. 

 ნაპირდამცავი გაბიონებისა (მთელი მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით) და სელგამტარი არხების მშენებლობა (ლახამულასა და 

დ.მესტიაში) 

 ბიომრავალფეროვნება, ტყის უხვი რესურსი. 

და შესაბამისად გამწმენდი ნაგებობების გარეშე, ბუნებრივ გარემოში 

ჩამდინარე წყლების მოხვედრა;   

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი 

რესურსებისა და სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის და 

განკარგვის წესის განსაზღვრის პროცესში მუნიციპალიტეტის 

უფლებამოსილების საკანონმდებლო საფუძველის სიმწირე 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 მუნიციპალური შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; 

 წყალმომარაგების კუსტარული ქსელების ნაწილის რეაბილიტაცია; 

 კოშკების და სხვა ტურისტული ობიექტების განათება და 

კეთილმოწყობა; 

 ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა; 

 მესტიის ბუნებრივი რესურსების მინერალური წყლების 

მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვა; 

 ენერგოჰესების მშენებლობის შესაძლებლობა; 

 მეკარტოფილეობის შემნახველი და მეცხოველეობის 

გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის სტიმულირება; 

 სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის ჯგუფების 

მხარდაჭერის ეფექტიანი სისტემის შექმნა; 

 მრავალფეროვანი ბუნებრივი რესურსები საშუალებას იძლევა 

განვითარდეს სხვადასხვა სექტორი;  

 არსებული რესურსების ასათვისებლად მიმზიდველი 

საინვესტიციო გარემოს შექმნა;  

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და შესაბამისად 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ;  

 ახალი ტურისტულ-სარეკრიაციო პარკების მოწყობა უშგულიდან 

შხარის  მყინვარამდე,   ჭაალადის და შიხრის ტერიტორიაზე  

 ახალი საკურორტო ზონების მოწყობა და ბანლეოლოგირი-

სამკურნალო კურორტების შექმნა;  

 პანორამული გადასახედი მოედნების  მოწყობა: 

 მუნიციპალიტეტის საკურორტო- ტურისტულ კომპლექსზე და მის 

ცალკეულ საინტერესო ობიექტებზე ინტერნეტ გვერდის, 

სარეკლამო რგოლების მომზადება და გავრცელება; 

 სამთო–სათხილამურო სპორტის განვითარებით  მნიშვნელოვანი 

ცვლილებების განხორცილება; 

 ზემო სვანეთის ეროვნული პარკის შექმნა; 

 მეწყერი, შემდგომ მოდის წყალდიდობები და ღვარცოფები; 

 ბუნებრივი და სტიქიური მოვლებების გამო ინფრასტრუქტურის 

დაზიანების საფრთხე; 

 მოსახლეობის დიდი ნაწილის ინდიფერენტული დამოკიდებულება 

და ნაკლები ჩართლობა სახელმწიფოში მიმდინარე ეკონომიკურ 

პროექტებში; 

 ბიზნეს სექტორის ინვესტიციების შემცირება. 

 შრომისუნარიანი მოსახლეობის მიგრაცია; 

 ჯანმრთელობის გაუარესება, რაც გამოიხატება სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის შემცირებაში, სამედიცინო დახმარებასთან დაშვების 

პირობებისა და დაავადებათა ხასიათის შეცვლაში; 

 კონკურენტი ტურისტური კურორტების გამოჩენა;  

 ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი შემოსავლების 

შემცირება;  

 ინვესტორთა მხრიდან ინტერესის სამომავლო შემცირება; 

 ახალგაზრდების ჩართულობის სიმცირე სხვადასხვა აქტივობებში; 

 ლანდშაფტის ბუნებრივი და ანთროპოგენური მიზეზებით დაზიანება 

 საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან  და ოპერირებასთან 

დაკავშირებული გარემოზე ზემოქმედება 

 დიდი მოცულობის კაშხლების მშენებლობა 

 საზოგადოების დაბალი ცნობიერება გარემოსდაცვითი საკითხების 

მნიშვნელობის კუთხით 
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 განახლებადი ენერგიის წარმოება 

 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კუთხით, ძლიერ 

მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული შესაბამისი 

სამსახურის არსებობა; 

 ჭალაადი- ენგურის გლაციალური ეროვნული პარკის მშენებლობა 

 ზემო სვანეთის დაცული და ბუნებრივი ლანდშაფტის 

ტერიტორიების სისტემის შექმნა; 

 ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტური ერთეულების შექმნა 

 შესაბამისი სამართალდარღვევიდან  გამომდინარე 

კანონმდებლობით განსაზღვრული სანქციების გამოყენება 

სამართალდარღვევის მიმართ. 
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4. განხორციელების მექანიზმი 

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება დოკუმენტით წარმოდგენილი გეგმებისა და ხედვების 

განხორციელებისას გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპებს: 

გამართული კოორდინაცია სხვადასხვა მხარეებთან - პოლიტიკის დოკუმენტის 

განხორციელების შედეგიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყველა საჯარო 

უწყების ეფექტურ კოორდინაციაზე. განსაკუთრებული როლი უჭირავს ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის კოორდინაციას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. იმისთვის 

რომ ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტები იყოს ხარჯეფექტიანი 

მართველობის ორ დონეზე დაგეგმილი ღონისძიებები ერთმანეთს უნდა ავსებდეს, არ 

ხდებოდეს აქტივობების გამეორება და იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია ორივე მხარეს შორის. 

შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოხდება ცენტრალური 

ხელისუფლების გეგმებისა და ხედვების გათვალისწინება ადგილობრივი პოლიტიკის 

დაგეგმვისას, მჭიდრო იქნება ცენტრალურ სახელისუფლებო უწყებებთან კოორდინაცია.  

პარტნიორობა - პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების ეფექტურად 

მიღწევისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარტნიორობა სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან. პარტნიორობა გათვალისწინებული არის როგორც 

დოკუმენტის შემუშავების ეტაპზე, ისე მისი განხორციელების ეტაპზე. თითოეულ მხარეს, ეს 

იქნება თავად ადგილობრივი ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს 

სექტორი თუ სხვა, აქვს საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ერთიანი მიზნებისა და 

ამოცანების მიღწევაში. შესაბამისად, პარტნიორობის პრინციპი იქნება ერთ-ერთი ფუძე 

დოკუმენტში წარმოდგენილი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისთვის აქტივობების 

დაგეგმვისა და განხორციელებისას.  

კანონიერების პრინციპი - ფინანსური სახსრების ხარჯვა მოხდება ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისად. ფუნქციები მართველობის სხვადასხვა დონეზე მკაფიოდ 

იქნება გამიჯნული და გადანაწილებული. ფინანსური პასუხისმგებლობა დაეკისრება 

აქტივობის დამფინანსებელ ორგანიზაციას.  

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნების, ამოცანების, აქტივობების, აქტივობის 

შედეგის ინდიკატორის, განხორციელების პერიოდის, შესაბამისი ბიუჯეტის, დაფინანსების 

წყაროსა და განმახორციელებელი უწყების შესახებ კონსოლიდირებულ ინფორმაციას.  

სამოქმედო გეგმის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელს.  

ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე განხორციელდება არსებულის მონიტორინგი და 

შეფასება, რაც საფუძველი იქნება მომდევნო 2 წლიანი პერიოდის მეტად ეფექტურად და 

ხარჯეფექტიანად დასაგეგმად. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და შეფასება მთლიანი 

დოკუმენტის შუალედური შეფასების ნაწილს წარმოადგენს.  

შედეგად, შესაძლებელია სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შეტანა, თუმცა საჭიროა 

აღნიშნული ცვლილებების მიზანშეწონილობის დასაბუთება. 
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მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება აქცენტს გააკეთებს მომდევნო პერიოდში ყველა მიზნისა 

და ამოცანის მოცვაზე, და ამისთვის აქტიურად იმუშავებს დამატებითი ფონდების მოძიების 

თუ საკუთარი ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფის კუთხით. 
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სამოქმედო გეგმა 2020-2021 წლების 

მიზანი 1: მოსახლეობის საცხოვრებელი და ბიზნეს გარემოს 

გაუმჯობესება 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: 

6,9 

 

ამოცანა 1.1 საკომუნიკაციო და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1 

მოდერნიზებული და 

რეაბილიტირებული საგზაო 

ინფრასტრუქტურა, 

გაზრდილია 

გადაადგილების 

უსაფრთხოება და 

შემცირებულია 

ტრანსპორტირებისთვის 

საჭირო ხარჯები 

 
საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო  

შუალედური საბოლო

ო წელი 2020 2022 2023 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 

    

აქტივობა 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი  

დადასტ

ურების 

წყარო 

პასუხისმგ

ებელი 

უწყება 

პარტნიო

რი 

უწყება 

შესრუ

ლების 

ვადა 

ბიუჯეტი 

[₾} 

დაფინანსების წყარო 

მუნიციპალი

ტეტის 

ბიუჯეტი 

სხვა დეფ

იციტ

ი ოდენო

ბა [₾} 
კოდი 

ოდენობა 

[₾} 
ორგანიზაცია 

1.1.1 

სოფელ წვირმის, 

იელის, ეცერის, ფარის 

ცენტრებამდე 

მისასვლელი გზების 

პროექტირება. 

 სოფლებთან 

დამაკავშირებელი  

გზების 

მშენებლობისთვის 

საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შექმნა 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 

მე
რ

ი
ა 

 

05.2020

-

03.2021 

350,000 350,000 02 01 

01 

   

1.1.2 მულახის 

ტერიტორიულ 

ერთეულში სოფელ 

მაჯვდიერი- ჟაბეშის 

საავტომობილო გზის 

მშენებლობა და 

ბეტონის საფარის 

მოწყობა 

 რეაბილიტირებულია 

მაჟვდიერი-ჟაბეშის 

დამაკავშირებელი  2,5 

კილომეტრიანი 

საავტომობილო გზა.  

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 

მე
რ

ი
ა 

 
04.2020 

-

10.2021 

2 130 558  02 01 

01 

2 130 558 მუნიციპალიტ

ეტებში 

განსახორციელ

ებელი 

პროექტების 

ფონდი 
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1.1.3 

 

სოფელ ცხუმარის 

საავტომობილო გზის 

მშენებლობა 

 რეაბილიტირებულია 6 

კმ-იანი საავტომობილო 

გზა, რომელიც აკავშირებს 

ცხუმარის ტერიტორიულ 

ერთეულში შემავალ 6 

სოფელს ზუგდიდი-

მესტია-უშგულის 

ცენტრალურ 

საავტომობილო გზასთან 

 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ს 

რ
ეგ

ი
ო

ნუ
ლ

ი
 

გ
ან

ვი
თ

არ
ებ

ი
სა

 დ
ა 

ი
ნფ

რ
ას

ტ
რ

უ
ქტ

უ
რ

ი
ს 

სა
მი

ნი
სტ

რ
ო

, გ
ზ

ებ
ი

ს 

დ
ეპ

არ
ტ

ამ
ენ

ტ
ი

. 

 

03.2020

-

11.2021 

6,000,000  02 01 

01 

6,000,000 საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა 

და 

ინფრასტრუქტ

ურის 

სამინისტრო, 

გზების 

დეპარტამენტი 

 

1.1.4 სოფელ მულახში, 

ლენჯერში, ლატალსა 

და ბეჩოში 

წყალგაყვანილობისა 

და წყალარინების 

სისტემების 

პროექტირება 

 ტურისტულად 

სააინტერესო და 

მიმზიდველი სოფლების 

უზრუნველყოფა სასმელი 

წყლითა და 

საკანალიზაციო 

სისტემებით 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 

მე
რ

ი
ა 

 

05.2020

-

03.2021 

350,000 350,000 02 02 

01 

   

      

 

        

1.1.5 
ავტობუსის (1 

ერთეულის) შეძენა 

 გაუმჯობესებული 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

მუ
ნი

ც
ი

პ

ალ
ი

ტ
ეტ

ი
ს 

მე
რ

ი
ა 

 

05.2020

-

02.2021 

310 000  02 03 

05  

   

1.1.6 საავტომობილო 

გზების გაწმენდა 

თოვლისაგან; 

თოვლსაწმენდი 

(შემკრები-

გადამზიდი) მანქანის 

შეძენა 

 

 

 ზამთრის პერიოდში 

საავტომობილო გზებზე 

უსაფრთხო და 

შეუფერხებელი 

მოძრაობის 

შესაძლებლობა 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 
მე

რ
ი

ა 

 

05.2020

-

02.2022 

1,000,000  02 03 

05 

1,000,000 მუნიციპალურ

ი 

განვითარების 

ფონდი 

 

ამოცანა 1.3 სოციალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების შექმნა/გაუმჯობესება 

 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი  
გაუმჯობესებული 

სოციალური 

ინფრასტრუქტურა და 

სერვისები 

 

 

 

 

საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო  

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

 

შუალედური საბოლოო 

წელი 2020 2022 2023  
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აქტივობა 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი  

დადასტუ

რების 

წყარო 

პასუხისმგე

ბელი 

უწყება 

პარტნი

ორი 

უწყება 

შესრუ

ლების 

ვადა 

ბიუჯეტი [₾} 

დაფინანსების წყარო 

მუნიციპა

ლიტეტის 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდენ

ობა 

[₾} 

კო

დი 

ოდენო

ბა [₾} 

ორგანიზა

ცია 

1.3.1 საბავშვო ბაღების 

მშენებლობა  სოფელ 

ჭუბერში (2-ბაღი), 

მულახში(2 ბაღი), 

დ.მესტიაში იფარსა და 

ადიშში 

 ახლად აშენებული 

საბავშვო ბაღები 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ

ი
ს 

მე
რ

ი
ა 

 

05.2020 

-

03.2021 

5,670,000  02 

03 

01 

5,670,00

0 

მუნიციპა

ლური 

განვითარე

ბის 

ფონდი 

 

1.3.2 ბეჩოს, ჭუბერისა და 

ყარსგურიშის საჯარო 

სკოლების 

მშენებლობა და 5 

სკოლის 

რეაბილიტაცია 

 გაუმჯობესებული და 

კეთილმოწყობილი 

საგანმანათლებლო 

ინფრასტრუქტურა 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 
მე

რ
ი

ა 

 

05.2020 

-032022 

7,239,000  02 

03 

02 

7,239,00

0 

მუნიციპა

ლური 

განვითარე

ბის 

ფონდი 

 

ამოცანა 1.4 მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი  

 

 

 

ჯანსაღი ცხოვრების წესისა 

და კულტურის 

პოპულარიზაცია, 

მოსახლეობის გაზრდილი 

აქტივობა და წვდომა 

შესაბამის 

ინფრასტრუქტურაზე 

 
საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო  

შუალედური საბოლოო 

წელი 2020 2022 2023 

 

    

აქტივობა 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი  

დადასტუ

რების 

წყარო 

პასუხისმგ

ებელი 

უწყება 

პარტნიო

რი 

უწყება 

შესრუ

ლების 

ვადა 

ბიუჯეტი [₾} 

დაფინანსების წყარო 

მუნიციპა

ლიტეტის 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 

ოდენ

ობა 

კო

დი 

ოდენო

ბა [₾} 

ორგანიზა

ცია 
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[₾} 

1.4.1 
დ.მესტიაში 

სპორტული 

კომპლექსის 

რეკონსტრუქცია 

 რეაბილტირებული და 

კეთილმოწყობილი 

სპორტული კომპლექსი 

დ.მესტიაში 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ

ი
ს 

მე
რ

ი
ა 

 

05.2021

-

11.2023 

5,650,000  02 

03 

03 

 აზიის 

განვითარე

ბის 

ფონდი 

 

1.4.2 
სოფელ ლენჯერში, 

ნაკრასა დაფარში 

სპორტული 

დარბაზების 

მშენებლობა 

 გამართული და 

ადგილობრივი 

მოსახლეობისთვის 

ხელმისაწვდომი 

სპორტული 

ინფრასტრუქტურა 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 
მე

რ
ი

ა 

 

05.2020

- 

04.2021 

950,000 950,00

0 

02 

03 

03 

   

1.4.3 სოფლის 

მოსახლეობის 

ინიციატივით 

გადაწყვეტილი 

პროექტების 

განხორციელება - 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამები 

 მოსახლეობის 

ინიცირებით 

განხორციელებული 

პროექტები 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 

მე
რ

ი
ა 

 

05.2020

-

11.2021 

2,000,000  02 

05 

 ავსტრიის 

განვითარე

ბის 

ფონდი 

 

 

მიზანი 2 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდის 

ხელშეწყობა 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: 

2,8,12 

 

ამოცანა 2.2 ტურიზმის განვითარება და ტურისტული სერვისების მრავალფეროვნება 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი  
ტურისტების გაზრდილი 

რაოდენობა და 

მრავალფეროვანი 

სერვისები; 

მოსახლეობის გაზრდილი 

შემოსავლები ტურიზმის 

სფეროდან 

 
საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო  

შუალედური საბოლოო 

წელი 2020 2022 2023 

 

    

აქტივობა 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი  

დადასტუ

რების 

პასუხისმგ

ებელი 

პარტნიო

რი 

შესრუ

ლების 
ბიუჯეტი [₾} 

დაფინანსების წყარო 

მუნიციპა სხვა დეფიცი
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წყარო უწყება უწყება ვადა ლიტეტის 

ბიუჯეტი 

ტი 

ოდენ

ობა 

[₾} 

კო

დი 

ოდენო

ბა [₾} 

ორგანიზაცი

ა 

2.2.1 რეგიონში ტურიზმის 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

გამოწვევებისა და 

პრიორიტეტების 

დადგენა  . 

 რეგიონის 

პოპულარიზაცია და 

მისი უკეთ წარმოჩენის 

მიზნით სხვადასხვა 

ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 
მე

რ
ი

ა 

 

03.2020

-

01.2021 

100,000 100,00

0 

  დანიშნულებ

ის ადგილის 

მართვის 

ორგანიზაციი

ს (DMO)   

 

ამოცანა 2.3 სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის გადამამუსავებელი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3 

ეკოლოგოიურად სუფთა და 

ნატურალური პროდუქციის 

წარმოების განვითარება,  

გაზრდილი  მოთხოვნა 

ადგილობრივი წარმოების 

პროდუქტებზე და 

შესაბამისად გაზრდილი 

ეკონომიკური შემოსავლები  

 

 

 

 

 

 

 
საბაზისო 

სამიზნე დადასტურების წყარო  

შუალედური საბოლოო 

წელი 2020 2022 2023 

 

    

აქტივობა 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი  

დადასტუ

რების 

წყარო 

პასუხისმგ

ებელი 

უწყება 

პარტნიო

რი 

უწყება 

შესრუ

ლების 

ვადა 

ბიუჯეტი [₾} 

დაფინანსების წყარო 

მუნიციპა

ლიტეტის 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიცი

ტი ოდენ

ობა 

[₾} 

კო

დი 

ოდენო

ბა [₾} 

ორგანიზაცი

ა 

2.3.1 მიწათმოქმედების 

განვითარების 

ხელშეწყობის 

მიზნით სახნავი 

ტექნიკის შეძენა (6 

ერთეული) 

 

 სოფლის 

მოსახლეობისათვის 

მიწათმოქმედების 

გაუმჯობესებული 

პირობების შექმნა. 

 

  

 

მუ
ნი

ც
ი

პა
ლ

ი
ტ

ეტ
ი

ს 

მე
რ

ი
ა 

 
03.2020

-

01.2021 

350 000 350 00

0  
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სამუშაო ჯგუფმა დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად დამატებით განსაზღვრა შემდეგი 

აქტივობების განხორციელების საჭიროება, რა მიმართულებითაც მუნიციპალიტეტი იმუშავებს დამატებითი ფონდების 

მოძიებაზე:  

ამოცანა N-2.1  

 საინვესტიციო პროექტების მომზადება უნარჩენო წარმოების შექმნის მიზნით, მინერალური და ჰიდრო რესურსების 

გამოყენებისათვის   ან ენერგოჰესებზე; 

 ინვესტორების მოძიება და დაინტერესება 

 

ამოცანა N-2.3  

 მუნიციპალიტეტში მიგრაციიდან დაბრუნებული შრომისუნარიანი პირებისათვის მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს 

შექმნა და მატერიალური დახმარება. 

 სოფლის მეურნეობის განვითარების სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა და  მათი 

პოპულარიზაცია. 

 ფერმერთა უწყვეტი განათლების სისტემის შექმნა 

 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების ჩამოყალიბების სტიმულირება 

 ვეტერინალური მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ფერმერებისათვის. 

 სხვადასხვა პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და პროექტების შექმნის მიზნით სასწავლო ახალგაზრდული ცენტრის 

ჩამოყალიბება და სპეციალისტების მოწვევა. 
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5. მონიტორინგი და შეფასება 

განვითარების დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისკენ 

სვლის შესაფასებლად პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია მონიტორინგისა და 

შეფასების კომპონენტის გათვალისწინება. გეგმის მონიტორინგი განხორცილდება 

სისტემატურად, რაც გულისხმობს მონიტორინგის და შეფასების გეგმის მიხედვით 

გაწერილი საქმიანობების განხორციელებას, აქტივობების და პროექტების შესრულების 

მეთვალყურეობას დროულად ხარვეზების, შეფერხებისა თუ წარმატების შემთხვევების 

გამოვლენის მიზნით. 

მონიტორინგის მონაცემების რეგულარული გაანალიზება ადგილობრივ ხელისუფლებას  

შესაძლებლობას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს შესაბამისი პროგრამული 

ცვლილებები სამოქმედო გეგმის საერთო განხორციელებისა და მიზნის მიღწევის პროცესიის 

ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, საჭიროების შემთხვევაში.  

მონიტორინგის ანგარიშები მომზადდება შემდეგი პრინციპებისა და ტექნიკური 

სტანდარტების დაცვით: 

დროულობა - ანგარიშები მომზადდება დროულად, პერიოდის შერჩევა მოხდება საბიუჯეტო 

პროცესისა და კალენდრის გათვალისწინებით. 

ფოკუსირებული - ანგარიშებში წარმოდგენილი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, 

მაგალითად, კონკრეტულ პრიორიტეტებსა და აქტივობებთან დაკავშირებული მიღწევები, 

შესაბამისი ინდიკატორებითა და მაჩვენებლებით.  

მკითხველზე ორიენტირებული - ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება მომხმარებლისთვის 

გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით, დოკუმენტი იქნება მარტივად კითხვადი 

და აღსაქმელი.  

რელევანტური - ანგარიშგება მოხდება მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. დოკუმენტისთვის არარელევანტური იქნება 

ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ 

დეტალების აღწერა/წარმოდგენა, რაც არ სძენს დოკუმენტს დამატებით ღირებულებას, და 

ნაკლებად საინტერესოა საზოგადოებისათვის.  

მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილში ადგილობრივი ხელისუფლება მიესალმება 

საზოგადოების ორგანიზაციების, მოქალაქეებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, რაც 

მეტად ეფექტიანს გახდის ამ პროცესს.  

მონიტორინგი და შეფასება, რაც დაკავშირებულია სამოქმედო გეგმის განახლებასთან, 

დაგეგმილია 2 წელიწადში ერთხელ. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 მარტამდე მზადდება 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რასთან ერთად განხორციელდება მონიტორინგისა და 

შეფასების ნაწილიც, პირველი წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის გათვალისწინებით. 
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შედეგების საფუძველზე კი მოხდება სამოქმედო გეგმის განახლება უკვე შემდეგი ორი 

წლისათვის.  

შედეგად განხორციელდება: 

- შედეგებისა და გავლენის შეფასება  მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად საშუალო 

და გრძელვადიანი პერიოდზე;  

- გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

რეკომენდაციების შემუშავება;  

- ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის დონის ამაღლება;   

- რესურსების ეფექტიანი განაწილების ხელშეწყობა მიზნებსა თუ მიზნობრივ 

პროგრამებს შორის. 

მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად გამოვლინდება:  

 რამდენად წარმატებით მოხდა იმ სასურველი შედეგის დადგომა რაც მიზნებსა და 

ამოცანებში არის ასახული; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის 

მიმართულებით;  

 რამდენად წარმატებით მოხდა იმ პრობლემებისა და მათი გამომწვევი ფაქტორების 

გადაწყვეტა რაც მიზნებსა და ამოცანებში იყო წარმოდგენილი; ან რამდენად არის 

პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით. 
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დანართი 
დანართი #1. დემოგრაფია 

 

დიაგრამა N-1 მოსახლეობის დინამიკა. 

ცხრილი N-1: მესტიის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ასაკობრივი დინამიკა 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

N ასაკობრივი ჯგუფები რაოდენობა 

1 0-5 წ 997 

2 6-10წ 684 

3 11-14 წ 519 

4 15-18 562 

5 19-29 1669 

6 30-40 1685 

7 41-55 1976 

8 56-60 848 

9 61-75 1181 

10 76-90 776 

11 90-99 59 

12 100 და ზევით 4 

13 სულ 10960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.476

9.494

9.508 9.511

9.479

9.450

9.460

9.470

9.480

9.490

9.500

9.510

9.520
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დანართი N2   ზემო სვანეთში გავრცელებული ზოგიერთი სამკურნალო მცენარე 

 

N 

ქართული 

სახელწოდება 

საერთაშორისოდ შეთანხმებული 

სამეცნიერო სახელწოდება* 

ბუნების კონსერვაციის 

საერთაშორისო 

კავშიროს წითელი 

ნუსხის (IUCN red list) 

მიხედვით მინიჭებული 

კატეგორია** 

1 ფარსმანდუკი Achillea millefolium L. LC 

2 დათვისყურძენი Actaea spicata L. LC 

3 ანგელოზა Angelica sylvestris subsp. sylvestris LC 

4 ავშანი Artemisia alpina Pall. ex Willd. - 

5 ბარისპირა Betonica macrantha K.Koch - 

6 არყი 
Betula pubescens var. litwinowii (Doluch.) 

Ashburner & McAll.  
LC 

7 დვალურა 
Bistorta officinalis subsp. carnea (C. Koch) 

Sojak. 
LC 

8 ქრისტესისხლა Chelidonium majus L.  LC 

9 ჭანჭყატი Euonymus europaeus L. LC 

10 ჯულაბი Euphorbia fischeriana Steud. - 

11 რძიანა Euphorbia procera M.Bieb. - 

12 უკვდავა (ნეგო) 

Helichrysum 
plicatum subsp. polyphyllum (Ledeb.) P. H. 

Davis & Kupicha 

- 

13 დიყი Heracleum sosnowskyi Manden.  - 

14 კრაზანა Hypericum perforatum L. - 

15 ბაძგი Ilex colchica Pojark.  - 

16 
მზიურა 

(კულმუხო) 
Inula helenium subsp. helenium - 

17 გვირილა Leucanthemum vulgare  subsp. vulgare - 

18 ბალბა Malva sylvestris L. LC 

19 ბარამბო Melissa officinalis L. LC 

20 ბუერა Petasites albus (L.) Gaertn.  LC 

21 მრავალძარღვა Plantago media L., Plantago lanceolata L. - 

22 მარწყვბალახა Potentilla erecta (L.) Räuschel LC 

23 წყავი Prunus laurocerasus L. LC 

24 დეკა Rhododendron caucasicum Pall.  - 

25 ასკილი Rosa canina L. LC 

26 ანწლი Sambucus ebulus L. LC 

27 დიდგულა Sambucus nigra L. - 

28 ქრისტესბეჭედა Sanicula europaea L. LC 

29 ასფურცელა Tanacetum vulgare L. - 

30 ბაბუაწვერა Taraxacum officinale Weber ex Wigg. LC 

31 ვირისტერფა Tussilago farfara L.  LC 
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დანართი 3.  მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის სტატისტიკა 

N დასახელება 2017 წ. 2018 წ. 
2019 წ. 

10 თვე 

1 
საავადმყოფოსა და სამედიცინო ცენტრების 

რაოდენობა 
1 1 1 

2 

ამბულატორიული ცენტრებისა და 

პოლიკლინიკური დაწესებულებების 

რაოდენობა  

0 0 0 

3 დამოუკიდებელი დისპანსერების რაოდენობა 0 0 0 

4 ამბულატორიის რაოდენობა 0 0 0 

5 სოფლის ექიმი - მეწარმეების რაოდენობა 14 14 14 

6 
სასწრაფო დახმარების სადგურების 

(განყოფილება) რაოდენობა 
1 1 1 

7 სისხლის გადასხმის სადგურების  რაოდენობა 0 0 0 

8 ფაქტობრივად გაშლილ საწოლთა რაოდენობა 22 22 22 

9 საწოლების უზრუნველყობა 100000 მოსახლეზე 231,6 234,5 200,73 

10 ექიმთა რაოდენობა 34 30 26 

11 საექთნო პერსონალის რაოდენობა 38 32 25 

12 გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები 25 35 32 

13 გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები 52 42 31 

14 მშობიარობა, მათ შორის ბინაზე 20 18 17 

15 აბორტების რაოდენობა 6 4 1 

16 
ამბულატორიულ– პოლიკლინიკურ 

სამსახურში მიმართვიანობა 
12500 10800 7744 

17 სასწრაფო დახმარების გამოძახება 1757 2112 1657 

18 
შაქრიანი დიაბეტი (წლის ბოლოს იმყოფებიან 

დაკვირვებაზე) 
137 132 126 

19 
გულის იშემიური ავადმყოფობა (წლის ბოლოს 

იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
170 122 54 

20 
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა (წლის ბოლოს 

იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
512 592 580 

21 

სიცოცხლეში პირველად დადგენილი 

დიაგნოზით რეგისტ-ლი ავადმყოფ. გულის 

მწვავე ინფარქტით 

 2  

22 
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები (წლის 

ბოლოს იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
27 25 18 

23 
ბრონქული ასთმა და ასთმური სტატუსი (წლის 

ბოლოს იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
18 18 16 

24 
სიცოცხლეში პ/დადგენილი დიაგნოზით 

რეგისტ-ლი ავადმყოფები ავთვისებიანი 
16 12 3 
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სიმსივნეებით 

25 
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები (წლის 

ბოლოს იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
144 130 130 

 

დანართი 4. ამბულატორიები და მათი მდგომარეობა 

1. უშგულის ადმინისტრაციული ერთეული: (5 სოფელი; 71 კომლი; 255 მცხოვრები: 124 

ქალი და 131 მამაკაცი. 1 იძულებით გადაადგილებული პირი. სოფელს ემსახურება 1 

ექიმი და 1 ექთანი. ამბულატორიის შენობას მიმდინარე წელს ჩაუტარდა 23835 ლარის 

ღირებულების სარეაბილიტაცი სამუშაოები,   ინფრასტრუქტურულად გამართული 

და მოწესრიგებულია, უზრუნველყოფილია  პირველადი დახმარების საგნებით გა 

მედიკამენტებით. 

2. კალის ადმინისტრაციული ერთეული: (8 სოფელი; 41 კომლი, 168 მცხოვრები: მათ 

შორის ქალი 94 და 74 მამაკაცი. 2 იძულებით გადაადგილებული პირი; სოოფელს 

ემსახურება 1 ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე არსებულ ადმინისტარციულ შენობაში, შენობას მიმდინარე წელს 

ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და სამუშაოების ღირებულებამ 7 091 ლარი შეადგინა  

3. იფარის ადმინისტრაციული ერთეული: (4 სოფელი; 71 კომლი; 300 მცხოვრები: 190 

ქალი და 110 მამაკაცი.  20 იძულებით გადაადგილებული პირი; სამედცინო 

მომსახურებას ეწევა 1 ექიმი და 2 ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია მესტიის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ საავადმყოფოს შენობაში, არის წყლის და 

ელექტროენერგიის პრობლემა. პირველადი დახმარების საგნებითა  და სამედიცინო 

დანადგარებით უზრუნველყოფილია. 

4. წვირმის ადმინისტრაციული ერთეული: (6 სოფელი; 76 კომლი; 444 მცხოვრები, მათ 

შორის 251 ქალი და 193 მამაკაცი. 65 იძულებით გადაადგილებული პირი; 

ამბულატორია მოთავსებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ 

ადმინისტარციულ შენობაში, შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია, პირველადი 

დახმარების საგნებით უზრუნველყოფილია. 

5. მულახის ადმინისტრაციული ერთეული:(11 სოფელი; 285 კომლი; 671 მცხოვრები; 311 

ქალი და 345 მამაკაცი,  59 იძულებით გადაადგილებული პირი. ბრიგადა შედგება 1 

ექიმისა და 2 ექთნისგან.  შენობა გარემონტებული და ინფრასტრუქტურულად 

გამართულია, ამბულატორია პირველადი დახმარების საგნებით და მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფილია. 

6. ლენჯერის ადმინისტრაციული ერთეული : (8 სოფელი; 326 კომლი; 692 მცხოვრები, 

339 ქალი და 326 მამაკაცი.  39 იძულებით გადაადგილებული პირი; სოფელს 

ემსახურება 2 ბრიგადა- ორი ექიმით და ორი ექთნით. მიმდინარეობს ახალი  

ამბულატორიის მშენებლობა. სამედიცინო ბრიგადები აღჭურვილი არიან სამედიცინო 

საგნებითა და მედიკამენტებით. 

7. ლატალის ადმნისტრაციული ერთეული : (11 სოფელი; 214 კომლი; 806 მცხოვრები, 

მათ შორის 388 ქალი და 418 მამაკაცი,   81 იძულებით გადაადგილებული პირი. 
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სოფელს ემსახურება 1 ექიმი და ორი ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია მესტიის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტარციულ შენობაში. 2019 წელს  

ჩაუტარდა 10 420 ლარის ღირებულების სარემონტო სამუშაოები.  ამბულატორია 

აღჭურვილია პირველადი დახმარებისთვის საჭირო საგნებითა და მედიკამენტებით.  

8. ბეჩოს ადმინისტრაციული ერთეული : (13 სოფელი; 208 კომლი; 958 მცხოვრები, 481 

ქალი და 477 მამაკაცი. 51 იძულებით გადაადგილებული პირი. დასაქმებულია 1ექიმი 

და 2 ექთანი,  ამბულატორია მოთავსებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

არსებულ ადმინისტრაციულ  შენობაში, 2020 წლისათვის დაგეგმილია შენობის  

რემონტი. სამედიცინო პერსონალს გააჩნია პირველადი დახმარებისთვის საჭირო 

მედიკამენტები და სამედიცინო საგნები. 

9. ცხუმარის ადმინისტრაციული ერთეული : (6 სოფელი; 126 კომლი; 379  მცხოვრები: 

169 ქალი და 210 მამაკაცი.  39 იძულებით გადაადგილებული პირი; დასაქმებულია 1 

ექიმი და 2 ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე არსებულ ადმინისტარციულ შენობაში. 2020 წლისათვის დაგეგმილია მისი  

რემონტი. 

10. ეცერის  ადმინისტრაციული ერთეული : (14 სოფელი; 102 კომლი; 407 მცხოვრები: 2310 

ქალი და 226 მამაკაცი.  49 იძულებით გადაადგილებული პირი; დასაქმებულია 1 

ექიმი და 2 ექთანი. მიმდინარეობს ახალი ამბულატორიის ნშენებლობა.  

11. ფარის ადმინისტრაციული ერთეული : (13  სოფელი; 64 კომლი; 222 მცხოვრები. 

107ქალი და 115 მამაკაცი. 47 იძულებით გადაადგილებული პირი; ამბულატორია 

მოთავსებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტარციულ 

შენობაში, სარემონტოა . 

12. ლახამულის ადმინისტრაციული ერთეული : (11 სოფელი; 95 კომლი; 327 

მცხოვრები,164 ქალი და 193 მამაკაცი, 12 იძულებით გადაადგილებული პირი;  

სოფელს ემსახურება 1 ექიმი და 1 ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია   მესტიის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტარციულ შენობაში, 

გარემონტებულია.  სამედიცინო პერსონალს გააჩნია პირველადი დახმარებისთვის 

საჭირო მედიკამენტები და სამედიცინო საგნები. 

13. ნაკრის ადმინისტრაციული ერთეული : (11 სოფელი; 120 კომლი; 347 მცხოვრები. 158 

ქალი და 198 მამაკაცი.  46 იძულებით გადაადგილებული პირი; ამბულატორია 

მოთავსებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ადმინისტარციულ 

შენობაში, მიმდინარეობს ამბულატორიის ახალი შენობის მშენებლობა. 

14. ჭუბერი ადმინისტრაციული ერთეული : (10 სოფელი; 318 კომლი; 1136 მცხოვრები, 

554 ქალი და 582 მამაკაცი. 117 იძულებით გადაადგილებული პირი;  ამბულატორიაში 

დასაქმებულია 1 ექიმი და 1 ექთანი,  შენობას მიმდინარე წელს ჩაუტარდა რემონტი 

(14686 ლ.), ინფრასტრუქტურულად გამართული და კეთილმოწყობილია. პირველადი 

დახმარების მედიკამენტეებით და  საგნებით უზრუნველყოფილი; 

15. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეული : (26 სოფელი; 303 კომლი; 901 მცხოვრები- 454 

ქალი და 457 მამაკაცი.  40 იძულებით გადაადგილებული პირი; სოფელს ემსახურება 1 

ექიმი და 1 ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

არსებულ ადმინისტარციულ შენობაში, მიმდინარე წელს განხორციელდა  მისი 
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რეაბილიტაცია. ბრიგადა უზრუნველყოფილია სამედიცინო საგნებითა და 

მედიკამენტებით. 

16. იდლიანის ტერიტორიული ერთეული: (5 სოფელი, 137 კომლი, 436 მცხოვრები-224 

ქალი და 212 მამაკაცი. 2 იძულებით გადაადგილებული პირი; სოფელს ემსახურება 1 

ექთანი. ამბულატორია მოთავსებულია  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ 

ადმინისტარციულ შენობაში, მიმდინარე წელს განხორციელდა  მისი რეაბილიტაცია. 

ბრიგადა უზრუნველყოფილია სამედიცინო საგნებითა და მედიკამენტებით. 

დანართი 5. სოციალური პროგრამები 

პროგრამის დასახელება 

2017 წ. 2018 წ. 2019წ.(10 თვე) 

ბენეფ-

თა 

რაოდენ

ობა 

დახმარებ

ის 

საშუალო 

ოდენობა 

ბენეფ-თა 

რაოდენო

ბა 

დახმარ

ების 

საშუალ

ო 

ოდენობ

ა 

ბენეფ-

თა 

რაოდე

ნობა 

დახმა

რების 

საშუა

ლო 

ოდენ

ობა 

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამები 

მარჩენალდაკარგული 

ოჯახები რომლებსაც ჰყავთ 

არასრულწლოვანი შვილი 

(შვილები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება                          

39 3900 29 2900 19 1900 

 მძიმე კატეგორიის 

ავადმყოფების სოციალური 

დაცვა 

  416 135607 421 149919 

ომის მონაწილე ვეტერანების 

და ომის მონაწილეებთან 

გათანაბრებული პირების 

დახმარების პროგრამა. 

28 1400 35 3550 32 3400 

გარდაცვლილ დევნილთა და 

ვეტერანთა ოჯახებზე 

(სარიტუალო 

მომსახურეობისთვის 

დახმარების გაწევა). 

8 2000 1 250 0 0 

 ხანდაზმულების (90 წელი 

და ზემოთ) დახმარების 

პროგრამა. 

54 8250 43 6450 28 4200 

 ახალშობილებზე 

დახმარების პროგრამა. 
149 22500 140 32450 77 19300 

 მრავალშვილიან  23 3450 11 1650 7 1050 



დანართი 

40 

 

(არასრულწლოვანი ხუთი 

შვილი და ზემოთ) ოჯახებზე 

დახმარების პროგრამა. 

 ონკოლოგიური 

ავადმყოფების, დიალიზით 

მოსარგებლე და ფსიქიურად 

დაავადებული პირების 

დახმარების პროგრამა. 

25 

120 

2500 

37200 
160 73254 145 71457 

 მესტიის მუნიციპალიტეტში 

მუდმივად მცხოვრებ   C 

ჰეპატიტით დაავადებულთა 

გამოკვლევის 

თანადაფინანსების პროგრამა. 

  
91 13702 37 3993 

სოციალურად უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფ 

ავადმყოფთა  ქირურგიული 

ოპერაციების 

თანადაფინანსების პროგრამა. 

12 8696.64 112 74110 111 66878 

  

სტიქია (ხანძარი) 
28 32100 45 60310 37 488040 

ხანძრის შედეგად 

დაზიანებული და ავარიული 

სახლების სახურავების 

რეაბილიტაციის პროგრამა 

  54 97601   

 

დანართი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღები და მათი მდგომარეობა 

N დასახელება დახასიათება 

1 მესტიის #1 საბავშვო ბაგა-ბაღი 
გარემონტებულია            

 

2 მესტიის  #2 საბ. ბაღი გარემონტებულია                   

3 სოფ.უშგულის საბ. ბაღი გარემონტებული, სველი წერტილი შენობაშია.    

4 სოფ.წვირმისსაბ.ბაღი                 
განთავსებულია ახლადაშენებულ-გარემონტებულ 

შენობაში 

5 სოფ.იფარის ბაღი განთავსებულია ნაქირავებ შენობაში,    

6 სოფ.მუჟალის საბ.ბაღი 
კარგ მდგომარეობაში შეყვანილია წყალი. 2020 წ. 

დაგეგმილია ახალი ბაღის მშენებლობა               

7 სოფ.ჭოლაშის საბ. ბაღი 
განთავსებულია ნაქირავებ შენობაში, წყალი და 

სველი წერტილი შენობაშია. 2020 წელს აშენდება 
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ახალი შენობა              

8 სოფ.ლენჯერის საბ.ბაღი აშენდა ახალი თანამედროვე ტიპის შენობა. 

9 სოფ.ლატალის საბ. ბაღი   
სოფ.ლატალის საბ. ბაღი  – შენობა  გარემონტებული, 

მიმდინარეობს ახალი ბაღის მშენებლობა 

10 სოფ. ცხუმარის საბ. ბაღი ~ 

ბაღი განთავსებულია ნაქირავებ 

შენობაში,   მიმდინარეობს ახალი საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა          

11 სოფ. ბეჩოს საბ. ბაღი  შენობა გარემონტებული.  

12 სოფ. ბეჩოს N-2 საბ. ბაღი შენობა კარგ მდგომარეობაში 

13 სოფ. მაზერის საბ. ბაღი    
ბაღი ნაქირავებ შენობაშია განთავსებული 2020 წელს 

აშენდება ახალი შენობა. 

14 სოფ.ეცერის საბ. ბაღი  ახლადაშენებული შენობა            

15 სოფ ბარშის საბავშვო ბაღი 

ბაღი  განთავსებულია ნაქირავებ შენობაში, წყალი და 

სველი წერტილი შენობაშია.  2020 წელს აშენდება 

ახალი შენობა. 

16 სოფ.ლახამულის საბავშვო ბაღი    გარემონტებული და კარგ მდგომარეობაში 

17 სოფ. ნაკრის საბავშვო ბაღი  ახლადაშენებული შენობა            

18 სოფ. ყარსგურიშის საბ. ბაღი  2020 წელს აშენდება ახალი შენობა. 

19 სოფ.ჭუბერის(ცენტრი)საბ.ბაღი  2020 წელს აშენდება ახალი შენობა. 

20 
სოფ. ჭუბერის (ლახამის)საბ. 

ბაღი 
2020 წელს აშენდება ახალი შენობა. 

21 სოფ. ხაიშის საბავშვო ბაღი  ახლადაშენებული              

22 სოფ.იდლიანის საბავშვო ბაღი ახლადაშენებული                 

 

დანართი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები და მათი მდგომარეობა. 

N დასახელება დახასიათება 

 მესტიის N-1 საჯარო სკოლა ჩაუტარდა მიმდინარე რემონტი 

 მესტიის N-2 საჯარო სკოლა 
მოეწყო სველი წერტილები შენობის შიგნით, 

შემოიღობა ეზო 

 მესტიის N-3 საჯარო სკოლა 2020 წელს იგეგმება რემონტი 

 უშგულის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 კალის საჯარო სკოლა 2019 წელს გადაიხურა სკოლის შენობა 

 იფარის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 წვირმის საჯარო სკოლა მიმდინარეობს ახალი სკოლის მშენებლობა 

 იელის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 
რევაზ მარგიანის სახელობის 

მუჟალის საჯარო სკოლა 

შენობის შიგნით მოეწყო სველი წერტილები მოეწყო 

წყლის და საკანალიზაციო სისტემები გამწმენდი 
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ნაგებობით. 

 მულახის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 ლენჯერის N-1 საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 ლენჯერის N-2 საჯარო სკოლა 2019 წელს გადაიხურა სკოლის შენობა 

 ლატალის საჯარო სკოლა 
2019 წელს მოეწყო სველი წერტილები და გამოიცვალა 

ელ.გაყვანილობა 

 ცხუმარის საჯარო სკოლა 
სარეაბილიტაციო. 2020 წ. იგეგმება კაპიტალური 

სეკეთება 

 ბეჩოს საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 მაზერის საჯარო სკოლა კარგ მდგომარეობაში 

 ეცერის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 ფარის საჯარო სკოლა 2019 წელს გადაიხურა სკოლის შენობა 

 ლახამულის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 ნაკრის საჯარო სკოლა შენობა ავარიულია და საჭიროა ახალი შენობის აშენება 

 ხაიშის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 

 იდლიანის საჯარო სკოლა შენობა ავარიულია და საჭიროა ახალი შენობის აშენება 

 ჭუბერის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 2020 წელს აშენდება ახალი შენობა 

 ყარსგურიშის საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო 2020 წელს აშენდება ახალი შენობა 

 

დანართი 8.  მუნიციპალიტეტში არსებული ტაძრები  

 

№ დასახელება მდებარეობა 

1 კაიშას მთავარ ანგელოზების ტაძარი ს. ფარი 

2 სვიფის წმ. გიორგის ტაძარი ს. ფარი 

3 ფხოტრერის მთ. ანგელოზების ტაძარი ს. ეცერი 

4 ქურაშის წმ. გიორგის ტაძარი ს. ეცერი 

5 უღვალის წმ. გიორგის ტაძარი ს. ეცერი 

6 ჭოხულდის მაცხოვრის ტაძარი ს. ბეჩო 

7 გული გაბრიელ მთ. ანგელოზის ტაძარი ს. ბეჩო 

8 ლაბსყალდის მთ. ანგელოზის ტაძარი ს. ცხუმარი 

9 მაცხვარიშის მაცხოვრის ამაღლების  ტაძარი ს. ლატალი 

10 მაცხვარიშის მთ. ანგელოზების ტაძარი ს. ლატალი 

11 ლაჰილის სალოცავები ს. ლატალი 

12 იენაშის იონა წინასწარმეტყველის ტაძარი ს. ლატალი 

13 ლახუშდის  მაცხოვრის ტაძარი ს. ლატალი 

14 თანღილის მთავარ ანგელოზების ტაძარი ს. ლატალი 

15 ლაშთხვერის მთ. ანგელოზების ტაძარი ს. ლენჯერი 

16 ლაშთხვერის გაბრიელ მთ. ანგელოზის ტაძარი ს. ლენჯერი 
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17 ლეხთაგის ყოვლადწმინდა ღვთის მშობლის მიძინების 

ტაძარი 

დ. მესტია 

18 სეტის წმინდა გიორგის ტაძარი დ. მესტია 

19 ლანჩვალის მთავარ ანგელოზების ტაძარი დ. მესტია 

20 ლაღამის მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარი დ. მესტია 

21 იელის წმინდა გიორგის ტაძარი წვირმის თემი ს. იელი 

22 იელის მაცხოვრის ტაძარი წვირმის თემი ს. იელი 

23 აცის მთავარ ანგელოზების ტაძარი წვირმის თემი ს. იელი 

24 მულახის მაცხოვრის ტაძარი (ჟამუში) ს. მულახი 

25 ჩვაბიანის მაცხოვრის ტაძარი ს. მულახი 

26 ჩვაბიანის მთავარ ანგელოზების ტაძარი ს. მულახი 

27 ჟაბეშის მაცხოვრის ტაძარი ს. მულახი 

28 წვირმის მთავარ ანგელოზების ტაძარი ს. წვირმი 

29 წვირმის მაცხოვრის ტაძარი ს. წვირმი 

30 წვირმის წმინდა გიორგის ტაძარი ს. წვირმი 

31 წვირმის  წმ. ბარბარეს ტაძარი ს. წვირმი 

32 ნაკიფარი წმ. გიორგის ტაძარი ს. იფარი 

33 ზეგანის ყოვლად წმ. ღვთისმშობლის ტაძარი ს. იფარი 

34 ადიშის წმ. გიორგის ტაძარი ს. ჰადიში 

35 ადიშის მაცხოვრის ტაძარი ს. ჰადიში 

36 ხეს წმ. ბარბარეს ტაძარი ს. კალა 

37 კალის წმ. კვირიკეს და ივლიტას ტაძარი ს. კალა 

38 იფრალის მთავარ ანგელოზების ტაძარი ს. კალა 

39 მუზეუმი ღია ცის ქვეშ ს. უშგული 

40 სვანური კოშკების კომპლექსი ს. მულახი-ლახირი 

 

 


