
katastrofebis mimarT

mowyvladobisa da SesaZleblobebis 

Sefaseba

sagarejo



wiTeli jvrisa da wiTeli naxevarmTvaris saerTaSoriso 

moZraobis fuZemdebluri principebi 

humanuroba 

wiTeli jvrisa da wiTeli naxevarmTvaris saerTaSoriso moZraoba , romelic 
Tavdapirvelad brZolis velze daWrilTaTvis daxmarebis aRmoCenis mizniT 
Seiqmna , yovelgvari diskriminaciis  gareSe cdilobs rogorc saerTaSoriso , ise 
erovnul doneze , adamianebs gaWirveba Tavidan aaridos an Seumsubuqos. 
moZraobis mizania ,daicvas adamianTa sicocxle  da janmrTeloba , uzrunvelyos  
maTi pirovnuli Rirsebis pativiscema. igi xels uwyobs xalxTa Soris 
megobrobis , urTierTgagebis , TanamSromlobisa da mSvidobis ganmtkicebas.  

miukerZoebloba 

moZraoba ar arCevs adamianebs erovnebis , rasis , religiuri mrwamsis, 
klasobrivi Tu politikuri  Sexedulebebis mixedviT. misi mizania Seumsubuqos 
adamianebs gansacdeli. pirvel rigSi maT , vinc daxmarebas yvelaze metad 
saWiroebs. 

neitraloba 

sayovelTao ndobis SenarCunebis mizniT , moZraoba ar emxroba romelime 
dapirispirebul mxares SeiaraRebuli konfliqtis dros da ar erTveba 
politikuri , rasobrivi , religiuri,  an ideologiuri xasiaTis davaSi. 

damoukidebloba 

moZraoba damoukidebelia. erovnuli sazogadoebebi , rogorc TavianTi 
mTavrobebis damxmareni humanitarul saqmianobaSi , eqvemdebarebian sakuTari 
qveynebis kanonebs , amave  dros yovelTvis unda inarCunebdnen avtonomias , raTa 
imoqmedon moZraobis principebis Sesabamisad. 

nebayofloba 

es aris nebayoflobiTi humanitaruli moZraoba , romelic miznad ar isaxavs 
mogebas. 

erTaderToba 

qveyanaSi SeiZleba arsebobdes mxolod erTi wiTeli jvrisa Tu wiTeli 
naxevarmTvaris erovnuli sazogadoeba. is Ria unda iyos yvelasTvis da unda 
axorcielebdes humanitarul saqmianobas qveynis mTel teritoriaze. 

universaloba 

wiTeli jvrisa da wiTeli naxevarmTvaris moZraoba s ayovelTaoa. erovnuli 
sazogadoebebi sargebloben Tanabari uflebebiT da movaleni arian daexmaron 
erTmaneTs.  
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 შესავალი  
 

უკანასკნელ წლებში კახეთის რეგიონში გააქტიურებული ბუნებრივი 

კატასტროფები და მათგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები მხარის ერთ-

ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად განიხილება. 

სპეციალისტების მოსაზრებით , კატასტროფების სიხშირისა და 

ინტენსივობის ზრდა ფაქტორთა კომპლექსითაა განპირობებული , რომელთა 

შორისაც აღსანიშნავია: 

• გლობალური დათბობა და ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე საგრძნობი კლიმატის 

ცვლილება; 

• დაბალი ეკოლოგიური ცნობიერება და გარემოზე ზემოქმედების მზარდი 

მასშტაბები. 

აღნიშნულ სიტუაციას კიდევ უფრო ამძაფრებს რესურსების სიმცირით 

გამოწვეული სახელმწიფოს მხრიდან არასაკმარისი პრევენციული ღონისძიებები. 

ამგვარ მდგომარეობაში მნიშვნელოვანია მჭიდრო თანამშრომლობა 

მოსახლეობას , ადგილობრივ ხელისუფლებას , სამეცნიერო წრეებსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის , რათა მიღწეულ იქნას კატასტროფების 

რისკის შემცირების ადეკვატური ღონისძიებების დროული განხორციელება. 

ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი კარგი მეთოდია წითელი ჯვრის და 

წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის მიერ 

შემუშავებული ხიფათების , მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების 

მეთოდოლოგია (VCA) , რომელიც თანამონაწილეობრივი გზით 
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გადაწყვეტილების მიღებისა და დაგეგმარების კარგი ინსტრუმენტია. 

მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასება , როგორც პროცესის ნაწილი ,

საშუალებას იძლევა ადგილობრივმა მოსახლეობამ განსაზღვროს 

პრიორიტეტული რისკები , იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს რისკები არ წარმოადგენენ 

ბუნებრივ ხიფათებს. მეთოდი იყენებს სხვადასხვა თანამონაწილეობრივ 

ინსტრუმენტს , რათა შეფასდეს თემის წევრებისა და თემის 

მოწყვლადობა/მედეგობის უნარი ხიფათების მიმართ ადგილობრივ დონეზე ,

გაიზარდოს ცნობიერება მოსახლეობის შესაძლებლობების შესახებ , რათა ისინი 

წინ აღუდგნენ რისკებსა და ხიფათებს , მიღწეულ იქნას შეთანხმება 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იმ ქმედებების შესახებ , რომელიც საჭიროა 

კატასტროფების პოტენციური შედეგების პრევენციისა თუ შემცირებისათვის. 

განხორციელდეს და შეფასდეს კატასტროფების პრევენციის , მათდამი მზაობისა 

და მათი რისკების შემცირების პროექტები. 
- 4  - 

 

გამოყენებული მეთოდოლოგია 
 

ქალაქ საგარეჯოს ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შესაფასებლად 

გამოყენებული იქნა წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის 

საზოგადოებების საერთაშორისო 

ფედერაციის მიერ შემუშავებული 

მეთოდოლოგია მოწყვლადობისა და 

შესაძლებლობების თანამონაწილეობრივი 

შეფასებისათვის (VCA). 

აღნიშნული მეთოდოლოგიის 

ადგილზე სწორად განხორციელების 

მიზნით , ჩატარდა წინასწარი სწავლება და 

მეთოდოლოგიის გამოცდა. 

შეფასების ჩატარებისთვის მოძიებულ 

იქნა მეორადი ინფორმაცია ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ მოწოდებულ 

ოფიციალურ მასალებზე დაყრდნობით ,

ასევე განხორციელდა სწჯს-ის 

თანამშრომლებისა და მოხალისეების მიერ ქალაქ საგარეჯოზე უშუალო 

დაკვირვება. 

მოწყვლადობის და შესაძლებლობების შეფასება ჩაატარა ქალაქ 

საგარეჯოს თემის მოხალისეთა ჯგუფმა (სპეციალური მოსამზადებელი კურსი 

გაიარა ოცმა მოხალისემ) წინასწარ შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით. სულ 

გამოკითხულ იქნა მოსახლეობის 30%. გამოკითხვა ჩატარდა ჯგუფური 

ინტერვიუების საშუალებით. თემის წევრებთან ერთად შემუშავებულ იქნა 

დარუკება, საგარეჯო 
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კითხვარში შემავალი კითხვები , რომლებმაც მოიცვეს რამოდენიმე 

მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ ,

საოჯახო და სამეზობლო მოწყვლადობა და ისტორიული პროფილი. 

შემდეგი შეხვედრის დროს 

კითხვარები დაურიგდათ 

მოხალისეებს , რომლებმაც 

საგარეჯოს მოსახლეობაში 

ჩაატარეს გამოკითხვა. 

გარდა ინტერვიუებისა ,

ინფორმაციის მიღების მიზნით ,

ქალაქ საგარეჯოს წითელი ჯვრის 

ადგილობრივი მოხალისეების და 

თემის წევრებისგან ჩამოყალიბდა 

სამუშაო ჯგუფი , რომელთანაც 

გაიმართა სამუშაო შეხვედრები. 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა 

წინასწარ განისაზღვრა 

(განისაზღვრა ის პერსონალი ,

რომელიც პროექტის 

განმახორციელებლების აზრით ,

აუცილებლად უნდა ჩართულიყო 

კატასტროფების რისკების შემფასებელ ჯგუფში). კერძოდ , ესენი იყვნენ შემდეგი 

სფეროების წარმომადგენლები: 

• წითელი ჯვრის მოხალისეები 

• გამგეობა 

• საკრებულო 

• სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

• განათლების სფერო 

• ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი 

გარდა ამისა , სამუშაო ჯგუფში 

მონაწილეობა ნებისმიერი მსურველისათვის 

იყო შესაძლებელი. სამუშაო ჯგუფთან 

გამართული შეხვედრების მიზანს 

წარმოადგენდა თემის წევრებზე 

დაყრდნობით და მათი თანამონაწილეობით 

შეგროვებულიყო მაქსიმალური ინფორმაცია თემში არსებული კატასტროფების 

შესახებ და მიღწეულიყო ჯგუფის წევრების მაქსიმალური ჩართვა 

კატასტროფების მართვის აქტივობებში. 

საჭირო ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებულ იქნა 

თანამონაწილეობრივი მუშაობის ინსტრუმენტთა ნაკრები , კერძოდ: 

რუკა 1, საგარეჯო 

რუკა 2, საგარეჯო 
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• სივრცული დარუკება – თემის და მისი მნიშვნელოვანი ტერიტორიების 

სივრცული ვიზუალიზაცია. 

• ხიფათის/რისკის დარუკება – თემის რუკაზე ხიფათების/რისკების 

იდენტიფიცირება 

• რესურსების/ შესაძლებლობების დარუკება 

– რუკის შედგენა , რომელიც აჩვენებს 

თემის რესურსებს და შესაძლებლობებს. 

• განივი ჭრილი – თემის ვირტუალური 

განივკვეთის შედგენა თემის შიგნით 

სივრცული ან მიწის გამოყენების ტიპების 

არსებული სხვაობების აღმოსაჩენად. 

• სეზონური კალენდარი – ასახავენ თემის 

აქტივობებს წლის სეზონების მიხედვით. 

• ინსტიტუციური და სოციალური ქსელის 

ანალიზი – თემში არსებული საკვანძო 

ორგანიზაციების , ჯგუფების და 

პიროვნებების განხილვა. 

• პრობლემების ხე – თემში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და 

რანჟირების მიზნით, 

- 5 -ასევე სხვადასხვა პრობლემათა შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების 

დასადგენად 

• თემის ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი (SWOT ანალიზი) 

აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენების შედეგად მიღებული მასალები 

დამუშავდა და გაანალიზდა. 

შედეგები მოცემულია ანგარიშში. 

 

სეზონური კალენარი, საგარეჯო 

პრობლემების ხე, საგარეჯო რუკა 3, საგარეჯო 
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

zogadi daxasiaTeba 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კახეთის რეგიონში. მუნიციპალიტეტის 

ცენტრია  ქ. საგარეჯო  რომელიც  თბილისიდან აღმოსავლეთით 45 კმ-ითაა 

დაშორებული. ქალაქი ზღვის დონიდან 772 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს  აღმოსავლეთიდან გურჯაანის, დასავლეთიდან 

გარდაბნის, ჩრდილოეთიდან კი თიანეთის და თელავის მუნიციპალიტეტები 

 ესაზღვრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სამხრეთის საზღვარი აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკას ემიჯნება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს 1553.69 კვ.კმ.  რელიეფი ხასიათდება 

მთაგორიანი ზეგანით, რომელსაც კვეთს მდინარე იორი. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის ჩრდილო ნაწილი განლაგებულია ცივ–გომბორის მთისწინეთზე და 

ძირითადად ტყე–ბუჩქნარით არის დაფარული, მისი სამხრეთი და სამხრეთ–

აღმოსავლეთ ნაწილის დაბლობი უტყეოა, ხოლო ჩრდილო ნაწილი ტყით არის 

შემორტყმული. აქ ჰავა ზომიერი კონტინენტურია, ნალექების რაოდენობა მერყეობს 

500-დან-700 მილიმეტრამდე. უმაღლესი მწვერვალია მთა “ცივი” (ზღვის დონიდან 

1991 მეტრი). 
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

რიცხოვნობა (2012 წლის მონაცემებით) – 64 

623 სული 

მათ შორის: ქალაქის – 12 430,  სოფლის – 

52162; 

მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა: 

ქართველები –23 450 კაცი, აზერბაიჯანელი –

23 918 კაცი, აფხაზი –2 კაცი, ბერძენი –18 

კაცი, ოსი –100 კაცი, უკრაინელი –4 კაცი, 

სომეხი –66 კაცი, ქისტი – 1 კაცი, რუსი –215 

კაცი, იეზიდი –352 კაცი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სრულად არის მოქცეული მობილური 

კავშირგაბმულობის კომპანიების „მაგთიკომის“, „ჯეოსელის“, „ბილაინის“ დაფარვის 

ზონაში. 

ქ.საგარეჯოში ასევე ფუნქციონირებს კავშირგაბმულობის კომპანია „სილქნეტი“. 

ინტერნეტ კავშირს უზრუნველყოფენ შემდეგი ინტერნეტ პროვაიდერები: 

„სილქნეთი“ (ADSL და DIAL-UP), “მაგთიკომი“ და „ჯეოსელი“. 

 

კლიმატი - მხარის კლიმატი ზომიერა, საშუალო წლიური ტემპერატურაა 

დაახლოებით 200 C, შესაძლებელი მაქსიმუმია 350 C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი 

- 160 C. ქარის ენერგეტიკული რესურსი (1000კვტ/სთ 1კმ2 -ზე) – 5,2 მ.წმ. ნალექების 

რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 400-750მმ-ია.  

მანძილი ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თბილისს შორის - 45კმ. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1/01- 2010წ. – 41.22 კაცი/კვ.კმ. 

ლტოლვილები: 72 ოჯახი და 236 სული.         

 

მრგვალი მაგიდა, საგარეჯო 
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შრომითი რესურსები და დასაქმების სტრუქტურა 

 

მუნიციპალიტეტში შრომითი რესურსი 9630 კაცს, რაც მოსახლეობის 77.7 % 

შეადგენს. დასაქმებულთა ძირითად მასას შეადგენენ თვითდასაქმებულები. 

 

მთლიანი მუნიციპალური 

პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურა  

 

ძირითადი მაპროფილებელი 

პროდუქციის სახეები: 

· მევენახეობა; 

· მემარცვლეობა; 

· მებოსტნეობა; 

· მესაქონლეობა 

მთლიანი პროდუქციის ხვედრითი 

წონა ქვეყნის მთლიან შიდა 

პროდუქტში 1% 

მთლიანი მუნიციპალური 

პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე 

ათას ლარებში - 2,858 ლარი 

 

 

 

ხელისუფლება 

მხარეში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს საქართველოს 

პრეზიდენტის რწმუნებული. მისი ფუნქციებია: 

· რეგიონში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის კოორდინაციის 

უზრუნველყოფა. 

· რესურსების მობილიზება 

· ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ორგანიზება. 

· ინვესტიციების მოზიდვისა და რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობა. 

· ადგილობრივი თვითმმართველობა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 

წარმომადგენლობითი (საკრებულო) და აღმასრულებელი (გამგეობა) 

ორგანოების მიერ.  
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სოფლის მეურნეობა 

სოფლის მეურნეობის დარგებისა და შესაბამისი პროდუქციის მოკლე 

დახასიათება 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიულ ორგანოებში, 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგული სულ არის 94019 ჰა: მათ შორის სახნავი 29763 ჰა, 

მრავალწლიანი ნარგავი 5597 ჰა, სათიბი 1546 ჰა, საძოვარი 57075 ჰა. ტბორებით 

დაკავებულია 38 ჰექტარი. სახნავ ფართობზე ძირითადად იწარმოება საშემოდგომო 

თავთავიანი კულტურები: შ/ხორბალი და შ/ქერი. საგაზაფხულო კულტურებიდან: 

სიმინდი, მზესუმზირა, ბოსტნეული, ბახჩეული კულტურები.  

წლების მანძილზე სულ უფრო 

მცირდება სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების ნათესი ფართობები და 

შესაბამისად კლებულობს პროდუქციის 

მოცულობა. 

რაიონის ეკონომიკაში დიდი 

ხვედრითი წილი მოდის მევენახეობაზე 

(3918 ჰა); აქაც უკუსვლის ტენდენციებია. 

მცირდება ვენახის ფართობები, 

იზრდება მეჩხერიანობა და მცირდება 

მოსავლიანობა, სოფლის მეურნეობის 

არც ერთი დარგი რენტაბელური არ 

არის. იჩეხება ვენახები, მის ფართობებს 

იკავებს ბაღჩეული კულტურები.  

სოფლის მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესვა მოყვანაზე 

პროდუქციის წარმოებაზე გაწეული ხარჯები 3-4-ჯერ და ზოგ შემთხვევაში უფრო 

მეტად აღემატება სარეალიზაციო ფასს, რისი ძირითადი მიზეზი არის გაძვირებული 

საწვავ-საცხები მასალები, მოძველებული ტექნიკა, კოლოსალურ თანხებს მიაღწია 

მინერალურმა სასუქებმა, შხამ-ქიმიკატებმა, მიწათმოქმედებს არ აქვთ საჭირო 

თანხები დროულად და ხარისხიანად ჩაატარონ აგროტექნიკური ღონისძიებები. 

საგრძნობლად შეიცვალა ბუნებრივი კლიმატური პირობები.  

ბოლო წლების, კერძოდ კი 2010 წლის გაზაფხულის ხანგრძლივმა წვიმებმა 

და ზაფხულის მაღალმა ტემპერატურამ დიდი უარყოფითი გავლენა იქონია 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო კულტურების ნორმალურ ზრდა განვითარებაზე. 

მიწათმოქმედებს განმეორებით უხდებოდათ აგროტექნიკური ღონისძიებების 

დამატებით ჩატარება. ვენახებში კი საჭირო იყო წამლობის ჯერადობის გაზრდა, 

რამაც გამოიწვია დანახარჯების ზრდაც.  

მოწყვლაობისა და შესაძლებლობების ტრეინინგი, საგარეჯო 
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ძვირია მექანიზმებით შესრულებული სამუშაოები, რის გამოც გაიზარდა 

ხელით შესასრულებელი სამუშაოს ხვედრითი წილი. 

სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-

იარაღები ძირითადად კერძო საკუთრებაშია, 

ამიტომ სამუშაოების ღირებულებასაც 

მეპატრონე აწესებს.  

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

მოცულობა სახეების მიხედვით: 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, 

სულ 94019 ჰა, მათ შორის: 

- სახნავი 29763 ჰა; 

- მრავალწლიანი ნარგავები 5597 ჰა; 

- სათიბი 1546 ჰა; 

- საძოვრები 57075 ჰა; 

- ტბორები 38 ჰა 

 

ჰიდროგრაფიული ქსელი 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მუდმივი თხევადი ჩამონადენის 

მქონე მდინარეებია იორი და მისი მარჯვენა შენაკადები - ვაშლიანი და 

გომბორისხევი. გომბორის ქედის კალთებზე მდ. ვაშლიანთან და გომბორისხევთან 

ერთად ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის პერიოდული ნაკადები - მანავისხევი, 

ლაფიანხევი, თვალთხევი, ჩაილურისხევი და სხვა. ამ მდინარეთა კალაპოტები 

მხოლოდ ხანგრძლივი თავსხმა წვიმების და თოვლის დნობის დროს ივსება წყლით. 

მათი უმრავლესობა ქსელური ხასიათისაა, რასაც წყალშემკრებ აუზებში მეწყრების 

და ბედლენდური რელიეფის განვითარება და მათთან დაკავშირებული დიდი 

მოცულობის უხეში მასალის დაგროვება უწყობს ხელს. ივრის ზეგნის ცენტრალური 

და სამხრეთი ნაწილების ჰიდროგრაფიულ ქსელს, ნალექების სიმცირისა და 

მაღალი აორთქლებადობის გამო, პერიოდულად (წვიმის დროს) მოქმედი 

მდინარეების მშრალი ხევები და ხრამები ქმნის. აქვე, რამდენიმე მლაშე ტბაა 

(ჯიქურების, ქაჩალტბა, სახარეტბა და სხვა), რომელთა ნაწილი ზაფხულში შრება. 

მდ. იორთან დაკავშირებულია სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური 

არხი. 

 

მოწყვლაობისა და შესაძლებლობების ტრეინინგი, საგარეჯო 
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სატრანსპორტო კომუნიკაციების დახასიათება 

 სატრანსპორტო არტერიები, თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის სახელმწიფო 

გზა, თბილისი-გომბორი-თელავის სახელმწიფო გზა, თბილისი-კახეთის 

სარკინიგზო მაგისტრალი. 

 ტრანსპორტის სახეები: ავტობუსი, სამარშრუტო ტაქსი. 

 ადგილობრივი საავტომობილო გზების სიგრძე - 188,8კმ. 

შიდა გზების მდგომარეობის დახასიათება:  

1. გზა ასფალტ-ბეტონის საფარით         სიგრძე - 70,1კმ. 

2. გზა ხრეშოვანი საფარით                      სიგრძე - 37,1კმ 

3. გზა გრუნტოვანი საფარით                  სიგრძე - 81,6კმ. 

ხიდების რაოდენობა და სიგრძე: 

რაოდენობა - 18, საერთო სიგრძე 336მ.  

ნაგავსაყრელთა რაოდენობა და საერთო ფართობი: 

ნაგავსაყრელთა რაოდენობა: 1, ფართობი 3ჰა. 

წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი 

მოცულობა 7.200მ3.  

 

ქალაქი საგარეჯო--განსახლების ტიპი 

 

საგარეჯოს ჩრდილოეთით მდებარეობს ცივ-გომბორის ქედი საიდანაც 

სათავეს იღებენ მდ. „თვალთხევი“ და მდ.„წიფლისხევი„ რომლებიც მართობულად 

კვეთენ ქ. საგარეჯოს და უერთდებიან მდ. იორს. 

ქალაქის ჩრდილოეთით მდებარეობს საგარეჯოს სასმელი წყლის 

წყალსაცავი. 

ქალაქში საცხოვრებელი სახლების უმეტესობა ტიპიური 1 ან 2 სართულიანი 

კერძო სახლებია. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 39 

მრავალბინიანი შენობა, 1100 ბინა, საერთო ფართით 19381 კვადრატული მეტრი. 

აღნიშნული ბინებიდან პრივატიზებულია 30%. შექმნილია ერთი საბინაო ამხანაგობა 

ქ.საგარეჯოს კახეთის ქუჩა 12/ა-ში.   

ქალაქის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი შენობებიდან წარმოდგენილია 2 

საავადმყოფო (ახალი), აფთიაქები, კულტურის სახლი, მუზეუმი, სპორტდარბაზი,  

 

ტრეინინგი სკოლის მასწავლებლებთან, საგარეჯო 
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არჩეული სამიზნე თემია ქ.საგარეჯოს ერთ-

ერთი უბანი „გაღმაუბანი“. 

 

გაღმაუბანი არის მოსახლეობის რაოდენობის და ტერიტორიის მიხედვით 

ერთ–ერთი დიდი უბანი საგარეჯოში. იგი მდებარეობს მდინარე თვალთხევის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ღვარცოფსაშიშ მდინარეთა რიცხვს 

მიეკუთვნება. 

მოსახლეობა – 3120 ადამიანი 

კომლი – 800 

მოსახლეობის სიმჭიდროვის 

კოეფიციენტი – 41.22 კაცი/კვ.კმ 

გაღმაუბნის ფართობი – 14  ჰა 

კლიმატი – ზომიერი;   საშუალო 

წლიური ტემპერატურა – 200 C;    

შესაძლებელი მაქსიმუმი – 350C;   

შესაძლებელი მინიმუმი - 160C; 

ქარის ენერგეტიკული რესურსი 

(1000კვტ/სთ 1 კმ2-ზე) – 5,2 მ.წმ;  

ნალექების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ – 400-750მმ;  მაქსიმუმი – 750მმ, 

მინიმუმი – 400მმ. 

გაღმაუბანი მდებარეობს გეოლოგიურად მეწყერ საშიშ ზონაში. 

წყლით მარაგდება ქ. საგარეჯოს სათავეში არსებული სასმელი წყლის 

რეზერვუარებიდან. 

გაღმაუბნის ტერიტორიაზე განთავსებულია: სასამართლო, შემოსავლების 

სამსახური, საჯარო და სამოქალაქო რეესტრი, გარემოს დაცვის რაიონული 

განყოფილება, სამხედრო გაწვევის სამსახური, გაზიფიკაცია, III საჯარო სკოლა, 

რომელშიც სწავლობს 170 მოსწავლე, დასაქმებულია 35 ადამიანი, 28 პედაგოგი და 

7 ტექნიკური პერსონალი. 

 

 

 

მოხალისეები, საგარეჯო 



14 
 

ხიფათები 

 

საგარეჯოში ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა, მეწყერი, 

ღვარცოფი, სეტყვა) შედეგად ყოველწლიურად ზარალდება მოსახლეობა.  

მოსახლეობა წლებია ჩეხავს ტყეებს რის გამოც მატულობს ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკი.(მეწყერი, წყალდიდობა) 

სამუშაო პროცესში სამიზნე ტერიტორიაზე არსებულ ხიფათებად 

მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად და სამუშაო ჯგუფის მონაწილეების მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დასახელდა: 

 

Ø მდ. „თვალთხევი“, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს საგარეჯოს და 

გაღმაუბანს. აღნიშნული ხევი ხასიათდება ღვარცოფული გამოვარდნებით, 

რაც იწვევს ხევის კალაპოტიდან გადავარდნას და მის გვერდზე მდებარე 

სახლების დატბორვას. 

Ø მოსახლეობის მნიშვნელოვანი პრობლემაა საცხოვრებელ სახლებთან 

მიმდებარედ არსებულ ციცაბო ფერდობების მეწყერსაშიში მდგომარეობა და 

სანიაღვრე არხების გაუმართავი მუშაობა.  

 

 

რისკებისა და მოწყვლადობის შეფასება 

 

როგორც რისკების შეფასების წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის 

საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის მეთოდოლოგიაშია აღნიშნული, 

თემის რისკის სიდიდე დამოკიდებულია თემის ტერიტორიაზე არსებული სახიფათო 

ბუნებრივი მოვლენებისა და თემის/საზოგადოების მოწყვლადობის, ანუ იგივე 

დაუცველობის სიდიდეზე. ანგარიშის ამ თავში მოცემულია ის ძირითადი საკითხები, 

სიმულაციური ვარჯიში, საგარეჯო მრგვალი მაგიდა, საგარეჯო 
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რომლებიც გამოიკვეთა თემთან მუშაობისას და რომლებიც განაპირობებს თემის 

მოწყვალდობას და, შესაბამისად, რისკების ზომას. 

თემის მოწყვლადობის განსასაზღვრად შევარჩიეთ საზოგადოებრივი 

ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს ანალიზის მეთოდი, კერძოდ: 

დემოგრაფიული თვალსაზრისით 

საგარეჯოს მოსახლეობა, როგორც 

მოყვანილი სტატისტიკიდან ჩანს, 

ძირითადად შრომისუნარიანი 

მოსახლეობით არის წარმოდგენილი. ეს 

ფაქტორი დადებითად აისახება საგარეჯოს 

წინაშე მდგარი რისკების შეფასებისას, 

რადგან, როგორც ცნობილია, რაც უფრო 

მაღალია მოსახლეობის დაუცველობის 

ხარისხი, მით უფრო მაღალია 

მოსახლეობაში ხანდაზმულთა და ბავშვთა 

ხვედრითი წილი. 

ეკონომიკური ფაქტორები 

დაუცველობის და შესაბამისად, რისკის 

განსაზღვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია. ამ მხრივ, საგარეჯოს სიტუაცია 

საკმაოდ არასახარბიელოდ გამოიყურება, 

რადგანაც, როგორც ზემოთ მოყვანილი 

სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, 

უმუშევრობის მაჩვენებელი საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მაღალია, რაც 

განაპირობებს სიღარიბის მაღალ დონეს. 

შესაბამისად, ეკონომიკური 

თვალსაზრისით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თემის დაუცველობა საკმაოდ 

მაღალია. 

ინფრასტურქტურა და შენობების მდგომარეობა კიდევ ერთი ფაქტორია, 

რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თემის დაუცველობასა და შესაბამისად, 

თემის წინაშე მდგარი რისკების ზომას. ამ თვალსაზრისით ქალაქ საგარეჯოში 

შექმნილი მდგომარეობა არაერთგვაროვანია. კერძოდ, შენობების დიდი 

უმრავლესობა მოძველებულია. შესაბამისად, ამ კომპონენტის მიხედვით 

მოსახლეობის დაუცველობა საკმაოდ მაღალია. მოსახლეობის დაუცველობას ასევე 

ზრდის სივრცითი მოწყობის (ქალაქის დაგეგმარების) სტანდარტების არარსებობა, 

რის გამოც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი პოტენციური ხიფათების ზონაშია 

განსახლებული. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ამ მხრივ სიტუცია მეტ-ნაკლებად 

უკეთესია. კერძოდ, ქალაქამდე მისასვლელი საგზაო კომუნიკაციები 

მოწესრიგებულია, ასევე მთელი ქალაქი მოქცეულია მობილური ოპერატორების 

სიმულაციური ვარჯიში სკოლაში, საგარეჯო 
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დაფარვის ზონაში, შესაბამისად, არ არსებობს ხელმისაწვდომობისა და 

კომუნიკაციის 

პრობლემა. ეს ფაქტორი, ცხადია, დადებითად აისახება თემის წინაშე არსებული 

რისკების ზომაზე. 

კატასტროფებზე რეაგირების შესაძლებლობა წარმოადგენს ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს რისკის ზომას. ქალაქ 

საგარეჯოში ამ მხრივ არაერთგვაროვანი სიტუაციაა. ერთის მხრივ მოსახლეობა, 

ისევე როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, საკმაოდ ცუდად არის მომზადებული 

რეაგირება მოახდინოს შესაძლო კატასტროფებზე. ეს, ერთის მხრივ, 

განპირობებულია ამ თვალსაზრისით დაბალი ცნობიერებით, ასევე მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის სიმწირით. მაგრამ მიუხედავად ნათქვამისა უნდა აღინიშნოს, რომ 

ამ მხრივ სიტუაცია დადებითად იცვლება. კერძოდ, ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ სახელმწიფო პრიორიტეტების კვალდაკვალ კატასტროფებზე რეაგირება და 

სამაშველო სტრუქტურების სრულყოფა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად 

არის აღიარებული. შესაბამისად, ამ მხრივ მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა. ასე 

მაგალითად, უკვე მზად არის და დამტკიცებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მიუხედავად ამ დოკუმენტის 

ბევრი ხარვეზისა, უდავოდ წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. 

სავარაუდოდ, მომავალში ხელისუფლების მხრიდან ამ სფეროთი 

დაინტერესების შენარჩუნებისა და პრაქტიკული ყოველდღიურობის 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, ამ კუთხით მუშაობა კვლავ გაგრძელდება. 

გარდა ამისა, რეგიონში ამ კუთხით მუშაობენ ეროვნული (სწჯს, CENN) 

არასამთავრობო და დონორი 

ორგანიზაციები. მათი 

ძალისხმევა ასევე 

მნიშვნელოვნად აამაღლებს 

ადგილობრივი თემის 

კატასტროფებისადმი მზაობისა 

და 

რეაგირების შესაძლებლობას. 

დასკვნის სახით 

შესაძლებელია ვთქვათ, რომ 

ქალაქ საგარეჯოში 

კატასტროფების რისკის ხარისხი 

საკმაოდ მაღალია, რაც უპირველესად განპირობებულია რისკის შემადგენელი 

ფაქტორებით. 

კერძოდ, ერთის მხრივ, მრავალგვარი ბუნებრივი ხიფათები, ხოლო მეორეს 

მხრივ, ადგილობრივი თემის მაღალი მოწყვლადობა/დაუცველობა და დაბალი 

შესაძლებლობა (განსაკუთრებით ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, მზაობის 

შესაძლებლობების თვალსაზრისით) საკვლევ ტერიტორიაზე განაპირობებს რისკის 

საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს. 

სიმულაციური ვარჯიში, საგარეჯო 
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მოსახლეობის მიერ რისკის აღქმა 

 

წარმოგიდგენთ მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებს: 

 

1.გამოკითხულ პირთა რაოდენობა:1141 

2. კატასტროფები რომელიც ხშირია თემში: 

· წყალდიდობა ––30% 

· ღვარცოფი     ––10% 

· მეწყერი ––– 10% 

· სეტყვა ––30% 

· გვალვა   –––20% 

3. სტიქიური მოვლენების დასაძლევად მოსახლეობას საჭიროდ მიაჩნია: 

· სანიაღვრე არხების გაწმენდა–– 50%. 

· ჯებირების გამაგრება –– 30%. 

· ტყეების გაშენება      ––  20%. 

4. მოსახლეობის 40% თვლის რომ ცხოვრობს სახიფათო ზონაში. 

5. სტიქიების დროს დახმარება დასჭირდა მოსახლეობის 40%. 

6. ევაკუაციის საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის  

· 27% თავს შეაფარებს დაცულ ტერიტორიას. 

· 19% დასახმარებლად მიმართავს ახლობელს. 

· 54% არ იცის რას მოიმოქმედებს. 

7. კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ ინფორმირებულია მოსახლეობის 

15%. 

8. ტრენინგი ფსოქოსოციალური, პირველი დახმარების, კატასტროფების შესახებ 

გავლილი აქვს 5%–ს. 

9. წინასწარი სამოქმედო გეგმა ამა თუ იმ კატასტროფის დროს დაგეგმილი აქვს 

მოსახლეობის მხოლოდ 10%–ს. 

 

 

რისკის შემცირების სტრატეგიები 

 

როგორც აღვნიშნეთ, ქალაქ საგარეჯოში კატასტროფების რისკი 

განპირობებულია ერთის მხრივ, მრავალგვარი ბუნებრივი ხიფათების არსებობით, 

ხოლო მეორეს მხრივ, ადგილობრივი თემის მაღალი 

მოწყვლადობა/დაუცველობით. აქედან გამომდინარე, რისკის შემცირებისაკენ 

მიმართული ღონისძიებანი 
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უპირველესად ამ კომპონენტებზე ზემოქმედებას უნდა გულისხმობდეს. ამ 

კუთხით გამოვყოფდით ხიფათის შემცირების როგორც სტრუქტურულ, ისე 

არასტრუქტურულ ღონისძიებებს, რაც გულისხმობს მდინარეთა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების წარმოებას, ფერდობების სტაბილიზირებას, 

კალაპოტების გაწმენდას. ასევე, ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად აღქმული 

უნდა იქნას ადგილობრივი თემის (მოსახლეობა, ხელისუფლება, ინსტიტუციები) 

შესაძლებლობების ზრდის გზით მათი დაუცველობის შემცირება. ამ თვალსაზრისით 

განსაკუთრებით აღვნიშნავდით ორ კომპონენტს: 

• სივრცითი დაგეგმარების კომპონენტების დანერგვა, რაც გულისმობს მომატებული 

რისკების ზონების იდენტიფიცირებას და ამის შესაბამისად განსახლების 

რეგულირებასა და ადეკვატური სამშენებლო ნორმების შემუშავებას. 

• კატასტროფებზე რეაგირების შესაძებლობების გაძლიერება. ამ თვალსაზრისით 

უპირველესად ვგულისხმობთ ადგილობრივი თემის ცნობიერების ამაღლებასა და 

სახელისუფლებო სტრუქტურების მზაობისა და რეაგირების შესაძლებლობის 

განვითარება/გაძლიერებას. 

ამ თვალსაზრისით საინტერესოა იმ ინსტიტუციებისა და სხვადასხვა 

სამსახურების ჩამონათვალი, რომლებზეც, მოსახლეობის აზრით, შესაძლებელია 

კატასტროფების დროს დაყრდნობა. 

მოსახლეობის მიერ აღნიშნული 

სამსახურების შესაძლებლობების 

გაძლიერება მნიშვნელოვნად შეამცირებს 

თემის წინაშე მდგარ 

რისკებს. 

სამუშაო შეხვედრების პროცესში, 

მოსახლეობის მიერ ამგვარ სამსახურებად 

იდენტიფიცირებულ იქნა: ეკლესია, 

სახანძრო–სამაშველო სამსახური, 

გამგეობა, მაღაზიები, აფთიაქი. 

 

ანალიზმა აჩვენა, რომ 

მოსახლეობამ არ იცის თუ სად უნდა შეაფაროს თავი (54%) ამა თუ იმ სტიიქიის 

დროს, რაც თემის დაუცველობაზე მეტყველებს. აგრეთვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, 

რომ მოსახლეობის 27% დაგეგმილი აქვს სტიქიის დროს დაცულ ადგილზე 

გადასვლა, თუმცა კონკრეტული დაცული ადგილი არა აქვთ განსაზღვრული, 

ხოლო 19% ახლობელს მიმართავს დასახმარებლად. 

 

 

 

 

 

სიმულაციური ვარჯიში, საგარეჯო 
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რისკების შემცირების კონკრეტული პროექტები 

 
გაღმაუბნის მოსახლეობასთან სამუშაო პროცესის დასკვნითი ეტაპი დაეთმო 

იმ შესაძლო პროექტების იდენტიფიცირებას, რომელთა განხორციელებაც, მათი 

აზრით, ხელს შეუწყობს ადგილზე კატასტროფების რისკის შემცირებას. 

ქალაქ საგარეჯოში მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების 

შედეგად, ადგილობრივმა მოსახლეობამ სხვადასხვა თანამონაწილეობრივი 

ინსტრუმენტის გამოყენებით პრიორიტეტული რისკები განსაზღვრა, თემის 

წევრებისა და ადგილობრივ დონეზე ხიფათების მიმართ თემის მოწყვლადობის/ 

მედეგობის უნარის შეფასების მიზნით, რათა წინ აღუდგნენ რისკებსა და ხიფათებს. 

მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების პროცესში ყურადღება შეჩერდა 

შემდეგ პრიორიტეტებზე: 

 

· ხეების განაშენიანება მეწყერული პროცესების შესამცირებლად 

· მდინარე თვალთხევის ჯებირების გამაგრება 

· სანიაღვრე და სარწყავი არხების სისტემის მოწესრიგება   

 

პირველი დახმარების ტრეინინგი, საგარეჯო 



 
gaxdi wiTeli jvris moxalise 

SevumsubuqoT cxovreba 
gasaWirSi myof adamianebs! 

dareke nomerze 
 

0 9 0 1 2 0 0 1 0 0 

 
z a r i s  R i r e b u l e b a 1 l a r i 

saqarTvelos wiTeli jvris sazogadoeba 
Tbilisi, j. kaxiZis q. 15 

tel: +995 296 10 92;  faqsi: +995 295 33 04  
Georgia Red Cross Society 

15 J. Kakhidze str. Tbilisi 
Tel: +995 296 10 92;  Fax: +995 295 33 04  

E-mail: redcross@redcross.ge 
press@redcross.ge 
www.redcross.ge 
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