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პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო 

ექსტენციის მხარდაჭერა რაჭაში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება 

ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის 

(Unaited Nations Development Programme - UNDP) ,,საქართველოს 

სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის 

სისტემების მოდერნიზება” პროექტის ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში 

შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO) ფინანსური 

მხარდაჭერით.   

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს 

და არ გამოხატავს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), სამხრეთ 

კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ფონდ 

„აფხაზინტერკონტის“ შეხედულებებს. 

 

 

ავტორები: მამუკა აბულაძე, ოთარ კონჯარია 
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საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლი ადგენს ქვეყნის 

მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარებისათვის სახელმწიფოს ზრუნვისა და 

მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის 

უზრუნველსაყოფად შეღავათების არსებობის აუცილებლობას.  

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობის, 

ცხოვრების დონის ამაღლების, დასაქმების ხელშეწყობის, სოციალური 

და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად 

შეღავათები განისაზღვრა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომელიც საქართველოს 

პარლამენტმა 2015 წლის 16 ივლისს მიიღო.  

ამ კანონის მიხედვით, შეღავათები დადგენილია მაღალმთიან 

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ფიზიკური პირებისა და 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოებისათვის. 2017 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით, საქართველოს მთავრობის მიერ მაღალმთიანი 

დასახლების სტატუსი მინიჭებული აქვს 1678 სოფელს, დაბასა და 

ქალაქს. ასეთი სტატუსის მქონე დასახლებაში მხოლოდ ცხოვრება, 

მუშაობა ან ქონების ფლობა არ ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქე შეძლებს 

ავტომატურად  ისარგებლოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

შეღავათებით.    



4 

 

კანონით დადგენილი შეღავათებით სარგებლობისათვის 

 მოქალაქემ უნდა მიიღოს  

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი 

 
საქართველოს მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები პირის სტატუსი ენიჭება, თუ ის: 

 რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში და, ამასთანავე, 

 ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 

თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან 

დასახლებაში. 

 

 

 

 

მოქალაქე დიდი ხნის განმავლობაში ფაქტობრივად ცხოვრობს 

მაღალმთიან დასახლებაში, მაგრამ რეგისტრირებულია სხვა 

მაღალმთიან დასახლებაში. შეიძლება თუ არა მას მიენიჭოს 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსი? 

დიახ, ოღონდ ის ჯერ უნდა დარეგისტრირდეს ფაქტობრივი 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (მაღალმთიან დასახლებაში). 

თუ არის რაიმე დაუძლეველი გარემოება, რომელიც შეუძლებელს 

ხდის მის რეგისტრაციას ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის 

მიხედვით, მაშინ მან ეს უნდა დაასაბუთოს და მისი საკითხი 

ინდივიდუალურად განიხილება. 

 

 

მოქალაქე ძირითადად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში, 

მაგრამ პერიოდულად სხვაგან მიემგზავრება. შეიძლება თუ არა 

მას მიენიჭოს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 

პირის სტატუსი? 

დიახ, თუ მაღალმთიან დასახლებაში ის კალენდარული წლის 

განმავლობაში ჯამურად 9 თვეს ან მეტს ცხოვრობს. 
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ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადადგილებული პირი დიდი ხნის განმავლობაში 

ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში, აქვს ამ 

დასახლებაში დროებითი რეგისტრაციის მოწმობა. შეიძლება 

თუ არა მას მიენიჭოს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები პირის სტატუსი?  

დიახ, იმ შემთხვევაში, თუ იძულებით გადაადგილებული 

პირი - დევნილი მუდმივად არ არის რეგისტრირებული 

მაღალმთიან დასახლებაში, მაგრამ მისი რეგისტრაცია 

შეიძლება დადასტურდეს იძულებით გადაადგილებული 

პირის - დევნილის მოწმობით, რომელშიც დროებით 

საცხოვრებელ ადგილად (რეგისტრაციის ადგილად) 

მითითებულია მაღალმთიანი დასახლება. ასეთ შემთხვევაში, 

პირადობის მოწმობის ასლის ნაცვლად სტატუსის მაძიებელი 

წარადგენს იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის 

მოწმობას. 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსის მისაღებად მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს იმ 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს, სადაც ის ფაქტობრივად 

ცხოვრობს.  

განცხადება იწერება გამგებლის/მერის სახელზე, მაგრამ 

სტატუსის მაძიებელი მოქალაქე მას უშუალოდ წარუდგენს  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის საჯარო მოხელეს 

(უფლებამოსილ პირს), რომელსაც ამგვარი განცხადებების მიღება 

გამგებლის/მერის ბრძანებით ევალება. განცხადების წარდგენა ასევე 

შეიძლება  სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრებში. 
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განცხადების წარდგენის უფლება აქვს ქმედუნარიან ფიზიკურ 

პირს. თუ განცხადება შეაქვს მოქალაქეს არა პირადად, არამედ, მის 

წარმომადგენელს, მაშინ ამ უკანასკნელმა უნდა წარადგინოს  ასეთი 

უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, მაგალითად, 

მინდობილობა.   

უფლებამოსილი პირი სამართლებრივ დახმარებას უწევს 

განცხადების წარმდგენს და უხსნის, თუ მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად, რა დოკუმენტები უნდა დაერთოს განცხადებას, მათ 

შორის, დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრების დასადასტურებლად.  

განცხადებასთან ერთად, სტატუსის მაძიებელმა ან მისმა 

კანონიერმა წარმომადგენელმა, მუნიციპალიტეტს უნდა წარუდგინოს: 

 

 

 

 18 წლამდე ფიზიკური პირისათვის სტატუსის მინიჭების 

საკითხზე გამგებელს/მერს განცხადებით უნდა მიმართოს 

მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა (მშობელმა, მეურვემ). ამ 

შემთხვევაში, სხვა დოკუმენტებთან ერთად, მან განცხადებას 

უნდა დაურთოს დაბადების მოწმობის ან მეურვეობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები. 

 16 წლამდე არასრულწლოვნისთვის სტატუსის მინიჭებაზე 

განცხადების წარდგენა მის კანონიერ წარმომადგენელს 

შეუძლია  იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანს წარმოეშობა 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათებით 

სარგებლობის უფლება. 

 მხარდაჭერის მიმღებისათვის სტატუსის მინიჭების საკითხი 

განიხილება მხარდამჭერის თანხმობით, წარდგენილი 

განცხადების საფუძველზე, თუ სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. ასეთ 

შემთხვევაში განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს 

სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. 
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 საქართველოს მოქალაქის 

პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლი;  

 მაღალმთიან დასახლებაში 

კალენდარული წლის განმავლობაში, 

ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები. 

მოქალაქემ სტატუსის მისაღებად, 

პირადობის მოწმობის ასლის გარდა, 

მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად 

ცხოვრების დამადასტურებლად კიდევ რა 

დოკუმენტები შეიძლება წარადგინოს? 

 

სტატუსის მაძიებელმა მოქალაქემ მუნიციპალიტეტს უნდა 

წარუდგინოს არანაკლებ 2 დოკუმენტი შემდეგი ჩამონათვალიდან: 

 თუ პირი დასაქმებულია მაღალმთიან დასახლებაში, დამსაქმებლის 

მიერ გაცემული დოკუმენტი (ცნობა), რომელიც ადასტურებს ბოლო 

9 თვის განმავლობაში ფიზიკური პირის დასაქმების ფაქტს; 

 თუ პირი დასაქმებულია მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე 

საჯარო სკოლაში - სკოლის მიერ გაცემული ინფორმაცია (ცნობა) 

ბოლო 9 თვის განმავლობაში მისი დასაქმების თაობაზე; 

 თუ მისი ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული სარეიტინგო 

ქულა ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ 

საარსებო შემწეობის მისაღებ ზღვრულ ქულაზე - განცხადების 

წარდგენამდე არაუმეტეს 15 დღით ადრე სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ინფორმაცია (ცნობა); 

 მაღალმთიან დასახლებაში გადასახდელების ან/და მომსახურების 

საფასურის/ღირებულების ბოლო 9 თვის პერიოდში გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

 იმავე მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებული არანაკლებ 

ორი მოწმის განცხადება; 
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 დოკუმენტები ან მასალები, რომლებიც ადასტურებენ ფიზიკური 

პირის მიერ მაღალმთიან დასახლებაში შინასამეურნეო საქმიანობის 

განხორციელების ფაქტს, რაც გულისხმობს საცხოვრებელი 

ადგილის გამოყენებას და მის მოვლა-პატრონობას. ეს შეიძლება 

იყოს მაღალმთიან დასახლებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ამონაწერი საჯარო 

რეესტრიდან), სამეურნეო საქმიანობის/საცხოვრებელი ადგილის 

გამოყენების ამსახველი ფოტოსურათები და ა.შ. 

სტატუსის მაძიებელმა მოქალაქემ დამატებით შეიძლება ასევე 

წარადგინოს ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს 

მის მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრებას. 

 

 

შეიძლება თუ არა „დამატებით დოკუმენტად“ მოქალაქემ 

წარმოადგინოს გამგებლის/მერის წარმომადგენლის 

ინფორმაცია ფაქტობრივად ცხოვრების შესახებ? 

შეიძლება, თუ ეს დადგენილია მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს შესაბამისი ნორმატიული აქტით 

(დადგენილებით).  

 
 

 

 

 

როგორ მიმართოს მოქალაქემ მუნიციპალიტეტს იმ 

შემთხვევაში, თუ მას უჭირს გადაადგილება ასაკის ან 

ავადმყოფობის გამო? 

ასეთ შემთხვევაში მოქალაქე უნდა დაუკავშირდეს 

მუნიციპალიტეტს და სთხოვოს საცხოვრებელი ადგილის 

მიხედვით მომსახურების გაწევა. შესაძლებელია, შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის/მერის 

წარმომადგენელი დაეხმაროს მოქალაქეს, ადგილზე 

შეავსებინოს განცხადება და სხვა საჭირო დოკუმენტების 

შეგროვებაში დაეხმაროს.  
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სტატუსის მაძიებლის განცხადების რეგისტრაციის მომენტიდან 

გამგებლის/მერის მიერ მოქალაქისათვის სტატუსის მინიჭებაზე 

ბრძანების გამოცემის მიზნით იწყება ადმინისტრაციული წარმოება. 

აღსანიშნავია, რომ თუ განმცხადებელი აღარ იქნა 

დაინტერესებული სტატუსის მინიჭების საკითხით, წარმოების 

ნებისმიერ ეტაპზე ის უფლებამოსილია, წერილობით მიმართოს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს და მოითხოვოს მისი შეწყვეტა. 

ორი თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი 

გამოსცემს ბრძანებას მოქალაქისათვის სტატუსის მინიჭების შესახებ ან 

მაძიებელს დასაბუთებულ უარს გაუგზავნის. 

სტატუსის შეწვეტა 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პირს 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი 

უწყდება, თუ მან: 

 დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა - მოქალაქეობის დაკარგვის 

დღიდან; 

 დატოვა მაღალმთიანი დასახლება ზედიზედ 3 თვეზე მეტი 

ვადით. ფიზიკური პირი ვალდებულია, 20 დღის ვადაში 

აცნობოს ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს. 

(გარდა მკურნალობის,   უმაღლეს სასწავლებელში 

სასწავლებლად ან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 

წასვლის მიზნით, ან აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის 

შეფარდების შემთხვევისა). თუ მოქალაქემ აღნიშნული 

გარემოების შესახებ მუნიციპალიტეტს არ აცნობა, მას სტატუსი 

შეუწყდება/შეუჩერდება მონიტორინგის შედეგების 

საფუძველზე; 

 შეიცვალა რეგისტრაციის მისამართი - რეგისტრაციის 

მისამართის შეცვლის დღიდან (გარდა აღნიშნული პირის სხვა 

მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრაციის შემთხვევისა);  
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 მაღალმთიანი დასახლება, რომელშიც მოქალაქე ცხოვრობს,  

საქართველოს მთავრობამ ამოიღო მაღალმთიან დასახლებათა 

ნუსხიდან; 

 გარდაცვალების შემთხვევაში. 

 

 

 

 

მაღალმთიანი დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი 

გადასახლდა სხვა მუნიციპალიტეტში, ასევე მაღალმთიან 

დასახლებაში. შეუწყდება თუ არა მას სტატუსი და უნდა 

მიმართოს თუ არა მან მუნიციპალიტეტს ახალი 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მის მოსაპოვებლად?  

თუ ფიზიკური პირი შეიცვლის რეგისტრაციის მისამართს 

და დარეგისტრირდება სხვა მაღალმთიან დასახლებაში, ეს 

არ გამოიწვევს ფიზიკური პირისთვის სტატუსის შეწყვეტას.  

6 თვემდე ვადით საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის 

შემთხვევაში მოქალაქემ უნდა აცნობოს ამის შესახებ 

მუნიციპალიტეტს, რომ შეიცვალოს მისი ფაქტობრივი 

საცხოვრებელი ადგილის მონაცემები მაღალმთიან 

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პირთა რეეტრში, რათა 

მონიტორინგის ჩატარების დროს ადგილზე მისი არყოფნის 

ფაქტმა არ გამოიწვიოს სტატუსის შეწყვეტის საკითხის 

დასმა.  

თუ მოქალაქე 6 თვეზე მეტი ხნით აპირებს საცხოვრებელი 

ადგილის შეცვლას, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს 

რეგისტრაცია ახალი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

 

სტატუსის შეწყვეტა არ ართმევს მოქლაქეს უფლებას, რომ 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განმეორებით 

მოიპოვოს სტატუსი. 
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სტატუსის შეჩერება 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი სტატუსს 

ინარჩუნებს, თუ მან მაღალმთიანი დასახლება მკურნალობის, ან 

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის მოხდის მიზნით, გარკვეული 

ვადით დატოვა, ან თუ მას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 

შეეფარდა. ასეთ შემთხვევებში მას სტატუსი უჩერდება.  

სტატუსის შეჩერების პერიოდში ფიზიკური პირი ვერ 

სარგებლობს „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

სოციალური და საგადასახადო შეღავათებით. 

სწავლის დასრულების/შეწყვეტის, სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის დასრულების ან თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებიდან განთავისუფლების შემდეგ სტატუსი ასეთ პირს 

აღუდგება, თუ ის 1 თვის განმავლობაში ფაქტობრივად იცხოვრებს 

მაღალმთიან დასახლებაში.  

სტატუსის აღდგენა 

სტატუსის აღსადგენად მოქალაქემ განცხადებით უნდა 

მიმართოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს.  

პატიმრობიდან გათავისუფლებული პირი განცხადებას თან 

ურთავს ცნობას თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან 

გათავისუფლების თაობაზე, ხოლო სტუდენტი - უმაღლესი/ 

პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტს ან 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების/ სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის ან შეჩერების თაობაზე ცნობას. სტატუსის აღდგენის 

თაობაზე განცხადებას ასევე თან უნდა დაერთოს ფიზიკური პირის 

მაღალმთიან დასახლებაში ერთი თვის განმავლობაში ფაქტობრივად 

ცხოვრების დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი.  
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შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებლებისთვის 

 

ბუნებრივ-გეოგრაფიული, მკაცრი კლიმატური პირობებით 

გამორჩეულობის გამო მაღალმთიან რეგიონში მუდმივად 

მცხოვრებლებისთვის ახალი კანონმდებლობა საგადასახადო და 

სოციალურ შეღავათებს ითვალისწინებს. 

 

საგადასახადო შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 
მუდმივად მცხოვრებთათვის 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსის მქონე მოქალაქის მიერ მაღალმთიან დასახლებაში 

საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული 6000 

ლარამდე დასაბეგრი შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო 

გადასახადით დაბეგვრისგან. ეს განსაზღვრულია საგადასახადო 

კოდექსის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით.  

ეს შეღავათი არ ვრცელდება საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან 

და სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამედიცინო 

დაწესებულებიდან ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლზე. 
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მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსის მქონე მოქალაქე მუშაობს არასაბიუჯეტო 

ორგანიზაციაში/საწარმოში და ხელფასის სახით იღებს 600 

ლარს. რა სარგებელს ნახავს ეს მოქალაქე კანონით 

გათვალისწინებული შეღავათით?  

    რამდენადაც მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები სტატუსის მქონე პირის ხელფასი შეადგენს 600 

ლარს, საიდანაც საშემოსავლო გადასახადი - 20%, ანუ 120  

ლარი ყოველთვიურად უკავდებოდა დამქირავებლის მიერ და 

ირიცხებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში. სტატუსის მიღების 

შემდეგ ეს მოქალაქე აღარ დაიბეგრება და ყოველთვიურად 

ხელზე მიიღებს 600 ლარს, ვიდრე კალენდარული წლის 

განმავლობაში მიღებული მისი შემოსავალი ჯამურად არ 

მიაღწევს 6000 ლარს, ანუ, ამ შემთხვევაში, 10 თვის 

განმავლობაში. ამის შემდეგ, წლის ბოლომდე დარჩენილ 

თვეებში მას კვლავ დაუკავდება საშემოსავლო გადასახადი და 

ხელზე აიღებს 480 ლარს. 

 

 

 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსის 

მქონე პირი მუშაობს სხვა დასახლებაში მდებარე 

არასაბიუჯეტო ორგანიზაციაში ან საწარმოში. გავრცელდება 

თუ არა მასზე საშემოსავლო გადასახადისთვის კანონით 

გათვალისწინებული შეღავათი?  

     შეღავათი გავრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ მაღალმთიან 

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე პირი 

შემოსავალს იღებს იმავე ან სხვა მაღალმთიან დასახლებაში 

მდებარე არასაბიუჯეტო ორგანიზაციაში/საწარმოში, მაგრამ 

თუ ორგანიზაცია/საწარმო მდებარეობს ისეთ დასახლებაში, 

რომელიც არ შედის მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში - 

ასეთ შემთხვევაში შეღავათი არ გავრცელდება.  

     შეღავათის მოქმედებისათვის არასაბიუჯეტო 

ორგანიზაციის/ საწარმოს მიერ მაღალმთიანი დასახლების 

საწარმოს სტატუსის მოპოვება აუცილებელი არ არის. 
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რაც შეეხება  საბიუჯეტო 

ორგანიზაციიდან კალენდარუ-

ლი წლის განმავლობაში 

ხელფასის სახით მიღებულ 

დასაბეგრ შემოსავალს, საშე-

მოსავლო გადასახადით 

მაღალმთიან დასახლებაში 

მუდმივად მცხოვრები პირი არ 

იბეგრება იმ შემთხვევაში, თუ 

მის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის სამი ან სამზე მეტი შვილი. 

(საგადასახადო კოდექსის იმავე მუხლის მე-2 ნაწილის 

„ა.ვ“ ქვეპუნქტი). 

 

 

   

 

 

 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი, 

რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის 3 შვილი, მუშაობს 

საბიუჯეტო ორგანიზაციაში სხვა მაღალმთიან დასახლებაში 

და ყოველთვიურად ხელფასის სახით იღებს 400 ლარს. რა 

სარგებელს ნახავს ეს მოქალაქე კანონით გათვალისწინებული 

შეღავათით?  

    რამდენადაც მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები სტატუსის მქონე პირის ხელფასის შეადგენს 500 

ლარს, ის ხელზე იღებდა 400 ლარს, ხოლო 20%, ანუ 100  ლარი 

ყოველთვიურად უკავდებოდა დამქირავებლის მიერ და 

ირიცხებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, საშემოსავლო 

გადასახადის სახით.  

     სტატუსის მიღების შემდეგ მოქალაქეს საშემოსავლო 

გადასახადი აღარ დაუკავდება და ის ყოველთვიურად  მიიღებს 

500 ლარს. 
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თუ მაღალმთიან დასახლებაში 

მუდმივად მცხოვრები პირის 

კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის ერთი ან 

ორი შვილი, ასეთ შემთხვევაში მას 

საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან კალენდა-

რული წლის განმავლობაში ხელფასის 

სახით მიღებულ 3000 ლარამდე 

დასაბეგრ შემოსავალზე გადასახდელი 

საშემოსავლო გადასახადი 50%-ით 

უმცირდება.  

  

 

 

 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი, 

რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის 1 შვილი, მუშაობს  

მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საბიუჯეტო 

ორგანიზაციაში და ყოველთვიურად ხელფასის სახით იღებს 

500 ლარს. რა სარგებელს ნახავს ეს მოქალაქე კანონით 

გათვალისწინებული შეღავათით?  

     რამდენადაც მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები სტატუსის მქონე პირის ხელფასის შეადგენს 500 

ლარს, ამ თანხიდან ყოველთვიურად დაკავებული 

საშემოსავლო გადასახადი (20%) შეადგენდა 100  ლარს.       

სტატუსის მიღების შემდეგ მის მიერ გადასახდელი 

საშემოსავლო გადასახადი შემცირდება 50%-ით, ანუ 

განახევრდება და დაუკავდება 50 ლარი, შესაბამისად, ეს 

მოქალაქე ხელზე მიიღებს 450 ლარს, ვიდრე კალენდარული 

წლის განმავლობაში მიღებული მისი შემოსავალი ჯამურად 

არ მიაღწევს 3000 ლარს, ანუ 6 თვის განმავლობაში. ამის 

შემდეგ, წლის ბოლომდე დარჩენილ თვეებში კი მას კვლავ 

დაუკავდება საშემოსავლო გადასახადი ჩვეულებრივი 

რეჟიმით და ხელზე აიღებს 400 ლარს.  

 

თუ საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელს წარმოექმნება 

ერთზე მეტი საგადასახადო შეღავათის უფლება, მასზე 

გავრცელდება მათგან მხოლოდ ერთი, უმაღლესი შეღავათი. 

(საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-3 პუნქტი) 
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 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც ამავე მაღალმთიანი 

დასახლების ტერიტორიაზე მდებარეობს, გათავისუფლებულია 

ქონების გადასახადისაგან (საგადასახადო კოდექსის  206-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტი).  

ეს საგადასახადო შეღავათი არ ვრცელდება პირის მიერ 

იჯარით, უზუფრუქტით, ქირით ან სხვა ამგვარი ფორმით სხვა 

პირისთვის გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე, ან მის   ნაწილზე).  

  

   

 

 

 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პირს იმავე 

დასახლებაში აქვს 3 ჰა (ჰექტარი) მიწის ნაკვეთი, რომლიდან 2 

ჰექტარი მან იჯარით გასცა, ხოლო 1 ჰა  თავად დაამუშავა.  

რა სარგებელს ნახავს ეს მოქალაქე კანონით 

გათვალისწინებული შეღავათით?  

შეღავათი ვრცელდება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები პირის კუთვნილ იმ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც 

იმავე მაღალმთიან დასახლების ტერიტორიაზე მდებარეობს, 

სადაც თავად პირია რეგისტრირებული, ანუ 3 ჰა ფართობის 

ნაკვეთზე. აღნიშნული ფართობიდან 2 ჰა მიწის ნაკვეთზე, 

რომელიც იჯარით არის გაცემული, არ ვრცელდება შეღავათი. 

ამდენად, ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდება ის 1 ჰა, 

რომელიც  არ არის გაცემული იჯარით. 
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შეღავათები მაღალმთიანი დასახლების საწარმოებისათვის 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმო არის საწარმო ან მეწარმე 

ფიზიკური პირი, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს 

მაღალმთიან დასახლებაში და „მაღალმთიანი რეგიონების 

განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით მინიჭებული აქვს 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსი. 

საწარმოს ან მეწარმე ფიზიკურ პირს მაღალმთიანი დასახლების 

საწარმოს სტატუსს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  

წარდგინებით, ანიჭებს საქართველოს მთავრობა.  

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე მეწარმე 

სუბიექტი ვალდებულია, საქმიანობას ახორციელებდეს მხოლოდ 

შესაბამისი მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე.  

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მისაღებად 

დაინტერესებულმა პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს 

შემოსავლების სამსახურს. ეს შეიძლება გაკეთდეს შემოსავლების 

სამსახურში წერილობითი განცხადების წარდგენით ან ელექტრონული 

ფორმით, საიტის rs.ge მეშვეობით. ამ საიტზე, http://rs.ge/4507 ბმულზე 

მოცემულია მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის 
მინიჭების/საქმიანობის განახლების შესახებ ელექტრონული 

განცხადების ფორმა. 
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განცხადება უნდა შეიცავდეს მეწარმის სარეგისტრაციო 

მონაცემებს (საიდენტიფიკაციო ნომერი, სახელწოდება, მისამართი) და 

საქმიანობის მოკლე აღწერას (მათ შორის, საქმიანობის სახე და 

განხორციელების ადგილი). 

განცხადების მიღებიდან 60 დღის ვადაში შემოსავლების ამ 

განცხადებას წარუდგინოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს 

მთავრობის სხდომაზე განხილვის მიზნით, ან განმცხადებელს 

წერილობით  აცნობებს უარს. 

მეწარმე სუბიექტისათვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს 

სტატუსის მინიჭების შესახებ საქართველოს მთავრობა გამოსცემს 

განკარგულებას. სტატუსი მინიჭებულად ჩაითვლება სტატუსის 

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების კალენდარული წლის 

დასაწყისიდან. 

მეწარმე სუბიექტისათვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს 

სტატუსის შეჩერების ან შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას ასევე 

საქართველოს მთავრობა იღებს. შემოსავლების სამსახური აწარმოებს 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე პირთა რეესტრს.  

 

 

 

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ კანონით 

დადგენილია ის საქმიანობები,  რომელთა გახორციელებისას 

მეწარმე ფიზიკური პირებს და საწარმოებს არ მიენიჭებათ 

„მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს“ სტატუსი: 

 ლიცენზირებისადმი ან ნებართვის გაცემისადმი 

დაქვემდებარებული საქმიანობა; 

 მომსახურების გაწევა (გარდა საქართველოს მთავრობის 

მიერ განსაზღვრული მომსახურებისა); 

 საქონლით ვაჭრობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

ხორციელდება საქონლის გადამუშავება და მიწოდება და, 

აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზრღვრული 

ცალკეული შემთხვევებისა.  
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 საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე მეწარმე 

ფიზიკური პირის მიერ მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის 

ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობით მიღებული შემოსავალი 

– შესაბამისი სტატუსის მინიჭებიდან 10 კალენდარული წლის 

განმავლობაში, სტატუსის მინიჭების კალენდარული წლის ჩათვლით 

(„საგადასახადო კოდესის“ 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

„ჰ 3“ პუნქტი).  აგრეთვე, - მაღალმთიან დასახლებაში „ნოტარიატის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ნოტარიუსის 

მიერ სსიპ – საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისაგან ფინანსური 

დახმარების სახით მიღებული შემოსავალი ( „ჯ1“ პუნქტი). 

მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს მიერ ამავე მაღალმთიან 

დასახლებაში საქმიანობით მიღებული მოგების განაწილება და 
გაწეული ხარჯები/განხორციელებული განაცემები („საგადასახადო 

კოდექსის“ 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ღ“ პუნქტი). 

ქონების გადასახადით დაბეგვრისაგან გათავისუფლებულია 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს საკუთრებაში არსებული, ამავე 

მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე ქონება – 

შესაბამისი სტატუსის მინიჭებიდან 10 კალენდარული წლის 

განმავლობაში, სტატუსის მინიჭების კალენდარული წლის ჩათვლით 

(„საგადასახადო კოდესის“  206-ე მუხლის ჰ 6 პუნქტი). ეს საგადასახადო 

შეღავათი არ ვრცელდება საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ იჯარით, 

უზუფრუქტით, ქირით ან სხვა ამგვარი ფორმით სხვა პირისთვის 

გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე (ან მის ნაწილზე).   

ეს საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს მაღალმთიანი 

დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭებიდან 10 

კალენდარული წლის განმავლობაში (სტატუსის მინიჭების 

კალენდარული წლის ჩათვლით). 
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შეღავათები ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში 

2016 წლის 1 იანვრიდან 

დაბადებულ ცოცხლადშობილ ბავშვს 

(ტყუპით მშობიარობის შემთხვევაში − 

ბავშვებს), რომლის ერთ-ერთი მშობელი 

არის მაღალმთიან დასახლებაში 

მუდმივად მცხოვრები პირი, ენიშნება 

ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 

ლარის ოდენობით ერთი წლის 

განმავლობაში, თუ ბენეფიციარი არის 

პირველი ან მეორე შვილი.   

თუ ბენეფიციარი არის მესამე ან მომდევნო შვილი, მაშინ 

ყოველთვიური ფულადი დახმარება ენიშნება 200 ლარის ოდენობით 2 

წლის განმავლობაში. ეს შეღავათი მნიშვნელოვანია მაღალმთიან 

რეგიონებში მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობის გამო, შობადობის 

წახალისებისა და ახალგაზრდა ოჯახების მხარდაჭერის 

თვალსაზრისით. 

კანონმა გაითვალისწინა მაღალი მთის მკაცრ კლიმატურ 

პირობებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ღირსეული სიბერის 

უზრუნველსაყოფად შეღავათები. საპენსიო ასაკს მიღწეულ 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირს, რომელიც 

ყოველთვიურად იღებს სახელმწიფო პენსიას, 2016 წლის 1 

სექტემბრიდან, სოციალური დახმარების სახით, ეძლევა 

ყოველთვიური დანამატი სახელმწიფო პენსიის არანაკლებ 20%-ის 

ოდენობით.  

ასაკის გამო სახელმწიფო პენსია ამჟამად 180 ლარს შეადგენს. 

ყოველთვიური დანამატი არის ამ თანხის 20% - 36 ლარი, შესაბამისად, 

2016 წლის 1 სექტემბრიდან  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პენსიონერი ყოველთვიურად 216 

ლარს იღებს. 
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2016 წლის 1 სექტემბრიდან ასევე მაღალმთიან დასახლებაში 

მუდმივად მცხოვრებ, სოციალური პაკეტის მიმღებ  პირებს ეძლევა 

ყოველთვიური დანამატი - მათთვის გათვალისწინებული სოციალური 

პაკეტის 20%-ის ოდენობით.  

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ დანამატის დანიშვნა 

(შეჩერება, შეწყვეტა) ხდება ავტომატურ რეჟიმში,  მაღალმთიან 

დასახლებებში მუდმივად მცხოვრებ პირთა რეესტრის მიხედვით, 

პირის მონაცემების რეესტრში ასახვის მომდევნო თვის პირველი 

რიცხვიდან და მისი გაცემა ხდება პენსიასთან/სოციალურ პაკეტთან 

ერთად. პენსიის ან სოციალური პაკეტის შეჩერება ან შეწყვეტა 

ავტომატურად იწვევს დანამატის შეჩერებას ან შეწყვეტას. პენსიის ან 

სოციალური პაკეტის ოდენობის ცვლილების შემთხვევაში დანამატის 

გადაანგარიშება ავტომატურად ხდება.   

კანონი ითვალისწი-

ნებს მაღალმთიან დასახლე-

ბაში მდებარე, სახელმწი-

ფოს წილობრივი მონაწილე-

ობით დაფუძნებულ სამე-

დიცინო დაწესებულებაში 

დასაქმებული სამედიცინო 

პერსონალისათვის, აგრე-

თვე, იმ სამედიცინო პერსო-

ნალისათვის, რომელთა 

შრომის ანაზღაურება ხდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ყოველთვიური დანამატის გაცემას 

ექიმისათვის - სახელმწიფო პენსიის ორმაგი ოდენობით და  

ექთნისათვის - სახელმწიფო პენსიის ოდენობით.  

ექიმისა და ექთნისათვის თანხის შემოფარგვლა სახელმწიფო 

პენსიის ოდენობით გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ამჟამად, 

საქართველოში მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებებში არ არის 

დადგენილი ექიმისა და ექთნის მინიმალური ხელფასის ოდენობა და 

იგი დგინდება სამედიცინო დაწესებულებასა და ექიმს/ექთანს შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულებით.  
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სამედიცინო პერსონალზე (ექიმი/ექთანი) გაიცემა ერთი 

დანამატი, მიუხედავად იმისა, დასაქმებულია თუ არა პირი 

მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ 

რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებაში ან რამდენიმე 

საშტატო ერთეულზე. 

ამ შეღავათის მიზანია სამედიცინო პერსონალის წახალისება, რომ 

სამუშაოდ წავიდნენ მაღალმთიან რეგიონში, შესაბამისად, მას მიიღებს 

ყველა ის სპეციალისტი, ვინც იმუშავებს მაღალმთიანობის სტატუსის 

მქონე დასახლებაში, მიუხედავად თავად ექიმის/ექთნის საცხოვრებელი 

ადგილისა.  

   

 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და 

მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში 

დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის 

დანამატის გაცემის წესი და პირობები განსაზღვრულია საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 14 ივნისის №264 დადგენილებით. 

   მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსის მქონე აბონენტებს (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს) 2017 

წლის 1 იანვრიდან აუნაზღაურდებათ მაღალმთიან დასახლებაში 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 %, 

მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის 

საფასურისა. 

   

 

 

 

მაღალმთიან დასახლების მუდმივად მცხოვრებმა პირმა  

ნოემბერში დახარჯა 80 კვტ.სთ ელექტროენერგია, 

დეკემბერში კი - 220 კვტ.სთ. რა სარგებელს ნახავს ეს 

მოქალაქე კანონით გათვალისწინებული შეღავათით?  

აღნიშნული მოქალაქე ნოემბერში გადაიხდის საფასურის 

50%-ს, ანუ 40 კვტ.სთ. ელექტროენერგიის ღირებულებას, 

ხოლო დეკემბერში მის მიერ გახარჯული ელენერგიის 50% 

აღემატება 100 კვტ.სთ-ს, ამიტომ შეღავათი შეეხება მხოლოდ 

100 კვტ.სთ ელენერგიის ღირებულებას და მოქალაქე 

გადაიხდის გახარჯული 120 კვტ.სთ. ელენერგიის საფასურს. 
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ელექტროენერგიაზე აღნიშნული შეღავათის გაცემის წესები 

განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 აგვისტოს 

№418 დადგენილებით „აბონენტების მიერ მაღალმთიან დასახლებაში 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 

ანაზღაურების შესახებ“. 

აბონენტების მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის ანაზღაურების შესახებ 

2016 წლის 1 სექტემბრიდან ზამთრის პერიოდში (15 ოქტომბრიდან 

მომდევნო წლის 15 აპრილის ჩათვლით) მაღალმთიან დასახლებაში 

მუდმივად მცხოვრებ პირთა გათბობის უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობის მიზნით მთავრობა ახორციელებს შესაბამის 

ღონისძიებებს. 

        „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის 

თანახმად, ამ კანონით განსაზღვრული სოციალური 

შეღავათების მიღება არ არის „სოციალური დახმარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

სოციალური დახმარების სახის – საარსებო შემწეობის – 

გაუქმების საფუძველი და არ ჩაითვლება შეფასების სისტემით 

იდენტიფიცირებული ღატაკი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებად.  
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შეღავათები განათლების სფეროში 

განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობის 

გარეშე წარმოუდგენელია მთაში ცხოვრების ღირსეული პირობების 

შექმნა. საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლით გარანტირებული 

განათლების უფლების სრულყოფილ რეალიზაციაზეა დამოკიდებული 

ადამიანის პიროვნული თავისუფლება, რამდენადაც შესაბამისი 

განათლების გარეშე ადამიანი რთულად თუ შეძლებს საკუთარი 

პიროვნების თავისუფალ განვითარებას. განათლების დაფინანსება არ 

არის სახელწიფოს მიერ პირისთვის მინიჭებული პრივილეგია ან 

შემწეობა იმიტომ, რომ განათლების უფლების სრულფასოვანი 

რეალიზაცია აუცილებელია სახელმწიფოს განვითარებისთვის, ხოლო 

განათლების მიღების რაიმე სახით შეფერხება მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში წაართმევს ადამიანს საკუთარი ნიჭის რეალიზების 

საშუალებას.  

მაღალმთიან დასახლებებში არსებული დემოგრაფიული 

პრობლემების გამო, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების კლასებში 

ზოგჯერ ერთი ან რამდენიმე მოსწავლე სწავლობს და თუ სკოლას 

ვაუჩერი მოსწავლეთა რაოდენობის შესაბამისად მიეცემა, ის ვერ 

შეძლებს ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გაწევას, მაგალითად, 

მოსწავლეების გათბობით უზრუნველყოფას. ამიტომ კანონით 

გათვალისწინებულია მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საჯარო 

სკოლებისათვის მოსწავლეებზე ვაუჩერის გაზრდილი ოდენობით 

გაცემა.  

კანონის შესაბამისად, 

ვაუჩერული დაფინანსების 

გაზრდილი ოდენობით უზ-

რუნველყოფილია მაღალ-

მთიან დასახლებაში მდებარე 

პროფესიული საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებებიც. 
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მომავალი თაობების 

აღსაზრდელად მხოლოდ 

კეთილმოწყობილი სასკო-

ლო შენობები არ არის 

საკმარისი. მთავარია, 

სკოლაში იყვნენ შესაბამი-

სი კვალიფიკაციის მასწავ-

ლებლები და მათ ჰქონდეთ 

საკმარისი მოტივაცია. 

სამწუხაროდ,  მასწავლებლების საბაზო თანამდებობრივი სარგო არც 

თუ ისე მაღალია, რაც მაღალმთიან დასახლებების მკაცრ პირობებში 

კადრების შენარჩუნების პრობლემას ქმნის. პედაგოგებს ხშირად უწევთ 

რამდენიმე კილომეტრის გავლა ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებამდე.  მაღალმთიანი რეგიონების რთულ პირობებში 

მუშაობის საკომპენსაციოდ, ახალი კანონით  სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე 

ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულების მასწავლებლებზე დანამატის 

გაცემას, საბაზო სარგოს არანაკლებ 35 %-ის ოდენობით.  

 

 

 

 

ყოველთვიური ხელფასის გარდა, რა ოდენობის დანამატს 

მიიღებს ხელზე მაღალმთიან დასახლებაში მომუშავე 

მასწავლებელი? 

2016 წლის აპრილიდან პედაგოგის ხელფასის საბაზო 

განაკვეთი გახდა 405 ლარი. ამ საბაზო სარგოს 35% 

შეადგენს 141,75 ლარს, საიდანაც დაიქვითება საშემოსავლო 

გადასახადი, ანუ 28,35 ლარი და მასწავლებელს ჩაერიცხება 

სახელფასო დანამატი 113 ლარისა და 40 თეთრის 

ოდენობით, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსი.  
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კანონით აგრეთვე გათვალისწინებულია განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, ან მის სისტემაში შემავალი 

ადმინისტრაციული ორგანოების, მიერ განსაზღვრულ შესაბამის 

პროგრამებში (მაგ. „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“) 
მონაწილე მასწავლებლებისათვის დანამატის გაცემას 
შრომის ანაზღაურების არანაკლებ 50 %-ის ოდენობით. 
დანამატი არ მიეცემა პირს, თუ ის მასწავლებლის 35%-

იანი სახელფასო დანამატით სარგებლობს. 

 

 

 

 

 

 

სჭირდება თუ არა მაღალმთიან დასახლებაში მომუშავე 

პედაგოგს, ან ექიმს/ექთანს მაღალმთიან დასახლებაში 

მცხოვრები პირის სტატუსი სახელფასო დანამატის 

მისაღებად? 

    მასწავლებლებისთვის  სახელფასო დანამატის დანიშვნის 

მიზანია პედაგოგიური პერსონალის წახალისება, რომ 

სამუშაოდ წავიდნენ მაღალმთიან რეგიონში, შესაბამისად, 

მასწავლებელს, რომელიც მუშაობს მაღალმთიან 

დასახლებაში მდებარე დაწესებულებაში, სახელფასო 

დანამატის მისაღებად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები პირის სტატუსი არ სჭირდება. 

 თუ პედაგოგი, ან ექიმი/ექთანი ცხოვრობს მაღალმთიან 

დასახლებაში, თუმცა მუშაობს არამაღალმთიანი 

დასახლების დაწესებულებაში, მიიღებს თუ არა კანონით 

მინიჭებულ დანამატს? 

     თუ პედაგოგი/ექიმი/ექთანი მუდმივად ცხოვრობს 

მაღალმთიან დასახლებაში და საქმიანობს  არამაღალმთიანი 

დასახლებაში მდებარე დაწესებულებაში, სახელფასო 

დანამატს ვერ მიიღებს, მაგრამ შეუძლია მიიღოს 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირს 

სტატუსი და ისარგებლოს შესაბამისი შეღავათებით. 
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საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N436 

დადგენილებით დამტკიცდა მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის 

სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარებისა 

და სპორტის განვითარების ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამა. ამ 

პროგრამის შესაბამისად, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

მიერ განსაზღვრულ, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 

პირის სტატუსის მქონე მწვრთნელებს ეძლევა დანამატი მაღალმთიან 

დასახლებებში (ადიგენის, ამბროლაურის, ახალქალაქის, ახმეტის, 

ბაკურიანის, ონის, თიანეთის, ლენტეხის, ნინოწმინდას, ქედის, 

ცაგერისა და შუახევის მუნიციპალიტეტები) 50-დან 70 ლარამდე 

ოდენობით. დამატებით 10 ლარი 

მიეცემათ მწვრთნელის დიპლომის ან 

შესაბამისი ფედერაციის მიერ გაცემული 

ლიცენზიის მფლობელ მწვრთნელებს. 

გარდა ამისა, თუ რომელიმე 

მწვრთნელის მიერ აღზრდილი ერთი 

სპორტსმენი მაინც მონაწილეობდა 

ეროვნულ ჩემპიონატში, ან ორმა 

სპორტსმენმა მაინც დაიკავა საპრიზო 

ადგილი ადგილობრივ შეჯიბრებებში, 

ეს მწვრთნელი კიდევ 10 ლარიან 

დანამატს მიიღებს.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის №310 

დადგენილებით, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრე-

დიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური 

პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად გამოყოფილია თანხა 206 

სტუდენტის გრანტირებისათვის, ვინც ბოლო სამი წლის განმავლობაში 

სწავლობდა მაღალმთიან და ეკოლოგიური მიგრაციის რეგიონებში 

არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.   



28 

 

 

 

 

 

 

 

გრანტის მისაღებად სტუდენტს უნდა ჰქონდეს თუ არა   

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 

სტატუსი? 

    არა, გრანტის მისაღებად მაღალმთიან დასახლებაში 

მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის ქონა აუცილებელი 

არ არის. მას გასცემს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო კონკურსის წესით შერჩეულ იმ სტუდენტებზე, 

ვინც ბოლო სამი წლის განმავლობაში სწავლობდა 

ზემოთჩამოთვლილი მუნიციპალიტეტების ზოგად- 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.  


