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დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №36 

2011 წლის 12 დეკემბერი 

ქ. დუშეთი 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,რ“ ქვეპუნქტის და ,,საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 

მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხა (დანართი №1). 

მუხლი 2. ამ დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართ №1-ში მოცემულ 

ტერმინთა განმარტება: 

 1. გზის ინდექსი – კონკრეტული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის 

კოდირებისთვის განსაზღვრული გზის ინდექსი, სადაც: ქართული ანბანის ასობგერა „ა“ აღნიშნავს 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზას. ქართული ანბანის ასობგერა „ს“ აღნიშნავს, 

საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზას. ქართული ანბანის ასობგერები „შს“ აღნიშნავს 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზას. ასობგერების შემდგომ გაუკეთდეს 

დეფისი და შემდგომ, არაბული ციფრებით აღინიშნოს გზის რიგითი ნომერი, რომელიც ინდექსების 

ნუსხაში მიეთითება ზრდადი თანმიმდევრობით.  

 2. საავტომობილო გზის დასახელება – განისაზღვრება „საავტომობილო გზების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. 

 3. გზის საერთო სიგრძე (კმ). – განისაზღვრება „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად. 

 მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე    ც. საძაგლიშვილი 

 

 
დანართი №1 

 

ინდექსი საავტომობილო გზების დასახელება 
საერთო სიგრძე 

(კმ-ში) 

1 2 3 

ა-1 ქ. დუშეთი (ბარათაშვილის ქუჩის ბოლოდან)-ს. ქერანა - ს. ველთაურები 

- ს. ვეძათხევი 
12.00 

ა-2 ა-1 გზიდან - ს. ახალაანი 0,70 

ა-3 ა-1 გზიდან - ს. ჯავახიანთკარი 1,00 

ა-4 ს-3 გზიდან (ს. არაგვისპირიდან)-ს. მეზვრიაანთკარი - ს. თანიაანთკარი - 

ს. ახალაანი - ს. მგლიანი 
14,00 

ა-5 ს-3 გზიდან (დ. ჟინვალიდან) - ს. მჭედლიანკარი - ს. იორი 3,00 

ა-6 ქ. დუშეთი (ლ. ასათიანის ქუჩის ბოლოდან) - ს. ყვავილი 3,00 

ა-7 ა-6 გზიდან - ს. თანიაანთკარი (დიდებაანთ უბანი) 1,00 

ა-8 ქ. დუშეთი (სამასი არაგველის ქუჩის ბოლოდან) -ს. არღუნი - ს. 

გრემისხევი - ს. წიწამურა - ს. მჭადიჯვარი 
21,00 

ა-9 ა-8 გზიდან - (ს. გრემისხევიდან) - ს. მურღულები 6,30 

ა-10 ა-9 გზიდან (ს. წიწამურიდან) - ს. ჭილურტი - ს. ებნისი 5,00 

ა-11 შ-143 გზიდან (ს. ოძისიდან) - ს. შუახევი - ს. მჭადიჯვარი - ს. ლამოვანი 19,40 

ა-12 ა-11 გზიდან (ს. ლამოვანიდან) - ს. ციხევდავი 1,00 

ა-13 ა-11 გზიდან (ს. შუახევიდან )- ს. ქვითკირის წყარო 2,20 

ა-14 ს. ჭონტილიდან - ს. ბაზალეთი - ს. ჩირდილელიაანთკარი - ს. 

გრიგოლაანთკარი 
6,90 
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ა-15 შ-65 გზიდან (ყოფილი სკოლა-ინტერნატიდან) - ს. ბაზალეთი 

(ებიტაანთუბანი) 
2,50 

ა-16 ს. პირმისაანი - ა-15 გზამდე 2,80 

ა-17 ს. პირმისაანის შიდა გზა 1,30 

ა-18 შ-65 გზიდან (რადიოსადგურის დასახლებიდან) - ს. ბაზალეთი 3,20 

ა-19 შ-65 გზიდან (ს. ჩანადირთკარიდან) ს-ლაზვიანი - ს. საკრამული - ს. 

მლაშე - ბაზალეთის ტბა 
10,20 

ა-20 ა-19 გზიდან (ს. მლაშიდან)- შერმაზანას წყარო 2,00 

ა-21 შ-65 გზიდან (ბაზალეთის ტბის გადასახვევიდან) - ბაზალეთის 

სასტუმრო კომპლექსი 
1,60 

ა-22 ა-19 გზიდან (ს. მლაშიდან) - ბერთამთა 3,60 

ა-23 შ-65 გზიდან - ს. უნდილაანთკარი 1,00 

ა-24 ს. ბაგადან - ს. საშაბურო - ს. ბაგისჭალა (შ-65 გზამდე) 4,30 

ა-25 შ-65 გზიდან - ს. ყარსიმაანთკარი 1,50 

ა-26 ს-3 გზიდან (წითელი სოფლიდან) - ს. ლაფანაანთკარი - თიანეთის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრამდე 
10,00 

ა-27 ა-26 გზიდან - ს. ნოკორნა (ყოფილი ძველი ოსები) 2,10 

ა-28 ა-26 გზიდან - ს დავათი  1,60 

ა-29 ა-26 გზიდან - ს. მწითურები - ს. ნოჯა - ს. ნოჯიკეთი 18,90 

ა-30 ა-26 გზიდან - (ს. აბანოსხევიდან )- ს. ქუბრიაანთკარი ს. ხეობა 17,30 

ა-31 ა-26 გზიდან (ს. საცხავატლოდან) -ს. წობანო 3,20 

ა-32 ა-26 გზიდან (ს. ბულაჩაურიდან) - ს. ღარისწყალა - ს. კოშკასყელი 4,20 

ა-33 ა-26 გზიდან (ს. აბანოსხევიდან) - ს. ჭოპორტი 2,50 

ა-34 ა-33 გზიდან (ს. ჭოპორტიდან) - ს. ახატანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საზღვარი 
12,10 

ა-35 ს-3 გზიდან (ნაოზის ყოფილი საკონსერვო ქარხანასთან არსებული 

ხიდიდან) - ს. ჭოპორტი 
2,50 

ა-36 შ-65 გზიდან - ასფალტბეტონის ქარხანა 1,60 

ა-37 ს-3 გზიდან - ს. ბიჩნიგაურები 1,00 

ა-38 ს-3 გზიდან - ს. ზემო არანისი 3,40 

ა-39 დ. ჟინვალიდან - ს. ჩიხაანები 1,20 

ა-40 შ-26 გზიდან - ს. თვალივი - ს. ნეძიხი - ს. ხორხი 15,00 

ა-41 შ-27 გზიდან - ს. დოლოშა 5,30 

ა-42 ს-3 გზიდან (ანანურის ციხიდან) ს. ზოტიკიანთკარი - ს. შალიკიანთკარი 

- ს. ბანცურები - ს. თანდილაანთკარი - ს. უფურეთი 
9,60 

ა-43 ს-3 გზიდან - ს. შაღაანები 1,00 

ა-44 ს-3 გზიდან - ს. დგნალი - ს. ციხისოფელი 5,00 

ა-45 ს-3 გზიდან - ს. პავლეური - ს. ავენისი - ს. ხორხი 13,00 

ა-46 ს-3 გზიდან - ს. ჭივილაანი 3,50 

ა-47 ს-3 გზიდან - ჭალისოფლის უბანი 2,10 

ა-48 ს-3 გზიდან - ს. დოლასქედი 2,00 

ა-49 ს-3 გზიდან (მდ. ჯახადან) - ს. კადოეთი 4,00 

ა-50 ს-3 გზიდან - ს. წინამხარი - ს. ვეშაგურები - ს. უკანამხარი 5,00 

ა-51 ა-50 გზიდან (ს. წინამხრიდან) - ს. მეჯილაურები - ს. სოდევე 3,00 

ა-52 ს. უკანამხრიდან - ს. დავითურები 2,50 

ა-53 დ. ფასანაურიდან - ს. ცხვედიეთი 5,00 

ა-54 ს-3 გზიდან (დ. ფასანაურიდან) - ჩადისციხე 2,50 

ა-55 ს. ხევშა - ს. ჭიკაანი 2,50 

ა-56 ს. ხევშა - ს. წიფორი 3,50 

ა-57 ს-3 გზიდან - ს. ჩირიკი - ს. წინკობანი 4,00 

ა-58 ს-3 გზიდან (სულხან - საბას ძეგლიდან) - ს. ნადიბაანი 0,30 

ა-59 ს-3 გზიდან - ს. ხარხეთი 0,30 

ა-60 ს. ხარხეთიდან - ს. სალაჯურები - ს. მანასეული 0,80 

ა-61 ს. ნაღვარევიდან - ს. გვიდაქე 1,20 

ა-62 ს. ქვეშეთიდან - ს. ლაკათხევი - ს. სეფე 0,80 

ა-63 ს-3 გზიდან (ს. ქვეშეთიდან) - ს. ბედონი - ს. როსტიანი - ს. შარმიანი - ს. 

იუსო - ს. ბენიანი -ბეგონი -ს. მუღურე -ს. წკერე  
10,00 

ა-64 ს-3 გზიდან - ს. ზემო მლეთა 0,70 

ა-65 ს-3 გზიდან - ს. სეთურები - ს. ჯაღმიანი - ს. ზაქანი 3,90 

ა-66 ს-3 გზიდან (დ. ფასანაურიდან) - ს. მაქართა - ს. კიტოხი - ს. ჩოხი 17,00 
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ა-67 ა-66 გზიდან (ს. მაქართიდან) - ს. ლუთხუბი 4,00 

ა-68 ა-66 გზიდან (ს. კიტოხიდან) - ს. ფახვიჯი - ს. თოთიაურები - ს. 

საჩალისჭალა - ს.სიჯანაანი - ს. ბაკურხევი - ს. საკერპო 
10,00 

ა-69 ს. ჩოხიდან - ს. ბურსაჭირი 6,00 

ა-70 ს. ჩოხიდან - ს. ბოსლები 3,00 

ა-71 შ-26 გზიდან - ს. შარახევი 4,10 

ა-72 შ-26 გზიდან - ს. ქალილო 3,80 

ა-73 შ-26 გზიდან (ს. მაღაროსკარიდან) - ლაღისთავი 14,00 

ა-74 შ-26 გზიდან - ს. მიგრიაულთა 8,50 

ა-75 ა-74 გზიდან - ს. ზემოკაწალხევი 5,50 

ა-76 ს. ჩარგლიდან - დიდი ღელი 8,50 

ა-77 შ-26 გზიდან (ორწყლიდან)- ს. შუაფხო 5,00 

ა-78 ს. შუაფხო - ს. უკანაფშავი 14,00 

ა-79 შ-26 გზიდან (ორწყლიდან) - ს. უძილაურთა 10,00 

ა-80 შ-26 გზიდან - ს. დათვისი - ს. გველეთი  5,90 

ა-81 შ-26 გზიდან - (დათვისიდან) - ს. მოწმაო 2,10 

ა-82 შ-26 გზიდან - ს. ჩირდილი - ს. ბუჩუკურთა 6,20 

ა-83 შ-26 გზიდან - ს. ჭალისოფელი 8,00 

ა-84 ა-83 გზიდან - ს. აკუშო 8,00 

ა-85 შ-26 გზიდან - ს. როშკა 8,50 

ა-86 შ-26 გზიდან - ს. გუდანი - ს. ატაბე  11,00 

ა-87 შ-26 გზიდან - ს. გიორგიწმინდა 5,80 

ა-88 ს. შატილიდან - მუცოს ჭალა - ხონის ორწყალი 4,00 

ა-89 ხონის ორწყლიდან - ს. ხონისჭალა 2,00 

ა-90 ხონის ორწყლიდან - ს. არდოტი 7,00 

ა-91 ხონის ორწყლიდან - ხონე 7,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


