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 აკრონიმების ჩამონათვალი: 
 

ACDA – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 

 

EU – ევროკავშირი 

 

FG – ფოკუს ჯგუფი 

 

HPP – ჰიდროელექტროსადგური 

 

LAG – ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 

 

MRDI – რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 

PiN – ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“ 

 

PRA – რეგიონების მონაწილეობითი შეფასება  

 

PL – დაცული ლანდშაფტი 

 

RDP - რეგიონული განვითარების პროგრამა 

 

SSA – სოციალური მომსახურების სააგენტო  

 

SUV – მაღალი გამავლობის მანქანა 
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1. ზოგადი მიმოხილვა 

წინამდებარე კვლევა ჩვენს მიერ წინასწარ იქნა მომზადებული  არაგვის  

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) საქმიანობის დაწყებამდე სამ სამიზნე 

თემში: გუდამაყარი (გუდამაყრის ტერიტორიული ერთეულის ყველა სოფელი), 

პირაქეთა ხევსურეთი (ბარისახოს ტერიტორიული ერთეულის ყველა სოფელი) და 

ფშავი (მაღაროსკარისა და უკანაფშავის ტერიტორიული ერთეულების ყველა სოფელი, 

ასევე ჟინვალის ტერიტორიული ერთეულის სამი სოფელი). ორგანიზაციამ „ფიფლ ინ 

ნიდ“ GeoWel Research–ს მიაწოდა სოფლების ზუსტი ჩამონათვალი. კვლევა მიზნად 

ისახავდა მონაწილეობითი გზით სამიზნე თემებში განვითარების არსებული 

პოტენციალის შეფასებას, შედეგად, კი  არაგვის LAG-ის ხელშეწყობას მეტად 

ეფექტური და მდგრადი საპროექტო საქმიანობის განხორციელებაში.  

 

კვლევის ფარგლებში, გამოყენებულ იქნა  რეგიონების მონაწილეობითი შეფასების 

მიდგომა. შედეგად,  სამიზნე თემებისაგან მივიღეთ უკუკავშირი და მოსაზრებები, 

რომლებიც შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნას LAG-ის მიერ სამომავლო 

პროექტებში. პროცესის დაჩქარებისა და პირველადი შედეგების ოქტომბრის 

ბოლოსთვის მომზადების მიზნით, ფიფლ ინ ნიდ-ი ჯეოველის გუნდს უწყვეტ 

დახმარებას უწევდა. კვლევა მოიცავდა ინტენსიური სამაგიდო კვლევისა (მათ შორის, 

სახელმწიფო უწყებების მონაცემების რაოდენობრივ ანალიზს) და საველე სამუშაოების 

(მათ შორის,  ფოკუს ჯგუფის  5 შეხვედრას სხვადასხვა ტიპის სამიზნე 

აუდიტორიასთან) კომბინაციას. 

 

კვლევის ანგარიშში წარმოდგენილია სამიზნე ერთეულების შესახებ ზოგადი 

ინფორმაცია (მე-3 თავი), გეოგრაფიული მდებარეობისა და გარემო პირობების 

მიმოხილვით. მომდევნო თავი ეთმობა დემოგრაფიული მონაცემების დეტალურ 

ანალიზს, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს პროექტის ფარგლებში 

საქმიანობას (მე-4 ნაწილი). მე-5 თავი მიმოიხილავს სოციალურ-ეკონომიკურ 

სტრუქტურას და შეისწავლის შემოსავლის წყაროსა და ეკონომიკური საქმიანობის 

ტიპებს. გენდერულ საკითხებს ეთმობა მეექვსე თავი, რომელიც შეისწავლის ქალთა და 

მამაკაცთა როლებსა და პასუხისმგებლობებს ოჯახებსა და თემებში. მე-7 თავში 

განვიხილავთ ინფრასტრუქტურის არსებულ მდგომარეობასა და ამ მიმართულებით 

არსებულ გეგმებს. მე-8 თავში აღწერილია, თუ როგორია ცნობიერების დონე და 

ზოგადი დამოკიდებულება არაგვის დაცული ლანდშაფტის მიმართ. მე-9 თავში 

წარმოდგენილია სათემო აქტივების რუქა, მომზადებული საველე სამუშაოების 

პერიოდში. ბოლო თავში კი შეჯამებულია გაკეთებული დასკვნები, ასევე 

წარმოდგენილია სამიზნე ერთეულებში განვითარების შესაძლებლობების ანალიზი.  
 

საერთო ჯამში, არაგვის LAG-ის სამივე სამიზნე ერთეული დიდწილად ერთმანეთის 

მსგავსია. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ მათგანს აქვს მნიშვნელოვანი რესურსი 

შემდგომი განვითარებისთვის, განსხვავებულია ამ მხრივ არსებული საჭიროებები. 

შესაბამისად, თითოეული მათგანი LAG–ის მხრიდან განსხვავებულ მიდგომას 



5 
 

საჭიროებს. ტურიზმის განვითარება და გზების გაუმჯობესება (განსაკუთრებით 

ჟინვალისა და შატილის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალის) გაზრდის 

წვდომას მთლიან რეგიონზე, რაც შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესისა და 

განვითარებისთვის. 

 

200-ზე მცირედით მეტი მაცხოვრებლით, გუდამაყარი სამ სამიზნე მხარეს შორის 

ყველაზე ნაკლები მოსახლეობით გამოირჩევა. ხეობის მასშტაბით, არცერთ 

დასახლებაში არ გვხვდება 15–ზე მეტი კომლი. გუდამაყარში, მოსახლეობის საშუალო 

ასაკი 55 წელს შეადგენს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ხევსურეთისა და ფშავის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს. ხეობაში მხოლოდ 1 სკოლაა,  6 მოსწავლით. ხეობის 

მასშტაბით, სკოლა თითქმის ერთადერთი დამსაქმებელია. ფასანაურთან ახლოს 

მდებარეობის გამო, გუდამაყრის დასახლებების უმეტესი ნაწილი თბილისიდან 

მარტივად მისაწვდომი იქნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება  დაგეგმილი გზის 

მშენებლობა 2020 წელს.  

 

ფშავში სამიზნე არეალი მოიცავს დასახლებებს სამი ტერიტორიული ერთეულიდან: 

მაღაროსკარი, ჟინვალი და უკანაფშავი. აღნიშნულ დასახლებებში მოსახლეობა 800-ს 

აჭარბებს, ეს კი აღემატება გუდამაყრისა და ხევსურეთის სამიზნე დასახლებების 

მაჩვენებელს. ფშავი თბილისთანაც ყველაზე ახლოს მდებარეობს. აქ არის შედარებით 

დიდი დასახლება - მაღაროსკარი, რომელიც შატილისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. 

ამ მიზეზით, მაღაროსკარში  რამდენიმე საოჯახო სასტუმრო და სხვა დაკავშირებული 

ბიზნესი ფუნქციონირებს. სხვა სამიზნე ტერიტორიებთან შედარებით, ფშავში მეტად 

არის განვითარებული მცირე სასოფლო მეურნეობა. უკანაფშავის ტერიტორიული 

ერთეულის იმ სოფლებში, რომლებიც მდებარეობს მთავარი გზიდან მოშორებით, 

მწვავედ დგას ემიგრაციის პრობლემა.   
 

ხევსურეთში (პირაქეთას ნაწილი), ბარისახო ასრულებს სხვა დასახლებებისთვის 

მცირე მასშტაბის რეგიონული ცენტრის როლს. აქ მოქმედი სასაზღვრო პოლიციის 

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს დასაქმების მაღალ მაჩვენებელს. ასევე 

წარმოდგენილია მცირე ზომის კერძო სექტორი (საოჯახო სასტუმროები, მაღაზიები, 

კაფეები) და სოციალური ობიექტები (დიდი ზომის სკოლა, ამბულატორია). 

ამავდროულად, ხევსურეთში მრავლად არის მოშორებული სოფლები, სადაც სულ 

რამდენიმე ოჯახია,  მოწყვეტილი ძირითად საშუალებებს. 

 

ბარისახოსა და მაღაროსკარში ტურიზმის მიმართულებით მოქმედი ბიზნესების 

გარდა, სამიზნე ერთეულებში ნაკლებად შეინიშნება აქტიური ბიზნეს საქმიანობა. 

ასევე ნაკლებად არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა. ამასთან, ზოგიერთ 

დასახლებაში, ადგილობრივები მისდევენ მომთაბარე ცხოვრების წესს,  ჩამოჰყავთ რა 

პირუტყვი ან ცხვარი ზაფხულში, ზამთრის დადგომამდე კი მიჰყავთ საძოვარ 

ადგილებში. სამივე მხარეში, განსაკუთრებით კი გუდამაყარში, ძალზედ მცირეა 

ახალგაზრდების რაოდენობა. როგორც წესი, ისინი მიემგზავრებიან სასწავლებლად, 
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შემდეგ კი რჩებიან სამუშაოდ. წინაპართა სახლ-კარს უბრუნდებიან მხოლოდ 

ზაფხულის პერიოდში.  
 

ქალებსა და მამაკაცებს შორის პასუხისმგებლობის დაყოფა საკმაოდ ჰგავს 

საქართველოს სხვა სასოფლო დასახლებებში გავრცელებულ ტრადიციულ ფორმას.  

მკაფიოდ არის განსაზღვრული „მამაკაცის საქმე“, რომელიც ჩვეულებრივ მოითხოვს 

ფიზიკურ ძალას და „ქალის საქმე“, რაც შესაძლოა მოიცავდეს, მაგალითად, ჭურჭლის 

ან ტანსაცმლის რეცხვას. ასევე ნათელია, რომ მამაკაცებს აქვთ გადამწყვეტი სიტყვა 

სამეურნეო ან ფინანსურ საკითხებში. ამასთან, ქალებს ევალებათ ყოველდღიური 

ფინანსური ხარჯების განკარგვა. ქალებს ასევე აქვთ მცირედით მაღალი დონის 

განათლება კაცებთან შედარებით.  

 

როგორც ადგილობრივები თვლიან, სამივე მხარეს აქვს რესურსი შემდგომი 

განვითარებისთვის. გუდამაყარში, ამგვარი რესურსია ულამაზესი მთები და 

საინტერესო ადგილმდებარეობა, რომელიც უკავშირდება სხვა მთიან რეგიონებს. 

ხევსურეთში, ეს არის ადგილობრივი ტრადიციული რეწვითი საქმიანობა და 

შატილთან სიახლოვე,  ფშავში კი - თბილისთან სიახლოვე და თუშეთისაკენ მიმავალი 

ბილიკები. 
 

 

2. მეთოდოლოგია 
კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა რეგიონების მონაწილეობითი შეფასების 

მიდგომა. შედეგად,  სამიზნე თემებისაგან მივიღეთ უკუკავშირი და მოსაზრებები, 

რომლებიც შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნას LAG-ის მიერ სამომავლო 

პროექტებში. საველე სამუშაოები დასრულდა დაახლოებით ერთ თვის ვადაში. საველე 

სამუშაოებისთვის ამგვარი ხანმოკლე პერიოდის გამოყოფა განპირობებული იყო იმ 

ფაქტორით, რომ ხევსურეთის, გუდამაყრისა და უკანა ფშავის გარკვეული  მიდამოები 

შესაძლოა მიუწვდომელი გახდეს ადრიანი და ხანგრძლივი ზამთრის პირობებში. ამის 

გათვალისწინებითა და პროექტის გუნდთან შეთანხმებით, პრიორიტეტულ 

მიმართულებად განისაზღვრა მოშორებულ ადგილებში მუშაობა. გარდა ამისა, PiN–ს 

სჭირდებოდა საწყისი მონაცემები ოქტომბრის ბოლოსთვის დაგეგმვითი 

ღონისძიებების დასაწყებად. პროექტის გუნდთან შეთანხმებით, ასევე განისაზღვრა, 

რომ ანგარიშის დასრულება  მოხდებოდა მოგვიანებით.  

 

კვლევის პროცესი წარიმართა ეკოლოგიური, გენდერული და სოციალური გავლენის 

მართვის შესახებ ADA-ს სახელმძღვანელოს შესაბამისად1. ჩვენი შეფასებით, LAG–ის 

საქმიანობას დადებითი გავლენა ექნება სამიზნე თემებზე. ამასთან, ADA პრინციპების 

                                                      
1 ავსტრიის განვითარების სააგენტო. (2018). სახელმძღვანელო: ეკოლოგიური, გენდერული და სოციალური 
გავლენის მართვა 
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საწყის ეტაპზე ინტეგრირება უზრუნველყოფს პროექტის ეკოლოგიური და 

სოციალური შედეგების გაძლიერებას. ყურადღების გამახვილება სამიზნე თემების 

გენდერულ ასპექტებზე ხელს შეუწყობს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 

გაძლიერების პოტენციალის გაღრმავებას. კვლევა ასევე ითვალისწინებდა 

დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური მონაწილეობის კომპონენტს. აღნიშნულის 

ფარგლებში, ჩვენ ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფის საველე შეხვედრები ყველა ტიპის 

მონაწილეებთან სამიზნე თემებში. 

 

კვლევის პროცესი შეიძლება დაიყოს სამ მთავარ ეტაპად. კვლევითი პროცესის 

დაჩქარების მიზნით, PiN–ის პროექტის გუნდი აქტიურად იყო ჩართული თითოეულ 

ეტაპზე. PiN–მა გაგვიზიარა თავდაპირველი ინფორმაცია სამიზნე ერთეულების 

შესახებ, მოგვაწოდა უკუკავშირი კვლევის გეგმისა და კითხვარების შესახებ, შეადგინა 

ფოკუს ჯგუფი და გაგვიწია ყველა სახის მხარდაჭერა, რაც კი საჭირო იყო კვლევის 

პროცესში. 
 

კვლევის პირველი ეტაპი მოიცავდა პროექტის გუნდთან შეხვედრას, პროექტის 

მიზნებისა და ამოცანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გაცნობას, კითხვარის 

შემუშავებას და საქმიანობის დაგეგმვას. PiN–თან საუბრის დროს, ხაზგასმით 

გამოიკვეთა ორი მთავარი ამოცანა: საბაზისო მონაცემების მოპოვება, რომლებიც 

დაეხმარა PiN–ს სამომავლო საქმიანობის პროცესში და სათემო აქტივების რუქის 

შედგენა, განსაკუთრებული აქცენტით გენდერულ საკითხებსა და ადგილობრივ 

კონტექსტზე. მთავარი იდეა კი იმაში მდგომარეობდა, რომ, შესაძლებლობის 

შემთხვევაში, საველე სამუშაოები  ყოფილიყო ინტერაქტიული.  

 

მეორე ეტაპი დაეთმო სამაგიდო კვლევას. იგი მოიცავდა შესაბამისი მონაცემებისა და 

ანგარიშების სიღრმისეულ მიმოხილვას. აღსანიშნავია სამაგიდო კვლევებისთვის 

გამოყენებული ინფორმაციის ორი წყარო. პირველი არის 2014 წლის აღწერაზე 

დაყრდნობით მთის რეგიონების შესახებ არსებული დეტალური მონაცემები, ასევე 

სამთავრობო უწყებების, მაგალითად სოციალური მომსახურების სააგენტოს (SSA) სხვა 

მონაცემები. კერძოდ, ჯეოველმა შეძლო წარმოედგინა შემდეგი მონაცემების ანალიზი:  

 მოსახლეობის განაწილება ადგილმდებარეობის, სქესისა და ასაკობრივი 

ჯგუფების მიხედვით 

 დასაქმება სქესისა და სექტორის მიხედვით 

 განათლება სქესის მიხედვით 

 სოციალური სტატისტიკა, როგორიცაა პენსიების მიმღები პირები, 

მასწავლებელთა ხელფასზე დანამატები და ბავშვებისთვის შეღავათები 

 ინფორმაცია, თუ ზღვის დონიდან რა სიმაღლეზე მდებარეობს თითოეული 

სოფელი  

 რეგისტრირებული და აქტიური ბიზნეს სუბიექტები 

 მონაცემები ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ 

 ელექტროფიკაციის გარეშე მყოფი სოფლები 
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აღწერის გარკვეული მონაცემები მოძველებულად მიიჩნევა, განსაკუთრებით იმ 

შორეულ სოფლებთან მიმართებაში, სადაც მაღალია მიგრაციის დონე. ჩვენ 

მოვახდინეთ მონაცემების სხვა წყაროებთან, მათ შორის მუნიციპალიტეტთან და 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან ტრიანგულაცია. როგორც აღმოჩნდა, ჩვენს ხელთ არ 

მოიპოვება 2014 წლის აღწერის შედეგებზე უკეთესი სისტემური მონაცემები. იმის 

გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე კვლევის მასშტაბი ითვალისწინებდა 

წარმომადგენლობითი საბაზისო კვლევის ჩატარებას, ჩვენ გადავწყვიტეთ 

გამოგვეყენებინა 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

 

მონაცემების მეორე სერია ავიღეთ არაგვის დაცული ლანდშაფტის პროექტის 

ფარგლებში მომზადებული ანგარიშებიდან. აღნიშნული პროექტის დოკუმენტების 

უმრავლესობა დათარიღებულია 2017 წლით და მოიცავს შემდეგს: 

 პროექტის საბაზისო კვლევა, ჩატარებული არაგვის დაცული ლანდშაფტის 

მართვის გეგმის მომზადების პროცესში (Michael Hošek, Jindřich Chlapek, Jiří 

Flousek, Eva Knižátková, Vojtěch Kubec) 

 ფშავ-ხევსურეთში ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია (Steffen Schülein) 

 ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები:  საბაზისო კვლევის ანგარიში 

(გეო საინფორმაციო სისტემების და დისტანციური ზონდირების 

საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“ ) 

 ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის, როშკის ბუნებრივი ძეგლისა და ასას 

ნაკრძალის შესახებ ცნობიერების ამაღლება: საკომუნიკაციო სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა 2016-2017 (GFA საკონსულტაციო ჯგუფი) 

 საზოგადოების მიერ დაცული ტერიტორიების ამჟამინდელი აღქმის 

შეფასება (მარიამ ბათლიძე და ნათია კიკაჩეიშვილი) 

 საწყისი სოციალურ-ეკონომიკური ინდექსების და განვითარების 

პოტენციალის შეფასება დაცული ტერიტორიების დამხმარე ზონებში: ფშავ-

ხევსურეთი (GFA საკონსულტაციო ჯგუფი) 

 

სამაგიდო კვლევის სხვა მონაცემები ამოღებულ იქნა მიწის რეგისტრაციის 

რეფორმასთან, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან და სამიზნე 

ტერიტორიებთან დაკავშირებული სხვადასხვა მოხსენების მასალებიდან. 

 

კვლევის მეორე ეტაპი მოიცავდა ფოკუს ჯგუფის 5 შეხვედრას; შეხვედრები 

მიმდინარეობდა რეგიონის მასშტაბით 4 დღის განმავლობაში. პროცესში ჩართული 

იყო 44 მონაწილე (23 კაცი, 21 ქალი). მონაწილეთა ასაკი 19-დან 91 წლამდე მერყეობდა; 

მონაწილეთა 25% წარმოდგენილი ოყო 35 წლამდე პირებით, 55% - 36-დან 55 წლამდე 

პირებით, 25% კი - 55 წელს ზემოთ ასაკის წარმომადგენლებით. ქვემოთ მოცემულ 

ცხრილში იხილეთ დეტალური მონაცემები ფოკუს ჯგუფების შესახებ:  
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ცხრილი 1: ფოკუს ჯგუფების ჩამონათვალი 

ფოკუს ჯგუფის აღწერა და 

შეხვედრის ადგილი 

თარიღი მონაწილეთა 

რაოდენობა 

მხოლოდ ქალები, კიტოხი, 

გუდამაყარი 

4 ოქტომბერი 15 

მხოლოდ კაცები, კიტოხი, 

გუდამაყარი 

4 ოქტომბერი 10 

მსხვილი დასახლება, ბარისახო, 

ხევსურეთი 

19 ოქტომბერი 6 

მოშორებული დასახლება, შუაფხო, 

ფშავი 

28 ოქტომბერი 5 

თბილისში მცხოვრები 

სტუდენტები და პროფესიონალები 

25 ოქტომბერი 8 

 

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიებისთვის, ჯეოველმა შეიმუშავა ინტერაქტიული სავარჯიშო 

სათემო აქტივების რუქის შესადგენად. ამასთან, ზოგიერთ ფოკუს ჯგუფში, PiN- მა 

რეკომენდაცია გაუწია გონებრივი იერიშის გამოყენებას, რადგან ის უფრო 

რელევანტური იქნებოდა მონაწილეებისთვის. იმის გამო, რომ ფოკუს ჯგუფების 

დაკომპლექტება PiN–ის მიერ განხორციელდა შემჭიდროვებულ ვადებში, ხშირი იყო 

მოულოდნელი მომენტები. მაგალითად, გუდამაყარში 25 ადამიანი გამოცხადდა. 

შესაბამისად, ჯეოველის გუნდს მოუხდა ჯგუფის ორად გაყოფა და პარალელურ 

რეჟიმში ფოკუს ჯგუფის ორი სესიის გამართვა. შუაფხოში,  ადგილი, სადაც 

გათვალისწინებული იყო ფოკუს ჯგუფის შეხვედრის ჩატარება (ძველი 

ამბულატორიული შენობა), დაკეტილი აღმოჩნდა. ამიტომ, შეხვედრა შენობის გარეთ 

გაიმართა. თბილისში, რადგან სტუდენტები და სპეციალისტები დღის განმავლობაში 

დაკავებულნი არიან, ფოკუს ჯგუფი გაიმართა საღამოს 8 საათის შემდეგ. მიუხედავად 

ამგვარი მოულოდნელობებისა, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებისგან მივიღეთ 

ღირებული ინფორმაცია ცხოვრების წესის, გენდერული როლების, შემოსავლის 

წყაროს, გამოწვევების, სათემო აქტივებისა და განვითარების პოტენციალის შესახებ. 

 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებს მივაწოდეთ მოკლე კითხვარი და  მივიღეთ 26 

შევსებული ფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის წარმომადგენლობითი 

ერთობლიობა, იგი გვიქმნის გარკვეულ წარმოდგენას ჩვენთვის საინტერესო 

საკითხებზე და სხვა მონაცემებთან კომბინაციაში, გვაწვდის ღირებულ ინფორმაციას.  
 

3. სამიზნე ტერიტორიების მიმოხილვა 
სამიზნე ტერიტორია მდებარეობს საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში და მოიცავს სამ  

მთიან რეგიონს: ფშავს, ხევსურეთსა და გუდამაყარს. სამიზნე არეალში ყველა 

დასახლებული პუნქტი მთიანია, მდებარეობს რა ზღვის დონიდან 800 მეტრიდან 

(სოფელი გუდრუხი) 2,100 მეტრამდე (სოფლები ოხერხევი, აჭე და ჭიმღა) სიმაღლეზე.  
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სურათი 2: პროექტის სამიზნე ერთეულების დაახლოებითი ადგილმდებარეობა 

 
წყარო: OpenStreetMaps 
 

სურათი 3: სოფლების განაწილება ზღვის დონიდან სიმაღლის მიხედვით 

სიმაღლე ზღვის 

დონიდან 

სოფლების 

რაოდენობა 

 

მთლიანი 

მოსახლეობა 

სოფელში 

საშუალო 

მოსახლეობა 

1,000 მეტრზე დაბლა 7  342 49 

1,000 მეტრსა და 

1,500 მეტრს შორის 30 

 

839 28 

1,500 მეტრზე მაღლა 53  229 4 

წყარო: საქსტატი, 2014 წლის აღწერის მონაცემები, MRDI-ს მონაცემები 
 
გასაკვირი არ არის, რომ სოფლები, რომლებიც უფრო მაღლა მდებარეობს, გამოირჩევა 

მოსახლეობის სიმჭიდროვის დაბალი მაჩვენებლით. აღნიშნულ სოფლებში 

ემიგრაციის დონე განსაკუთრებით მაღალია, რადგან ხანდაზმულ პირებს ურჩევნიათ 

დაბლობში გადასვლა სამედიცინო დახმარების ხელმსაწვდომობისა და ოჯახთან 

სიახლოვის მიზეზით. 
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სურათი 4: მოსახლეობა დასახლებებში, ზღვის დონისან სიმაღლის მიხედვით   

  

წყარო: საქსტატი, 2014 წლის აღწერის მონაცემები, MRDI მონაცემები. MRDI მონაცემები  

 
გრაფიკზე მოცემულია ორი პიკი, ზღვის დონიდან 960 და 1.360 მეტრზე. მიზეზი ის 

არის, რომ ამ სიმაღლეებზე მდებარეობს ორი უმსხვილესი დასახლება - მაღაროსკარი 

ფშავში და ბარისახო ხევსურეთში. გრაფიკიდან ნათლად ჩანს, რომ ბარისახოს მაღლა 

მცირერიცხოვანი მოსახლეობა გადანაწილებულია საკმაოდ  დიდი რაოდენობის 

სოფლებში, თითოეულ სოფელში კი მოსახლეობის რაოდენობა ძალზედ მცირეა.   

 

მაშინ როცა ფშაველები, ხევსურები და გუდამაყრელები მრავალ ასპექტში 

განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, მათ შორის ადგილი აქვს მნიშვნელოვან კულტურულ 

და სოციალურ გადაფარვებს.  ეს ეხება მთის დღესასწაულებს, სამზარეულოს, 

ფოლკლორს. უმთავრესად კი, აღსანიშნავია მიწისადმი მათი ძლიერი მიჯაჭვულობა, 

რაც საფუძვლად უდევს იდენტურობის ფორმირებას. ამან შესაძლოა გავლენა იქონიოს 

პროექტის საქმიანობაზე. მაგალითად, ადგილობრივებს ხშირად აქვთ მკაცრად 

განსაზღვრული პოზიცია, თუ ვის აქვს მათ სოფელში საქმიანობის უფლება: 

„როშკელებმა უნდა აკეთონ ბიზნესი როშკაში, შატილელებმა შატილში და ა.შ. 
ჩემს სოფელში მხოლოდ ორი ოჯახია და არცერთია აქტიური ბიზნესის ან 
განვითარების კუთხით. თუ ჩემს სოფელში უცხო ადამიანი მოვა, რა თქმა უნდა, 
არ მომეწონება და წინააღმდეგი ვიქნები“ (სტუდენტთა და სპეციალისტთა ფოკუს 
ჯგუფი, მამაკაცი, 22 წლის)“ 
 

 

რთულია განსაზღვრო, თუ რას შეიძლება გულისხმობდეს ამგვარი წინააღმდეგობა. 

თუმცა, პროექტის კონტექსტში, ეს ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეების 

ჩართულობისა და კონსულტირების ყოვლისმომცველი გეგმის შექმნა, მსგავსად იმისა, 

რომელიც შემუშავდა ყაზბეგის LAG–ის საქმიანობის ადრეულ ეტაპზე. 

0

50

100

150

200

250



12 
 

 

ანგარიშის შემდგომ ნაწილში, ჩვენ ერთმანეთს შევადარებთ სამ ქვეჯგუფს, თუკი 

ჩავთვლით, რომ მათ შორის არსებული განსხვავება საყურადღებოა.  
 

4. დემოგრაფია 
2014 წლის აღწერის მონაცემებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის 18 ტერიტორიულ 

ერთეულში 333 სოფელია რეგისტრირებული. თუმცა, სამიზნე არეალი მოიცავს 

მხოლოდ სამ ისტორიულ მხარეს, 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში განაწილებული 90 

სოფლით: ბარისახო (ხევსურეთის ისტორიული მხარე), გუდამაყარი (გუდამაყრის 

ისტორიული მხარე), მაღაროსკარი, უკანაფშავი და ჟინვალის სამი სოფელი (ყველა 

მათგანი ფშავის ისტორიულ მხარეს მიეკუთვნება)2. 

 
სურათი 5: სამიზნე არეალში ტერიტორიული ერთეულების ჩამონათვალი  

ისტორიული 

მხარე 

ადმინისტრაციული 

ერთეული 

სოფლების 

რაოდენობა მოსახლეობა 

ხევსურეთი ბარისახო 35 340 

გუდამაყარი გუდამაყარი 22 234 

ფშავი მაღაროსკარი 17 579 

ფშავი უკანაფშავი 13 143 

ფშავი ჟინვალი 3 114 

წყარო: საქსტატი 2014 წლის აღწერის მონაცემები 
 
 

ამ სამ მხარეს შორის, ფშავი უმსხვილესია როგორც სოფლების, ისე მოსახლეობის 

რაოდენობის მიხედვით. ვინაიდან ის თბილისთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს, მისი 

სოფლების უმეტესი ნაწილი (უკანაფშავის გარდა) ხელმისაწვდომია მთელი წლის 

მანძილზე, განსხვავებით ხევსურეთისგან, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გუდამაყრისგან, სადაც გზის მშენებლობა ჯერ კიდევ 

გეგმაში რჩება.  

 

2014 წელს ჩატარებული აღწერის მიხედვით, სამივე რეგიონის 90 სამიზნე სოფლიდან, 

15 იყო სრულიად მიტოვებული,  47 სოფელში კი მოსახლეობა შეადგენდა 10 ადამიანს 

ან ნაკლებს.  

 

 

                                                      
2 ჟინვალის ადმინისტრაციული ერთეული ჯამში მოიცავს 22 სოფელს. თუმცა, პროექტის ფარგლებში 

სამიზნე არეალად განისაზღვრა მხოლოდ  3 სოფელი არაგვის დაცულ ლანდშაფტთან მათი სიახლოვის 

გამო.   



13 
 

სურათი 6: მოსახლეობა სამიზნე ტერიტორიაზე, სქესის მიხედვით 

 
წყარო: საქსტატი, 2014 აღწერის მონაცემები 
 
გენდერული განაწილების თვალსაზრისით, მოსახლეობის 50% წარმოდგენილია 

მამაკაცებით, 50% კი ქალებით. ამასთან, ქალების რაოდენობა მცირედით ჭარბობს 

გუდამაყარში, მამაკაცების რაოდენობა კი მცირედით მეტია ხევსურეთში.  

 
სურათი 7: სამიზნე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების საშუალო ასაკი 

 
წყარო: საქსტატი  2014 აღწერის მონაცემები 
 
გუდამაყარში საშუალო ასაკი მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, ვიდრე ფშავსა და 

ხევსურეთში. ეს ლოგიკურიცაა, რადგან ბარისახოში მრავალი ადამიანი სასაზღვრო 

პოლიციაში არის დასაქმებული, რაც განაპირობებს საშუალო ასაკის შემცირებას. 

ფშავის სოფლების უმეტესი ნაწილი ახალგაზრდებისგან ნაკლებად არის დაცლილი. 
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უფრო მოშორეულ ადგილებთან შედარებით, თბილისთან სიახლოვე განაპირობებს 

მიგრაციის ნაკლებ საჭიროებას.   

 

სურათი 8: ასაკობრივი ჯგუფების განაწილება სამიზნე ტერიტორიაზე 

წყარო: საქსტატი, 2014 წლის აღწერის მონაცემები 

 

ასაკობრივი ჯგუფების თვალსაზრისით, გუდამაყრისთვის არ მოიპოვება მონაცემები 

0-5 წლიანთა ჯგუფისთვის, რადგან საქსტატი არ ახდენს მონაცემების ჩაშლას იმ 

სოფლებისთვის, სადაც მაცხოვრებელთა რაოდენობა 10-ზე ნაკლებია. 

ზემოაღნიშნული სურათიდან ჩანს, რომ გუდამაყარში ყველაზე მეტია იმ პირთა 

რაოდენობა, რომელთა ასაკი შეადგენს ან აღემატება 65 წელს. საქართველოს სხვა 

რეგიონებთან შედარებით, სამივე მხარეში ძალზედ მცირეა 34 წლამდე ასაკის პირთა 

რაოდენობა. 

 

„ბავშვებმა უნივერსიტეტში უნდა განაგრძონ სწავლა და პროფესიას უნდა 
დაეუფლონ. ამის შემდეგ, მათ სოფელში დაბრუნების მოტივაცია აღარ აქვთ. რას 
გააკეთებენ აქ უნივერსიტეტის დიპლომით? ჩვენს მხარეში არაფერია 
ხელმისაწვდომი: არც სამუშაო, არც გასართობი“ (ქალთა ფოკუს ჯგუფი, ქალი, 
44 წლის).  
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2014 წლის აღწერის შედეგების გადასამოწმებლად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 

პენსიონერთა მონაცემები. პენსიები გაიცემა ყოველთვიურად. შესაბამისად, 

მონაცემები უფრო საიმედო უნდა იყოს, ვიდრე აღწერის შედეგები.  

 
სურათი 9: საერთო მოსახლეობისა და პენსიონერების რიცხვი სოფლებში, სადაც სულ მცირე, 20 მოსახლეა 

 
წყარო: საქსტატი, 2014 წლის აღწერა; სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
მონაცემები 2018  
 
როგორც სურათიდან ჩანს, ორი უდიდესი დასახლებული პუნქტია მაღაროსკარი 

ფშავში და ბარისახო ხევსურეთში. აქვეა კონცენტრირებული პენსიონერების ყველაზე 

მეტი რაოდენობა. სურათზე ასევე ჩანს, რომ თითქმის 20 სოფელში მოსახლეობის 

რაოდენობა შეადგენს ან აღემატება 20 ადამიანს (თუმცა, არსებობს 49 სოფელი, სადაც 

მინიმუმ 1 პენსიონერია). ალბათ, სწორედ აქ იქნება LAG-ის საპროექტო საქმიანობის 

ძირითადი ნაწილი კონცენტრირებული.   

 

5. სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურა 
 

მიუხედავად იმისა, რომ სამიზნე ტერიტორია მთიანია და მასზე ვრცელდება მთის 

რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი (ე.წ. „მთის კანონი“), სამიზნე დასახლებებს 

შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებებია. 

 

სამივე თემში, მცირე ინდივიდუალურ მეურნეობებში პირუტყვის მოშენება საარსებო 
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წყაროს ძირითადი ფორმაა. ფერმერთა უმეტესობას ორიდან ხუთამდე მეწველი ძროხა 

ჰყავს და უმთავრესად, ორიენტირებულია რძის პროდუქტების წარმოებაზე (ყველი, 

ხაჭო, კარაქი და ნაწილობრივ ტრადიციული ფშავური ობიანი ყველი, რომელსაც 

დამბალხაჭო ეწოდება). 
 

გუდამაყრის თემის სოფლებში მოსახლეობის რაოდენობა ძალზედ მცირეა. მთელი 

რაიონის მასშტაბით, მხოლოდ ერთი მოქმედი სკოლაა (სადაც ამჟამად მხოლოდ 6 

მოსწავლეა). 3  არ არსებობს ოფიციალური დასაქმების სხვა წყარო. ცოტა ხნის წინ, 

მთავრობის მხარდაჭერით, ერთ-ერთმა ოჯახმა სოფელ გამსში საოჯახო სასტუმრო 

გახსნა. ახალგაზრდები თითქმის ყველანი თბილისში თუ სხვა ქალაქებში გადადიან, 

თუმცა კავშირს ინარჩუნებენ საგვარეულო მიწა-წყალთან. სოფლის მეურნეობის 

თვალსაზრისით, მცირეა იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც ფლობენ 

მნიშვნელოვანი რაოდენობის პირუტყვს. ოჯახებს, რომლებსაც 10-ზე მეტი ძროხა 

ჰყავთ (მთელ ხეობაში დაახლოებით 100 ოჯახი, რომლებიც არ ითვლებიან მუდმივ 

მაცხოვრებლებად), ჩვეულებრივ, პირუტყვი ჩამოჰყავთ გაზაფხულზე საძოვრად, 

შემოდგომაზე კი მიჰყავთ ზამთრის საძოვრებზე. 12 ოჯახს ასევე ჰყავს მნიშვნელოვანი 

რაოდენობის ცხვარი.  ისინი მისდევენ მომთაბარე ცხოვრების წესს,  მიჰყავთ რა 

ცხვრები ზაფხულისა და ზამთრის საძოვრებზე. ზოგიერთმა პირმა ასევე დაიწყო 

თაფლის წარმოება. დაახლოებით 20 ოჯახი ფლობს ფუტკრის სკებს. აღნიშნული 

ინიციატივა მხარდაჭერილ იქნა მთავრობის კოოპერატივების პროგრამის ფარგლებში. 

მცენარეული კულტურების მოყვანის თვალსაზრისით, ადგილობრივები ძირითადად 

იყენებენ საცხოვრებელ მიწის ნაკვეთებს, რაც საკმარისია მხოლოდ შიდა 

მოხმარებისთვის. შედარებით მნიშვნელოვანი რაოდენობით ადგილობრივებს 

მოჰყავთ მხოლოდ კარტოფილი, რომელსაც უმთავრესად ზამთრის პერიოდისთვის  

ინახავენ. თესლსა და სხვა ნედლეულს ძირითადად თბილისის სასოფლო-სამეურნეო 

მაღაზიებში იძენენ.   

 

ხევსურეთში მრავლად არის მოშორებული  სოფლები, სადაც მხოლოდ რამდენიმე 

ადამიანი ცხოვრობს  და თითქმის არანაირი აქტივობა არ შეინიშნება. თუმცა, 

გუდამაყრისაგან განსხვავებით, ბარისახოში შედარებით დიდი დასახლებაა, სადაც 

მდებარეობს სასაზღვრო პოლიციის განყოფილების ოფისი. ეს ქმნის დასაქმებისა და 

შემდგომი ეკონომიკური საქმიანობის მყარ შესაძლებლობას. აქ არის შედარებით დიდი 

ზომის სკოლა, სკოლამდელი განათლების დაწესებულება, მრავალი საოჯახო ტიპის 

სასტუმრო, 2 კაფე და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს ქალთა 

აქტივიზმს. მეზობელი სოფლების მაცხოვრებლებს, რომლებიც იყენებენ წინაპრების 

მიწებს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის, ასევე კავშირი აქვთ ბარისახოსთან. რაც 

შეეხება საქონელს, ადგილობრივ მოსახლეობას ხშირად ჰყავს ადგილობრივი ჯიშის 

პირუტყვი („ხევსურული“) და არც თუ ისე ბევრი ცხვარი. მცენარეული 

კულტურებიდან, ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული კარტოფილი.   

                                                      
3 შედარებისთვის, 30 წლის წინ, სკოლაში ათასზე მეტი მოსწავლე ირიცხებოდა.  შენობა საკმაოდ დიდია. სკოლის 

გვერდით ასევე პანსიონია, სადაც რჩებოდნენ მოშორებულ სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეები.  
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ხევსურეთის მსგავსად, ფშავშიც ერთი შედარებით დიდი დასახლებაა: მაღაროსკარი. 

მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ არის დასაქმების მნიშვნელოვანი წყარო, მაღაროსკარის 

უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი მდებარეობს თბილისთან ახლოს, 

მდინარე არაგვის მახლობლად. აქ მოქმედებს რამდენიმე მცირე ბიზნესი, 

მხარდაჭერილი სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში - „აწარმოე საქართველოში“. 

რამდენიმე საოჯახო ტიპის სასტუმროს გარდა, ასევე მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივები, როგორიცაა მაგალითად სტარტაპი, რომელიც ამზადებს 

ადგილობრივ ტრადიციულ ყველს: დამბალხაჭო.  

„მაღაროსკარში იმ მიზეზით ჩამოდიან, რომ გზა კარგია და თბილისიდან სულ 
რაღაც ერთი საათის სავალზეა. მას აქვს ლამაზი მთები, მდინარე. თქვენ 
შეგიძლიათ მიიღოთ ეკოლოგიურად სუფთა ადგილობრივი პროდუქტი, 
მაგალითად, ახალი რძე ან ბოსტნეული. ზოგიერთი ადგილობრივ პროდუქციას 
ყიდის და სტუმრებს მოსწონთ ამგვარი შესაძლებელია“ (სტუდენტებისა და 
სპეციალისტების ფოკუს ჯგუფი, მამაკაცი, 43 წლის). 

 

უფრო მცირე ზომის მოშორებულ ადგილებში, უკანაფშავის სოფლებში, საქონლის 

მეპატრონეები ამზადებენ ყველს, რომელსაც ისინი ზამთარში ყიდიან. მეფუტკრეები 

კი თაფლს ხშირად ყიდიან  მსხვილ დასახლებებსა და ბაზრებში, მაგალითად, 

ჟინვალში, დუშეთსა და წითელსოფელში. ხევსურეთისგან განსხვავებით, ფშავში  ასევე 

გავრცელებულია მეცხვარეობა. მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი  პროგრამის 

ფარგლებში, ასევე ეწევიან მეთევზეობას. 

 
სურათი 10: ხელფასის მქონე თანამშრომლები (18 წელს ზემოთ) სამიზნე ტერიტორიების მიხედვით 

 
წყარო: საქსტატი, 2014 წლის აღწერის მონაცემები 
 

ზემოთ მოცემულ სურათზე ჩანს, რომ დასაქმების დონე ყველაზე დაბალია 

გუდამაყარში. ოფიციალური დასაქმების თითქმის მთელი ნაწილი მოდის სოფელ 

7%

14%

38%

Gudamakari Pshavi Khevsureti
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ქიტოხში მდებარე ერთ საჯარო სკოლაზე. მეორეს მხრივ, ხევსურეთში ყველაზე 

მაღალია ხელფასის მქონე დასაქმებულთა რაოდენობა, რადგან აქ მდებარეობს 

ბარისახოს სასაზღვრო პოლიციის განყოფილება. ფშავში დასაქმებას ძირითადად 

ბიზნეს საქმიანობა უზრუნველყოფს.  
 

რეგისტრირებული და მოქმედი ბიზნესების შესახებ საქსტატის მონაცემებით, სამიზნე 

ტერიტორიაზე სულ 28 მცირე ბიზნესია წარმოდგენილი: 16 ფშავში, 11 ხევსურეთში და 

მხოლოდ 1 გუდამაყარში. ფშავსა და ხევსურეთში, ისინი თითქმის ექსკლუზიურად 

არიან კონცენტრირებულნი მაღაროსკარსა და ბარისახოში. ძირითადად, ეს მცირე 

საცალო ვაჭრობებია, მაგრამ ასევე არის რამდენიმე საოჯახო ტიპის სასტუმრო და 

მშენებლობასთან დაკავშირებული ბიზნესი. 

 

საქსტატის 2014 წლის აღწერის მონაცემები საშუალებას იძლევა უფრო დეტალურად 

გავეცნოთ მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობას. ქვემოთ მოცემულ სურათზე, 

მონაცემები დაყოფილია სქესის მიხედვით. 

 
სურათი 11: ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, სქესის მიხედვით 

 
 

ქალთა დაახლოებით 50%-ისა და მამაკაცთა 58%-ის განცხადებით, ისინი სოფლის 

მეურნეობაში არიან ჩართულნი. ქალებისთვის, ზოგადად, დასაქმების ძირითადი 

წყაროა სკოლები (სულ 74 პედაგოგი), ხოლო მამაკაცებისთვის, ოფიციალური 

დასაქმების ძირითადი წყარო ბარისახოში მდებარე სასაზღვრო პოლიციის 

განყოფილებაა. 

422

16 11
48

1 16 6

343

74

19 10 8 8 1

Male Female
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როგორც ჩანს, სამიზნე ერთეულებში ადგილობრივი მოსახლეობა კარგად იცნობს 

მთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონს („მთის კანონი“).  კანონის 

გარკვეული პრივილეგიები არ ვრცელდება სამიზნე ტერიტორიებზე (მაგალითად, 

გაზზე სუბსიდირება), რადგან სოფლები არ არის გაზიფიცირებული. მიუხედავად 

ამისა, მთავრობის ზოგადი მხარდაჭერის პარალელურად, ადგილობრივები მიიჩნევენ, 

რომ ეს ინიციატივა ძალზედ მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევხვდით რამდენიმე ადამიანს, 

რომლებიც დაუბრუნდნენ საგვარეულო სოფლებს. ისინი აქტიურად ცდილობდნენ 

„მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსის“ მოპოვებას.  

 

6. გენდერული როლები 
როდესაც საქმე ეხება ოჯახში გენდერული როლების განაწილებას, სამივე სამიზნე 

ტერიტორია გამოირჩევა საკმაოდ კონსერვატიული ცხოვრების წესით. ფოკუს ჯგუფის 

რესპოდენტები ჩვეულებრივ აცხადებდნენ, რომ ქალები და მამაკაცები თანაბრად 

ინაწილებენ როლებს და თანამედროვეობა მოითხოვს, ყველამ ყველაფერი თანაბრად 

აკეთოს. თუმცა, როდესაც მათ დავუსვით უფრო კონკრეტული კითხვები საოჯახო 

საქმეებისა და პასუხისმგებლობის შესახებ, აშკარა გახდა, რომ მკაცრად გამიჯნულია 

კაცებისა და ქალების საქმე.  

„ქალები არ აკეთებენ საქმეს, რომელიც მოითხოვს ფიზიკურ ძალას. რას 
იტყოდით კაცების მიერ კერძების მომზადებაზე? ... უცნაური იქნება, თუ კაცი 
კერძებს მოამზადებს მაშინ, როცა ოჯახში ქალია. მთაში მცხოვრები კაცები 
ძალზედ ტრადიციულნი არიან ”(ქალთა ფოკუს ჯგუფი, ქალი, 47 წლის)“.  

 

ადგილობრივ თემებში გენდერული როლების შეფასებისას, ქალებსა და მამაკაცებს 

აქვთ საერთო შეხედულება გადაწყვეტილებების მიღების,  თანამშრომლობისა  და 

ქალისა და მამაკაცის პასუხისმგებლობის შესახებ.  
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სურათი 12: ვინ იღებს გადაწყვეტილებას საყოფაცხოვრებო და ფინანსურ საკითხებზე ოჯახში? 

 
წყარო: ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა გამოკითხვა 
 
 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ როდესაც საქმე ეხება ოჯახში 

მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, მამაკაცებს, როგორც წესი, ეთქმით მეტი, ვიდრე 

ქალებს. ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა უმეტესობის მტკიცებით, 

გადაწყვეტილებები მიიღება ერთობლივად. მაშინ როცა უმნიშვნელო, რუტინულ 

გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებლობა, ჩვეულებრივ, ქალებს ეკისრებათ, უფრო 

დიდი, ნაკლებად ხშირი და არასტანდარტული გადაწყვეტილებები განიხილება 

ოჯახის შიგნით, მაგრამ საბოლოოდ წყდება მამაკაცების მიერ. 

 

ზოგადად, ურთიერთობა ეფუძნება ურთიერთპასუხისმგებლობის მტკიცე პრინციპს. 

ქალებმა და მამაკაცებმა იციან, თუ რაში უნდა დახარჯონ თავიანთ შემოსავალი და 

ხშირად გადიან ერთმანეთთან კონსულტაციას. როდესაც საქმე ეხება უფრო მცირე 

მნიშვნელობის საკითხებს,  როგორიცაა ბავშვების ტანსაცმელი ან სასურსათო 

პროდუქტები, მაშინ ქალი  მოქმედებს დამოუკიდებლად. მას არ სჭირდება მეუღლის 

თანხმობა. 

 

 

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის დროს, ჩვენ ასევე შევეხეთ ქონების რეგისტრაციის 

საკითხს. გასაკვირი არ არის, რომ ქონების რეგისტრირება ხდება ოჯახის მამრობით 

წევრებზე. მიწის ნაკვეთი და სახლი ჩვეულებრივ მემკვიდრეობით გადაეცემა ოჯახის 

მამრობით წევრებს. საკუთრების მიმართულებით არსებული უთანასწორობა 

მეტყველებს ქალსა და მამაკაცს შორის ძალაუფლების უთანასწორო გადანაწილებაზე. 

საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ხდება განქორწინების შემთხვევაში, რადგან 

ქალი რჩება მემკვიდრეობის გარეშე. 

42%

54%

23%
27%

12%
15%

23%

4%

Agr. Decisions Fin. Decisions

Both Male Female NA/RA
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ფოკუს ჯგუფის ზოგიერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ მათთვის კარგად ცნობილია 

მთიან თემებში გენდერულ როლებს შორის არსებული შეუსაბამობა. მდგომარეობა 

უნდა შეიცვალოს და ქალებს უნდა მიეცეთ მეტი ძალაუფლება. ჩვენ მოვისმინეთ 

მსგავსი პოზიცია ფოკუს ჯგუფის როგორც ახალგაზრდა, ისე უფროსი 

მონაწილეებისგან.  

 ‘მთაში კაცები პრივილეგირებულნი არიან. ქალები არ უნდა წავიდნენ 
მამაკაცების წინ. შესაძლოა ეს იმიტომ ხდება, რომ ისტორიულად კაცები წინ 
მიდიოდნენ სოფლის დასაცავად მომთაბარე მტრებისგან. ჭურჭლის დარეცხვა არ 
არის მამაკაცის საქმე და არც ძროხის მოწველა. მაგრამ ბევრი კაცი უკვე ამას 
აკეთებს. ქმარი და ცოლი ნიშნავს, რომ მათ ერთად უნდა მართონ ოჯახი. 
განსხვავებული როლების მინიჭება ძალზედ პრიმიტიული მიდგომაა. ჩვენ 
პროგრესისკენ უნდა წავიდეთ (ფოკუს ჯგუფი მოშორებულ სოფელში, ქალი, 91 
წლის). 
 

ოჯახის შიგნით არსებულ როლებს მიღმა, სამივე სამიზნე ერთეულში, ქალები საკმაოდ 

აქტიურნი არიან სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. მაგალითად, გუდამაყარში, 

აქტიურია ახალგაზრდული მოძრაობა, რომელშიც ჩართულნი არიან თბილისში 

მოღვაწე ახალგაზრდებიც კი. ისინი ეწინააღმდეგებიან ჰესის მშენებლობას, რომელმაც 

შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს შავი არაგვის ხეობაზე და საფრთხე შეუქმნას 

ტურიზმის პოტენციალს. ბარისახოში ასევე აქტიურია ქალთა სამოქალაქო მოძრაობა, 

რომელიც ხელს უწყობს ქალთა აქტივიზმსა და პოპულარიზაციას უწევს ცხოვრების 

ჯანსაღ წესს. ყველა სამიზნე ერთეულში, ქალები თანაბრად ან მეტად არიან 

დასაქმებულნი, ვიდრე კაცები. თუმცა იშვიათად, მაგრამ ხევსურეთისა (სოფელი 

როშკას მახლობლად) და ფშავის (უკანაფშავის მხარეში) სამიზნე ერთეულებში ქალი 

მწყემსებიც კი გვხვდებიან. ეს მეტყველებს, რომ ხშირია გენდერული სტერეოტიპების 

დარღვევის ფაქტები. ეს ასევე მტკიცე ნებისყოფის მქონე მთიელ ქალთა შესახებ 

არსებული ტრადიციის ნაწილია.  
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სურათი 13: სამიზნე რეგიონებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა, სქესის მიხედვით.   

 
წყარო: საქსტატი, 2014 წლის აღწერის მონაცემები 
 

გუდამაყარში, მნიშვნელოვნად მაღალია დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა. აღნიშნული 

განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ  ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი აქ არის ერთი 

სკოლა, პედაგოგები კი ძირითადად ქალები არიან. მეორეს მხრივ, ბარისახოს 

სასაზღვრო პოლიციის განყოფილებაში დასაქმებულია მეტი კაცი, ვიდრე ქალი. 

მიუხედავად ამისა, პოლიციის განყოფილებისთვის დასაქმებული ქალების წილი 

საკმაოდ მაღალია. 
 
სურათი 14: განათლების უმაღლესი დონე, სქესის მიხედვით 

 
წყარო: საქსტატი, 2014 წლის არწერის მონაცემები 
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ქალებს აქვთ მცირედით უფრო მაღალი დონის განათლება, რაც ბუნებრივია, რადგან 

ისინი ძირითადად დასაქმებულნი არიან სკოლაში, სადაც მოითხოვება 

საუნივერსიტეტო განათლება. 

 

ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ სამიზნე ერთეულებში გავრცელებულია იგივე ტიპის 

გენდერული მიდგომები, როგორც საქართველოს სხვა სასოფლო რეგიონებში, ცხადია, 

რომ ქალებს აქვთ შესაძლებლობა აქტიურად ჩაერთონ პროექტით გათვალისწინებულ 

აქტივობებში.  
 

7. ინფრასტრუქტურა 
ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, საკითხი, რომელიც ადგილობრივებს 

(გუდამაყრის ხეობის გარდა) განსაკუთრებით აწუხებს, არის ჟინვალისა და შატილის 

დამაკავშირებელი გზა. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაფინანსებულია 

მსოფლიო ბანკის მიერ და დასრულდება 2020 წლისთვის. ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის 

წვდომას ხევსურეთსა და ფშავზე და ხელს შეუწყობს ტურისტთა ნაკადის ზრდას, 

ეკონომიკური საქმიანობის გაძლიერებასა და განვითარებას. 
„გახშირებული მოძრაობა შატილში ნიშნავს იმას, რომ გზისპირა ობიექტებს მეტი 
შესაძლებლობა ექნებათ მოიზიდონ ტურისტები მცირე ლანჩზე ან ყავაზე. ყველა 
ტურისტი ვერ შეძლებს შატილში დარჩენას, რადგან იგი გადატვირთულია 
აქტიურ სეზონზე; თავისთავად, ისინი დარჩებიან, მაგალითად, ბარისახოში ან 
კორშაში“ (მსხვილი დასახლების ფოკუს ჯგუფი, ქალი, 39 წლის).  

 

რაც შეეხება მეორად და მაღლა მდებარე სოფელებთან დამაკავშირებელ გზებს, მათი 

ბედი ნაკლებად ნათელია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის გზების შეკეთება 

ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, ფინანსური სახსრების 

არარსებობის გამო, მნიშვნელოვანი სამუშაოები ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

არის მართული. მაგალითად, ოშპითელი-გუდამაყრის გზა დაფინანსდა რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „მთის ფონდიდან“. 

ადგილობრივი გამგებლის კეთილი ნება, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს, თუ რომელი გზის დაფინანსება და შეკეთება მოხდება. 

„როდესაც დათვისში გადავედი, არ იყო გაჭრილი ჩემი სახლისკენ მიმავალი გზა. 
მივედი გამგებელთან, რომელიც კარგი, პატიოსანი კაცი აღმოჩნდა. მან გამოყო 
ტრაქტორი. გზა გაჭრეს დაახლოებით 300 მეტრზე, რათა შემძლებოდა სახლთან 
მისვლა“ (სტუდენტთა და სპეციალისტთა ფოკუს ჯგუფი, კაცი, 45 წლის). 

 

ახლად დაბრუნებულ ოჯახთა დახმარება ცალსახად მისასალმებელი ქმედებაა. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტში თემის განვითარების მიმართ საჭიროა უფრო მძლავრი 

პროცესის ინიცირება. აშკარაა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იქნება LAG–ის როლი 

სამიზნე თემებში სამართლიანი ადვოკატირებისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პრაქტიკის დანერგვაში. 

 



24 
 

გუდამაყარში, გზა მხოლოდ ქვედა ნაწილში არის დაგებული. იგეგმება გზის სრულად 

დაგება სოფელ ჩოხამდე. 
 

ტრანსპორტის თვალსაზრისით, თითოეულ სოფელს ემსახურება მიკროავტობუსი 

(„მარშრუტკა“), თუმცა მოსახლეობა უმეტესად იყენებს საკუთარ ან მეზობლის 

მოძველებულ მანქანებს. 

„მარშრუტკა თბილისის მიმართულებით კვირაში ორჯერ დადის. მძღოლი ჩვენი 

სოფლიდან არის, ასე რომ შეგვიძლია დილით გავემგზავროთ და იმავე დღეს 

უკან დავბრუნდეთ. რამდენიმე წლის წინ, თბილისში ორი ან სამი ღამით დარჩენა 

გვიწევდა“ (მოშორებული სოფლის ფოკუს ჯგუფი, კაცი, 67 წლის). 

 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ემსახურება შუაფხოს ზემოთ (ფშავში), ისევე 

როგორც პირაქეთა ხევსურეთის მთავარი გზიდან მოშორებით მდებარე სოფლებს.  

 

სამიზნე ერთეულებში არ არის ბუნებრივი გაზი, ამიტომ მოსახლეობა 

დამოკიდებულია შეშაზე. ელექტროენერგიის თვალსაზრისით, სოფლების უმეტესობა 

ელექტროფიცირებულია გარდა შემდეგი სოფლებისა: ბისო, ზეისტეჩო, უკახადუ, 

წინხადუ, ხახმატი (ბარისახოს ტერიტორიული ერთეულისთვის), დიხჩო და 

ბურსაჭირი (გუდამაყრის ტერიტორიული ერთეული), ასევე შუაფხოს ზემოთ მდებარე 

სოფლები (უკანაფშავის ტერიტორიული ერთეული). სოფელი როშკა (ბარისახოს 

ტერიტორიული ერთეული) იყენებს მცირე ზომის ჰიდროელექტროსადგურს, სხვა 

ადგილებში კი ადგილობრივი მოსახლეობა საჭიროების შემთხვევაში დიზელის 

გენერატორებზეა დამოკიდებული. 

 

მობილური ქსელის დაფარვა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია შუაფხოს მაღლა, 

უკანაფშავის მთელ ხეობაში, ასევე პირაქეთა ხევსურეთის მცირე ხეობების სოფლებში, 

გარდა როშკისა. ფშავს ასევე არ გააჩნია სოციალური დანიშნულების ობიექტები - 

მაღაროსკარში მოქმედებს კლუბი და სკოლა (დაახლოებით 50 მოსწავლისთვის). 

სკოლები მოქმედებს ჩარგალსა და შუაფხოში (დაახლოებით 10 მოსწავლე). პირაქეთა 

ხევსურეთში მხოლოდ ერთი სკოლაა ბარისახოში (საშუალო ზომა დაახლოებით 60 

სტუდენტისთვის). გუდამაყარში, სოფელ კიტოხში  1 სკოლაა, 6 მოსწავლისთვის.  

 

როგორც ცნობილია,  სამიზნე ერთეულებში მალე ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტი; 

„მთიანი რეგიონების ინტერნეტიზაცია“ თუშეთიდან დაიწყო და უკვე ფარავს 

ხევსურეთის ნაწილს. უცნობია, თუ როდისთვის მოხდება გუდამაყრისა და ფშავის 

დაფარვა. 

 

სამედიცინო მომსახურების თვალსაზრისით, მთავარ სოფლებს ემსახურება ზოგადი 

პროფილის პრაქტიკოსი და ექთანი. შენობები ხშირად მოძველებულია, თუმცა 

ზოგიერთ სოფელში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  
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 სურათი 15: ძველი ამბულატორიის შენობა სოფელ  შუაფხოში,  უკანაფშავის ტერიტორიული ერთეული 

 
 

მოშორეული სოფლებისთვის, ამბულატორული მომსახურების არარსებობა 

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. 

სასწრაფო დახმარებას ჩამოსასვლელად შესაძლოა 1.5-2 საათი დასჭირდეს, ცუდ 

გზებზე ტრანსპორტირებამ კი შესაძლოა პაციენტებს დამატებითი პრობლემები 

შეუქმნას. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ხანდაზმული პირები ზამთრის 

გატარებას ქალაქში ამჯობინებენ, სადაც მეტად ხელმისაწვდომია სამედიცინო 

მომსახურება. ყაზბეგისგან განსხვავებით, აქ არ მოქმედებს სამაშველო სადგური 

ადგილობრივებისა თუ ტურისტებისთვის; საჭიროების შემთხვევაში, ამგვარ 

მომსახურებას  მუნიციპალური ცენტრიდან გამოძახებული მაშველები ახორციელებენ. 
 

8. არაგვის დაცული ლანდშაფტის შესახებ ინფორმირებულობის 

დონე 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები ზოგადად ინფორმირებულნი არიან დაცული 

ლანდშაფტისა და იმ შეზღუდვების შესახებ, რომლებსაც აღნიშნული სტატუსი 

უყენებს ადგილობრივ სოფლებს. ამავდროულად, ისინი აცნობიერებენ იმ 

შესაძლებლობებს, რომლებიც თან ახლავს დაცულ ლანდშაფტს: 

„წლების წინ, უამრავი უკანონო მონადირე და მეთევზე მოდიოდა ჩვენს ხეობაში, 
მაგრამ ახლა მდგომარეობა შეიცვალა. მეორეს მხრივ, აქ უამრავი დათვი და 
მგელია, რომლებიც თავს ესხმიან ჩვენს პირუტყვს; ჩვენ კი არ გვაქვს მათი 
მოკვლის უფლება“ (მოშორებული სოფლის ფოკუს ჯგუფი, მამაკაცი, 67 წლის)“. 
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ამასთან, არსებობს გარკვეული დაბნეულობა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთება არის 

დასაშვები და სად:  

”მე აღარ მაქვს დაცულ ტერიტორიაზე ხეების მოჭრის უფლება, მაგრამ 
დასაშვებია ხეების მოჭრა სხვა ადგილებში... ამავდროულად, ხშირად თვალს 
ხუჭავენ გარკვეულ ქმედებებზე“. (მოშორებული სოფლის ფოკუს  ჯგუფი, 
მამაკაცი, 57 წლის).  
 
-  ‘ისე მოვაწყვე, რომ არაგვის მდინარე ჩემს ეზოზე გადადის და საკმაოდ კარგ 
თევზს ვზრდი. ჩემს სტუმრებს ეს ძალიან მოსწონთ!’ (მამაკაცი, 43) 
- ‘არ უნდა ისაუბრო საჯაროდ ამ საკითხის შესახებ!’ (მამაკაცი, 22) 

 

აშკარაა, რომ დაცულ ლანდშაფტთან დაკავშირებით, ადგილობრივ მოსახლეობასთან 

მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იქნება გასაწევი ახლო მომავალში.  

 

ადგილობრივი მოსახლეობა თვლის, რომ დაცული ლანდშაფტი უზრუნველყოფს 

სალაშქრო ბილიკების მარკირებას და ხელს შეუწყობს სოფლებში ტურისტთა ნაკადის 

ზრდას.  
 

9. სათემო აქტივების რუქა 
სათემო აქტივების რუქის შედგენის იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ დაგვედგინა, თუ 

რას აღიქვამს ადგილობრივი მოსახლეობა სათემო აქტივად. ასევე მნიშვნელოვანია 

გათვალისწინებულ იქნას ამ აქტივების გენდერული კომპონენტი: რა არის 

პრიორიტეტები ქალებისა და მამაკაცებისთვის, ვინ აკონტროლებს აქტივებს, როგორია 

მათი გავლენა ქალებსა და მამაკაცებზე სამიზნე თემებში. ეს არის მნიშვნელოვანი 

საკითხი, რომელიც გათვალისწინებულ უნდა იქნას პროექტის ფარგლებში მდგრადი 

პოზიტიური გავლენის მისაღწევად. 

 

გუდამაყარი 
გუდამაყარი გამოირჩევა ულამაზესი ბუნებით. შავი  არაგვი თვალწარმტაც მთებს 

შორის მიედინება. ხეობაში დაახლოებით 70-მდე კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის ნაშთია, მათ შორის ძველი ეკლესიებისა და ციხე-სიმაგრეების ნარჩენები. 

გუდამაყარს იდეალური განლაგება აქვს სალაშქრო ტურიზმისთვის: აქ არის 

ხევსურეთთან, ხევთან და მთიულეთთან დამაკავშირებელი ბილიკები. აქაური 

მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ტურიზმის განვითარების შემთხვევაში, ადგილობრივი 

ახალგაზრდები გაივლიან ტრენინგს და დასაქმდებიან გიდებად.  

 

სამოქალაქო აქტივიზმი და თბილისში მოღვაწე ახალგაზრდები წარმოადგენს 

ღირებულ რესურსს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ახალგაზრდული მოძრაობა 

მცირე ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ შეიქმნა. ამავდროულად, მოძრაობამ ხელი 

შეუწყო იმ ახალგაზრდებს შორის სოციალური ქსელის განვითარებას, რომლებიც 

მანამდე არც კი იცნობდნენ ერთმანეთს. ამ ტიპის სოციალურ კაპიტალს შეუძლია 
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მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს პროექტის საქმიანობის შემუშავებაში. ქსელში 

წარმოდგენილი არიან როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ფაქტობროვად, მოძრაობის 

ერთ-ერთი ლიდერი ახალგაზრდა ქალია.  

 

კიტოხი წარმოადგენს სოფელ გუდამაყარში ცენტრალურ ადგილს, სადაც მდებარეობს 

ხეობის მასშტაბით მოქმედი ერთადერთი სკოლა (6 მოსწავლე). სკოლის პანსიონი 

ამჟამად ცარიელია, თუმცა შესაძლოა გახდეს მნიშვნელოვანი აქტივი გარკვეული 

ტიპის საზოგადოებრივი პროექტებისთვის. კიტოხის სკოლაში თითქმის ყველა 

თანამშრომელი ქალია. ხეობის მასშტაბით, ქალებს ასევე აქვთ უმაღლესი დონის 

განათლება. ადგილობრივ თემში უფლებამოსილება უმთავრესად 

კონცენტრირებულია დუშეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის 

ხელში. აღნიშნული პირი პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის დონეზე 

ადგილობრივი საჭიროებების წარმოდგენაზე, საჭირო ინფორმაციის შეგროვებასა და 

ხეობაში მუნიციპალიტეტის საქმიანობის კოორდინირებაზე. აღნიშნული პოზიცია, 

ჩვეულებრივ, დაკავებულია მამაკაცების მიერ.  

 

ხეობაში ასევე ფუნქციონირებს ახლადგახსნილი მუზეუმი სოფელ ჩოხში, ცნობილი 

ქართველი მწერლის, გოდერძი ჩოხელის სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის 

მთავარი ტურისტული ადგილი, ადგილობრივები მას მნიშვნელოვანი ღირებულების 

მქონე კულტურულ აქტივად მიიჩნევენ.  

 

ფშავი 
 

სამი სამიზნე ტერიტორიიდან, ფშავი ყველაზე მეტად არის დასახლებული. 

ეკონომიკური საქმიანობა ძირითადად კონცენტრირებულია მაღაროსკარში. ეს ქმნის 

შესაძლებლობას შემდგომი ეკონომიკური საქმიანობისთვის, როგორც ქალებისთვის, 

ასევე მამაკაცებისთვის. 

 

ფშავის უმეტესი ნაწილი (უკანაფშავის თემის გარდა) თბილისთან ახლოს მდებარეობს 

და მარტივად მისაწვდომია მთელი წლის განმავლობაში. ამავდროულად, უკანაფშავის 

ხეობა გამოირჩევა ლაშქრობის მაღალი პოტენციალით, რადგან  ბორბალოს 

უღელტეხილით, ის თუშეთს უკავშირდება. ადგილობრივი მოსახლეობა თვლის, რომ 

უკანაფშავის მთები იძლევა ტერიტორიის მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად 

გამოყენების შესაძლებლობას, გუდაურის მსგავსად. ეს შექმნის დასაქმების 

შესაძლებლობას, სამიზნე ტერიტორიის ძირითადად მამრობითი სქესის 

წარმომადგენლებისთვის.  
 

ფშავი ასევე გამოირჩევა კულინარული ტრადიციებით. ყველის ადგილობრივი 

ნაირსახეობა, დამბალხაჭო, დიდი პოპულარობით სარგებლობს აღმოსავლეთ 

საქართველოში. ფშაველებს ასევე აქვთ ხინკლის საკუთარი ნაირსახეობა. როგორც 

ქალები, ასევე მამაკაცები იღებენ მონაწილეობას კულინარულ საქმიანობაში; კაცები 

ძირითადად  ამზადებენ ხინკალსა და ხორცის სხვა კერძებს, ქალები კი - რძის 
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პროდუქტებს. კულტურული ქონების თვალსაზრისით, სოფელ ჩარგალში მდებარე 

ვაჟა-ფშაველას მუზეუმი ძალზედ მნიშვნელოვანი დანიშნულების ადგილია.  

 

ხევსურეთი 
ხევსურეთში, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა ყურადღება გაამახვილეს ულამაზეს 

ბუნებასა და მინერალურ წყლებზე. მათ ასევე ხაზი გაუსვეს ტრადიციული რეწვითი 

უნარების, როგორიცაა კერვის მნიშვნელობას. ეს ძირითადად ქალთა საქმედ ითვლება. 

ბარისახოში, დასაქმების მაღალი დონე (ძირითადად, მამაკაცები სასაზღვრო 

პოლიციის მდეპარტამენტში), მრავალრიცხოვანი პოპულაცია და სოციალური 

სერვისები ქმნის მნიშვნელოვან აქტივს, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

რეგიონის შემდგომი განვითარებისთვის. ბარისახოს კიდევ ერთ რესურსს ის ფაქტი 

წარმოადგენს, რომ ის მდებარეობს შატილისკენ მიმავალ გზაზე და შესაძლოა თავად 

იქცეს ტურისტული დანიშნულების ადგილად. ხევსური ხალხი ამაყობს აქტიური, 

ზრდის პოტენციალის მქონე ახალგაზრდებით, რომელთა ჩართვა შესაძლებელია 

საინტერესო პროექტებში. ხევსურლები აქტივად ასევე მოიხსენიებენ ადგილობრივი 

საქონლის ჯიშს, რომელიც იძლევა ცხიმის უნიკალურ კონცენტრაციას რძეში და 

ადაპტირებულია მაღალმთიანი რაიონების ციცაბო ფერდობებზე.  

 

10. განვითარების შესაძლებლობები 
არსებობს სამიზნე ტერიტორიის პოტენციური განვითარების რამდენიმე 

მიმართულება. ვინაიდან დასახლებები თავიანთი მახასიათებლებით მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება ერთმანეთისგან, განვითარების შესაძლებლობები ასევე შესაძლებელია 

განსხვავებული იყოს. ამასთან, არსებობს განვითარების უფრო ფართო იდეები, 

რომლებმაც შესაძლოა ერთდროულად სარგებელი მოუტანოს სხვადასხვა ტიპის 

დასახლებებს. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული პოტენციური ინვესტიციის 

მიზანშეწონილობის ანალიზი სცდება წინამდებარე კვლევის ფარგლებს, ფოკუს 

ჯგუფის დისკუსიების, PiN პროექტის გუნდთან კონსულტაციებისა და სამაგიდო 

კვლევის საფუძველზე შესაძლებელია რამდენიმე მიმართულების გამოყოფა.   

 

ორი ვრცელი მიმართულება, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა ხედავს 

განვითარების პოტენციალს, არის ტურიზმი და, უფრო ნაკლებად, სოფლის 

მეურნეობა. ტურისტები, ძირითადად, სტუმრობენ შატილის მთავარი გზის გასწვრივ 

მდებარე ტერიტორიებს: მაღაროსკარი, კორშა, ბარისახო. გამონაკლისია უღელტეხილი 

ჭაუხის მასივში როშკადან ჯუთამდე და აბუდელაურის ტბების მიმდებარე 

ტერიტორია. ეს ადგილი იზიდავს უამრავ უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტს. 
 

მაღაროსკარსა და ბარისახოში (და უფრო ნაკლებად, კორშაში) უკვე მომზადებულია 

საფუძველი შემდგომი განვითარებისთვის. სხვა დასახლებების უმრავლესობისგან 

განსხვავებით, ისინი ადვილად ხელმისაწვდომია; აქ არის ძირითადი 

ინფრასტრუქტურა და უკვე აქტიური ბიზნეს საქმიანობა. ბარისახოში ასევე მაღალია 

დასაქმების დონე, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას უადვილებს თანადაფინანსებაზე 
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წვდომას. აღნიშნული დასახლებები ძირითადად ორი ტიპის ტურისტს იზიდავს: 1) 

ტურისტები, რომლებიც შატილისა და მუცოს მიმართულებით მიემგზავრებიან და 

გზის გამარტივების მიზნით, ამჯობინებენ სადმე ღამით დარჩენას 2) ბავშვიანი 

ოჯახები, რომლებსაც მოსწონთ მთებში და ბუნებაში დასვენება, მაგრამ სურთ 

თბილისთან ახლოს ყოფნა. მოსალოდნელია უახლოეს წლებში ტურისტების მესამე 

ჯგუფის გამოჩენა, რომლებიც ბარისახოსა და მაღაროსკარს მომსახურების ცენტრად 

გამოიყენებენ, შემდეგ კი განაგრძობენ ლაშქრობას არაგვის ეროვნული ლანდშაფტის 

მრავალ საინტერესო ადგილამდე მიმავალ ახალ ბილიკებზე.  

 

ბარისახო უმეტესად ტურისტების პირველ ჯგუფზეა ორიენტირებული. ამჟამად, 

თბილისიდან მუცოში ჩასვლას 5 საათი სჭირდება. მგზავრობის გამარტივების მიზნით, 

ტურისტებს ხშირად ურჩევნიათ ერთი ღამით რომელიმე გზისპირა სოფელში დარჩენა. 

ამასთან, საგზაო სამუშაოების 2020 წელს დასრულების შემდეგ, მოსალოდნელია ამ 

ტიპის ტურისტების რაოდენობის კლება. მეორეს მხრივ, გამარტივებული წვდომა 

გამოიწვევს ტურისტების რაოდენობის ზრდას შატილსა და მუცოში, ეს კი გაზრდის 

საჭიროებას განთავსების ობიექტებზე. ბარისახო შეძლებს გაუმასპინძლდეს 

შატილიდან ჭარბი ტურისტების ნაკადს, რადგან ამ ორ დასახლებას შორის 

მგზავრობას მხოლოდ ერთი საათი სჭირდება. 

 

მაღაროსკარის სამიზნე ჯგუფია ბავშვიანი ოჯახები, რომლებსაც სურთ უფრო 

ხანგრძლივი პერიოდით დარჩენა. გზების გაუმჯობესებისა და ზოგადი ეკონომიკური 

ზრდის ფონზე, ასევე მოსალოდნელია  ამ ტიპის ტურისტების ნაკადის მატება. 

არაგვისა და მთების სიახლოვე ასევე იძლევა მაღაროსკარის მახლობლად 

ექსტრემალური სპორტის სახეობების განვითარების შესაძლებლობას, როგორიცაა 

რაფტინგი, ცხენებითა და მთის ველოსიპედით ლაშქრობა.  
 

სამიზნე არეალში არსებულ მოშორებულ სოფლებს არ აქვთ ბარისახოსა და 

მაღაროსკარის მსგავსი პოტენციალი შეასრულონ მცირე ცენტრების როლი სხვადასხვა 

ტურისტული სეგმენტისთვის. ამასთან, უკვე არსებობს რამდენიმე სალაშქრო ბილიკი, 

რომლებიც სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს. მარკირებული ბილიკების, 

კოორდინირებული ლოჯისტიკისა და მიზნობრივი მარკეტინგის წყალობით, 

ზოგიერთ მოშორებულ სოფელს აქვს გაზრდილი ტურიზმის შედეგად განვითარების 

შანსი. მაგალითად, ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი ტურისტული მარშრუტი, 

რომელიც, სავარაუდოდ, მალე მიიპყრობს ყურადღებას, არის ბორბალოს 

უღელტეხილი, რომელიც  უკანა ფშავს თუშეთთან აკავშირებს. 4  ვინაიდან ძალიან 

ცოტა ადამიანს აქვს ინფორმაცია ბორბალოს უღელტეხილიდან თუშეთში (ან 

                                                      
4 მთავრობის მიერ იგეგმებოდა ამ მხარეში გზის მშენებლობა, რაც გავლენას მოახდენდა ტურიზმის 
პოტენციალზე და მოიზიდავდა სხვადასხვა ტიპის ტურისტებს, მოლაშქრეების გარდა.  
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პანკისში) გადასასვლელი ბილიკის შესახებ, უკანა ფშავის ხეობაში არ არის 

განთავსების ობიექტები5. 
 

ფრანგ სტუმრებს ვუმასპინძლე. მათ ძალიან მოეწონათ ჩემს სახლში ყოფნა. 
მაგრამ ისინი არ იყვნენ შემთხვევითი ტურისტები. ისინი ჩემი შვილის კოლეგები 
იყვნენ. სწორედ ჩემმა შვილმა დაპატიჟა ისინი“ (შუაფხოს ფოკუს ჯგუფი, ქალი, 
91 წლის) 
 
‘თუ ამ ხეობაში ტურისტები მოვლენ, ადგილობრივ მოსახლეობასაც გაუჩნდება 
ინტერესი სასტუმროებისა და დაკავშირებული საქმიანობის მიმართ. ვფიქრობ, 
აქაურობა საკმაოდ განვითარდებოდა ”(შუაფხოს ფოკუს ჯგუფი, მამაკაცი, 67 
წლის) 

 

განვითარების შემთხვევაში, ამგვარ ადგილებში შესაძლებელია ბანაკების, სამთო 

ველოსიპედისა და სალაშქრო ობიექტების მოწყობა. ხევსურეთის ეკოტურიზმის 

განვითარების სტრატეგია ასევე ხაზს უსვამს სალაშქრო მარშრუტების განვითარების 

მნიშვნელობას: 

„ალტერნატიული საფეხმავლო მარშრუტები მაგ. ბორბალოს უღელტეხილის 

გავლით, ნამდვილად საინტერესოა ტურ ოპერატორებისთვის. რაც მათ 

ესაჭიროებათ, ეს არის სათანადოდ მარკირებული და მონიშნული ბილიკები 

დეტალური აღწერით, დროითი ნიშნულებით, სიმაღლის პროფილებით, GPS 

კოორდინატებით და პროფესიული ფოტოებით; ასევე რამდენიმე უსაფრთხოების 

კაბელით ან ხიდით რთულ გადასვლელებსა და მდინარეებზე.“6  

 

ასევე არსებობს SUV ტურების მოწყობის პოტენციალი როშკადან არხოტამდე / ამღამდე 

და უკანაფშავამდე. სხვა ტურისტული გასართობი შესაძლოა მოიცავდეს მთის 

ველოსიპედების გაქირავებას, ჯომარდობას და სხვა სერვისებს, რასაც უკვე სთავაზობს 

მომხმარებლებს კერძო სექტორი ფშავში. ცხენებით ლაშქრობა ასევე 

უზრუნველყოფილია კერძო სექტორის მიერ ცხენების ადგილობრივ  მფლობელებთან 

ერთად, 

 

საერთო ჯამში, ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შეფასებით, ფშავ-

ხევსურეთი საფეხმავლო/სალაშქრო ტურიზმის განვითარებისთვის  მიმზიდველი 

ადგილია, გამორჩეული კულტურული ელემენტებით: 

„სხვა სათავგადასავლო აქტივობა უფრო კონცენტრირებული იქნება ბარისახოს 

მხარეზე. აქ ასევე არსებობს ზამთრის სპორტის განვითარების პოტენციალი 

(მაგალითად, სათხილამურო ტურები). გადამწყვეტი ფაქტორია ჟინვალსა და 

                                                      
5 Schülein, S. (2017). ფშავ-ხევსურეთის ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია. მომზადებული GFA 

საკონსულტაციო ჯგუფისთვის 
6 Schülein, S. (2017). ფშავ-ხევსურეთის ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია. მომზადებული GFA 

საკონსულტაციო ჯგუფისთვის 
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ბარისახოს შორის მისასვლელი გზის სავალალო მდგომარეობა. … ფშავ 

ხევსურეთი იქნება მიმზიდველი მრავალი ევროპელი ტურისტისთვის, რადგან ის 

ყაზბეგზე ნაკლებად ხალხმრავალია და ბევრად უფრო ადვილად მისასვლელია, 

ვიდრე თუშეთი.“ 7 
 

სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, მსხვილი მასშტაბით სასოფლო-

სამეურნეო წარმოების პოტენციალი დაბალია. სოფლის მეურნეობა მიბმული იქნება 

ტურიზმის სექტორზე, რომელიც ხასიათდება მზარდი მოთხოვნით ადგილობრივი 

წარმოების ნატურალური პროდუქტების მიმართ. ამ მხრივ, ადგილობრივი საქონელი 

(„ხევსურული“) შეიძლება განხილულ იქნას მარკეტინგულ უპირატესობად. ამასთან, 

უფრო გავრცელებულ ჯიშებთან შედარებით, ხევსურული საქონლის რძის 

პროდუქტიულობა და თვისებები არ არის კონკურენტული.  

 

ადგილობრივ მოსახლეობას არ გააჩნია სათანადო უნარები და თანამედროვე ცოდნა 

სოფლის მეურნეობის ეფექტური წარმოებისთვის. ბოლო წლების განმავლობაში, 

მთავრობის მხარდაჭერით მრავალმა ადამიანმა წამოიწყო მეფუტკრეობა. ამასთან, 

ადგილობრივი მოსახლეობა სკეპტიკურად არის განწყობილი ახალი სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტების რეგიონში შემოტანის მიმართ: 

 

„თუკი გვსურს ადგილობრივების დახმარება სოფლის მეურნეობის სფეროში, 
უმჯობესია ინვესტიცია მოვახდინოთ უკვე არსებულ პრაქტიკებში, მაგალითად, 
მეტი პირუტყვის ან მეტი სკის შეძენაში. ახალი ჯიშები ან კულტურები 
სარისკოა. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ის, რაც გამოცდილია ჩვენი წინაპრების მიერ 
თაობების მანძილზე“ (მოშორებული სოფლის ფოკუს ჯგუფი, კაცი, 53 წლის). 

 

ეს ქმნის დაბალხარჯიანი, მაგრამ ეფექტური სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკების 

დანერგვის შესაძლებლობას, რაც თავის მხრივ, დაანახებს მოსახლეობას, თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანი და ღირებულია ნოუ-ჰაუ. ბუნებრივი სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტებისა და მომსახურების, ასევე მათთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების 

ზრდასთან ერთად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ახალგაზრდების როლი. 

თავისი საქმიანობით, არაგვის LAG-ს ასევე შეუძლია ხელი შეუწყოს კლიმატის 

ცვლილების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და სოფლის მეურნეობის მდგრად 

განვითარებას. 

 

სათემო პროექტების ფარგლებში ადგილობრივი დანიშნულების ადგილების 

პოპულარიზაციისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის, LAG-ისთვის 

ხელსაყრელი იქნება დუშეთის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრთან 

თანამშრომლობა. აღნიშნული ორგანიზაცია, დაფუძნებული და დაფინანსებული 

                                                      
7 Schülein, S. (2017). ფშავ-ხევსურეთის ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია. მომზადებული GFA 

საკონსულტაციო ჯგუფისთვის 
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დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, საკმაოდ აქტიურია ღონისძიებების ორგანიზების, 

ასევე მცირე მასშტაბის ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის პროექტების 

განხორციელების კუთხით. როგორც LAG–ის წარსული გამოცდილება მეტყველებს, 

საპროექტო საქმიანობაში მუნიციპალიტეტების ჩართვა შესაძლოა გარკვეულ 

გამოწვევებთან იყოს დაკავშირებული. ბევრი რამ არის დამოკიდებული პირადი 

ურთიერთობების დამყარებაზე და პროექტის ღირებულების ნათლად წარმოჩენაზე.  
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დანართი 1: სახელმძღვანელო ფოკუს ჯგუფის განხილვებისთვის 
 

მოგესალმებით, ჩემი სახელია _______ __________ . მე ვატარებ კვლევას ორგანიზაციის 

„ფიფლ ინ ნიდ“ დაკვეთით. ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების მიზნით, 

PiN იწყებს საქმიანობას არაგვის მხარეში. იმისთვის, რომ PiN-ის პროექტი იყოს 

მაქსიმალურად წარმატებული, ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანია გავიგოთ, თუ 

რა მდგომარეობაა ადგილზე, რას ფიქრობთ სხვადასხვა საკითხის შესახებ და რა 

ფორმით განიხილავთ PiN–თან თანამშრომლობას. 

 

შეხვედრა დაახლოებით 1.5 საათს გაგრძელდება. შეხვედრა წარიმართება დისკუსიის 

ფორმატში, ასე რომ, გთხოვთ, თავისუფლად გამოთქვათ საკუთარი შეხედულება,  

მაგრამ ამავდროულად, საშუალება მისცეთ სხვებს დაასრულონ თავიანთი მოსაზრება. 

გთხოვთ, ტელეფონები უხმო რეჟიმზე გადაიყვანოთ, რათა არ შევაფერხოთ შეხვედრის 

მსვლელობა.  

 

იმისთვის, რომ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები სიღრმისეულად 

გავაანალიზოთ, გვსურს თქვენგან ავიღოთ შეხვედრის აუდიოჩანაწერის მომზადების 

ნებართვა. არ მოხდება მონაწილეთა კომენტარების გაზიარება ან საჯაროდ 

გამოქვეყნება; აუდიო ჩანაწერებს მხოლოდ ანალიზის მიზნებისთვის გამოვიყენებთ. 

თქვენი სახელები არ დაფიქსირდება არცერთ დოკუმენტში. 

 

თუკი არ გაქვთ შეკითხვები, ნება მომეცით გადავიდე კითხვებზე:  

წარდგენა, ოჯახური ცხოვრება 

- გთხოვთ გაგვეცნოთ, თქვენი სახელი და ასაკი. 

- ვინ ცხოვრობს თქვენს ოჯახში? როგორია თქვენი ოჯახის ერთი 

ჩვეულებრივი დღე? 

o პასუხისმგებლობის განაწილება ოჯახის წევრებს შორის? 

o თქვენი აზრით, რა შეიძლება განისაზღვროს მკაცრად „კაცის“ საქმედ 

ან „ქალის“ საქმედ? 

- გთხოვთ, დაახასიათოთ თქვენი თემი: რამდენად დიდია იგი? რითი ირჩენენ 

ადამიანები თავს? 

o გავრცელებულია თუ არა სოფლის მეურნეობა? რა სახის? 

o აქვს თუ არა ადგილი სეზონურ მიგრაციას? ბევრი ადამიანი ტოვებს 

საცხოვრებელ ადგილს? როდის? 

o როგორია ასაკობრივი შემადგენლობა? 

o სხვა საქმიანობა: ტურიზმი, საოჯახო ტიპის სასტუმრო, მაღაზიები 

 

 

 

თემის შესახებ საბაზისო მონაცემები 

- დასაქმება: როგორია დასაქმების შესაძლებლობა? 
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- სხვა საარსებო წყაროები. მაგალითები? 

- სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა / სიღარიბე 

o თქვენს ოჯახს ოდესმე აუღია თუ არა სესხი საბანკო ან მიკრო 

საფინანსო ორგანიზაციისგან? ვინ აიღო სესხი? პირადად თქვენ 

(ოჯახისგან განსხვავებით) შეგიტანიათ თუ არა განაცხადი სესხზე?  

- მიწასთან დაკავშირებული საკითხები: ზომა, გამოყენება, საკუთრება / იჯარა, 

რეგისტრაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები 

- გარემოსდაცვითი საკითხები 

 

იდეები ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ 

- [თუ ტურიზმი განვითარდება] - პასუხისმგებლობა ეკისრება 

საზოგადოებასაც/ მაგალითად, დაინერგება თუ არა ნარჩენების მართვის 

უკეთესი პრაქტიკა? 

- სოფლის მეურნეობა შესაძლოა თუ არა იყოს პრობლემური ამგვარ 

გეოგრაფიულ მდებარეობაში? 

- საწარმოები / ქარხნები შესაძლოა იყოს საინტერესო? 

- სხვა რაიმე იდეა? 

 

 

სათემო აქტივების რუქა: ჯგუფი გაყავით ორად და თითოეულს სთხოვეთ ჩამოწერონ 

სათემო აქტივები. დაწერეთ ისინი ფლიპჩარტის ფურცელზე და შემდეგ მოკლედ 

განიხილეთ (5 წუთი ახსნისა და ორგანიზებისთვის, 20 წუთი ბრეინშტორმინგისთვის, 

10 წუთი პრეზენტაციისთვის) 

- ახსნა: სათემო აქტივი ან სათემო რესურსი არის ის, რაც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას საზოგადოების ცხოვრების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. ეს შეიძლება გულისხმობდეს, მაგალითად, პიროვნებას, 

ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას, ადგილს, სათემო მომსახურებას ან ბიზნესს. 

 

ან სხვა ვარიანტში, ბრეინშტორმინგი.  
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დანართი 2: მოკლე კითხვარი FG მონაწილეებისთვის 
გთხოვთ დაუთმოთ 10 წუთი ამ მოკლე კითხვარის შევსებას. მოცემული კითხვარი 

ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონის შესახებ საჭირო ინფორმაციის 

მისაღებად. ის დაეხმარება PiN-ს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეტად 

ეფექტური ინტერვენციების შემუშავებაში. კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით 

შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ ჩვენს მკვლევარს.  

 

გმადლობთ, რომ დაგვითმეთ დრო. თქვენი უკუკავშირი ჩვენთვის ძალზედ 

ღირებულია.   

 

დასახლება/მუნიციპალიტეტი  

სქესი  

ასაკი  

 

1. რამდენი წევრისგან შედგება თქვენი ოჯახი? 

 

|__|__|  

 

2. გთხოვთ ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის წევრები. 

1 მე 

2  

3  

4  

5  

 

3. რა არის თქვენი უმაღლესი განათლების დონე? 

1 დაწყებითი 

2 საშუალო 

3 პროფესიული/ტექნიკური 

4 უმაღლესი 

5 სხვა (მიუთითეთ): 

99 უარი პასუხზე 

 

4. არის თუ არა თქვენს ოჯახში ვინმე ოფიციალურად დასაქმებული? 

1 კი 

2 არა გადადით მე-7 კითხვაზე 

99 უარი პასუხზე 
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5. ვინ არის თქვენს ოჯახში ოფიციალურად დასაქმებული? [მიუთითეთ პასუხების 

საჭირო რაოდენობა] 

1 მე 

2 ქმარი 

3 ცოლი 

4 ვაჟიშვილი 

5 ქალიშვილი 

6 მამა 

7 დედა 

8 სხვა (მიუთითეთ) 

9 სხვა (მიუთითეთ) 

99 უარი პასუხზე 

 

6. სად მუშაობს ოფიციალურად დასაქმებული პირი?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. ძირითადად, რა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი მოჰყავს თქვენს ოჯახს 

[ჩამოთვალეთ არა უმეტეს სამისა, დაიწყეთ ყველაზე პოპულარული 

პროდუქტით) 

1  

2  

3  

 

8. ყიდით თუ არა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს? 

1 არა 

2 კი: 

a. ვყიდი პირდაპირ ადგილობრივ 

მომხმარებლებზე (მეზობლებზე) 

b. მიმაქვს პროდუქტები ბაზარში 

c. ვყიდი ბითუმად მოვაჭრეებზე 

d. სხვა (მიუთითეთ) 

 

99 უარი პასუხზე 
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9. არსებობს თუ არა განსაკუთრებული უნარ-ჩვევები, რომლებიც, თქვენი აზრით, 

დაგეხმარებოდათ სოფლის მეურნეობის შესაძლებლობების გაზრდაში? 

1 არა 

2 კი  (ჩამოთვალეთ): 

 

99 უარი პასუხზე 

 

10. თქვენს ოჯახში, ვინ წყვეტს, თუ რომელ მცენარეს დარგავთ და ცხოველს 

მოაშენებთ?  

1 მე 

2 ქმარი 

3 ცოლი 

4 ვაჟიშვილი 

5 ქალიშვილი 

6 მამა 

7 დედა 

8 სხვა (მიუთითეთ) 

9 სხვა (მიუთითეთ) 

99 უარი პასუხზე 

 

11. არის თუ არა მიწის ნაკვეთი, რომელზეც მოგყავთ მოსავალი, 

რეგისტრირებული? 

1 არა 

2 კი 

a. ოჯახის მამრობით წევრზე 

b. ოჯახის მდედრობით წევრზე 

c. ორივეზე - მამრობით და 

მდედრობით წევრებზე 

99 უარი პასუხზე 

 

12. ვინ წყვეტს თქვენ ოჯახში, თუ როგორ უნდა დაიხარჯოს ფული? 

1 მე 

2 ქმარი 

3 ცოლი 

4 ვაჟიშვილი 

5 ქალიშვილი 

6 მამა 

7 დედა 

8 სხვა (მიუთითეთ) 

9 სხვა (მიუთითეთ) 
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99 უარი პასუხზე 

 

 


