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მომხს: ლ. ბერძენაშვილი 

პროექტი 

 

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 

  

„–––“  იანვარი 2020 წ. 

  

ქ. თელავი  

 

    თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24  ნოემბრის №03 

დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების                            

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

       „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე–20 მუხლის 

მე–4 პუნქტის, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: 

 

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 

წლის 24 ნოემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 24/11/2017, 

010250020.35.163.016355).  

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 

მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დ) დაინტერესებული პირის განცხადების ან/და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს 

მომართვის  საფუძველზე, მერის ბრძანებით დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად, 

გასცემს ცნობებს: 

 

დ.ა) „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის 

(მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის 

№46 დადგენილების მე-8 მუხლის შესაბამისად, ხე-მცენარეების ადგილწარმოშობის 

შესახებ; 

 

დ.ბ) საქონლის ადგილწარმოშობის შესახებ; 
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დ.გ) პირის/პირების კონკრეტულ მისამართზე ცხოვრების ფაქტის დადასტურების (გარდა 

მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით) შესახებ;  

 

დ.დ) „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის N71 ბრძანების        

85-ე მუხლის შესაბამისად, მამკვიდრებლის კუთვნილი უძრავი ქონების ფლობის ან 

სარგებლობის შესახებ; 

 

დ.ე) „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა 

და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 

პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და 

საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დადასტურების შესახებ.“. 

 

 

მუხლი  2.  დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             არჩილი თხლაშიძე 
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ქ. თელავი                                                                                                                                                    20.01.2020 წ. 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24  ნოემბრის №03 დადგენილებაში 

„თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

          თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის საკითხს.  

          ნორმატიული აქტის პროექტი ითვალისწინებს მერიის დებულების მე-12 მუხლში ცვლილების 

შეტანას, რომლის მიზეზს წარმოადგენს „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე 

უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო 

მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც 

ამოქმედდა 2020 წლის 01 იანვრიდან. აღნიშნული კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, სასოფლო - სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

შესაძლებელია იყოს ისეთი მიწა, რომელზედაც უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ იძებნება 

(არ გაცემულა ან დაკარგულია), ამასთანავე მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული ცნობით დასტურდება, 

რომ ეს მიწის ნაკვეთი გაცემულია საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად და მისი 

ფართობი ბარში არ აღემატება 1.25 ჰა-ს, ხოლო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ მაღალმთიან დასახლებაში − 5 ჰა-ს. 

          ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო ნორმის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტს მიენიჭა 

უფლებამოსილება, კონკრეტული მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის 

მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დადასტურების მიზნით.  

           „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული 

რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის საფუძველზე მუნიციპალიტეტისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების აღსრულების 

მიზნით, საჭიროა განხორციელდეს ცვლილება მერიის დებულებაში და ზემოაღნიშნული ცნობის 

გაცემის უფლებამოსილება მიენიჭოთ მერის წარმომადგენლებს შესაბამის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში. ხსენებული ცნობა არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული - სამართლებრივი აქტი, 

რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსათვის წარმოადგენს მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის 

საფუძველს. ცნობის გაცემის თაობაზე მომართვის წარდგენის უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე. გასაცემი 

ცნობის ფორმა დამტკიცდება მერის ბრძანებით.     

         ცვლილების პროექტის მიღება გავლენას არ იქონიებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო 

და ხარჯვით ნაწილებზე.  

         პროექტის ავტორი და წარმდგენი გახლავთ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 

სამსახურის ხელმძღვანელი. 

 

   


