
შეთანხმება 

გაეროს  განვითრების პროგრამასა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირს  
(სსიპ) ოზურგეთის მუცნიპალიტეტს  შორის,  

გაეროს განვითარების პროგრამამ განახორციელოს საქმიანობა, უზრუნველყოს 
,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2’’

ბატონო/ქალბატონო

1. გაეროს განვითარების პროგრამაში მითითებულია კონსულტაციები საქართველოში, 

(შემდგომში გაეროს განვითარების პროგრამა) ოფიციალური პირების   და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი,  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული საქმიანობასთან დაკავშირებით დანართ 2-

ში.  გაეროს განვითარების ხელშეწყობით სერვისების განხორციელება პროექტით  

00099175/00108051, “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა 

საქართველოში ფაზა 2“, როგორც ეს მოცემულია დანართ 1-ში: საპროექტო დოკუმენტი, 

გაეროს განვითარების პროგრამა არჩეულია პასუხისმგებელ მხარედ.

2. მთავრობის განმახროციელებელ პარტნიორსა და გაეროს განვითარების პროგრამის 

((UNDP) ხელშეწყობის  სერვისები შესაბამისი ვადებით და პირობებით,  ჩვენ 

ვადასტურებთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილ აქტივობებს 

პროექტის ფარგლებში, რომელიც გათვალისწინებულია დანართ 2-ში.  აღწერა 

საქმიანობის (შემდგომში მითითებულია (როგორც საქმიანობა) დახურული 

კონსულტაციები ჩატარდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და გაეროს განვითარების 

პროგრამის საქმინობის ფარგლებში.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად იქნება პასუხისმგებელი საქმიანობისა 

ეფექტურ შესრულებაში, ყველა ფინანსური რეგულაციებისა და წესების დაცვით.

4. ამ წერილით გათვალისწინებული ყველა აქტივობის  შესრულებით. პერსონალი და 

ქვე-კონტრაქტორები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არ განიხილება როგორც 

თანამშრომლები ან აგენტები  გაეროს განვითარების პროგრამის. გაეროს განვითარების 

პროგრამა არ იღებს პასუხისმგებლობას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ან მისი 

პერსონის ან კონტრაქტორის არაკანონიერიქმედებით, ან სიკვდილის, სხეულის 

დაზიანების, უნარშეზღუდული, ქონების ან სხვა ზიანის მიყენების დროს. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის  და თავისი პერსონალის  შედეგად მიღებული საქმიანობით.



5. ნებისმიერი ქვეკონტრაქტორი, მათ შორის NGO არასამთავრობო ორგანიზაციები 

იმუშავებს ოზურგეთის მუნციპალიტეტის დანიშნული თანამდებობის პირის მიერ 

მეთვალყურეობის ქვეშ.  ქვეკონტრაქტორები პასუხს აგებს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში შესრულებული დავალების წინაშე.

6. ამ წერილის ხელმოწერით, გაეროს განვითარების პროგრამა გადაიხდის ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის დანართ 3-ში მითითებულ გადასახდს გრაფიკის შესაბამისად: 

საქმიანობის, ობიექტების და გადასახადების გრაფიკი.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არ შეასრულებს რაიმე ფინანსურ ვალდებულებას ან 

არ გაიღებს რაიმე ხარჯს, რომელიც აღემატება ბიუჯეტის საქმიანობას დანართ 3-ში.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს რეგულარულად ექნება კონსულტაციები გაეროს 

განვითარების პროგრამასთან, რომელიც ეხება სტატუს და თანხის გამოყენებას და 

შეუძლია დაუყონებლივ მიმართოს გაეროს  განვითარების პროგრამას, როდესაც 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა იცის რომ ბიუჯეტი რომელიც ის ასრულებს ამ 

საქმიანობაში არასაკმარისია პროექტის სრულად განხორციელებისთვის, დანართ 2-ში 

მითითებული წესებით. გაეროს განვითარების პროგრამა არ არის ვალდებული 

უზრუნველყოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს რაიმე თანხები ან აუნაზღაუროს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაწეული ხარჯები,  რაც აღემატება მთლიან ბიუჯეტს 

როგორც ეს მოცემულია დანართ 3-ში.

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა უნდა წარადგინოს ფინანსური კვარტალური 

ანგარიში (31 მარტი, 30 ივნისი; 30 სექტემბერი და 31 დკემბერი). ანგარიშს წარუდგენს 

გაეროს განვითარების პროგრამას წარმომადგენლის მიერ, 10 სამუშაო დღის 

განამავლობაში,ამ თარიღების შემდეგ.  ფორმატს მოჰყვება გაეროს განვითარების 

პროგრამის ხარჯვის სტანდარტული ანგარიში [რომლის სამოქმედო ასლი მოცემულია 

დანართი 4]. გაეროს პროგრამა შეიცავს ფინანსურ ანგარიშს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის,  ფინანსურ ანგარიშს პროექტისთვის 00099175/00108051  რეგიონული 

და ადგილობრვი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2.

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა  წარადგენს ისეთ პროგრესულ ანგარიშებს, რომელიც  

მიმართული იქნება აქტივობებთან   ანგარიშის განრიგი დანართი 2, ნაწილი 8 -

გონივრულად არის მოთხოვნილი პროექტის მენეჯერის პასუხისმგებლობა.

10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა უნდა წარადგინოს საბოლოო ანგარიში საქმიანობის 

დასრულების შემდეგ, 1 თვის განმავლობაში, მათ შორის მრავალჯერადი გამოყენების 



აღჭურვილობა,  რომელიც შეძენილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ, შესაბამისი 

აუდიტორული და ფინანსური  მტკიცებულებით არის დამოწმებული  და არის 

შესაბამისი ჩანაწერები ასეთი აქტივობების,  მართებულია ფინანსურ დებულებასთან და 

წესების შესაბამისად.

11. აღჭურვილობა და მასალები, რომლებიც შეიძლება გაითვალისწინოს გაეროს 

განვითარების პროგრამამ, ან გაეროს განვითარების პროგრამის სახსრებით შეძენილ 

იქნება განაწილებული, როგორც ეს შეთანხმებულია წერილობით, გაეროს განვითარების 

პროგრამასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის. 

12. ნებისმიერი ცვლილება მთავრობის განმახორციელებელ პარტნიორსა და გაეროს 

განვითარების პროგრამას შორის, ხელშეწყობის სერვისები  გავლენას მოახდენს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესრულებულ სამუშაოში დანართი 2-ის 

შესაბამისად, რეკომენდირებულია ორივე მხარეთა შეთანხმებით, კონსულტაციის 

შემდეგ.

13. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც კონკრეტულად არ არის მოცემული ამ წერილით, 

მხარეები უზრუნველყოფენ, რომ ამ საკითხების მოგვარება მოხდება დებულების 

შესაბამისად, ხელშეწყობის სერვისებით, და მათი ნებისმიერი შემოწმება მოხდება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური 

რეგულაციებისა და წესების შესაბამისად. 

14. შეთანხმება რომელიც აღწერილია ამ წერილში იქნება ეფექტური პროექტის 

დასრულებამდე, ან აქტივობების დასრულებისა დანართი 2-ის შესაბამისად, სანამ არ 

შეწყდება წერილობით (20 დღიანი შეტყობინების განმავლობაში) რომელიმე მხარის 

მიერ. გადასახადის განრიგი მითითებულია დანართ 3-ში ძალაში რჩება შესრულებული 

სამუშაოს საფუძველზე, თუ იგი არ მიიღებს წერილობით მითითებას ან პირიქით გაეროს 

განვითარების პროგრამიდან (UNDP);

15. ნებისმიერი თანხა, რომელიც არ არის გაფანტული და გაუხარჯავი, საქმიანობის 

შემდეგ დაუბრუნდება გაეროს განვითარების პროგრამას 90 დღის განმავლობაში.

16. ამ წერილში ნებისმიერი შესწორება განხორციელდება ურთიერთშეთანხმებით 

წერილობთ.

17. ყველა დამატებითა მიმოწერა ამ წერილთან დაკავშირებული, სხვა ხელმოწერილი 

შეთანხმება ან შესწორება უნდა გაიგზავნოს  ლუიზა ვინტონთან,  გაეროს განვითარების 

პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში. 



18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა სრულად უნდა აცნობოს გაეროს განვითარების 

პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს საქართველოში  მათ მიერ განხორციელებული 

ყველა ქმედება  ამ წერილის შესრულებისას.

19. გაეროს განვითარების პროგრამამ შეიძლება შეაჩეროს ეს შეთანხმება. მთლიანად ან 

ნაწილობრივ, წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, თუ წარმოიქმენბა ისეთი 

გარემოება რაც საფრთხეს უქმნის  წარმატებით საქმიანობის დასრულება.

20. ნებისმიერი დავა გაეროს განვითარების პროგრამისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს შორის, რომელიც არ უკავშირდება ამ წერილს, ან არ არის 

მოგვარებული მოლაპარაკებისას ან შეთანხმებისას, რომელიმე მხარის მოთხოვნით, 

ტრიბუნალს  წარუდგენს სამ არბიტრს. თითოეული მხარე ნიშნავს ერთ არბიტრს, ხოლო 

დანიშნული ორი არბიტრი ნიშნავს მესამე არბიტრს, რომელიც იქნება ტრიბუნალის 

თავმჯდომარე. თუ 15 დღის განმავლობაში ორი არბიტრის დანიშნვიდან მესამე 

არბიტრი არ არის დანიშნული, თითოეულ მხარეს შეუძლია მოსთხოვოს იუსტიციის 

საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტს  რომ დანიშნოს აღნიშნული არბიტრი. 

ტრიბუნალი გადაწყვეტს საკუთარ პროცედურებს, იმ პირობით, რომ ნებისმიერი ორი 

არბიტრი წარმოადგნეს კვორუმს ყველა მიზნისთვის და ყველა გადაწყვეტილება 

მოითხოვს შეთანხმებას ორი არბიტრის.ხარჯები ტრიბუნალის ეკისრება მხარეებს 

ტრიბუნალის შეფასებით. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს განცხადებებს 

და ყველა გადაწყვეტილება მოითხოვს შეთანხმებას ნებისმიერი ორი არბიტრის. ხარჯები 

ტრიბუნალის ორივე მხარის მიერ უნდა იყოს მიღწეული. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება 

უნდა შეიცავდეს განცხადების მიზეზებს რომელზეც დაფუძნებულია და და 

მხარეებისთვის სავალდებულოა.

21. თუ თქვენ ეთანხმებით ზემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს, გთხოვთ ხელი მოაწეროთ 

და გააგზავნოთ ოფისში წერილის ასლები. ეს წარმოადგენს თანხმობის საფუძველს 

პროექტში მონაწილეობისთვის.

ხელმოწერილია გაეროს განვითარების პროგრამის სახელით; ლუიზა ვინტონი, გაეროს 
განივთარების პროგრამის წარმომადგენელი საქართველოში

 თარიღი



ხელმოწერილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე

 თარიღი

დანართი 2

საქმიანობების აღწერა

გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ნომერი და დასახელება: 0099175/00108051 
რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2 
(FRLD 2)

პროექტის სათაური: დაბა გომისმთის ურბანული განვითარების გეგმისა და შესაბამისი 
დოკუმენტების შემუშავება

სტრატეგია:



გომისმთასთან დაკავშირებული საკითხების გადასაჭრელად, ურბანული გეგმის 
შემუშავების პროცესში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მასპინძლობისა და 
სამკურნალო ტერიტორიების კომპლექსურ განვითარებასთან დაკავშირებული 
იურიდიული და დაგეგმვის საკითხების დადგენა და შესაბამისი რეკომენდაციების 
შემუშავება.

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში უკვე არსებული ურბანული გეგმები განიხილება 
კვლევისა და დაგეგმვის ეტაპზე

- გომისმთასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, რომელიც შემუშავდა 2016 – დან 2018 
წლამდე, განახლდება ახლად წარმოშობილი გამოწვევების გათვალისწინებით.

- ანალიზი გამოავლენს პრობლემებს / პრიორიტეტულ სფეროებს, რომლებიც ეხმიანება 
არსებულ ინფრასტრუქტურას, აგრეთვე ურბანული განვითარების დეტალური გეგმის 
(გეგმის) შემუშავების საჭიროებებს პრიორიტეტების შესაბამისად.

- შეიქმნება ოპტიმალური ტურისტულ-გამაჯანსაღებელი გარემო და პირობები 
სანიტარული დაცვის ზონებისა და კურორტის რეჟიმების საფუძველზე

- დაინტერესებულ მხარეებს შორის შეთანხმება მიიღება ტერიტორიის გამოყენებასა და 
განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ

- პროექტის ფარგლებში იდენტიფიცირდება ადმინისტრაციულ-საზოგადოებრივი 
ცენტრი

- შემუშავდება რეკომენდაციები ნაგებობის არქიტექტურულ-ესთეტიკური 
გამოსახულების გასაუმჯობესებლად

- განისაზღვრება რეკრეაციული და საზოგადოებრივი სივრცეები

- შემოიღება მზარდი სამშენებლო პროექტების შესრულების დაგეგმვის მექანიზმი, 
შეზღუდული მიწის რესურსების ფონზე

- განისაზღვრება მიწის გამოყენებისა და ურბანული განვითარების პრიორიტეტები

- შემუშავდება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული 
დოკუმენტები
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Output 1. Urban development plan of Gomismta borough and respective documents developed 
Activity 1.  7210 ite 1 - - UNDP            
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