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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის მინისტრს,

მთის განვითარების ეროვნული 
საბჭოს თავმჯდომარეს

 ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს

               ბატონო ნოდარ,

ბოლნისის მუნიციპლიტეტის სოფ. ტანძიაში 1987 წელს მესტიაში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად  
ჩამოასახლეს 120 კომლი.  სოფელი ადმინისტრაციული ცენტრიდან  მდებარეობს 18 კილომეტრის მოშორებით, ზღვის 
დონიდან 890 მეტრის სიმაღლეზე. სოფელში არ არის განთავსებული ძირითადი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები: 
სტაციონალური და სპეციალიზებული სამედიცინო დაწესებულებები, კულტურის, განათლების, საყოფაცხოვრებო და 
ეკონომიკური აქტივობის ობიექტები, არ არის ბუნებრივი აირი. თითოეულ ტანძიელს სხვადასხვა საკითხების 
მოსაგვარებლად უხდება ჩამოსვლა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრში, რაც ყოველდღიურ ხარჯებთან 
არის დაკავშირებული. 

სოფლის თითოეულ კომლს ჩამოსახლების დღიდან  რაიონის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ გადასცა 
საშუალოდ 0,3 ჰა მიწის ნაკვეთი. სოფელში არ არის სარწყავი წყალი, მძიმე კლიმატური  პირობები  და სოფლის 
რელიეფის დახრილობა იწვევს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის გართულებასა და დაბალ პროდუქტიულობას, 
მიწების დამუშვება შეუძლებელია სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით. დღევანდელი ტანძიელი მოსახლე  მიწას ამუშავებს 
ძირითადად ცხენითა და ხარების საშუალებით.  2013-15 წლებში სოფლის მეურნეობის მართვის სააგენტოს  მიერ 
,,მცირე მიწიან ფერმერთა საზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ ფარგლებში სოფ. ტანძიაში გაცემული 
სახნავი ბარათების რაოდენობა ყოველწლიურად ურიგდებათ  თითოეულ  ბენეფიციარს, საიდანაც უკან  ბრუნდება 
62% სახნავი ბარათი , (რიგდება საშუალოდ 177 ბენეფიციაზე  - ბრუნდება 109 სახნავი ბარათი). 

ამასთანავე, მისანიშნებელია ის გარემოება, რომ სოფელში ინფრასტრუქტურული ობიექტების არ არსებობის 
გამო მოსახლეობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, ყოველწლიურად ტოვებს სოფელს. საყოველთაო აღწერის 
მონაცემებით 2002 წელს მოსახლეობა შეადგენდა 613 ადამიანს, ხოლო 2014 წელს  შეადგინა 522 ადამიანი, ანუ 
მოსახლეობის კლება არის 15%. აქვე არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის, რომ ტრადიციულად სვანური ოჯახი ხასიათდება 
მრავალშვილიანობით, დღეის მდგომარეობით კი ახალგაზრდა მაცხოვრებლებს უმუშევრობის გამო უჭირთ ოჯახის 
შექმნა, რაც გახლავთ სოფლიდან ახალგაზრდობის მიგრაციის წინაპირობა.  მოსწავლეთა რაოდენობა 2005 წელთან 
შედარებით შემცირდა დაახლოებით 150 ბავშვით, სავალალოდ შემცირდა აღსაზრდელთა რაოდენობა  საბავშვო 



ბაღშიც. სოფლის მოსახლეობის საშუალო ასაკი 40 წელზე მეტია და ხშირია სოფლიდან ოჯახების გადასვლის 
შემთხვევები, განსაკუთრებით ქალაქებში.

ყოველივე ზემო აღნიშნული სასოფლო სამეურნეო და პერიფერიული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე 
მიგვაჩნია, რომ სოფ. ტანძიას მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, რაც ხელს შეუწყობს თითოეული ოჯახის 
სოციალურ მდგომარეობას და არ მოხდება სოფლის დაცლა მოსახლეობისაგან, განსაკუთრებით  ახალგაზრდობისაგან. 
აღსანიშნავია  რომ სოფელ ტანძიის მიმდებარე სოფლებს მინიჭებული აქვთ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. 

გთხოვთ, გაგვიწიოთ შუამდგომლობა მთის განვითარების ეროვნულ საბჭოსთან, რათა სოფელ ტანძიას  

მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების პუნქტის სტატუსი.

პატივისცემით,

გოგი მეშველიანი

გამგებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


