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„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – 

ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, 

ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, 

სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო 

ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1 

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით 

– ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, 

ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, 

სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო 

ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 

www.matsne.gov.ge, 27/07/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 300330000.35.101.016526) შევიდეს 

ცვლილება და დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებული საქართველოს დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) 

გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 

ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, 

ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და 

დამუშავების შესახებ წესის: 

 

ა) მე-10 მუხლს მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი: 

„4. სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც ფიქსირდება საქართველოს დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის 

ნებართვა, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლის თაობაზე მოწმდება 

ყოველდღიურად ელექტრონულად. იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალებას არ 

უფიქსირდება პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დადებითად გავლა, ასევე როდესაც 

გასულია ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული პერიოდი, ელექტრონული სისტემის მიერ 

ხდება ნებართვის გაუქმება ელექტრონულად.”; 

 

ბ) მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 



 „1. ნებართვა გაიცემა ერთჯერადად ერთი წლის ვადით, ნებართვის გაცემის დღიდან 

შემდეგი წლის შესაბამის კალენდარულ დღემდე.“; 

  

 გ) მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „დ) ნებართვის გაცემის თარიღი და მოქმედების ვადა (აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება 

ნებართვის გაცემის დღიდან შემდეგი წლის შესაბამის კალენდარულ დღემდე არსებული 

დღე);“; 

 

 დ) მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით“ 

 „ზ1. თუ სატრანსპორტო საშუალებაზე გაცემულია ნებართვა და კანონმდებლობის 

შესაბამისად არ აქვს გავლილი ტექნიკური ინსპექტირება ტაქსებისთვის დადგენილი 

პერიოდულობით ან ამ პერიოდულობის გავლამდე დაუფიქსირდა ტექნიკური ინსპექტირების 

გავლა, რომელიც დადებითად არ არის გავლილი;“; 

 

 ე) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „4. ნებართვის გაუქმება ელექტრონულად ფორმდება მისი გამცემის მიერ, რაც ეცნობება 

ელექტრონულად ნებართვის მფლობელს პირად მუნიციპალურ სივრცეში.“.  

 

                მუხლი 2. 

დადგენილება  ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

  

         ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  

             საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                          გიორგი ტყემალაძე 

 

 

 

 

  



„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – 

ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, 

ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, 

სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო 

ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

 

 ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

(შემდგომში-პროექტი) მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი 

ნიშნები:   

 „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით 

– ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, 

ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, 

სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო 

ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებით (შემდეგში - 

№24-80 დადგენილება) დამტკიცებული წესის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის მიხდვით 

ნებართვა გაიცემა ერთჯერადად ერთი წლის ვადით, ხოლო მე-12 მუხლით დამტკიცებული 

სანებართვო მოწმობის ფორმაში აღნიშნულია, რომ სანებართვო მოწმობა შეიცავს ნებართვის 

გაცემის თარიღისა და მოქმედების ვადის მონაცემებს. არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე 

არის შემთხვევები, როდესაც ნებართვის მოქმედების ერთლიანი ვადა ნებართვის ზოგი 

მფლობელის მიერ აღიქმება, როგორც ვადა ნებართვის გაცემის დღიდან მომდევნო წლის იმავე 

თვისა და რიცხვის ჩათვლით და ამიტომ მიზანშეწონილია დაზუსტდეს, რომ ნებართვა 

გაიცემა ერთჯერადად ერთი წლის ვადით, ნებართვის გაცემის დღიდან შემდეგი წლის 

შესაბამის კალენდარულ დღემდე, ხოლო მე-12 მუხლით დამტკიცებულ სანებართვო მოწმობის 

ფორმაში მიეთითოს, რომ ნებართვის გაცემის თარიღსა და მოქმედების ვადაში იგულისხმება 

ნებართვის გაცემის დღიდან შემდეგი წლის შესაბამის კალენდარულ დღემდე არსებული დღე. 

 „ტექნიკური რეგლამენტის „სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ინსპექტირების პერიოდულობისა და საფასურების“ დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №37 დადგენილებით დამტკიცებული 

ტექნიკური რეგლამენტის დანართი №2-ით, M1 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებაზე - ტაქსზე ტექნიკური ინსპექტირების პერიოდულობა განსაზღვრულია „ერთი 

წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ექვს თვეში ერთხელ“. №24-80 

დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის მოქმედ რედაქციაში 

აღნიშნულია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალებაზე ნებართვა გაიცა 

პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლის შემდეგ, სატრანსპორტო საშუალება 

ტექნიკურ ინსპექტირებას ექვემდებარება ტაქსისთვის დადგენილი პერიოდულობით, 

რომლის ათვლაც დაიწყება ზემოაღნიშნული ნებართვის გაცემის დღიდან. მიზანშეწონილია 

მე-10 მუხლს დაემატოს მე-4 პუნქტი, რომლის მიხედვით სატრანსპორტო საშუალება, 



რომელზეც ფიქსირდება საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვა, პერიოდული 

ტექნიკური ინსპექტირების გავლის თაობაზე მოწმდება ყოველდღიურად ელექტრონულად. იმ 

შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალებას არ უფიქსირდება პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების დადებითად გავლა, ასევე როდესაც გასულია ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 

განსაზღვრული პერიოდი, ელექტრონული სისტემის მიერ ხდება ნებართვის გაუქმება 

ელექტრონულად. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ1“ 

ქვეპუნქტი და იმავე მუხლის მე-4 პუნქტი ყალიბდება ახალი რედაქციით. 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მომზადდა წარმოდგენილი ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

  

 ბ)  იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რასაც გამოიწვევს პროექტის 

მიღება (გამოცემა):  

დადგენილების ამოქმედებისთვის არ არის საჭირო ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი სახსრების გათვალისწინება.   

 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 

მდგომარეობაზე. 

 

დ) პროექტის ავტორი:  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

ე) პროექტის წარმდგენი:  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

 

 


