
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №33 
 
16 აგვისტო, 2019                                          თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                                12:00 საათი 

                                                                                                                                               
სხდომას ესწრებოდნენ:  

1. თედო ისაკაძე - კომისიის თავმჯდომარე; 
2. შალვა ოგბაიძე - კომისიის წევრი;  
3. გიორგი ახვლედიანი - კომისიის წევრი; 
4. დავით რურუა - კომისიის წევრი; 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

1. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო 
გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 
№20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-03192264-03; 
14.08.2019); 

2. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების 
შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი  (12-03192264-03; 14.08.2019); 

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 
ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა 
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და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-
70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-031922737-
03; 15.08.2019); 

4. „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 პროექტი (12-031922780-
03; 15.08.2019); 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  თედო ისაკაძე.   

მომხსენებელი: 

• ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  ტრანსპორტის 
საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე; 

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  

თ.ისაკაძე - დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 4 საკითხი, წარმოდგენილი 
პროექტების თანახმად, მცირედი ცვლილება შედის თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს №20-81 დადგენილებაში და დადგენილი შეღავათიანი მგზავრობის 
ტარიფით მოსარგებლე პირი, უფლებამოსილია ავტობუსებით (M3  კატეგორია) 
ან/და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) უფასოდ იმგზავროს 90 წუთის 
განმავლობაში იმ პირობით, თუ აღნიშნულ დროში ყოველი მგზავრობისას აიღებს 
სამგზავრო ბილეთს (რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში უფასოა). ტექნიკური 
ცვლილება შედის №6-25 დადგენილებაში, №19-70 დადგენილებაში შესატანი 
ცვლილებების თანახმად დადგენილება შესაბამისობაში მოვა საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ნორმასთან, რომლის 
მიხედვით ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
განმახორციელებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 
20 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-4 
საკითხს, საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის 3 იანვარს მიიღო №37 დადგენილება 
„ტექნიკური რეგლამენტის „სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების ინსპექტირების პერიოდულობისა და საფასურების“ დამტკიცების 
თაობაზე“. ტექნიკური რეგლამენტის დანართი №2-ს მიხედვით M1 კატეგორიის 
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ტაქსებისთვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირების პერიოდულობაა 
ერთი წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან და შემდეგ ექვს თვეში ერთხელ. 
მოცემული აქტის მოთხოვნიდან გამომდინარე ხდება ტაქსებთან დაკავშირებით (M1 
კატეგორია) არსებული წესის დაზუსტება, რომლის მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ 
სატრანსპორტო საშუალებაზე ნებართვა გაიცა პერიოდული ტექნიკური 
ინსპექტირების გავლის შემდეგ, სატრანსპორტო საშუალება ტექნიკურ 
ინსპექტირებას ექვემდებარება ტაქსისთვის დადგენილი პერიოდულობით. 

ვ.აბულაძე - რაც შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხს, 
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის 
„საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 

ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, 
აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 

(მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას 
ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში 
და დადგენილების მესამე მუხლი  ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  

„დამტკიცდეს საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებში (ავტობუსები (M3 კატეგორია), 

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების შემდეგი სისტემა: M3 

კატეგორიის ავტობუსებსა და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტში (მეტრო) 
მგზავრობის საფასურის გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან გადახდის სხვა 
საშუალების მფლობელი, მგზავრობის საფასურის ამ ბარათით ან გადახდის 
საშუალებით 0,5 ლარის გადახდის შემდეგ, აგრეთვე ამ დადგენილების მე-2 
მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით დადგენილი შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით 
მოსარგებლე პირი, მისი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ან გადახდის სხვა 
საშუალებით მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ, უფლებამოსილია 
ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ან/და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 

უფასოდ იმგზავროს 90 წუთის განმავლობაში იმ პირობით, რომ აღნიშნულ დროში 
ყოველი მგზავრობისას აიღებს სამგზავრო ბილეთს (რომელიც ამ პერიოდის 
განმავლობაში უფასოა) მისი ბარათით ან გადახდის სხვა საშუალებით“. 

აღსანიშნავია, რომ დედაქალაქში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით 
(M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი 
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საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ფარგლებში, ეტაპობრივად 
ინერგება საერთაშორისო პრაქტიკაში უკვე აპრობირებული სიახლეები და მათ 
შორისაა ტრანსპორტით მგზავრობისას მგზავრობის საფასურის გადახდა 
თანამედროვე მეთოდებით, რაც ერთის მხრივ გააუმჯობესებს მომსახურების 
ხარისხს, მეორეს მხრივ კი ამ ტრანსპორტით მოსარგებლეებს კომფორტულად 
მგზავრობის საშუალებას მისცემს.  

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 4, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო 
გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 
№20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების პროექტი (12-03192264-03; 
14.08.2019)  განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

 

2. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი 
მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
03192264-03; 14.08.2019). 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის შემუშავება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ 
2019 წლის 12 ივლისს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრის N145/ნ ბრძანებით ცვლილება განხორციელდა 
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 
ივლისის 127/ნ ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებულ „საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის“ პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით 
განისაზღვრა, რომ რეესტრს აწარმოებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა. აღნიშნულიდან გამომდინარე 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების თაობაზე 
ინფორმაციის მიწოდების ნაწილში საჭირო გახდა ტექნიკური ცვლილების შეტანა 
„საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი 
მგზავრობის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილების მე-5, მე-6, მე-10 და მე-14 მუხლებში. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 4, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების 
შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ დადგენილების პროექტი (12-03192264-03; 14.08.2019) 
განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) საჯარიმო 
ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი 
შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ 
ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-031922737-03; 
15.08.2019); 

ვ.აბულაძე - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით მგზავრების უბილეთო 
მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ 
წაყვანა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
განმახორციელებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 
20 ლარის ოდენობით. 
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„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) საჯარიმო 
ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი 
შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ 
ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 დადგენილება 
თავის თავში მოიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას როგორც ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო 
მგზავრობას, ისე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ 
წაყვანას, თუმცა ბავშვების უბილეთოდ წაყვანის შემთხვევაში ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის გამოვლენისას მიზანშეწონილია დადგენილებაში 
ზოგიერთი აუცილებელი დეტალის დაზუსტება, რის გამოც შემუშავებულ იქნა 
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი. 
 
ასევე დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  
 
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, 
აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, 
მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ 
ორგანოში გადაგზავნის წესი.“ 
 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 4, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 
ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა 
და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
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თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-
70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-031922737-
03; 15.08.2019) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

4. „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 პროექტი (12-031922780-03; 15.08.2019). 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის თანახმად, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებით 
დამტკიცებულ „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 მე-10 მუხლს ემატება შემდეგი შინაარსის მე-3 
პუნქტი:  

3. 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. 
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის შემთხვევაში ნებართვის 
მფლობელს უუქმდება ნებართვა. 

ამასთან, წესის მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტს ემატება შემდეგი შინაარსის „ზ1“ 
ქვეპუნქტი. რომლის მიხედვითაც, ნებართვა შეიძლება ვადის გასვლამდე 
გაუქმებულ იქნეს: 

ზ1) თუ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელზეც გაცემულია ნებართვა და 
კანონმდებლობის შესაბამისად არ აქვს გავლილი ტექნიკური ინსპექტირება 
ტაქსებისთვის დადგენილი პერიოდულობით. 

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე საქართველოს 
მთავრობამ 2014 წლის 3 იანვარს მიიღო №37 დადგენილება „ტექნიკური 
რეგლამენტის სხვადასხვა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 
ინსპექტირების პერიოდულობისა და საფასურების დამტკიცების თაობაზე“. 
ტექნიკური რეგლამენტის პირველი მუხლის მიხედვით იგი ადგენს 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო ინსპექტირების 
პერიოდულობასა და საფასურებს შესაბამისი კატეგორიისა და დანიშნულების 
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