
დეპარტამენტის საქმიანობის სფეროში დეპარტამენტის ამოცანებია: 

 

ა) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

(შემდგომში – 

საავტომობილო გზები) დაპროექტება, მშენებლობა, მოდერნიზება, რეკონსტრუქცია, 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის 

ინტერესების 

გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა და სრულქმნა, დამთავრებული საავტომობილო 

გზების 

საექსპლუატაციოდ მიღება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

ბ) საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზების 

გაუმჯობესება; 

გ) საავტომობილო გზების დაცვისა და გზებით სარგებლობის წესების შესრულების 

კონტროლი; 

დ) საავტომობილო გზების მართვა. 

2. დეპარტამენტის საქმიანობის სფეროში დეპარტამენტის ამოცანებია: 

ა) ინფრასტრუქტურის განვითარების დაგეგმვისა და საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებთან და დონორ 

ორგანიზაციებთან (შემდგომში – განვითარების პარტნიორები) ურთიერთობის 

მიმართულებით 

კომპეტენციის ფარგლებში: 

ა.ა) საავტომობილო გზებზე განსახორციელებელი მშენებლობის, მოდერნიზაციის, 

რეკონსტრუქციის, 

რეაბილიტაციის, მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების, საავტომობილო გზებზე სტიქიური 

და სხვა 

ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის, აგრეთვე 

საავტომობილო გზის 

შემადგენელი ნაწილების მიმართ განსახორციელებელი სამუშაოებისა (შემდგომში – საგზაო 

სამუშაო) და 

ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების დაგეგმვა; 



ა.ბ) საავტომობილო გზების განვითარებისა და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების 

კუთხით, 

სტრატეგიული მიმართულებების შემუშავება; 

ა.გ) საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის ინფრასტრუქტურის განვითრების 

მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი პროგრამების შემუშვება; 

ა.დ) ყოველწლიურად დაგეგმილი საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების 

ნუსხის შემუშვება 
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და დამტკიცება; 

ა.ე) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, შესაბამისი პროექტების 

დაფინანსებისათვის საჭირო 

ფინანსური რესურსების მოძიების მიზნით, განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის 

დაგეგმვა, 

მოლაპარაკებების წარმოება, მათთვის სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტების გაცნობა; 

ა.ვ) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, ინვესტიცების, სესხებისა და 

გრანტების მოზიდვა; 

ა.ზ) საავტომობილო გზების განვითარების დარგში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა; 

ბ) საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური 

პროგრესის 

საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში და მის განხორციელებაში 

მონაწილეობა; 

გ) საავტომობილო გზების ნუსხის შედგენა და წინადადებების მომზადება ნუსხის 

დამტკიცების/მასში 

ცვლილებების შეტანის მიზნით; 

დ) საავტომობილო გზების განვითარების პოლიტიკის, სტრატეგიის, გრძელვადიანი 

პროგრამების, 

პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავებაში მონაწილეობა და მათი 

რეალიზაცია; 

ე) საავტომობილო გზების სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი 

ვალდებულებების 



შესრულება; 

ვ) საავტომობილო გზების დარგში სახელმწიფოს მიერ აღებული სესხების, მიღებული 

გრანტების, 

პროგრამებითა და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა ფორმით მიღებული სახსრების 

მართვა; 

ზ) სავტომობილო გზებისა და ხიდების პასპორტიზაცია, აღწერა და რეგისტრაცია; 

თ) საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების განხორციელების მიზნით: 

თ.ა) საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშოების საპროექტო დოკუმენტაციის 

მოსამზადებლად 

ტექნიკური დავალების შემუშავება; 

თ.ბ) საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშოების საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების 

მონიტორინგი, დეპარტამენტში წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა, მათი 

ანალიზი და 

მიღება; 

ი) საავტომობილო გზების მომხმარებლების მომსახურების გაუმჯობესების თანამედროვე 

ტექნოლოგიური 

სისტემების შექმნა და მათი მართვა; 

კ) საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების განხორციელების კუთხით: 

კ.ა) საავტომობილო გზების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

კ.ბ) საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების მართვა და მათი განხორციელების 

მონიტორინგი 

და კონტროლი; 

კ.გ) დასრულებული საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების საქართველოს 

კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით მიღება; 

კ.დ) საჭიროების შემთხვევაში, საგზაო და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის სამუშაოების 

ტექნიკური 

ზედამხედველობა; 

ლ) საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით: 



ლ.ა) შესაბამისი მონაკვეთების იდენტიფიცირება; 

ლ.ბ) საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებების დაგეგმვა; 

ლ.გ) საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის შესრულების 

უზრუნველყოფა, 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით; 
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მ) კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან შეთანხმებით, 

საავტომობილო გზებზე 

მოძრაობის დროებით შეწყვეტა ან შეზღუდვა, აგრეთვე აუცილებელ შემთხვევაში ამ გზებზე 

აღნიშნულ 

პერიოდში ცალკეული სატრანსპორტო საშუალების გატარება; 

ნ) საავტომობილო გზებზე შესაბამისი საგზაო სამუშაოების და ნაპირდაცვის/ნაპირაღდგენის 

სამუშაოების 

ფარგლებში, განსახლების პროცედურის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით: 

ნ.ა) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ქონების მესაკუთრეებთან მოლაპარაკებების წარმოება; 

ნ.ბ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ნასყიდობის 

ხელშეკრულებების გაფორმება 

და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქონების სახელმწიფო საკუთრებად 

რეგისტრაცია; 

ნ.გ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსით 

გათვალისწინებული სხვისი საკუთრებით სარგებლობის ან/და სხვა სახის ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

ნ.დ) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ქონების მესაკუთრეებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებების 

საფუძველზე, დეპარტამენტის ფინანსური რესურსების ფარგლებში შესაბამისი ანაზღაურების 

(მათ შორის, 

შესაბამისი კომპენსაციების გაცემა) განხორციელება; 



ო) საავტომობილო გზებზე, გზის პირა ზონებში (გზის ღერძიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) 

„საავტომობილო 

გზების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ღონისძიებათა შეთანხმება 

საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

პ) საავტომობილო გზებზე საავტომობილო ტრანსპორტით არაგაბარიტული და 

ზენორმატიული ტვირთის 

გატარების შეთანხმება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

ჟ) „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და 

საინჟინრო დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დეპარტამენტისათვის განსაზღვრული ვალდებულებების 

შესრულება; 

რ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს მთავრობის დავალების საფუძველზე, 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე საგზაო სამუშაოების განხორციელება; 

ს) კომპეტენციის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დარგში შესაბამისი სტანდარტებისა და 

ტექნიკური 

რეგლამენტების შემუშავება/შემუშავებაში მონაწილეობა; 

ტ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ამოცანების განხორციელება. 


