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თბილისი 



პრეზენტაციის საკითხები 

 წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონპროექტი 

              სტატუსი 

              ძირითადი სიახლეები  და შესაბამისობა ევროკავშირის წყლის ჩარჩო  

              დირექტივასთან (Directive  2000/60/EC ) 

 გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის „წყალი და ჯანმრთელობის“ 
ოქმთან მიერთების სტატუსი 

 აზერბაიჯანის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის მტკვრის აუზის 
წყლის რესურსების დაცვისა და მდგრადი გამოყენების სფეროში ორმხრივი 
შეთანხმების  გაფორმების სტატუსი 

 



წყლის რესურსების მართვის შესახებ 
კანონპროექტი 

 კანონპროექტის პირველი სამუშაო ვერსია მომზადდა წყლის რესურსების 
ინტეგრირებული მართვის შესახებ ეროვნული პოლიტიკური დიალოგის 
ფარგლებში 2012 წლის ბოლოს  

 2013 წელს მოხდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  
სამინსტროში განხილვა და დამუშავებული ვერსიის სხვა სამინისტროებსა და 
საჯარო უწყებებში გაგზავნა კომენტირებისთვის 

 2013 წელს მეორე სამუშაო ვერსია ითარგმნა ინგლისურად და გადაეგზავნათ 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს განხილვისათვის; 

 2014 წელს მიღებული კომენტარებისა და შენიშვნების ასახვის შემდგომ 
გაიმართა კანონპროექტის მესამე სამუშაო ვერსიის  საჯარო მოსმენები 
არასამთავრობო სექტორსა და ადგილობრივ თვითმართველობებში 

   



წყლის რესურსების მართვის შესახებ 
კანონპროექტი 

2015 წლის გეგმა 

 

მარტი -კანონპროექტის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ 
ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა 

 

აპრილი - სამინისტროებთან კონსულტაციების გამართვა 

 

მაისი - შეჯერებულ კანონპროექტზე საჯარო განხილვების გამართვა  

 

სექტემბერი - კანონპროექტის დასრულებული ვერსიის პარლამენტის 
საშემოდგომო სესიაზე გატანა 



  კანონქვემდებარე აქტების სტატუსი 

წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის შესახებ ეროვნული პოლიტიკური დიალოგის 
ფარგლებში მომზადდა 

 

- წყლის რესურსების მონიტორინგის დაგეგმვისა და განხორციელების წესის შესახებ 

- ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ 
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ 

 

საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვის პროექტი ფარგლებში მომზადდა 

 

- წყლის ობიექტების იდენტიფიკაციისა და საზღვრების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ 

- მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების, განხილვისა და დამტკიცების პროცედურის 
შესახებ 

- სააუზო მართვის საკონსულტაციო-საკოორდინაციო საბჭოების შემადგენლობისა და საქმიანობის 
წესის შესახებ 

- მდინარეთა აუზების ინტეგრირებული მართვის სააუზო ტერიტორიული ერთეულების 
საზღვრების დამტკიცების შესახებ 

  



კანონქვემდებარე აქტების სტატუსი 

 2015 წლის გეგმა 

მარტი - წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მიერ პირველი სამუშაო ვერსიების განხილვა და 
შეჯერებული ვერსიის მომზადება 

აპრილი - საკონსულტაციო პროცესი სამინისტროებთან  

მაისი- საჯარო განხილვები 

სექტემბერი - მთავრობაში წარდგენა  



წყლის რესურსების მართვის შესახებ 
კანონპროექტი 

   

 
 მიზანი - წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სისტემის დანერგვისათვის 

სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა. 

ცნებები 

მდინარის აუზი, ქვე-აუზი, მდინარის აუზის უბანი, წყლის ობიექტი 

 

წყლის რესურსების დაგეგმვისა და მართვის მექანიზმი 

წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების ეროვნული სტრატეგია 

სააუზო მართვის გეგმები 

კომპეტენციების გამიჯვნა (ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე) 

 

მართვის ერთეული 

მდინარის აუზის უბანი  

 



წყლის რესურსების მართვის შესახებ 
კანონპროექტი 

წყლის ობიექტების კლასიფიკაციის სისტემა ევროკავშირის მიდგომებით 

       წყლის ხარისხის სტატუსის განსაზღვრა 

       წყლის ობიექტების კლასიფიკაციის ახალი მოდელი  

 

წყლის რესურსების მონიტორინგის სისტემის დახვეწა 

      ჰიდრომორფოლოგიური და ბიომონიტორინგის კომპონენტების შემოტანა 

 



წყლის რესურსების მართვის შესახებ 
კანონპროექტი 

წყალსარგებლობაზე ნებართვების სისტემის დანერგვა 

• სპეციალური ნებართვები წყალაღებაზე/წყალჩაშვებაზე 

 

ფასიანი ბუნებათსარგებლობის პრინციპის დანერგვა 

• მოსაკრებელი წყალაღებაზე 

• მოსაკრებელი წყალჩაშვებაზე 

  
დამაბინძურებელი იხდის პრინციპის დანერგვა 

• მოსაკრებელი წყალჩაშვებაზე 

 

მონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღება 



წყლის რესურსების მართვის შესახებ 
კანონპროექტი 

შესაბამისობა ევროკავშირის წყლის პოლიტიკის ჩარჩო დირექტივასთან (Directive  
2000/60/EC 

კომპეტენტური ორგანოების დადგენა - კანონპროექტის შესაბამისად გამიჯნული 
იქნება კომპეტენციები ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე ყველა 
უწყების კონკრეტული კომპეტენციის მითითებით; 

მდინარის აუზის უბნების განსაზღვრა - მდინარის აუზის უბნის განსაზღვრება 
მოცემულია კანონპროექტში, ხოლო უბნების დადგენა მოხდება კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტის ( მდინარეთა აუზების ინტეგრირებული მართვის სააუზო 
ტერიტორიული ერთეულების საზღვრების დამტკიცების შესახებ,) შესაბამისად; 

მდინარის აუზის უბნების მახასიათებლების ანალიზი - დარეგულირდება 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით (მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების 
შემუშავების, განხილვისა და დამტკიცების პროცედურის შესახებ) კომპეტენციების 
დონეზე კანონპროექტით; 

 



შესაბამისობა ევროკავშირის წყლის პოლიტიკის 
ჩარჩო დირექტივასთან (Directive  2000/60/EC 

 
წყლის ხარისხის მონიტორინგის პროგრამების ჩამოყალიბება - დარეგულირდება 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით (წყლის რესურსების მონიტორინგის 
დაგეგმვისა და განხორციელების წესის შესახებ) 

მდინარის აუზის მართვის გეგმების მომზადება, საზოგადოებასთან კონსულტაციები 
და ამ გეგმების გამოქვეყნება -დარეგულირდება კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტით (მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების, განხილვისა და 
დამტკიცების პროცედურის შესახებ) კომპეტენციების დონეზე კანონპროექტით და 
კანონპროექტის ცალკე თავი დაეთმობა ასევე საზოგადოების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის პროცედურებს; 

 



გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის „წყალი 
და ჯანმრთელობის“ ოქმთან მიერთების სტატუსი 

 
1999 წელი- ოქმზე ხელმოწერა 

2011 წელი - გაფორმდა მემორანდუმი გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიასა და 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შორის 

             - წყალი და ჯანმრთელობის ოქმის მიხედვით მიზნობრივი მაჩვენებლების   

               სფეროების დადგენა და საპროექტო წინადადებბის შემუშავება 

2012 წელი- შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო (სამინისტროებისა და  არსამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლების ჩართულობითა და ოქმის სამდივნოსა და 
ექსპერტების მონაწილეობით) 

2012 წელი - საკორდინაციო საბჭოს შეხვედრებზე დაისვა საკითხი ოქმის რატიფიკაციის 
შესახებ 

2013 წელი - რატიფიცირების პროცესის ინიცირება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს მიერ 



გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის „წყალი 
და ჯანმრთელობის“ ოქმთან მიერთების სტატუსი 

2014 წელი - ქართულ ენაზე ითარგმა ოქმი და დამოწმებულ იქნა საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს მიერ 

2014 წელი - შეიქმნა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი (მინისტრის 2014 წლის 12 
მარტის  #140 ბრძანება) 

2014 წელი - მომზადდა განმარტებითი ბარათი ოქმის რატიფიცირების თაობაზე და 
განხილულ იქნა დაინტერსებულ საზოგადოებასთან 

2014 წელი - მომზადდა ოქმის რატიფიცირების მიზანშეწონილობის შესახებ 
შეთანხმების ფურცელი 

2015 წელი - ამომწურავი ინფორმაციის მიღებისთვის ოქმის სამმდივნოსთან მოხდა 
დაზუსტება ოქმის რატიფიცირების შემთხვევაში ქვეყნის ვალდებულების შესახებ 

2015 წელი- დაგეგმილია კონსულტაციების გაგრძელება საქართველოს 
მთავრობასთან ოქმის რატიფიცირების პროცესის გაგრძელებისთვის 

 



აზერბაიჯანის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის 
მტკვრის აუზის წყლის რესურსების დაცვისა და მდგრადი 

გამოყენების სფეროში ორმხრივი შეთანხმების  გაფორმების 
სტატუსი 

 
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიისა და ევროპის უსაფრთხოებისა და 
თანამშრომლობის ორგანიზაციის დახმარებით გარემო და უსაფრთხოების 
ინიციატივის ფარგლებში  

2010 - 2014 წლები - საკონსულტაციო პროცესი (6 შეხვედრა)საქართველოსა და 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის წარმომადგენლებს შორის 

2014 წელი - მოლაპარაკებების მეექვსე რაუნდის  შედეგად შესათანხმებელი 
საკითხი მე-10 მუხლი, რომელიც ადგენს წყლის ხარჯის დარეგულირებასთან 
დაკავშირებით არსებულ საკითხს 

2015 წელი -  დაგეგმილია ეროვნულ დონეზე მე-10 მუხლის საკითხზე საბოლო 
პოზიციის შემუშავება 

2015 წელი- მარტი აზერბაიჯანის მხარესთან მინისტრის მოადგილის შეხვედრა  

2015 წელი - საბოლოო შეთანხმების ტექსტზე მოლაპარაკება 

 



მადლობა  ყურადღებისთვის! 


