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სტრატეგიული გარემოდაცვითი 
შეფასება

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ I თავიის, მე-3 
მუხლის, ქ) პუნქტის მიხედვით სგშ განიმარტება როგორც:

“სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და 
ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა”. 



სგშ-ის მიზნები (თავი III, მუხლი 19):

ა) გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი 
ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება;

ბ) სტრატეგიული დოკუმენტის მომზადებისა და 
მიღების/დამტკიცების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა;

გ) სტრატეგიულ დოკუმენტზე გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში გარემოსდაცვითი და ადამიანის ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ასპექტების გათვალისწინება;

დ) სტრატეგიულ დოკუმენტზე გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში, გარემოზე ტრანსსასაზღვრო 
ზემოქმედების შეფასების პროცედურის განხორციელება



სგს-ს მოქმედების სფერო 

„გარემოსდაცვით შეფასების კოდექსის“, III თავი, მუხლი 20, მე-4 პუნქტის მიხედვით: სგშ 
სავალდებულოა ისეთი „სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის“ და სტრატეგიულ 
დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ცვლილებისთვის, რომლებითაც დგინდება სამომავლო 
განვითარების ჩარჩოს კოდექსის I და II დანართში განსაზღვრული საქმიანობებისთვის 
და მომზადებულია  შემდეგ სექტორებში:

• სოფლის მეურნეობა

• სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა

• ენერგეტიკა, მრეწველობა

• ტრანსპორტი

• ნარჩენების მართვა

• წყლის რესურსების მართვა

• ელექტრონული კომუნიკაციები

• ტურიზმი

• დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა 



სგშ-გან განთავისუფლება (გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსი, თავი III , მუხლი 21)

სგშ-ს არ ექვემდებარება სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც 
ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან ან 
ფორსმაჟორული სიტუაციით გამოწვეული გადაუდებელი 
აუცილებლობიდან გამომდინარე ღონისძიების 
განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებს და საფინანსო 
ან/და საბიუჯეტო საკითხებს.



სგშ-ს ძირითადი მონაწილეები

• დამგეგმავი ორგანო 

• კომპეტენტური სახელმწიფო უწყება: 

✓საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრი

✓ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

• საზოგადოება და სხვა დაინტერესებული მხარეები



სკრინინგი და მისი ეტაპები



სგშ-ს ეტაპები (თავი III, მუხლი 22)

სგშ-ს პროცესი მოიცავს:
• სკოპინგს
• სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის (სგშ-ს 

ანგარიში) მომზადებას
• საჭიროების შეთხვევაში ტრანსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების 

პროცედურა
• საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფასა და 

უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან 
კონსულტაციების ჩატარებას

• მიღებული შედეგების საფუძველზე დასკვნების გაკეთებას და 
სამინისტროების მიერ რეკომენდაციების მომზადებას, რომელიც 
გათვალისწინებული უნდა იყოს სტრატეგიული დოკუმენტის 
მიღება/დამტკიცების დროს. 



სგშ-ს პროცსის
ძირითადი

ეტაპები

სკოპინგი
• დამგეგმავი ორგანოს მიერ სკოპინგის განცხადების 

მომზადება

• დამგეგმავი ორგანოს მიერ სამინისტროში და ჯანდაცვის 

სამინისტროში სკოპინგის განცხადებისა და მასზე 

თანდართული დოკუმენტების წარდგენა 

• სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 

სკოპინგის განცხადებისა და მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციის გამოქვეყნება და საზოგადოების 

ინფორმირება

• სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 

საზოგადოებისგან კომენტარების მიღება

• სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 

სკოპინგის გადაწყვეტილების მიღება და დასკვნის გაცემა

• სკოპინგის დასკვნის გამოქვეყნება დამგეგმავის, 

სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ
•

•



სგშ-ს პროცესის
ძირითადი

ეტაპები

სგშ-ს ანგარიშის მომზადება
• დამგეგმავი ორგანოს მიერ სგშ-ის ანგარიშის 

სამუშაო ვერსიის მომზადება

• სგშ-ის ანგარიშის და სტრატეგიული 

დოკუმენტის პროქტის წარდგენა სამინისტროსა 

და ჯანდაცვის სამინისტროში 
•

•



სგშ-ს პროცესის
ძირითადი

ეტაპები

საზოგადოების მონაწილეობა
• სამინისტროსა და ჯანდაცვის 

სამინისტროს მიერ სგშ-ის ანგარიშისა და 

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის 

გამოქვეყნება და საზოგადოების 

ინფორმირება

• დამგეგმავი ორგანოს მიერ სგშ-ის 

ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო 

განხილვის მოწყობა სამინისტროსა და 

ჯანდაცვის სამინისტროს 

მონაწილეობით

• სამინისტროების მიერ საზოგადოების 

მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა 

შენიშვნების განხილვა



სგშ-ს პროცესის
ძირითადი

ეტაპები

სგშ-ს ანგარიშის შეფასება
• სამინისტროს მიერ საექსპერტო 

კომისიის შექმნა

• სგშ-ს ანგარიშის განხილვა და 

შეფასება

• საექსპერტო კომისიის დასკვნის 

მომზადება

• სგშ-ის ანგარიშთან და 

სტრატეგიულ დოკუმენტის 

პროექტთან კავშირებით 

კომენდაციების გაცემა 

სამინისტროსა და ჯანდაცვის 

სამინისტროს მიერ 
•



სტრატეგიული დოკუმენტის მიღება დამტკიცება 
• სამინისტრო და  ჯანდაცვის სამინისტრო გასცემენ რეკომენდაციებს სტრატეგიული 

დოკუმენტის პროექტსა და სგშ-ის ანგარიშზე 

• სტრატეგიული დოკუმენტის მიღება/დამტკიცება შესაძლებელია მხოლოდ 
სამინისტროების მიერს სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტსა და სგშ-ის ანგარიშზე 
გაცემული რეკომენდაციების შემდგომ

სტრატეგიულ დოკუმენტზე გადაწყვეტილებას თან უნდა დაერთოს:

ა) ჩატარებული საჯარო განხილვის შედეგები და ამ განხილვაზე საზოგადოების მიერ 
წარმოდგენილი მოსაზრებები და შენიშვნები;

ბ) სამინისტროების მიერ გაცემული რეკომენდაციები;

გ) გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების პროცედურის შედეგები 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

• დამგეგმავი ორგანო უგზავნის სტრატეგიული დოკუმენტის მიღება/დამტკიცების 
შესახებ გადაწყვეტილებას სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს, ხოლო ისინი 
თავის მხრივ უზრუნველყოფენ გადაწყვეტილების გამოქვეყნებას



სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების 
შედეგების შემდგომი ანალიზი

• სამინისტრო, თავის ხელთ არსებულ მონაცემებზე 
დაყრდნობით, უზრუნველყოფს სტრატეგიული დოკუმენტის 
განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედების დამოუკიდებელი ანალიზის ჩატარებას და 
საზოგადოების ინფორმირებას

• დოკუმენტის განხორციელების შედეგების შემდგომი 
ანალიზის ჩატარების შიდა პროცედურა მტკიცდება 
მინისტრის ბრძანებით „სტრატეგიული დოკუმენტის 
განხორციელების შედეგების შემდგომი ანალიზის ჩატარების 
შესახებ“.


