
 

“წყლის რესურსების მართვის შესახებ”  
ახალი კანონპროექტის პაკეტი 

ელისო ბარნოვი 

5 აპრილი, 2016 
თბილისი 



2 2 

წყლის რესურსების მართვის ძირითადი მიზანი 

წყლის ობიექტების ეკოლოგიური 

სტატუსების გაუმჯობესება 

წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის დანერგვა 
IWRM 

ევროკავშირის წყლის ჩარჩო 
დირექტვივასთან 2000/60/EC 

შესაბამისობა 

ურბანული ჩამდინარე წყლების 

გაწმენდის დირექტივასთან 

შესაბამისობა 91/271/UWWT 
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IWRM დანერგვისაკენ გადადგმული ნაბიჯები 
 

 

შემუსავების საფუძველი 

• “წყლის შესახებ” კანონში 
2013 წელს შეტანილი 
ცვლილება 

• ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების, ასოცირების 

დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული 

ვალდებულება 

კანონპროექტის მიზანი 

• წყლის რესურსების 

ინტეგრირებული მართვა 
და ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის 

უსაფრთხო გარემოს 

შექმნისთვის წყლი 

რესურსების დაცვისა და 
მდგრადი გამოყენებითვის 

ძირითადი საფუძველის  

ჩამოყალიბებ 

EU WFD  შესაბამისობა 

• წყლის რესურსების 
მართვის სფეროში 

კომპეტენტურ ორგანოების 

დადგენა;  

• წყლის რესურსების მართვა 
მდ. აუზის/სააუზო უბნის 

დონეზე;  

• მდინარეების 

აუზის/სააუზო უბნების 

წყლის რესურსების 
მართვის გეგმების 
შემუშავება 

• მდ. აუზის/სააუზო უბნის 

დონეზე წყლის 
რესურსების 

მონიტორინგის 

პროგრამების შემუშავება 

“წყლის რესურსების მართვის შესახებ” კანონპროექტი  



IWRM დანერგვისაკენ გადადგმული ნაბიჯები 
 

კანონპროექტის ძირითადი  სიახლეები: 

 

• წყლის რესურსბეის მართვის სტრატეგია; 

•  სააუზო მართვის რეგიონული სამსახურების დაარსება; 

• სააუზო მართვის გეგმების შემუშავება; 

• სააუზო საბჭოების ფორმირება; 

• სპეციალურ წყალსარგებლობაზე სანებართვო სისტემის შემოღება; 

• წყალსარგებლობაზე მოსაკრებლის შემოღება და პრინციპი 
“დამბინძურებელი იხდის” 
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IWRM დანერგვისაკენ გადადგმული ნაბიჯები 
 

 

“წყლის რესურსების მართვის შესახებ” კანონპროექტი 

განხილულია 
საჯარო 

განხილვებზე 

განხილულია 
საქართვეოს 

მთავრობის მერ 
(ელექტრონულ
ი მთავრობის 
პროგრამით) 

კანონპროექტშ
ი მიRებული 
შენიშვნების 

და 
წინანადადებე

ბის 
გათვალისწინე

ბა 

დაგეგმილია 
კანონპროექტის 

განხილვა 
ეკონომიკურ 
საბჭოზე 

კანონპროექტ
ის წარდგენა 
საპარლამენტ
ო სესიაზე 

განსახილველ
ად 
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 IWRM დანერგვისაკენ გადადგმული ნაბიჯები 
 

 

სააუზო ტერიტორიული ერთეულების საზღვრების დამტკიცება 

წყლის ობიექტების იდენტიფიკაციისა და საზღვრების დადგენის წესი 
და პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების, განხილვისა და 
დამტკიცების პროცედურა 

სააუზო მართვის საკონსულტაციო-საკოორდინაციო საბჭოების 
შექმნისა და  დებულება  

წყლის რესურსების მონიტორინგის დაგეგმვისა და  

განხორციელების წესი 

ურბანილი ჩამდინარე წყლებისათვის  (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშებaის 
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი - 91/271/UWWT 

“წყლის რესურსების მართვის შესახებ” 

კანონპროექტი 

UNECE/NDP/GWP 

6 

კანონქვემდებ
არე აქტი 

EU 

UNECE 

 USAID/G4G 
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სააუზო მართვის ტერიტორიული 

ერთეულები/სააუზო უბნები 
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IWRM - მიმდინარე  აქტივობები 

ზედაპირული წყლის 
ხარისხის ახალი 
ეკოლოგიური 
სტანდარტები 

UNECE/NDP/GWP 

წყალდაცვითი ზოლების 
დადგენის და მასში 
მოქმედი საქმიანობების 
რეგულაციის შესახებ 

UNECE/NDP/GWP 

ეკონომიკური 
ინსტრუმენტების 
გამოყენება წყლის 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის 
საფასურის დადგენაში 

EU/EPIRB 

მდ. ჭოროხი-
აჭარისწყლის აუზის 
მართვის საპილოტე 
გეგმა 

EU/EPIRB 
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IWRM - განსახორციელებელი ქმედებები 2016-2020 

 

სააუზო მართვის გეგმების 

ეკონომიკური შეფასების 

მეთოდოლოგია 

წყლის ობიექტების სტატუსების 

შეფასების მეთოდოლოგია 

პრაქტიკული მეთოდოლოგიები 

წყლის ობიექტების ზეწოლა-
ზემოქედების და რისკების 

შეფასება 

მდინარის ნაკადის ეკოლოგიური 

ხარჯის გაანგარიშების მეთოდიკა 
წყლის სახელმწიფო ფონდის 

მიწებზე დაცული ზონების 

რეესტრის შექმნა: 
 

• სასმელი წყლის სანიტარიული 

ზონები; 

• ნიტრატების მიმართ სენსიტიური 

არეალების იდენტიფიკაცია; 
• სენსიტიური არეალებისა და 
აგლომერაციების იდენტიფიკაცია, 
სადაც ადგილი აქვს 
მუნიციპალური ჩამდინარე 
წყლებით ზემოქმედებას  

• წყალდაცვითი ზოლების 

ფარგლები  

• და სხვა 
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IWRM - განსახორციელებელი ქმედებები 2016-2020 

 

სააუზო მართვის გეგმების შემუსავება 
 

• რიონი-ენგურის სააუზო უბანი 

• ალაზანი ივრის სააუზო უბანი 

• ხრამი-დებედას აუზის სააუზო უბანი 

• მტკვრის (ცენტრალური ნაწილი) სააუზო 

უბანი 

 



გმადლობთ ყურადღებისთავის  


