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აკრონიმები 

AGL შპს აჭარისწყალი ჯორჯია 

BAG საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

CCEH კავკასიის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგი  

GFA საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

GCNG გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 

GOG საქართველოს მთავრობა 

GREDA საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია 

GWP ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი 

ISET-PI ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი 

MEPA საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

MoESD საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

MoJ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

MRDI საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

NCDC დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი 

NEA გარემოს ეროვნული სააგენტო 

UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა 

USAID ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტო 
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1. წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ 

კანონპროექტი „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“1  მიღებისთანავე ჩაანაცვლებს 

არსებულს, „საქართველოს კანონს წყლის შესახებ“ (რომელიც ძალაშია 1997 წლიდან) და 
გახდება წყლის რესურსების მართვის ახალი ჩარჩო დოკუმენტი. კანონპროექტით 

განსაზღვრულია სააუზო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და წყლის მოხმარების 
ეკონომიკური ინსტრუმენტების შემოღება. კანონპროექტი წყლის რესურსების მონიტორინგის 

ქსელის გაფართოებასაც მოიაზრებს და წყლის დაბინძურების პრევენციის ზომებს წარადგენს. 

წყლის რესურსების მართვის ახალი სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის საჭიროა 
მეორადი კანონმდებლობის შემუშავება. გარდა ამისა, საჭიროა შესაძლებლობების გაზრდა, 
განსაკუთრებით, ადგილობრივ დონეზე, რეფორმის ფარგლებში მუნიციპალიტეტების 

გაძლიერებული როლის გათვალისწინებით. 

2. რეფორმის შეფასების მეთოდოლოგია 

წყლის რესურსების მართვის რეფორმის ირგვლივ ჩატარებულ პირველ საჯარო-კერძო 

დიალოგს (public-private dialogue – PPD) გაცნობითი ხასიათი ჰქონდა, რომლის მიზანი 

დაინტერესებული მხარეებისათვის რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იყო. 

აღნიშნული ღონისძიება რეფორმის მიმდინარე მდგომარეობის მიმოხილვას ეთმობოდა, სადაც 

რეფორმის პროგრესის მონიტორინგისთვის შერჩეული ინდიკატორებიც იყო წარმოდგენილი. 

შემდეგი PPD ღონისძიებიდან (რომელიც დაახლოებით 6 თვეშია დაგეგმილი) რეფორმის 

პროგრესის შეფასება, რეფორმეტრის პროექტის ფარგლებში, ჩატარდება წელიწადში ორჯერ 

სამი ძირითადი მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტის გამოყენებით: 

1) სამთავრობო კვლევა ხარისხობრივი გამოკითხვის გზით აფასებს რეფორმის 

განხორციელების პროცესში რეფორმის დამნერგავი სამთავრობო უწყებების 
საქმიანობას ოთხი ძირითადი მიმართულებით: საკანონმდებლო ჩარჩო; 

ინფრასტრუქტურა და ბიუჯეტი; ინსტიტუციური მოწყობა; კომპეტენციის გაძლიერება. 

აღნიშნული გამოკითხვა 0-100% შუალედში ზომავს, რამდენად ახლოს არიან რეფორმის 

დამნერგავი უწყებები რეფორმის მიერ განსაზღვრული ამოცანების შესრულებასთან. 

2) დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვის ფარგლებში რეფორმის დაინტერესებული 
მხარეები შეფასებას ოთხი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებენ: რეფორმის 
შინაარსი და ადეკვატურობა; რეფორმის სფეროში არსებული ვითარება; რეფორმის 

                                                
1 კანონპროექტის მიმდინარე ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:  https://parliament.ge/legislation/23020 

https://parliament.ge/legislation/23020
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დანერგვაში მიღწეული პროგრესი; რეფორმის მოსალოდნელი შედეგები. თითოეული 
კომპონენტი 10-ქულიან სკალაზე ფასდება. 

3) რეფორმის პროგრესის შესაფასებლად ასევე გამოყენებულია კონკრეტულ 
რეფორმასთან დაკავშირებული ობიექტური ეკონომიკური ინდიკატორები. 

გარდა შეფასების ზემოთ მოცემული სამი ინსტრუმენტის გამოყენებისა, რეფორმეტრის 

ფარგლებში მოხდება, ასევე, დაინტერესებული მხარეების თვისობრივი შეფასებების დასკვნის 
წარმოდგენა, ჩატარდება რეგიონული შეხვედრები და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები 

წყლის რესურსების მართვის რეფორმის ეფექტური დანერგვის მხარდაჭერის მიზნით. 

3. საჯარო-კერძო დიალოგი (PPD) 

წყლის რესურსების მართვის შესახებ საჯარო-კერძო დიალოგი გაიმართა საქართველოს 

პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ორგანიზებითა და 
USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით. ISET-ის კვლევითმა 

ინსტიტუტმა რეფორმის გაცნობითი ხასიათის საჯარო-კერძო დიალოგის დაგეგმილი 

შეხვედრა კომიტეტის PPD შეხვედრის ფორმატში გააერთიანა, რამაც კვლევით ინსტიტუტს 

საშუალება მისცა გამოეყენებინა საპარლამენტო კომიტეტის პლატფორმა და გაეცნო 
დაინტერესებული მხარეებისთვის „რეფორმეტრის“ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 

ღონისძიებები რეფორმის შეფასებასთან დაკავშირებით. 

ღონისძიებას სხვადასხვა სამთავრობო უწყების და არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საჯარო სექტორის ძირითად დაინტერესებულ მხარეებს 

წარმოადგენდნენ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, 

საქართველოს მელიორაცია და გარემოს ეროვნული სააგენტო. ღონისძიებას, ასევე, 

ესწრებოდნენ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის (NCDC), საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს, საქართველოს მწვანეთა პარტიისა და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის 
წარმომადგენლები. ამავდროულად, კერძო სექტორიდან PPD ღონისძიებაზე წარმოდგენილნი 

იყვნენ ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი (GWP), შპს აჭარისწყალი ჯორჯია (AGL), კავკასიის 

განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგი (CCEH), საქართველოს განახლებადი ენერგიის 

განვითარების ასოციაცია (GREDA), საქართველოს წყლის ეროვნული პარტნიორობა, 

საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია (BAG), საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაცია (GFA), გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი (GCNG), USAID-

ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP). 
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PPD ღონისძიების დღის წესრიგი სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგებოდა: 

1) წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონპროექტის წარდგენა და ცვლილებები 
მეორად კანონმდებლობაში; 

2) პროექტ „რეფორმეტრის“ ფარგლებში წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შეფასება;  

3) დისკუსია. 

ღონისძიების დასაწყისში, მისასალმებელი სიტყვით წარდგნენ საქართველოს პარლამენტის 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ქ-ნი მაია ბითაძე, 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ქ-ნი ნინო 

თანდილაშვილი, და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი, ქ-ნი 

ნატალია ბერუაშვილი. მათ მოკლედ შეაჯამეს წყლის რესურსების მართვის რეფორმის 

მნიშვნელობა და აღწერეს მისი შემუშავების პროცესი. მომხსენებლებმა ხაზი გაუსვეს 

რეფორმის კომპლექსურ ხასიათს, რამდენადაც ის ეხება სხვადასხვა ეკონომიკურ სექტორსა და 
არაერთ საჯარო უწყებას. 

მისასალმებელ სიტყვას მოჰყვა წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონპროექტისა (იხ. 

დანართი 1) და რეფორმასთან დაკავშირებული ობიექტური ინდიკატორების პრეზენტაცია (იხ. 

დანართი 2). პრეზენტაციიების შემდეგ, სამოქალაქო საზოგადოების, საჯარო და კერძო 

სექტორის დაინტერესებულ მხარეებს საშუალება მიეცათ, გამოეთქვათ თავიანთი 

მოსაზრებები და ჩართულიყვნენ დისკუსიაში რეფორმის სხვადასხვა ასპექტთან 
დაკავშირებით. ანგარიშის მომდევნო ნაწილი მოკლედ აჯამებს PPD ღონისძიების დროს 

დაინტერესებული მხარეების მიერ გამოთქმულ ძირითად მოსაზრებებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტი უამრავ სიახლეს მოიცავს, დაინტერესებული 

მხარეების შენიშვნები, ძირითადად, ეხებოდა შემდეგ საკითხებს: 

• თემა I: მდინარეთა სააუზო მართვისა და წყლის რესურსების პრიორიტეტიზაციის 
გეგმები; 

• თემა II: სანებართვო სისტემისა და მოსაკრებლის დადგენა; 

• თემა III: მდინარის გარემოსდაცვითი ხარჯი; 

• თემა IV: ჩამდინარე წყლების მართვა. 

თემა 1: მდინარეთა სააუზო მართვისა და წყლის რესურსების პრიორიტეტიზაციის გეგმები 

კანონპროექტი ითვალისწინებს მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმის (RBMP) შემუშავებას 
თითოეული აუზისათვის (ალაზანი-იორი, ჭოროხი-კინტრიში, ხრამი-დებედა, მტკვარი და 

ენგურ-რიონი და ბზიფი-კოდორი (მდებარეობს აფხაზეთის რეგიონში)), რომელიც ყოველ 6 

წელში უნდა განახლდეს. გეგმების განხილვა და შეთანხმდება მოხდება სააუზო მართვის 
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საკონსულტაციო-საკოორდინაციო საბჭოებში (სამინისტროსთან არსებულ სათათბირო 
ორგანოები), რომლებიც საჯარო უწყებების (ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის) 

წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან იქნება დაკომპლექტებული. 

მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმები უნდა შემუშავდეს ისე, რომ დააბალანსოს წყლის 

მომხმარებელთა ინტერესები და, ამავე დროს, უზრუნველყოს წყლის ეკოლოგიური სტატუსის 

შენარჩუნება. 

კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს თითოული მდინარის აუზისთვის წყლის რესურსების 
პრიორიტეტიზაციის გეგმის შემუშავებას, რათა შეიქმნას პრიორიტეტიზაციის წესები წყლის 

რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ეკონომიკურ სექტორს შორის 
კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით. როგორც PPD ღონისძიების დროს აღინიშნა, 

პრიორიტეტი მიენიჭება სასმელი და საყოფაცხოვრებო წყლის გამოყენებას, ხოლო დარჩენილი 

რესურსები გადანაწილდება სხვადასხვა სექტორზე, პრიორიტეტულობის სისტემის მიხედვით. 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ, ქ-

ნმა მზია გიორგობიანმა, ხაზი გაუსვა პრიორიტეტული მომხმარებლების განსაზღვრის 

მნიშვნელობას კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული გამოწვევების ფონზე. როგორც ქ-

ნმა ნინო თანდილაშვილმა აღნიშნა, კანონპროექტი ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილების 

საკითხებს და მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმები სწრაფად ადაპტირდება ნებისმიერი 
შესაძლო გარემოსდაცვითი ცვლილებების გათვალისწინებით და, შესაბამისად, დაიგეგმება 

წყლის მართვის ღონისძიებები. 

ქ-ნმა თანდილაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წყლის რესურსების მართვის რეფორმის 

ყველაზე ფუნდამენტური ნაწილი არის წყლის ხარისხისა და რაოდენობის რეგულარული და 
ფართო მონიტორინგის პრაქტიკის დანერგვა, რადგან მონიტორინგის შედეგად მიღებული 

მონაცემები ხდება მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების და წყლის რესურსების 
პრიორიტეტიზაციის გეგმების შექმნის საფუძველი. წყლის ხარისხისა და რაოდენობის 

მონიტორინგის პრაქტიკის გასაძლიერებლად გარემოს ეროვნული სააგენტოს რეგიონულ 
ოფისებს გამოეყოთ დამატებითი თანხები. 

თემა II: სანებართვო სისტემისა და მოსაკრებლის დადგენა 

რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია 2008 წლამდე მოქმედი ზედაპირული წყლების 

გამოყენების ლიცენზირების მექანიზმის ხელახლა დანერგვა. კანონპროექტის მიხედვით, 
დღეში 25 მ3-ზე მეტი წყალაღება ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან (ფიზიკური ან 

იურიდიული პირის მიერ) დაექვემდებარება ლიცენზირებას. მწვანეთა პარტიის 

წარმომადგენელმა, ბატონმა გია გაჩეჩილაძემ, წუხილი გამოთქვა, რომ იურიდიული 

პირებისთვის 25 მ3 „უფასო“ წყლის მინიჭება შესაძლოა გარკვეულ რისკებთან იყოს 

დაკავშირებული. უფრო ზუსტად, როგორც ბ-ნმა გაჩეჩილაძემ აღნიშნა, არსებობს რისკი, რომ 
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ამ სუბიექტებმა ზომაგადასულად ჭარბად მოიხმარონ მცირე მდინარეების წყლები თავიანთ 
სასარგებლოდ. 

კანონპროექტის მიხედვით, ზედაპირული წყლის ობიექტებზე სპეციალური 

წყალსარგებლობის ნებართვა შეიძლება გაიცეს ჰიდროელექტროსადგურებსა და 
თბოელექტროსადგურებზე არაუმეტეს 49 წლის ვადით. მოსახლეობის სასმელი წყლით 

ცენტრალიზებული მომარაგებისათვის ლიცენზიის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება 30 
წლით; ხოლო საირიგაციო სისტემების წყალმომარაგებისათვის – არაუმეტეს 25 წლის ვადით. 

კანონპროექტი მიზნად ისახავს წყლის რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობას 
ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყალაღების გადასახადის დაწესებით (მიწისქვეშა 

წყლების გამოყენება უკვე ექვემდებარება გადასახადს). ბ-ნმა ლევან ვეფხვაძემ, საქართველოს 

ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ხაზი გაუსვა ბიზნესის წინასწარ 

ინფორმირების მნიშვნელობას ამ კუთხით ყველა შესაძლო ცვლილების შესახებ, რათა მათ 
მიეცეთ საკმარისი დრო ახალ რეალობაზე მოსარგებად. გადასახადის კონკრეტული ოდენობა 

ამ მომენტისთვის უცნობია. როგორც ქ-მა თანდილაშვილმა თქვა, სამინისტრო, ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) დახმარებით, ამჟამად ატარებს 

ყოვლისმომცველ კვლევას, რომელიც მოსაკრებლის ოდენობის დადგენის პროცესს 

წარმართავს. კონკრეტული ოდენობა დადგინდება მხოლოდ ხარჯ-სარგებლიანობის 
ანალიზისა და კერძო სექტორთან ერთად საკითხის დეტალური განხილვის შემდეგ. 

გადასახადის დაწესება 2024 წლიდან იგეგმება, მაგრამ როგორც ქ-ნმა თანდილაშვილმა 

აღნიშნა, თარიღი შეიძლება შეიცვალოს. ღონისძიებაზე ისიც აღინიშნა, რომ წყლის 

გამოყენების გადასახადის განსაზღვრა იგეგმება აუზისა და სექტორის დონეზე. 

თემა III: მდინარის გარემოსდაცვითი ხარჯი 

კანონპროექტში ხაზგასმულია გარემოსდაცვითი ხარჯის დაანგარიშების საჭიროება. MEPA-მ, 
პროგრამის მხარდაჭერით, უკვე მოამზადა გარემოსდაცვითი ხარჯის დაანგარიშების 

მეთოდოლოგიური დოკუმენტი. ქ-მა ნინო თანდილაშვილმა აღნიშნა, რომ საჭიროა 

დამატებითი კონსულტაციები შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს როგორც ქართული კონტექსტის სრულად ასახვა მეთოდოლოგიაში, 

ისე მისი განხორციელების შესაძლებლობა. 

თემა IV: ჩამდინარე წყლების მართვა 

განხილვის კიდევ ერთი თემა ჩამდინარე წყლების მართვა იყო. კანონპროექტის მიხედვით, 

ზედაპირული წყლის ობიექტში წყალჩაშვების სანებართვო სისტემის ამოქმედება დაგეგმილია 
2028 წლიდან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის, აკაკი 

ფანჩულიძის აზრით, სანებართვო სისტემის ამოქმედება შეიძლება დაჩქარდეს, რადგან 
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მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსები უკვე გამოიყო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 
ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის. ამ მიზნით, ქ-ნმა გიორგობიანმა აღნიშნა, რომ 

მიუხედავად იმისა, რომ MRDI აქტიურად არის ჩართული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 

ნაგებობების მშენებლობაში, არსებობს გარკვეული ფინანსური და ადამიანურ რესურსებთან 

დაკავშირებული შეზღუდვები, რაც აფერხებს პროცესს. 

PPD შეხვედრაზე მოსაზრებები გამოითქვა რეფორმის განხორციელების სხვა ასპექტებთან 
დაკავშირებითაც. უფრო ზუსტად, დაინტერესებულმა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ რამდენადაც 

მუნიციპალიტეტები იღებენ მეტ პასუხისმგებლობას და როლს (თუმცა 2030 წლიდან) 

რეფორმის ქვეშ, საჭიროა არსებობდეს ძლიერი კოორდინაციის მექანიზმები ცენტრალურ და 

ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ, ასევე, აღნიშნა, რომ დიდი ძალისხმევის 

მიმართვაა საჭირო მუნიციპალიტეტებში როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსების 
გაძლიერების კუთხით. 

4. რეფორმის მონიტორინგის ინდიკატორები 

„რეფორმეტრის“ კვლევითმა ჯგუფმა შეარჩია გარკვეული ობიექტური ინდიკატორები წყლის 

რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შესაფასებლად. ქვემოთ წარმოდგენილია 

შერჩეული ინდიკატორების დინამიკა 2015-2020 წლებში და ასევე, ჩამოთვლილია სხვა 

პოტენციური ინდიკატორები, რომელთა შესწავლაც მომავალში იგეგმება. 

4.1. წყალაღება ბუნებრივი ობიექტებიდან 

ბუნებრივი ობიექტებიდან წყალაღება გვიჩვენებს ზედაპირული წყალსატევებიდან 
(მდინარეების, ტბებისა და ზღვების ჩათვლით) და მიწისქვეშა ჰორიზონტებიდან შემდგომი 

გამოყენების მიზნით აღებული წყლის რესურსების მოცულობას. აღნიშნული მაჩვენებელი არ 

მოიცავს ტრანზიტული წყლის მოცულობას, რომელიც მიეწოდება დიდ არხებს, წყლის 

არაცენტრალიზებულ აღებას მოსახლეობის მიერ ჭებიდან, ბუნებრივი წყალსაცავებიდან და 
სხვა2. 

როგორც 1-ელი დიაგრამა გვიჩვენებს, მიწისქვეშა წყლის ობიექტებიდან ამოღებული წყლის 

მოცულობა შედარებით სტაბილურია 2015-2020 წლებში და მერყეობს 480 მილიონი კუბური 

მეტრიდან 512 მილიონ კუბურ მეტრამდე, ხოლო ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან 

                                                
2 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქსტატის სტატისტიკური პუბლიკაცია. 
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ამოღებული წყლის მოცულობა მეტად ცვალებადია და 2020 წლის მდგომარეობით, 1,568 მლნ 
კუბურ მეტრს შეადგენს. 

დიაგრამა 1. წყალაღება* ბუნებრივი ობიექტებიდან (მლნ მ3) 

 
* არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის აღებულ წყალს. 

წყარო: საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქსტატის წლიური პუბლიკაცია (2020, 
2017) 

4.2. წყლის გამოყენება 

აღნიშნული ინდიკატორი გვიჩვენებს სხვადასხვა წყაროდან (ზედაპირული, მიწისქვეშა, 

შახტური, ზღვის და სხვა) აღებული წყლის რესურსების გამოყენებას სხვადასხვა საჭიროების 

დასაკმაყოფილებლად: სასმელ-სამეურნეო, საწარმოო და სხვა საჭიროებებისათვის. მე-2 

დიაგრამაზე წარმოდგენილი გამოყენებული წყლის მოცულობა არ მოიცავს ბრუნვით 
წყალმომარაგებას, მეორად-მიმდევრობით გამოყენებულ ჩამდინარე წყალს, აგრეთვე, 

ჩამდინარე საკონტროლო-სადრენაჟე წყლებს. როგორც გრაფიკზეა ასახული, 2020 წელს, 2016 

წელთან შედარებით, საწარმოო საჭიროებებისთვის წყლის მოხმარება 53%-ით გაიზარდა და 

შეადგინა 403 მლნ მ3, ხოლო წყლის რესურსების გამოყენება სასმელ-სამეურნეო 
საჭიროებისთვის დროთა განმავლობაში მცირდება და 2020 წელს 257 მლნ მ3 შეადგინა. 

 

 

 

1,389 
1,630 

1,316 1,283 
1,600 1,568 

499 

480 

489 487 

486 512 

 -

 300

 600

 900

 1,200

 1,500

 1,800

 2,100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

მი
ლ

იო
ნი

 მ
3

წყლის აღება 
მიწისქვეშა წყლის 
ობიექტებიდან

წყლის აღება 
ზედაპირული 
წყალსატევებიდან



10 

USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა საჯარო-კერძო დიალოგი (PPD) წყლის რესურსების მართვის რეფორმის 
შესახებ 

 

დიაგრამა 2. წყლის გამოყენება (მლნ მ3) 

 
*არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის გამოყენებულ 

წყალს. 

წყარო: საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქსტატის წლიური პუბლიკაცია 
(2020) 

4.3. წყლის დანაკარგები 

აღნიშნული ინდიკატორი ასახავს წყლის აღების ადგილიდან მისი გამოყენების ან გადაცემის 
ადგილამდე ფილტრაციის, აორთქლების, გაჟონვის, ავარიის ან სხვა მიზეზის შედეგად 

დაკარგული წყლის მოცულობას3. როგორც მე-3 დიაგრამა გვიჩვენებს, წყლის დანაკარგების 

მოცულობა მილიონ კუბურ მეტრებში ისევე, როგორც მისი პროცენტული წილი 

წყალმომმარაგებელი საწარმოების მიერ წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებული წყლის 
მოცულობაში, დროთა განმავლობაში მცირდება. მიუხედავად ამისა, წყლის დანაკარგები 
საკმაოდ დიდია. 2020 წელს წყალმომმარაგებელი საწარმოების მიერ აბონენტებისთვის 

მიწოდებული წყლის 65% (492 მლნ მ3) დაიკარგა. 

 

 

 

                                                
3 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქსტატის წლიური პუბლიკაცია. 
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დიაგრამა 3. საყოფაცხოვრებო სექტორში წყლის დანაკარგები ტრანსპორტირებისას 

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

4.4. ჩამდინარე წყლების ჩაშვება 

მე-4 დიაგრამა გვიჩვენებს ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების და 

დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების (სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო (კომუნალური) 

ჩამდინარე წყლები (შახტური, წიაღისეული და დრენაჟული წყლების ჩათვლით), რომლებიც 
შეიცავენ დამაბინძურებელ ნივთიერებებს იმაზე დიდი რაოდენობით, ვიდრე ზღვრულად 

დასაშვებია4) მოცულობას. როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, ორივე ინდიკატორი 

დროთა განმავლობაში კლებადი ტენდენციით ხასიათდება (2019 წლის გამოკლებით). 2020 

წელს, დაბინძურებული ჩამდინარე წყლები ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე 

წყლების 31%-ს შეადგენდა. 

 

 

 

 

                                                
4 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქსტატის წლიური პუბლიკაცია. 
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მოცულობა (მილიონი მ3)

დანაკარგების წილი (%) წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებულ წყლის მოცულობიდან



12 

USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა საჯარო-კერძო დიალოგი (PPD) წყლის რესურსების მართვის რეფორმის 
შესახებ 

 

დიაგრამა 4. ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში 

 
წყარო: საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა. საქსტატის წლიური პუბლიკაცია 
(2020, 2017) 

4.5. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა 

მე-5 და მე-6 დიაგრამები ასახავს წყალარინების ქსელზსა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდ 
ნაგებობებზე მიერთებული მოსახლეობის პროცენტულ მაჩვენებელს. როგორც მე-5 დიაგრამა 

გვიჩვენებს, 2020 წლის მდგომარეობით, მოსახლეობის 50.1% მიერთებული იყო წყალარინების 

ქსელზე და მათგან 13.6% მიერთებული იყო წყალარინების ქსელზე ჩამდინარე წყლის 

გაწმენდის გარეშე. შესაბამისად, 2020 წელს საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების მხოლოდ 

36.5% გაიწმინდა (იხ. დიაგრამა 6). 
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ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში (მლნ მ3)

დაბინძურებული ჩამდინარე წყალი (%)
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დიაგრამა 5. წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე მიერთებული მოსახლეობა (%) 

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

დიაგრამა 6. ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებზე მიერთებული მოსახლეობა (%) 

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

4.6. წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობა 

მე-7 დიაგრამა გვიჩვენებს წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის 

პროცენტულ მაჩვენებელს 2015-2020 წლებში. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, წყალმომარაგების 
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სისტემაზე წვდომის მქონე მოსახლეობის წილი თანდათან გაიზარდა 59.5%-დან (2015 წ.) 68.9%-
მდე (2020 წ.) 

დიაგრამა 7. წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობა (%)  

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

4.7. სხვა შერჩეული ინდიკატორები 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორებისა, „რეფორმეტრის“ კვლევითი ჯგუფი გეგმავს 
მონაცემების შეგროვებას შემდგომ მაჩვენებლებზე სამომავლო დაკვირვებისთვის: 

• წყლის რესურსით მოსარგებლეების რაოდენობა; 

• მიწისქვეშა წყლებით სარგებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა; 

• ირიგაციის სისტემაში დაკარგული წყლის მოცულობა; 

• საწარმოო ჩამდინარე წყლების წმენდა; 
• წყლის ობიექტები, რომლებზეც განთავსებულია მონიტორინგის სადგურები. 

ვინაიდან წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებული გარკვეული ვალდებულებები 
მხოლოდ 2024 წლის შემდეგ ამოქმედდება, როგორც ეს კანონპროექტშია აღნიშნული, 

მომავალში არსებითი იქნება შემდეგი ინდიკატორების მონიტორინგიც: 

• ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყალაღებისთვის გაცემული ნებართვები და 
შედეგად მიღებული მოსაკრებელი; 

• წყლის ბალანსი; 

• წყლის ობიექტები „კარგი წყლის“ სტატუსით; 

• მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმები.
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დანართი 1. PPD ღონისძიება, პრეზენტაცია: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
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შენიშვნა: ამ ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, USAID-ის 
მეშვეობით, გაწეული დახმარების შედეგად. ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ 

ემთხვეოდეს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ-ის მთავრობის პოზიციას. 
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