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კანონპროექტის შემუშავების საფუძველი
AA-ის ვალდებულებები 

ევროკავშირის საბაზისო კანონმდებლობა

წყლის ჩარჩო დირექტივა (2000/60/EC)

დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ
(91/271/EEC)

დირექტივა წყალდიდობების რისკების შესახებ (2007/60/EC)

დირექტივა სოფლის მეურნეობის წარმოების შედეგად
გენერირებული ნიტრატებით წყლის დაბინძურების შესახებ
(91/676/EEC)

დირექტივა ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის
ხარისხის შესახებ (98/83/EC)



კანონპროექტის ძირითადი სიახლეები:

• წყლის რესურსების მართვის სტრატეგია;

• სააუზო მართვის რეგიონული სამსახურების დაარსება;

• სააუზო მართვის გეგმების შემუშავება;

• სააუზო საბჭოების ფორმირება;

• სპეციალურ წყალსარგებლობაზე სანებართვო სისტემის შემოღება;

• წყალსარგებლობაზე მოსაკრებლის შემოღება
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“წყლის რესურსების მართვის შესახებ” კანონპროექტის
შემუშავების ეტაპები

2012
კანონპროექტ
ის კონცეფცია

2013 -2014 
კანონპროექტ
ის პირველი 

ვერსია)

2015  საჯარო 
განხილვები, 
საერთაშორი

სო 
ექსპერტების 

რევიზია

2016-2017
კომენტარებზე 

მუშაობა,  
რეგულირების 

ზეგავლენის 
შეფასება (ISET),

სხვა 
კანონმდებლობა

სთან 
შესაბამისობის 

ანალიზი

2018                              
საჯარო 

განხილვები,, 
კონსულტაციები 
დაინტერესებულ 
მხარეებთან, PPD, 

მომზადება 
პარლამენტში 
წარსადგენად



ბოლო ღონისძიებები

• საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგი (საქართველოს პარლამენტის გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის,USAID-ის პროექტის ‘’მმართველობა
განვითარებისთვისა’’ (G4G) და ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრის (BEC) ერთობლივი
ორგანიზებით

• დეპუტატის საინფორმაციო ბარათი



66

შემუშავებულია კანონქვემდებარე აქტების პროექტები

წყლის ობიექტების იდენტიფიკაციისა და საზღვრების დადგენის 
წესის შესახებ 

სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების, განხილვისა და 
დამტკიცების პროცედურის შესახებ 

მდინარეთა აუზების/სააუზო უბნების საზღვრების 
დამტკიცების შესახებ

წყლის რესურსების მონიტორინგის დაგეგმვისა და 
განხორციელების წესის  შესახებ

ზედაპირული წყლის ხარისხის სტანდარტების შესახებ

ზედაპირული წყლის ობიექტებში ურბანული და სამრეწველო 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შესახებ

სააუზო მართვის საკონსულტაციო–საკოორდინაციო საბჭოების 
შექმნისა და საქმიანობის წესის შესახებ

7
კანონქვემდებარე

აქტი



77

შემუშავების პროცესშია
კანონქვემდებარე აქტების პროექტები

წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების ეროვნული 
სტრატეგია

საბანაო წყლების შესახებ

წყალდაცვითი ზოლის შესახებ

ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის ხარისხის  
შესახებ

4
კანონქვემდებ

არე აქტი



88

სააუზო მართვის ტერიტორიული ერთეულები/სააუზო
უბნები
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სააუზო მართვის გეგმები (შემუშავების პროცესში)
EUWI+, REC Caucasus

ჭოროხი-აჭარისწყალი

EPIRB, 
EUWI+, 

REC 
Caucasus

ალაზანი- იორი

EUWI+, 
REC 

Caucasus

ხრამი-დებედა

EUWI+, 
REC 

Caucasus
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სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების 
მეთოდოლოგია (G4G, USAID)

ეკოლოგიური
სტატუსისა და
ეკოლოგიური
პოტენციალის
კლასიფიკაციa

ზეწოლისა და
ზემოქმედები
ს ანალიზი და

რისკის
შეფასებa

საქართველოს
მდინარეების

გარემოსდაცვი
თი ხარჯის
შეფასების

მეთოდოლოგი
ის 

სახელმძღვანე
ლო

წყლის 
რესურსების 

მართვის 
მნიშვნელოვან
ი საკითხებისა 

და 
ღონისძიებების 

პროგრამის 
შესახებ 

გარემოსდაცვი
თი მიზნების 

დადგენისა და 
გამონაკლისებ
ის დაშვების 
პირობების 

შესახებ
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წყალთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო აქტები

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი (2017)

„ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი
პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის დადგენილება (2018)

წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ჩამდინარე წყლის
ჩაშვებისა და მიღების პირობებისა და დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმების შესახებ
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის დადგენილება (2018)

„სამრეწველო ემისიების პრევენციისა და კონტროლის შესახებ“ 
კანონპროექტი

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონპროექტი

მოქმედი

შემუშავების
პროცესში
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