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Abstract 

  In this dissertation - "The role of the Georgian government in the management of drinking 

water resources" - We want to present a vision of how the state manages drinking water resources, 

how regulated are the legislative requirements, how satisfied are the population with the quality 

of the supplied drinking water, what is the role of regulatory bodies, how sufficient and effective 

the measures taken are and how we should make water resources management more efficient. 

  Water is indispensable for life, which is why all over the world, drinking water, unlike 

other livelihoods, is particularly perceived and treated as drinking water resources differently. In 

1992, access to water was recognized by the international community as a fundamental human 

right. This happened when the International Convention on Water Resources, as well as the 

protection of the environment, approved the status of water as an economic commodity. 

  The urgency of the topic is due to the fact that drinking water is of special importance and 

requires special care and maintenance. 

  It should be noted that the water resources available in Georgia are sufficient to meet the 

existing demand for water in the country. Nevertheless, the majority of citizens living in Georgia 

still have limited access to safe drinking water. There are many reasons for this, but the main 

reason is the lack of a unified mechanism. The drinking water protection mechanism is not 

perfect, which ensures large losses of drinking water, its pollution, improper water consumption 

and restriction of quality drinking water supply to the population. 

  Sustainable development, with its ecological, economic and social aspects, is an 

opportunity for the country to develop and move forward. One of the conditions and 

requirements for sustainable development is the protection and rational use of water resources.  

  The importance of the existence of a water resources system in Georgia is not yet fully 

understood, therefore, the state policy on water management is not fully formulated. Despite a 

number of planned works, water resources management remains one of the main challenges for 

our country. 

  In the process of water resources management, such important issues as: Large loss of 

drinking water, Unequal use of both groundwater and surface water, Limited supply of drinking 

water to the population, Incomplete access to drinking water, inadequate control measures, Lack 

of a unified approach and general management problems. 

  Most of Georgia's water supply system was built in the 1950s in the previous century. 

Rehabilitation of the main buildings, distribution networks is being carried out in stages, although 

it is so long in time, the effect is not visible.  

  In order to achieve efficient management of strategic drinking water resources, tailored to 

the capabilities of the country, It is necessary to formulate a unified approach. The existing 

management structure and attitudes are completely changeable. The results of the study also show 

that over the years the situation regarding water management has not changed and can not lead to 

any results.  

  It is important to develop modern approaches with active and direct involvement of the 

population, this, on the one hand, provides citizens with a sense of the importance of their own 

role and, on the other hand, strengthens the management of water resources. 

  The development of a community depends significantly on the quantity and quality of 

water. Water is important for a person, as well as a major determinant of his health, and as for the 

supply of safe drinking water, without restriction, it is a human right. 

  Today, the scarcity of drinking water resources and / or their misuse is a big problem not 

only in our country, but also worldwide. This problem clearly demonstrates the need to create a 

comprehensive instrument for the management of drinking water resources and to establish a 

reasonable and linear state policy for management. It is true that compared to other countries, 

water resources in Georgia are many, but there is no single comprehensive mechanism. Which 
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ensures the reduction of drinking water losses, water economy and uninterrupted supply of 

quality drinking water to the population.  

  The dissertation discusses the mechanisms of protection of drinking water resources with a 

view to minimizing losses and maximizing utilization. Problems related to drinking water 

management in Georgia have been studied and analyzed, national legislation related to water 

resources management, The main challenges of water resources management in Georgia are 

analyzed and the assessment of drinking water quality in Georgia is shown. The paper focuses on 

drinking water management models and water supply problems in Georgia. The state of drinking 

water resources in Georgia, quality monitoring and evaluation are discussed. Typical water supply 

problems in Georgia are listed, as well as diseases and risks related to drinking water quality. 

Describes the division of responsibilities in the field of water resources management, normative 

provision (legislation). Models of water resources basin management are discussed on the example 

of European countries, the Water Framework Directive, the role of the state in water control.  

  In the present dissertation, we have conducted four different types of research and 

reviewed the current state policy on drinking water management. The results of laboratory studies 

conducted by the state on the quality of drinking water (by years) are analyzed, The condition of 

the population, problems and aspirations in this direction are certain; Drinking water control LLCs 

/ NNLEs (in Shida Kartli region) surveyed and the situation with regard to the management of 

drinking water resources, Environmental Action Plan 2017-2021. Under the National Program. 

  Based on the results of our research, appropriate conclusions are drawn and 

recommendations are developed. 

 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა − განპირობებულია იმით, რომ სასმელი წყალი  

განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა და განსაკუთრებულ მოფრთხილებას და 

მოვლას საჭიროებს. მართალია, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, წყლის რესურსები 

საქართველოში ბევრია, მაგრამ ქვეყანაში არ არსებობს ერთიანი მექანიზმი, 

რომელიც უზრუნველყოფს სასმელი წყლის დანაკარგების შემცირებას, 

ინფრასტრუქტურის დროულ და მასშტაბურ განახლებას, წყლის ეკონომიას და 

მოსახლეობისთვის ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდებას. ადამიანებს წყალი 

ეხმარება ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში, ხოლო რაც 

შეეხება უსაფრთხო სასმელი წყლისადმი ხელმისაწვრომობის შეუზღუდაობას,  ეს 

ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძირითადი უფლებაა.  

 აუცილებელია განისაზღვროს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სასმელი 

წყლის რესურსების დაცვის მექანიზმი, ნაკლები დანაკარგებისა და მაქსიმალურად 

ათვისების გათვალისწინებით, რომლიც ამჟამად სრულყოფილი არ არის. 

მომავალში,  არსებული წყლის რესურსები შესაძლებელია ქვეყნის ექსპორტის 

ძირითად წყაროდ იქნეს გამოყენებული. 
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შესასწავლი და დასამუშავებელია წყლის ბიოლოგიური შემადგენლობა 

(რეგიონების მიხედვით), ასათვისებელი წყლის რესურსის რაოდენობა, შესასწავ-

ლი და გამოსაკვლევია ყველა ბუნებრივი წყარო, რომელიც სასმელ წყლად არის 

გამოყენებული და აუცილებელად გასაკონტროლებელია წყლის დანაკარგები, 

როგორც თვითნებური დანაკარგი, ისე ადამიანების განზრახ ჩარევით. სასმელი 

წყალი განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოს 

მდებარეობიდან გამომდინარე. უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან, სასმელი 

წყლის სრულყოფილი მართვის მექანიზმის განსაზღვრა, არსებული პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად.  

მდგრადი განვითარება მისი ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური 

ასპექტებით ქვეყნის განვითარებისა და წინსვლის შესაძლებლობას იძლევა. 

სწორედ მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი პირობა და მოთხოვნაა წყლის 

რესურსების დაცვა და რაციონალურ გამოყენება. 

საკვლევი პრობლემები -  საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე 

გაცნობიერებული წყლის რესურსების სისტემის არსებობის მნიშვნელობა და 

სრულყოფილად არ არის ჩამოყალიბებული წყლის რესურსების მართვის 

სახელმწიფო პოლიტიკა. წყლის რესურსების მართვის პროცესში, ჩანს ისეთი 

მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: სასმელი წყლის დიდი დანაკარგი, 

მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის შეზღუდული მიწოდება, შეზღუდული 

მიწოდება უვნებელ სასმელ წყალზე, არათანაბარი გამოყენება როგორც მიწისქვეშა 

ასევე ზედაპირული წყლების, არასრულყოფილად დაცული წყლის სათავე 

ნაგებობები, მოძველებული ინფრასტრუქტურა, არასაკმარისი ლაბორატორიული 

კვლევები, აღურიცხავი წყალსადენები, კონტროლის არასათანადო ზომები, 

ერთიანი მიდგომის არარსებობა და მართვის ზოგადი პრობლემები.  

კვლევის მიზნები და ამოცანები: კვლევის მიზანი - არის სასმელი წყლის 

რესურსების მართვის მექანიზმებისა და სასმელი წყლის რესურსების რაციონა-

ლურად გამოყენების სამართლებრივი რეგულირების  კომპლექსური კვლევა, 

სახელმწიფოს მართვის შესწავლა, სისტემის მართვის სრულყოფისთვის რეკომენ-

დაციების შემუშავება, მაკონტროლებელი ორგანოების მუშაობის შესწავლა. ერთ-

ერთ ძირითად მიზანს ასევე წარმოადგენს,  სასმელი წყლის რესურსების მართვაში 

არსებული ისეთი პრობლემების იდენტიფიცირება, კვლევა და,  შეძლების-
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დაგვარად, რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს:  

✔ მოსახლეობისთვის მუდმივ მიწოდებას, უვნებელი სასმელი წყლის და ეს არ 

იქნება მხოლოდ საათობრივი მიწოდება;  

✔ ყველა დასახლებულ ადგილას, ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების 

სისტემების სრულყოფილ მოწესრიგებას;  

✔ არსებული პრობლემების  აღმოფხვრისათვის, მართვის სათანადო 

სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და  სასმელი წყლის რესურსების 

მართვის სისტემის მსოფლიო სტანდარტებთან მიახლოვებას, რაც ხელს 

შეუწყობს მოსახლეობის კეთილდღეობას.  

კვლევის ამოცანები - სასმელი წყლის მართვისა და სახელმწიფო პოლიტი-

კის რეალიზაციის პრაქტიკის შესწავლაა ადგილობრივ დონეზე, შიდა ქართლში.  

ძირითადი საკვლევი საკითხები და განსახორციელებელი ამოცანები 

ასეთნაირად ჩამოვაყალიბეთ: 

 სახელმწიფოს ამჟამინდელი პოლიტიკა სასმელი წყლის რესურსების 

მართვასთან დაკავშირებით;  

 სასმელი წყლის რესურსების დანაკარგების მიზეზები და მათი აღმოფხვრის 

გზების მოძიება;  

 სახელმწიფოს როლის დადგენა სასმელი წყლის რესურსის მართვაში; 

 სახელმწიფოსა და მაკონტროლებელ ორგანოებს შორის, მონაცემთა 

გაცვლის სისტემის ეფექტიანობის შესწავლა  და არსებული ხარვეზების 

აღმოფხვრისთვის რეკომენდაციების შემუშავება;  

 სასმელი წყლის რესურსის ეფექტური მართვასა და ეფექტური სისტემის 

ჩამოყალიბებაში მოქალაქეების როლის განსაზღვრა;  

 მოქალაქეთა ცნობიერების შესწავლა და მათი პრობლემების იდენტიფი-

ცირება, სასმელ წყალთან დაკავშირებით;  

 მექანიზმის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება 

სასმელი წყლის რესურსის მაქსიმალური გამოყენება მინიმალური 

დანახარჯების გათვალისწინებით;  

 ჩატარებული კვლევის საფუძველზე იმ პრობლემების გამოვლენა, რომელიც 

ხელს უშლის სასმელი წყლის რესურსების ეფექტიან მართვას.  
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კვლევის საგანია - საქართველოს წყლის რესურსების მართვაში არსებული 

სისტემური პრობლემები, სასმელი წყლის მაკონტროლებელი კომპანიები და 

სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფის მდგომარეობა შიდა ქართლში. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს - სახელმწიფოს როლი და პოლიტიკა 

სასმელი წყლის რესურსების მართვაში.  

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია - ნაშრომში დასახული მიზნებისა და 

ამოცანების განხორციელებისთვის გამოყენებულია კვლევის მეთოდები: 

ემპირიული კვლევა (მონაცემთა ანალიზი, გვ. 52); რაოდენობრივი კვლევა 

(გამოკითხვა, გვ. 61) თვისებრივი კვლევა (კითხვარი, ინტერვიუ, გვ. 76); 

მეორეული კვლევა (გვ. 89). 

კვლევის ინსტრუმენტად წარმოდგენილია ოთხივე მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის სტრუქტურირებული გამოკითხვა სპეციალური ანკეტა-კითხვარის 

მეშვეობით, რომელიც განხორციელდა საქართველოში სასმელი წყლის ხელმისაწ-

ვდომობისა და ხარისხის საკითხებზე. საჯარო ინფორმაცია გამოთხოვილ იქნა 

აღმასრულებელი ორგანოებიდანაც.   

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობისას, ჩვენ დავამუშავეთ ქართული და 

უცხოური ანალიტიკური და სამეცნიერო ლიტერატურა, გამოვიყენეთ ის 

საკანონმდებლო დოკუმენტები, რომელიც მოქმედია, ასევე პუბლიკაციები, 

სამეცნიერო სტატიები, კვლევები, ევროპული ქვეყნების წყლის მართვის 

სისტემები  და ასევე მიმოხილულია არაერთი უცხოური ლიტერატურა.  

სამეცნიერო სიახლეს  წარმოადგენს ის, რომ: 

- საქართველოში პირველად, კომპლექსურად შესწავლილია შიდა ქართლის 

რეგიონში შემავალ ოთხივე ტერიტორიულ ერთეულში (გორი, ხაშური, 

ქარელი, კასპი-ს მუნიციპალიტეტები) არსებული მდგომარეობა სასმელი 

წყლის სახელმწიფო მართვასა და პოლიტიკასთან დაკავშირებით;  

- შესწავლილია სასმელი წყლის მაკონტროლებელი შპს/ააიპ-ები  საქმიანობა 

აღნიშნულ ტერიტორიულ ერთეულებში;  

- გამოვლენილია  სასმელი წყლით მოსახლეობის უზრუნველყოფის კუთხით 

არსებული პრობლემები შიდა ქართლში და გარკვეულია მოსახლეობის 

მდგომარეობა და სურვილები ამ მიმართულებით; 

- იდენტიფიცირებულია სასმელი წყლის მოხმარებასთან დაკავშირებული 
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საფრთხეები აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში (2015-2020წწ) ჩატარებ-

ული კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე; 

- დადგენილია წყლის რესურსების სახელმწიფო მართვის მთავარი 

გამოწვევები საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა 2017-2021 

წლების ეროვნული პროგრამის ანალიზის საფუძველზე;  

- შემუშავებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები სასმელი წყლის რესურსების 

სახელმწიფო მართვის სრულყოფისათვის.  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა - არის ის, რომ 

კვლევის პროცესში ჩამოყალიბებული მეცნიერული შეხედულებები, დებულებები, 

დასკვნები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს  როგორც 

სახელმწიფოს მიერ სასმელი წყლის რესურსების  მართვის სტრატეგიის 

შემუშავების პროცესში, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

მიერ მოსახლეობისთვის ხარისხიანი სასმელი წყლის  მიწოდების  ეფექტიანი 

მექნიზმების დამუშავებისთვის.  

ვფიქრობ, ჩვენი რეკომენდაციები იქნება სახელმწიფოსა და მდგრად 

განვითარებაში მონაწილე სტრუქტურების ურთიერთობისა და ურთიერთქმე-

დების ახალი მატრიცა, თანამედროვე სტანდარტის ფორმირების მოდელი.   

უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი თემატიკის ნაშრომები, კვლევები და 

შედეგები არსად შეგვხვედრია.   

 ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები - დისერტაციის ძირითადი კვლევე-

ბი და დებულებები წარდგენილია  1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე 

და ასახულია  3 სამეცნიერო სტატიაში.  

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - ნაშრომი შეიცავს 107 კომპიუტერზე 

ნაბეჭდ გვერდს და  შედგება შესავლისგან, 3 თავის, 13 ქვეთავის, დასკვნისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან.  

მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1.  სასმელი წყლის რესურსების დაცვის მექანიზმი ნაკლები დანაკარგებისა და 

მაქსიმალურად ათვისების გათვალისწინებით   

1.1. სასმელი წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები 
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საქართველოში  

1.2. წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებული ეროვნული  

კანონმდებლობა  

1.3. წყლის რესურსების მართვის მთავარი გამოწვევები საქართველოში  

1.4. სასმელი წყლის ხარისხის ზოგადი შეფასება  

თავი 2. სასმელი წყლის რესურსების მართვის მოდელები და წყალმომარაგების 

პრობლემები საქართველოში  

2.1. სასმელი წყლის რესურსების მდგომარეობა  საქართველოში, ხარისხის 

მონიტორინგი და შეფასება  

2.2. წყალმომარაგების ტიპური პრობლემები საქართველოში, რისკები და 

დაავადებები, რომელიც დაკავშირებულია სასმელი წყლის ხარისხთან  

2.3. წყლის რესურსების მართვაში სახელმწიფოს მხრიდან 

პასუხისმგებლობების განაწილება და ნორმატიული უზრუნველყოფა 

2.4. წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები ევროპული ქვეყნების 

მაგალითზე  

2.5. წყლის ჩარჩო დირექტივა, სახელმწიფოს როლი წყლის  

კონტროლზე  

თავი 3. სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების პრობლემები შიდა ქართლის 

რეგიონში 

3.1. საფრთხეების იდენტიფიცირება  (2015 – 2020წწ.), რომელიც 

უკავშირდება სასმელი წყლის მოხმარებას,  ემპირიული კვლევის შედეგების 

მიხედვით  

3.2. სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები შიდა ქართლში 

(მოსახლეობის გამოკითხვის მონაცემთა ანალიზზე დაყრდნობით)  

3.3. სასმელი წყლის მაკონტროლებელი კომპანიები შიდა ქართლში და მათ 

მიერ გატარებული ღონისძიებების ანალიზი  

3.4. საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა 2017-2021 წლების 

ეროვნული პროგრამის მიმოხილვა და შედეგების ანალიზი წლების 

მიხედვით  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა   
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია სასმელი წყლის რესურსების დაცვის 

მექანიზმები ნაკლები დანაკარგებისა და მაქსიმალურად ათვისების გათვალისწი-

ნებით. შესწავლილი და გაანალიზებულია სასმელი წყლის რესურსების 

მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში, წყლის რესურსების 

მართვასთან დაკავშირებული ეროვნული  კანონმდებლობა, გაანალიზებულია 

წყლის რესურსების მართვის მთავარი გამოწვევები საქართველოში და ნაჩვენებია 

საქართველოს სასმელი წყლის ხარისხის შეფასება.  

საქართველოში ჯერჯერობით სრულყოფილად არ არსებობს წყლის 

რესურსების ინტეგრირებული მართვის პოლიტიკის განხორციელებისათვის 

საჭირო ინსტრუმენტები და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, წყლის რესურსების 

ინტეგრირებული მართვა არ წარმოადგენს ეროვნული პოლიტიკის  ერთ-ერთ 

ძირითად საფუძველს. ქვეყანაში აღრიცხული წყალსადენებისა და სისტემების 

დიდი ნაწილი ექსპლუატაციის დარღვევით მუშაობს. უმეტესობა დაკავშირე-

ბულია ტექნიკურ ნაწილთან, ამასთანავე სანიტარული ნორმების დარღვევასთან.  

უმეტეს ნაწილში დარღვეულია სანიტარული დაცვის ზონები, ინფრასტრუქტურა 

არ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს. საქართველოს მასშტაბით წყლის 

მიწოდება არ არის უწყვეტი და ხდება საათობრივად, ეს კი ქმნის წყლის 

დაბინძურების დამატებით რისკს. ჩვენს ქვეყანაში, სასმელი წყლის ხარისხს 

აკონტროლებს „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი“, რომელიც 

საქართველოს მთავრობამ 2014 წელს მიიღო და ცნობილია, როგორც № 58 

დადგენილება. სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს სასმელი 

წყლის ხარისხის კონტროლს. არსებულ ტექნიკური რეგლამენტი წყალმომარაგების 

ყველა სისტემისთვის არის ერთნაირი და ამასთანავე არ არის გათვალისწინებული 

ქვეყნისთვის დამახასიათებელი კლიმატური პირობები და გეოგრაფიული 

მდებარეობა ზედაპირული წყაროები და გრუნტის წყლებიც, რომელიც 

ანთროპოგენურ ზემოქმედებას განიცდის. სასმელი წყლის ლაბორატორიულ 

კვლევებში ძირითადად გხვდება: ქიმიური და მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები, 

პესტიციდები და მძიმე ლითონები, ასევე ნავთობპროდუქტებიც რაც ერთ-ერთი 

განმაპირობებელი რისკ ფაქტრორია წყლისმიერი დაავადებების.  

ქვეყანაში სამწუხაროდ, სათანადოდ არ არის მიჩნეული წყლის რესურსების 
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მართვის მნიშვნელობა. იმ შეთანხმების თანახმად, რომელიც საქართველომ 

ევროკავშირთან დადო, ვალდებულია ჰარმონიზაცია მოახდინოს უკვე არსებული 

კანონმდებლობისა და შეუსაბამოს ევროპულს. ეს უნდა გახდეს ქვეყნისთვის 

პრიორიტეტი, რადგან ეს იქნება სერიოზული პრობლემა, როგორც სასოფლო-

სამეურნეო მეურნეობებისთვის, ასე კომპანიებისთვის. წყალმომარაგება ერთ-ერთ 

მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვეყნის განვითარებისთვის. ერთ-ერთი 

მნიშნელოვანი კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 1997 წელს მიიღო 

„საქართველოს კანონი წყლის შესახებ“. აღნიშნული კანონის მეოთხე მუხლში 

გაწერიალია მიზნები, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული. აღნიშნული 

მიზნები უშუალოდ წყალთან დაკავშირებითაა: რომელიც უკავშირდება 

სახელმწიფოს, მოსხლეობას, წყლის ობიექტებს, იმას, თუ როგორ უნდა 

მოვახდინოთ წყლის სისტემებზე არასასურველი ზემოქმედება და სხვ. 

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდესი 

ასევე ავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს სასმელი წყლის მიწოდებისა და 

წყალარინებით მომსახურების უზრუნველყოფას. 2010 წელს, საქართველოს 

პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა კანონი, სახელმწიფო ქონების შესახებ. 

აღნიშნული კანონის მეოთხე მუხლში: „სახელმწიგო ქონება, რომელიც 

პრივატიზაციას არ ექნემდებარება“ - მოცემულია, რომ წყლის რესურსები და 

ტერიტორიული წყლები არ ექვემდებარება პრივატიზაციას. აღნიშნულ მუხლში 

ასევე ვკითხულობთ, რომ წყალმომარაგების წყლის ობიექტების სანიტარიული 

დაცვის ზონის პირველი სარტყელი, მკაცრი რეჟიმის ზონაა. ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი კანონი, რომელსაც დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს არის, კანონი 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პარლა-

მენტმა 2018 წელის 4 მაისს მიიღო. ეს კანონი სამართლებრივ საფუძვლებს ადგენს 

საჯარო და კერძო სექტორებს შორის, ადგენს წესებს და პროცედურებს, ასევე იმ 

პრინციპებს, რომლის დაცვაც უნდა მოხდეს მათი თანამშრომლობის დროს.  

წყლის რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში საკმაოდ ბევრია 

და ესენი გახლავთ: წყლის რესურსების გამოყენების დაბალი ეფექტიანობა და 

მაღალი დანაკარგები, განსაკუთრებით საყოფაცხოვრებო სექტორში; გაუწმენდავი 

ჩამდინარე წყლების ჩაშვება წყლის ობიექტებში; გაუკონტროლებელი სათავე 

ნაგებობები; სასმელი წყლის ლაბორატორიული კვლევების სიმწირე ან/და 
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არარსებობა; სამთო-მოპოვებითი წარმოების ობიექტებიდან გაუწმენდავი ან 

არასათანადოდ გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება, რაც წყლის ობიექტების 

მძიმე ლითონებით და სხვა დამბინძურებლებით დაბინძურებას იწვევს; 

წყალსამეურნეო ინფრასტრუქტურის - წყალმომარაგების და წყალარინების 

ქსელების მძიმე მდგომარეობა; არსებული წყალმომარაგების წყაროების 

სანიტარული დაცვის ზონების ხშირი მონიტორინგი და არარსებობის შემთხვევაში 

პროექტების შემუშავების და დამტკიცების საჭიროება.  

წყლის რესურსების არარაციონალურ მოხმარებას  ხელს უწყობს: ხარვეზები 

კანონმდებლობის აღსრულებაში, რაც ძირითადად გამოწვეულია ფინანსური და 

ადამიანური რესურსების სიმცირით; არ არსებობს სრულყოფილი მონაცემები  

წყლის აღებისა და მოხმარების შესახებ;  მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

სიმწირე. 

საქართველოში ჩატარებული სხვადასხვა კვლების უმეტესობა ტარდება 

ბიოლოგიურ-ქიმიურ, პარაზიტოლოგიურ და ზოგიერთ შემთხვევაში რადიაციულ 

მაჩვენებლებზე. სწორედ ამ მაჩვენებლებით განისაზღვრება სასმელი წყლის 

როგორც უვნებლობა, ასევე ხარისხი. უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ამ სახით 

ტესტირებას აქვს არაერთი უარყოფითი მხარე და ესენია: ფინანსური მხარე - 

უფრო მეტი ლაბორატორიული კვლევისთვის ყველა მაჩვენებელზე; დრო - 

ლაბორატორიული კვლვევის შედეგების მიღება დროში გაწელილია და ჩვენ არ 

გვაძლევს მოსახლეობის დროულად გაფრთხილების შესაძლებლობა; მხოლოდ 

ტესტირებით ვერ ხდება დადგენა თუ სად ან როდის და რატომ მოხდა 

დაბინძურება. უვნებელი სასმელი წყლის უზრუნველსაყოფად, სასმელი წყლის 

ტესტირება მნიშვნელოვანია, თუმცა მნიშვნელოვანია სხვა ზომების გატარებაც. 

სახელმწიფომ უნდა აიღოს ვალდებულება სასმელი წყლის მაკონტროლებელ 

კომპანიებზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, სადაც მაკონტროლებელი კომპანია კერძოა, 

სახელმწიფომ მათ უნდა დაუწესოს ისეთი მოთხოვნები (მაგ,: ბუნებაზე, 

ეკოლოგიაზე, გარემოზე ზრუნვა.. დარღვევის შემთხვევაში დიდი ჯარიმები ან/და 

უფლებამოსილების შეწყვეტა), რომ კერძო კომპანიამ თავად განაცხადოს უარი. 

დღეისათვის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონში მოცემულია, 

რომ „სოციალური პასუხისმგებლობა, გარემოზე ზრუნვა, ადგილობრივი 

ნიუანსების ცოდნა და პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზების უნარიც 
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მთავრობის კონტრიბუციაა“, ვფიქრობთ ეს ნაწილი გადასახედია და აუცილე-

ბელია გარემოზე ზრუნვა სწორედ კერძო კომპანიის ვალდებულებად იყოს. 

ნაშრომის მეორე თავში - ყურადღება ეთმობა სასმელი წყლის რესურსების 

მართვის მოდელებს და წყალმომარაგების პრობლემებს საქართველოში. 

განხილულია სასმელი წყლის რესურსების მდგომარეობა  საქართველოში, 

ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება. ჩამოთვლილია წყალმომარაგების ტიპური 

პრობლემები საქართველოში, ასევე მოცემულია სასმელი წყლის ხარისხთან 

დაკავშირებული დაავადებები და რისკები. აღწერილია პასუხისმგებლობათა 

განაწილება წყლის რესურსების მართვის სფეროში, ნორმატიული უზრუნველყოფა 

(კანონმდებლობა). განხილულია წყლის რესურსების სააუზო მართვის მოდელები 

ევროპული ქვეყნების მაგალითზე, წყლის ჩარჩო დირექტივა, სახელმწიფოს როლი 

წყლის კონტროლზე.  

საქართველოს ტერიტორიაზე წყლის რესურსების ძირითად წყაროებს 

მდინარეები, გრუნტის წყლები, მყინვარები, ჭაობები, ტბები და წყალსაცავები 

წარმოადგენენ. ქიმიური და ბიოლოგიური აგენტების არსებობამ სასმელ წყალში 

შეიძლება გავლენა იქონიოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და გამოიწვიოს 

სხვადასხვა ფიზიოლოგიური ძვრები ან გახდეს მათი მდგომარეობის გაუარესების 

მიზეზი. მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლები, ჩვენს ქვეყანაში, გამოყენებულია 

როგორც სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროები. მიწისქვეშა მტკნარი 

წყლები, ჩვენს ქვეყანაში, ყველაზე კარგი ხარისხის სასმელად ვარგის წყალს 

წარმოადგენს. სასმელ წყლად ძირითადად გრუნტის წყლებია გამოყენებული და 

ის ძალიან მარტივად ბინძურდება არტეზიული წყლებისგან განსხვავებით.  

დაბინძურების ძირითადი მიზეზზე რომ ვისაუბროთ, ეს ძირითადად გახლავთ: 

დასახლებულ პუნქტებში არსებული არასათანადოდ მოწყობილი სანიტარიულ-

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, არასწორი პრაქტიკა ნარჩენების მართვის, 

სოფლის მეურნეობაში არამიზნობრივად გამოყენებული ქიმიური და ორგანული 

სასუქები, ასევე მოძველებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც გვხვდება 

ქალაქებშიც და სოფლებშიც, საწარმოებიდან გაუწმენდავი წყლის ჩადინება. დღეის 

მონაცემით, საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის მცირე ნაწილს მიეწოდება 

მხოლოდ უვნებელი და უსაფრთხო სასმელი წყალი უწყვეტად. ხშირია ავარიები 

და აქედან გამოწვეული წყლის დანაკარგები, ხშირია ანთროპოგენური 
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ზემოქმედება, ეს ყოველივე კი იწვევს სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების 

შეფერხებას. იმის გამო, რომ წყლით გამოწვეული ეპიდაფეთქების გამომწვევი 

მიზეზების იდენტიფიცირება ხშირად ვერ ხდება, კვლევები ყოველთვის 

ადასტურებს რომ სავარაუდო დამაბინძურებელი  ჩამდინარე წყლებია.  

ჩვენს ქვეყანაში, პასუხისმგებლობები, რომელიც დაკავშირებულია წყლის 

რესურსების მართვასთან გადანაწილებულია სხვადასხვა უწყებებს შორის. წყლის 

რესურსების მართვაში კომპეტენტური ორგანოებია:  შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელიც 

ექვემდებარება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს; 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინიტრო; რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმარ-

თველობის ორგანოები.  

წყლის რესურსების მართვის უცხოური მოდელები: 

ისრაელი - თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ისრაელში ფაქტობრივად 

წყალი არ არის, ამის მიუხედავად ყველას მიეწოდება ცხელი წყალი. ეს ხდება 

მზის ბატარეებს მეშვეობით, რომელმაც შეცვალა ჰიდროელექტროსადგურები. 

ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მთებში მიწის ქვეშ ტბებია და სწორედ 

აქედან მოჰყავთ წყალი უდაბნოში. სასმელი წყლის წყაროები ისრაელში 

შემდეგნაირად ნაწილდება: ონკანის წყლის მიწოდება ისრაელში ძირითადად 

ეფუძნება მიწისქვეშა წყლების ამოტუმბვას (მთისა და სანაპირო წყალსაცავის), 

ზედაპირული წყლების (კინერეტის ტბა, წყაროები და მდინარეები) და მარილიანი 

ზღვის წყალს (ხმელთაშუა ზღვა და წითელი ზღვა).  

საფრანგეთი  - 6 ჰიდროგრაფიული აუზი - აუზებში შექმნილია წყლის 

კომიტეტები (წყლის პარლამენტები) და წყლის სააგენტოები; წყლის კომიტეტის 

ფუნქცია – აუზის განვითარების პოლიტიკის განსაზღვრა, წყალზე ტარიფების 

დადგენა (შემადგენლობაში შედიან წყალმოსარგებლეთა, მუნიციპალიტეტებისა 

და სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები); წყლის სააგენტო 

წარამოადგენს აღმასრულებელ ორგანოს, რომლის  ფუნქცია  არის აუზის განვითა-

რების პოლიტიკის რეალიზაცია თვითდაფინანსების საფუძველზე. ექვემდებარება 

გარემოს დაცვის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს; დაფინანსების წყაროა – 

გადასახადები წყლის აღებაზე და ჩამდინარე წყლების ჩაშვებაზე.  
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ნიდერლანდი - წყლის საბჭოების დაკომპლექტება ხდება არჩევნებით 

(ნებისმიერი მოქალაქეს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა); წყლის საბჭოები 

არიან თვითდაფინანსებაზე. დაფინანსების წყაროებია: გადასახადი, რომელიც 

იხდიან ყველა მოქალაქე და მიწის მფლობელი, აგრეთვე გადასახადი ჩამდინარე 

წყლების ჩაშვებაზე; მუნიციპალიტეტი პასუხიმგებელი არის მხოლოდ 

საკანალიზაციო სისტემების (ქსელების) ექსპლუატაციაზე. მუნიციპალიტეტები 

საკმაოდ ავტონომიურია და ფინანსურად ძლიერია; ქვეყანაში წყლის მართვის 

სისტემა ხასიათდება:   წყლის საბჭოებისა და მუნიციპალიტეტების მჭიდრო 

კონტაქტში მუშაობით; მოსახლეობის ძალიან მაღალი აქტიურობით; სისტემა ჯერ 

კიდევ არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული.  

ინგლისი და უელსი - წყლის რესურსების მართვის პოლიტიკის განსაზღვრა-

ზე პასუხისმგებელია გარემოს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

დეპარტამენტი; გარემოს დაცვის სააგენტო – პასუხისმგებელია დაგეგვმაზე, 

წყალსარგებლობაზე ნებართვების გაცემაზე, წყლის მონიტორინგზე, თევზჭერისა 

და სანაოსნოს საკითხების რეგულირებაზე, წყალდიდობების პრობლემებზე; 

განსაზღვრულია 10 მდინარეთა აუზი, მაგრამ მართვა ძირითადად ცენტრალიზე-

ბულია; დაფინანსების წყაროა – წყალსარგებლობაზე ლიცენზირების გადასახადი; 

8 რეგიონში შექმნილია აგრეთვე წყალდიდობებთან ბრძოლის კომიტეტები, 

რომელთა საქმიანობის დაფინანსება ხდება სახელმწიფო გრანტებით და 

ადგილობრივი მთავრობის ფინანსური დახმარებით.  

ავსტრია - პოლიტიკას განსაზღვრავს სოფლის მეურნეობის, ტყის, გარემოსა 

და წყლის ფედერალური სამინისტრო; სამინისტროს დაქვემდებარებაშია გარემოს 

დაცვის სააგენტო (შპს – 100% სახელმწიფოს საკუთრება); სააგენტოს ფუნქციებია 

(წყლის დარგში): საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების შემუშავება, წყლის 

რესურსების მართვა, მონიტორინგი, კონტროლი, საინფორმაციო ბაზების შექმნა; 

შექმნილია 8 რეგიონული სამმართველო, რომლებიც არიან სააგენტოს დაქვემდება-

რებაში; სააგენტო უზრუნველყოფს რეგიონული სამმართველოების შორის 

კოორდინაციას, რათა მიღწეული იქნას ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის 

მოთხოვნების შესრულება, კერძოდ, მდინარეების აუზების რაიონირება და 

მართვის გეგმების შემუშავება; მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან 

წარმოადგინონ სააგენტოს საჭირო ინფორმაცია; დაფინანსების წყაროებია – 
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სახელმწიფო ბიუჯეტი, შემოსავალი მომსახურებიდან (საკონსულტაციო და 

საპროექტო სამუშაოები, ტექნიკური ექსპერტიზა და სხვა).  

სააუზო დონეზე წყლის რესურსების მართვის უზრუნველსაყოფად, მთავ-

რობას მოუწევს წყლის რესურსების დეტალური დაგეგმარებისა და ამასთანავე 

მართვის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება. გარდა ამისა, მოუწევს, შესამუ-

შევებელი იქნება წყლის რესურსების მართვის გეგმა თითოეული მდინარის 

აუზისთვის.  

ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე, ევროკავშირმა და 

საქართველმ უნდა ითანამშრომლონ ერთი მიზნით და ეს გარემოს დაცვისაა. 

კერძოდ, მეექვსე თავის 302-ე მუხლში განმარტებულია, რომ ერთ-ერთი სფერო 

აღნიშნული თანამშრომლობისთვის არის: წყლის ხარისხი, და წყლის რესურსების 

მართვა. ეს თავი ასევე ეხება წყალდიდობების რისკის მართვას და წყლის 

რესურსების ნაკლებობას გვალვების დროს. აღნიშნულ მუხლში განმარტებულია 

ასევე, რომ საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ბაზა უნდა დაუახლოვდეს 

ევროპულ კანონმდებლობას. საქართველო ევროკავშირის მხარეების მიერ 

შეთანხმებული სამოქმედო გეგმა ცხადყოფს საქართველოს მზადყოფნას 

განახორციელოს ურთიერთშეთანხმებული პრიორიტეტები საერთაშორისო და 

ევროპულ ნორმებსა და პრიციპებთან შესაბამისობაში.  

საქართველოს კანონში წყლის რესურსების მართვის შესახებ - პირველი 

მუხლის მიზანია, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და 

მოიცავს შემდეგ პრინციპებს: წყლის ხარისხის გაუარესების პრევენცია; წყლის 

რესურსების მდგომარეობის დაცვა და მათი გაუმჯობესება; ხელის შეწყობა 

იმისათვის, რომ  წყლის რესურსები გამოყენებულ იქნეს მდგრადად, იყოს 

დაცული და მდგომარეობა კი გაუმჯობესებული, მნიშვნელოვანია  დაცული იყოს 

მდგრადი განვითარების პრინციპები;  დაიცვას დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

ჩაშვება წყლის ობიექტებში, რაც იწვევს წყლის დანაკარგებს. 

ნაშრომის მესამე თავი  მთლიანად ეთმობა კვლევით ნაწილს, მოცემული 

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში ჩვენ მიერ ჩატარებულია  ოთხი სხვადასხვა 

სახის კვლევა და მიმოხილულია სახელმწიფოს ამჟამინდელი პოლიტიკა სასმელი 

წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით. გაანალიზებულია სახელმწიფოს 

მიერ სასმელი წყლის ხარისხზე  ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების 
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შედეგები (წლების მიხედვით), გარკვეულია მოსახლეობის მდგომარეობა, პრობ-

ლემები და მისწრაფებები ამ მიმართულებით, გამოკითხულია სასმელი წყლის 

მაკონტროლებელი შპს/ააიპ-ები (შიდა ქართლის რეგიონში) და შესწავლილია 

მდგომარეობა სასმელი წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით, გარემოს 

დაცვის მოქმედებათა 2017-2021 წ. ეროვნული პროგრამის ფარგლებში.   

საფრთხის იდენტიფიცირებისთვის, პირველ ეტაპზე გაანალიზებულ იქნა 

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღებული სასმელი წყლის სინჯები 

2015-2020 წლის მონაცემები, რომელიც მოიცავს: 12 რეგიონის მონაცემებს და 

განხილული იქნება წლების მიხედვით. 2015 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ 

აღებულია 701 სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 

გამოვლინდა 298 სინჯში. 2016 წელს, აღებულია 462 სინჯი, დარღვევა - 221. 2017 

წელს აღებულია 549 სინჯი, დარღვევა - 233. 2018 წელს აღებულია 570 სინჯი, 

დარღვევა - 243. 2019 წელს აღებულია 578 სინჯი, დარღვევა - 237. 2020 წელს 

აღებულია 503 სინჯი, დარღვევა - 137. კვლევის  მონაცემთა ანალიზიდან იკვეთება 

ტიპური ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხეები, რომლებსაც 

შეუძლიათ გამოიწვიონ წყლის ხარისხის შეცვლა და შესაძლებელია საფრთხე 

შეუქმნან მოსახლეობის ჯანმრთელობას. აღნიშნული კვლევის მონაცემებიდან 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ: 1. ყოველწლიურად აღებული სინჯების რაოდენობა 

არ არის საკმარისი, რადგან არ ხდება ყველა დასახლებული პუნქტის მოცვა, რაც არ 

გვაძლევს სრული სურათის შესაძლებლობას, სასმელ წყალთან დაკავშირებით; 

წლების შედარებით შეგვიძლია ვთვათ, რომ სიტუაცია დარღვევების რაოდენობის 

მიხედვით არ გაუმჯობესებულა, არ არის დარღვევების კლების ტენდენცია; 

სახელმწიფოს მხრიდან არ არის სათანადოდ მკაცრი კონტროლი დარღვებზე და 

მათ დროულ აღმოფხვრაზე, ამაზე დარღვევებიც მოწმობს.  

ჩვენ ასევე ჩავატარეთ მოსახლეობის გამოკითხვა სპეციალური კითხვარის 

საშუალებით. კვლევის არეალია შიდა ქართლი, მუნიციპალიტეტებით.  

კვლევა ჩატარდა ელექტრონულ ფორმატში, რადგან ქვეყანაში იყო 

შექმნილი მძიმე ეპიდვითარება. მიღებული შედეგების შესაბამისად შეგვეძლება 

ვიმსჯელოთ თუ რა განწყობები და დამოკიდებულებებია მოქალაქეებში, რომლე-

ბიც ცხოვრობენ ადმინისტრაციულ ცენტრებსა თუ სოფლებში, იქ სადაც 

რეალურად აწყდებიან სასმელ წყალთან დაკავშირებულ პრობლემებს. გამოიკითხა 
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419 რესპოდენტი. კითხვები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: გაქვთ თუ არა 

ინფორმაცია, რომელი კომპანია აკონტროლებს სასმელ წყალს თქვენს რაიონში? 

სარგებლობთ თუ არა კერძო ჭით? თუ სარგებლობთ კერძო ჭით, ჩაგიტარებიათ 

თუ არა ლაბორატორიული კვლევა რათა დაგედგინათ, რამდენად ვარგისია 

სასმელად აღნიშნული წყალი? ხართ თუ არა კმაყოფილი სასმელი წყლის 

ხარისხით? ახდენს თუ არა წვიმა/თოვლი გავლენას, სასმელი წყლის ხარისხზე? 

სასმელი წყალი უწყვეტად მოგეწოდებათ (იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ კერძო 

ჭა)? გრაფიკით მოწოდების შემთხვევაში, თუ არის წყალი მღვრიე? რამდენად 

დაცულია, თქვენ რაიონში არსებული, საერთო მოხმარების ონკანები? გაქვთ 

ინფორმაცია რა სიხშირით ხდება წყლის ქლორირება? თუ შეგიმჩნევიათ 

არასასიამოვნო ფერი სასმელი წყლისთვის? როგორ ფიქრობთ, წყლის სისტემაზე 

პასუხისმგებლობა, მთლიანად უნდა აიღოს სახელმწიფომ? თუ გაქვთ ინფორ-

მაცია, რა სიხშირით ხდება სასმელი წყლის ლაბორატორიული კვლევა? საჭიროა 

თუ არა, ყველა თემში იყოს პასუხისმგებელი პირი სასმელი წყლის კონტროლზე? 

როგორ იქცევით სასმელი წყლის უვნებლობაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში? 

თუ ხედავთ პრობლემას, სასმელი წყლის მართვასთან დაკავშირებით (აღწერეთ 

პრობლემა)? რის გამოსწორებას ისურვებდით ამ მიმართულებით? 

ჩვენს მიერ, მოსახლეობაში ჩატარებული კვლევები მიგვანიშნებს, რომ შიდა 

ქართლში მცხოვრებთათვის, ყველაზე პრობლემატური საკითხები სასმელ 

წყალთან მიმართებაში არის: ინფორმაციის ნაკლებობა სასმელი წყლის ხარისხთან 

და მიწოდებასთან დაკავშირებით, ასევე მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია 

რამდენად დაცულია საერთო მოხმარების ონკანები; გამოკითხულთა 51,6%-მა არ 

იცის, ვინ არის სასმელი წყლის მაკონტროლებელი კომპანია მის რაიონში; 

გამოკითხულთა 90,5%-ს არ აქვს ინფორმაცია რა სიხშირით ხდება წყლის 

გაუსნებოვნება ან საერთოდ ხდება თუ არა;  გამოკითხულთა 92,4%-მა არ იცის, 

ხდება თუ არა სასმელი წყლის ლაბორატორიული კვლევა; გამოკითხული 

მოსახლეობის 21,2% სარგებლობს კერძო ჭით და მოსარგებლეთა 91,8%-მა არ იცის, 

რამდენად შეესაბამება აღნიშნული წყალი, რომელსაც სასმელად იყენებს, სასმელი 

წყლის ტექნიკურ რეგლამენტს და რამდენად აკმაყოფილებს უვნებლობის 

მაჩვენებლებს; გამოკითხულთა 22,2% უკმაყოფილოა წყლის ხარისხით, ხოლო 

35,1% უჭირს პასუხის გაცემა;  გამოიკვეთა ასევე წყლის რესურსების არამიზნობ-
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რივი ხარჯვა, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როცა სასმელ წყალს 

მოსახლეობა იყენებს სარწყავად; სასმელი წყლის გრაფიკით მიწოდება არის ერთ-

ერთი სერიოზული პრობლემა, გამოკითხულთა 26% მიეწოდება გრაფიკით; ასევე 

ხშირია წყლის მიწოდება დაზიანებული მილებით; წყლის არასტანდარტული 

ტემპერატურა, რომელიც ავზების არასაკმარისი იზოლაციით არის გამოწვეული; 

წყლის არასასიამოვნო ფერი და გემო, მოსახლეობის 43,2% ადასტურებს; წყლის 

არასაკმარისი წნევა; წყლის სათავე ნაგებობებზე არასათანადო კონტროლი; წვიმის 

დროს სასმელი წყლის დაბინძურება; წყლის სამარაგე ავზებიდან მიწოდება 

სასმელი წყლის; რაიონებში არ არის გამრიცხველიანება და შესაბამისად წყლის 

მოხმარება არ არის რაციონალური; წყლის ხშირი დაწყვეტა.  

შიდა ქართლის რეგიონში სასმელ წყალს აკონტროლებს რამდენიმე 

კომპანია, ესენია: 1) შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“; 2) ააიპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების 

სამსახური; 3) ააიპ "სოფლის წყალი"; 4) ა(ა)იპ   ხაშურსერვისი; 5) ქარელის რაიონში 

სოფლის წყლების მაკონტროლებელი სტრუქტურა არ არსებობს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობის სრული მოცვა არ ხდება და 

დარჩენილია არაერთი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც სასმელი წყლის 

მაკონტროლებელი არ ყავს.  

იმის გათვალისწინებით, რომ შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“ აკონტროლებს შიდა ქართლის ოთხივე რაიონის ქალაქის წყლებს და 

მოსახლეობის დიდი ნაწილის მოცვა აქვს, შეკითხვები ჩამოყალიბდა 

შემდეგნაირად: რომელ ტერიტორიულ ორგანოებს აკონტროლებთ და რომელი 

წლიდან? რამდენი წყალმომარაგების სისტემაა თითოეულ რაიონში (ჭაბურღილი, 

სატუმბი, სხვა)? რამდენი აბონენტის მომსახურება ხდება რაიონების მიხედვით და 

ხდება თუ არა მთლიანი მოსახლეობის (კომლის) მოცვა? არის თუ არა უწყვეტი 

მიწოდება? ქსელით წყლის მიწოდების გრაფიკი?  წყალსადენის/სათავის და 

ჭაბურღილის მესაკუთრე კომპანიაა თუ მუნიციპალიტეტი? ბოლო 3-5 წლის 

განმავლობაში რამდენ სათავე ნაგებობას ჩაუტარდა რეაბილიტაცია? ქსელის 

მილების შეცვლა თუ განხორციელებულა ბოლო 3-5 წელში? (ან ბოლოს როდის 

მოხდა რეაბილიტაცია და რომელი რაიონის, რა ნაწილის მილების)? ახდენს თუ 
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არა წვიმა  უარყოფით ზეგავლენას ქსელით მოწოდებული წყლის ხარისხზე? რა 

სიხშირით ხდება სასმელი წყლის ლაბორატორიული შემოწმება? 

ხოლო რაც შეეხება კომპანიებს, რომელიც მაკონტროლებლები არიან სოფლის 

წყლების დავუსვით იდენტური შეკითხვები. შეკითხვები ჩამოყალიბდა 

შემდეგნაირად: განხორციელებულა თუ არა სახელმწიფო კონტროლი თქვენს 

კომპანიაში? რამდენი წყალმომარაგების სისტემა ეკუთვნის თქვენს კომპანიას 

(სათავე ნაგებობა, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, რეზერვუარი და სხვ.)? 

რამდენ აბონენტს ემსახურება კომპანია და არის თუ არა სრულად მოცული კასპის 

რაიონის მოსახლეობა? სასმელი წყლის მიწოდება ხდება თუ არა უწყვეტად?  იმ 

შემთხვევაში თუ გრაფიკით მიწოდება ხდება, როგორია აღნიშნული გრაფიკი? 

წყალსადენის სისტემა რომელ წელს გაეშვა ექსპლუატაციაში? როდის ჩატარდა 

ბოლო რეკონსტრუქცია? ჩატარებულა თუ არა სარეაბილიტაციო ღონისძიებები 

(როგორც სათავეზე ასევე ქსელის) კომპანიის დაარსების შემდეგ? ახორციელებთ 

თუ არა სასმელი წყლის შიდა კონტროლს და რამდენად ხშირად იყენებთ 

აკრედიტირებულ ლაბორატორიას? წყალსადენის სისტემაზე, არის თუ არა 

დადგენილი სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვრები? გაქვთ თუ არა წყლის 

უსაფრთხოების გეგმები? ხდება თუ არა წყლის გაუსნებოვნება (თუ კი - რა 

მეთოდით)? რა რაოდენობის სამარაგო რეზერვუარი გაქვთ? 

სასმელი წყლის მაკონტროლებელი ორგანოების გამოკითხვის შედეგებმა, 

თვალნათლივ დაგვანახა სასმელი წყლის მართვასთან დაკავშირებული 

სისტემური პრობლემები, მთელი რეგიონის მასშტაბით.: ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი“-

თან და ა(ა)იპ ხაშურსერვისი"-თან შედარებით, შპს "გაერთიანებული წყალმომა-

რაგების კომპანია“-ს, მეტად აქვს კონტროლზე აღებული გორის, ქარელის, 

ხაშურის, კასპის ქალაქის წყლლის სისტემები. შპს "გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია"-ს აკონტროლებს სსიპ სურსათის ერვონული 

სააგენტო, სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ. უნდა 

აღინიშნოს, ის რომ მხოლოდ ქარელის და გორის მოსახლეობის სრული მოცვა 

ხდება სასმელი წყლით და ხაშურის მოსახლეობის 50% და  კასპის  მოსახლეობის 

90%-ის. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ქალაქ გორის მოსახლეობის 1%-ს 

სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით. ხოლო ქალაქ კასპის, ქარელის და ხაშურის 

მთლიან მოსახეობას ყოველდღიურად მიეწოდება სასმელი წყალი, თუმცა 
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გრაფიკით, დღეში რამდენიმე საათი.  გამონაკლისი არის მხოლოდ დაბა სურამი, 

დაბა აგარა და სოფ. ქვენატკოცა, სადაც მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება 

უწყვეტად. უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიის ბალანსზე მყოფი 15 სათავე 

ნაგებობიდან უკანასკნელ 6 წელში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მხოლოდ 2 სათავე 

ნაგებობას. რაც შეეხება ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი", ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“ და ა(ა)იპ 

„გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, 

მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური“-ს, ამ 

კომპანიებში სახელმწიფო კონტროლი, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

მხრიდან, მათი დაარსების დღიდან არ განხორციელებულა. ა(ა)იპ  ,,სოფლის 

წყალი" შეიქმნა 2021 წელს,  ა(ა)იპ ხაშურსერვისი - 2019 წელს, ხოლო ა(ა)იპ „გორის 

მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის 

ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური“ - 2016 წელს. ა(ა)იპ  

,,სოფლის წყალი"-ს საკუთრებაშია 46 სათავე ნაგებობა, ხოლო ა(ა)იპ 

ხაშურსერვისი-ს 13 სათავე. ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი"-სა და ა(ა)იპ „გორის 

მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის 

ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური“-ს კონტროლს 

დაქვემდებარებული მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება ხდება გრაფიკით, 

ზოგიერთ შემთხვევაში დღეგამოშვებით, ხოლო  ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“ გვეუბნება, 

რომ სასმელი წყლის მიწოდება ხდება უწყვეტად.  რაც შეეხება აბონენტთა 

რაოდენობას, ა(ა)იპ ხაშურსერვისი-ს არ აქვს აღრიცხული აბონენტთა რაოდენობა. 

არც ერთ მაკონტროლებელ კომპანიას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 

როდის ჩატარდა ბოლოს რეკონსტრუქცია წყალსადენებზე. სანიტარული დაცვის 

ზონები არც ერთ კომპანიას არ აქვს სათანადოდ დაცული. ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი" 

და ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, 

მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური“ 

პერიოდულად ახორციელებს სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევას და 

წყლის გაუსნებოვნებას, ხოლო ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“ - არა. უნდა აღინიშნოს, რომ 

სისტემური პრობლემები თვალსაჩინოა და საჭიროებს სასწრაფო და დროულ 

რეაგირებას. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ქარელის მუნიციპალიტეტის 

სოფლები ფაქტობრივად კონტროლის გარეშეა დარჩენილი, რადგან არ არსებობს 

არანაირი ააიპ/შპს ვინც აიღებდა პასუხისმგებლობას. შიდა ქართლში არსებული 
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მაკონტროლებელი ორგანოები ყველა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია, თუმცა 

არსებობს ისეთი რეგიონები (თბილისი, მცხეთა, რუსთავი) სადაც 

წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელი კომპანია არის კერძო.  

საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა 2017-2021 წლების ეროვნული 

პროგრამის მონიტორინგის ანგარიშში გვხვდება ის ამოცანები და ქმედებები, 

რომელიც ამ წლების განმავლობაში უნდა განხორციელებულიყო. ამოცანები 

ორიენტირებულია წყლის მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვაზე, 

წერტილოვანი და დიფუზიური წყაროებიდან წყლის რესურსების დაბინძურების 

შემცირებასა და წყლის რესურსების მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფაზე, 

ასევე წყლის რესურსების ხარისხისა და რაოდენობის მონიტორინგისა და 

შეფასების სისტემის სრულყოფაზე. პროგრამის მიმოხილვამ გვიჩვენა, რომ წლების 

მიხედვით გატარებული ღონისძიებები, არ მიყვებოდა გეგმას და იყო არაერთი 

ჩავარდნა დაგეგმილ და განსახორციელებელ ქმედებას შორის. ასევე უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ მიუხედავად, იმისა რომ სახელმწიფო ცდილობს ეროვნული 

გეგმა მაქსიმალურად ეფექტური იყოს, ეს ასე ნამდვილად არ არის და რეალურად 

ძალიან მცირე ნაწილის მოცვა ხდება ამ მიმართულებით.  

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

იმის გათვალისწინებით, რომ დღევანდელი მსოფლიო წყლის დეფიციტის 

საფრთხის წინაშე დგას, ჩვენ ქვეყანას კი აქვს წყლის საკმარისი რესურსი, ამასთან, 

სასმელი წყალი ჩვენი ქვეყნის მდებარეობიდან გამომდინარე კიდევ მეტად 

გასაფრთხილებელი და განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. ზემოთაღნიშ-

ნულიდან გამომდინარე, სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ინტერესდებოდეს 

ქვეყანაში სასმელი წყლის არსებული მდგომარეობით. 

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებიც ცხადყოფს, რომ:  

 დღეისათვის ქვეყანაში არ არის ერთიანი სისტემური მიდგომა და ამას ჩვენი 

კვლევაც ადასტურებს, რომ მაკონტროლებელ ორგანოებს არ აქვთ კომუნი-

კაცია ერთმანეთთან, სახელმწიფოს არ აქვს ყველა მუნიციპალიტეტისთვის 

ერთნაირი მიდგომა. სასმელი წყლის ყველა მაკონტროლებელი შპს/ააიპ-

ების საქმიანობა არ არის თანხვედრაში და ყველა მაკონტროლებელი 

ორგანო, საკუთარი შეხედულებისამებრ ახორციელებს საქმიანობას. მათ არ 
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აქვთ ერთნაირი სამოქმედო გეგმა ინფრასტრუქტურისა თუ სასმელის 

წყლის ხარისხის, მიწოდების  გასაუმჯობესებლად. ასევე, არ არსებობს 

ერთიანი მიდგომა წყლის სინჯების აღებასთან დაკავშირებით.  

 წყლის ბევრი სათავე ნაგებობა დღეისათვის ჯერ კიდევ არ არის იდენტი-

ფიცირებული. მნიშვნელოვანია მთავრობამ წყლის მიწოდების ხარისხის 

ეკოლოგიური სტანდარტები დააწესოს. ეს იქნება მინიმალური მოთხოვნა 

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და გარემოზე მიყენებულ ზიანსაც თავიდან 

ავიცილებთ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში, 

სახელმწიფომ კერძო მაკონტროლებელ ორგანოებს უნდა გაუზარდოს 

პასუხისმგებლობა გარემოს დაცვაზე და ეკოლოგიური მოთხოვნების 

შესრულებაზე. აღნიშნულის შეუსრულებლობაზე კი უნდა იყოს მკაცრი 

სანქციები. გარემოსა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის კუთხით გაზრდილი 

ვალდებულებების ფონზე,  კომპანიების მხრიდან მეტი ყურადღება მიექცევა 

წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის შემკრებების, ავზებისა და ყველა იმ 

რგოლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რომელიც განაპირობებს 

მოსახლეობისთვის მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხს.  

 ბოლო წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა ის, რომ სასმელი წყალი 

ყველას მიეწოდებოდეს უწყვეტად. რეგიონის მასშტაბით, არაერთ ქალაქსა 

თუ სოფელს, სასმელი წყალი საათობრივად მიეწოდება. ზოგიერთ 

შემთხვევაში დღეგამოშვებით. ეს კი იწვევს წყლის მეორეულ დაბინძურებას 

მილებიდან და შესაბამისად მოსახლეობის უკმაყოფილებას. მოსახლეობის 

უკმაყოფილება ჩვენი კვლევითაც დასტურდება. ასევე მნიშვნელოვანია 

გაიზარდოს მოსახლეობის ცნობიერება წყლის რესურსების მართვასთან 

დაკავშირებით. უამრავი წყალი იხარჯება არამიზნობრივად და ეს 

რესურსების ამოწურვას უწყობს ხელს. მნიშვნელოვანია შემუშავებული 

იქნეს თანამედროვე მიდგომები, მოსახლეობის აქტიური და პირდაპირი 

ჩართულობით, ეს კი, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს მოქალაქეების მიერ 

საკუთარი როლის მნიშვნელობის შეგრძნებას და, მეორე მხრივ, 

გააძლიერებს წყლის რესურსების მართვის პოლიტიკას. 

 წლების განმავლობაში სიტუაცია წყლის რესურსების მართვასთან 

დაკავშირებით თითქმის არ იცვლება და სასურველ შედეგზე ვერ გადის. 
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ამაზე მოწმობს ქვეყნის მასშტაბით, სასმელი წყლის აღებული სინჯები და 

დარღვევები. ქვეყანაში არ არსებობს სრულყოფილი მექანიზმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს სასმელი წყლის დანაკარგების შემცირებას, წყლის 

ეკონომიას და მოსახლეობისთვის ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდებას. 

იმისათვის, რომ შემუშავდეს ეფექტიანი, ქვეყნის შესაძლებლობებზე მორგე-

ბული, სასმელი წყლის რესურსების მართვის სახელმფიფო პოლიტიკა, 

აუცილებელია ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება. მთლიანად გადასახედია 

და შესაცვლელია არსებული სტრუქტურა და დამოკიდებულებები.  

 მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ახორციელებს გარკვეულ ქმედებებს 

წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით,  და ამას მოწმობს გარემოს 

დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამა, რეგიონების სრული მოცვა 

მაინც ვერ ხდება და დაგეგმილი სამუშაოები დროში გაწელილია. ვერ ხდება 

მიზნების დაგეგმილ ვადებში განხორციელება და შესაბამისად ეფექტიც არ 

ჩანს და წლების მანძილზე არსებული პრობლემები ისევ მოუგვარებელია. 

იმის მისაღწევად, რომ ყველა ადამიანს, რომელიც საქართველოში 

ცხოვრობს, ჰქონდეს წვდომა უვნებელ სასმელ წყალზე, საჭირო და  მნიშნველო-

ვანია მიზანმიმართულად და აქტიურად გავყვეთ წყალსარგებლობის მდგრად 

გზას. აუცილებელია ინვესტიციები ჩავდოთ სისტემის განახლებაში , დროულად 

შევცვალოთ არსებული ინფრასტრუქტურა  და საჭიროებისამებრ გავზარდოთ 

ისინი. ასევე მნიშვნელოვანია კერძო და საზოგადოებრივი ინტერესები 

თანხვედრაში მოვიყვანოთ, რათა თავიდან ავირიდოთ ზარალი, რომელიც 

შეიძლება მიადგეს გარემოსა და მოსახლეობას.   

 რეკომენდაციები  

წარმოვადგენთ რეკომენდაციებს სახელმწიფო პოლიტიკის სრულყოფი-

სთვის სასმელი წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით:  

 სასმელი წყალი უნდა კონტროლდებოდეს მკაცრად. უნდა რეგულირდე-

ბოდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონით და კერძო 

სექტორს დაეკისროს მეტი ვალდებულება, ეკოლოგიაზე, გარემოზე 

ზრუნვის ასპექტში. შიდა ქართლის რეგიონი, რომელიც სტრატეგიული 

მნიშვნელობისაა, სასმელი წყალი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ქვეყნის 

საწინააღმდეგო ერთ-ერთ იარაღად. სამწუხაროდ, ამის საშიშროება არის, 
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რადგან რეგიონში არსებული სათავე ნაგებობები, წყალშემკრებები, ჭები, 

გამანაწილებლები სრულყოფილად არ არის დაცული და მათი 

უსაფრთხოება არ არის საკმარისად უზრუნველყოფილი. 

 ჩვენი რეკომენდაციაა, შეიქმნას ცალკე მაკონტროლებელი ორგანო, ე.წ. 

წყლის სააგენტო. რომლის შექმნაშიც მონაწილეობას მიიღებს მოსახლეობა. 

მოსახელობამ ასევე თავად უნდა განსაზღვროს აღნიშნული სააგენტოს 

დაფინანსების გზები, რა შეიძლება იყოს, მაგ.: გადასახადები წყლის 

მოხმარებაზე, ჩამდინარე წყლების გამოყენებაზე და სხვ.. სააგენტოს 

ფუნქცია იქნება, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყა-

ლიბება, სასმელ წყალთან მიმართებაში. სააგენტო აიღებს ვალდებულებას 

დროულად მოხდეს ძველი გაყვანილობების ჩანაცვლება ახლით, ისე რომ 

მოსახლეობას არ შეუწყდეს წყალმომარაგება, ამას კი წყლის მიწოდების 

ალტერნატიული საშუალებით შეძლებს (ავტო ცისტერნებით, დიდი 

სამარაგე ავზებით); 

 მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პერიოდულად ახორცილებს პროექ-

ტებს წყალთან დაკავშირებით, ეს არის დროში გაწელილი და არასაკმარისი 

რაც დასტურდება ზემოთ მოყვანილი კვლევების შედეგებითაც;  

 მოხდება ახალი, თანამედროვე ტიპის სათავე ნაგებობების აშენება, ისეთი 

მყარი მასალებით, რომლის ჩამოშლის შესაძლებლობაც, მრავალი წლის 

მანძილზე არ იქნება. სათავე ნაგებობების სიმრავლე უზრუნველყოფს იმას, 

რომ მოსახლეობას აღარ ექნება კერძო ჭებით სარგებლობის საჭიროება;  

 იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობა მთლიანად ჩართული იქნება 

„წყლის სააგენტოს“ ფუნქციონირებაში, მასზე კონტროლი და ხელშეწყობა 

მეტად გამარტივდება, ყველა აბონენტი აიღებს თავის წილ პასუხისმ-

გებლობას; ყველა რაიონსა და სოფელს ეყოლება საკუთარი წარმომადგე-

ნელი, პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ასევე იქნება მოსახლეობის ნდობით 

აღჭურვილი პირი; სააგენტოს ეყოლება წარმომადგენლობა მუნიციპალი-

ტეტებში და წარმომადგენლობის წევრები გარდა კვალიფიციური 

პერსონალისა  იქნებიან, ადგილობრივი მოსახლეობის წევრები, რომელთაც 

აქვთ ცოდნა და გამოცდილება წყალთან დაკავშირებით, იცნობენ 

ადგილობრივ წყალმომარაგების სისტემებს და მდგომარეობას და აქვთ 
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უნარი განსაზღვრონ პოტენციური რისკები, რომელიც დაკავშირებულია 

წყალაღებიდან მოხმარებამდე ციკლის პერიოდში;  

 ახალი „წყლის სააგენტო“ უზრუნველყოფს სასმელი წყლის ეფექტიან 

მართვას ისე, რომ მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს უწყვეტად და ამასთანავე 

გაიმიჯნოს სასმელი და სარწყავი წყლები;  იდენტიფიცირებული იქნება 

ყველა სათავე ნაგებობა, ყველა ჭაბურღილი, საქლორატორო, სატუმბო 

სადგური და გამანაწილებელი, შესაბამისად მოხდება მათი მოწყობა 

იმგვარად, რომ გამოირიცხოს დაბინძურების შესაძლებლობა; ყველა 

საქლორატოროში მოეწყობა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 

ლაბორატორია, სადაც სწრაფი ტესტების მეშვეობით მოხდება სასმელი 

წყლის ლაბორატორიული შემოწმება უვნებლობის მაჩვენებლებზე;  

 მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, გაკონტროლდეს და შესწავლილ იქნეს 

ბუნებრივი წყაროები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ ბევრია;  

შესწავლილი იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასმელი წყლით 

მდგომარეობა და დადგენილი იქნება დაბინძურების ყველა პოტენციური 

წყარო; გაკონტროლდება წყალსადენის მილებზე თვითნებური მიერთებები, 

რაც ასევე ხშირად ხდება დაბინძურების გამომწვევი;  

 სასმელი წყლის სინჯის აღების ადგილები (როგორც ქსელში ასევე სათავე 

ნაგებობებში, რეზერვუარებში) და სიხშირე იქნება წინასწარ გაწერილი, 

რეგიონებისა და რაიონების მიხედვით. დარღვევის შემთხვევაში მოხდება 

მკაცრი გაკონტროლება გატარებული ღონისძიებების შესახებ;  

 მოხდება თანამედროვე მეთოდებითა და დანადგარებით  წყალსადენის 

ყველა ნაგებობების ხშირი დეზინფექცია და სასმელი წყლის გაუსნებოვნება;  

 გაკეთდება ელექტრონული საიტები, აპლიკაციები, სადაც მოსახლეობას 

მუდმივი ინფორმირებულობა ექნება, გატარებული და გასატარებელი, 

აქტიური ღონისძიებების შესახებ;  

 ჩატარდება ონლაინ ტრენინგები ყველა დაინტერესებული პირისთვის, 

ხოლო სააგენტოში მომუშავე პერსონალს დაევალდებულება 6 თვეში 

ერთხელ განაახლოს და აიმაღლოს ცოდნა აღნიშნული მიმართულებით.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა ორი 

თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

1. პირველი კოლკვიუმი –  სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, სასმელი წყლის 

რესურსების დაცვის მექანიზმი ნაკლები დანაკარგებისა და მაქსიმალურად 

ათვისების გათვალისწინებით (2021); 

2. მეორე კოლკვიუმი –  სასმელი წყლის რესურსების მართვისა და 

წყალმომარაგების პრობლემები საქართველოში (2021); 

3. მესამე კოლოკვიუმი – სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები შიდა 

ქართლში (მოსახლეობის გამოკითხვის მონაცემთა ანალიზზე 

დაყრდნობით) (2022). 

 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები წარდგენილი იყო შემდეგ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე: 

1. გოხელაშვილი ს. „სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები შიდა 

ქართლში“, სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ყოველწლიური 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 

2020“. 

კვლევაში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

1. გოხელაშვილი ს. რევაზიშვილი თ. „სასმელი წყლის ხარისხის მდგომარეობა 

საქართველოში 2015 - 2020 წლებში“, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება 

და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”; No 4 (60), გვ. 127-140, 2021; 

2. გოხელაშვილი ს. რევაზიშვილი თ. „სასმელი წყლით მომარაგების 

პრობლემები შიდა ქართლში“, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”; No 1(61), გვ. 136-149,   2022;  

3. გოხელაშვილი ს. „სასმელი წყლის მაკონტროლებელი კომპანიები შიდა 

ქართლში და მათ მიერ გატარებული ღონისძიებების ანალიზი” სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”. 


