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აღიარება

ეს ნამუშევარი ინიცირებული იყო მსოფლიო ბანკის წყლის გლობალური პრაქტიკის 
მიერ. 
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მარიამ ჩაჩავა, ლევან ფავლენიშვილი და პიერიკ ფავალი. დამოუკიდებელი 
კუნსულტანტების ჯგუფი მოიცავს რომან ვიდალს BRL Ingénierie-დან, ნორბერტო 
პინიატის და მარიამ ჩაჩავას ISET-დან და ლევან ფავლენიშვილს ISET-ის გარე 
კონსულტანტს. ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს ირიგაციის სექტორის 
მონაცემების შეგროვება და ანალიზი. 

ავტორები მადლიერებას გამოხატავენ საქართველოში ყველა დაინტერესებული 
მხარის და საერთაშორისო ინსტიტუციების მიმართ, რომლებმაც გამოყვეს დრო 
ინტერვიუებისთვის, გაუზიარეს მათ თავიანთი პერსპექტივა და გამოცდილება 
ირიგაციის სექტორზე. ამ ნამუშევრის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა მათ გარეშე. 

ავტორთა გუნდი არის ძალიან მადლიერი სებასტიან ა. მოლინეუსის, ჯუპ 
სტოუტჯესდიჟკის და აბდულაზიზ ფაღის გამოსადეგი კომენტარებისა და 
მიმოხილვისთვის, რამაც შესაძლებელი გახადა ნამუშევარი ფუნდამენტურად 
გაუმჯობულიყო. 

ავტორები განსაკუთრებით მადლიერები არიან სებასტიან ა მალინეუსის, დევიდ 
მიჩაუდის, ვინსტონ იუს და ფრაუნკე ჯუნგბლუს, მათი ზოგადი რჩევებისა და კვლევის 
მიმართულების მიცემისთვის. 

ჯგუფი ძალზედ მადლიერია გლობალური წყლის პრაქტიკიდან მხარდაჭერის, 
პასკალ საურას მიერ. აგრეთვე შესანიშნავი პუბლიკაციის მომზადებისათვის 
ერინ ენ ბენეტის. სარედაქციო მხარდაჭერა განახორციელა ალექსანდრა 
ბეჰრმა. მადლიერებითაა აღიარებული მილიცა ხოშტარიას ადმინისტრაციული 
მხარდაჭერაც.



© Ranu Sinha/World Bank.
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რეზიუმე

სოფლის მეურნეობის სექტორი თავისი სიმცირის მიუხედავად მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს საქართველოს ეკონომიკაში. სოფლის მეურნეობა ქვეყნის 
უმსხვილესი დამსაქმებელია და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ექსპორტში - 
თუმცა მისი წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ) მოკრძალებულია. 
სოფლის მეურნეობა საქართველოში, ისევე როგორც რეგიონის ბევრ ქვეყანაში, 
ძირითადად წვიმაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ინვესტიციები სარწყავი და დრენაჟის 
(I&D) სისტემების განვითარების მიმართულებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 
კლიმატური უკიდურესობების დასაძლევად და მაღალი ღირებულების მქონე 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საწარმოებლად. ურწყავი ადგილები 
გამოიყენება პირუტყვის საძოვრად და მარცვლეული კულტურების მოსაყვანად 
რომლებიც წვიმის წყლით ისაზრდოებს, ხოლო ზღვის დონიდან დაბალ სიმაღლეზე 
მდებარე სარწყავი ადგილები ეთმობა ხილსა და ბოსტნეულს. აღმოსავლეთის 
და დასავლეთის რეგიონების მთებში მოჰყავთ ისეთი კულტურები, როგორებიცაა 
სიმინდი და ხორბალი, და აქ ასევე წარმოდგენილია ბუნებრივი საძოვრები. ქვეყნის 
აღმოსავლეთ ნაწილში ხშირი გვალვებია და აღნიშნული კლიმატური უკიდურესობის 
შესარბილებლად საჭიროა მორწყვა. ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, რომელიც 
შედარებით უფრო ნოტიო ჰავით გამოირჩევა, დრენაჟის პრობლემაა.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველოში ფაქტობრივი სარწყავი 
ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ეს ნაწილობრივ შეიძლება განპირობებული 
იყოს სარწყავი და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის მიტოვებით ტექნიკური მოვლა-
პატრონობის არარსებობის, მსხვილი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების 
გაგრძელების სირთულის და ირიგაციისა და დრენაჟის მართვისთვის გამოყოფილი 
ფინანსური რესურსების შემცირების გამო (ეკონომიკური და ფინანსური 
ეფექტიანობის არარსებობის მიზეზით). დარგის დაბალმა ეფექტიანობამ 
ფერმერული სისტემების მახასიათებლებთან, მიწის რეფორმასთან, საბაზრო 
ეკონომიკაზე გადასვლასთან და ტრადიციულ სავაჭრო პარტნიორებთან ბაზრის 
დაკარგვასთან ერთად, ხელი შეუწყო სარწყავი ფართობის მნიშვნელოვან 
შემცირებას (FAO 2019). თუმცა, ირიგაციის პოტენციალი შეფასებულია როგორც 
725,000 ჰექტარი (FAO 2019), აქედან დღესდღეობით მთლიანი ფართობის 
დაახლოებით მხოლოდ 17 პროცენტია აღჭურვილი სარწყავი სისტემებით.
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საქართველო მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას სოფლის მეურნეობის 
სექტორის განვითარების თვალსაზრისით. მან უნდა განახორციელოს ირიგაციის 
და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და შექმნას ინსტიტუციური ორგანიზაციები 
სექტორის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. ირიგაციის ამბიციური, ცხრაწლიანი 
სარწყავი სტრატეგია ინიცირებულ იქნა 2017 წელს (საქართველო, MEPA 2017b). 
გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მათ შორის განხორციელდა ძირითადი არხის 
სისტემების დიდი ნაწილის და ზოგიერთ რაიონში მეორე და მესამე დონის სარწყავი 
სისტემების რეაბილიტაცია. სარწყავი ფართობი 88,000 ჰექტარიდან (2015 წ.) 
დაახლოებით 130,000 ჰექტარამდე (2020 წ.) გაიზარდა. თუმცა, ჯერ კიდევ ბევრი 
საკითხია გადასაჭრელი მდგრადი, ეფექტური და გამძლე სარწყავი სისტემების 
შექმნის თვალსაზრისით. იმავდროულად, საქართველო დგას კლიმატის ცვლილების 
და პანდემიით გამოწვეული ეგზოგენური შოკების წინაშე, რომლებიც უკავშირდება 
სასურსათო უსაფრთხოებას და დასაქმებას, რამაც უარყოფითად იმოქმედა სოფლის 
მეურნეობის სექტორზე.

პოლიტიკის ეს დოკუმენტი ირიგაციის სექტორის შესახებ ამყარებს მსოფლიო 
ბანკის მიერ ჩატარებულ ანალიტიკურ კვლევას სასოფლო-სამეურნეო, მიწის 
და წყლის პოლიტიკის შესახებ საქართველოში მდგრადი აგრო-სასურსათო 
სისტემების გაფართოების მიზნით. ის განხორციელდა 2021 წლის აპრილიდან 
ივლისის ჩათვლით, საქართველოში სარწყავი სექტორის მთავარ დაინტერესებულ 
მხარეებთან და მსოფლიო ბანკთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ანალიზი განსაზღვრავს შემდეგ ძირითად 
შეზღუდვებს, რომლებიც აფერხებს საირიგაციო სექტორის ეფექტიანობას 
საქართველოში და იწვევს ირიგაციის სტრატეგიის ნელ განხორციელებას. ის 
მოიცავს მოკლე მიმოხილვას ამ დაბრკოლებების ხელშემწყობი ზოგიერთი 
ფაქტორის შესახებ:

• შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა და ფერმერული 
მეურნეობის სისტემების ტიპების შესახებ ხელს უშლის ირიგაციის და 
დრენაჟის მდგრადი ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მართვას. შპს 
„საქართველოს მელიორაციასთან“ (GA) ირიგაციის ხელშეკრულებების 
გაფორმებების ან წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებში (WUO) 
გაერთიანების სურვილი ფერმერების შეზღუდულ რაოდენობას აქვს, 
ასოციაციური სტრუქტურების ბოლოდროინდელი ისტორიით განპირობებული 
შეზღუდული ნდობის გამო; და ასევე, მათ მიაჩნიათ, რომ შპს „საქართველოს 
მელიორაცია“ დიდ ყურადღებას არ უთმობს მათ საჭიროებებს.
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• ირიგაციის სისტემის დაგეგმვას აკლია წყლის რესურსების ინტეგრირებული 
მართვის (IWRM) მიდგომა. კლიმატის ცვლილების რისკების სამართავად 
ირიგაციის ჯანსაღი დაგეგმვის და განაწილების გარეშე, წყლის შეზღუდული 
მიწოდება გამოიწვევს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ უუნარობას 
განახორციელოს შეთანხმებული ტერიტორიის ირიგაცია ფერმერების 
საჭიროებების შესაბამისად. ძირითადი, ასევე, მეორე და მესამე დონის 
სისტემების რეაბილიტაციის გარეშე, ფერმის მინდვრებში სარწყავი წყალი 
შეზღუდული იქნება; მეორე და მესამე დონის სისტემები უგულებელყოფილია 
ირიგაციის რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის პრიორიტეტულობის 
განსაზღვრის მკაფიო კრიტერიუმების გარეშე.

• საჭიროა ირიგაციის სერვისების საიმედოობის და მომსახურების 
მიწოდების სისტემების გაუმჯობესება. კლიმატის რისკებმა, როგორებიცაა 
ტემპერატურის მატება და ნალექის ცვალებადი დონე, საიმედო საირიგაციო 
სერვისების გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს საწარმოო დანაკარგები. შპს 
„საქართველოს მელიორაციას“ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს 
დროული და ოპერაციულად ეფექტური ირიგაციის უზრუნველსაყოფად. 
ხელისუფლების შედარებით მაღალ დონეებზე ჯერ ვერ მოხდა შეთანხმება 
მმართველობის სტრუქტურის რეფორმებთან დაკავშირებით (მიმდინარეობს 
სამუშაოები). საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი) თავისი მარეგულირებელი 
როლის შესრულებას ირიგაციის სექტორისთვის 2023 წლიდან დაიწყებს. 
წყლის მომხმარებელთა შეზღუდული მზადყოფნა მომსახურების ხარისხის 
მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების გარეშე ირიგაციის შედარებით მაღალი 
ტარიფის გადახდასთან დაკავშირებით ქმნის ჩაკეტილ წრეს, რაც 
მდგომარეობს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ ოპერირების და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების შეზღუდულ დაფარვაში, მისი საოპერაციო 
საქმიანობის სახელმწიფო დაფინანსებაზე დამოკიდებულებაში და ახლახან 
განახლებული სარწყავი სქემების გაუარესებაში.

• წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის შექმნის დაჩქარება. კანონი 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის შესახებ მიღებულია და შპს 
„საქართველოს მელიორაციამ“ წარმატებით დააარსა WUO-ს მხარდაჭერის 
განყოფილება, მაგრამ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნა 
ჭიანურდება, რაც არ იძლევა ტარიფების აკრეფის დაბალი მაჩვენებლების, 
გაუარესებული მესამე დონის სარწყავი სისტემების და ფერმის 
მინდვრებისთვის სარწყავი წყლის შეზღუდული მიწოდების პრობლემის 
გადაწყვეტის საშუალებას
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• უნდა დასრულდეს ირიგაციის ტარიფის რეფორმა სარწყავი სისტემების 
ოპერირების და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად.

• მორწყვის შესრულების მონიტორინგის მოწინავე სისტემებისა და 
პროცესების ჩამოყალიბების აუცილებლობა.

• ადამიანური რესურსების ზრდა ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების 
განვითარებისთვის.

• პოლიტიკის კოორდინაციასთან დაკავშირებული ხარვეზების მოგვარება 
და ყველა დონეზე „ჩემპიონების“ წახალისება სარწყავი სისტემების 
ამოქმედების დასაჩქარებლად. 

ირიგაციის სტრატეგიის დანერგვის გაჭიანურების გამო, ეს ხარვეზები შეიძლება 
მთავრობას ხელს უშლიდეს 2025 წლისთვის სარწყავი ფართობის 200 000 
ჰექტარამდე ზრდის მიზნის მიღწევაში. დაბრკოლებების გათვალისწინებით, ამ 
დოკუმენტში განხილულია შვიდი სტრატეგიული თემა.:

• ირიგაციის და დრენაჟის ნებისმიერ საინვესტიციო პროექტში 
შესწავლილი უნდა იყოს ფერმერების ან წყლის მომხმარებლების 
საჭიროებები, მოთხოვნები, მათ წინაშე არსებული დაბრკოლებები და 
გარემოს საჭიროებები (ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური 
ფაქტორების ჩათვლით), იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს 
დაგეგმილი ინვესტიციების ეფექტის პროგნოზირება და მათი პროექტი 
კორექტირებულ იქნეს საჭიროების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ 
ეს კონცეფცია არის ქვეყნის ირიგაციის ჯანსაღი სისტემის განვითარების 
საფუძველი, ეს ასპექტები შეიძლება გაძლიერდეს საქართველოს ირიგაციის 
და დრენაჟის ინფრასტრუქტურის ინტერვენციებში.

• წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები უნდა შეიქმნას შესაბამის 
სარწყავ ტერიტორიებზე, მას შემდეგ რაც იარსებებს მათი შექმნისთვის 
ხელშემწყობი პირობები (აღნიშნულია ამ დოკუმენტში). როდესაც 
ტექნიკური, ჰიდროლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური პირობები 
არ არის დაკმაყოფილებული, გასათვალისწინებელია ფერმერებისთვის 
სარწყავი სერვისის მიწოდების სხვა მოდალობა, მათ შორის ინდივიდუალური 
კონტრაქტები წყლის მომხმარებლებსა და შპს „საქართველოს მელიორაციას“ 
შორის, ან მუნიციპალიტეტების ჩართულობა. წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციები უნდა შეიქმნას იქ, სადაც ან სრული სქემის (პირველიდან 
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მესამე დონის ობიექტებამდე) რეაბილიტაციაა განხორცილებული და 
მზადაა წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის წევრებისთვის გადასაცემად 
(შესაბამისი ინფრასტრუქტურა კარგ სამუშაო მდგომარეობაშია) ან წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციის პოტენციური წევრების სურვილის და 
უნარის უზრუნველყოფის შემდეგ განახორციელონ მეორე და მესამე დონის 
სისტემების რეაბილიტაცია. ამ ასპექტებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ირიგაციის 
მართვის (IMT) გადაცემის პროცესს წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის 
მომავალი წევრებისთვის.

• სქემაზე დამოკიდებული და აქტივების მართვაზე დაფუძნებული 
ექსპლუატაციის და ტექმომსახურების ადეკვატური დაფინანსება 
აუცილებელია საირიგაციო სექტორის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. 

• უნდა დაინერგოს საპილოტო მიდგომები დასკვნების, წარმატებისა 
და წარუმატებლობის ფაქტორების, აგრეთვე გარე ფაქტორების 
იდენტიფიცირებისთვის და ამგვარად ხელი შეუწყოს სწავლას და 
მოქნილობას ინტერვენციების კორექტირებისთვის კონტექსტუალური 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და რეპლიკაციის პირობების 
შესაქმნელად. ეს ნიშნავს შესაბამისი და ეფექტური მონიტორინგისა და 
შეფასების (M&E) სისტემების საჭიროებას

• უნდა გაუმჯობესდეს დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგი და 
შეიქმნას პირობები ძლიერი ლიდერობისთვის ყველა დონეზე.

• ირიგაციის სექტორის ადამიანური რესურსები უნდა გაძლიერდეს, რომ 
შესაძლებელი გახდეს როგორც საქმიანობის რეალური განხორციელება ისე 
ტექნიკური უნარების ნაკრების განახლება საირიგაციო სერვისებზე მომავალი 
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად

• შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შემდგომი მოდერნიზაცია შესაძლებელია 
შესრულებაზე ორიენტირებულ ანგარიშვალდებულებაზე ფოკუსირებით, 
რომელსაც აქვს გაზომვის, მონიტორინგისა და ირიგაციისა და დრენაჟის 
სერვისების ანალიზის ისევე როგორც წყლის ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებული კლიმატის ცვლილების რისკის მართვის თანამედროვე 
ინსტრუმენტებით აღჭურვილი მომხმარებელთა მომსახურების მიდგომა. 
ამოცანა უნდა იყოს კერძო სექტორის საქმიანობის დონის მიღწევა, მაგრამ 
საზოგადოების სამსახურში ყოფნა. ანგარიშვალდებულება გულისხმობს 
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სექტორისთვის ძლიერი მარეგულირებელი შესაძლებლობების 
განვითარებას, სისტემის ფუნქციონირების ყოვლისმომცველი და 
გამჭვირვალე მონიტორინგით. ეს სცილდება სარწყავი სქემების 
მონიტორინგის შედეგებზე განხორციელებული ინვესტიციების გაზომვას, ისევე 
როგორც სუბსიდირების პოლიტიკას და წყლის განაწილებას. 

აღნიშნული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული თემების მხარდასაჭერად, ეს 
დოკუმენტი დეტალურად ასახავს პრაქტიკულ და დამატებით სამოქმედო გეგმას 
იმ წარმატებული ნაბიჯების გასაძლიერებლად, რომლებიც მთავრობამ უკვე 
გადადგა ირიგაციის სექტორის რეფორმისთვის. ეს ღონისძიებები მოკლე- და 
საშუალოვადიანია რაც ხელს უწყობს მათ გათავისებას და განხორციელებას 
გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ.

პოლიტიკის დოკუმენტის თავდაპირველი პროექტი კომენტარებისა და 
გამოხმაურებისთვის წარედგინა როგორც საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA) ისე შპს „საქართველოს მელიორაციას“ 
(GA) დეტალურ სესიებზე და გადაწყვეტილების მიმღებებმა განიხილეს 
დოკუმენტში განხილული დაბრკოლებები და შემოთავაზებული რეკომენდაციები. 
კვლევის ჯგუფმა ჩაატარა პრიორიტეტების განსაზღვრის სესია სამინისტროს 
ჰიდრო-მელიორაციის დეპარტამენტთან და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
ხელმძღვანელებთან, სადაც მთავრობამ მნიშვნელოვნად მიიჩნია ამ დოკუმენტით 
რეკომენდებული ყველა ღონისძიება მაგრამ მათი პრიორიტეტულობა და 
მიმდევრობა განსაზღვრა უშუალო საჭიროებების შესაბამისად. აღნიშნული 
სამინისტროს და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ მითითებული 
პრიორიტეტების მიხედვით წარმოდგენილია ES.1 ცხრილში.
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ცხრილი 1 ES.1 საქართველოს ირიგაციის სექტორში რეკომენდებული მოკლე- 
და საშუალოვადიანი ღონისძიებები 

სამინისტროს (MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ პრიორიტეტებად 
მიჩნეული რეკომენდაციები და 
ღონისძიებები 

დამტკიცების და პრიორიტეტების განსაზღვრის 
დასაბუთება 

შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” მომსახურების 
მიწოდების შესაძლებლობების 
გაძლიერება;
შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” მომსახურების 
მიწოდების შეფასება და 
სამოქმედო გეგმის ფორმირება, 
რომ ის უფრო მეტად იყოს 
მომხმარებელზე ორიენტირებული, 
ანგარიშვალდებულების 
განმსაზღვრელი, საიმედო, 
ეფექტიანი და ფინანსურად 
მდგრადი. საჭიროა განმარტება, 
თუ რას ნიშნავს საქმიანობის 
შესრულება (და უნდა 
იყოს) შპს “საქართველოს 
მელიორაციისთვის” და 
მონიტორინგის და შეფასების 
გაუმჯობესება ინვესტიციების 
გაზომვიდან შედეგების 
მონიტორინგზე გადასასვლელად

 • საჭიროა შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
ინსტიტუციური მოდელის მკაფიო განსაზღვრა, რაც 
შესაძლებელს გახდის ეფექტიან ფუნქციონირებას, 
სახელმწიფოს ფინანსურ რესურსებზე დატვირთვის 
შემცირებას, მაგრამ იმავდროულად უწყება იქნება 
დარგში საჯარო პოლიტიკის გამტარებელი.

 • შპს “საქართველოს მელიორაციის” ინსტრუმენტები, 
პროცედურები და გზები, რომლითაც ხდება 
ეფექტიანობის შეფასება და ღონისძიებების 
მონიტორინგი, საჭიროებს მოდერნიზებას 
მოკლევადიან პერსპექტივაში, როგორც ორგანიზაციის 
შიგნით (თუ როგორ ახორციელებს შპს “საქართველოს 
მელიორაცია” მონიტორინგს და აფასებს თავის 
საქმიანობას) ისე გარეთ.

 • სამინისტრო (MEPA) უკვე ახორციელებს შპს 
“საქართველოს მელიორაციის” მონიტორინგს, 
მაგრამ საკითხი მისი ისევე როგორც სემეკ-ის 
(მარეგულირებელი) ჩართულობის ხარისხის შესახებ 
შპს “საქართველოს მელიორაციის” საქმიანობაში, 
უნდა გადაიჭრას.

ინვესტიციების 
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა 
ირიგაციის და დრენაჟის 
გენერალური დაგეგმვის გზით

 • გენერალური გეგმის (ან საინვესტიციო გეგმის) 
მომზადება არსებითი ნაბიჯია ძალიან მოკლევადიან 
პერიოდში.

 • სამინისტროს (MEPA) უნდა შეეძლოს ინვესტიციების 
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა მკაფიო 
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. მიზანია სრული გაგება 
იმისა, თუ რატომ არის საჭირო ინვესტიცია და რა არის 
მოსალოდნელი ზემოქმედება.

(გაგრძელება მომდევნო გვრედზე)



xx

ცხრილი ES.1 (გაგრძელება)

სამინისტროს (MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ პრიორიტეტებად 
მიჩნეული რეკომენდაციები და 
ღონისძიებები 

დამტკიცების და პრიორიტეტების განსაზღვრის 
დასაბუთება 

 • ეს კვლევები საკმარისად დეტალური უნდა იყოს, რომ 
შესაძლებელი იყოს გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ 
ხელი არ უნდა შეუშალოს პროექტების წინსვლას 
თავიანთი კომპლექსურობის და ფორმალიზმის გამო. 
ხელისშემშლელი პროექტების წინსვლისთვის მათი 
სირთულისა და ფორმალურობის გამო.

 • სამინისტროს მიხედვით, ეს კვლევები უფრო 
მეტად უნდა იყოს ფოკუსირებული ეკონომიკურ 
მოსაზრებებზე, ვიდრე გარემოსა და სოციალურ 
ასპექტებზე. (ტექნიკური და ფინანსური პარტნიორების 
მიერ მოთხოვილი იქნება დეტალური დამატებითი 
კვლევები, რომლებიც მოიცავს გარემო და სოციალურ 
ფაქტორებს.)

წყლის მომხმარებლების 
ტიპოლოგიის განსაზღვრა და 
ფერმერების ცოდნის ამაღლება 
ფერმის პრაქტიკის, წყლის 
გამოყენებისა და სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების 
საჭიროებების შესახებ

 • ფერმერების და მათი პრაქტიკის უკეთ ცოდნა არის 
WUO-ების შექმნისა და წყლის შესაბამისი ტარიფის 
განსაზღვრის წინაპირობა.

მთლიანი ირიგაციის რეგიონული 
ბინარული სათანადო ტარიფის 
შემუშავება, გამოთვლა და 
დანერგვა 

 • სექტორის ფინანსური რესურსები და ოპერირების 
და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების დაფარვა 
გადამწყვეტი თემაა. სირთულე მდგომარეობს 
არა იმდენად შესაბამისი ტარიფის გამოთვლაში, 
რამდენადაც ახალი ტარიფის დანერგვის 
ღონისძიებებში.

(გაგრძელება მომდევნო გვრედზე)
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ცხრილი ES.1 (გაგრძელება)

სამინისტროს (MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ პრიორიტეტებად 
მიჩნეული რეკომენდაციები და 
ღონისძიებები 

დამტკიცების და პრიორიტეტების განსაზღვრის 
დასაბუთება 

თანამშრომლობის გაძლიერება 
უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან და 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთან, 
კურსდამთავრებული 
სპეციალისტების მოსამზადებლად 
წყალმომარაგების სახელმწიფო 
უწყებებში დასაქმების მიზნით 

 • ირიგაციის და დრენაჟის სექტორში თაობათა 
განახლების საკითხი, მონაწილე მოქმედი პირის 
მიუხედავად, რაც შეიძლება მალე უნდა გადაწყდეს.

 • ირიგაციის სექტორის პროფესიების მიმზიდველობის 
პრობლემა უნდა გადაწყდეს ერთობლივი ქმედებებით 
და განათლების სექტორთან შეთანხმებული 
სტრატეგიების განხორციელებით.

 • დონორების ფინანსური მხარდაჭერა შესაძლოა 
საკვანძო იყოს, რაც ხელს შეუწყობს რესურსების 
გაზრდას ასეთი რეფორმების განსახორციელებლად 
(მაგ., მოწინავე პროგრამების დანერგვის დაფინანსება 
იმ სფეროებში, სადაც სპეციალისტები ყველაზე მეტად 
არიან საჭირო).

წყლის მომხმარებელთა 
წარმატებული და მდგრადი 
ორგანიზაციების ჩამოყალიბება; 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის ბოლო დროს 
დაქირავებული დამხმარე 
რეგიონული პერსონალის 
ზრდა და შენარჩუნება, 
ორგანიზაციის შექმნის 
პროცესების ხელშესაწყობად 
წლიური საბიუჯეტო 
მხარდაჭერით გრძელვადიანი 
მდგრადობისთვის, რომელშიც 
იგეგმება სქემების რეაბილიტაცია 
და წყლის მომხმარებლები 
გამოხატავენ თვითორგანიზების 
მზადყოფნას და წვლილი 
შეაქვთ წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის ჩამოყალიბებაში

 • წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნა 
სამინისტროსთვის განსახილველად მნიშვნელოვანი 
სფეროა; საუბარია არა მხოლოდ მათი დაარსების, 
არამედ მათი ფუნქციონირებისა და საკმარისი 
დამოუკიდებლობის შესახებ, რომ მათ შეძლონ 
მდგრადი ფუნქციონირება.

 • სამინისტრო (MEPA) მიიჩნევს, რომ წყლის 
მომხმარებელთა ზოგიერთი ორგანიზაცია შეიძლება 
შეიქმნას მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული 
საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის 
განვითარების პროექტის (GILMDP) ფარგლებში, 
მაგრამ ამ პროექტის ინტერესია დაკავშირებული 
ხარჯების და კარგი პრაქტიკის მკაფიო განსაზღვრა 
მიდგომების გამეორებისთვის და სხვა ტერიტორიებზე 
ასოციაციების შესაქმნელად.

 • ამიტომ არის დიდი ინტერესი ამ საპილოტო მიდგომის 
წარმატების და მისი მასშტაბირებისთვის აუცილებელი 
ყველა პირობის იდენტიფიკაციის მიმართ.

(გაგრძელება მომდევნო გვრედზე)
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ცხრილი ES.1 (გაგრძელება)

სამინისტროს (MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ პრიორიტეტებად 
მიჩნეული რეკომენდაციები და 
ღონისძიებები 

დამტკიცების და პრიორიტეტების განსაზღვრის 
დასაბუთება 

ინვესტიცია ჰიდრო-აგრო 
ინფორმაციის მტკიცე 
პროგრამაში (HAIP), 
წყლისა და სოფლის 
მეურნეობის ინტეგრირებული 
მონიტორინგისთვის და ჰიდრო 
-აგრო ინფორმაციული ცენტრის 
შექმნა

 • დისტანციური ზონდირებისა და დედამიწაზე 
დაკვირვების ინსტრუმენტებზე დაფუძნებული ახალი 
ტექნოლოგიების საშუალებით მოდერნიზაცია დიდ 
ინტერესს იწვევს, ისევე როგორც მიწის საკითხები, 
მაგრამ დაკავშირებული ხარჯების საკითხი არ უნდა 
დარჩეს ყურადღების გარეშე.

 • საპილოტო მიდგომები შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს ამ ახალ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 
შესაბამისობისა და ხარჯების შესაფასებლად.

სამინისტროს (MEPA) 
შესაძლებლობების გაძლიერება

 • სამინისტროში (MEPA) და სექტორში პერსონალისა 
და კვალიფიკაციის საჭიროებების შეფასება, 
კვალიფიკაციის ამაღლება და განახლების 
ინიციატივები უნდა ხორციელდებოდეს სექტორის 
საჭიროებების და სტრატეგიის განვითარებასთან 
ერთად.

ინსტიტუციური მექანიზმების 
გაძლიერება და დარგის შიდა 
და დარგთაშორისი დიალოგის 
გაუმჯობესების ახალი გზების 
მოძიება

 • დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგი უნდა 
გაუმჯობესდეს, მაგრამ კომიტეტების შექმნა, ალბათ, 
ძალიან მარტივი ინსტრუმენტია, რადგან არსებობს 
მაღალი რისკი, რომ მას არ მოჰყვება კონკრეტული 
ქმედებები.

 • დაინტერესებულ მხარეთა ასოცირების 
ხელშეკრულებები მკაფიოდ განსაზღვრული 
განხორციელების გეგმებით, რომლებიც განსაზღვრავს 
თითოეული ძირითადი დაინტერესებული მხარის ან 
დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის პასუხისმგებლობას, 
დაინტერესებულ მხარეებს ჩართავს ნაყოფიერ 
თანამშრომლობაში და მიგვიყვანს უკეთეს 
შედეგებამდე, ვიდრე მხოლოდ კომიტეტების შექმნა.

შენიშვნა: GA = შპს „საქართველოს მელიორაცია“; GILMDP = საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის 
განვითარების პროექტი; HAIC = ჰიდრო-აგრო ინფორმაციის ცენტრი; HAIP = ჰიდრო-აგრო ინფორმაციის 
პროგრამა; M&E = მონიტორინგი და შეფასება; MEPA = საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო; WUO = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.



xxiii

შემოკლებები

ADB  აზიის განვითარების ბანკი

AFD საფრანგეთის განვითარების სააგენტო

ASA საკონსულტაციო მომსახურება და ანალიზი

DSI სახელმწიფო ჰიდრავლიკის გენერალური დირექტორატი

EIB ევროპის საინვესტიციო ბანკი

EU ევროკავშირი

EUWI+ ევროკავშირის წყლის ინიციატივა „პლუსი“

FAO სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

GA შპს „საქართველოს მელიორაცია“

GDP მთლიანი შიდა პროდუქტი

GFA საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

GILMDP საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი

GNERC საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია

GoG საქართველოს მთავრობა

HAIC ჰიდრო-აგრო ინფორმაციის ცენტრი

HAIP ჰიდრო-აგრო ინფორმაციის პროგრამა

I&D ირიგაცია და დრენაჟი

IFAD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

IMT ირიგაციის მართვის გადაცემა

ISET თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო 

სკოლა



xxiv

IWRM წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა

MEPA საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

M&E მონიტორინგი და შეფასება

NEA გარემოს ეროვნული სააგენტო

NGO არასამთავრობო ორგანიზაცია

O&M ოპერირება და მოვლა-შენახვა

OECD ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია

PPP საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობა

RAPDI სოფლისა და სოფლის მეურნეობის პოლიტიკისა და განვითარების 

ინსტიტუტი

RC სამელიორაციო კონსორციუმები

RDA სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო

RIA რეგულირების ზემოქმედების შეფასება

USAID შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

WFD წყლის ჩარჩო დირექტივა

WSA წყალმომარაგების სააგენტო

WUA წყლის მომხმარებელთა ასოციაცია

WUO წყლის მომხმარებელთა

ორგანიზაცია ქართული ლარი: 1 GEL = US$ 0.317 (ივნისი 2021)



შესავალი

1

“თქვენ დასვით შეკითხვა საქართველოს ირიგაციის სექტორის 
ეფექტიანობის შესახებ. მაგრამ რასთან შედარებით? 10 წლის წინანდელ 
სიტუაციასთან შედარებით, მდგომარეობა ბევრად უკეთესია. განვითარების 
გზაზეა. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ.” 

—გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური 
წარმომადგენელი1

საქართველო დაყოფილია ზედაპირული წყლების ორ სადრენაჟე აუზად, 
აღმოსავლეთის ზედაპირული წყლების ნაწილი ჩაედინება კასპიის ზღვაში, ხოლო 
დასავლეთის შავ ზღვაში. ძირითად მდინარეებს მიეკუთვნება მტკვარი (თავისი 
ძირითადი შენაკადებით, ესენია ალაზანი და იორი) აღმოსავლეთით და რიონი 
დასავლეთით. აღმოსავლეთში კლიმატი ნახევრად მშრალია, ხოლო დასავლეთში 
უფრო სუბტროპიკულია, წელიწადში 1000 მილიმეტრზე მეტი ნალექით. ირიგაცია 
აღმოსავლეთში ჩვეულებრივი მოთხოვნაა, ხოლო დასავლეთში ხშირად საჭიროა 
ხელოვნური დრენაჟი. სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდასაჭერად და 
განვითარების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ 2017 წელს შეიმუშავა 
ირიგაციის ამბიციური, ცხრაწლიანი სტრატეგია (საქართველო, MEPA 2017b). 
მიღწეულია მნიშვნელოვანი პროგრესი, მათ შორის, განხორციელდა სარწყავი 
სისტემების დიდი ნაწილის რეაბილიტაცია, სარწყავი ფართობი 88,000 
ჰექტარიდან (2015 წ.) დაახლოებით 130,000 ჰექტარამდე (2020 წ.) 
გაიზარდა. თუმცა, კვლავ ბევრი პრობლემაა გადასაწყვეტი მდგრადი, 
ეფექტიანი და გამძლე სარწყავი და სადრენაჟე (I&D) სისტემების შექმნის 
გზაზე. 

ხარვეზები და ბარიერები არსებობს ირიგაციის სექტორის სხვადასხვა 
დონეზე. ეს დაბრკოლებები შეიძლება იყოს სტრუქტურული, ირიგაციის 
ისტორიასთან და მის ორგანიზაციასთან ან გარე ფაქტორებთან 



2 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

დაკავშირებული, როგორიცაა მაგალითად კლიმატის ცვლილების გავლენა წყლის 
რესურსებზე ან სასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკაზე. ეს სირთულეები ირიგაციის 
სექტორს არ აძლევს თავისი როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარების 
დამაჩქარებელი ბერკეტის როლის სრულად შესრულების საშუალებას, რაც 
ამაღლებს სასურსათო უსაფრთხოებას და კლიმატის ცვლილების რისკის მიმართ 
მდგრადობას და ხელს უწყობს სოფლად მცხოვრები ოჯახების შემოსავლის 
ზრდას. დაბრკოლებები იწვევს ინვესტიციების ეფექტურობის დაქვეითებას და 
მნიშვნელოვან ტვირთად აწვება სახელმწიფო ბიუჯეტს მოძველებული სარწყავი 
სისტემების მშენებლობის, მოვლა-შენახვის და ექსპლუატაციის განმეორებადი 
ხარჯების დაფინანსების თვალსაზრისით.

იმავდროულად, სადრენაჟე სისტემების განვითარება ხასიათდება ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ ინიცირებული და ცენტრალიზებული სამელიორაციო 
ორგანოს, შპს „საქართველოს მელიორაციის“ (GA) მიერ განხორციელებული 
სპონტანური პროექტებით. რადგან საქართველოში არ არსებობს სპეციალური 
უწყება, რომელიც ფოკუსირებული იქნება დრენაჟის სისტემების მდგრად მართვაზე, 
ეს იწვევს დრენაჟის სექტორის განვითარებაში ფოკუსირებისა და ინვესტიციების 
შემცირებას.

ეს ანგარიში მიზნად ისახავს საქართველოში ირიგაციის და დრენაჟის სტატუსის 
შესწავლას. მაგრამ დრენაჟის სექტორის შესახებ გამოკითხული დაინტერესებული 
მხარეების შეზღუდული ინფორმირებულობის, დრენაჟის შესახებ დამტკიცებული 
სტრატეგიის არარსებობის და სადრენაჟე სისტემების სტატუსის შესახებ შეზღუდული 
მონაცემების გამო, ამ ანგარიშში ვერ მოხერხდა ანალიზისთვის ადეკვატური 
ინფორმაციის შეგროვება. ამრიგად, ეს კვლევა წარმოადგენს ირიგაციის სექტორის 
დეტალურ სადიაგნოსტიკო ანალიზს დრენაჟის შესახებ წინასწარი მონაცემებით, 
რომლებიც წარმოდგენილია ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილში.

ამოცანა

ამ დოკუმენტის და მის მოსამზადებლად განხორციელებული ირიგაციის 
სექტორის დიაგნოსტიკის ამოცანაა საქართველოში მდგრადი სარწყავი სექტორის 
მშენებლობაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირება, რომლებიც 
უკავშირდება ირიგაციის თვალსაზრისით გამოწვევების წინაშე მდგომი მხარეების 
პერსპექტივებს. დაბრკოლებებისა და შეზღუდვების იდენტიფიცირება ჩვენთვის 
არსებითი იყო, პრაქტიკული, რეალისტური და ქმედითი რეკომენდაციების 
განსაზღვრაში მოკლე და საშუალოვადიანი პერიოდისთვის, რომლებიც მიმართული 



3რა არის წინსვლის შესაძლო გზა?

იყო გადაწყვეტილების მიმღები პირებისკენ საქართველოს მთავრობაში. ეს 
ნაშრომი მომზადდა როგორც პრაქტიკული პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა და 
სახელმძღვანელო მთავრობისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, 
ფერმერული ორგანიზაციებისა და დონორების ჩათვლით. მიზანი მდგომარეობს 
მათ დახმარებაში გააუმჯობესონ პოლიტიკის თანმიმდევრულობა პერსპექტივების 
ფართო სპექტრის გაერთიანებით, განსაზღვრონ კონკრეტული ნაბიჯები სერიოზული 
შეზღუდვების დასაძლევად და ხელი შეუწყონ მდგრადი და ეფექტური ირიგაციის 
სექტორის განვითარებას სასურსათო უსაფრთხოების, ფერმერთა შემოსავლების და 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის კლიმატის ცვლილების მიმართ მდგრადობის 
გაზრდის მიზნით.

რატომ არის ეს დოკუმენტი მნიშვნელოვანი

დარგობრივი პოლიტიკის ეს დოკუმენტი მხარს უჭერს მსოფლიო ბანკის მიერ 
ჩატარებულ ანალიტიკურ კვლევას სოფლის მეურნეობის, მიწისა და წყლის 
პოლიტიკის მდგრადი აგრო-სასურსათო სისტემების მასშტაბირების მიზნით 
(საკონსულტაციო მომსახურება და ანალიზი [ASA]). ამოცანები მდგომარეობს 
ცოდნის მიმართულებით ძირითადი ხარვეზების აღმოფხვრაში და ამ სამი 
ურთიერთდაკავშირებული სექტორის განვითარების წინაშე არსებული 
დაბრკოლებების იდენტიფიკაციაში. საკონსულტაციო სერვისების და 
ანალიტიკოსების წარმომადგენელთა რეკომენდაციაა დარგობრივი პოლიტიკის 
ღონისძიებებით ამ სექტორებში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა და მტკიცე და 
ინტეგრირებული მიდგომის შემუშავება გაცილებით პროდუქტიული, კონკურენტული, 
ეკოლოგიურად მდგრადი და დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის 
შესაქმნელად.

ეს დოკუმენტი მიზნად ისახავს საქართველოში პოლიტიკის შემმუშავებლებისა 
და სხვა ძირითადი მონაწილე მხარეების ყურადღების გამახვილებას წყლის, 
სოფლის მეურნეობის, მიწის რესურსების და სოფლის განვითარების კრიტიკული 
რეფორმების რაციონალურობასა და გადაუდებლობაზე იმისათვის რომ შეიქმნას 
ინტეგრირებული ხედვა სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების და მიწის 
ურთიერთკავშირის შესახებ. ეს ხელს შეუწყობს განსახორციელებელი შესაბამისი 
ქმედებების იდენტიფიცირებას, რადგან აქტუალურობას იძენს კომპლექსური 
მიდგომა კლიმატის ცვლილების ტენდენციებისა და საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სექტორზე მათი ზემოქმედების გათვალისწინებით. წყლის რესურსების 
თვალსაზრისით საქართველო მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას კლიმატის 
ცვლილების რისკებისა და პანდემიით გამოწვეული ეგზოგენური შოკების გამო. 



4 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

ეს გამოწვევები გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის სექტორზე და აძლიერებს 
ინვესტიციების საჭიროებას დარგის ზრდასა და მდგრადობაში, სასურსათო 
უსაფრთხოებისა და დასაქმებისთვის მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე.

დარგობრივი პოლიტიკის დოკუმენტის 
სტრუქტურა

მე-2 ნაწილში წარმოდგენილია მიდგომა, მონაცემთა შეგროვების სტრატეგია 
და ანალიზის მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება 
სადიაგნოსტიკო ღონისძიებების ჩასატარებლად. მე-3 ნაწილში მოცემულია 
საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით ირიგაციით უზრუნველყოფილი მდგრადი 
სოფლის მეურნეობის შექმნის კრიტიკული პირობები. მე-4 თავში მოცემულია 
საქართველოში სოფლის მეურნეობის სექტორის კონტექსტის მიმოხილვა 
ირიგაციის თვალსაზრისით. მე-5 ნაწილი აღწერს ძირითად დაბრკოლებებს 
საქართველოში ირიგაციის სექტორისთვის, მათ შორის ძირითად დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების დროს აღნიშნულ მიზეზებს და ზემოქმედებას. მე-6 
ნაწილში მოცემულია სტრატეგიული მიმართულებები და პრაქტიკული მოკლე და 
საშუალოვადიანი რეკომენდაციები, ძირითადი მიზეზების აღმოსაფხვრელად და 
მდგრადი სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების დასაჩქარებლად ქვეყანაში.

შენიშვნა
1. ყველა ციტირებული განცხადება ეკუთვნით დაინტერესებულ მხარეებს რომლებთანაც გასაუბრება 

შედგა 2021 წლის მარტიდან ივნისამდე პერიოდში. 



2
მიდგომა, მონაცემთა 
შეგროვება და ანალიტიკური 
სტრატეგია

2.1  სარწყავი სექტორის დიაგნოსტიკის 
ეტაპობრივი მიდგომა და სტრატეგია

საქართველოსთვის ირიგაციის სექტორის დიაგნოსტიკის განხორციელებისას 
პირველი ეტაპი იყო ანალიტიკურ მიდგომაზე შეთანხმება იმის საფუძველზე თუ 
რა წარმოადგენდა ირიგაციის სექტორის „კარგ“ ეფექტიანობას. ეს პროცესი 
შეიძლება შემდეგნაირად შეფასდეს:

• საირიგაციო სერვისები დროული და საიმედოა. წყლის რესურსები 
ადეკვატურია, ინფრასტრუქტურა ადაპტირებულია მომხმარებლების 
საჭიროებებზე და კარგ მდგომარეობაშია, წყლის მიწოდების სერვისები 
აკმაყოფილებს წყალზე მოთხოვნას და ფინანსური და ადამიანური 
რესურსები საკმარისია.

• სარწყავი ინფრასტრუქტურა მდგრადია რეგულარული 
ექსპლუატაციით და ტექნიკური მომსახურების საშუალებით 
(O&M). ინფრასტრუქტურა ფუნქციონირებს დროთა განმავლობაში 
და ადაპტირებულია სხვადასხვა ფერმერული სისტემებისთვის; 
განიხილება კლიმატის რისკები და გარემოსდაცვითი და 
სოციალური საკითხები; ზემოქმედება საჯარო ფინანსებზე 
გონივრულ ფარგლებში რჩება.



6 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

• მარეგულირებელი გარემო კარგად არის განსაზღვრული 
და ადაპტირებულია საირიგაციო სერვისების გამოყენების 
მარეგულირებელი მკაფიო კანონების შესაბამისად. პრინციპების და 
საერთო გრძელვადიანი მიზნების სტაბილური ნაკრები; პოლიტიკა და 
სამართლებრივი ბაზა, რომლებიც ემსახურება მდგრად ფუნქციონირებას; 
კარგი საინფორმაციო სისტემა წყლისა და სოფლის მეურნეობის შესახებ; 
ძირითადი როლების მკაფიო განსაზღვრა ირიგაციის მართვისთვის; და 
მკაფიო ხელმძღვანელობა.

• ფერმერები მზად არიან ისარგებლონ სარწყავი სერვისებით (რადგან 
სარგებელს იღებენ მისგან) და გადაიხადონ ირიგაციის საფასური. 
ისინი გადიან ტრენინგს და იღებენ მხარდაჭერას საირიგაციო ტექნიკასთან 
დაკავშირებით და სარწყავი კულტურების ღირებულების ჯაჭვების 
გაძლიერებისა და განვითარებისთვის.

წარმატების ამ ყოვლისმომცველ კომპონენტებზე დაყრდნობით, შერჩეულ იქნა 
შემდეგი განზომილებები, საქართველოში ირიგაციის მაჩვენებლების მდგომარეობის 
შესაფასებლად:

• სარწყავი სექტორის ინსტიტუციური შესაძლებლობები ეროვნულ დონეზე

• სარწყავი სისტემების მომსახურების მიწოდება და ექსპლუატაცია და 
მოვლა-შენახვა

• წყლის მომხმარებლებისთვის ფერმის დინამიკა, მათ შორის, სარწყავი 
ტექნოლოგიების არჩევანი

• კლიმატის ცვლილების რისკებისადმი მდგრადობა

• სოფლის მეურნეობის სექტორის ეფექტიანობა

ეს ხუთი ძირითადი განზომილება საკვანძოა სარწყავი სექტორის ეფექტიანობის 
შესასწავლად. ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს ირიგაციის სექტორის საქმიანობა 
ინსტიტუციური სიმძლავრის და სარწყავი წყლის მომსახურების მიწოდების პირველ 
ორ განზომილებაზე ფოკუსირებით, თუმცა კლიმატის ცვლილების რისკები და 
ფერმის დინამიკაც ახდენენ გავლენას. მე-5 განზომილება, სოფლის მეურნეობის 
სექტორის ეფექტიანობა საქართველოში, ნაწილობრივ გამომდინარეობს ირიგაციის 
სექტორის ეფექტიანობიდან, მაგრამ ის ასევე გავლენას ახდენს სარწყავი და 
დრენაჟის (I&D) სქემების მართვასა და ოპერირებაზე. თუმცა, ეს თემა შესწავლილია 
ცალკეული შეფასებების მეშვეობით მიწისა და ღირებულების ჯაჭვების პოლიტიკის 



7რა არის წინსვლის შესაძლო გზა?

დოკუმენტების მოსამზადებლად და, შესაბამისად, არ წარმოადგენს წინამდებარე 
პოლიტიკის ყურადღების ძირითად ობიექტს. კლიმატის რისკების შეფასება 
სცილდებოდა ამ კვლევის ფარგლებს, ირიგაციის და დრენაჟის პროექტების 
პოლიტიკისა და დიზაინის განსაზღვრაში კლიმატის რისკების შეფასების საჭიროების 
და ბოლოდროინდელი ნალექისა და ტემპერატურის მონაცემების (რომელიც 
მიუთითებს ზოგად ტენდენციებზე საქართველოში ირიგაციის ჰიდროლოგიურ 
რისკებთან დაკავშირებით) წინასწარი ანალიზის გარდა. ფერმის დინამიკა 
შესწავლილი იყო, მაგრამ არა დეტალურად. 2.1 დიაგრამა აჯამებს განზომილებებს 
და შეფასების ფარგლებს. ეს განზომილებები შეიძლება დაუკავშირდეს 
კრიტიკულ პირობებს, რომლებიც საჭიროა კარგად ფუნქციონირებადი ირიგაციით 
უზრუნველყოფილი მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის (იხილეთ მე- 3 თავი ამ 
პირობების დეტალური განხილვისთვის).

მეორე ეტაპი მოიცავდა შეხვედრისთვის შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების 
იდენტიფიცირებას, კითხვარების მომზადებას და შესაგროვებელი მონაცემების 
ჩამოთვლას. კითხვარები სპეციფიკურია თითოეული დაინტერესებული მხარისთვის 
და შესაძლებელს ხდის ძირითადი განზომილებების შესწავლას. კითხვარები და 
შეგროვებული მონაცემების ჩამონათვალი მოცემულია A დანართში. 2021 წლის 
აპრილში ჩატარდა საწყისი სამუშაო შეხვედრა გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსთან (MEPA), შპს „საქართველოს მელიორაციასთან“ 

დიაგრამა 1 (2.1) ირიგაციის ეფექტიანობაზე მოქმედი განზომილებები 
საქართველოში

კლიმატური
რისკები

სასოფლო-
სამეურნეო სექტორის

ეფექტიანობა

ირიგაციის სექტორის
ეფექტიანობა

მოხსენიებულია, როგორც
ირიგაციის პოლიტიკის ნაწილი,

მაგრამ დეტალურად არის
აღწერილი, როგორც მიწისდა

ღირებულების ჯაჭვის პოლიტიკის
დოკუმენტის ნაწილი

ფერმის დინამიკა

ექსპლუატაცია და
ტექნიკური

მომსახურება ირიგაციის
სქემების მართვა

ინსტიტუციური
შესაძლებლობა

მომსახურების
მიწოდება

ძირითადი შესასწავლი
განზომილებები

წყარო: ავტორები.
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ცხრილი 2 (2.1) ინტერვიუ და დისკუსიის მონაწილეები და რატომ მოხდა 
მათი შერჩევა

ვინ რატომ კონსულტაციის 
განზომილებები

გარემოს დაცვის და 
სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო (მინისტრის 
მოადგილე, პოლიტიკის 
ანალიზის დეპარტამენტი, 
ჰიდრომელიორაციისა და 
მიწის მართვის დეპარტამენტი, 
წყლის რესურსების დაცვის 
განყოფილება, ფინანსური 
დეპარტამენტი)

სამინისტრო ზედამხედველობს 
სახელმწიფო პოლიტიკის 
განხორციელებას გარემოს 
დაცვის, სოფლის მეურნეობისა 
და სოფლის განვითარების 
მიმართულებით.

ინსტიტუციური შესაძლებლობების 
განხილვა; ირიგაციის და 
დრენაჟის სტრატეგიის 
განსაზღვრა და წინსვლა; 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების შექმნის 
ძირითადი სამართლებრივი 
ბაზა და სტრატეგიები; 
დაინტერესებულ მხარეებს შორის 
ურთიერთობა, სამართლებრივი 
და მარეგულირებელი ჩარჩო; 
სოფლის მეურნეობის სექტორისა 
და ირიგაციის ეფექტიანობა 
ეროვნული პერსპექტივების 
გადმოსახედიდან; მიმდინარე 
პროექტები; მომავალი ან 
მიმდინარე პოლიტიკა და 
პროექტები.

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
ეფექტიანობა

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)

(GA), საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ 
ეროვნულ კომისიასთან (სემეკი), საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან 
(GFA) და მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის 
ეროვნული სააგენტოსთან, ძირითად შესასწავლ საკითხებზე შესათანხმებლად და 
კონსულტაციების საწარმოებლად ანალიზის განხორციელების და დაინტერესებული 
მხარეების კოლექტიურ დისკუსიაში ჩართვის მიზნით.

მესამე ეტაპი იყო ნახევრადსტრუქტურიზებული ინტერვიუების ჩატარება და 
ფოკუსირება ჯგუფურ დისკუსიებზე დაინტერესებულ მხარეებთან (იხ. ცხრილი 2.1). 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ფერმერებთან შეხვედრებს. საქართველოში 
მიმდინარე COVID-19 პანდემიის გამო, ინტერვიუების უმეტესობა ჩატარდა 
ვიდეოკონფერენციის საშუალებით. სულ შედგა 51 ინტერვიუ: 30 ინდივიდუალური 
ინტერვიუ და ინტერვიუ 21 ფერმერთან. 21 ფერმერიდან თოთხმეტი გამოიკითხა 
ტელეფონით და ხოლო დანარჩენი ფოკუს ჯგუფში მიმდინარე დისკუსიების დროს. 
გამოკითხული ფერმერების შერჩეული ნიმუშის მცირე სიდიდე არ უზრუნველყოფს 
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ცხრილი 2.1 (გაგრძელება)

ვინ რატომ კონსულტაციის 
განზომილებები

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 

2012 წელს სამელიორაციო 
მომსახურების ოთხი რეგიონული 
კომპანიის გაერთიანებით 
შექმნილი შპს „საქართველოს 
მელიორაცია“ არის სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული კომპანია, 
რომელიც პასუხისმგებელია 
ირიგაციის და დრენაჟის სქემების 
ექსპლუატაციასა და ტექნიკურ 
მომსახურებაზე და განვითარებაზე. 
ის იმყოფება სახელმწიფო ქონების 
მართვის ეროვნული სააგენტოს 
(ეკონომიკის სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში არსებული 
უწყება) მფლობელობაში და 
ანგარიშვალდებულია MEPA-ს 
წინაშე. მას ეკუთვნის ირიგაციასა 
და დრენაჟთან დაკავშირებული 
ინფრასტრუქტურა. ის 
უზრუნველყოფს ირიგაციის და 
დრენაჟის სერვისებს პირველ, 
მეორე და ზოგჯერ მესამე დონეზე.

ირიგაციის და დრენაჟის 
სტრატეგიების განხილვა 
ეროვნული და ადგილობრივი 
პერსპექტივიდან; სარწყავი 
სექტორის შესრულება; შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“

ორგანიზაცია და შეზღუდვები 
ყოველდღიურ მართვაში 
ეროვნულ და ადგილობრივ 
დონეზე (სამართლებრივი, 
მარეგულირებელი, ადამიანური, 
ფინანსური, ინფრასტრუქტურული 
შეზღუდვები და ა.შ.); ირიგაციის 
და დრენაჟის სერვისების 
შესრულება; ხარისხის პროცესები 
სარწყავი სისტემის მართვისა და 
ექსპლუატაციისა და ტექნიკური 
მომსახურებისთვის; ურთიერთობა 
წყლის მომხმარებლებთან; 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის რეფორმა და 
პერსპექტივები შპს „საქართველოს 
მელიორაციისთვის“; მიმდინარე 
სარეაბილიტაციო პროექტები.

• მომსახურების 
მიწოდება

• ფერმის დინამიკა 

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

შპს „საქართველოს მელიორაცია“, 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის დამხმარე 
განყოფილება

ეს ქვედანაყოფი პასუხისმგებელია 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის შექმნაზე

წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის რეფორმისა და 
შექმნის პროცესების განხილვა, 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის შესახებ კანონის 
განსახორციელებლად 
გადადგმული ნაბიჯების ჩათვლით 
(2019); დაბრკოლებები და 
შეფერხებები რეფორმისა და 
კანონის განხორციელებაში.

• მომსახურების 
მიწოდება

• ფერმის დინამიკა

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 2.1 (გაგრძელება)

ვინ რატომ კონსულტაციის 
განზომილებები

სოფლის მეურნეობის და სოფლის 
განვითარების სააგენტო

სააგენტო გარემოს დაცვის 
და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. 
ის ატარებს სოფლის მეურნეობის 
და სოფლის პოლიტიკას

სოფლის მეურნეობის სექტორის 
ეფექტიანობის განხილვა; 
ურთიერთობა ირიგაციას და 
სოფლის მეურნეობას შორის; 
ირიგაციის მომსახურების 
შეზღუდვები და ფერმის დინამიკა. 
მიკროირიგაციის დანერგვა

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის მუშაობა

• შიდასამეურნეო 
დინამიკა 

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

მიწის მდგრადი მართვისა 
და მიწათსარგებლობის 
მონიტორინგის ეროვნული 
სააგენტო

ეს ახალი სააგენტო შეიქმნა 2020 
წელს MEPA-ს დაქვემდებარებაში; 
ის პასუხისმგებელია სასოფლო-
სამეურნეო მიწის რესურსების 
რეგისტრაციაზე, მიწის ბალანსის 
შედგენაზე, მონაცემთა ბაზის 
შექმნაზე, მიწის მდგრად 
მართვასთან დაკავშირებულ 
საქმიანობაზე და ა.შ

მიწის მართვასა და სარწყავი 
სექტორის ეფექტიანობას შორის 
ურთიერთობების განხილვა; მიწის 
რეგისტრაციისა და მიწის მართვის 
საკითხები .

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის მუშაობა

• ფერმის დინამიკა

ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო

სოფლის მეურნეობისა 
და ირიგაციის სექტორის 
ეფექტიანობის განხილვა .

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
ეფექტიანობა

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 2.1 (გაგრძელება)

ვინ რატომ კონსულტაციის 
განზომილებები

ფინანსთა სამინისტრო შპს „საქართველოს 
მელიორაციასთან“ ფინანსური 
ნაკადების განხილვა და მათი 
სიდიდე .

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

სემეკი

კომისია განიხილავს და 
ამტკიცებს შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ მიერ დაწესებულ 
ტარიფებს .

წყლის ტარიფის საკითხებისა და 
ირიგაციის მარეგულირებელი 
ორგანოს ფუნქციის შესრულების 
შესაძლებლობების განხილვა; 
უწყებათაშორისი კოორდინაცია და 
თანამშრომლობა სამინისტროსთან 
(MEPA) და შპს „საქართველოს 
მელიორაციასთან“ .

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• მომსახურების 
მიწოდება

საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაცია (GFA)

დაარსდა 2012 წელს და არის 
არამეწარმე, არაკომერციული 
იურიდიული პირი. ამჟამად ის 
4000-მდე ფერმერს აერთიანებს 
საქართველოს მასშტაბით.

ასოციაცია მოქმედებს როგორც 
ფასილიტატორი მთავრობასა 
და ფერმერებს შორის. ის არის 
სამთავრობო და არასამთავრობო 
საბჭოების წევრი, როგორებიცაა 
საქართველოს სავაჭრო-
სამრეწველო პალატა და 
საქართველოს ალიანსი სოფლის 
მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარებისთვის.

სოფლის მეურნეობის სექტორის 
მაჩვენებლების განხილვა; 
ირიგაციასა და სოფლის 
მეურნეობას შორის ურთიერთობა; 
ირიგაციის სერვისებში არსებული 
დაბრკოლებები; ფერმის 
დინამიკა; კლიმატის რისკები .

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
ეფექტიანობა

• მომსახურების 
მიწოდება

• ფერმის დინამიკა

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 2.1 (გაგრძელება)

ვინ რატომ კონსულტაციის 
განზომილებები

ფერმერები (წყლის 
მომხმარებლები)

წყლის სერვისების მიწოდების 
და სერვისის პროვაიდერებთან 
ურთიერთობის განხილვა, 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების შესახებ ზოგადი 
ინფორმირებულობის ჩათვლით; 
მოლოდინი ირიგაციის სისტემიდან 
და კავშირი ფერმერების 
არჩევანთან (მიწის რეგისტრაცია, 
მოსავლის არჩევანი, სარწყავი 
ტექნოლოგიის არჩევანი, წყლის 
შეგროვება და გამოყენება); 
ფერმერული სისტემების 
შეზღუდვები (საირიგაციო და 
არასაირიგაციო სერვისები); 
ცვლილებები ნალექის, 
ტემპერატურისა და კლიმატის 
ზემოქმედებასთან დაკავშრებით; 
შერბილების სტრატეგიები.

• მომსახურების 
მიწოდება

• ფერმის დინამიკა

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

სოფლის და სასოფლო-სამეურნეო 
პოლიტიკის და განვითრების 
ინსტიტუტი

ეს არის ქართული 
არასამთავრობო ორგანიზაცია, 
რომელიც დაარსდა 2014 
წელს სოფლის მეურნეობის, 
კვების და სოფლის საკითხებზე 
პასუხისმგებელი ყოფილი 
ხელისუფლების მაღალჩინოსნების 
მიერ. არასამთავრობო 
ორგანიზაცია ჩართულია 
განხილვებში საქართველოში 
სოფლის მეურნეობის სექტორის 
განვითარების შესახებ.

სარწყავი და სოფლის მეურნეობის 
სექტორის ეფექტიანობის შესახებ 
დისკუსია

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
ეფექტიანობა

• მომსახურების 
მიწოდება

• ფერმის დინამიკა

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 2.1 (გაგრძელება)

ვინ რატომ კონსულტაციის 
განზომილებები

დონორთა საზოგადოება 
(მსოფლიო ბანკი, USAID, IFAD, 
AFD, ADB, EIB, FAO)

წარსული და მიმდინარე 
პროექტების განხილვა; 
დაბრკოლებები, სირთულეები, 
წარმატებები და პერსპექტივები 
დონორების თვალსაზრისით; 
სარწყავი სექტორის ორგანიზაცია.

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
ეფექტიანობა

• მომსახურების 
მიწოდება

• ფერმის დინამიკა

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

ინდივიდუალური გარე ექსპერტები 
ან კონსულტანტები, რომლებიც 
არიან ან იყვნენ პასუხისმგებელნი 
სოფლის მეურნეობისა და 
ირიგაციის განვითარების 
პროექტებზე საქართველოში 
ირიგაციის მართვასთან, 
სატარიფო პოლიტიკასთან, 
საკანონმდებლო ჩარჩოსთან და 
წყლის რესურსების მართვასთან 
დაკავშირებით

ირიგაციის სექტორის 
სტრატეგიის, დაბრკოლებების და 
პერსპექტივების განხილვა.

• ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები 
ეროვნულ დონეზე

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
ეფექტიანობა

• მიწოდების 
მომსახურება

• ფერმის დინამიკა

• კლიმატის 
რისკებისადმი 
მდგრადობა

შენიშვნა: ADB = აზიის განვითარების ბანკი; AFD = საფრანგეთის განვითრების სააგენტო; EIB = ევროპის 
საინვესტიციო ბანკი; FAO = სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია; GA = შპს „საქართველოს 
მელიორაცია“; GFA = საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია; სემეკი = საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია; I&D = ირიგაცია და დრენაჟი; IFAD = სოფლის 
მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი; MEPA = გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო; O&M = ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურება; RAPDI = სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის პოლიტიკისა და განვითარების ინსტიტუტი; USAID = შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო; WUO = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.
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დიაგრამა 2 (2.2) პრობლემების ხის დიაგრამა

მიზეზი 3

მიზეზი 2

მიზეზი 1

პრობლემა

შედეგი 1

შედეგი 2

შედეგი 3

შედეგი  4

ქვემიზეზი

ქვემიზეზი
ქვემიზეზიქვემიზეზი

ქვემიზეზი

რეპრეზენტატულობას, რაც ნიშნავს, რომ ინფორმაცია სიფრთხილით უნდა იქნას 
განხილული, მაგრამ ის იძლევა სასარგებლო თვისობრივ ინფორმაციას.

პარალელურად, განხორციელდა მნიშვნელოვანი სამაგიდო ლიტერატურის 
მიმოხილვა საქართველოში სარწყავი სექტორის, სარწყავი სისტემების 
მდგრადობისა და ირიგაციის მართვის გადაცემის (IMT) შესახებ.1 კვლევისთვის 
ჯგუფმა მოითხოვა რამდენიმე მეორადი მონაცემი სამინისტროს დაქვემდებარებული 
შესაბამისი უწყებებისგან, მათ შორისაა შპს „საქართველოს მელიორაცია“ (GA), 
გარემოს ეროვნული სააგენტო (NEA) და სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA).
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2.2  მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტები 
მონაცემთა ანალიზისთვის

პრობლემის ხის მეთოდოლოგიური მიდგომა გამოყენებულ იქნა ანალიზის 
განსახორციელებლად და რეკომენდაციების შესამუშავებლად, შესაბამისი 
მონაცემებისა და მოსაზრებების გათვალისწინებით (ლიტერატურის მიმოხილვა 
და ინტერვიუები). პრობლემის ხე არის დიაგრამა, რომელიც აჩვენებს მიზეზ-
შედეგობრივ კავშირებს (დიაგრამა 2.2). ის გამოიყენება იმის დასადგენად, თუ რა 
იწვევს პრობლემას და რა არის პრობლემის ზემოქმედება ან ეფექტი. პირველი 
ნაბიჯი არის პრობლემების იდენტიფიცირება. შემდეგ დგინდება პრობლემის 
მიზეზებისა და შედეგების იერარქია, რომელიც შეიძლება გლობალური იყოს. ღერო 
არის გამოვლენილი პრობლემა, ფესვები წარმოადგენს მიზეზებს და ტოტები კი 
შედეგს. ის უზრუნველყოფს პრობლემების ვიზუალურ დაყოფას მათ ზემოქმედებად 
და მიზეზებად გასაგები ფორმით.

პრობლემის ხის მეთოდოლოგია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გამოიყენება 
ქართულ კონტექსტში, განსაკუთრებით რეგულირების ზემოქმედების შეფასების 
(RIAs) განხორციელებისას. ზოგიერთი შესაბამისი მითითება შემუშავდა, 
როგორც სახელმძღვანელო პრაქტიკოსებისთვის საქართველოში რეგულირების 
ზემოქმედების შეფასებაში ჩართული საჯარო მოხელეების მხარდასაჭერად 
(ISET Policy Institute 2021). მასში განმარტებულია, თუ როგორ იქნეს 
გამოყენებული პრობლემის ხის მიდგომა რეგულირების ზემოქმედების შეფასების 
კონტექსტში. ორი სხვა მაგალითია USAID (2020) და UN Women (2021). გარდა 
ამისა, „აზროვნების დიაგრამა“ გამოიყენებოდა, როგორც ვიზუალური ინსტრუმენტი 
პოლიტიკის ამ მიმოხილვაში ანალიზისა და შედეგების საჩვენებლად.

შენიშვნა
1. ირიგაციის მართვის გადაცემა (IMT) არის საირიგაციო სისტემების მართვაზე პასუხისმგებლობისა 

და უფლებამოსილების გადაცემა სამთავრობო უწყებებიდან კერძო სექტორის ორგანიზაციებზე, 
რომლებმაც უნდა წარმოადგინონ წყლის მომხმარებლების ინტერესები (Garces-Restrepo, Muñoz, 
და Vermillion 2007).
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3
კრიტიკული პირობების 
გარკვევა ირიგაციის 
მდგრადი სისტემებით 
უზრუნველყოფილი 
სოფლის მეურნეობის 
განვითარებისთვის

3.1 ირიგაციის ეფექტიანობის გაზომვის 
გლობალური ჩარჩო

საერთაშორისო გამოცდილება გვასწავლის, რომ რამდენიმე პირობა უნდა 
დაკმაყოფილდეს სათანადოდ ფუნქციონირებადი, მდგრადი საირიგაციო 
სქემების მქონე სოფლის მეურნეობის შესაქმნელად. ვაალევინი და სხვ. (2020) 
თავიანთ ნაშრომში საფუძველს ამზადებენ ირიგაციაში ძირითადი ფუნქციების 
შესრულებასთან დაკავშირებით.

ოსტრომის (1990) და მერის და სხვ. (2007) მიხედვით, შემუშავებულია 
ჩარჩო, რომელიც ეფუძნება ინტერესთა სფეროების პრაქტიკულ ნაკრებს. 
ის განიხილავს სამ თემატურ სფეროს, რომლებიც შედგება ფუნქციების 
ჯგუფებისგან. 3.1 დიაგრამა აჯამებს საქმიანობის სფეროებს ფუნქციური 
თემების მიხედვით.
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მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩარჩო იძლევა მნიშვნელოვან ანალიზს, მას აკლია 
მდგრადობა. ფინანსური და გარემოსდაცვითი მდგრადობა ირიგაციის სექტორის 
ფუნქციონირების ძირითადი განზომილებაა.

OECD (2021b) აცხადებს, რომ თანმიმდევრული პოლიტიკის შემუშავება 
რთული ამოცანაა სხვადასხვა განზომილებებს შორის სინერგიისა და 
ურთიერთგაცვლის გამო. პოლიტიკით განსაზღვრულ ღონისძიებებს საქმიანობის 
ერთი განზომილებისთვის შეიძლება უარყოფითი გვერდითი ეფექტი ჰქონდეს 
და მდგრადობისთვის კონტრპროდუქტიული იყოს. OECD (2021b) გვთავაზობს 
შემუშავების პრინციპებს ამოცანის სირთულის შესამცირებლად:

• დოკუმენტირება და პოტენციური გავრცელების ეფექტების შეძლებისდაგვარი 
რაოდენობრივი განსაზღვრა მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია; ყველა 
პოტენციური სინერგია და კომპრომისი არ არის რეალური ან საკმარისად 
დიდი, რომ მნიშვნელოვანი იყოს პოლიტიკის შემუშავებისთვის.

• სინერგიის არსებობის შემთხვევაშიც კი პოლიტიკის ერთი ინსტრუმენტი 
იშვიათად იქნება საკმარისი ყველა მიზნის მისაღწევად. ჩვეულებრივ საჭიროა 
ინსტრუმენტების ნაკრები.

• არჩევანის პრობლემის თავიდან აცილება შესაძლებელია პოლიტიკის 
ინსტრუმენტების განსხვავებული ვარიანტებით. სხვა შემთხვევაში, 

დიაგრამა 3 (3.1) ფუნქციონალური თემები და საქმიანობის სფეროები 

ორგანიზაციული ფუნქციაწყლის სერვისის მიწოდების ფუნქციები

• ირიგაციის სერვისები: შეთანხმებული
ხარისხის, რაოდენობის, საიმედოობის,
მოქნილობისა და სამართლიანობის დაგეგმვის
და მიწოდების უზრუნველყოფა, რომ შესაძლებელი
გახდეს წყლის სპეციფიკური გამოყენება სქემაში.

• სადრენაჟე მომსახურება: ზედმეტი წყლის
ევაკუაციის უზრუნველყოფა, რომ თავიდან იქნეს
აცილებული დამლაშება და ზარალი ექსტრემალური
მოვლენების შემდეგ

• წყლის სხვა გამოყენება(ასეთის არსებობის
შემთხვევაში): წყალმომარაგება სოფლის
მოსახლეობისა და ცხოველებისთვის 

მმართველობის ფუნქციები

• გამჭვირვალობა და მომხმარებელზე ორიენტაცია
• პოლიტიკისა და სამართლებრივი ინსტრუმენტების გააქტიურება
• ინსტიტუციური და ორგანიზაციული თანმიმდევრულობა,
   ანგარიშვალდებულება და ჩართულობა

• დაფინანსება (კაპიტალური ხარჯებიდა MOM)
• ტექნიკური ოპერაციები, ორგანიზაციული და მასთან დაკავშირებული

პროცესის მართვა
• აქტივების მართვა და სტრატეგია

წყარო: ვაალევინი და სხვ. 2020.
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საზოგადოებამ არჩევანი უნდა გააკეთოს კონკურენტულ ამოცანებს შორის. 
ეს არ არის სრულად ტექნიკური საკითხი, მაგრამ მოიცავს შეფასებით 
მსჯელობას.

ირიგაციის სექტორში, პოლიტიკის შემქმნელებს ხშირად ესაჭიროებათ 
წყლის ტარიფის განსაზღვრა, რომელიც ფარავს ექსპლუატაციის და 
მოვლა-შენახვის ხარჯებს, და წყლის მომხმარებლების გადახდის 
შესაძლებლობების გათვალისწინება. თუმცა, როდესაც სარწყავი წყლის 
მიწოდებაზე გავლენას ახდენს კლიმატური შოკები, ირიგაციის სააგენტოს 
შესაძლებლობა წყლის დროულ მიწოდებასთან დაკავშირებით იკლებს არხის 
რეაბილიტირებული ან მოდერნიზებული სისტემების მიუხედავად. აღნიშნული 
სიტუაცია გავლენას ახდენს მომსახურების ხარისხზე და მომხმარებელთა 
მზადყოფნაზე გადაიხადონ სერვისის საფასური. ეს კომპლექსური 
პროცესი ხაზს უსვამს არჩევანის საჭიროებას და მეორადი ეფექტების 
მდგრადობას, კონკურენტუნარიანობას და ფინანსურ სტაბილურობას შორის, 
რომლებიც დამახასიათებელია ირიგაციის სექტორისთვის. უფრო ფართო 
პერსპექტივიდან, ცუდად შემუშავებულ ან განხორციელებულ სარწყავ 
პოლიტიკას შეიძლება ჰქონდეს არასასურველი ეფექტები, როგორებიცაა 
წყლის რესურსების გადაჭარბებული ექსპლუატაცია, ნიადაგის დამლაშება 
ან დაბალი ღირებულების კულტურების სიმრავლე რომლებსაც დიდი 
რაოდენობის წყალი სჭირდებათ. ასევე არსებობს უარყოფითი ზემოქმედების 
საფრთხე, როგორიცაა სასურსათო უსაფრთხოება ან დაბალი შემოსავლის 
პოტენციალი ფერმერული თემებისთვის, რომლებიც ტრადიციულად 
ნაკლებად შეძლებულნი არიან.

3.2 ირიგაციის თემების გამოყენება და 
შედარებითი ანალიზი საქართველოში

მსოფლიო ბანკის გლობალური ჩარჩო შეიძლება შემუშავდეს, როგორც 
აუცილებელი პირობების ჩამონათვალი კარგად მოქმედი, მდგრადი და ეფექტიანი 
სარწყავი სოფლის მეურნეობისთვის (სურათები 3.2 და 3.3). ისინი შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს შეფასების ძირითად განზომილებებთან (ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები, სერვისების მიწოდება და სარწყავი სქემების ექსპლუატაცია 
და ტექნიკური მომსახურება, ფერმის დინამიკა და კლიმატის რისკებისადმი 
მდგრადობა, როგორც მე-2 თავშია წარმოდგენილი).
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დიაგრამა 4 (3.2) ირიგაციის სექტორის კარგი ფუნქციონირების ფაქტორები 

მომსახურების მომწოდებელი, 
რომელსაც შეუძლია შესაბამისი 

მომსახურების აღსრულება.

სანდო: სარწყავი წყლის სერვისის მიწოდება 
დროულად და საიმედოდ წარმოებს

მდგრადი: სარწყავი ინფრასტრუქტურა
არის მდგრადი 

წყლის
მომსახურების
დაფინანსება საფასურის გადახდის

შესაძლებლობა და სურვილი

ფერმერები მზად არიან ისარგებლონ სარწყავი
სერვისებით (რადგან სარგებელს იღებენ მისგან) და

გადაიხადონ ირიგაციის საფასური. ისინი გადიან ტრენინგს
და იღებენ მხარდაჭერას საირიგაციო ტექნიკასთან

დაკავშირებით და სარწყავი კულტურების ღირებულების
ჯაჭვების გაძლიერებისა და განვითარებისთვის

მარეგულირებელი გარემო კარგად არის განსაზღვრული და ადაპტირებული მკაფიო კანონებით, რომლებიც
მართავს ირიგაციის სერვისებს

წყარო: ავტორები.
შენიშვნა: O&M = ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურება.

3.3 მდგრადი ირიგაციის 
განხორციელებასთან დაკავშირებული 
წინასწარი დაბრკოლებები

2021 წლის აპრილში თავდაპირველი სამუშაო შეხვედრის დროს, დაინტერესებულ 
მხარეებს სადიაგნოსტიკო პროცესის ადრეულ ეტაპზე სთხოვეს კოლექტიურად 
განესაზღვრათ ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელიც შესაძლოა აფერხებდეს ირიგაციის 
სექტორის ფუნქციონირებას საქართველოში. შეზღუდვები ასახავს ნათელ კავშირს 
მე-2 თავში წარმოდგენილ ხუთ განზომილებასთან და ირიგაციის სექტორის 
ეფექტიანობის გაზომვის აუცილებელ პირობებთან (დიაგრამა 3.3):

• სოფლის მეურნეობა ზოგადად არ განიხილება, როგორც 
ბიზნესშესაძლებლობა საქართველოს მდიდარი ბუნებრივი აქტივების - 
კარგი კლიმატის და ნიადაგის მიუხედავად. წყალზე არასაიმედო წვდომა 
მაღალი ღირებულების სოფლის მეურნეობაში და ინოვაციებში ინვესტიციებს 
ფერმერებისთვის სარისკოს ხდის. მიწის რეგისტრაციის არარსებობა 
ნიშნავს, რომ გაფართოების მსურველ ფერმერებს მიწის ყიდვა, გაყიდვა 
და იჯარით გაცემა უჭირთ. ხარისხიანი სასოფლო-სამეურნეო რესურსების, 
ასევე კვალიფიციური პერსონალის, ცოდნის გავრცელების ან დამატებითი 
ღირებულების სტრუქტურიზებული ჯაჭვების არარსებობა სოფლის მეურნეობის 
განვითარების პრობლემებია. 
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� განზომილება. მომსახურების მიწოდება, ფერმის დინამიკა, სოფლის 
მეურნეობის სექტორის ეფექტიანობა

� პირობები. ფერმერებს შეუძლიათ და სურთ მორწყვა; ფერმერები 
ირიგაციიდან იღებენ ეკონომიკურ და სოციალურ სარგებელს

• მეორე და მესამე დონის ინფრასტრუქტურა ყოველთვის არ არის კარგ 
მდგომარეობაში.

დიაგრამა 5 (3.3) პირობები კარგად ფუნქციონირებადი და ირიგაციის 
მდგრადი სქემებით უზრუნველყოფილი სოფლის მეურნეობისთვის

პირობები კარგად
მოქმედი, და
ირიგაციის

მდგრადი სქემებით
უზრუნველყოფილი

სოფლის
მეურნეობისთვის 

ფერმერებს შეუძლიათ
და აქვთ მორწყვის
სურვილი

ფერმერები  იღებენ
ეკონომიკურ და
სოციალურ სარგებელს
ირიგაციიდან და
შეუძლიათ და სურთ
O&M-ის ნაწილობრივ
დაფინანსება და
წვლილის შეტანა
სისტემაში

პროდუქტიულობა

მედეგობა

ხარისხი

მოგებიანობა

წყლის ადეკვატური 
რესურსები

ფუნქციონირებს
ინფრასტრუქტურა

ადეკვატური ტექნიკური
მომსახურება დროთა
განმავლობაში

კარგი სიდიდის და წყლის მომხმარებლების
საჭიროებებზე მორგებული პროექტი

არსებული აქტივების
მართვის სისტემა

ტარიფი (დონე, ევოლუცია, ბილინგის საფუძვლის
დასაბუთება, შეგროვება, დანახარჯები) და
ტარიფისა და სახელმწიფო შენატანების
რაციონალური, პოლიტიკურად მოწონებული,
ცნობილი და განხორციელებული/აღსრულებული

საკმარისი ფინანსური
რესურსებია რომ ის
ფუნქციონირებდეს

საკმარისი ადამიანური
რესურსები  რომ ის
ფუნქციონირებდეს

მომსახურების
მიმწოდებლის
ანგარიშვალდებულება

წყლის მომხმარებლების
მონაწილეობა

შესაძლებელია
სარწყავი მენეჯმენტის
გადაცემა WUO-ში

შესაძლებელია
სარწყავი მენეჯმენტის
გადაცემა WUO-ში

მონიტორინგის
გამოყენება და შეფასების
სისტემა და შესრულების
ინდიკატორები

იმის ცოდნა თუ რა
შედის და რა ტოვებს
სისტემებს (გაზომვა)

საკმარისი ავტონომია და მოქნილობა ზე
ადგილობრივ დონეზე ადვილად მოერგოს
ადგილობრივ პირობებს და მოახდინოს
რეაგირება პრობლემებზე

კარგად შემუშავებული WUO

ინფორმირებულობა და დახმარება
წყლის პროვაიდერისთვის რომ
 მოერგოს ახალ კონტექსტს

ცნობიერება და
ფერმერების სურვილი

მკაფიო სამართლებრივი ჩარჩო

WUO-ს ტექნიკური და ფინანსური
დროთა განმავლობაში მხარდაჭერა

წყლის მიწოდების
კარგი სერვისი

მდგრადი

ხელსაყრელი,
ყოვლისმომცველი გარემო

წყლის დაზოგვის პრაქტიკა

წყლის რესურსის ცოდნა 

ადეკვატური შენახვის შესაძლებლობები,
საჭიროების შემთხვევაში

წმინდა
სახელშეკრულებო
მექანიზმები

საიმედო წყალმომარაგება
დროთა განმავლობაში  

(იხ. დიაგრამის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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� განზომილება. მომსახურების მიწოდების

� პირობები. მოქმედი ინფრასტრუქტურა

• წყლის რესურსებისა და ფერმერული მეურნეობის სისტემების შესახებ სანდო 
მონაცემების ნაკლებობას აქვს ადგილი

დიაგრამა 3.3 (გაგრძელება)

პირობები კარგად მოქმედი,
და ირიგაციის მდგრადი

სქემებით უზრუნველყოფილი
სოფლის

მეურნეობისთვის მდგრადი

საიმედო წყალმომარაგება  დროთა განმავლობაში

კლიმატის რისკები გათვალისწინებულია
გარემოს დაცვითი და სოციალური
რისკები განიხილება ნებისმიერ
ინვესტიციამდე

განხორციელებული ღონისძიებების
ზემოქმედების ცოდნა

წყლის სერვისები ფერმერების და
ფერმერული სისტემების განსხვავებული
ტიპებისთვის

ინფრასტრუქტურა რჩება ფუნქციონალური
დროთა განმავლობაში 
ზემოქმედება საჯარო
ფინანსებზე გონივრულია

ადეკვატური ტექნიკური
მომსახურება

ხელსაყრელი,
ყოვლისმომცველი
გარემო

პრინციპების და საერთო გრძელვადიანი
მიზნების სტაბილური ნაკრები მდგრადია
პოლიტიკური ცვლილებების მიმართ
პოლიტიკა და სამართლებრივი არსენალი
რომელიც მდგრად ფუნქციონირებას ემსახურება

საკმარისად კარგი
საინფორმაციო სისტემა

ინფორმირებული გადაწყვეტილებებისთვის

საქმიანობის შესაფასებლად

მართვის გასაუმჯობესებლად

ადეკვატური საშუალებებით

ადეკვატური ორგანიზაციით

უნარიანი და ძლიერი მონაწილეების
მიერ  

სხვების მხრიდან აღიარებით

ყველა ძირითადი ფუნქცია
ხორციელდება, კერძოდ
ხელმძღვანელობის და
რეგულირების ფუნქციები

ფერმერები  იღებენ
ეკონომიკურ და სოციალურ
სარგებელს ირიგაციიდან და
შეუძლიათ და სურთ O&M-ის
ნაწილობრივ დაფინანსება და
წვლილის შეტანა სისტემაში

ფერმერებს შეუძლიათ და აქვთ
მორწყვის სურვილი

წყარო: ავტორები
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� განზომილება. ინსტიტუციური შესაძლებლობები, მომსახურების მიწოდება

� პირობები. წყლის რესურსების აღრიცხვის „საკმარისად კარგი“ 
საინფორმაციო სისტემის ცოდნა

• არ არსებობს წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის (IWRM) მიდგომა 
და შეზღუდულია გარემოსდაცვითი საკითხებისა და კლიმატის ცვლილების 
განხილვა. კლიმატის ცვლილება განიხილება, როგორც წყლის რესურსების 
სიმცირის მიზეზი.

� განზომილება. მომსახურების მიწოდება, ფერმის დინამიკა , კლიმატის 
რისკები

� პირობები. ფერმერებს შეუძლიათ და სურთ მორწყვა; ფერმერები 
ირიგაციიდან იღებენ ეკონომიკურ და სოციალურ სარგებელს

• ტარიფი არ ასახავს O&M-ის რეალურ ხარჯებს და ზემოქმედება სახელმწიფო 
ბიუჯეტზე არის მნიშვნელოვანი

� განზომილება. მიწოდების სერვისი

� პირობები. საკმარისი ფინანსური რესურსები სარწყავი ინფრასტრუქტურის 
ფუნქციონირებისთვის; ზემოქმედება საჯარო ფინანსებზე გონივრულია 

• არის კვალიფიციური კადრების დეფიციტი

� განზომილება. მომსახურების მიწოდება, ინსტიტუციური შესაძლებლობები

� პირობები. კვალიფიციური ადამიანური რესურსების საკმარისი 
რაოდენობა ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებისთვის; ყველა ძირითადი 
ფუნქცია შესრულებულია ადეკვატური საშუალებებით

• შეფერხებებია წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაში 
(WUOs)

� განზომილება. მიწოდების სერვისი

� პირობები. ირიგაციის მენეჯმენტის წარმატებული გადაცემის პირობები 
WUO-სთვის (მაგ., სამართლებრივი ჩარჩო, ინფორმირებულობა)

• მონიტორინგისა და შეფასების (M&E) სისტემა არასაკმარისად არის 
განვითარებული გადაწყვეტილების მიღების, შესრულების შესაფასებლად და 
მენეჯმენტის გასაუმჯობესებლად
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� განზომილება. მომსახურების მიწოდება, ინსტიტუციური შესაძლებლობები

� პირობები. M&E სისტემის გამოყენება და შესრულების ინდიკატორები, 
საკმარისად კარგი საინფორმაციო სისტემა

• უფრო მეტად უნდა განვითარდეს მრავალმხრივი დიალოგი

� განზომილება. ინსტიტუციური შესაძლებლობები

� პირობები. ხელსაყრელი ყოვლისმომცველი გარემო

ეს დაბრკოლებები დეტალურად არის განხილული მე-5 თავში ინდივიდუალური 
დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუს დროს შეგროვებული ინფორმაციის 
მითითებით, რომელიც ეფუძნება საწყისი სემინარის თავდაპირველ შედეგებს.



4
ირიგაციით 
უზრუნველყოფილი 
ქართული სოფლის 
მეურნეობის კონტექსტის 
გააზრება

4.1 სოფლის მეურნეობის სექტორის 
მიმოხილვა

სოფლის მეურნეობის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდა 2011-დან 2019 
წლამდე პერიოდში მუდმივი ფასების პირობებში წელიწადში საშუალოდ 2.3 
პროცენტს შეადგენდა, მთლიანი ეკონომიკის 4.7 პროცენტიან მაჩვენებელთან 
შედარებით. 2020 წელს მშპ-ის ზრდაზე გავლენა იქონია COVID-ის კრიზისმა 
(6.2 პროცენტით შემცირდა 2019 წელთან შედარებით), მაგრამ სოფლის 
მეურნეობის მშპ ზრდას განაგრძობდა (პლუს 3.6 პროცენტი). სოფლის 
მეურნეობაში ოფიციალურად დასაქმებულია მოსახლეობის 19.8 პროცენტი, 
რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 7.4 პროცენტს შეადგენს. სოფლის 
მეურნეობაში ოფიციალურად დასაქმებულთა გარდა, სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის დიდი პროცენტული ნაწილი სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობაზეა დამოკიდებული. ფერმერების უმეტესობა სოფლის 
შინამეურნეობების ნაწილია შემოსავლის სხვა წყაროებით.
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მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მიხედვით, საქართველოში ფერმერის 
საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საშუალო 
სიდიდე 1.37 ჰექტარია, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობების 86.9 
პროცენტი 1 ჰექტარზე ნაკლები ფართობის სახნავ-სათესს ამუშავებს. მხოლოდ 
0.1 პროცენტი ფლობს 50 ჰექტარზე მეტს (იხ. დიაგრამა 4.1). სტრუქტურული 
პრობლემების გამო, სოფლის მეურნეობა ახალგაზრდა თაობისთვის მიმზიდველი 
არ არის. 2020 წელს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა 
მხოლოდ 0.3 პროცენტი იყო 25 წელზე ახალგაზრდა, ხოლო 54 პროცენტი 60 
წელზე ხნიერი.1 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (2019) მონაცემებით, 
სარწყავი მიწის მესაკუთრეთა ან თანამესაკუთრეთა 38 პროცენტი იყო ქალი, 
მაგრამ წყლის მომხმარებელ ქალთა პროცენტული წილი (მიწის მესაკუთრეები, 
რომლებიც დათანხმდნენ ირიგაციის სერვისის კონტრაქტს შპს „საქართველოს 
მელიორაციასთან“ [GA]) მხოლოდ 3.7 პროცენტს შეადგენდა.2

2020 წელს 210 000 ჰექტარი მიწა დაითესა ერთწლიანი კულტურებით.3 ნათესი 
ფართობის 29 პროცენტი დაეთმო ზამთრის კულტურებს, როგორებიცაა ხორბალი 
და ქერი, ხოლო დანარჩენი, 150 000 ჰექტარი, საგაზაფხულო კულტურებს, 
როგორებიცაა მარცვლეული და პარკოსანი კულტურები (102000 ჰა);

დიაგრამა 6 (4.1) მიწის ნაკვეთების განაწილება სიდიდის მიხედვით (ჰა), 
საქართველო 
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კარტოფილი, ბოსტნეული და ნესვი (32 000 ჰა) და სხვა კულტურები (17 000 
ჰა). მუდმივი კულტურების ფართობი შეადგენდა 121000 ჰექტარს, ძირითადად 
ხეხილის ბაღებს (74000 ჰა) და ვენახებს (36000 ჰა). ზამთრისა და საგაზაფხულო 
კულტურების ნათესი ფართობი რეგულარულად მცირდება 2006 წლიდან, მაგრამ 
ეს ნაწილობრივ კომპენსირდება მუდმივი კულტურებით გაშენებული ფართობების 
ზრდით. ზამთრისა და საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები ბოლო 15 
წლის განმავლობაში მოცემულია 4.2 დიაგრამაზე.

საქართველოში მაღალი ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების4 
უმეტესი ნაწილი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ რეგიონებშია წარმოდგენილი და 
ნაწილობრივ ირიგაციაზეა დამოკიდებული. კახეთის რეგიონი სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის დაახლოებით 40 პროცენტს შეადგენს, ქვემო ქართლი კი 
15.5 პროცენტს.5 ირიგაციის სტრატეგიის მიხედვით, საქართველოს მთავრობის 
ერთ-ერთი მიზანია საქართველოს როგორც მაღალი ღირებულების სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორის პოზიციის აღდგენა 
(როგორც საბჭოთა პერიოდში) (საქართველო, MEPA 2017b). თუმცა, სტრატეგიის 
მიხედვით, ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია სარწყავი მიწების ფართობის 
გაზრდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. როგორც სტრატეგიაშია ნათქვამი, სარწყავი 
მიწის ფართობის ზრდა სარწყავი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სარწყავი 
სისტემების გაუმჯობესებული მენეჯმენტის გზით გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა 
ფერმერების დასახმარებლად, რომ მათ არსებული კულტურები მაღალი 
ღირებულების კულტურებით ჩაანაცვლონ.

დიაგრამა 7 (4.2) დათესილი ჰექტარი ზამთრისა და საგაზაფხულო 
კულტურები, საქართველო, 2006–20
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4.2 კლიმატის ცვლილება საქართველოში

2021 წელს მომზადდა საქართველოს კლიმატურად ოპტიმიზებული სოფლის 
მეურნეობის პროფილი (მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირი და FAO 2021). შემდეგი 
ელემენტები გამომდინარეობს ამ ანგარიშიდან.

ტემპერატურა. საქართველოს აქვს ორი განსხვავებული კლიმატური ზონა 
დასავლეთით და აღმოსავლეთით. საქართველოს ჩრდილოეთით მდებარე 
დიდი კავკასიონის ქედის ზომიერი ადგილობრივი კლიმატი ბარიერის როლს 
ასრულებს ჩრდილოეთიდან მომდინარე ცივი ჰაერის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთიდან 
სამხრეთისკენ გადაჭიმული ლიხის ქედი ქვეყანას კასპიის და შავი ზღვის 
წყალშემკრებებად ყოფს. დასავლეთ საქართველოზე გავლენას ახდენს შავი ზღვის 
ზომიერი ნოტიო ჰაერით 15°C საშუალო ტემპერატურით; ზამთრის ტემპერატურა 
ნულზე მაღალია და ზაფხულიც მაღალი ტემპერატურით და ტენიანობით გამოირჩევა 
(ნალექის საშუალო მაჩვენებელი მაღალია). შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში 
საშუალო წლიური ტემპერატურაც ჩვეულებრივ მერყეობს 9°C-დან 14°C-მდე. 
მთიან რეგიონებში შედარებით ცივი კლიმატია, საშუალო წლიური ტემპერატურა 
2°C-დან 10°C-მდეა. აღმოსავლეთ საქართველოს ვაკე ტერიტორია შავი ზღვის 
გავლენისგან დაცულია მთებით, რომლებიც უფრო კონტინენტურ კლიმატს 
უზრუნველყოფს. ზაფხულის საშუალო ტემპერატურა 20°C-დან 24°C-მდეა, ხოლო 
ზამთრის ტემპერატურა 2°C-დან 4°C-მდე მერყეობს (დიაგრამა 4.3). 1960 წლიდან 
2015 წლამდე ტემპერატურამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოიმატა. საქართველოს 
დასავლეთის რეგიონებში ტემპერატურა 0.3°C-ით გაიზარდა, მაქსიმალური 
ზრდა დაფიქსირდა ფოთში (0,6°C), ხოლო აღმოსავლეთ რეგიონებში 0.4°C-დან 
0.5°C-მდე ზრდა აღინიშნა მაქსიმალური მატებით დედოფლისწყაროში (0.9°C). 
დათბობის შედარებით სუსტი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ტენდენცია მცხეთა-მთიანეთსა 
და კახეთში დაფიქსირდა.

საშუალო ტემპერატურის მატებასთან ერთად, ყინვიანი დღეების რაოდენობა 
თანდათან შემცირდება, ტემპერატურის მატება კი გამოიწვევს მყინვარების დნობას, 
რაც წყლის სიჭარბეს შეამცირებს. ბოლო 50 წლის განმავლობაში საქართველოში 
მყინვარების რაოდენობა 13 პროცენტით შემცირდა, ხოლო მყინვარის ფართობი 
30 პროცენტით. გლობალური დათბობის პირობებში, მათი სრული დნობა 2160 
წლისთვის არის პროგნოზირებული.

ნალექები და წყლის რესურსები. სიმაღლის მრავალფეროვნებისა და მთების, 
დაბლობების და მდინარის აუზების ლანდშაფტების გამო, საქართველო გამოირჩევა 
რამდენიმე ტიპის მიკროკლიმატით და ნალექიანობით (რაც განპირობებულია 
სუბტროპიკული და კონტინენტური კლიმატის ნაზავით). ყოველწლიური ნალექების 
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განაწილება გვიჩვენებს მკაფიო დაყოფას ნოტიო კლიმატის მქონე დასავლეთ და 
მშრალი კლიმატის მქონე აღმოსავლეთ საქართველოს შორის (დიაგრამა 4.4).

წყლის რესურსებით საქართველოს სიმდიდრის მიუხედავად, რაც ერთ სულ 
მოსახლეზე ზედაპირული წყლების 14 000 მ3 შეადგენს, ევროპის საშუალო 
9 300 მ3 მაჩვენებელთან შედარებით (საქართველო, MEPA 2019), არსებული 
წყლის რესურსები არ არის თანაბრად განაწილებული საქართველოში და ისინი 
ძირითადად აკუმულირებულია ქვეყნის დასავლეთი ნაწილში.6 უფრო მეტიც, წყლის 
რესურსების ხელმისაწვდომობა დიდად არის დამოკიდებული სეზონებზე. მდინარის 
დინება, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, თოვლის დნობაზეა 
დამოკიდებული. წყლის დონე მატულობს აპრილი - მაისის პერიოდში და იკლებს 
ივლისიდან აგვისტომდე, პიკის დროს, როდესაც სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს 
მორწყვა სჭირდება.

დიაგრამა 8 (4.3) წლიური საშუალო ტემპერატურა საქართველოში, 
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წყარო: მსოფლიო ბანკი 2020.

დიაგრამა 9 (4.4) წლიური საშუალო ნალექი საქართველოში, 1901–2019

2,000
44N

40E 40E

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400

წყარო: მსოფლიო ბანკი 2020.
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სამხრეთ კავკასიის ქვერეგიონში, კლიმატის ტენდენციები აჩვენებს საშუალო 
ნალექის უმნიშვნელო შემცირებას ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, თუმცა 
უხვი ნალექი გარკვეულ რაიონებში გაიზარდა. 1960 წლიდან 2015 წლამდე, 
ნალექის მაჩვენებელი გაიზარდა დასავლეთ საქართველოში - კონკრეტულად 
სვანეთის დაბალ მთიან ზონაში, აჭარის მთიან რაიონებში და ფოთისა და იმერეთის 
მთიანეთში - რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, როგორიცაა აჭარის აღმოსავლეთი 
ნაწილი გოდერძის უღელტეხილი (დიაგრამა 4.5). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 
გარდა, სადაც ნალექმა ოდნავ მოიმატა, აღმოსავლეთ საქართველოში 
ნალექის შემცირების ტენდენცია დაფიქსირდა. მყინვარული ჩამონადენი 
2100 წლისთვის 2010 წელთან შედარებით 40 პროცენტით შემცირდება, რაც 
სერიოზულად იმოქმედებს საქართველოს ენერგეტიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე 
და ეკოსისტემებზე. მოსალოდნელია, რომ გვალვა კიდევ უფრო დიდ ზეწოლას 
მოახდენს წყლის ხელმისაწვდომობაზე. დათბობის ტენდენცია საქართველოში 
მკაფიოა, ემისიის ოთხივე გზის მიხედვით (RPC 2.6; 4.5; 6; 8.5) (პლუს 1.6°C-დან 
3.0°C-მდე 2041-2070 წლებში 1971-2000 წლების მაჩვენებელთან შედარებით) 
(საქართველო, საქართველოს მთავრობა 2021). ), მაგრამ ნალექის ცვლილების 
შეფასებები გაცილებით გაურკვეველია.

დაკვირვებები მიუთითებს, რომ ზაფხულის პერიოდში ნალექის შემცირება 
შეინიშნება. მოსალოდნელია, რომ კლიმატის ცვლილება უარყოფითად იმოქმედებს 
სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობაზე მდინარის ნაკადების შემცირებით, რაც 

დიაგრამა 10 (4.5) ნალექის ცვლილება ივლისში ორ 30-წლიან პერიოდს 
შორის 1956–85 და 1986–2015 
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წყარო: საქართველოს მთავრობა 2021.
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მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მოსავლის უმეტესობაზე (დაახლოებით მინუს 30 
პროცენტი აღმოსავლეთის დაბლობზე 2040-იან წლებში) (Ahouissoussi, Neumann, 
and Srivastava 2014).

კლიმატის ცვლილების გავლენა სოფლის მეურნეობაზე. მოსალოდნელია, 
რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე უარყოფით გავლენას იქონიებს 
ნათესებზე ტემპერატურისა და ნალექის ცვლილების პირდაპირი ზემოქმედება, 
მოსავლიანობის შესანარჩუნებლად საჭირო ირიგაციაზე მოთხოვნილების ზრდა 
და წყალმომარაგების შემცირება, რომელიც დაკავშირებულია აორთქლებასთან 
და ნალექის კლებასთან უფრო მშრალი (ერთმანეთის მომდევნო დღეები ნალექის 
გარეშე) პერიოდების დადგომის შესაძლებლობის ჩათვლით. კლიმატის ცვლილების 
მოსალოდნელი გავლენა სოფლის მეურნეობის კონკრეტულ პროდუქტზე 
აღწერილია ქვევით:

• ხორბალი. ხორბლის 60 პროცენტზე მეტი იწარმოება კახეთში (აღმოსავლეთ 
რეგიონი), დანარჩენი კი თითქმის მთლიანად კონცენტრირებულია 
აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებში. სექტორი მძიმედ განიცდის 
საშუალო ტემპერატურის მატებას და გვალვის პერიოდებს. ამ ძლიერი 
გვალვებიდან ბოლოს ადგილი 2020 წელს ჰქონდა, საშუალოზე დაბალი 
მოსავლიანობით.

• სიმინდი. სიმინდის დაახლოებით 70 პროცენტი მოდის დასავლეთ 
საქართველოში, სადაც მაღალი ტენიანობაა და მოსავლიანობა 
მნიშვნელოვნად არ არის დამოკიდებული მორწყვაზე. თუმცა, მაღალმა 
ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული უარყოფითი ზემოქმედება, 
ინვაზიური მავნებლების სახით. კახეთში, სიმინდის მწარმოებელ რეგიონში, 
შეინიშნება ნალექის ცვლილება, რაც მოითხოვს ზაფხულში მცირე 
პერიოდებით მორწყვას, მარცვლეულის შევსების კრიტიკულ ეტაპებზე. 
ფერმერების მცირე რაოდენობას აქვს წვდომა ირიგაციაზე; შესაბამისად, 
აღნიშნულმა მოსავლიანობის შემცირება გამოიწვია.

• მევენახეობა. ვაზი ფართოდ არის გავრცელებული საქართველოში, 
განსაკუთრებით აღმოსავლეთის რეგიონში. დაახლოებით 38000–40000 
ჰექტარი ეთმობა ყურძნის წარმოებას და 35000-ზე მეტი მცირე ფერმერი 
მისდევს მევენახეობას. ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე საქართველოში 
ადგილი ჰქონდა მზარდი სიმძლავრის მეტეოროლოგიურ მოვლენებს 
(ძლიერი წვიმების, სეტყვისა და წყალდიდობის სახით), რომლებმაც გავლენა 
იქონია კახეთის რეგიონზე და ასობით ვენახი დააზიანა.

• კარტოფილი. საქართველოში კარტოფილის წარმოების თითქმის ნახევარი 
სამცხე-ჯავახეთზე (ცენტრალური სამხრეთი რეგიონი) მოდის, სადაც 
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ნალექის დონე მაისი - ივნისის პერიოდში ბოლო 10 წლის განმავლობაში 
10 პროცენტით გაიზარდა. ამან გამოიწვია წყლის დონის მატება და 
დატბორვა ახლად აღებული სათესლე კარტოფილის განთავსების 
უბნებზე და სოკოს გავრცელება (განსაკუთრებით ფიტოფტორა და 
ალტერნარია).

• მანდარინი. მანდარინის მოსავლის უდიდესი ნაწილი აჭარის და გურიის 
რეგიონზე (სამხრეთ-დასავლეთი რეგიონი) მოდის. საშუალო ტემპერატურის 
მოსალოდნელი მატება, ზოგადად, სექტორზე დადებითად აისახება. 
თუმცა, სფერო ხასიათდება მაღალი ცვალებადობით შემოდგომაზე ხშირი 
ადრეული ყინვების და სეტყვის გამო, როდესაც ხილი ჯერ კიდევ არ 
არის სრულად განვითარებული და ძალიან მგრძნობიარეა კლიმატური 
პირობების მიმართ.

• თხილი. თხილის წარმოების ნახევარზე მეტი სამეგრელოზე (დასავლეთ 
რეგიონი) მოდის. ვეგეტაციის პერიოდში ნალექის დონის მატება, გვალვები 
ივლისიდან აგვისტომდე და ცხელი ქარის სიხშირის ზრდა უარყოფითად 
მოქმედებს თხილის პროდუქტიულობაზე.

• მინდვრები და საძოვრები. მინდვრების და საძოვრების ფართობის 
დაახლოებით 1,9 მილიონი ჰექტარი ნახევარი კახეთში (აღმოსავლეთ 
რეგიონი) მდებარეობს. ტენიანობის შემცირებამ და ძლიერმა ქარმა ხელი 
შეუწყო კახეთის საძოვრებზე ეროზიულ პროცესებს. უფრო მეტიც, მოსავლის 
ნარჩენების უყურადღებოდ დაწვა იწვევს ყოფილ საბჭოთა კავშირის 
დროს (ძირითადად დედოფლისწყაროში) შექმნილი ქარსაცავი ზოლის 
განადგურებას.

• მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება 
პირდაპირ იმოქმედოს ცხოველთა საკვებსა და წყლის ხელმისაწვდომობაზე. 
თბილ ზამთარს შეუძლია ხელი შეუწყოს პირუტყვის დაავადებების 
გავრცელებას და მწერების ახალი ტიპების გამოჩენასაც კი.

საქართველოში კლიმატის ცვლილების ამჟამინდელი ტენდენციები, როგორიცაა 
ტემპერატურის მატება, ნიადაგების ეროზია და წყალდიდობის გაძლიერება, 
ყინვა და სეტყვა (ახალ მავნებლებთან და დაავადებებთან ერთად, რომლებიც 
გავლენას ახდენენ ნათესებზე, ტყეებსა და პირუტყვზე) მოსალოდნელია, რომ 
შეამცირებს მოსავლიანობას ძირითად სასოფლო-სამეურნეო რეგიონებში. ასევე 
მოსალოდნელია, რომ კლიმატის ცვლილების პირდაპირი და არაპირდაპირი 
გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდაზე გავლენას იქონიებს სურსათის 
წარმოებაზე. პირდაპირი ეფექტები მოიცავს ნახშირორჟანგის ხელმისაწვდომობის, 
ნალექების და ტემპერატურის ცვლილებას. არაპირდაპირი ეფექტები მოიცავს 
ცვლილებებს წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობაზე და სეზონურობაზე, ნიადაგის 
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ორგანული ნივთიერებების ცვლილებაზე, ნიადაგის ეროზიაზე ზემოქმედების 
მეშვეობით, მავნებლების პროფილის ცვლილებებს, და ინვაზიური მავნებლების 
გამოჩენას, ისევე როგორც სახნავ-სათესი ფართობების შემცირებას სანაპირო 
მიწების ჩაძირვის გამო.

4.3 ირიგაციის და დრენაჟის (I&D) 
სექტორის ევოლუცია და კონტექსტი

საქართველოს ირიგაციის (ცნობილია ასევე როგორც მელიორაციის) სექტორის 
ინფრასტრუქტურა ძირითადად აშენდა მაშინ, როდესაც ქვეყანა საბჭოთა 
კავშირის ნაწილი იყო. მთლიანმა სარწყავი ფართობმა 1988 წელს 386,000 
ჰექტარს მიაღწია (MEPA, 2017b). თუმცა, ეს ტერიტორია ირწყვებოდა სისტემების 
ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების (O&M) უკიდურესად მაღალი 
ხარჯების მიუხედავად (ISET Policy Institute 2016). 1991 წელს დამოუკიდებლობის 
აღდგენის შემდეგ საქართველომ ტურბულენტური გარდამავალი პერიოდი გაიარა, 
რამაც ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილის გაუარესება გამოიწვია. ამან განაპირობა 
სარწყავი ფართობის მკვეთრი შემცირება. 1988 წლისთვის 114 000 ჰექტარი მიწა 
ამოშრა. თუმცა, იმის გამო, რომ მისი მოვლა არ განხორციელებულა ხანგრძლივი 
პერიოდის განმავლობაში, ინფრასტრუქტურის მოშლა გრძელდებოდა 2012 
წლამდე.

2011 წლამდე სამელიორაციო მომსახურებას ახორციელებდა ქვეყნის სხვადასხვა 
რეგიონში არსებული ოთხი სახელმწიფო კომპანია. 2011 წელს ეს კომპანიები 
გაერთიანდა შპს „საქართველოს მელიორაციაში“ (GA), რომელიც ფუნქციონირებს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA) დაქვემდებარებაში 
და არის ირიგაციისა და დრენაჟის (I&D) სერვისების ერთადერთი პროვაიდერი 
ქვეყანაში. შპს „საქართველოს მელიორაცია“ მართავს და ახორციელებს 
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2012 წლიდან გაიზარდა ირიგაციის და დრენაჟის ფართობი. 2012 წელს სოფლის 
მეურნეობის სექტორი განისაზღვრა როგორც ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი 
მთავარი პრიორიტეტული დარგი. შესაბამისად, დონორი ორგანიზაციების 
მხარდაჭერით, როგორებიცაა მსოფლიო ბანკი და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD), მთავრობა აქტიურად ახორციელებს 
ინვესტიციებს ირიგაციის და დრენაჟის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. 
2016-დან 2020 წლამდე, დაახლოებით 125 მილიონი ლარის (≈ 39.56 მლნ. შპს)7 
„საქართველოს მელიორაცია“ IFAD-მა იმავე პერიოდში დაახლოებით 19 მლნ. 
ლარის (≈ 6 მილიონი აშშ დოლარი) ინვესტიცია განახორციელა.
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შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მონაცემებით, 2020 წელს გამოყენებული 
იყო 123 სარწყავი სქემა. მათი უმეტესობა გრავიტაციული სქემებია. საჯარო 
სარწყავი ფართობი 2012 წლიდან 2020 წლამდე დაახლოებით 130,000 
ჰექტარამდე გაიზარდა (იხ. დიაგრამა 4.6), საიდანაც დაახლოებით 6,500 ჰექტარს 
სატუმბი სისტემები ემსახურება. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მონაცემებით, 
მთლიანი საჯარო სარწყავი ფართობი შეადგენს დაახლოებით 65,000 ჰექტარს. 
სარწყავი მიწების წილი მთლიან სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობში 
დაახლოებით 16.5 პროცენტს შეადგენს,8 მაგრამ ნებისმიერ მიწას, რომელსაც არ 
აქვს „სხვა“ სტატუსი, აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის სტატუსი, 
მათ შორის მიწას, სადაც სოფლის მეურნეობის წარმოება შეუძლებელია. სარწყავი 
სქემებით დაფარული ტერიტორიების უმეტესობა დაახლოებით 100-დან 500 
ჰექტარამდეა, მაშინ როცა მხოლოდ 14 ფართობს უკავია 5,000 ჰექტარზე მეტი 
(დიაგრამა 4.7).

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ მართვადი სარწყავი სქემების უმეტესობა 
არის კახეთში (35), შიდა ქართლში (29) და ქვემო ქართლში (24). ყველაზე დიდი 
სარწყავი რეგიონია ქვემო ქართლი (27 658 ჰა), რომელსაც მოსდევს კახეთი 
(16 787 ჰა) და შიდა ქართლი (16 417 ჰა). იხილეთ ცხრილი 4.1 დამატებითი 
დეტალებისთვის სარწყავი სქემების შესახებ

დიაგრამა 11 (4.6) საირიგაციო და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურით 
დაფარული ფართობი საქართველოში, 1988–2020
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წყარო: ავტორები.
შენიშვნა: 1988–2011 წწ მონაცემებისთვის, იხ. ISET (2016) დოკუმენტი. 2012–2020 წწ მონაცემებისთვის, 
იხ. GACo დოკუმენტი (2021 (წვდომა განხორციელდა 2021 წლის ივნისში).
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ეს პრეზენტაცია იძლევა მხოლოდ ნაწილობრივ მიმოხილვას ირიგაციასთან 
დაკავშირებული სიტუაციის შესახებ, რადგან ზოგიერთმა ფერმერმა შეიმუშავა 
წყლის ამოღების ინდივიდუალური სისტემები და მიწისქვეშა წყლებს იყენებს 
სარწყავი საჭიროებებისთვის. თუმცა, ამ დოკუმენტის მომზადების პერიოდისთვის 
მონაცემები კერძო ირიგაციის შესახებ არ იყო ხელმისაწვდომი. მიუხედავად 
იმისა, რომ არ არსებობს ქვეყნის დონეზე ერთიანი მონაცემები ჭაბურღილებით 
მოსარგებლე ფერმერების რაოდენობის შესაფასებლად, კახეთში ორი სარწყავი 
სქემის გამოცდილება აჩვენებს, რომ მათი რიცხვი იზრდება და მიწისქვეშა წყლების 
გამოყენებით სარწყავმა ფართობმა წლების განმავლობაში მოიმატა. დეტალები 
განხილულია 4.4 თავში.

უკანასკნელ პერიოდამდე საქართველოს ირიგაციის სექტორი ეყრდნობოდა 
დამატებით მორწყვას, ძირითადად წვიმაზე დამოკიდებული სოფლის მეურნეობის 
(საქართველო, MEPA 2017a) ხელშეწყობის მიზნით. ირიგაციის სტრატეგიაში 
ნათქვამია, რომ ლოკალურ დონეზე წყლის მიწოდება დამოკიდებულია 
ფერმერების მოთხოვნაზე. ეს მოთხოვნა გადაეცემა არხების ოპერატორს, რომელიც 
მუშაობს შპს-ში და შემდეგ ეცნობება ზედა დონის სტრუქტურებს (საქართველო, 

დიაგრამა 12 (4.7) საქართველოში საირიგაციო სქემების ფართობების 
განაწილება, 2021
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წყარო: მონაცემები მოწოდებულია შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ 2021 წელს.
შენიშვნა: n.a. = არ შეესაბამება.
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ცხრილი 3 (4.1) შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ გამოყენებული 
ირიგაციის სქემების მახასიათებლები თითოეულ რეგიონში, 2020

ფართობი (ჰა) 

მცხეთა მთიანეთის რაიონი

იმერეთი კახეთი
ქვემო 

ქართლი
სამცხე-

ჯავახეთი
შიდა 

ქართლი

<100 3 3 1 5

100–500 3 10 7 2 10 8

500–1,000 2 7 4 3 2 6

1,000–5,000 1 4 9 5 7

5,000–10,000 2 2 1 1

>10,000 2 2 2 2

არ შეესაბამება 7

ირიგაციის 
სქემების 
საერთო 

რაოდენობა

11 35 24 6 18 29
სულ 
(ჰა)

სრული 
ფართობი (ჰა) 32,724 80,157 76,330 11,666 13,193 69,097 283,167

მთლიანი 
ფართობი 

სადაც ხდება 
წყლის 

მიწოდება (ჰა)

11,096 27,686 45,964 7,801 4,862 30,520 127,929

სულ სარწყავი 
ფართობი (ჰა) 982 16,787 27,658 1,811 1,101 16,417 64,755

ფართობი 
სადაც ხდება 

წყლის 
მიწოდება 
/ სრული 

ფართობი (%)

34 35 60 67 37 44 45

სარწყავი 
ფართობი/
ფართობი 

სადაც ხდება 
წყლის 

მიწოდება (%)

9 61 60 23 23 54 51

წყარო: საქართველოს მელიორაციის მიერ მოწოდებული მონაცემები 2021 წელს.
შენიშვნა: n.a. = არ შეესაბამება.
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MEPA 2017b, 61). ფერმერები თვალით განსაზღვრავენ კულტურის მორწყვის 
საჭიროებას და ხშირად ცდილობენ მის გადავადებას, რომ თავიდან აიცილონ 
გადასახადის გადახდა. მათ ურჩევნიათ დამოკიდებული იყვნენ ნალექზე მანამდე, 
სანამ გვალვის გამო მორწყვა გარდაუვალი არ გახდება. პრაქტიკაში ერთსა და 
იმავე მესამე რიგის არხზე განლაგებული ფერმერები ერთმანეთში რიგდებიან 
ირიგაციის საკითხებზე. ზოგადად, ამ დონეებზე ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები 
მცირე მოცულობით მიმდინარეობს. ზოგჯერ ფერმერები თვითონ წმენდენ არხებს 
ან თხოულობენ დახმარებას შპს “საქართველოს მელიორაციისგან“ სარემონტო 
ან გაწმენდითი სამუშაოების განსახორციელებლად. ამრიგად, საქართველოში 
ირიგაციის დამატებითმა ბუნებამ შეამცირა ფერმერების მოტივაცია ჩართულიყვნენ 
სახელმწიფოს ირიგაციის სქემებში და ესარგებლათ შპს “საქართველოს 
მელიორაციის“ სერვისებით.

ეს სიტუაცია განაპირობებს შპს “საქართველოს მელიორაციის“ დაბალ შემოსავლებს 
და ზედაპირული სარწყავი ტერიტორიების უფრო ნელ გაფართოებას. ირიგაციის 
სტრატეგია აღნიშნულს ასახელებს, როგორც სარწყავი სექტორის განვითარების 
მთავარ რისკს. საქართველოს სარწყავი და სოფლის მეურნეობა ხასიათდება 
„მოშლილი ინფრასტრუქტურით, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მცირე 
ბაზრებით, მცირე და მიმოფანტული სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების დიდი 
რაოდენობით, მიწის მოქმედი ბაზრის არარსებობით და, უპირველეს ყოვლისა, 
იმით, რომ ირიგაცია ბევრგან წვიმის დანამატად მიიჩნევა“. (საქართველო, 
MEPA 2017b, 61).

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ტემპერატურისა და ნალექის რეჟიმის 
არაპროგნოზირებადი ცვლილებების გამო, ფერმერებმა უფრო მეტად გააცნობიერეს 
ირიგაციის საჭიროება, რაც სოფლის მეურნეობისთვის უზრუნველყოფს წყლის 
უფრო სტაბილურ და საიმედო წყაროს. ეს საკითხი საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის (GFA) წარმომადგენლებთან ჩვენი დისკუსიის დროს წამოიჭრა. 
ფერმერების მზარდი რაოდენობა, რომლებიც ადრე არ იყვნენ დაინტერესებულნი 
ირიგაციის შესაძლებლობებით, მათ შორის მცირე მიწის ნაკვეთების მფლობელები, 
განიხილავენ საზოგადოებრივ სარწყავ სერვისებთან მიერთებას ან დამოუკიდებელი 
სარწყავი გადაწყვეტილებების შემუშავებას. საბოლოო არჩევანი დამოკიდებულია 
შპს “საქართველოს მელიორაციის“ სარწყავი მომსახურების ღირებულებასა და 
მოსალოდნელ საიმედოობაზე. ეს ხაზს უსვამს წყლის მომხმარებელთა გაზრდილი 
რაოდენობისთვის სარწყავი სერვისის გაუმჯობესების აუცილებლობას, რომლებიც 
უფრო მეტად ეყრდნობიან ადეკვატურ და დროულ ზედაპირულ ირიგაციას, 
რადგან უკიდურესი კლიმატური პირობები ამცირებს მათ უნარს, დაეყრდნონ 
ნალექს, როგორც წყლის ძირითად წყაროს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
საწარმოებლად.
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4.4 ირიგაციის სისტემების არსებული 
მდგომარეობა

საქართველოს სარწყავი ინფრასტრუქტურა ადაპტირებული იყო საბჭოთა 
მეურნეობის პრაქტიკაზე („კოლხოზი“ და „სოვხოზი“9), რომელიც ხორციელდებოდა 
დიდ მიწის ნაკვეთებზე. 1990-იან წლებში მიწის პრივატიზაციის პირველი ტალღის 
შემდეგ, სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთები არსებითად გამოიყო და დაიყო 
პატარა ნაკვეთებად. ინფრასტრუქტურა თავდაპირველად გათვლილი იყო დიდი 
ნაკვეთებისთვის, რომლებიც ამავე დროს ითვალისწინებდა წყალზე მოთხოვნას. 
სისტემები განვითარდა წყლის საჭიროების მქონე ძალიან მცირე ნაკვეთების 
მიმართულებით, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს მომიჯნავე ნაკვეთებს 
შორის კულტურების როტაციის არჩევანის გამო. დღეს ინფრასტრუქტურა აღარ არის 
ადაპტირებული ახალ აგრარულ კონტექსტთან და ვერ აკმაყოფილებს ფერმერების 
მოდერნიზაციის საჭიროებებს.

ზაფხულის განმავლობაში ზოგიერთ ადგილას წყლის რესურსების სიმცირე 
შეიძლება კრიტიკული იყოს. შპს “საქართველოს მელიორაცია“ მართავს 
16 რეზერვუარს, ხოლო 18 წყალსაცავი იმართება სხვა ორგანიზაციების მიერ 
(ვის მიერ არ არის მითითებული) (საქართველო, MEPA 2017b). თუმცა, შენახვის 
შესაძლებლობები შეზღუდულია; მხოლოდ ექვსი რეზერვუარი ფუნქციონირებს 
ირიგაციის მიზნით და მათი მართვა შპს “საქართველოს მელიორაციის“ მიერ 
წარმოებს (იხ. ცხრილი 4.2). კაშხლების განვითარებისა და რეაბილიტაციის 
წინასწარი ტექნიკური შესწავლა, რომელიც ეფუძნება 25 წყალსაცავისგან შემდგარ 
ნიმუშს,10 2021 წლიდან 2022 წლამდე განხორციელდება საქართველოს ირიგაციის 
და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის (GILMDP) ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის 
მხარდაჭერით.

წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობისა და სარწყავი სერვისების ეფექტური 
მიწოდების გამოწვევების გადასაჭრელად, შპს “საქართველოს მელიორაცია“ 
ორიენტირებულია სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციაზე. თუმცა, შეზღუდულმა 
ფინანსურმა რესურსებმა ხელი შეუშალა მას ყველა მეორე და მესამე დონის 
სისტემაში ჩარევაში, რაც შეუძლებელს ხდის წყლის სრულად დამაკმაყოფილებელი 
სერვისის აღდგენას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა 
პოტენციურ საჯარო სარწყავ ფართობსა და ფაქტობრივ სარწყავ ფართობს 
შორის, რომელიც დაფარულია შპს “საქართველოს მელიორაციის“ მიერ 
მართვადი სარწყავი სქემებით (დაახლოებით 65,000 სარწყავი ჰექტარი 130 000 
სარწყავი ჰექტართან შედარებით, შპს “საქართველოს მელიორაციის“ მიხედვით). 
მომხმარებელთა რაოდენობა 2015 წლიდან მცირდებოდა (დიაგრამა 4.8). თუმცა, 
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ცხრილი 4 (4.2) ირიგაციისთვის გამოყენებული და შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ მართვაში არსებული წყალსაცავები, 2021

წყალსაცავი მუნიციპალიტეტი სარწყავი სქემა
რეზერვუარი 

ტ. (მმ3)

პოტენციური სარწყავი 
ფართობი სრული 
სიმძლავრით (ჰა)

სიონი თიანეთი ზემო და ქვემო 
სამგორი 325.00 69,400

თბილისი თბილისი ზემო სამგორი 308.00 22,500

ალგეთი თეთრიწყარო თბილისი-კუმისი, 
მარნეული 65.00 14,500

ჯანდარას 
ტბა გარდაბანი ნ.ა. 54.28 8,000

იაკუბლო დმანისი დმანისი-
განთიადი 11.00 5,000

პანტიანი დმანისი მაშავერა 
სისტემები 5.30 1,000

წყარო: შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მონაცემები 2021 წელს.
შენიშვნა: n.a. = არ გამოიყენება.

დიაგრამა 13 (4.8) შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მომხმარებელთა 
რაოდენობა და სარწყავი ფართობი, 2015–20 
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ამავე პერიოდში, სარწყავი ფართობი გაიზარდა. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, 
რომ უფრო მეტი ფერმერი უპირატესობას ანიჭებს კერძო მორწყვას მიწისქვეშა წყლების 
ან სხვა წყაროებიდან, როგორც ეს განხილულია 4.1 ჩანართში.

2017 წლის მდგომარეობით, შემოსავალი ირიგაციის და დრენაჟის ან წყლის 
სხვა სერვისებიდან მოიცავდა ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
ხარჯების მხოლოდ 40 პროცენტს (ხელფასები, ელექტროენერგიის ღირებულება, 
სამელიორაციო სისტემის მოვლა, ჩარევის ღირებულება ბიზნესის უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად, მივლინებები და სხვა ხარჯები, რომლებიც საჭიროა 

ჩანართი 1 (4.1) მიწისქვეშა წყლების სცენარი საქართველოში: ორი სქემის 
მაგალითი კახეთის რეგიონში

საქართველო გამოირჩევა უხვი და მაღალი ხარისხის მიწისქვეშა 
წყლებით, მაგრამ ეს რესურსი არასაკმარისადაა გამოყენებული. 
ბუნებრივი მტკნარი მიწისქვეშა წყლების რესურსები შეადგენს 573 
კუბურ მეტრს წამში (დაახლოებით 49.5 კუბური მეგამეტრი დღეში) 
ოთხ დიდ ჰიდროგეოლოგიურ სისტემაში, მაგრამ არათანაბრად არის 
განაწილებული. 62 პროცენტი დასავლეთ საქართველოშია; 25 პროცენტი 
აღმოსავლეთ საქართველოში; და 13 პროცენტი სამხრეთ საქართველოში, 
(გაფრინდაშვილი და გაფრინდაშვილი 2014). მიწისქვეშა წყლების 
ამოღებაა წელიწადში დაახლოებით 500 მილიონი კუბური მეტრია. 
საქართველოს სასმელი წყლის დაახლოებით 60 პროცენტი მიწისქვეშა 
წყლებიდან მოდის (OECD 2021a). მიწისქვეშა წყლები თბილისის 
წყალმომარაგების სტრატეგიული რესურსია.

მოსალოდნელია, რომ გლობალური დათბობა უარყოფით გავლენას იქონიებს 
მიწისქვეშა წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობაზე, განსაკუთრებით 
აღმოსავლეთ საქართველოში. ირიგაციის განვითარება სიფრთხილით უნდა 
იყოს გათვალისწინებული. მცირე მონაცემები არსებობს მიწისქვეშა წყლების 
სარწყავად გამოყენების შესახებ, მაგრამ დაინტერესებულ მხარეებთან 
ინტერვიუები მიუთითებს, რომ ამ რესურსის გამოყენება იზრდება. ამ მიზეზით, 
არ არის ნათელი, უკავშირდება თუ არა 4.8 დიაგრამაზე ილუსტრირებული 
სიტუაცია შპს „საქართველოს მელიორაციასა“ და ფერმერებს შორის 
კონტრაქტის გაფორმების წესებში ცვლილებებს (მაგ., ნაკვეთის რეგისტრაციის 
ვალდებულება, ან კონტრაქტების გაერთიანება ფერმერების და არა მიწის 

(იხ. გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ჩანართი 1 (4.1) (გაგრძელება)

ნაკვეთების მიხედვით), მიწის კონსოლიდაციას, მომხმარებელთა მონაცემთა 
ბაზის გაწმენდას და ჭაბურღილების და სატუმბი სისტემების განვითარებას, 
რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს საჯარო კოლექტიური 
სისტემიდან კერძო ინდივიდუალურ სისტემაზე გადასვლა.

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მონაცემებით, კონტრაქტის ასეთ 
ცვლილებას ხშირად ჰქონდა ადგილი ზემო ალაზნისა და ლაგოდეხი - 
ყვარელის სისტემებში. ზემო ალაზნის სქემაში მიწისქვეშა წყლების 
გამოყენებით კერძო სარწყავი ფართობი გაიზარდა 173 ჰექტრიდან 
(2015) 272 ჰა-მდე (2020) და უკვე წარმოადგენს მთლიანი სარწყავი 
ფართობის 11 პროცენტს. ლაგოდეხი-ყვარელში სისტემის ზრდა კიდევ 
უფრო დიდია: 2016 წლის 72 ჰექტარიდან 2020 წელს 413 ჰექტარამდე, 
ანუ მთლიანი სარწყავი ფართობის 30 პროცენტი. მიუხედავად იმისა, 
რომ ეს ცვლილებები ჯერ კიდევ მცირეა ქვეყნის მასშტაბით, ისინი 
მიუთითებს იმაზე, რომ წყლის ზოგიერთი კერძო მომხმარებელი მზად არის 
სახელმწიფო სარწყავი სერვისების ნაკლებობა კერძო ინვესტიციებით 
ჩაანაცვლოს, სარწყავად მიწისქვეშა წყლის რესურსების მიღების 
მიზნით. მიწისქვეშა წყლების ხელმისაწვდომობა ზედაპირული და 
მიწისქვეშა წყლების რესურსების უფრო მეტად ერთობლივი გამოყენების 
შესაძლებლობას ქმნის.

კომპანიის გამართული ფუნქციონირებისთვის). 2020 წელს შემოსავალი ირიგაციის 
სერვისებიდან შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ხარჯების 25 პროცენტზე 
ნაკლები იყო.

შედეგად, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ თითქმის მთლიანად არის 
დამოკიდებული სახელმწიფო სუბსიდიებზე და არ შეუძლია ახალი ინვესტიციების 
განხორციელება მთავრობის მხარდაჭერის გარეშე. სუბსიდიების დონე წლების 
განმავლობაში გაიზარდა (იხ. დიაგრამა 4.9). ექსპლუატაციის ხარჯები იზრდებოდა 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში და მიუახლოვდა 25 მილიონ ლარს (დაახლოებით 
8 მილიონი აშშ დოლარი) 2020 წელს (იხ. ცხრილი 4.3).

გარდა იმისა, რომ უზრუნველყოფს სახელმწიფო სახსრებს შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ ხარჯების სუბსიდირებისთვის და ინფრასტრუქტურული 
ინვესტიციებისთვის, საქართველოს მთავრობა დახმარებას უწევს ფერმერებს 
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დიაგრამა 14 (4.9) სახელმწიფო სუბსიდიები „საქართველოს 
მელიორაციისთვის“, 2015–20
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წყარო: მონაცემები მოწოდებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ, 2021.

ცხრილი 5 (4.3) შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯები და შემოსავალი, 2017–21
(ლარი)

2017 2018 2019 2020 2021 
(დაგეგმილი)

მთლიანი ხარჯები (1) 44,700,000 49,500,000 53,000,000 45,000,000 68,675,000

ექსპლუატაცია 
და ტექნიკური 
მომსახურება

13,000,000 14,500,000 17,000,000 24,700,000 20,675,000

კაპიტალური 
ინვესტიციები 

(რეაბილიტაცია)
31,700,000 35,000,000 36,000,000 20,300,000 48,000,000

მთლიანი 
შემოსავალი (2)

5,252,085 5,236,298 5,962,375 6,179,793
არ 

შეესაბამება

ირიგაციის და 
დრენაჟის სერვისები 3,476,422 4,047,082 4,707,454 4,831,391 არ 

შეესაბამება

ტექნიკური წყალი 
(თევზსაჭერი 

მეურნეობა, ჰესი და 
ა.შ.)

1,775,663 1,189,216 1,254,921 1,348,402 არ 
შეესაბამება

ნეტო მაჩვენებელი 
(2) – (1)

–39,447,915 –44,263,702 –47,037,625 –38,820,207

წყარო: საქართველოს მელიორაციის მონაცემები 2021 წელს.
შენიშვნა: ჰესი = ჰიდროელექტროსადგური; I&D = სარწყავი და დრენაჟი; ნ.ა. = მიუწვდომელია; 
O&M = ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურება
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დიაგრამა 15 (4.10) წვეთოვანი მორწყვის სისტემით ტერიტორიის დაფარვა 
წელიწადში „დარგე მომავალი“პროგრამის ფარგლებში და პროგრამის 
ბენეფიციარები 
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ფართობი ბენეფიციარები

წყარო: ავტორები, სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ 2021 წელს მოწოდებულ მონაცემებზე 
დაყრდნობით.

წვეთოვანი და შესასხურებელი სარწყავი სისტემების შესაძენად. 2015 წლიდან, 
პროექტის „დარგე მომავალი“ ფარგლებში, რომელიც ხეხილის ბაღების 
განვითარებას აფინანსებს, MEPA-ს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარების სააგენტომ (RDA) დაახლოებით 11,000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი 
აღჭურვა წვეთოვანი და „წყალგამშხეფი“ სარწყავი სისტემებით. ფართობი 
გაიზარდა წლების განმავლობაში (იხ. დიაგრამა 4.10). ეს არის საქართველოს 
მთავრობის ყველაზე მასშტაბური ძალისხმევა წყლის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით 
საქართველოს ირიგაციის სექტორში.

4.5 ირიგაციის და დრენაჟის 
მარეგულირებელი და სამართლებრივი 
ჩარჩო 

1997 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს პირველი კანონი “მიწების მელიორაციის 
შესახებ“, რომელიც არეგულირებს დარგის მართვას, დაფინანსებას და მთლიან 
სტრუქტურას. 2010 წელს კანონი გაუქმდა და საქართველოს ენერგეტიკისა 
და წყალმომარაგების ეროვნულმა მარეგულირებელმა (სემეკმა) გამოსცა 
დადგენილება სამელიორაციო მომსახურების გაწევაზე ფიქსირებული 
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ტარიფების დაწესების შესახებ (ირიგაციისთვის: 75 ლარი ჰექტარზე 
აღმოსავლეთ საქართველოსთვის და 45 ლარი ჰექტარზე დასავლეთისთვის. 
დრენაჟისთვის: ერთ ჰექტარზე 40 ლარი მთელი ქვეყნისთვის). ეს დადგენილება 
იყო დროებითი რომ შეევსო არსებული სიცარიელე სანამ დასრულდებოდა 
რეფორმები ირიგაციის და დრენაჟის სექტორში რათა შეავსო ხარვეზი I&D 
სექტორის რეფორმების დასრულებამდე (სატარიფო რეფორმის განხორციელება 
და სარწყავი ტარიფის ახალი დონე და სტრუქტურა). წყლის მომხმარებელი 
ორგანიზაციების (წმო) ახლად მიღებული კანონის მიხედვით (მიღებულ იქნა 
2019 წლის დეკემბერში), 2023 წლისთვის სემეკმა უნდა განსაზღვროს წყლის 
მომხმარებლებისთვის მომსახურების ახალი ტარიფი. საქართველოს მიწის 
მელიორაციის შესახებ კანონის გაუქმების შემდეგ ქვეყანაში არ არსებობს 
კანონმდებლობა, რომელიც კონკრეტულად არეგულირებს სამელიორაციო 
სექტორს. შედეგად, შპს „საქართველოს მელიორაციისთვის“ ერთ-ერთი 
მთავარი პრობლემაა პოლიტიკის გაურკვევლობა.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველო მუშაობდა 
რეფორმების ვრცელ თანმიმდევრობაზე, რომლებიც დაკავშირებულია 
ევროკავშირის (EU) რეგულაციების მიღებასთან, ქვეყნის ასოცირების 2014 
წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულების მიხედვით. ეს მოიცავს რეფორმებს 
როგორც წყლის, ასევე სოფლის მეურნეობის სექტორებში. სამელიორაციო 
სექტორისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმაა ევროკავშირის 
წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) მიღება, რომელიც ქვეყნის წყლის 
მართვის სექტორს მდინარის აუზის ინტეგრირებულ მართვად გარდაქმნის. 
ეს მოითხოვს ირიგაციის სექტორის კანონმდებლობაში ცვლილებების 
შეტანას სარწყავი სექტორის ეფექტური მართვისთვის, წყლის ნაკადების 
და წყლის ობიექტების ხარისხის ცვლილების გამო სექტორის გარემოზე 
ზემოქმედების გათვალისწინებით. წყლის ჩარჩო დირექტივის მიღების 
ბოლო ვადად განისაზღვრა 2018 წლის დეკემბერი; თუმცა, შესაბამისი 
კანონი წყლის რესურსების მართვის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 
მიერ ჯერ არ არის მიღებული. წყლის მართვის შესახებ კანონპროექტის 
ძირითადი ამოცანებია: (ა) წყლის ობიექტების დაახლოება კარგ ხარისხობრივ 
სტატუსთან; (ბ) სასმელი წყლის უწყვეტი ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობისთვის 
სანიტარული პირობების უზრუნველყოფა და ყველა პოტენციური 
მომხმარებლისთვის (მათ შორის სარწყავი წყლის მომხმარებლების) წყლის 
ხელმისაწვდომობა; და (გ) წყლის რესურსების ეფექტური განაწილება წყლის 
მომხმარებლებს შორის.
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4.6 სექტორის განვითარების ხედვა და 
მომავალი რეფორმები

2017 წელს მთავრობამ მიიღო 2017–25 წლების ირიგაციის სტრატეგია, 
რომელიც განსაზღვრავს სექტორის განვითარების ძირითად მიმართულებებს 
და პრიორიტეტებს (საქართველო, MEPA 2017b). სარწყავი ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ფარგლებში, სამინისტრო (MEPA) და შპს 
„საქართველოს მელიორაცია“ აპირებენ გაზარდონ სარწყავი მიწის ფართობის 
ზრდას 200,000 ჰექტარამდე 2025 წლისთვის, სარწყავი მიწის არანაკლებ 10 
პროცენტის წვეთოვანი სარწყავი ინფრასტრუქტურით აღჭურვასთან ერთად. ეს 
ძალისხმევა დაახლოებით 360 მლნ. აშშ დოლარი დაჯდება. მთავრობა მიზნად 
ისახავს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ერთიან სუბიექტად გარდაქმნას, 
რომელიც მართავს ძირითად სარწყავ სისტემებს (მთავარ არხებს) ნულოვანი 
მოგების პირობებში და არ აპირებს მთავრობისთვის უკუგების მიწოდებას 
ირიგაციის სექტორში განხორციელებულ ინვესტიციებზე. ადგილობრივი ან მეორე 
დონის არხებისთვის, სტრატეგია განსაზღვრავს რომ წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციები განახორციელებენ ოპერაციების მართვას. მათ ექნებათ 
ექსკლუზიური უფლებამოსილება, გაანაწილონ წყლის საერთო მოცულობა ცალკეულ 
ფერმერებზე.

სტრატეგიის მიხედვით, მთავრობა სარწყავი ტარიფების რეფორმას აპირებს. 
ხედვა ითვალისწინებს ორკომპონენტიანი ტარიფის დადგენას: ფიქსირებული 
კომპონენტი იქნება წარმოდგენილი სარწყავი ფართობით, ხოლო ცვლადი 
კომპონენტი მოხმარებული წყლის მოცულობით. ეს ტარიფი გავრცელდება წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებზე და წყლის ინდივიდუალურ მომხმარებლებზე. 
ინდივიდუალური მომხმარებლები გადაიხდიან წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის მიერ დადგენილ საცალო ტარიფს მეორე და მესამე დონის 
არხების ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების დასაფარად. 
სემეკი შპს „საქართველოს მელიორაციას“ მონოპოლიური სტრუქტურით 
დაარეგულირებს.

სტრატეგია ითვალისწინებს, რომ სემეკი შეასრულებს დავების გადაწყვეტის 
ინსტიტუტის როლს, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას შპს „საქართველოს 
მელიორაციას“ და წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს შორის ირიგაციის 
ხელშეკრულებების საფუძველზე.
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ჩანართი 2 (4.2) წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების ისტორია 
საქართველოში 

საქართველომ წარსულში განახორციელა წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის შექმნის ექსპერიმენტი. დამოუკიდებლობის შემდეგ შეიქმნა 
სამელიორაციო მომსახურების 200-მდე კოოპერატივი 200 000 ჰექტარი 
ფართობის სამართავად. ეს კოოპერატივები წარუმატებელი აღმოჩნდა 
და მართვა გადაეცა სოფლის საკრებულოებს. 2001 წელს შეიქმნა 
წყლის მომხმარებელთა 259 ასოციაცია შეიქმნა (წმა). მსოფლიო ბანკის 
მხარდაჭერით 50 სამელიორაციო ასოციაცია ჩამოყალიბდა იმ ტერიტორიაზე, 
რომელსაც ადრე კოოპერატივები მართავდნენ.

გამოკითხული ეროვნული და საერთაშორისო კონსულტანტების თანახმად, 
ასოციაციები იყო მოქმედი და ეფექტური, მაგრამ მთავრობამ 2006 
წელს შეწყვიტა ყველა სამელიორაციო ასოციაციის საქმიანობა, როგორც 
საჯარო სერვისების პრივატიზაციის იდეოლოგიურად განპირობებული 
ბიძგის ნაწილი. დარჩენილი ასოციაციები ოფიციალურად 2010 წელს 
დაიშალა. სარწყავი სქემების ექსპლუატაციაზე და ტექნიკურ მომსახურებაზე 
პასუხისმგებელი ადგილობრივი ორგანიზაციები რამდენჯერმე შეიქმნა, 
მაგრამ ვერ შენარჩუნდა. MEPA-ს და საერთაშორისო კონსულტანტების 
თქმით, ძირითადი მიზეზები იყო ცუდი სარწყავი ინფრასტრუქტურა, 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების წევრების მოუმზადებლობა, 
ორგანიზაციების მხარდასაჭერად ადამიანური და ფინანსური რესურსების 
სიმცირე, სახელმწიფოს ტექნიკური და პოლიტიკური მხარდაჭერის 
ნაკლებობა და სამართლებრივი ბაზის და იდეოლოგიის არარსებობა. 
თუმცა, ბოლო დროს მთავრობამ გადადგა პოზიტიური ნაბიჯები 2019 წელს 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების კანონის მიღების სახით, რომელიც 
მომავალ ასოციაციებს აძლევს ფუნქციონირების იურიდიულ საფუძველს. 
ასევე აღსანიშნავია, შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ცენტრალურ 
და რეგიონულ ოფისებში პერსონალის დანიშვნა და ტრენინგი წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნის პროცესებზე ზედამხედველობის 
განსახორციელებლად. ეს უახლესი მოვლენები იმედისმომცემია და 
მიუთითებს მთავრობის მზადყოფნასა და მხარდაჭერაზე შეიქმნას წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციები სარწყავი სტრატეგიის შესაბამისად 
(საქართველო, MEPA 2017b).
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2019 წელს ირიგაციის სტრატეგიის განხორციელების მხარდასაჭერად მიღებულ 
იქნა კანონი წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ. ქვეყნის მასშტაბით 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნის ჩარჩოს შემუშავებასთან 
ერთად კანონი სემეკ-ს ავალდებულებს დაადგინოს ტარიფები, რომლებსაც შპს 
„საქართველოს მელიორაცია“ დააკისრებს წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს 
სარწყავი წლის მოხმარებისთვის.

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021–27 
წლების სტრატეგია (საქართველო, MEPA, 2019) ხაზს უსვამს სოფლის მეურნეობის 
სექტორის მდგრადობის გაზრდის აუცილებლობას კლიმატის ცვლილების 
მიმართ გვალვებზე, წყალდიდობებზე და სხვა ექსტრემალურ მოვლენებზე 
სწრაფი რეაგირების გეგმების განხორციელებით ან ირიგაციის მართვისა 
და წყლის გამოყენების ინოვაციური მეთოდების დანერგვით. ირიგაციის და 
დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება არის 1-ლი მიზნის ერთ-ერთი ამოცანა: 
„კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო 
სექტორის არსებობა“.

საქართველოს ჯერ არ მიუღია დრენაჟის სტრატეგია. თუმცა, 2018–27 წლების 
დრენაჟის სტრატეგიის პროექტი მომზადდა 2017 წელს (საქართველო, MEPA 
2017a). პროექტი ითვალისწინებს (ა) რეაბილიტაციის, (ბ) გაუმჯობესებული 
ექსპლუატაციის და ტექნიკური უზრუნველყოფის, (გ) დაფინანსების და (დ) 
პოლიტიკის ჩარჩოს შექმნის აუცილებლობას. დრენაჟის სტრატეგიის პროექტის 
მიხედვით, დაფინანსების წყარო უნდა იყოს მიწის დრენაჟის გადასახადი, რომელიც 
დაემატება ქონების გადასახადს (საქართველო, MEPA 2017a). დაინტერესებულ 
მხარეებთან კონსულტაციების დროს ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ გამოკითხული 
ოფიციალური პირების უმეტესობამ არ იცოდა მსგავსი დოკუმენტის შესახებ.

შენიშვნები
1. იხილეთ საქსტატის მონაცემთა ბაზა, https://www.geostat.ge/en.

2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, გენდერული მონაცემები სიფრთხილით უნდა 
იქნას განხილული, რადგან მათი სანდოობა გაურკვეველია.

3. საქსტატი https://www.geostat.ge/en.

4. მაღალი ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები არის ის პროდუქტები, რომლებიც, 
როგორც წესი, მაღალ შემოსავალს იძლევა ბაზარზე (როგორიცაა ხილი და ბოსტნეული).

https://www.geostat.ge/en�
https://www.geostat.ge/en�
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5. საქსტატი https://www.geostat.ge/en.

6. იხილეთ FAO Aquastat-ის მონაცემთა ბაზის ვებ-გვერდი „ქვეყნის პროფილი – საქართველო, 
წელი 2008“, https://www.fao.org/aquastat/en/countries-and-basins/country-profiles 
/ country/GEO.

7. 1 აშშ დოლარი = 3.16 ლარი (გაცვლითი კურსი აღებულია როგორც საშუალო თვიური კურსი 
2021 წლის ივნისისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიხედვით).

8. მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა 2014 წელს: 787 700 ჰა (საქსტატი) 
https://www.geostat.ge/en.

9. „სოვხოზი“ არის დიდი, სახელმწიფო მეურნეობა ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ხოლო 
„კოლხოზი“ არის ფერმერული კოლექტივი.

10. ცამეტი ახალია, ხოლო 12 მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე იმყოფება. 

https://www.geostat.ge/en�
https://www.fao.org/aquastat/en/countries-and-basins/country-profiles/country/GEO�
https://www.fao.org/aquastat/en/countries-and-basins/country-profiles/country/GEO�
https://www.geostat.ge/en�


5
დაბრკოლებები 
მდგრადი ირიგაციით 
უზრუნველყოფილი სოფლის 
მეურნეობის შექმნის გზაზე
ამ თავში მოცემულია საქართველოში სარწყავი სექტორის ფუნქციონირების 
შემაფერხებელი დაბრკოლებების ანალიზი. შეგროვებული მონაცემების 
ანალიზით, დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუებით და ფერმერებთან 
კონსულტაციებით მიღებული პასუხების საფუძველზე, შედეგები შეჯამებულ 
იქნა რვა დაბრკოლებად, რომელთა წინაშეც დგას საქართველოს ირიგაციის 
სექტორი (დიაგრამა 5.1). 5.1 დიაგრამა განიხილავს წინსვლის შესაძლო გზებს. 
დაბრკოლება 0 (C0) ეხება საერთო პრობლემას, ესაა ირიგაციის სტრატეგიის 
ნელი განხორციელება.

• დაბრკოლება 1 (C1): შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა 
და ფერმერული სისტემების შესახებ ირიგაციის და დრენაჟის (I&D) 
განვითარებისათვის

• დაბრკოლება 2 (C2): ირიგაციის დაგეგმვას არ გააჩნია წყლის 
რესურსების ინტეგრირებული მენეჯმენტის (IWRM) მიდგომა ირიგაციის 
ჯანსაღი მართვისთვის.

• დაბრკოლება 3 (C3): საჭიროა სარწყავი სერვისების და 
მომსახურების მიწოდების სისტემების საიმედოობის გაუმჯობესება

• დაბრკოლება 4 (C4): წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის 
(WUO) შექმნის დაჩქარება
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დიაგრამა 16 (5.1) საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე 
სისტემების შექმნის გზაზე არსებული დაბრკოლებები: რა არის წინსვლის 
შესაძლო გზა?

სანდო: ირიგაციის
სერვისი

მდგრადი:

ფერმერები
• არიან კომპეტენტურები რომ გამოიყენონ და 

განავითარონ საწრყავი სოფლის მეურნეობა
• მონაწილეობა მმართველობაში

პირობები თანამედროვე და კარგად მოქმედი 
სარწყავი სექტორისთვის

მარეგულირებელი გარემო კარგად არის განსაზღვრული და ადაპტირებული მკაფიო 
კანონებით, რომლებიც არეგულირებს სარწყავი სერვისების გამოყენებას: პრინციპების 
სტაბილური ნაკრები და საერთო გრძელვადიანი მიზნები; პოლიტიკა და სამართლებრივი არსენალი, 

რომელიც ემსახურება მდგრად შესრულებას; კარგი საინფორმაციო სისტემა წყლისა და სოფლის 
მეურნეობის შესახებ; ირიგაციის მართვის  ძირითადი ფუნქციების მკაფიო განსაზღვრა, მკაფიო 

ლიდერობა. 

GEL

მომსახურების მიმწოდებელი             
შეუძლია მომსახურების 

გაწევა:        

რეგულარული ექსპლუატაციით და 
ტექნიკური მომსახურებით. 
ინფრასტრუქტურა რჩება კარგად

გამოყენებადი დროთა განმავლობაში,
ადაპტირებული სხვადასხვა ტიპის ფერმერულ 
სისტემებზე; გათვალისწინებულია კლიმატის 
რისკები, გარემოსდაცვითი და სოციალური 
საკითხები, ზეგავლენა საჯარო ფინანსებზე 

გონივრულია.

მიწოდებულია დროულად და 
საიმედოდ, წყლის რესურსები ადეკვატურია, 

ინფრასტრუქტურა მორგებულია საჭიროებებზე და 
კარგ მდგომარეობაშია, წყლის მიწოდების 

სერვისი აკმაყოფილებს მოთხოვნას; საკმარისია 
ფინანსური და ადამიანური რესურსები.

საფასურის გადახდის
შესაძლებლობა და სურვილი • ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის 

მიღება

(იხ. დიაგრამის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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დიაგრამა 16 (5.1) (გაგრძელება)

 • შპს „საქართველოს მელიორაციას“ (GA) აქვს 
შეზღუდული შესაძლებლობები წყლის 
მომხმარებლებისთვის სარწყავი სერვისების დროულად 
და ოპერატიულად ეფექტური მიწოდებისთვის, მისი 
მმართველობის სტრუქტურის რეფორმა ჯერ კიდევ არ არის 
შეთანხმებული ხელისუფლების მაღალ დონეზე. 
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი) ირიგაციის 
სექტორის რეგულირებას   მხოლოდ 2023 წლიდან 
დაიწყებს.

• ფერმერების შეზღუდული რაოდენობა, რომლებსაც სურთ 
გააფორმონ სარწყავი ხელშეკრულებები GA-სთან ან სურთ 
შეუერთდნენ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს, 
რადგან საჭიროა მათი მოთხოვნების უკეთ 
გათვალისწინება სარწყავი სერვისების მიწოდებისას.

• ფერმერებს უფრო საიმედო სარწყავი სერვისების 
გარეშე  მზარდი საწარმოო დანაკარგები ემუქრებათ 
კლიმატის რისკების გამო, როგორებიცაა ტემპერატურის 
ზრდა და ნალექის ცვლადი დონე.

• ირიგაციის სწორი დაგეგმვისა და კლიმატის რისკების 
გათვალისწინების გარეშე, წყლის შეზღუდული მიწოდება 
აფერხებს GA-ს საწრყავი წყლით უზრუნველყოს 
შეთანხმებული ფართობი ფერმერების საჭიროებების 
შესაბამისად.

• საჭიროა ძირითადი სისტემების, აგრეთვე მეორე  და 
მესამე დონის სისტემების რეაბილიტაციაზე მეტი 
აქცენტის გაკეთება, რადგან ამის გარეშე შეიზღუდება 
ფერმერებისთვის წყლის მიწოდება მიწოდების 
შეზღუდვას (იმის გამო რომ მეორე და მესამე დონის 
სისტემები უგულებელყოფილია ირიგაციის სისტემის 
რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის პრიორიტეტების 
განსაზღვრის მკაფიო კრიტერიუმების გარეშე).

• მიღებულია კანონი წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების შესახებ; შპს „საქართველოს 
მელიორაციამ“ წარმატებით დააფუძნა WUO 
მხარდაჭერის განყოფილება, მაგრამ WUO-ების 
დაარსება ჭიანურდება, რასაც შედეგად მოჰყვა 
საფასურის გადახდის დაბალი მაჩვენებელი, ირიგაციის 
მესამე დონის გაუარესებული სისტემები და  სარწყავი 
წყლის შეზღუდული მიწოდება ფერმის მინდვრებში.

• წყლის მომხმარებელთა დაბალი მზადყოფნა ირიგაციის 
შედარებით მაღალი ტარიფის გადასახდელად  
მომსახურების ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების 
გარეშე, რაც გამოიწვევს შემდეგს: შპს 'საქართველოს 
მელიორაცია' ვერ შეძლებს გაწეული საოპერაციო 
ხარჯების დაფარვას, გაზრდილ დამოკიდებულებას 
სახელმწიფო სახსრებზე GA-ს საოპერაციო 
საქმიანობისთვის, ბოლო დროს განახლებული 
სარწყავი სქემების გაუარესებას. 
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C0. ირიგაციის სტრატეგიის ნელი განხორციელება

C5. ირიგაციის ტარიფის რეფორმის დასრულება

C4. წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის (WUO) შექმნის დაჩქარება

C3. საჭიროა მორწყვის მომსახურების მიწოდების 
სისტემების საიმედოობის გაუმჯობესება.

C6. საჭიროა ირიგაციის მინიტორინგის თანამედროვე 
სისტემებისა და პროცესების შექმნა

 

C7. ადამიანური რესურსების ზრდის საჭიროება ირიგაციისა 
და დრენაჟის განვითარებისთვის

C1.  შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა და 
ფერმერული სისტემების შესახებ ირიგაციისა და დრენაჟის
(I&D) განვითარებისათვის

C2. ირიგაციის სისტემების დაგეგმვასა და მართვაში 
ნაკლებად არის გათვალისწინებული IWRM მიდგომები

  

C8. ხარვეზების აღმოფხვრა პოლიტიკის კოორდინაციაში და 
საუკეთესოების წახალისება ყველა დონეზე ირიგაციის 
განვითარების დასაჩქარებლად

ეს დაბრკოლებები ართულებს სტრატეგიის ყველა მიზნის მიღწევას, მაგრამ ზოგადად, 
ისინი არ იძლევა ეფექტური და გამძლე ირიგაციით უზრუნველყოფილი სოფლის 
მეურნეობისთვის საჭირო პირობების დაკმაყოფილების საშუალებას. კერძოდ, შემდეგი 
ხარვეზები განაპირობებს ამ დაბრკოლებებს:

GEL

წყარო: Stéphanie Fischer/BRL Ingénierie, მსოფლიო ბანკისთვის
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• დაბრკოლება 5 (C5): ირიგაციის ტარიფის რეფორმის დასრულება

• დაბრკოლება 6 (C6): ირიგაციის მონიტორინგის თანამედროვე სისტემები და 
პროცესების საჭიროება

• დაბრკოლება 7 (C7): ადამიანური რესურსების ზრდის საჭიროება ირიგაციის 
და დრენაჟის განვითარებისთვის

• დაბრკოლება 8 (C8): ხარვეზების აღმოფხვრა პოლიტიკის კოორდინაციაში 
და „ჩემპიონების“ წახალისება ყველა დონეზე ირიგაციის განვითარების 
დასაჩქარებლად

5.1 ცხრილში შეჯამებულია, თუ როგორ განვსაზღვრეთ რვა დაბრკოლება 
ინტერვიუების დროს დაინტერესებული მხარეების მიერ გამოთქმული წუხილების 
ილუსტრირებით. ჩვენ შევაჯამეთ დაინტერესებული მხარეების პასუხები ვრცელ 
თემებად და წარმოვადგინეთ სიხშირე, რომლითაც თითოეულმა ორგანიზაციამ 
აღნიშნა ეს დაბრკოლებები X-თან ინტერვიუს დროს. ინტერვიუების დროს აღინიშნა 
საერთო დაბრკოლება რომელიც უკავშირდება ირიგაციის სტრატეგიის შენელებულ 

ცხრილი 6 (5.1) ინტერვიუების დროს საქართველოს ირიგაციის სექტორში 
იდენტიფიცირებული დაბრკოლებები

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო × × × × × × × ×

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ( GA) × × × × ×

GA-WUO დამხმარე განყოფილება × × × × × ×

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 
სააგენტოაa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

სემეკი × ×

მიწისა და მიწათსარგებლობის მდგრადი მონიტორინგის 
ეროვნული სააგენტო ×

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ×

(იხ. ცხრილი გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 6 (5.1) (გაგრძელება)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

ფინანსთა მინისტრი ×

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA) ×

სოფლისა და სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის 
განვითარების ინსტიტუტი × × × × ×

ფერმერები × ×

დონორთა საზოგადოება × × × × × × × ×

საერთაშორისო კონსულტანტები × × × × × × × ×

წყარო: მსოფლიო ბანკი.
შენიშვნა: (C1): შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა და ფერმერული სისტემების 
შესახებ ირიგაციის და დრენაჟის (I&D) განვითარებისათვის; (C2): ირიგაციის დაგეგმვას არ გააჩნია წყლის 
რესურსების ინტეგრირებული მენეჯმენტის (IWRM) მიდგომა ირიგაციის ჯანსაღი მართვისთვის; (C3): 
საჭიროა სარწყავი სერვისების და მომსახურების მიწოდების სისტემების საიმედოობის გაუმჯობესება; (C4): 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის (WUO) შექმნის დაჩქარება; (C5): ირიგაციის ტარიფის რეფორმის 
დასრულება; (C6): ირიგაციის მონიტორინგის თანამედროვე სისტემები და პროცესების საჭიროება; (C7): 
ადამიანური რესურსების ზრდის საჭიროება ირიგაციის და დრენაჟის განვითარებისთვის; (C8): ხარვეზების 
აღმოფხვრა პოლიტიკის კოორდინაციაში და „ჩემპიონების“ წახალისება ყველა დონეზე ირიგაციის 
განვითარების დასაჩქარებლად; GA = „შპს საქართველოს მელიორაცია“; GFA = საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაცია;
GNERC = საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი; 
I&D = სარწყავი და დრენაჟი; MEPA = გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნ.ა. = არ 
გამოიყენება; WUO = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.
a. სააგენტოში აღნიშნეს, რომ ირიგაციის პოლიტიკა და პირობები არ შედის მის კომპეტენციაში, ამიტომ 
სააგენტო ვერ გააკეთებს რაიმე განცხადებას.

განხორციელებას. ეს არ არის ცალკე დაბრკოლება, არამედ სხვა გამოვლენილი 
დაბრკოლებებით გამოწვეული შედეგი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი ხაზგასმა 
რეკომენდაციებისა და ქმედებების განსაზღვრის მიზნით.

3.3 სურათზე დაყრდნობით, რომელიც ასახავს პირობებს კარგად მოქმედი და 
ირიგაციით უზრუნველყოფილი მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის (თავი 3), 
ჩვენ წარმოგიდგენთ რვა ძირითად დაბრკოლებას 5.2 დიაგრამაში, რადგან ისინი 
დაკავშირებულია იდეალურ პირობებთან. თითოეული დაბრკოლება დეტალურად 
არის ახსნილი შემდეგ თავებში.



54 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

დიაგრამა 17 (5.2) საქართველოში ეფექტიანი, მდგრადი ირიგაციით 
უზრუნველყოფილი სოფლის მეურნეობის შექმნის გზაზე არსებული დაბრკოლებები

ფუნქციონირებადი
მდგრადი
ირიგაციით
უზრუნველყოფილი
მეურნეობისთვის

ფერმერებს შეუძლიათ და
აქვთ ირიგაციის სურვილი

ფერმერები იღებენ
ეკონომიკურ და
სოციალურ სარგებელს
ირიგაციიდან და 
შეუძლიათ
და აქვთ სურვილი
ნაწილობრივ 
დააფინანსონ
ექსპლუატაციის და
ტექნიკური 
მომსახურების
ხარჯები და წვლილი
შეიტანონ სისტემაში

წყლის მიწოდების
საიმედო სერვისი
დროთა განმავლობაში

წყლის ადეკვატური
რესურსები

ფუნქციონირებადი 
ინფრასტრუქტურა

ადეკვატური ტექ.
მომსახურება დროში

წყლის მომხმარებელთა საჭიროებებზე 
მორგებული პროექტი

საკმარისი ფინანსური
რესურსები

საკმარისი ფინანსური
რესურსები

ინფრასტრუქტურა  ფუნქციური რჩება დროთა განმავლობაში

ზემოქმედება საჯარო ფინანსებზე გონივრულია

წყლის სერვისები ფერმერების და ფერმერული სისტემების განსხვავებული ტიპებისთვის

განხორციელებული ღონისძიებების ზემოქმედების ცოდნა

გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები გათვალისწინებულია რაიმე ინვესტიციამდე

კლიმატის რისკები გათვალისწინებულია

ყველა ძირითადი ფუნქცია სრულდება კერძოდ ლიდერობის და რეგულირების ფუნქციები

საკმაოდ კარგი საინფორმაციო სისტემა

პოლიტიკა და სამართლებრივი არსენალი რომელიც ემსახურება მდგრად ფუნქციონირებას

პრინციპების სტაბილური ნაკრები და საერთო გრძელვადიანი მიზნები მდგრადია
პოლიტიკური ცვლილებების მიმართ კარგი სერვისი

წყლის მიწოდების
კარგი სერვისი

მდგრადი

ხელშემწყობი საერთო
გარემო

C1, C2, C3

C5

C1, C2

(C1): შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა და ფერმერული
         სისტემების შესახებ ირიგაციის და დრენაჟის (I&D) განვითარებისათვის; 
(C2): ირიგაციის დაგეგმვას არ გააჩნია წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის
         (IWRM) მიდგომა ირიგაციის ჯანსაღი მართვისთვის;
(C3): საჭიროა სარწყავი სერვისების და მომსახურების მიწოდების სისტემების 
         საიმედოობის გაუმჯობესება;
(C4): წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის (WUO) შექმნის დაჩქარება;
(C5): ირიგაციის ტარიფის რეფორმის დასრულება; 
(C6): ირიგაციის  მონიტორინგის თანამედროვე სისტემები და პროცესების საჭიროება;
(C7): ადამიანური რესურსების ზრდის საჭიროება ირიგაციის და დრენაჟის განვითარებისთვის;
(C8): ხარვეზების აღმოფხვრა პოლიტიკის კოორდინაციაში და „ჩემპიონების“
         წახალისება ყველა დონეზე ირიგაციის განვითარების დასაჩქარებლა

C3, C5

C7, C8

C7

C6

C3

C5

C5

C1, C2

C2

C3, C4

წყარო: ავტორები.

5.1 C0: ირიგაციის სტრატეგიის ნელი 
განხორციელება
რამდენიმე დაინტერესებულმა მხარემ, მათ შორის დონორებმა და გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ (MEPA), ხაზი გაუსვეს სარწყავი სტრატეგიის 
ნელ განხორციელებას. შეფერხებები ზოგიერთს კი უბიძგებს ჩათვალოს, რომ 
სტრატეგიის ჩარჩო მოძველებულია და საჭიროა ახალი სტრატეგია, რომელიც 
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უფრო მეტად იქნება სექტორის საჭიროებების შესაბამისი. 2017 წლის ირიგაციის 
სტრატეგიამ შერეული შედეგი აჩვენა. სარწყავი ტერიტორიები გაფართოვდა და 
პროგრესი დადებითია, მაგრამ სტრატეგიის სხვა კომპონენტები მცირე პროგრესს 
აჩვენებს. 5.3 დიაგრამაზე შეჯამებულია სტრატეგიის ამოცანები (ან სამუშაო 

დიაგრამა 18 (5.3) საქართველოს სტატუსი ირიგაციის სტრატეგიის მიხედვით, 
2017–25

სარწყავი სტრატეგია,
2017–25წწ

ირიგაციის სტრატეგიის
მიზნები? სად ვდგავართ?

სარწყავი ფართობი დაახლოებით 130,000
ჰა-ია 2020 წელს, ორჯერ მეტი ვიდრე

რამდენიმე წლის წინათ, მაგრამ
რეაბილიტაცია ფოკუსირებულია პირველად

არხებზე. მაგრამ სარწყავი ფართობი
მხოლოდ GA-ს მიხედვით არის დაახლოებით
65000 ჰა და შეინიშნება მომხმარებელთა

რაოდენობის ტენდენციური კლება

ძირითადად
რეაბილიტაციის გზით

ხდება პროექტების
შეფასება და

პრიორიტეტების
განსაზღვრა

წყლის საზომი სისტემები და
კონტროლის სტრუქტურები

არსებობს და ფუნქციონირებს

მართვის საინფორმაციო სისტემა
გაუმჯობესებულია ანგარიშვალდებულება

საქართველოს გენერალური ასამბლეის სამეთვალყურეო 
საბჭოს ახლახან დაარსება ძალიან მისასალმებელია,
მაგრამ გენერალური ასამბლეის მმართველობისა და

მართვის სტრუქტურა საჭიროებს შემდგომ გაანალიზებას
და გაძლიერებას.

WUO კანონი მიღებულ იქნა და ბოლო დროს დადებითი პროგრესია მიღწეული 
WUO-ს შექმნის პროცესის ხელახლა დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ 

დღემდე არ არსებობს WUO.

წყლის მომხმარებლებს შეუძლიათ უფრო აქტიურად იყვნენ
ჩართულნი სტრატეგიის განხორციელებაში, ტარიფების

რეფორმაში და სარწყავი სექტორის სხვა რეფორმების სფეროებში. 

სემეკი ჯერ არ არის ფორმალურად ჩართული სარწყავი ტარიფის
ტარიფის რეგულირებით, მაგრამ უკვე დაიწყო აქტიური

მონაწილეობა ადრეული გარდამავალი ტარიფის განხილვებში.

ფერმერული სისტემების და წყლის მომხმარებლების
ცოდნა რჩება ძალიან შეზღუდული. არ არის მიმდინარე

კვლევა ტიპოლოგიის დასადგენად

მიმდინარეობს კონსულტაციები შესწორებული გარდამავალი ტარიფის
შემუშავებისთვის, მაგრამ ჯერ კიდევ საბოლოო სახით უნდა მომზადდეს
გადაწყვეტილებები სარწყავი ტარიფის მეთოდოლოგიისა და ტარიფის

სტრუქტურის შესახებ.

წვეთოვანი მორწყვა პროგრამის Plant the Future-ის წყალობით ვითარდება.
სოფლის განვითარების სააგენტომ 2015 წლიდან მოყოლებული 11000 ჰა

მიკროირიგაცია მოაწყო. გაურკვეველია ემსახურება თუ არა არა ამ
ტერიტორიებ საზოგადოებრივი სისტემებით (2020 წელს საჯარო სქემებით

მომსახურე სარწყავი ტერიტორია: 65000 ჰა). მიწისქვეშა წყლების
რესურსებზე კვლევა არ ჩატარებულა და კანონი წყლის მართვის შესახებ

ჯერ არ არის მიღებული

ანგარიშვალდებულება გაუმჯობესებულია

არსებობს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის
და მოდერნიზაციის დაგეგმვის და

პრიორიტეტების განსაზღვრის გაუმჯობესების
შესაძლებლობები სოციალურ, გარემოსდაცვით

და ეკონომიკურ კრიტერიუმებთან ერთად 

ციფრული გარდაქმნის და
ინფრასტრუქტურისა და მომხმარებლების

ცოდნის გაუმჯობესების მიუხედავად,
არსებობს გაუმჯობესების მიუხედავად,

არსებობს წყლის მოცულობების
შეყვანისა და გამომავალი სისტემური

აღრიცხვით, ასევე ანგარიშვალდებულების
სისტემების oგაუმჯობესების გზით GA-ში

სარწყავი ფართობის
გაფართოება 200,000 ჰა-მდე

2025 წლისთვის

გაუმჯობესებული სისტემის
მენეჯმენტი და უფრო

ეფექტური და ეფექტური
სერვისების მიწოდება

WUO-ს დაარსება

წყალმომხმარებელთა ჩართვა

გაუმჯობესებული ცოდნა ფერმერული
სისტემების შესახებ წყლის ტარიფის

ევოლუციის შესანარჩუნებლად 

წყლის ტარიფის ევოლუცია

სარწყავი ფართობის 10%-ზე
წვეთოვანი მორწყვის განვითარება

და მიწისქვეშა რესურსების

დამოუკიდებელი მარეგულირებელი
დააწესებს ნაყარი წყლის ტარიფს
თითოეული თითოეული სისტემის

ან სისტემების ჯგუფისთვის

GA გააუმჯობესებს მმართველობის
სტრუქტურას სამეთვალყურეო

საბჭოსთან ერთად და იკისრებს
წყალმომარაგების როლს ახლად

დაარსებული WUO-სთვის.

შენიშვნა: მწვანე ველები ასახავს პროგრესს, ყვითელი ველები მიუთითებს ნაწილობრივ პროგრესზე, ხოლო 
წითელი ველები არ აჩვენებს.
პროგრესს. GA = ქართული მელიორაცია; სემეკი = საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია; WUO = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.
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სფეროები) და სად ვიმყოფებით ახლა. მწვანე ველები ასახავს, თუ სად არის 
მიღწეული პროგრესი, ყვითელი მიუთითებს ნაწილობრივ პროგრესზე, ხოლო 
წითელი ველები უჩვენებს პროგრესის არარსებობას (შუქნიშნის მეტაფორაზე 
დაყრდნობით).

5.2 C1: შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები 
წყლის რესურსებისა და ფერმერული 
სისტემების შესახებ ირიგაციის და დრენაჟის 
(I&D) განვითარებისათვის
5.4 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, რომელიც შეჯამებულია 
დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების შედეგები. ამან გამოიწვია C1-ის 
იდენტიფიკაცია: შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა და 
ფერმერული სისტემების შესახებ ირიგაციის და დრენაჟის განვითარებისთვის.

დიაგრამა 19 (5.4) C1: შეზღუდული ცოდნა და მონაცემები წყლის რესურსებისა 
და ფერმერული სისტემების შესახებ ირიგაციის და დრენაჟის განვითარებისთვის

ირიგაციის პროექტების ყოვლისმომცველი
ტექნოეკონომიკური ანალიზის ნაკლებობა და

ჯანსაღი მიდგომები არ იძლევა სტიმულს სანდო
მონაცემების მისაღებად.

თანამედროვე ჰიდრომონიტორინგის სადგურების
ნაკლებობაა ▶ სექტორისთვის გამოყოფილი საჯარო 

▶ დარგის რესურსების არაეფექტურად 
გამოყენება

▶ არაადეკვატური დაპროექტება, რაც 
იწვევს წყლის რესურსების ზედმეტ 
გამოყენებას ან წყლის არასანდო 
მომსახურებას

▶ არამდგრადი პროექტების რისკი

გა
მო

წვ
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ებ
ი

შე
დ

ეგ
ებ

ი

“მონაცემთა ნაკლებობა და მონაცემების დადასტურება
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა.”

 MEPA-ს წარმომადგენელი

ციტატები დაინტერესებული მხარეების გამოსვლებიდან

არ არსებობს ფერმერების ტიპოლოგია და
შეზღუდული მონაცემები ფერმერული სისტემების
შესახებ, რომელიც ხელმძღვანელობს ირიგაციის
განვითარებას ინსტიტუციური დანაყოფების გამო

ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე ჯერ კიდევ
შეზღუდულია ურთიერთქმედება სოფლის
მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობ

სამსახურებსა და ირიგაციის განვითარების
ხელშეწყობაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს შორის.

საქართველოში სარწყავი სექტორის საქმიანობა
შემოიფარგლება პოტენციური სარწყავი ფართობის

გაზრდით

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუს საფუძველზე.
შენიშვნა: ლურჯად მონიშნულია გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითად დაბრკოლებასთან 
(დაინტერესებული მხარეების თანახმად), ხოლო ნარინჯისფრად ნაჩვენებია გამოწვევების ეფექტი.
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ეს შეზღუდვა უკავშირდება საქართველოს ხელისუფლების უნარს განახორციელოს 
საირიგაციო პროექტების იდენტიფიცირება და პრიორიტეტულობის განსაზღვრა 
სახელმწიფო სახსრების ეფექტური გამოყენებით სარწყავი სექტორის 
განვითარების მიზნების მისაღწევად. თუმცა, ჩვენ მიერ გამოკითხულმა რამდენიმე 
დაინტერესებულმა მხარემ განაცხადა, რომ MEPA-ს აქვს შეზღუდული საინვესტიციო 
შესაძლებლობები ირიგაციის სექტორის განვითარებისთვის. რეაბილიტაციისთვის 
საინვესტიციო მოთხოვნები შეფასდა 361.2 მილიონი აშშ დოლარით (საქართველო, 
MEPA 2017b). დაინტერესებულ მხარეებთან ჩვენი კომუნიკაციის დროს გამოიკვეთა 
ამ ხარვეზების შემდეგი მიზეზები.

ირიგაციის განვითარების ამოცანები არ არის გამყარებული ჯანსაღი 
ტექნოეკონომიკური ანალიზით. ამოცანები უნდა ეფუძნებოდეს სექტორის 
საჭიროებების იდენტიფიცირებას და იმის გააზრებას, თუ როგორ უწყობს ხელს 
ისინი უფრო მაღალი დონის მიზნებს, როგორებიცაა სოფლის სიღარიბის 
დაძლევა, მაღალი ღირებულების მოსავლის წარმოების სტიმულირება ან 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლებისთვის შემოსავლების გაზრდა. 
თუმცა, დონორებმა, ცალკეულმა კონსულტანტებმა და შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ (GA) თანამშრომლებმა განაცხადეს წყლის რესურსებისა და 
ფერმერული სისტემების შესახებ შეზღუდული მონაცემების თაობაზე ირიგაციის 
დაგეგმვამდე და ინვესტიციების განხორციელებამდე ექსპლუატაციასა და ტექნიკურ 
მომსახურებაში (O&M). ირიგაციის პროექტების ყოვლისმომცველი ტექნო-
ეკონომიკური ანალიზის არარსებობა არ იძლევა სტიმულს ფერმერული 
სისტემების შესახებ სანდო მონაცემების მოსათხოვნად. როგორც ჩვენ მიერ 
გამოკითხულმა რამდენიმე საერთაშორისო კონსულტანტმა აღნიშნა, რადგან არ 
არის სავალდებულო სრული ტექნოეკონომიკური ანალიზი, არ არის აუცილებელი 
ძირითადი მონაცემების არსებობა.

სამინისტრომ (MEPA) და დონორებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ურთიერთქმედება 
ირიგაციის განვითარებაზე პასუხისმგებელ ოფიციალურ პირებსა და 
სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე პასუხისმგებელ პირებს შორის 
შესაძლებელია გაუმჯობესდეს, რომ ხელი შეუწყოს ფერმერული მეურნეობების 
სხვადასხვა ტიპოლოგიის გამოვლენას ფერმერული მეურნეობებისთვის 
ირიგაციის საჭიროებების და სარწყავი ტერიტორიების ჰიდროლოგიურ 
და სოციალურ-ეკონომიურ პირობებთან დაკავშირებული მონაცემების 
გავრცელების შესასწავლად. პოზიტიური მცდელობების მიუხედავად რომ აღარ 
ყოფილიყო ირიგაცია და სოფლის მეურნეობა ერთმანეთისგან განცალკევებული 
კომბინირებული სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და MEPA-ს ფარგლებში 
ირიგაციაზე ფოკუსირების გზით, რამდენიმე ინტერვიუმ დაინტერესებულ მხარეებთან 
(დონორები, კონსულტანტები, შპს „საქართველოს მელიორაცია“) აჩვენა, რომ 
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კვლავ შეზღუდულია ურთიერთქმედება ადგილობრივ დონეზე სოფლის მეურნეობის 
და ირიგაციის განვითარებაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს შორის, რასაც 
მოჰყვება დაბალი ეფექტიანობა ფერმერების მხარდაჭერის და მათ საჭიროებებზე 
მორგებული ახალი პროექტების შემუშავების თვალსაზრისით. 

ეროვნული სარწყავი ფართობის 200 000 ჰექტარამდე გაფართოების სამიზნე 
მაჩვენებელი ეჭვს იწვევს. ეს არის თვითნებური მიზანი, რომელიც არ არის 
გამყარებული ტექნო-ეკონომიკური ანალიზით, თუ რამდენი სარწყავი ფართობია 
საჭირო სოფლის მეურნეობის სექტორის მდგრადი ზრდის მხარდასაჭერად. 
ამჟამინდელი მიზნები უბრალოდ ეფუძნება მთლიანი სარწყავი ფართობის ზრდას. 
ირიგაციის მრავალგანზომილებიანი გენერალური გეგმის განხორციელებისას, 
რომელიც ითვალისწინებს ყველა ძირითად შესაძლებლობას, საჭიროებას, 
დაბრკოლებას, წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობას, ნიადაგის პირობებს, 
მოსავლის ნიმუშებს, ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი ბაზრების ტიპებს, ფერმერის 
სურვილს გამოიყენოს ირიგაციის სერვისები (და ეფუძნება ინფრასტრუქტურის 
მკაცრ ანალიზს და დაინტერესებულ მხარეთა კონსულტაციებს) შეიძლება უკეთესად 
განისაზღვროს თუ რა ფართობის ირიგაცია იქნება მიზანშეწონილი. ამ გენერალურ 
გეგმას შეიძლება მოჰყვეს ირიგაციის განვითარების მიზნების გაცილებით უფრო 
ობიექტური დასაბუთება.

არ არსებობს დეტალური მონაცემები წყლის რესურსების შესახებ. 
საქართველოს ჰიდროლოგიური და კლიმატოლოგიური მონიტორინგის სისტემა 
მხოლოდ ნაწილობრივ ასახავს წყლის რესურსის მდგომარეობას და რისკებს ქმნის 
მიმდინარე და მომავალი საირიგაციო საინვესტიციო პროექტების და სარწყავი 
სექტორის მდგრადობის შემუშავებისას. საბჭოთა პერიოდში ჰიდროლოგიური და 
მეტეოროლოგიური მონიტორინგის სისტემებს ქვეყნის მასშტაბით ფართო ქსელი 
ჰქონდათ (ნაკადის გამზომი 150 სადგური და 200-ზე მეტი მეტეოროლოგიური 
სადგური). გარემოს ეროვნული სააგენტოს (NEA)1 მონაცემებით, ჯერ კიდევ 
ფუნქციონირებს მხოლოდ 50-მდე ნაკადის საზომი სადგური. თანამედროვე 
ჰიდროლოგიური მონიტორინგის სისტემის არარსებობა გავლენას ახდენს 
სანდო მონაცემების ხელმისაწვდომობაზე ჰიდრო-სასოფლო-სამეურნეო 
ინფრასტრუქტურის დიზაინის კვლევებისთვის და წყლის რესურსების ეფექტური 
ინტეგრირებული მართვისთვის (IWRM) და არ იძლევა კლიმატის პროგნოზირების 
მოდელების გამოყენების შესაძლებლობას კლიმატის ცვლილების შედეგების 
სავარაუდოდ განსასაზღვრად წყლის მომხმარებელთა ირიგაციის მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებისას შესაბამის ტერიტორიებზე.

სოფლის მეურნეობის სისტემების შესახებ დეტალური მონაცემები მწირია, 
რაც იწვევს წყლის მომხმარებელთა საჭიროებების გაურკვევლობას 
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სერვისის ადაპტირებისა და შესაბამისად პროექტების განსაზღვრისთვის. 
როგორც აღინიშნა რამდენიმე დაინტერესებული მხარის, მაგალითად MEPA -ს და 
დონორების მიერ, არ არსებობს წყლის მომხმარებლების ტიპოლოგია და ძალიან 
ცოტა კვლევა აღწერს საქართველოში ფერმერული სისტემების მახასიათებლებს. 
„საქსტატი“ გვაწვდის სხვადასხვა ტიპის მონაცემებს სოფლის მეურნეობის სექტორის 
გლობალური სურათის შესაქმნელად (მაგ. მოსავლის ტიპები, ფერმის ზომები)2. 
ამდენად გლობალური სურათი არსებობს, მაგრამ აუცილებელია ფერმერთა 
ცოდნა ირიგაციის სქემების ოპერირებისთვის. კულტურების ტიპებიდან ან 
ნაკვეთის დონეზე სარწყავი პრაქტიკიდან გამომდინარე, წყლის მომხმარებლების 
საჭიროებები შეიძლება განსხვავდებოდეს ფერმერული მეურნეობის მიხედვით. 
მაგალითად, წვეთოვანი მორწყვის დანერგვა მოითხოვს წყლის ყოველდღიურ 
ხელმისაწვდომობას, ხოლო უფრო მაღალი ღირებულების კულტურების მოყვანა 
მოითხოვს საიმედო წყალმომარაგებას. ფერმერი, რომელიც იყენებს სარწყავ ღარებს 
არ ექნება იგივე მოთხოვნები წყლის სერვისის მიმართ. ფერმერების მიერ ირიგაციის 
შესაძლებლობების მიმართ გამოხატული გაზრდილი ინტერესი მიუთითებს იმაზე, 
რომ იზრდება პოტენციური მოთხოვნა სარწყავ სერვისებზე ყველა ტიპის ფერმერს 
შორის და რომ ხდება გადასვლა ახალ მიდგომაზე სადაც ირიგაცია დამატებით 
კომპონენტად არ იქნება მიჩნეული. მოსალოდნელია, რომ მოთხოვნის ეს ზრდა ხელს 
შეუწყობს სისტემის უფრო მეტ ფინანსურ და ტექნიკურ მდგრადობას, მაგრამ მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ სარწყავი სერვისები იქნება ფერმერთა ჯგუფების საჭიროებების 
შესაბამისი, რაც პოტენციურ მოთხოვნას გარდაქმნის რეალურ მოთხოვნად.

მონაცემთა ვალიდაცია პრობლემაა. სამინისტროს (MEPA) თანახმად, 
ადამიანური რესურსები, რომლებიც გამოყოფილია მრავალი წყაროდან მონაცემთა 
მონიტორინგისა და ვალიდაციის მიზნით, არასაკმარისია ირიგაციისა და დრენაჟის 
დაგეგმვის, ინვესტირებისა და მართვისთვის მონაცემების სანდოობის და 
ვალიდაციის უზრუნველსაყოფად. 

სტანდარტები და ნორმები მოძველებულია. საერთაშორისო გამოცდილება 
და მომავალი კანონი წყლის რესურსების მართვის შესახებ არის სტიმული 
საქართველოს მთავრობისთვის, რომ გადახედოს პროექტების შემუშავებას და 
განიხილოს მარეგულირებელი ცვლილებები, რომ ინვესტიციებს ირიგაციაში არ 
მოჰყვეს უარყოფითი გავლენა გარემოზე. ინდივიდუალური კონსულტანტების 
თქმით, ინფრასტრუქტურის დაპროექტების ტექნიკური სტანდარტები 
მოძველებულია. მაგალითად, წყალზე მოთხოვნილების განსაზღვრა ეფუძნება 
საბჭოთა პერიოდის სტანდარტებს და არ არის დაფუძნებული მდინარის აუზებისთვის 
წყლის ბალანსის თანამედროვე მოდელზე, სადაც სქემებია განთავსებული. ამასთან, 
მინიმალური ეკოლოგიური ნაკადის განსაზღვრა კანონით არ რეგულირდება. 
გარემოსდაცვითი და სანიტარული ნაკადები აღებულია მდინარის საშუალო წლიური 
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ხარჯის 10 პროცენტად (საქართველო, MEPA 2017b). ეს მაჩვენებელი ეფუძნება 
საბჭოთა ეპოქის პრაქტიკას. რამდენიმე ადგილზე შეზღუდული პროცედურები 
და საშუალებებია ამ წესის დაცვის უზრუნველსაყოფად. ამან შეიძლება 
გამოიწვიოს წყლის რესურსების გადაჭარბებული ექსპლუატაცია ან შეცდომები 
ინფრასტრუქტურის დაპროექტებაში (გადიდებული დიზაინი). განსახილველი კანონი 
წყლის რესურსების მართვის შესახებ მიზნად ისახავს მკაფიო სახელმძღვანელო 
მითითებების და ნორმების უზრუნველყოფას ამ საკითხის გადასაჭრელად - საჭირო 
ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში. 

წყლის მართვის შესახებ შემოთავაზებული კანონის კიდევ ერთი დებულება 
შეიძლება იყოს წყლის რესურსების მართვა სარგებლობის კანონიერი უფლებით 
და სტიმულების დაშვება სხვადასხვა მომხმარებლის მიერ ხარისხის და წყლით 
სარგებლობის სტანდარტების შესრულების შემთხვევაში. 

კარგად მოქმედი, მდგრადი ირიგაციის სექტორის პირობების ანალიზი ხაზს 
უსვამს სოფლის მეურნეობის სისტემების და წყლის რესურსების მდგომარეობის 
დეტალური შესწავლის, ისევე როგორც ჯანსაღი მიდგომების აუცილებლობას 
ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების თანამედროვე ნორმების და სტანდარტების 
საფუძველზე. ეს მოითხოვს ირიგაციის სააგენტოს ძლიერ ინსტიტუციურ 
შესაძლებლობებს, რომ წარმართოს ირიგაციის განვითარება და დაადგინოს 
და შეიმუშაოს პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს წყლის უფრო საიმედო 
მომსახურების უზრუნველყოფას ფერმერებისთვის. თუმცა, ეს ასპექტები აკლია 
საქართველოს ირიგაციის სექტორს და ეს დაბრკოლება იწვევს ირიგაციის 
ინფრასტრუქტურის განვითარებაში სახელმწიფო ინვესტიციების ეკონომიკური 
უკუგების პოტენციურ შეზღუდვას. ინვესტიციები შეიძლება იყოს არამდგრადი 
საშუალოვადიან პერსპექტივაში სარწყავი სოფლის მეურნეობის ზრდის 
მხარდასაჭერად.

5.3 C2: ირიგაციის დაგეგმვას არ გააჩნია 
წყლის რესურსების ინტეგრირებული 
მართვის (IWRM) მიდგომა ირიგაციის 
ჯანსაღი მართვისთვის
5.5 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, რომელიც აჯამებს დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების შედეგებს. ამან გამოიწვია მე-2 დაბრკოლების 
(C2) იდენტიფიცირება: ირიგაციის დაგეგმვას არ გააჩნია წყლის რესურსების 
ინტეგრირებული მართვის (IWRM) მიდგომა ირიგაციის ჯანსაღი მართვისთვის;.
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დიაგრამა 20 (5.5) C2: ირიგაციის დაგეგმვას არ გააჩნია წყლის რესურსების 
ინტეგრირებული მართვის (IWRM) მიდგომა ირიგაციის ჯანსაღი მართვისთვის

სარწყავი სისტემების ბენეფიციარები არ
არიან ჩართულნი სექტორთან დაკავშირებით

გადაწყვეტილების მიღებისა და მონიტორინგის
პროცესში.

არსებობს შეზღუდული აღქმა ურთიერთკავშირის
შესახებ ყველა წყლის გამოყენებას  და ერთობლივი

ოპტიმიზაციის საჭიროებას შორის. კანონი წყლის
რესურსების მართვის შესახებ ჯერ არ არის

მიღებული
▶ საჯარო ქმედებების ეფექტურობის
   ნაკლებობა
▶ არაადეკვატური და არამდგრადი
   სარწყავი და სადრენაჟე პროექტების
   გაზრდილი რისკიგა

მო
წვ

ევ
ებ

ი

შე
დ

ეგ
ებ

ი

„ირიგაციასთან დაკავშირებით არასწორი მიდგომა გვაქვს.
პარადოქსულია, მაგრამ ინფრასტრუქტურაში დიდი

ინვესტიციები ინტერვენციის საშუალებაა დაბალ ფასად. არ
არსებობს გლობალური პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს
ფერმერს და მის ფერმერულ სისტემას [...] არავინ მუშაობს

ფერმერებთან მინდორში. დონორი

ციტატები დაინტერესებული მხარეებისგან

არ არსებობს მკაფიო გზა დრენაჟის
გასაუმჯობესებლად

არ არსებობს პრიორიტეტების განსაზღვრის
კრიტერიუმები მრავალ განზომილების პროექტების

კვალიფიკაციისთვის და ინვესტიციების
წარმართვისთვის

შეზღუდულია წარმოდგენა სოფლის მეურნეობის
მხარდასაჭერი პროექტების შესახებ 

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუს საფუძველზე.
შენიშვნა: ლურჯი ფერით მონიშნულია გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითად 
დაბრკოლებასთან (როგორც იდენტიფიცირებულია დაინტერესებული მხარეების მიერ), ხოლო 
ნარინჯისფრად მონიშნულია გამოწვევების ეფექტი.

საქართველოში ირიგაციის სექტორის ფუნქციონირების მიზანია პოტენციური 
სარწყავი ფართობის ზრდა ირიგაციის არსებული სქემების რეაბილიტაციის 
გზით. შედეგი არის ის, რომ ამ არეალის გაზრდა საკმარისი იქნება ფუნქციონირების 
გასაუმჯობესებლად. თუმცა, ქართველ ფერმერებთან ინტერვიუები (ჩანართი 5.1) 
აჩვენებს, რომ არჩევანზე განხორციელდეს თუ არა მორწყვა გავლენას ახდენს 
მრავალი სხვა ფაქტორი: წყლის მომსახურების საიმედოობა, სასოფლო-სამეურნეო 
რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და კრედიტი, ნაკვეთის ხელმისაწვდომობა (გზის 
პირობები, ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო საშუალებები.), ელექტროენერგიაზე 
წვდომა, ბაზრებზე წვდომა ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობა.

ირიგაციის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო სისტემის 
საფუძვლიანი აღქმა ირიგაციის დაგეგმვაში. მხოლოდ ფიზიკურ გათვალისწინებაზე 
დაფუძნებული წყლის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა არაეფექტური იქნება, რადგან 
ის გამოტოვებს ირიგაციის მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებს 
(Graveline and Grémont 2021) (იხ. ჩანართი 5.2 საფრანგეთის მაგალითის 
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შესწავლისთვის ირიგაციის არჩევანის საფუძვლის გასაგებად). დიაგრამა 5.6 აჯამებს 
ფაქტორებს (21 ფერმერთან ჩატარებული ინტერვიუები) რომლებიც ხელს უწყობს 
მიწის მომხმარებლის მიერ ფერმერული სისტემის არჩევას და ასევე განაპირობებს მის 
არჩევანს გამოიყენოს თუ არა ირიგაცია.

წყლის მომხმარებლები - სარწყავი სისტემების ბენეფიციარები - არ არიან 
ჩართულნი სექტორთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისა და 
მონიტორინგის პროცესებში. ისინი არც სარწყავი სექტორის საკონსულტაციო 
და გადაწყვეტილების მიღების ჩარჩოს ნაწილს წარმოადგენენ. ფერმერებთან 
და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) დისკუსიების მიხედვით, 
მათთან იშვიათად აწარმოებენ კონსულტაციას და აქვთ შეზღუდული საშუალებები, 
ირიგაციის სექტორთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე 
გავლენის მოსახდენად. ზოგიერთმა ფერმერმა აღნიშნა, რომ არ გაუვლია 
კონსულტაცია რეაბილიტაციის პროექტზე და ახალი დიზაინი არ იყო მის 
საჭიროებებზე მორგებული. ეს სიტუაცია უნდა განვითარდეს წყლის შესახებ კანონის 

ჩანართი 3 (5.1) ქართველი ფერმერების წვლილი ირიგაციის 
მამოძრავებელ ფაქტორებთან დაკავშირებით

გამოკითხულმა ქართველმა ფერმერებმა ხაზი გაუსვეს ირიგაციის 
მნიშვნელობას მათი სისტემებისთვის, მაგრამ მკაფიოდ აღნიშნეს, რომ 
წყლის ხელმისაწვდომობა არ არის ერთადერთი განმაპირობებელი 
იმისა გამოყენებულ იქნეს ირიგაცია თუ არა. 21 გამოკითხულიდან 25 
პროცენტმა აღნიშნა სირთულეები ფინანსებთან წვდომის თვალსაზრისით 
(აგროკრედიტები). თოთხმეტი პროცენტი ხაზს უსვამს ფერმის ნაკვეთზე 
სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას ნათესების სისტემის 
განვითარების და ირიგაციის დანერგვის განხილვისას. ზოგიერთი ფერმერი 
მიწის ნაკვეთებს საცხოვრებელი ფართობისგან მოშორებით ფლობს და იქ 
მისასვლელად ქირაობს ტრაქტორს, რადგან მიწის ნაკვეთზე ჩვეულებრივი 
მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია. ირიგაციის მართვის შესახებ ცოდნისა 
და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა შეიძლება იყოს გამოწვევა და რამდენიმე 
ფერმერმა აღნიშნა, რომ წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დანერგვის შემდეგ 
მათ დაკარგეს მოსავალი სისტემის არასწორი გამოყენების გამო. 33 პროცენტმა 
აღნიშნა ბაზართან წვდომის გამოწვევა. მათ ყოველთვის არ აქვთ წვდომა 
ადგილობრივ ბაზართან თავიანთი პროდუქციის გასაყიდად, რაც ერთ-ერთი 
მამოძრავებელი ფაქტორია არჩევანის გასაკეთებლად განხორციელდეს თუ არა 
ირიგაცია ან მიწის ნაკვეთების უფრო ინტენსიური განვითარება.
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ჩანართი 4 (5.2) ირიგაციის მამოძრავებელი ძალები და პოლიტიკის 
შემუშავების ფაქტორები სამხრეთ-აღმოსავლეთ საფრანგეთში

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საფრანგეთში ჩატარებული კვლევა მიზნად 
ისახავდა ვენახების მორწყვის დასანერგად პირობების შესწავლას 
(Graveline and Grémont 2021). ეკონომეტრიკული მოდელების შედეგები 
აჩვენებს, რომ ირიგაციის რეჟიმები მოტივირებულია მამოძრავებელი 
ფაქტორების მიერ, რომლებიც ეყრდნობა არა მხოლოდ ნიადაგობრივ და 
კლიმატურ მახასიათებლებს, არამედ ფერმის სპეციფიკურ და მევენახეების 
მახასიათებლებს. ეს სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები მოიცავს 
ფერმერების წარმოდგენას წყლის სტრესის, ხანდაზმულობის, რისკის 
თავიდან აცილების ან ამოცანების შესახებ. წარმოდგენა მომავალში წყლის 
დეფიციტის შესახებ უფრო მეტად უბიძგებს საირიგაციო პროექტებს, ვიდრე 
წყლის რეალური დეფიციტი. ფერმერების დაახლოებით მეოთხედი არ იყო 
დაინტერესებული სარწყავი სქემებით, მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ ან ექნებოდათ 
წვდომა სარწყავ სქემებთან. 

პოლიტიკის სავარაუდო შედეგები მიუთითებს, რომ ირიგაციის პროექტებს 
შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული სარგებელი და დასაბუთება განხილული 
ფერმის მახასიათებლების მიხედვით, და რომ მხოლოდ ფიზიკურ მოსაზრებებზე 
დაფუძნებული წყლის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა არაეფექტური იქნება, 
რადგან ის გვერდს აუვლის ირიგაციის მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ 
ფაქტორებს (Graveline and Grémont 2021). ამ ფაქტორების იდენტიფიცირება 
და ყურადღებით გათვალისწინება ხელს შეუწყობს არაეფექტური ინვესტიციების 
თავიდან აცილებას ირიგაციის სექტორში.

მიღებით. წყლის მომხმარებელთა საბჭოები შეიქმნება აუზის მასშტაბით, რაც ხელს 
შეუწყობს მომხმარებლების ჩართულობის გაზრდას გადაწყვეტილების პროცესში და 
პროექტის მონიტორინგში.

დონორთა საზოგადოების და ევროკავშირის წყლის ინიციატივაში (EUWI+) 
ჩართული კონსულტანტების აზრით, ირიგაციას, წყლის საკითხებსა და 
გარემოსდაცვით ზომებს შორის ინტეგრაცია ძალიან შეზღუდულია. არსებობს 
შეზღუდული აღქმა წყლის ყველა გამოყენების და ერთობლივი ოპტიმიზაციის 
საჭიროების შესახებ. არ არსებობს IWRM მიდგომა წყლის სექტორთან 
დაკავშირებით ან აქცენტი მდინარის აუზის დაგეგმვის და მართვის შესახებ. 
წყლის მართვის შესახებ კანონის მიღება არ შეიძლება გადაიდოს განუსაზღვრელი 
ვადით. საქართველოში პირველი მდინარის აუზის გეგმა 2016 წელს მომზადდა, 
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დიაგრამა 21 (5.6) ირიგაციასთან დაკავშირებით ფერმერების არჩევანის 
განმაპირობებელი ფაქტორები

ირიგაციასთან
დაკავშირებით

ფერმერების არჩევანის
განმაპირობებელი

ფაქტორები 

წვდომა მიწის ნაკვეთზე

წვდომა ირიგაციის მასალებზე

ფერმერული სისტემის ტიპები
(კულტურები, სტრატეგიები...)

წვდომა სოფლის მეურნეობის
რესურსებთან 

წვდომა გაფართოებულ სერვისებთან

წვდომა ბაზრებთან

წვდომა ფინანსურ რესურსებთან
საქმიანობის განვითარებისთვის

რისკის თავიდან აცილება 

წყლის დეფიციტის აღქმა

სხვა ეკონომიკური საქმიანობის
არსებობა და ფარდობითი
მნიშვნელობა

ირიგაციის დამხმარე სერვისებთან
წვდომა 

წყლის საიმედო სერვისი

"წვდომა" განხილულ უნდა იქნეს ფიზიკური და 
ფინანსური თვალსაზრისით 

წყარო: ავტორები.
შენიშვნა: 21 ფერმერთან ინტერვიუს შედეგები ივნისისა და ივლისის პერიოდებს შორის 2021.

მაგრამ არ განხორციელებულა, რადგან არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა. 
კანონის ამოქმედებისა და აუზის დონეზე მართვის განხორციელების შემდეგ, ეს 
გავლენას მოახდენს სარწყავი სექტორის განვითარებაზე. ერთი სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში წყლის, სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის 
მოქცევამ შეიძლება შექმნას კოორდინაცია ირიგაციის მზარდ განვითარებას, 
გარემოსდაცვითი ნაკადების შენარჩუნებას და წყლის მაღალი ხარისხის 
უზრუნველყოფას შორის. ჩანართი 5.3 წარმოგვიდგენს მაგალითებს, თუ როგორ 
მართავენ ევროკავშირის ქვეყნები მსგავს პრობლემებს გარემოს მდგრად დაცვასა 
და ირიგაციის გაფართოებას შორის.

დრენაჟის გაუმჯობესების მკაფიო გზა არ არსებობს 2017 წელს მომზადებული 
დრენაჟის არსებული სტრატეგიის პროექტის მიუხედავად. დრენაჟი 
მჭიდროდ არის დაკავშირებული ირიგაციასთან და ხშირად მოხსენიებულია 
პრობლემურ საკითხად სტრატეგიულ ან მარეგულირებელ დოკუმენტებში. შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“ და საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით, 
სადრენაჟე სისტემების დეგრადაცია შეიძლება მეტად საზიანო იყოს ნიადაგის 
ნაყოფიერებისთვის, განსაკუთრებით მორწყვად ადგილებში, სადაც ჭარბი წყალი 
უნდა იქნეს თავიდან აცილებული, რომ ნიადაგის ნაყოფიერება არ დაიკარგოს 
დამლაშების ან სხვა დაკავშირებული პროცესების შედეგად. თუმცა, სადრენაჟე 
სტრატეგია არასოდეს დასრულებულა MEPA-ს მიერ. დონორებთან კონსულტაციების 
დროს მთავრობამ ყურადღება გაამახვილა დრენაჟის აქტუალური საკითხების 
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ჩანართი 5 (5.3) ახალი მიდგომების გაზიარება ევროკავშირის და 
საერთაშორისო დონორების მიერ ირიგაციის განვითარებასთან დაკავშირებით 

გარემოსდაცვითი საკითხებისა და კლიმატის ცვლილების შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების პირობებში ირიგაციის წარუმატებელი პროექტების უკან არსებულ 
ფაქტორებთან ერთად, საერთაშორისო დონორებმა და ევროპის ირიგაციის 
განვითარებაში ჩართულმა საჯარო ორგანოებმა გადააკეთეს თავიანთი 
მიდგომები. ირიგაციის ახალი პროექტების მოთხოვნებია:

• მონაწილეობითი მიდგომები დაპროექტებისა და განხორციელების 
ფაზებისთვის

• ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
• წყლის ბალანსის ვრცელი კვლევები კლიმატის ცვლილების კონტექსტში
• მკაფიო დასაბუთება, რომელიც გამყარებულია ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზით
• ალტერნატივების ანალიზი და კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის 

ანალიზი
საფრანგეთში, პროექტების სახელმწიფო დაფინანსებიდან სარგებლის 
მისაღებად, საირიგაციო სერვისის პროვაიდერები (ძირითადად წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციები [WUOs]) პასუხობენ ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ წამოწყებულ პროექტებს და მათი შეფასება წარმოებს 
ისეთი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა ერთ ჰექტარზე გაწეული 
ხარჯი, წყლის დაზოგვა და გავლენა სოფლის მეურნეობაზე.

გლობალური თვალსაზრისით, ევროპის წყლის ჩარჩო დირექტივა მოითხოვს 
გარემოსთან დაკავშირებული როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი 
საკითხების გათვალისწინებას. წყლის ობიექტების კარგი სტატუსის ამოცანა 
მოითხოვს პრაქტიკის შეცვლას ზღვრული ნაკადების გათვალისწინებით 
(რომლის ქვემოთაც საფრთხე ემუქრება წყლის გარემოს ბალანსს) და 
წყლის დაბალი სამიზნე ნაკადების განსაზღვრით. მიწისქვეშა წყლებისთვის 
ის მოითხოვს წყალშემკრები ფენების ცოდნის გაუმჯობესებას და რესურსის 
ექსპლუატაციის საზღვრების განსაზღვრას. ამრიგად, ეს არის ახალი რესურს-
მოთხოვნის ბალანსის დამყარების საკითხი, რომელიც აერთიანებს გარემოს 
სპეციფიკურ საჭიროებებს. ამ ახალმა მოთხოვნამ აუცილებელი გახადა 
სარწყავი სერვისების მიმწოდებლების შიდა სამუშაო მეთოდების გადახედვა 
და ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მათი ყოველდღიური მართვის 
ახალი საკითხების ინტეგრირება. კონკრეტულად, ეს გულისხმობს წყლის 
გარკვეული გარემოდან გასვლის შეზღუდვას, წყლის დაზოგვის ღონისძიებების 
ან რესურსების ჩანაცვლების გზით.
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მოგვარებაზე, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, და მიმდინარეობს 
მოლაპარაკებები დონორებთან სადრენაჟე სტრატეგიის შემუშავებაზე.

არ არსებობს მოდერნიზებული ირიგაციის განვითარების მხარდაჭერისთვის 
სოფლის მეურნეობის მოდელების ინფორმირებული მოსაზრება. სექტორის 
განვითარება ზოგადად ეფუძნება მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას 
ან თუნდაც წარსულ სისტემებს, რადგან არ არსებობს ან ცოტაა წყლის 
მომხმარებლების დეტალური კვლევები. გამოკითხულმა რამდენიმე ცალკეულმა 
კონსულტანტმა ხაზი გაუსვა საჭირო სასოფლო-სამეურნეო მოდელების და 
პრაქტიკის მოკვლევის მნიშვნელობას რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე 
ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით. 
სასურველი გრძელვადიანი სოფლის მეურნეობის მოდელი უნდა აკმაყოფილებდეს 
საქართველოს მდიდარი და მრავალფეროვანი სოფლის მეურნეობის სექტორის 
საჭიროებებს. სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში (FAO) 
გამოკითხულმა დაინტერესებულმა მხარეებმა და FinExCoop Georgia პროექტის 
წევრებმა3 მიუთითეს, რომ ახალგაზრდა ფერმერების შესაძლებლობები უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული სარწყავი პროექტის განხორციელებისას, რომელიც ხშირად 
გულისხმობს მიწის გადანაწილებას. სოფელი- ქალაქის მიგრაცია მნიშვნელოვანია 
და ახალგაზრდა ფერმერებისთვის მიწაზე წვდომა შეიძლება კრიტიკული იყოს.

აქტიური დაგეგმვის ნაცვლად, ინტერვენციის სტრატეგია ახდენს გამოვლენილ 
„ცხელ წერტილებზე“. სამინისტროს (MEPA) რამდენიმე დაინტერესებულმა 
მხარემ, რომლებთანაც შედგა ინტერვიუ, ხაზი გაუსვა გამოწვევებს, რომლებიც 
დაკავშირებულია პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმების არარსებობასთან 
(მაგ., წყლის დაზოგვის ღირებულება, სარწყავი წყლის ღირებულება) 
ირიგაციის პროექტების კვალიფიკაციისთვის. საქართველოს არ გააჩნია წყლის 
მომხმარებელთა საჭიროებებზე ადაპტირებული კარგი სიდიდის პროექტები. 
დაგეგმვა, რომელიც ეფუძნება მრავალ განზომილებას და დაფუძნებულია შემდეგ 
კითხვებზე გაცემულ პასუხებზე საქართველოში არ არის გავრცელებული: რატომ 
უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი? რა იქნება მისი სარგებელი? შესრულებულია თუ 
არა მიზანშეწონილობის ძირითადი პირობები? როგორ უპასუხებენ ამ ტერიტორიაზე 
ადგილობრივი წყლის მომხმარებლები ინტერვენციას და შეესაბამება თუ არა ეს 
პასუხი კულტურების მოყვანის და ირიგაციის პრაქტიკას?

კარგად მოქმედი და მდგრადი სარწყავი სისტემებისთვის კრიტიკული პირობები 
არ არის დაკმაყოფილებული, რაც პოტენციურად გამოიწვევს საზოგადოების 
ქმედებების ეფექტიანობის დაქვეითებას და არაადეკვატური პროექტის შემუშავების 
რისკს. თუმცა, საქართველოს მთავრობას აქვს უამრავი შესაძლებლობა და გზა 
ირიგაციის განვითარების პრიორიტეტების რეფორმირებისთვის.
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5.4 C3: სარწყავი სერვისებისა და 
სერვისების მიწოდების სისტემების 
საიმედოობის გაუმჯობესება
5.7 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, რომელიც აჯამებს დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების შედეგებს. ამან გამოიწვია მე -3 დაბრკოლების 
იდენტიფიცირება: ირიგაციის სერვისების და მათი მიწოდების სისტემების 
საიმედოობის გაუმჯობესების საჭიროება.

ირიგაციის მომსახურების მიწოდება არის ირიგაციის ეფექტიანობის ძირითადი 
კომპონენტი. საიმედო წყალმომარაგება ხელს უწყობს პირობების შექმნას 
ფერმერული სისტემების უკეთესი ვალორიზაციისთვის, მოსავლის წარმოებისთვის 
წყლის არაადეკვატური მიწოდების რისკების შერბილებით. ირიგაციის სერვისის 
გაუმჯობესებული მიწოდება მოითხოვს სარწყავ ტერიტორიაზე მომსახურების 
საიმედო განხორციელების პირობების შექმნას. ის ასევე ეფუძნება მომხმარებლების 
საჭიროებების სრულ ცოდნას. დაბოლოს, ის მოითხოვს მომსახურების 
მიმწოდებელსა და წყლის მომხმარებელს შორის ურთიერთობის გარკვევას, რომ 
განისაზღვროს თითოეულის მოვალეობა და ორივე მხარის პასუხისმგებლობა. 
საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ სერვისის პროვაიდერები სულ 
უფრო მეტად არიან დაინტერესებულნი მომხმარებელზე ორიენტირებული 
მიდგომებით, რათა გააუმჯობესონ ობიექტის საქმიანობა და მომსახურება უფრო 
ეფექტიანი გახადონ (Burton 2010; Malano and Van Hofwegen 2006; Renault, 
Facon, and Wahaj 2007). წყლის მომხმარებელთა დეტალური შესწავლის გარეშე 
შეუძლებელია ასეთი მიდგომის განხორციელება. სოფლის მეურნეობის სექტორის 
მოდერნიზებისთვის ფერმერებს სჭირდებათ უფრო ეფექტური წყლის მომსახურება. 
ამიტომ წყლის სერვისი უნდა იყოს მოდერნიზებული, რომ შეესაბამებოდეს 
მომხმარებელთა საჭიროებებს და ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის 
განვითარებას.

სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციაში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების 
მიუხედავად, წყალმომარაგების მომსახურების სანდოობა კვლავ პრობლემად 
რჩება . რეაბილიტაცია ძირითადად ფოკუსირებულია პირველად სისტემებზე, 
სამინისტროს (MEPA) და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიხედვით, 
შეზღუდული ფინანსური რესურსების გამო. მეორე და მესამე დონის არხების 
სისტემები ხშირად დეგრადირებულია და გავლენას ახდენს მიწის ნაკვეთებისთვის 
წყლის საიმედო მიწოდებაზე, განსაკუთრებით მაგისტრალური არხებიდან 
დაშორებულ უბნებზე.
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დიაგრამა 22 (5.7) C3: ირიგაციის სერვისების და მომსახურების გაწევის 
სისტემების საიმედოობის გაუმჯობესების საჭიროება 

მეორე და მესამე დონის არხების სისტემები
ხშირად დეგრადირებულია და გავლენას ახდენს
ნაკვეთზე წყლის საიმედოდ მიწოდების უნარზე.

დომინანტური აზროვნება ორიენტირებულია
მშენებლობაზე და არა მომსახურების მიწოდებაზე.

ეს არ არის მომხმარებელზე ორიენტირებული
მიდგომა ▶ სოფლის მეურნეობის განვითარებისა

   და ტერიტორიების მდგრადობის
   ამაღლების ბერკეტის როლს საჯარო
   ირიგაციის სისტემა ვერ ასრულებს.
▶ საჯარო სახსრების გამოყენების
   ეფექტიანობა შეიძლება კითხვის ნიშნის
   ქვეშ დადგეს: მანკიერი ციკლის აგება -
   უგულებელყოფა - რეაბილიტაცია

გა
მო

წვ
ევ

ებ
ი

შე
დ

ეგ
ი

“მთავარია, რომ ყურადღება მიექცეს რომ შპს „საქართველოს
მელიორაცია“ უფრო ანგარიშვალდებული და

შესრულებაზე ორიენტირებული”  

“„ფერმერისთვის წყალმომარაგება ძალიან დიდი რისკია.
ყველა მსხვილ კომერციულ ფერმას აქვს საკუთარი კერძო

სარწყავი სისტემა“. 
დამოუკიდებელი კონსულტანტი

MEPA-ს  ოფიციალური პირი

დაინტერესებულ მხარეთა ციტატები

როგორც ჩანს, არ არსებობს რეალური
ინდიკატორები წყლის მომსახურების ხარისხისა და

მომხმარებლების კმაყოფილების
მონიტორინგისთვის და შესაფასებლად

სარწყავი სექტორის რეგულირება განვითარების
ადრეულ ეტაპზეა

გზები რომ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ უფრო
ანგარიშვალდებული გახდეს შეზღუდულია

არ არსებობს კონსენსუსი შპს „საქართველოს
მელიორაციის“ მომავლისთვის: სახელმწიფო
სარწყავი სააგენტოდან კერძო კომერციულ

კომპანიამდე?

არ ხდება წყლის მოცულობის სისტემატური
აღრიცხვა

წყარო: ავტორები, დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების საფუძველზე.

დომინანტური აზროვნება ორიენტირებულია არა მომსახურების მიწოდებაზე, 
არამედ მშენებლობაზე (როგორც ხაზგასმულია დონორთა საზოგადოებასთან 
და სამინისტროსთან (MEPA) ინტერვიუებში). ეს აზროვნება გამომდინარეობს 
ირიგაციის სტრატეგიიდან, რომელიც გეგმავს 200,000 ჰექტარზე სარწყავი 
ტერიტორიის გაფართოებას (საქართველო, MEPA 2017b). აქედან გამომდინარე, 
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ორიენტირებულია სარწყავი ტერიტორიების 
გაფართოებაზე. შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ასევე დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებს ფერმერთა მომსახურების უწყვეტად მიწოდების საკითხს. დონორებისა 
და MEPA-ს თანახმად, ბოლო ორი წლის განმავლობაში დადებითი ცვლილებები 
შეინიშნება, მაგრამ ყველაფერი ნელა მიდის. როგორც ჩანს, არ არსებობს 
საკმარისი ინდიკატორები წყლის მომსახურების ხარისხის მონიტორინგისთვის 
და შესაფასებლად. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ და გამოკითხული 
დაინტერესებული მხარეების უმრავლესობის მიხედვით, შესრულების ძირითადი 
მაჩვენებელი სარწყავი ფართობია. ეს მაჩვენებელი რელევანტურია სარწყავი 
სტრატეგიის მიზნებიდან გამომდინარე (საქართველო, MEPA 2017b), მაგრამ არ 
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ჩანართი 6 (5.4) ქართველ ფერმერთა მოსაზრებები წყლის სერვისების 
შესახებ

21 -მა გამოკითხულმა ფერმერმა განაცხადა, რომ ძალიან მარტივი 
და მოსახერხებელია კომუნიკაცია შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
ადგილობრივ სერვის - ცენტრთან, რომელიც ყოველთვის უწევს მათ 
დახმარებას. თუმცა, არ არსებობს ფორმალიზებული პროცესი მომსახურების 
ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასებისთვის და ხელმძღვანელობისთვის 
სისტემატური უკუკავშირის მისაწოდებლად. ეს აფერხებს შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ ხელმძღვანელობის შესაძლებლობას ჰქონდეს ირიგაციის 
სექტორის განახლებული, სანდო, რეალისტური და ინფორმაციული სურათი, 
რაც მთავარია პრიორიტეტების იდენტიფიცირებისთვის და დაგეგმვისა და 
განხორციელების პროცესის წარმართვისთვის.

როდესაც ფერმერები აწყდებიან გამოწვევებს, რომელთა გადაჭრა 
ადგილობრივად შეუძლებელია და საჭიროებს უფრო მაღალი დონის ჩარევას, 
ეს არის მთავარი დაბრკოლება. შედეგად, ამ გამოწვევებზე რეაგირება 
(რომლებიც უმეტესად გავლენას ახდენს სერვისის საიმედოობაზე, წყლის 
ხელმისაწვდომობაზე, წყლის ხარისხზე და სისტემების დიზაინზე) დაბალია, 
რის გამოც გამოკითხული 21 ფერმერიდან დაახლოებით 70 პროცენტი 
აცხადებს, რომ მათ პრობლემები აქვთ ირიგაციის სერვისთან დაკავშირებით.

21 გამოკითხული ფერმერიდან (მათ შორის, სატელეფონო გამოკითხვების 
და ფოკუს ჯგუფების საშუალებით), 13 -მა (62 პროცენტმა) განაცხადა, რომ 
სარწყავი ინფრასტრუქტურა ყოველთვის არ არის კარგ მდგომარეობაში, 
განსაკუთრებით მეორე და მესამე დონის ქსელები, და არ არის ადაპტირებული 
წყლის რესურსის ეფექტური და სამართლიანი გამოყენებისთვის. 
ორმოცდაშვიდი პროცენტი ამტკიცებდა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
ყოველთვის არ აუმჯობესებდა მომსახურებას და ზოგჯერ აუარესებდა კიდეც.

სარწყავი სქემების რეაბილიტაციის კიდევ ერთი პრობლემაა ის, რომ ზოგიერთ 
შემთხვევაში სარწყავი არხები ისეა დაპროექტებული და რეაბილიტირებული, 
რომ ფერმერი ვერ მიიღებს წყალს, თუ მეზობელი ფერმერი მიწას არ მორწყავს. 
სიტუაცია რთულდება, როცა მეზობელ ფერმაში განსხვავებული კულტურებია 
წარმოდგენილი.

გამოკითხული ფერმერების 60 პროცენტმა წამოჭრა დაბინძურებული წყლის 
პრობლემა (ყველა მათგანი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდანაა). სიონის 

(იხ. გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ჩანართი 5.4 (გაგრძელება)

კაშხალში, საიდანაც გლეხები წყალს იღებენ, ბევრი ნარჩენია. ნაგავი გროვდება 
მილებში ან ფილტრებში, რაც აფერხებს წყლის ნაკადს.

დაბინძურებული წყლის გამო პრობლემატური ხდება წვეთოვანი სარწყავი 
სისტემების განვითარება. ნარჩენები შეიძლება გაიჭედოს სისტემაში. ერთ 
ფერმერს მოუწია დასალექი აუზის აშენება თავისი მიწის ნაკვეთზე. მას უწევს 
ლოდინი ერთი დღით სანამ გამოიყენებს წყალს წვეთოვანი სისტემის დაზიანების 
თავიდან აცილების მიზნით. 

გამოკითხულ ფერმერთა 50 პროცენტმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი ფერმერი 
აზიანებს სარწყავ არხებს თავისი ნაკვეთის მორწყვის მიზნით. ეს პირდაპირ 
გავლენას ახდენს ირიგაციის მართვაზე და წყლის ხელმისაწვდომობაზე 
ფერმერებისთვის მდინარის ქვედა წელში რაც იწვევს კონფლიქტებს. ზოგიერთი 
ფერმერის აზრით, გაჟონვამ შეიძლება გააუარესოს საგზაო ინფრასტრუქტურა. 
ფერმერებმა ხაზი გაუსვეს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მხრიდან ამ 
პრაქტიკის უფრო მკაცრი კონტროლისა და რეპრესიის აუცილებლობას.

გვაწვდის ინფორმაციას წყლის მომსახურების ხარისხზე (იხ. ჩანართი 5.4 ფერმერთა 
მოსაზრებები ირიგაციის სერვისის მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებით).

არ არსებობს ობიექტური შეფასება სარწყავი სერვისის მიწოდების ხარისხის 
შესახებ. ინტერვიუებმა არ გამოავლინა რაიმე ინდიკატორი, რომელიც 
დაკავშირებულია წყლის შეწყვეტასთან, წყლის დანაკარგებთან ან მომხმარებლის 
კმაყოფილებასთან. ასეთი მაჩვენებლები შპს „საქართველოს მელიორაციას“ სერვისის 
მიმწოდებლის პოზიციაში აყენებს და ხელს შეუწყობს საინვესტიციო გადაწყვეტილებების 
უკეთ იდენტიფიცირებას და წარმართავს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
ქმედებებს ამ სფეროში. საქართველო მარტო არ ებრძვის სარწყავი სერვისების სუსტი 
მიწოდების საკითხებს, რადგან მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ დანერგა სხვადასხვა 
გადაწყვეტილებები წყლის მომხმარებლების პრობლემების გადასაჭრელად. 5.5 
ჩანართში მოცემულია მომხმარებელთა უკუკავშირის მიდგომის მაგალითი, რომელსაც 
ირიგაციის სერვისის პროვაიდერი იყენებს სამხრეთ საფრანგეთში.

საქართველოში წყლის ხარისხი არ არის შეფასებული, რაც იწვევს 
უარყოფით შედეგებს. ნაკვეთზე წვეთოვანი სისტემები შეიძლება დაიბლოკოს 
და დისტრიბუტორებს შეიძლება შეექმნათ პრობლემები სასოფლო-სამეურნეო 



71რა არის წინსვლის შესაძლო გზა?

ჩანართი 7 (5.5) საფრანგეთში ირიგაციის მომსახურების პროვაიდერის 
(BRL) მაგალითი 

BRL საფრანგეთის სამხრეთში (130,000 ჰექტარი) 1955 წელს მთავრობის 
დადგენილებით შეიქმნა ირიგაციის განვითარების მიზნით. ეს არის სავაჭრო 
კომპანია, მაგრამ საჯარო სექტორის უმეტესი წილით (77 პროცენტი) 
(ადგილობრივი ხელისუფლება). 1956 წელს გამოცემული სხვა ბრძანებულებით 
კომპანიას მიენიჭა 75 -წლიანი კონცესია წყლის სამუშაოების დაპროექტების, 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციისთვის, რომლებიც ხელს უწყობენ ლანგედოკ-
რუსიონის ეკონომიკურ განვითარებას. ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოდან 
ადგილობრივ ხელისუფლებას (რეგიონს) 2008 წელს გადაეცა.

რეგიონი BRL-ის ყველაზე მსხვილი აქციონერია (49 პროცენტი). 
BRL და რეგიონი მჭიდროდ თანამშრომლობენ ტერიტორიების და 
სოფლის მეურნეობის სექტორის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის 
მხარდასაჭერად. BRL-ის საქმიანობას აკონტროლებს რეგიონი (როგორც 
კონცესიის განმახორციელებელი ორგანო) და დირექტორთა საბჭო, 
რომელიც შედგება საჯარო და კერძო ინსტიტუტების და აგრარული სექტორის 
(საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის პალატები, საჯარო ორგანოები, 
რომლებიც წარმოადგენენ ფრანგ ფერმერებს და სოფლის საზოგადოებას) და 
გარემოს დამცავი ორგანოების (მდინარის მართვაზე პასუხისმგებელი საჯარო 
ორგანო) წარმომადგენლებისგან. რეგიონში მყოფი პირი ზედამხედველობს 
BRL-ის საქმიანობის მონიტორინგს სრული განაკვეთით და აწყობს 
ყოველთვიურ შეხვედრებს.

სარწყავი ტარიფი რეგულირდება BRL-სა და რეგიონს შორის დადებული 
კონცესიის ხელშეკრულებით. რეგიონი არის მარეგულირებელი და სრულად 
არის ჩართული BRL-ის საქმიანობის მონიტორინგსა და წარმართვაში.

საბაზისო ეფექტიანობა. BRL ჯგუფის საქმიანობა ფასდება ისეთი 
მაჩვენებლების მიხედვით, როგორებიცაა ფინანსური შედეგები, 
განაწილებული მოცულობა, ქსელის ეფექტურობა, წრფივი დანაკარგების 
ინდექსები, წყლის ხარისხი, წყლის გამოყენება, ინფრასტრუქტურის 
გამოყენების დონე, კონტრაქტების რაოდენობა და მომხმარებელთა 
მახასიათებლები თითო ფართობზე, წყლის დაზოგვა, ენერგოეფექტურობა 
(კილოვატ-საათი განაწილებულ კუბურ მეტრზე), მომსახურების შეფერხებები, 
ოპერაციები და ტექნიკური ხარჯები, განხორციელებული და დაგეგმილი 
ინვესტიციები, აქტივების მართვა, მომხმარებლის კმაყოფილება, სოფლის 
მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერის ზომები, განსაკუთრებით ახალგაზრდა 

(იხ. გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ჩანართი 5.5 (გაგრძელება)

ფერმერებისთვის, და დასაქმების ხარისხი BRL-ში. ამ მაჩვენებლების 
მონიტორინგისთვის BRL-მა ციფრული გარდაქმნა განახორციელა. რამდენიმე 
ინსტრუმენტი იძლევა მონიტორინგისა და შეფასების დეცენტრალიზებულ 
მართვას (M&E). თითოეული თანამშრომელი იყენებს ამ ინსტრუმენტებს, 
მონიტორინგის პროცესში აქტიურობისთვის. მაგალითად, ყველა კლიენტის 
მონაცემთა ბაზა და მათი მახასიათებლები დაკავშირებულია GIS პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან, რომელიც შეიცავს ინფრასტრუქტურის მონაცემებს, 
ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების პროგრამულ უზრუნველყოფას 
და დისტანციური ზონდირების ხელსაწყოს ყველა ინფრასტრუქტურის რეალურ 
დროში მონიტორინგისთვის (იხ. სურათი B5.5.1).

დიაგრამა 23 (B5.5.1) BRL მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფის 
ეკრანული სურათები

წყარო: BRL.
(იხ. გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ჩანართი 5.5 (გაგრძელება)

BRL-ისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები მოიცავს წყლის 
მომსახურების უწყვეტობას, ქსელის ეფექტურობას, ენერგოეფექტურობას 
(სატუმბი სისტემების გამოყენების გამო) და დასაქმების ხარისხს BRL-ში. 
წყლის ეფექტურ მომსახურებას ახასიათებს უწყვეტობა, წყლის ხარისხი და 
წყლის მომხმარებლის საჭიროებებზე რეაგირება. საჩივრების მონიტორინგის 
სისტემის კვლევის გარდა BRL ახორციელებს კმაყოფილების ყოველწლიურ 
გამოკითხვას.

დირექტორთა საბჭო ხელს უწყობს BRL-ის ორიენტაციების განსაზღვრას და 
დადასტურებას. საბჭოს შეუძლია BRL ორგანიზაციაში ჩარევა. ამიტომ BRL 
პასუხისმგებელია თავისი საქმიანობისთვის რეგიონული ხელისუფლების წინაშე 
(რაც ხაზს უსვამს ტერიტორიული განვითარების განზომილების მნიშვნელობას) 
და ნაკლებად მომხმარებელთა წინაშე. მართლაც, ხელშეკრულებები წყლის 
ცალკეულ მომხმარებლებთან ან წყალმომარაგებასთან ნათლად განსაზღვრავს 
მხარეთა პასუხისმგებლობებს. BRL უფლებამოსილია შეწყვიტოს წყლის 
სერვისი სეზონზე არაუმეტეს 10 დღის განმავლობაში, რომელთაგან შვიდი 
შეიძლება იყოს მიყოლებით, ტექნიკური და შეკეთების მიზნით. განსხვავება 
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ნაკადის სიჩქარეს, წნევას და რეალობას 
(ნაკადის დაბალი სიხშირე ან წნევა) შორის არ უნდა აღემატებოდეს ოთხ 
საათს დღეში. ავარიის შემთხვევაში, სარემონტო დავალიანება შეადგენს 
სააბონენტო გადასახადის 10 პროცენტს გაუმართაობის ყოველ დღეზე, და არ 
უნდა აღემატებოდეს 100 პროცენტს. წყვეტა არ ხდება ზედიზედ შვიდი დღის 
განმავლობაში ფერმერების ძლიერი ზეწოლის გამო.

BRL წყალს აწვდის ინდივიდუალურ მომხმარებლებს, მაგრამ ასევე 
წყლის მომხმარებელთა 12 ორგანიზაციას. ასეთი ორგანიზაციებისთვის 
განსაზღვრული წყლის ტარიფი მათ აძლევს წყლის საბოლოო 
მომხმარებლებზე BRL-ის ფასად გადაყიდვის და ამავე დროს საკუთარი 
ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების დაფინანსების 
საშუალებას. BRL შეიძლება დაიქირაოს წყლის მომხმარებელთა ზოგიერთმა 
ორგანიზაციამ თავისი ინფრასტრუქტურის ოპერირებისა და შენარჩუნებისთვის 
ან კონკრეტულ სამუშაოებში ინტერვენციისთვის.
ა. BRL-ის 2021–25 წწ სტრატეგია ფოკუსირებულია მომხმარებლის კმაყოფილებაზე და 
მომხმარებლისთვის სპეციფიკური გადაწყვეტილებების, წყლისა და ენერგიის დაზოგვაზე.  
BRL-ის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში ეხება ამ სტრატეგიულ ორიენტაციას; იხილეთ  
BRL ვებგვერდი https://www.brl.fr/dl?type=file&module=Kiosque&verifkey= 
cfc221b5e370c9d921df6b4617cd806e85cb7b12. pdf--82&f=1 .

https://www.brl.fr/dl?type=file&module=Kiosque&verifkey=cfc221b5e370c9d921df6b4617cd806e85cb7b12�
https://www.brl.fr/dl?type=file&module=Kiosque&verifkey=cfc221b5e370c9d921df6b4617cd806e85cb7b12�
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პროდუქციასთან დაკავშირებით, რომლებიც საჭიროებენ სერტიფიცირებას 
ეროვნული ან საერთაშორისო ბაზრისთვის. ზოგიერთმა გამოკითხულმა ფერმერმა 
აღნიშნა წყლის ხარისხის პრობლემა, როგორც დაბრკოლება.

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ცნობით, არ ხდება წყლის მოცულობების 
სისტემატური აღრიცხვა (მრიცხველებით) ფინანსური რესურსების სიმცირის 
გამო. შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აგროვებს მონაცემებს დღიურ 
მოცულობების და მაგისტრალურ არხებში ჩაშვებული წყლის რაოდენობის შესახებ. 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის შექმნის პარალელურად, არსებობს 
წყლის მოცულობითი მრიცხველების მონტაჟის გეგმა შესაბამის სქემებზე, მაგრამ 
შეზღუდულია ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა შედის სისტემაში და რა გამოდის იქედან 
და როგორ გამოიყენება წყალი სარწყავ სქემაში. ეს სიტუაცია ხელს უშლის შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“ შესაძლებლობას განავითაროს მომხმარებელზე 
ორიენტირებული მიდგომა და გააუმჯობესოს წყლის მომსახურების საიმედოობა, 
რადგან ძნელია იმის დადგენა, თუ სად არის წყლის დანაკარგები განსაკუთრებით 
მაღალი. აღრიცხვის სისტემის ჩამოყალიბება გადამწყვეტია სატარიფო რეფორმის 
წინსვლისთვის.

ირიგაციის სექტორის რეგულირება განვითარების ძალიან ადრეულ 
ეტაპზეა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა 
ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) უნდა გააკონტროლოს სარწყავი სექტორის 
რეგულირება (საქართველო, MEPA 2017b). თუმცა, წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის შესახებ კანონის თანახმად, სემეკ-ს ევალება ტარიფების 
რეგულირება, რომლის გადახდაც აღნიშნულ ორგანიზაციებს მოუწევთ შპს 
„საქართველოს მელიორაციისთვის“. სემეკს სურს ამ დებულებებით თავისი 
მანდატის შემოფარგვლა სექტორის რეგულირებაში. სემეკმა ხაზი გაუსვა, რომ 
მას არ შეუძლია შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ გაწეული მომსახურების 
ხარისხის რეგულირება, როგორც ამას სხვა რეგულირებადი სექტორებისთვის 
აკეთებს. ენერგეტიკის სექტორისთვის შპს „საქართველოს მელიორაციას“ აქვს 
სხვადასხვა მექანიზმი, მათ შორის ხარისხთან დაკავშირებით მომხმარებელთა 
საჩივრების განხილვის სისტემა, რომელიც საკმაოდ რესურსტევადია და 
არ შეიძლება გამოიყენებოდეს ისევე როგორც რესურსების ფაქტიური 
დონის პირობებში. ტარიფების რეგულირებაში თავისი როლის სრულად 
შესასრულებლად, შპს „საქართველოს მელიორაციას“ სჭირდება დეტალური 
ცოდნა ირიგაციის სერვისებთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ. ეს თემა 
განხილულია საქართველოში ირიგაციის ტარიფის რეფორმასთან დაკავშირებულ 
დაბრკოლებასთან მიმართებით.
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ანგარიშვალდებულება ეხება „ერთი მხარის ვალდებულებას, წარადგინოს 
ინფორმაცია და/ან თავისი ქმედებების დასაბუთება მეორე მხარის საპასუხოდ, 
რომელსაც შეუძლია ასეთი მოთხოვნების წამოყენება და შეუსრულებლობისთვის 
სანქციების დაკისრება“ (ვეტერბერგი და ბრინკერჰოფი 2016, P275)

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ანგარიშვალდებულების ზრდის გზები 
შეზღუდულია. შპს „საქართველოს მელიორაციას“ არ აქვს მისიის განაცხადი 
მიზნებით, რომელთა შეფასება და განახლება ყოველწლიურად წარმოებს. 
სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება სამი წევრისაგან, 2019 წელს 
შეიქმნა. ის ზედამხედველობას უწევს საქმიანობას და უზრუნველყოფს, რომ 
სტრატეგიული გადაწყვეტილებები მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული მისიის 
განაცხადთან და ეფექტურად სრულდებოდეს. თუმცა, მისი ოპერატიულობა 
და მისი სტრატეგიული როლის მნიშვნელობა უნდა გაძლიერდეს. შედეგად, 
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ნამდვილად არ არის პასუხისმგებელი 
თავის ქმედებებზე. მაგალითად, ადგილზე შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
არადამაკმაყოფილებელი საქმიანობის პირობებში, არ არსებობს მკაფიო გზა 
რომელსაც ინდივიდუალური ფერმერი, თემი ან საქართველოს მოსახლეობა 
გამოიყენებს შპს „საქართველოს მელიორაციისთვის“ პასუხისმგებლობის 
დასაკისრებლად და მისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის 
მოსახდენად.

შპს „საქართველოს მელიორაციას“ არ გააჩნია სტრატეგიული გზამკვლევი 
რომ წარმართოს თავისი ოპერაციები და უზრუნველყოს ფინანსური 

ჩანართი 8 (5.6) ირიგაციისა და პრივატიზაციის მაგალითები მაროკოსა და 
ესპანეთში

ირიგაციის საერთო პრობლემების გამო, როგორიცაა დაბალი 
ეფექტიანობა, წყლის დაბალი პროდუქტიულობა და ფინანსური 
დეფიციტი, ბევრმა საერთაშორისო დონორმა და მთავრობამ განიხილა 
კერძო სექტორის პოტენციური როლი ფართომასშტაბიან სქემებში. 
საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფო და კერძო 
სექტორის პარტნიორობა (PPPs) ირიგაციაში ძალიან სპეციფიკურია და 
მრავალფეროვანი. მაგრამ არსებობს წარმატებული PPP-ების რამდენიმე 
მაგალითი დიდ საზოგადოებრივ სარწყავ სისტემებში.

(იხ. გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ჩანართი 5.6 (გაგრძელება)

მაროკოში მთავრობა ცდილობდა დაყრდნობოდა El Guerdane PPP-ს 
ირიგაციის დიდი სქემების მართვის რეფორმისთვის, მაგრამ კვლევები 
აჩვენებს, რომ ირიგაციის პოტენციალი კერძო კომპანიის მიერ მოგების 
მისაღებად, რომელიც ახორციელებს სქემის მართვას, ძალიან დაბალია 
სახელმწიფოსგან მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე 
(Molle and Sanchis-Ibor 2019). კერძო კომპანიებს ხშირად არ სურთ 
იკისრონ ირიგაციის და დრენაჟის მართვასთან დაკავშირებული რისკები. 
კომერციული, კლიმატური და პოლიტიკური რისკები მაღალია და 
კერძო კომპანიებს არ სურთ პასუხისმგებელი იყვნენ ფერმერებისგან 
გადასახადების შეგროვებაზე, რომლებსაც ხშირად აქვთ მნიშვნელოვანი 
პოლიტიკური გავლენა. გადაუხდელობის შემთხვევაში ჰიდრავლიკურად 
პრაქტიკული და სოციალურად მისაღები აღსრულების მექანიზმები 
იშვიათად გვხვდება.

როდესაც პრივატიზაცია განხორციელდა, მაგალითად ესპანეთში, 
ამას შეიძლებოდა გამოეწვია სოციალური და ეკონომიკური რისკები 
ფერმერებისთვის, რომლებიც აღმოჩნდნენ ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდის 
და მომსახურების მიმწოდებლების მხრიდან გამჭვირვალობის ნაკლებობის 
წინაშე (Sanchis-Ibor, Boelens, García-Mollá 2017). წყალმომარაგების 
პრივატიზაციის წარმატებული შემთხვევები ჩნდება ინტენსიური სოფლის 
მეურნეობისა და მაღალი ღირებულების კულტურების მქონე ადგილებში. 
მაგრამ პრივატიზაციამ გაზარდა სოფლის მეურნეობის სექტორის 
კონცენტრაცია და სპეციალიზაცია, რამაც გამოიწვია საზოგადოებისთვის 
სოციალური და წყლის რესურსების მართვის პრობლემები. უფრო მეტიც, 
პრივატიზაციას ხშირად პარადოქსულად ახლდა სახელმწიფოს მაღალი 
ხარჯები, რომელიც იღებდა თავდაპირველი ინვესტიციების დიდ ნაწილს და 
ზოგიერთ შემთხვევაში აწყობდა ზარალის კომპენსაციის სისტემებს კერძო 
ოპერატორისთვის. რისკი ძირითადად სახელმწიფოს ეკისრება, თუმცა მოგება 
კერძოა. კერძო სექტორის ჩართვისას საჭიროა აქტიური მარეგულირებელი, 
რომელიც დააბალანსებს ძალაუფლებას კერძო კომპანიასა და წყლის 
მომხმარებლებს შორის.
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მდგრადობა. ის რომ ირიგაციის სერვისის პროვაიდერი მომგებიანი გახდეს 
გამოწვევაა. ძალიან ცოტაა გლობალური წარმატების ისტორია, როდესაც 
ქვეყნები ცდილობენ სარწყავი სერვისების სრულ პრივატიზებას (იხ. ჩანართი 
5.6 მაროკოსა და ესპანეთის მაგალითით). ირიგაციის პოტენციალი, რომ 
გამოიმუშაოს მოგება ჰიპოთეტური კერძო კომპანიისთვის, რომელიც ახორციელებს 
სქემის მართვას, ძალიან დაბალია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 
ინვესტიციები რეაბილიტაციისთვის ან ახალი სქემების განვითარებისთვის არ 
არის სუბსიდირებული. ინფრასტრუქტურის მრავალფუნქციური გამოყენება არის 
ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც შეუძლია მომგებიანობის შანსის ზრდა წყლით 
სარგებლობის ფორმებს შორის ჯვარედინი სუბსიდირების დაშვებით (მაგ., სასმელი 
წყლის ტარიფი, რომელიც ნაწილობრივ აფინანსებს სარწყავ წყალს. ზოგიერთი 
დაინტერესებული მხარე ვარაუდობს, რომ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 
შეიძლება იყოს მთლიანად კერძო. თუმცა, იმისთვის, რომ შპს „საქართველოს 
მელიორაცია“ მთლიანად კერძო იყოს, მან უნდა იმუშაოს მხოლოდ წყლის 
მომხმარებლების მიერ ირიგაციის და დრენაჟის სერვისებისთვის გადახდილი 
საფასურით. 2020 წელს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ საოპერაციო 
ღირებულება დაახლოებით 25 მილიონი ლარი იყო (7.78 მილიონი აშშ დოლარი) 
და 65,000 ჰექტარი იყო სარწყავი. ეს ნიშნავს, რომ შპს „საქართველოს 
მელიორაციამ“ უნდა მოითხოვოს მინიმუმ 385 ლარი (125 აშშ დოლარი) 
ჰექტარზე, რაც რეალურ ღირებულებაზე დაახლოებით ხუთჯერ მეტია. შემდეგ 
ფერმერებს მოუწევთ დამატებითი გადასახადის გადახდა წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციებისთვის მეორე და მესამე დონის არხების ექსპლუატაციისა და 
ტექნიკური მომსახურებისთვის, რაც სტანდარტული პრაქტიკაა ორგანიზაციის 
წევრებს შორის მთელ მსოფლიოში. თუმცა შპს „საქართველოს მელიორაციას“ 
არ ექნება შესაძლებლობა ინვესტიცია განახორციელოს რეაბილიტაციაში, 
გაფართოებაში ან აღჭურვილობაში მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

წყლის დიდი მოცულობით მიმწოდებლის როლზე ფოკუსირებით, შპს 
„საქართველოს მელიორაციას“ სავარაუდოდ ექნება დაბალი საოპერაციო ხარჯები, 
რასაც მთავრობა განიხილავს ირიგაციის ტარიფის რეფორმის დროს.

დიდ ტერიტორიებზე ფერმერთა დიდი რაოდენობისთვის სარწყავი წყლის 
მიწოდება არ არის მხოლოდ კომერციული საქმიანობა, რადგან ის ხშირად 
თამაშობს სტრატეგიულ როლს, როგორც სოფლის განვითარებისა და 
სასურსათო უსაფრთხოების მამოძრავებელი ძალა და ხელს უწყობს IWRM-
ის გაუმჯობესებას. რთულია ამ საჯარო სერვისების რაოდენობრივი შეფასება და 
ის არ უნდა დაფინანსდეს მხოლოდ წყლის მომხმარებლების მიერ. ისინი ასევე 
მიეკუთვნება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას.
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ეფექტიანობაზე დაფუძნებული სერვისების მიწოდება საკვანძო 
მნიშვნელობისაა კარგად მოქმედი სარწყავი სექტორისთვის. წყალმომარაგების 
საიმედო მომსახურების მიღწევის მიმართულებით არსებულ დაბრკოლებებს 
განსხვავებული შედეგები მოაქვს. ეგრეთ წოდებული „საზოგადოებრივი“ 
სარწყავი ვერ იქნება ბერკეტი სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და კლიმატის 
ცვლილების მიმართ ტერიტორიების მდგრადობის გაზრდისთვის. ეს უარყოფით 
გავლენას მოახდენს სოფლის მეურნეობის სექტორსა და სოფლის ტერიტორიებზე 
და გარემოზე და წყლისა და მიწის ეკოლოგიურ სიჯანსაღეზე. კოლექტიური 
ირიგაციის ატომიზაციის პროცესები საჯარო კოლექტიური სისტემებიდან კერძო 
ინდივიდუალურ სისტემებზე დაჩქარდება და შეიძლება გამოიწვიოს ფერმერებს 
შორის კონკურენცია წყალზე წვდომისთვის, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს პრივატიზაცია 
ფინანსური და ტექნიკური საშუალებებით. იქნება უფრო მკაცრი კონკურენცია წყლის 
სხვა მომხმარებლებთან, რადგან წყლის მოხმარების მართვა და კოორდინაცია 
უფრო რთული გახდება. აღნიშნული გავლენას იქონიებს სახელმწიფო სახსრების 
გამოყენების ეფექტურობაზე, რაც გამოიწვევს მშენებლობა-უგულებელყოფა-
რეაბილიტაცია-უგულებელყოფის მანკიერ ციკლს.

5.5 C4: წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის შექმნის დაჩქარება 
5.8 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, რომელშიც შეჯამებულია დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების შედეგები. ამან გამოიწვია მე-4 დაბრკოლების 
იდენტიფიკაცია: წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის შექმნის დაჩქარება

ირიგაციის მართვის გასაუმჯობესებლად, საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა 
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ რეფორმირება, წყლის მისაწოდებლად წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებისთვის ასეთი ორგანიზაციების შექმნის მიზნით, 
რომლებიც განახორციელებდნენ წყლის მართვას მესამე ან თუნდაც მეორე 
დონის ქსელში. WUO-ს მხარდაჭერის განყოფილება შეიქმნა და ეტაპობრივად 
დაკომპლექტდა 2018 წელს მსოფლიო ბანკის პროექტის განხორციელების 
ორგანიზაციაში. 2020 წლის აპრილიდან ის არის შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
სტრუქტურული ერთეული. WUO მხარდაჭერის განყოფილება ხელმძღვანელობს 
მსოფლიო ბანკის კონსულტანტის მიერ შემუშავებული ყოვლისმომცველი სამოქმედო 
გეგმით და წარმოებს მისი პერიოდული განახლება.

2019 წელს წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის (WUO) კანონის მიღებისა 
და სარწყავი სტრატეგიის მკაფიო მითითებების მიუხედავად, არსებობს 
გაურკვევლობა WUO-ს განვითარების მიდგომასთან დაკავშირებით 
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(საქართველო, MEPA 2017b). ზოგიერთი გამოკითხული დონორისა და 
საერთაშორისო კონსულტანტის აზრით, WUO-ს დაარსება ნელი და დაგვიანებულია 
ლიდერობის ნაკლებობის გამო. დაინტერესებულმა მხარეებმა განაცხადეს, რომ 
რამდენიმე კრიტიკული კითხვა, რომელიც განსაზღვრავს WUO-ს შექმნის პროცესს, 
არ არის განხილული (არ არის დასმული ან არ არის პასუხი).

მართვის გადაცემა შემოიფარგლება მესამე დონის სისტემებით, თუ 
მოიცავს მეორე დონის სისტემებს? WUO კანონში ნათქვამია, რომ მეორე და 
მესამე დონის სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა გადაეცემა WUO-ებს, მაგრამ 
გადაცემა ჩვეულებრივ რეგულირდება ფერმერების შესაძლებლობით, მართონ 
ჰიდრავლიკური ტერიტორია. სქემის ტიპისა და ფერმერის შესაძლებლობებიდან 
გამომდინარე, ეს მართვა განსხვავდება სირთულის მიხედვით. ის, რაც 
შესაძლებელია ფერმერებისთვის ერთ სისტემაში, შეიძლება შეუძლებელი იყოს 
მეორეში. აქედან გამომდინარე, მიდგომამ უნდა გაითვალისწინოს გადასაცემი 
სისტემის ჰიდრავლიკური მახასიათებლები.

დიაგრამა 24 (5.8) C4: წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის შექმნის 
დაჩქარება

არსებობს გაურკვევლობა WUO-ს განვითარების
მიდგომასთან დაკავშირებით, მიუხედავად WUO

კანონის მიღებისა. რამდენიმე კრიტიკული კითხვა,
რომელიც აყალიბებს პროცესს, არ არის განხილული

არ არსებობს კონსენსუსი WUO-ს ინტერესებთან
და ფასეულობებთან დაკავშირებით 

▶ არსებობს WUO-ების დაარსების რისკი
   შეზღუდული შესაძლებლობებით და
   ლეგიტიმურობით, რომლებსაც არ
   შეუძლიათ სქემების ფუნქციონირება და
   შენარჩუნება.  
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WUO-სთან დაკავშირებით, ზოგიერთი ადამიანი კვლავ
იკითხავს "რატომ".

ჩვენ უნდა დავიწყოთ კომუნიკაცია, ავუხსნათ,
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი“.

„ყველაზე დიდი პრობლემა ფულის ამოღებაა. მაგრამ
როგორ ფიქრობთ შეძლებს WUA

ამას? [...] თუ მოგცემთ ვალდებულებას და არა ფულს,
რატომ იმუშავებს ეს [WUO]?”

სოფლისა და სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის
განვითარების ინსტიტუტი

MEPA-ს ოფიციალური პირი

დაინტერესებული მხარის ციტატა

ფაქტიური ადამიანური რესურსები ირიგაციის
მართვის გადაცემის განსახორციელებლად

არასაკმარისია

უფრო ძლიერი ლიდერობაა საჭირო WUO-ს
ადრეულ ეტაპზე შექმნის მხარდასაჭერად  

სარწყავი წყლის ტარიფის რეფორმა
მნიშვნელოვნად ჭიანურდება

გაურკვეველია გარდამავალი პერიოდი GA-ს მიერ
ყველა სისტემის მართვიდან WUO-ებთან საერთო

მენეჯმენტამდე

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუების საფუძველზე.
შენიშვნა: WUO = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.
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ჩანართი 9 (5.7) საქართველოს ფერმერთა მოსაზრებები წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ

გამოკითხული 21 ფერმერიდან უმეტესობამ არ იცოდა WUO-ების დაარსების 
შესახებ და ბევრს საერთოდ არ ჰქონდა წარმოდგენა WUO-ების შესახებ. 
მხოლოდ 14 პროცენტი იყო WUO-ების წევრი. თუმცა, არცერთი არ 
ფიქრობდა, რომ ეს სისტემა ეფექტიანი იყო და არ სურდა, რომ მომავალში 
გამხდარიყო ასეთი სუბიექტის წევრი. ფერმერებიდან, რომლებიც არასოდეს 
ყოფილან WUO-ის წევრები, 40 პროცენტი შეიძლება შეუერთდეს მათ, თუ ის 
დაარსებული იქნება მათ მუნიციპალიტეტში; 30 პროცენტი წინააღმდეგი იყო 
გახდეს WUO წევრი, ხოლო 30 პროცენტს არასოდეს უფიქრია ამაზე და თავს 
არიდებდა კითხვაზე პასუხის გაცემას. ვინც WUO-ს წევრობის წინააღმდეგი 
იყო არ დაუსახელებია მიზეზი. წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე 
ცოდნის ნაკლებობით და წინასწარი განწყობით შეიძლება აიხსნას ეს 
დამოკიდებულება. ამიტომ, WUO-ს შექმნაში ჩართული დაინტერესებული 
მხარეები გონივრულად აწარმოებენ ნებისმიერი საქმიანობის დაგეგმვას 
და განხორციელებას. გამოკითხული 21 ფერმერიდან სამი ფიქრობს, რომ 
ეფექტური სარწყავი სისტემები შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ მათ სრულად მართავს კერძო კომპანია, რომელსაც შეუძლია მთლიანად 
დაეყრდნოს მომხმარებლებისგან მიღებულ შემოსავალს.

უნდა შეიქმნას თუ არა წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები (WUO) მთელ 
ტერიტორიაზე, მათ შორის იქ, სადაც ფერმერების ორგანიზების მკაფიო ნება 
არ არსებობს? 21 ფერმერთან ინტერვიუში ხაზგასმულია, რომ ბევრი ფერმერი არ 
არის საკმარისად ინფორმირებული WUO-ს დაარსების შესახებ (იხ. ჩანართი 5.7). 
ზოგადად, WUOs უნდა შეიქმნას იქ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფერმერებს სურთ 
საკუთარი თავის ორგანიზება და დაკმაყოფილებულია ტექნიკური და ფინანსური 
პირობები ირიგაციის წარმატებული მართვისთვის (IMT) (იხ. ჩანართი 5.5). 
კანონში ნათქვამია, რომ WUO იქმნება მომსახურების ზონაში მიწის მესაკუთრეთა 
ან მფლობელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, როგორც ეს 
განსაზღვრულია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, 
რომელთა მიწის ნაკვეთები შეადგენს WUO-ს მთლიანი მომსახურების ფართობის 50 
პროცენტზე მეტს.

მოხდება თუ არა მეორე და მესამე დონის სარწყავი ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია ახლადშექმნილ WUO-ზე გადასვლამდე? საერთაშორისო 
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გამოცდილება აჩვენებს, რომ ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს 
WUO- ზე ირიგაციის მართვის გადაცემამდე. WUO-ები უნდა შეიქმნას იმ 
ადგილებში, სადაც განხორციელდა სქემის რეაბილიტაცია (პირველიდან მესამე 
დონემდე) და მზადაა წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციაზე გადასაცემად; 
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა კარგ სამუშაო მდგომარეობაშია, ან პოტენციური 
WUO-ს მზადყოფნისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შემდეგ რომ 
წევრებმა დამოუკიდებლად განახორციელონ მეორე და მესამე დონის სქემების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ თანახმად 
საპროექტო ტერიტორიებზე WUO-ების დაარსების პროცესი ფერმაში არსებული 
ქსელის რეაბილიტაციის პარალელურად დაიწყება.

არის თუ არა რეფორმის განხორციელების ვადები და საშუალებები 
თავსებადი? ირიგაციის სტრატეგიაში არ არის ნათელი, 2025 წელი WUO-ების 
შექმნის საბოლოო ვადად განსაზღვრულია ქვეყნის მასშტაბით თუ მხოლოდ 
საპილოტო რაიონებში (საქართველო, MEPA 2017b). სამინისტრომ (MEPA) და შპს 
„საქართველოს მელიორაციამ“ მოგვაწოდეს ღირებული დამატებითი ინფორმაცია, 
რაც მიუთითებს იმაზე, რომ 2025 წელი მხოლოდ საპილოტო ტერიტორიებისთვისაა 
და რომ სხვა სქემებისთვის ვადა არ არსებობს.

MEPA-ს ზოგიერთი ოფიციალური პირის თქმით, WUO-ების მნიშვნელობა კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დგება. ისინი თვლიან, რომ WUO-ების შექმნა სახელმწიფოსთვის 
ხარჯების შემცირება და ტარიფების აღდგენის პრობლემის ახალ სუბიექტებზე 
გადატანა იქნება. სხვებს არ ესმით, რატომ სჯობს WUO-ების სუბსიდირება, 
ვიდრე დიდი სახელმწიფო სუბიექტის სუბსიდირება. MEPA-მ ხაზი გაუსვა ხალხის 
ინფორმირებულობის გაზრდას WUO-ების წვლილისა და შეღავათების შესახებ 
ქვეყანაში სარწყავი სერვისების მიწოდების გასაუმჯობესებლად. ჩვენი აზრით, 
რომ WUO-ების დაარსების შესახებ ყოვლისმომცველი შეფასების არარსებობა 
აძლიერებს მთავრობაში დაინტერესებული მხარეების მხრიდან ეჭვს მათ მიზნებთან 
და სარგებელთან დაკავშირებით. WUO-ების დაარსება არ უნდა იყოს შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“, როგორც წყლის დიდი მოცულობის მიმწოდებლის 
რეფორმის შედეგი, არამედ სარწყავი სისტემების მართვის გაუმჯობესების გზების 
შეფასების შედეგი.

WUO-ს და IMT-ის შექმნის საფუძველი არის ის, რომ ფერმერებს აქვთ 
პირდაპირი ინტერესი ირიგაციის ეფექტური მართვის მიმართ. როდესაც მათ 
ექნებათ რესურსები, უფლებამოსილება და საკმარისი სტიმული კოლექტიური 
მოქმედებისთვის, უფრო სავარაუდოა, რომ გააუმჯობესონ სარწყავი ოპერაციები 
და მიაღწიონ ხარჯების უკეთეს ეფექტურობას, საჯარო ორგანოებთან ან კერძო 
კომპანიებთან შედარებით. უკეთესი და იაფი სარწყავი სერვისების მიწოდება 
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გააუმჯობესებს მოსავლიანობას ფერმერებისთვის, შეამცირებს კონფლიქტებს 
ფერმერებს შორის და გააუმჯობესებს სარწყავი ტარიფის ამოღებას.

თუმცა, ადგილობრივი კონტექსტიდან და გამოყენებული სტრატეგიებიდან 
გამომდინარე, ირიგაციის მართვის გადაცემას არაერთგვაროვანი შედეგები 
მოჰყვება. აქ არის რამდენიმე ძირითადი ფაქტი და დასკვნა წარმოდგენილი 
ირიგაციის მართვის გადაცემის შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე (Garces-
Restrepo, Muñoz, and Vermillion 2007). მუქი შრიფტით დაბეჭდილი ტექსტი 
მიუთითებს დასკვნებზე რომლებიც გამოტანილ იქნა წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებით:

• ირიგაციის მართვის გადაცემამ შეამცირა საირიგაციო სისტემების 
ექსპლუატაციაზე და ტექნიკურ მომსახურებაზე სახელმწიფოს მიერ 
გამოყოფილი ხარჯები, თუმცა მოსალოდნელზე ნაკლებად.

• წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების დაარსებამ გამოიწვია 
გაზრდილი ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა და უფრო ეფექტიანი 
წყალმომარაგება.

• ხარჯების ანაზღაურების დონე ზოგადად უფრო მაღალი გახდა წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებისთვის ირიგაციის მართვის გადაცემის შემდეგ.

• ირიგაციის მართვის გადაცემის წარმატებული პროგრამები მოითხოვს ძლიერ 
პოლიტიკურ ვალდებულებას. პოლიტიკური მხარდაჭერის ნაკლებობამ, რამაც 
გამოიწვია რეფორმების ცუდი დაფინანსება და პროცესის არაადეკვატური 
მხარდაჭერა, გამოიწვია გადაცემის წარუმატებლობა ზოგიერთ ქვეყანაში.

• ირიგაციის მართვის გადაცემის პროცესი იყო ადაპტაციური და მოქნილი 
და განიხილებოდა ლოკალურ კონტექსტში. როდესაც იდენტური 
ხისტი მიდგომა განხორციელდა, WUO-ს დაარსება ჩვეულებრივ ვერ 
მოხერხდა. სამინისტრო (MEPA) და შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 
ვარაუდობენ, რომ საპილოტო სქემების გადატანა ახლადშექმნილ 
WUO-ზე განხორციელდება 2025 წლისთვის. წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების დაარსებისთვის „პილოტური მოქნილი“ მიდგომის 
გამოყენება აჩვენებს, რომ MEPA-ს და შპს „საქართველოს 
მელიორაციას“ სურთ ადგილობრივ კონტექსტთან ადაპტაცია.

• საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების სისტემატური კამპანიები, 
კონსულტაციები და ყველა ძირითადი დაინტერესებული მხარის ჩართულობა 
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იყო WUO-ს შექმნის წარმატების მთავარი პირობა. დაგეგმილია 
ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და MEPA სრულად აცნობიერებს ამ 
საკითხის მნიშვნელობას, რაც ხაზგასმულ იქნა ინტერვიუების დროს.

• ირიგაციის მართვის გადაცემის წარმატებულმა პროგრამებმა ყურადღება 
გაამახვილა WUO-ების ფინანსურ შესაძლებლობებზე და მათ სტრატეგიებზე 
ირიგაციის მართვის დაფინანსებისთვის. ალბათ არსებობს WUO-ებისთვის 
კრიტიკული სიდიდე მომსახურების არეალის თვალსაზრისით. სემეკ-ის, 
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ და MEPA-ს დაინტერესებულმა 
მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ახლად ჩამოყალიბებული ორგანიზაციების 
საკმარისი ფინანსური შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 
მნიშვნელობას. WUO-ს მხარდაჭერის განყოფილებამ ხაზი გაუსვა 
კრიტიკული სიდიდის (ზომის) WUO-ების დაარსების აუცილებლობას. 
მაგრამ ზოგიერთი პრობლემა სავარაუდოდ შეიქმნება, რადგან 
დაახლოებით 50 სქემას აქვს 500 ჰექტარზე ნაკლები სამართავი 
ფართობი (შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მონაცემები). MEPA-ს 
და შპს „საქართველოს მელიორაციას“ სურთ მხარი დაუჭირონ ახლად 
დაარსებულ WUO-ებს ადეკვატური ტარიფის განსაზღვრის გზით 
(რომლის გადასახდელადაც ფერმერები მზად არიან), მაგრამ ასევე 
მხარს დაუჭერენ შპს „საქართველოს მელიორაციას“ ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში.

• ირიგაციის მართვის გადაცემის პროგრამები მოიცავდა დახმარებას 
სახელმწიფო სარწყავი სააგენტოსთვის და განხორციელდა ღონისძიებები 
პერსონალის მხარდასაჭერად. MEPA-მ და შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ ხელმძღვანელობამ დაუშვეს შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ თანამშრომლების დანიშვნა რეგიონულ ცენტრებში 
WUO-ს დამხმარე განყოფილების სრულ განაკვეთზე. მათ გაიარეს 
ტექნიკური და გაცნობითი ტრენინგი იმის შესახებ, თუ როგორ 
დაეხმარონ WUO-ს დაფუძნებას მათ რაიონებში.

• ირიგაციის მართვის გადაცემამდე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 
წარმატებისთვის გადამწყვეტი იყო. ინტერვიუებმა აჩვენა გაურკვევლობა 
ამ თემაზე, რადგან რეაბილიტაცია ტრანსფერამდე გულისხმობს 
ხანგრძლივ შეფერხებებს და ხელს უშლის ირიგაციის მართვის გადაცემას 
ბევრი სარწყავი სქემისთვის და ასევე უკავშირდება მეორე და მესამე 
დონის სისტემების რეაბილიტაციისთვის სახსრების ნაკლებობას. თუმცა, 
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე საქართველოს ირიგაციის 
და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (GILMDP) ახორციელებს 
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ზოგიერთი სქემის რეაბილიტაციას მესამე დონემდე იმ ადგილებში, 
სადაც დაგეგმილია წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნა.

• მონიტორინგის და შეფასების სისტემები იძლეოდა პროგრესული სწავლის 
შესაძლებლობას განხორციელების პროცესში. დონორთა საზოგადოებისა 
და MEPA-ს თანახმად, შესაძლებელია მონიტორინგის და შეფასების 
სისტემების მოდერნიზაცია და გაუმჯობესება შპს „საქართველოს 
მელიორაციაში“ პროგრესული სწავლის გასააქტიურებლად.

ირიგაციის მართვის გადაცემის განსახორციელებლად ადამიანური რესურსები 
არასაკმარისია. კარგად მოქმედი WUO-ები კრიტიკული მნიშვნელობისაა 
გადაცემის წარმატებისთვის და რეაბილიტირებული და მოდერნიზებული სარწყავი 
სისტემების მდგრადობისა და ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“ მიერ გამოყენებული რესურსები არასაკმარისია ამ 
მხარდაჭერისთვის (მომხმარებელთა პრობლემების შესწავლა, დამაჯერებლობა, 
მოლაპარაკება, წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის აღმასრულებლების 
მომზადება და სხვა აქტივობები), რადგან WUO-ს მხარდაჭერის განყოფილებას 
ჰყავს მხოლოდ შვიდი სრული განაკვეთით მომუშავე თანამშრომელი (ოთხი 
ცენტრალურ დონეზე და სამი - რეგიონულ დონეზე). თუმცა, მთავრობის 
ბოლოდროინდელი მცდელობა გაზარდოს შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
რეგიონული დამხმარე ერთეულის თანამშრომლების რაოდენობა სწორი 
მიმართულებით.

გაურკვეველია გარდამავალი პერიოდი შპს „საქართველოს მელიორაციის“ 
მიერ ყველა სისტემის მართვიდან წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების 
მიერ საერთო მართვაზე. ირიგაციის მართვის გადაცემა უნდა განხორციელდეს 
2025 წლისთვის საპილოტო სქემებში (საქართველო, MEPA 2017b), მაგრამ 
წყლის სერვისის რეფორმა გულისხმობს, რომ იქნება ხანგრძლივი გარდამავალი 
პერიოდი, რომლის დროსაც მოხდება ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ შექმნის და მხარს დაუჭერს ასოციაციებს. 
რამდენიმე დონორის აზრით, ეს ვადები არარეალურია. სარისკო იქნება 
მოვლენების დაჩქარება და ცუდად რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 
გადაცემა ცუდად შექმნილი ასოციაციებისთვის. გარდა ამისა, WUO-ს კანონის 
მიღების მიუხედავად, WUO-ების შექმნის ზოგიერთი ძირითადი წესი და რეგულაცია 
ჯერ კიდევ გაურკვეველია, კონსულტანტების თქმით, რომლებიც დახმარებას 
უწევენ WUO-ს მხარდაჭერის განყოფილებას GILMDP პროექტის მეშვეობით (ასეთი 
სტრუქტურა და წარმომადგენლობითი ასამბლეის შექმნის პროცესი, WUO-ების 
შექმნის ნებისმიერი წახალისების შეფერხება და მომავალი WUO-ების მესამე ან 
მეორად დონეზე ინფრასტრუქტურის საკუთრების უფლება).
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მუნიციპალიტეტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებისთვის მინიჭებული 
როლი ირიგაციის და დრენაჟის სექტორთან დაკავშირებით არ არის ნათელი. 
სექტორი ძირითადად სტრუქტურიზებულია შპს „საქართველოს მელიორაციის“, 
სემეკის და სამინისტროს (MEPA) გარშემო. სხვა დაინტერესებული მხარეები, 
როგორებიცაა მუნიციპალიტეტები, ნახსენებია ზოგიერთ დოკუმენტში (საქართველო, 
MEPA 2017a), მაგრამ მათი როლი არ არის გათვალისწინებული, მიუხედავად 
პოტენციური ინტერესებისა და მათი პოტენციალისა, წვლილი შეიტანონ სისტემის 
უკეთეს მართვაში.

მდგრადი პოლიტიკური ლიდერობა აუცილებელია WUO-ს ადრეული დაარსების 
მხარდასაჭერად. თუ არ იქნება მკაფიო და ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა 
ადგილობრივ დონეზე სარწყავი წყლის განაწილების ყველაზე ეფექტური და 
ეფექტიანი ინსტიტუტებისა და მექანიზმების რეალიზებისთვის (WUOs ან სხვა რაც 
შეესაბამება ადგილობრივ პირობებს), საქართველოს შეიძლება შეექმნას ირიგაციის 
მართვის მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორებიცაა წყლის მომხმარებელთა 
საჭიროებების დაკმაყოფილების გაზრდილი სირთულეები მოკლე და საშუალოვადიან 
პერსპექტივაში, რაც პირდაპირი ზემოქმედებით აისახება სოფლის მეურნეობის 
საქმიანობაზე და წყლის რესურსების მდგრადობაზე. დანართი 5A წარმოგვიდგენს 
პოტენციურად სასარგებლო მაგალითებს წყლის მომხმარებელთა შექმნის და 
ირიგაციის მართვის გადაცემის შესახებ სხვა ქვეყნებში.

5.6 C5: ირიგაციის ტარიფის რეფორმის 
დასრულება
5.9 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, სადაც შეჯამებულია დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების შედეგები. ამან გამოიწვია მე- 5 დაბრკოლების 
იდენტიფიცირება: სარწყავი ტარიფის რეფორმის დასრულება.

ირიგაციის ტარიფს შეუძლია სარწყავი სისტემის სათანადო ფუნქციონირების 
ხელშეწყობა. სარწყავი წყლის დარიცხვა ჩვეულებრივ ემსახურება პოლიტიკის 
ორ მიზანს: ხარჯების ანაზღაურებას (ფინანსური მდგრადობა) და მოთხოვნის 
მართვას (რესურსების მდგრადობა) (Cornish et al. 2004). დანახარჯების 
ანაზღაურებამ უნდა გაითვალისწინოს თეორიულად სრული მიწოდების ხარჯები 
(ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურების, ისევე როგორც კაპიტალის ხარჯები), 
მაგრამ არა წყლის განაწილებასთან დაკავშირებული შესაძლო ხარჯები და გარე 
ფაქტორები. პრაქტიკაში, ხარჯების ანაზღაურება ითვალისწინებს ექსპლუატაციის 
და ტექნიკური მომსახურების ხარჯებს. მოთხოვნის მართვა ცდილობს წყლის 
ყველაზე პროდუქტიული გამოყენების წახალისებას. ფერმერებისთვის ტარიფის 
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დიაგრამა 25 (5.9) C5: ირიგაციის ტარიფის რეფორმის დასრულება

ირიგაციის მოქმედი ტარიფი არ იძლევა 
ხარჯების ანაზღაურების საშუალებას

შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 
არაეფექტურობას, რაც იწვევს O&M ხარჯების 

ზრდას O&M ხარჯების ზრდასას
▶ WUO-ების დაარსება გვიანდება და 

არსებობს რისკი  რომ WUO-ები 
შეიქმნას ფუნქციონირების და 
ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების 
არაადეკვატური შესაძლებლობით

▶ ადეკვატური ტარიფის გარეშე უფრო 
რთულია სარწყავი სისტემების 
მდგრადი მართვის განხორციელება. 
განვითარება, მართვა, 
ექსპლუატაცია და ტექნიკური 
მომსახურება დამოკიდებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტზე.

▶ ფერმის დონეზე წყლის დაზოგვის 
სტიმული არ არსებობს 

გა
მო

წვ
ევ

ებ
ი

შე
დ

ეგ
იs

„როგორ უნდა ვიცოდეთ რა არის ტარიფი, როგორ 
შეგვიძლია ფერმერებს ვესაუბროთ WUO-ებზე?

„ტარიფის ცოდნის გარეშე როგორ გადაწყვეტენ 
ფერმერები დაინტერესებული არიან თუ არა?  

„შესაბამისი ტარიფის დაწესების გარეშე სისტემა არ 
იქნება მდგრადი“

MEPA-ს წარმომადგენელი

WUO მხარდაჭერის განყოფილება

WUO მხარდაჭერის განყოფილება

დაინტერესებული მხარეების ციტატა

ვიწრო და ნაწილობრივი მიდგომა მორწყვის 
მომავალი ტარიფების განსაზღვრასთან 

დაკავშირებით, როლებისა და მანდატების 
განსაზღვრაში ხარვეზებით, როგორც სარწყავი, 

ასევე წყლის ზოგადი ტარიფის ევოლუციაში 
(ყველა სხვა გამოყენებისა და მომხმარებლის 

ტიპის ჩათვლით).

ტარიფის გაზრდა პოლიტიკურად 
მგრძნობიარეა და ფერმერების მხარდაჭერის 

გარეშე (მათ უნდა გააცნობიერონ რატომ)
და წყლის სერვისის 

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუების საფუძველზე.

მნიშვნელობისა და სქემის დონეზე ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
ხარჯების მოსალოდნელი ცვალებადობის გათვალისწინებით, გადამწყვეტია, 
რომ ტარიფები ასახავდეს მოსალოდნელ და სპეციფიკურ ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯებს, ყველა სქემის მიხედვით ექსპლუატაციის 
და ტექნიკური მომსახურების საშუალო ხარჯების ნაცვლად. ეს გულისხმობს, 
რომ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ დადგენილი წყლის ტარიფი 
დიფერენცირებული უნდა იყოს სქემის მიხედვით. ასეთი მიდგომა მთავრობას 
საშუალებას მისცემს შეაფასოს თითოეული სქემის წინაშე მდგარი გამოწვევები 
(განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ინფრასტრუქტურის გადაცემა WUO-ზე მოხდება 
მანამ, სანამ ინფრასტრუქტურა სრულყოფილ საოპერაციო მდგომარეობაში 
იქნება) და საჭიროებისამებრ უზრუნველყოს ადეკვატური მიზნობრივი სუბსიდიები. 
მოთხოვნის მართვა ცდილობს წაახალისოს წყლის ყველაზე პროდუქტიული 
გამოყენება. ამ კონტექსტში, ფასების მატებამ ირიგატორები უნდა აიძულოს უფრო 
ეფექტიანად განახორციელონ მორწყვა (შეამცირონ წყლის მოხმარება) და დაზოგონ 
წყლის რესურსები (Cornish et al. 2004). ტარიფებს ფერმერები იხდიან სარწყავი 
მომსახურების გაწევისთვის. სემეკ-მა 2010 წელს დაადგინა 75 ლარი ჰექტარზე 
აღმოსავლეთ საქართველოსთვის, ხოლო 45 ლარი ჰექტარზე დასავლეთისთვის.
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სარწყავი ტარიფი არ იძლევა ხარჯების ანაზღაურების საშუალებას. ის 
იმდენად დაბალია, რომ სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე შპს 
„საქართველოს მელიორაცია“ ვერასდროს გავა ნულოვანი მოგების მაჩვენებელზე, 
რომ აღარაფერი ითქვას ინვესტირებაზე კაპიტალურ გაუმჯობესებაში. შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“ მონაცემებით, ტერიტორია რომელსაც მისი ოთხი 
რეგიონული ცენტრი ემსახურება ოფიციალურად რეაბილიტირებული ტერიტორიის 
ნახევარზე ნაკლებია (64,519 ჰექტარის მომსახურება განხორციელდა 2020 წელს, 
130,000 ჰექტართან შედარებით რომელიც MEPA-ს თანახმად ოფიციალურად 
რეაბილიტირებულ იქნა 2019 წლის დეკემბერში), რაც ამძაფრებს ხარჯების 
პრობლემას. აღდგენა. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სახელშეკრულებო და 
მომსახურების დაფარვის გაფართოების გარეშე, მიწოდების ხარჯების დაფარვა 
შესაძლოა პრობლემატური დარჩეს ტარიფის ამაღლების შემთხვევაშიც კი.

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ თანახმად დადებით მხარედ შეიძლება 
ჩაითვალოს წლების განმავლობაში ტარიფების ამოღების ზრდა 50 პროცენტიდან 
(2016 წ.) 80 და 90 პროცენტამდე ბოლო წლებში. ეს გულისხმობს, რომ 
საკონტრაქტო ტერიტორიის გაფართოებამ და ტარიფის გაზრდამ, ამოღების 
მაღალი მაჩვენებლების შენარჩუნებით, შესაძლოა ხელი შეუწყოს შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“ შემოსავლების გაზრდას.

სატარიფო მეთოდოლოგია უნდა შეიცვალოს, რადგან ის არ აფერხებს წყლის 
უსარგებლო გამოყენებას.4 რადგან სარწყავი ფართობი იზრდება და კლიმატის 
ცვლილება ამცირებს წყლის ხელმისაწვდომობას,5 კონკურენცია ირიგაციას, 
ჰიდროელექტროსადგურებს, ტექნიკური წყლის სხვა გამოყენებას,6 და სასმელი 
წყლის გამოყენებას შორის გაძლიერდება და წყლის გადაჭარბებული გამოყენება 
გაზრდის ეკონომიკურ ხარჯებს. იმის გამო, რომ გადასახადი ეფუძნება სარწყავ 
ფართობს და არა მოხმარებულ მოცულობას, ირიგატორებს მცირე ფინანსური 
სტიმული აქვთ წყლის გონივრულად გამოყენებისა და მოსავლის სისტემების 
ადაპტაციისთვის.

სემეკის წარმომადგენლებმა და გამოკითხულმა ეროვნულმა და 
საერთაშორისო ექსპერტებმა მხარი დაუჭირეს მოცულობით გადასახადზე 
გადასვლას, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს ირიგაციის სექტორის 
ეფექტიანობა და მდგრადობა. ეს შეესაბამება 2017 წლის სტრატეგიის დოკუმენტს 
(საქართველო, MEPA, 2017b). ექსპერტები და MEPA-ს ზოგიერთი წარმომადგენელი 
შეთანხმდნენ, რომ ამან შეიძლება შეამციროს კონფლიქტის რისკი არასაირიგაციო 
წყლის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ტარიფმა, რომელიც დაფუძნებულია წყლის 
რეალურ მოხმარებაზე, და რომელიც ასევე ითვალისწინებს წყლის ალტერნატიულ 
ღირებულებას, შეიძლება შეამციროს წყლის მოხმარება სარწყავად (თუ რა 
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მოხდებოდა ტარიფის რეფორმის გარეშე) და გაზარდოს წყლის გამოყენების 
ეფექტიანობა. ეს დაეხმარებოდა ფერმერებს წყლის რეალური (უფრო მაღალი) 
ალტერნატიული ღირებულების გამოყენებაში და მიიყვანდა მათ ყველაზე ეფექტიან 
შესაძლო შედეგამდე (Johansson et al. 2002). თუმცა, როგორც ლიტერატურა 
აჩვენებს (Chohin-Kuper et al. 2014; Molle and Berkoff 2007; Shi et al. 2014), 
მხოლოდ მაღალი ფასები იშვიათად უწყობს ხელს წყლის დაზოგვას, რადგან წყლის 
ზღვრული ღირებულება წარმოების თვალსაზრისით გაცილებით მაღალია, ვიდრე 
მისი ფასი ფერმერისთვის, განსაკუთრებით წყლის დეფიციტის პირობებში. ასეთ 
შემთხვევებში, ტარიფების გაზრდა, რომელიც საჭიროა წყლის დასაზოგად იქნება 
ისეთი მასშტაბის, რომ მნიშვნელოვნად იმოქმედებს ფერმერების შემოსავალზე და 
უბიძგებს მიწისქვეშა წყლებით სარგებლობისკენ, რაც რეფორმებს პოლიტიკურად 
შეუძლებელს გახდის. აქედან გამომდინარე, ლიტერატურა ხაზს უსვამს ბლოკური 
ტარიფების გაზრდის უპირატესობას სუფთა მოცულობით ფასამდე (როდესაც 
მოცულობითი ფასი ტექნიკურად ხელმისაწვდომია). მარეგულირებლებს შეუძლიათ 
დაუშვან წყლის მოხმარების გარკვეული მინიმალური დონე, ამავდროულად, 
ხელი შეუშალონ წყლის გამოყენებას გარკვეული დადგენილი კვოტის მიღმა და 
შეამცირონ უარყოფითი ზემოქმედება ფერმერების შემოსავლებზე. მსგავსი პრაქტიკა 
წარმატებით იქნა მიღებული, მაგალითად, ისრაელში და ესპანეთის, საფრანგეთის 
და იტალიის ზოგიერთ სქემაში (Molle და Sanchis-Ibor 2019).

ტარიფის გადახედვა არის ბლოკირების წერტილი და გაურკვეველია რეფორმის 
პროცესში ჩართული დაინტერესებული მხარეების პასუხისმგებლობა. თუმცა, 
პირველადი კონსულტაციები მიმდინარეობს ირიგაციის გარდამავალი ტარიფის 
ინიცირებისთვის. სემეკი უშუალოდ ჩართულია გარდამავალ სატარიფო სამუშაო 
ჯგუფში, რომელიც მუშაობს MEPA-სთან, შპს „საქართველოს მელიორაციასთან“, 
მსოფლიო ბანკთან და გარე ექსპერტებთან, რათა განისაზღვროს, თუ როგორ 
უნდა განხორციელდეს სარწყავი წყლის ტარიფის რეფორმა, რომელსაც შპს 
„საქართველოს მელიორაცია“ დაუწესებს წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს. 
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ და სემეკი ყურადღებას ამახვილებენ წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებსა და შპს „საქართველოს მელიორაციას“ 
შორის ურთიერთობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მოსალოდნელია, რომ ადგილი 
ექნება კონტრაქტის გაფორმების შემთხვევებს ცალკეულ ფერმერებსა და შპს 
„საქართველოს მელიორაციას“ შორის (ყოველ შემთხვევაში გარდამავალ 
პერიოდში, მაგრამ ის, მნიშვნელოვნად გაგრძელდება). რაც შეეხება სარწყავ 
ტარიფს, სემეკ-ის წარმომადგენლებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ წყალმომარაგების 
შესახებ კანონის თანახმად, მარეგულირებელი ვალდებულია დაარეგულიროს ის 
ტარიფები, რომელთა გადახდაც წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს მოუწევთ 
შპს „საქართველოს მელიორაციისთვის“. სემეკი მიზნად ისახავს ამ დებულებებით 
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შეზღუდოს თავისი მანდატი სექტორის რეგულირებაში. სემეკი ვერ არეგულირებს 
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხს, როგორც 
ამას აკეთებს სხვა რეგულირებადი სექტორებისთვის, რადგან ეს მოითხოვს 
გადაწყვეტილების მიღებას საინვესტიციო ხარჯების დასაშვებობის შესახებ და 
გამოიწვევდა სემეკის მიერ როლის შესრულებას სოფლის მეურნეობის სექტორში 
საერთო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში, რაც არის სემეკის მანდატის მიღმა. სემეკის 
წარმომადგენლებმა გამოთქვეს შეშფოთება შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ 
მიწოდებული არასაირიგაციო მომსახურების ტარიფების რეგულირების მანდატის 
არარსებობის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული არ არის სემეკ-ის მანდატში, 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჯვარედინი სუბსიდირების საკითხების თავიდან 
ასაცილებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ტარიფის ოფიციალური შეფასებები არ არსებობს, 
ყველა ძირითადი დაინტერესებული მხარე შეთანხმდა, რომ ის სავარაუდოდ უფრო 
მაღალი იქნება, ვიდრე არსებული. უფრო მაღალი ტარიფის შემოღება სენსიტიური 
საკითხია, რადგან, აუცილებლობის მიუხედავად, ყველა ფერმერს არ შეუძლია ან 
არ სურს გადაიხადოს ის და ფერმერების მიერ რეფორმის მიღება მისი წარმატების 
გასაღებია. საირიგაციო ახალი ტარიფის შემოღების შესახებ დისკუსიების მთავარი 
დაშვება არის ის, რომ ფერმერების უმეტესობა სარგებელს მიიღებს ირიგაციის 
სერვისებზე წვდომით თუნდაც უფრო მაღალი ტარიფის გადახდის შემთხვევაში, და 
იმის ცოდნით, რომ ისინი დათანხმდებიან სექტორში განხორციელებულ ცვლილებებს 
(ტარიფის ზრდის ჩათვლით). თუმცა, სურვილის მქონე უმრავლესობის არარსებობის 
შემთხვევაში, იმის უზრუნველყოფა, რომ ფერმერთა გადახდები ფარავდეს სექტორის 
საოპერაციო და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების მნიშვნელოვან ნაწილს, თუ 
არა წყლის მიწოდების სრული ღირებულებას, მნიშვნელოვნად პრობლემური 
იქნება. ფერმერებიდან რომლებთანაც გასაუბრება შედგა (იხ. ჩანართი 5.8), ორმა 
მესამედმა აღნიშნა, რომ ისინი შესაძლოა მზად იყვნენ გადაიხადონ უფრო მაღალი 
ტარიფი წყლის გაზრდილი ხელმისაწვდომობისა და სარწყავი სერვისების უფრო 
მაღალი საიმედოობის სანაცვლოდ. წყალმომარაგების საიმედოობის გაუმჯობესების 
არარსებობის პირობებში, 21 ფერმერიდან 20 ეწინააღმდეგება ტარიფის გაზრდას 
(დანარჩენები არ იღებენ წყალს შპს „საქართველოს მელიორაციისგან“ მაგრამ 
ამტკიცებენ, რომ მის მისაღებად ნებისმიერ თანხას გადაიხდიან).

რამდენიმე დაინტერესებულმა მხარემ ხაზი გაუსვა ფერმერებთან სატარიფო 
სტრუქტურის შემოთავაზებული რეფორმების მომზადებისა და უშუალო 
კონსულტაციის მნიშვნელობას. მათ სურთ, რომ ფერმერები იყვნენ ახალი მეორე 
და მესამე დონის სისტემების რეაბილიტაციის პროცესისა და დაგეგმვის ნაწილი, 
რომ დარწმუნდნენ სისტემების მათ საჭიროებებთან შესაბამისობაში, აამაღლონ 
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ჩანართი 10 (5.8) ქართველ ფერმერთა მოსაზრებები ტარიფის ზრდის 
შესახებ

21 გამოკითხულ ფერმერს განსხვავებული შეხედულებები აქვს არსებულ 
ტარიფთან და ტარიფის დონისა თუ სტრუქტურის ცვლილებებთან 
დაკავშირებით. ათმა (48 პროცენტმა) განაცხადა, რომ არსებული ტარიფი 
მისაღებია და არ უნდა მოხდეს ტარიფის დონის ან ტარიფის სტრუქტურის 
ცვლილება ან ზრდა. მათი თქმით, ტარიფის გაზრდა მიუღებელია. ამ 
10 ფერმერიდან რვამ (80 პროცენტი) განაცხადა, რომ ძალიან კარგ 
მომსახურებას იღებს და უკეთესი სარწყავი სერვისის მიღება შეუძლებელია, 
თუნდაც გაზრდილი ტარიფის შემთხვევაში. ამ 10 ფერმერიდან ორმა 
(20 პროცენტი) თქვა, რომ ზოგჯერ სირთულეებს აწყდება, მაგრამ 
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ვერ ადგენს ტარიფს, რომელიც 
ხელმისაწვდომი იქნება და ტარიფი ვერ გადაჭრის ყველა არსებულ 
პრობლემას. ამ 10 ფერმერიდან არცერთს არ უთქვამს, რომ მოცულობითი 
ტარიფის სტრუქტურაზე გადავიდოდა.

აღნიშნულის საპირისპიროდ, 21 გამოკითხული ფერმერიდან დარჩენილმა 
11-მა (52 პროცენტმა) განაცხადა, რომ არსებული ტარიფი ძალიან იაფია და 
არ მისცემდა შპს „საქართველოს მელიორაციას“ სერვისის გაუმჯობესების ან 
საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებლისთვის საკმარისი წყლის მიწოდების 
საშუალებას. ამდენად, მათ ურჩევნიათ გადაიხადონ გაზრდილი ტარიფი 
და მიიღონ უფრო საიმედო მომსახურება. ამ ფერმერებიდან მხოლოდ 
სამმა დაასახელა მაქსიმუმი, რომელსაც გადაიხდიან. ისინი მზად იყვნენ 
გადაეხადათ მაქსიმუმ 500 ლარი ჰექტარზე, 300 ლარი ჰექტარზე, ან 
200 ლარი ჰექტარზე. ოთხი ფერმერი (21 გამოკითხულიდან) დათანხმდა 
მოცულობითი ტარიფის არსებობას.

ერთმა ფერმერმა წამოაყენა წინადადება, რომ სარწყავი ტარიფის დადგენის 
ყველაზე სასარგებლო გზა იქნება ყოველთვიურად განსხვავებული ტარიფის 
დადგენა. მაგალითად, ივნისში ირიგაციის ტარიფი მაღალი უნდა იყოს, 
როცა ირიგაციის პიკური სეზონია. ამ შემთხვევაში ფერმერები, რომლებმაც 
განაცხადეს, რომ მაღალი ტარიფი მიუღებელია, გადავლენ სხვა კულტურებზე, 
რომლებიც მორწყვას საჭიროებს შემოდგომაზე და გადაიხდიან დაბალ 
ტარიფს.
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ჩანართი 11 (5.9) იტალიური გეგმა ექსპლუატაციის და ტექნიკური 
მომსახურების ხარჯების გადასახადებით დასაფარად

იტალიაში ირიგაციის და დრენაჟის სერვისებს ახორციელებს Consorzi di 
Bonifica (მელიორაციის კონსორციუმი, ან RC). RC-ები საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებს წარმოადგენენ ასოციაციური და თვითმმართველი 
სტრუქტურით, რომლებსაც მართავენ კონსორციუმის წევრები 
დემოკრატიულად არჩეული ორგანოების მეშვეობით. ყველა კერძო და საჯარო 
სუბიექტი და ფიზიკური პირი, რომლებიც ფლობენ უძრავ ქონებას (მიწა ან 
რაიმე სახის შენობა) RC-ების მომსახურების ზონაში და სარგებლობენ მათი 
სერვისებით, არიან RC-ის წევრები და მონაწილეობენ გამგეობის წევრების 
არჩევაში. RC-ები კოორდინაციას უწევენ საჯარო და კერძო ინტერვენციებს 
ნიადაგის დაცვის, წყლების რეგულირების, ირიგაციისა და გარემოს დაცვის 
მიზნით. როგორც წესი, ისინი მოიცავს ერთ ან მეტ მდინარის აუზს, რაც 
უზრუნველყოფს მომსახურების ფართო სპექტრს:

• ნალექის შეგროვება და ნაკადის გატარება არხების, რეზერვუარების 
და სატუმბი სადგურების ქსელების მეშვეობით (ეს საქმიანობა 
მოიცავს დრენაჟს), რითაც წარმოებს მინდვრების, შენობების და სხვა 

თავიანთი ინფორმირებულობა ტარიფის დანიშნულების, მისი გაზრდის 
აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული პოტენციური სარგებელის 
შესახებ და მიიღონ ფინანსური და ტექნიკური დახმარება მათი საწყისი 
ხარჯების შესამცირებლად. საბოლოო ტარიფი მიიღწევა ეტაპობრივი და 
გამოცხადებული გაზრდით შეთანხმებულ გარდამავალ პერიოდში. ყველა ეს ნაბიჯი 
შეიძლება იყოს სასარგებლო ფერმერების დასაინტერესებლად და რეფორმისადმი 
მათი მხარდაჭერის გასაძლიერებლად.

ირიგაციის ტარიფის დადგენა არ არის ერთადერთი გზა ირიგაციის და დრენაჟის 
საქმიანობის დასაფინანსებლად. იმის გამო, რომ ამ სერვისების მიწოდება 
პოტენციურად სარგებელს მოუტანს ტერიტორიებზე არსებული ქონების ყველა 
მფლობელს, ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების ნაწილი 
შეიძლება დაიფაროს ალტერნატიული ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორიცაა 
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სპონტანური (ადგილობრივი) ქონების გადასახადი. ჩანართი 5.9 მოკლედ 
განიხილავს, თუ როგორ გამოიყენება ეს მიდგომა იტალიაში.

ირიგაციის შესაბამისი და მისაღები ტარიფის დადგენა წარმოადგენს 
საირიგაციო სისტემების მდგრადობის უზრუნველყოფის საფუძველს. 
ეს გააუმჯობესებს პირობებს საირიგაციო ინფრასტრუქტურის სათანადო 
მომსახურებისთვის და შეამსუბუქებს დატვირთვას სახელმწიფო ფინანსებზე. 
აღნიშნული, თავის მხრივ, განაპირობებს მდგრად და კარგად მოქმედ სოფლის 
მეურნეობის სექტორს.

ჩანართი 11 (5.9) (გაგრძელება)

ინფრასტრუქტურის დაცვა
• მაღალმთიანი და მთაგორიანი რაიონების ჰიდროგეოლოგიური 

სტაბილურობის მონიტორინგი და დაცვა ჰიდრავლიკური რეგულირების 
სამუშაოებით

• ქვეყნის ათასობით კილომეტრიანი გზების შენარჩუნება
• წყლის განაწილების უზრუნველყოფა სარწყავი და სხვა დანიშნულებით
სისტემის შენარჩუნებისა და მართვისთვის საჭირო რესურსების 
შესაძენად, RC-ებს უფლება აქვთ დაბეგრონ ქალაქის და სოფლის 
მცხოვრებთა უძრავი ქონება. RC ხარჯები იყოფა წევრებს შორის 
იმ სარგებლის პროპორციულად, რომელსაც მათი ქონება იღებს RC 
საქმიანობიდან, წინასწარ განსაზღვრული წესების საფუძველზე.

ANBI არის RC-ების ეროვნული ასოციაცია, რომლის წევრები ემსახურებიან 
იტალიის ტერიტორიის 50 პროცენტზე მეტს. ასოციაცია არის ევროპის წყლის 
მართვის ასოციაციებისა და Irrigants d'Europe-ის წევრი.

5.7 C6: ირიგაციის ეფექტიანობის 
მონიტორინგის თანამედროვე სისტემების 
შექმნის საჭიროება
5.10 დიაგრამა წარმოგვიდგენს პრობლემის ხეს სადაც შეჯამებულია 
დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების შედეგები. ამას მოჰყვა მე -6 
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დაბრკოლების იდენტიფიკაცია: ირიგაციის ეფექტიანობის მონიტორინგის 
თანამედროვე სისტემების შექმნის საჭიროება

სისტემის მასშტაბით და მომხმარებლის დონეზე ინფორმაციის შეგროვებისა 
და ანგარიშგების სისტემის არსებობა საკვანძო მნიშვნელობისაა წყლის 
რესურსების კარგი მმართველობის უზრუნველსაყოფად და კარგად მოქმედი 
და მდგრადი ირიგაციის სექტორის ფორმირებისთვის. ის საშუალებას აძლევს 
პოლიტიკის შემქმნელებსა და მენეჯერებს შეაფასონ სისტემის მდგომარეობა 
(წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობის ჩათვლით), აწარმოონ მისი ეფექტიანობის 
მონიტორინგი, თვალყური ადევნონ პროგრესს, წაახალისონ უკეთესი მართვა 
და ანგარიშვალდებულება პროექტებისა და პროგრამების მიმართ, დაადგინონ 
გადახრები მოსალოდნელი (და დაგეგმილი) შედეგებიდან და საჭიროების 
შემთხვევაში გაატარონ მაკორექტირებელი ზომები. მონაცემები საჭიროა 

დიაგრამა 26 (5.10) C6: ირიგაციის ეფექტიანობის მონიტორინგის თანამედროვე 
სისტემების შექმნის საჭიროება

როგორც სისტემის მასშტაბით (ეროვნული\
რეგიონული\სისტემის დონე), ასევე მომხმარებლის 
დონის (ინდივიდუალური ფერმერი) ინფორმაციის 

შეგროვებისა და ანგარიშგების სისტემები 
კრიტიკულად განუვითარებელია ან არ არსებობს

არ არის განსაზღვრული შესაბამისი კონკრეტული 
და ოპერატიული მიზნები, ამოცანები და 

ინდიკატორები

⊲ რთულია მაღალი ხარისხის 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პოლიტიკის განხორციელება

⊲ რთულია გამოწვევების სწორად 
შეფასება და გამოცდილებიდან 
სისტემატური სწავლა

⊲ არაეფექტიანი  ან არაადეკვატური 
მართვა შეიძლება დროულად ვერ 
გამოვლინდეს და გამოიწვიოს 
არაოპტიმალური საქმიანობა  
სექტორში

⊲ წყლის მომხმარებლებმა შეიძლება 
დაკარგონ ნდობა წყლის სერვისის 
მიმართ და მოძებნონ წყალზე 
წვდომის ალტერნატიული გზები ან 
შეცვალონ კულტივირების სქემა, 
რათა შეარბილონ აღქმული რისკები.

გა
მო

წვ
ევ

ებ
ი

შე
დ

ეგ
ი

„მიმაჩნია, რომ მეტი და ასევე უფრო აქტუალური 
ინდიკატორი უნდა იყოს გამოვლენილი. მათ გარეშე 

შეუძლებელია ქმედებების წარმატების სათანადო 
შეფასება“.

„ჩვენ ვიცით, რომელი მონაცემების შეგროვება გვჭირდება 
და შესაძლოა საჭირო თანხებიც კი გვქონდეს. თუმცა, ჩვენ 
არ ვართ პასუხისმგებელი ამ მონაცემების შეგროვებაზე და 

ვინც არიან პასუხისმგებელი მათ  არ აქვთ საკმარისი 
რესურსი და უჭირთ მათი მოძიება

 MEPA -ს ოფიციალური წარმომადგენელი

დაინტერესებულ მხარეთა ციტატები 

მონაცემთა შეგროვების საერთო მეთოდოლოგია
(სხვა საკითხებთან ერთად, მონაცემთა შეგროვების

შესაბამისი სიხშირის მოხსენიება) არ არის
დაკონკრეტებული

მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების 
პასუხისმგებლობა არ არის განსაზღვრულ

მონაცემთა მონიტორინგზე, შეგროვებაზე და 
შეფასებაზე გამოყოფილი რესურსები შეზღუდულია

ჯერჯერობით გაურკვეველია, ვინ უნდა
წარადგინოს მონაცემები, რა ფორმატით და ვისთან

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუების საფუძველზე.
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წყლის ხელმისაწვდომობისა და წყლის ნაკადების ძირითადი ინდიკატორების 
(წყალსაცავების და არხების, ნალექის და ტრანსპირაციის ჩათვლით), სარწყავი 
ფართობის (პოტენციური კონტრაქტით განსაზღვრულთან შედარებით), ირიგაციის 
სერვისის (წყლის მიწოდების ეფექტიანობის, წყლის დანაკარგების, სანდოობის, 
მიწოდების დროულობის, მომხმარებელთა კმაყოფილების ჩათვლით), 
ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების და შემოსავლების შესახებ 
(ტარიფის ამოღების და ამოუღებლობის მიზეზების ჩათვლით). მონაცემები უნდა 
შეგროვდეს მკაცრად, წინასწარ განსაზღვრული სიხშირით და მაქსიმალურად 
დისაგრეგირებული ფორმით. ეს პროცესი საკვანძოა მომავალი შეფასების 
მცდელობებისთვის, როდესაც შეფასდება ინიციატივების გავლენა. ასევე უნდა 
შეგროვდეს მონაცემები მიწათსარგებლობისა და ირიგაციით უზრუნველყოფილი 
და არაუზრუნველყოფილი სოფლის მეურნეობის (მაგ. მოსავლის სახეობა, 
პროდუქტიულობა ჰექტარზე, დასაქმება) შესახებ ჩაშლილი ფორმით. ეს მონაცემები, 
ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ამჟამად გაერთიანებულია ეროვნულ დონეზე ან, 
რეგიონულ დონეზე მაინც. თუმცა, ზემოქმედების მკაცრი შეფასება მოითხოვს მათ 
ხელმისაწვდომობას უფრო მიკრო მასშტაბით, როგორიცაა მუნიციპალურ დონეზე ან 
სარწყავი სისტემის დონეზე.

მომხმარებლის დონეზე ინფორმაციის შეგროვებისა და ანგარიშგების 
დეტალური სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ცალკეული 
მომხმარებლების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და 
აღსრულების შესაძლებლობის გამოსაყენებლად საჭიროების შემთხვევაში. 
სამწუხაროდ, დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებმა აჩვენა, რომ ორივე 
სისტემა, ჯერჯერობით, სათანადოდ არ არის ჩამოყალიბებული, როგორც ეს 
აღნიშნულია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ (MEPA 
(2017b)). ანალიზის დროს გამოვლინდა რამდენიმე საკითხი ან ხაზგასმულ 
იქნა დაინტერესებული მხარეების მიერ (MEPA-ს წარმომადგენლები და 
ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტები), განსაკუთრებით ირიგაციის სერვისის 
მონიტორინგთან და შეფასებასთან დაკავშირებით.

განისაზღვრა ზოგადი სტრატეგიული მიზნები პოტენციური სარწყავი ფართობის 
გაზრდის შესახებ, პროექტების რაოდენობა, რომლებიც შპს „საქართველოს 
მელიორაციამ“ უნდა დაახარისხოს პრიორიტეტულობის მიხედვით, პოტენციური 
დაფინანსება და ახალი განყოფილების შექმნა ფერმერების მობილიზებისა 
და კონსულტაციებისა და დიალოგის გასაადვილებლად. თუმცა, უფრო 
კონკრეტული ფულადი, რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი საოპერაციო მიზნები 
და ინდიკატორები, როგორებიცაა მოსაკრებლიდან მიღებული მთლიანი სამიზნე 
შემოსავალი, ხარჯების დაფარვის დონე, ფაქტობრივი მომსახურების ტერიტორია, 
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მიწოდებული წყალი და მომხმარებელთა კმაყოფილება, არ არის განსაზღვრული ან 
შეთანხმებული.

ბოლო წლებში მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, შპს „საქართველოს 
მელიორაციას“ ჯერ არ გააჩნია მონაცემებზე დამყარებული მართვის სრულად 
მოქმედი თანამედროვე სისტემა, რომელიც შესაძლებელს გახდის მონაცემთა 
დეცენტრალიზებულ შეგროვებას (მაგ. წყალმომარაგება და წყლის გამოყენება 
რეაბილიტირებულ სქემებში, საქართველოში გამოკვეთილი საჭიროება, MEPA 
[2017b, 63]). ეს შესაძლებელს გახდის მონაცემთა ეფექტიან აგრეგაციას და ანალიზს 
ცენტრალიზებულ დონეზე და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ოფიციალურ პირებს 
რეგიონული სერვის ცენტრებიდან მისცემს წვდომას ამ მონაცემებზე. 

მონაცემთა შეგროვების, შენახვის, გადაცემისა და დამუშავების პასუხისმგებლობა 
სრულად არ არის განსაზღვრული და მონაცემთა შეგროვებისა და მონიტორინგისა 
და შეფასებისთვის განკუთვნილი რესურსები შეზღუდულია და გაფანტული. 
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ და MEPA-ს დაინტერესებულ მხარეებთან 
ინტერვიუების მიხედვით, არცერთ მათგანში არ არის სტრუქტურული ერთეული, 
რომელსაც დავალებული ექნება შესაბამისი მონაცემებისა და ინფორმაციის 
შეგროვება და ანალიზი, და არ არსებობს მონაცემთა საერთო საცავი. MEPA -ს 
და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ დაინტერესებული მხარეები არ იყვნენ 
დარწმუნებული, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი სტრატეგიის განხორციელების 
სისტემატურ და ყოვლისმომცველ მონიტორინგსა და შეფასებაზე. ასევე 
გაურკვევლობაა მონიტორინგის და შეფასების ღონისძიებების დაფარვასთან 
დაკავშირებით, სარწყავი მიწების გაფართოების, რეაბილიტირებული სისტემებისა 
და ტერიტორიების მიღმა, სადაც ხორციელდება ექსპლუატაციის და ტექნიკური 
მომსახურების აქტივობები (რაც მხოლოდ ცენტრალიზებულ დონეზე ხელმისაწვდომი 
მონაცემებია).

თითოეული დეპარტამენტი აგროვებს მის პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებულ 
მონაცემებს, შიდა პრიორიტეტებზე დაყრდნობით, საკუთარი მეთოდოლოგიით (მათ 
შორის, მაგალითად, მონაცემთა შეგროვების სასურველი სიხშირის დაწესება და 
შესაბამისი ინდიკატორების შერჩევა) და ინახავს მათ ყველა სხვა დეპარტამენტისგან 
განცალკევებით. მაგალითად, შპს „საქართველოს მელიორაციის“ კომერციული 
და ფინანსური დეპარტამენტები აკონტროლებენ შემოსავლებისა და ბრუნვის 
ევოლუციას, ხოლო აუდიტისა და ანგარიშების დეპარტამენტი აფასებს რამდენად 
ეფექტურად იხარჯება ფულადი სახსრები და არის თუ არა დანახარჯები გაწეული 
წინასწარ განსაზღვრულ მუხლებზე და კანონის შესაბამისად. ეს ართულებს 
სისტემის მუშაობის, მომგებიანობის ან გავლენის საერთო სურათის მიღებას და 
სრულყოფილი მონიტორინგის და შეფასების (M&E) განხორციელებას.7
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მიუხედავად იმისა, რომ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აწარმოებს 
ყოველწლიურ ანგარიშებს, რომლებიც ხდება MEPA-ს წლიური ანგარიშების 
ნაწილი (რომლებიც მოიცავს MEPA-ს, NEA-ს და MEPA-ს ფარგლებში მოქმედი 
ყველა ერთეულის მიღწევებს, შპს „საქართველოს მელიორაციის ჩათვლით“), 
მოხსენებული ინდიკატორები მცირეა, გაერთიანებულ დონეზე, და ძირითადად 
ფოკუსირებულია რეაბილიტირებული ტერიტორიების გაფართოების, პოტენციური 
სარწყავი ტერიტორიების, ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
აქტივობების და სხვა ღონისძიებების, მაგალითად პერსონალის ტრენინგის 
დოკუმენტურ ასახვაზე. არ არის მოწოდებული ინფორმაცია ისეთი საკითხების 
შესახებ, როგორიცაა წყლის მიწოდების ეფექტიანობა (წყლის დანაკარგების 
შეფასების ჩათვლით), სისტემის საიმედოობა, მომხმარებელთა კმაყოფილება, 
მთლიანი სახელშეკრულებო ფართობი (მომსახურების ზონასთან შედარებით) ან 
მოსაკრებლის აკრეფის მაჩვენებლები. ამ ინფორმაციის ნაწილი ხელმისაწვდომია 
დეპარტამენტის დონეზე, მაგრამ არც თუ ადვილია მასთან წვდომა. ზოგიერთი 
სხვა ინფორმაციაც გამოტოვებულია. ასევე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
გენერირებული მონაცემები, რომლებიც რელევანტურია სარწყავი სექტორისთვის, 
არ შედის წლიურ ანგარიშებში. 

დეპარტამენტებისა და სააგენტოების ფრაგმენტულ მონაცემებზე წვდომასთან 
დაკავშირებული გამოწვევების გარდა, ძნელია ან შეუძლებელია ისეთი 
მონაცემების მოპოვება, რომლებიც არ ექვემდებარება დეპარტამენტის კონკრეტულ 
პასუხისმგებლობას, რადგან ისინი არ გროვდება სისტემატურად (თუნდაც 
MEPA-ს მიერ). თუმცა, ასეთი მონაცემები პოტენციურად საინტერესოა სისტემის 
მუშაობის შეფასებისთვის, როგორიცაა მონაცემები სარწყავი ტერიტორიების 
მოსავლიანობის შესახებ რეაბილიტაციამდე და რეაბილიტაციის შემდეგ, ან მისი 
ევოლუციის მონიტორინგისთვის (მაგ. როგორიცაა დამოუკიდებელი ირიგატორების 
მონაცემები). 

ამ სიტუაციაში, ძნელია იმის უზრუნველყოფა, რომ ამოღებაზე და ანგარიშგების 
სისტემის ფუნქციონირებაზე გამოყოფილი რესურსები (მაგალითად, პერსონალის 
უნარები) შეესაბამებოდეს შპს „საქართველოს მელიორაციაში“(GA) (GA-ს 
პერსონალის მომზადება ისე, რომ მას შეეძლოს თანამედროვე მონაცემების მართვის 
სისტემის დანერგვა) და MEPA-ში არსებულ გამოწვევებს. მთავრობისთვის რთულია 
სარწყავი სისტემების საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება, რამაც შეიძლება 
ხელი შეუწყოს წყლის რესურსების არაოპტიმალურ მართვას და მთავრობის უნარის 
შემცირებას რეაგირება მოახდინოს სარწყავი სისტემის გამოწვევებზე. არსებობს 
სისტემის ფაქტობრივი მუშაობის ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე მონიტორინგის 
კრიტიკული საჭიროება, იქნება ეს საინვესტიციო გადაწყვეტილებები, სუბსიდირების 
პოლიტიკა თუ წყლის გადანაწილება.
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დიაგრამა 27 (5.11) C7: ადამიანური რესურსების ზრდა ირიგაციისა და დრენაჟის 
განვითარებისთვის 

აღინიშნება შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების 
მქონე სამოქალაქო ინჟინრებისა და აგრონომების 

სიმცირე

კვალიფიციურ პროფესიონალებზე მოთხოვნა 
იზრდება სარწყავი ფართობის 

გაფართოებასთან ერთად.

▶ როგორც კი ზოგიერთი თანამშრომელი 
პენსიაზე გადის, შპს "საქართველოს 
მელიორაცია" ვერ შეასრულებს 
სახელმწიფოს წინაშე დაკისრებულ 
ვალდებულებებს, როგორც სარწყავი 
სერვისის მიმწოდებელი, რადგან მას არ 
ეყოლება საკმარისი კვალიფიციური 
კადრები.

▶ ირიგაციის სექტორის გაფართოების 
იძულებითი შენელება

▶ პრობლემა სარწყავი ტერიტორიის 
გაფართოების გაგრძელებასა და უკვე 
მორწყული ფართობის სწორად მართვას 
შორის.

▶ მზარდი სირთულეები IMT–ის 
დანერგვისას GA–დან WUO–მდე (ან 
სხვა სუბიექტებზე)

გა
მო

წვ
ევ

ებ
ი

შე
დ

ეგ
ი

”ჩვენ გვყავს ძალიან ცოტა კარგი ექსპერტი და ისინი 
ყველა საპენსიო ასაკს უახლოვდებიან”

„ჩვენ გვქონდა ძლიერი ტექნიკური უნივერსიტეტები. ახლა 
თითქმის არცერთი სტუდენტი არ ირჩევს აგრონომის ან 

წყლის მართვის/ირიგაციის მართვის ექსპერტის 
კარიერას»

„უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროგრამები 
მოძველებულია და საკმარის აქცენტს არ აკეთებს საველე 

გამოცდილებაზე“
MEPA-ს  წარმომადგენელი

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ წარმომადგენელი

აინტერესებულ მხარეთა ციტატები დ

საჭირო კვალიფიკაციის მქონე ახალ 
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა თითქმის
ნულის ტოლია და საჯარო სექტორი მათთვის

უმაღლესი განათლების სილაბუსები ჯერ კიდევ 
მოძველებულია და შეზღუდული აქცენტით 

პრაქტიკულ/საველე გამოცდილებაზე.

ტრენინგები შეიძლება იყოს გამოსადეგი საშუალო 
კვალიფიკაციის მქონე პოზიციებისთვის, მაგრამ 

ვერ ჩაანაცვლებს უმაღლესი განათლების მაღალ 
დონეებს მაღალკვალიფიციური პოზიციებით.

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუების საფუძველზე.

5.8 C7: ადამიანური რესურსების ზრდის 
საჭიროება ირიგაციის და დრენაჟის 
განვითარებისთვის 
5.11 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, რომელიც აჯამებს დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების შედეგებს. აღნიშნულის საფუძველზე მოხდა მე-7 
დაბრკოლების იდენტიფიკაცია: ადამიანური რესურსების ზრდის საჭიროება 
ირიგაციისა და განვითარებისთვის.

შპს „საქართველოს მელიორაციას“ დასჭირდება პერსონალით დაკომპლექტების 
პროცესის გაძლიერება, რომ ადეკვატურად მართოს ირიგაციის და 
განვითარების სისტემები მათი გაფართოებისას. ირიგაცია რთული სექტორია, 
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რომლის ეფექტურად და ეფექტიანად მართვა შეუძლებელია კარგად მომზადებული 
სპეციალისტების გარეშე.

ჩვენ მიერ გამოკითხული ყველა დაინტერესებული მხარის მიხედვით, სექტორი 
განიცდის შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების მქონე სამოქალაქო ინჟინრებისა 
და აგრონომების დეფიციტს. არსებულმა საჭირო გამოცდილების მქონე პირებმა 
განათლება საბჭოთა პერიოდში მიიღეს. ეს პროფესიონალები საპენსიო 
ასაკს უახლოვდებიან. მოსალოდნელია, რომ მათ მომსახურებაზე მოთხოვნა 
გაიზრდება მეორე და მესამე დონის არხების რეაბილიტაციის დროს და წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციის დაარსებისას. დაკომპლექტება შეიძლება კიდევ 
უფრო რთული გახდეს, როდესაც წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები დაიწყებენ 
გამოცდილი პროფესიონალების დაქირავებას, რათა იზრუნონ თავიანთი მესამე 
დონის სისტემების ექსპლუატაციასა და ტექნიკურ მომსახურებაზე (და შესაძლოა 
მეორე დონის სისტემებზეც, იმისდა მიხედვით, გადავლენ თუ არა ისინი წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებში)).

სპეციალისტების დაქირავების გაზრდის მიზნით გადამწყვეტი ქმედებების 
გარეშე, კვალიფიციური პერსონალის დეფიციტი გახდება მთავარი შეზღუდვა 
სარწყავი სექტორის განვითარებისთვის. გამოკითხული დაინტერესებული 
მხარეების უმეტესობის (MEPA, შპს “საქართველოს მელიორაცია”, ეროვნული და 
საერთაშორისო ექსპერტები) აზრით, საქართველოს უმაღლესმა საგანმანათლებლო 
სექტორმა ვერ მოიზიდა და მოამზადა კვალიფიციური ადამიანური რესურსები 
რომ დააკმაყოფილოს სექტორის მზარდი საჭიროებები და ჩაანაცვლოს არსებული 
ექსპერტები პენსიაზე გასვლისას. ძირითადი პრობლემაა წყლის რესურსების 
მართვის, სამოქალაქო ინჟინერიის, ჰიდროლოგიის, აგრონომიის და მასთან 
დაკავშირებული დარგების შესაბამისი სპეციალობების მქონე სტუდენტების 
უკიდურესად შეზღუდული რაოდენობა, მოძველებულ აკადემიურ პროგრამებთან 
ერთად, რომლებსაც არ აქვთ აქცენტი საველე ან პროფესიულ მომზადებაზე. 

დამხმარე პერსონალის ხელმისაწვდომობის გაზრდის ღონისძიებები მოიცავს 
ტრენინგ პროგრამების შემუშავებას სპეციალისტებისთვის, რომლებიც დახმარებას 
გაუწევენ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს და განახორციელებენ შპს 
“საქართველოს მელიორაციის” საველე ოპერაციებს. ჩატარდა შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” თანამშრომლების ტრენინგი. თუმცა, არსებული პერსონალის 
ტრენინგმა არ შეიძლება ჩაანაცვლოს ახალი კვალიფიციური პერსონალის 
აყვანა, ხოლო ახალი, მაგრამ არაადეკვატურად განათლებული კადრების 
მომზადება ვერ გაზრდის მაღალკვალიფიციური ექსპერტების ხელმისაწვდომობას, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ირიგაციის და დრენაჟის სისტემის დიზაინზე, 
ზედამხედველობაზე, მშენებლობასა და მართვაზე. ცოდნა და გამოცდილება უნდა 
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მოდიოდეს პოტენციური კანდიდატებისგან, რომლებმაც დაასრულეს სათანადოდ 
განახლებული და მოდერნიზებული უმაღლესი განათლების (MA, MSc და PhD) 
პროგრამები.

აუცილებელია აქცენტი გენდერთან დაკავშირებულ გამოცდილებაზე წყლის 
რესურსების მართვაში. მსოფლიო ბანკის, ევროკავშირისა და FAO-ს (2021) მიერ 
ჩატარებული წინასწარი კვლევის შედეგების მიხედვით, სექტორში ქალები, როგორც 
კლიენტები (ფერმერები), ასევე მომსახურების მიმწოდებლები (შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” პერსონალი), შეზღუდულად არიან წარმოდგენილნი. შპს 
“საქართველოს მელიორაციის” ან MEPA-ს თანამშრომლების უმეტესობას არ 
გაუვლია სათანადო გენდერული სენსიტიზაციის ტრენინგები, რომ უკეთ გაიგონ თუ 
როგორ მიუდგნენ და მხარი დაუჭირონ ფერმერ ქალებს.

საირიგაციო სექტორის ძირითად უწყებებში წყლის რესურსების 
მართვის გამოცდილების მქონე პროფესიონალების ხელმისაწვდომობა 
გადამწყვეტია ირიგაციით უზრუნველყოფილი სოფლის მეურნეობის სათანადო 
ფუნქციონირებისთვის. ისინი საჭიროა სარწყავი სერვისების გაზრდილი 
საიმედოობისა და ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად ირიგაციის და დრენაჟის 
სისტემების უკეთესი დიზაინის და ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
მეშვეობით და წყლის მომხმარებლების მხარდასაჭერად წყლის დაზოგვის 
პრაქტიკის დანერგვაში ნაკვეთის დონეზე.

5.9 C8: ხარვეზების აღმოფხვრა პოლიტიკის 
კოორდინაციაში და „ჩემპიონების“ 
წახალისება ირიგაციის დასაჩქარებლად
5.12 დიაგრამა წარმოადგენს პრობლემის ხეს, რომელზეც შეჯამებულია 
დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების შედეგები. აღნიშნულის შედეგად 
განხორციელდა მე-8 დაბრკოლების იდენტიფიკაცია: ხარვეზების აღმოფხვრა 
პოლიტიკის კოორდინაციაში და „ჩემპიონების“ წახალისება ირიგაციის 
დასაჩქარებლად.

სექტორის მასშტაბით საჯარო პოლიტიკის განხორციელება მოითხოვს 
დაინტერესებული მხარეების ქმედებების კოორდინაციას და ოფიციალური 
თანამშრომლობის სივრცეებს სექტორის პრობლემებზე ინფორმაციის გაცვლისა 
და გადაწყვეტილებების შემუშავებისთვის. ეს პირობები დღეს სრულად არ არის 
დაკმაყოფილებული, როგორც დონორებმა აღნიშნეს.
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დიაგრამა 28 (5.12) C8: ხარვეზების აღმოფხვრა პოლიტიკის კოორდინაციაში და 
„ჩემპიონების“ წახალისება ირიგაციის დასაჩქარებლად.

დონორთა შორის კოორდინაციის ნაკლებობა. ▶ დონორთა პროექტების კოორდინაციის 
ნაკლებობა იწვევს დუბლირებას, 
შეზღუდულ შედეგებს და დონორთა 
არათანმიმდევრულ ინვესტიციებს

▶ ეს განაპირობებს "entre-soi"
ფორმას, რომელსაც მივყავართ  
მომხმარებლების რეალური 
მოლოდინების არცოდნამდე

▶ პროექტებს შორის  შეიძლება ადგილი 
ჰქონდეს გადაფარვას და საპირისპირო 
იდეები შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს 
ერთმანეთს

გა
მო

წვ
ევ

ებ
ი

შე
დ

ეგ
ი

„უნდა გაძლიერდეს ურთიერთობა სხვადასხვა 
სახელმწიფო უწყებებს შორის. ჩვენ უნდა გვქონდეს უფრო 

მშვიდი თანამშრომლობა, რადგან ჩვენ ყველას გვაქვს 
ერთი მიზანი: გავზარდოთ სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტიულობა და შევამციროთ მიწის დეგრადაცია“

დონორი

MEPA-ს  წარმომადგენელი
„დონორებს შორის საკმაოდ ცუდი კოორდინაციაა. ”

დაინტერესებულ მხარეთა ციტატები

არსებობს ინსტიტუციური ბარიერები. ადგილი აქვს 
ერთობლივი მექანიზმების ნაკლებობა, რომ 
მრავალი უწყება გაერთიანდეს საკითხების 

ეფექტური განხილვის მიზნით.

ადამიანების მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობას 
თუ აქვს სრული ცოდნა მთელი სექტორის შესახებ 
და შეუძლიათ დააჩქარონ სარწყავი შესრულება.

წყარო: ავტორები, დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუების საფუძველზე.

დონორებს აკლიათ კოორდინაცია. MEPA სხვადასხვა დონორებთან 
ურთიერთობების ცენტრში იმყოფება. დონორებს შორის ურთიერთობები შეიძლება 
გაუმჯობესდეს. კომუნიკაცია მოუწესრიგებელია, რაც იწვევს დონორებისა და 
სამინისტროსთვის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის დაკარგვას. მაგალითად, 
ძალიან მსგავსი ინიციატივები შეიძლება განხორციელდეს ცალკეული დონორების 
მიერ ერთდროულად. პროექტების იდენტიფიცირებისა და დიზაინისთვის, როგორც 
წესი, იმართება ცალკეული დისკუსიები MEPA-სა და თითოეულ პოტენციურ 
დონორს შორის, მაგრამ ერთობლივი დისკუსიები იშვიათად წარმოებს. თუმცა, 
არის პოზიტიური თანამშრომლობა მსოფლიო ბანკთან, აზიის განვითარების 
ბანკთან (ADB) და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან. არსებობს გეგმები 
გაფართოებული საკოორდინაციო შეხვედრის ჩატარებასთან დაკავშირებით 
ირიგაციის ინვესტიციების შესახებ დონორებს, MEPA-ს და ფინანსთა სამინისტროს 
შორის.

MEPA-ს და დონორთა საზოგადოების თანახმად, სამინისტროში მხოლოდ 
რამდენიმე ადამიანს აქვს სრული ცოდნა მთელი სექტორის შესახებ, 
რომლებსაც ჰქონდათ ფართო ურთიერთობა სხვადასხვა დონორებთან და 
ექსპერტებთან. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა უზრუნველყო მაღალი 
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დონის ცოდნის და გამოცდილების თავმოყრა, რაც ახლა ხელს უწყობს 
დისკუსიებს, თუ რომელიმე ამ ადამიანთაგანი შეიცვლის თანამდებობას, 
პროცესი ისევ ნულიდან იქნება დასაწყები და დაიკარგება ძვირფასი დრო. 
რამდენიმე დონორმა მხარი დაუჭირა მთავრობაში ირიგაციის და დრენაჟის და 
IWRM-ის ყველა ასპექტთან დაკავშირებული ცოდნის ინსტიტუციონალიზაციის 
აუცილებლობას.

რამდენიმე დონორმა აღნიშნა ინსტიტუციური ბარიერების არსებობა, 
პოლიტიკის კოორდინაციის ნაკლებობა და სხვადასხვა უწყებებს შორის 
ერთობლივი მექანიზმების არარსებობა საკითხების ეფექტურად განხილვის 
მიზნით. დონორებს შორის კოორდინაციის ნაკლებობა იწვევს დუბლირებას, 
შეზღუდულ შედეგებს და დონორთა ინვესტიციების არათანმიმდევრულობას. 
საქართველოს სხვა ინსტიტუტები, მაგალითად მიწის სააგენტო, არ არის 
ჩართული ირიგაციის სექტორთან დაკავშირებულ დისკუსიებში, მიუხედავად მისი 
მჭიდრო კავშირისა სოფლის მეურნეობასთან. მიწაზე ხელმისაწვდომობა არის 
საკითხი რომელიც დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს სოფლის მეურნეობის 
განვითარებასთან და სარწყავი სექტორის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. 
თუმცა, სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ჩართული პირები ან სოფლის 
მეურნეობის სფეროში მოღვაწე მეცნიერები არ მონაწილეობენ ირიგაციის 
სექტორთან დაკავშირებულ დისკუსიებში, რაც ხაზგასმულია FAO-სთან და ეროვნულ 
და საერთაშორისო კონსულტანტებთან ინტერვიუებში. სხვა ქვეყნებში გამოყენებული 
მექანიზმები შეიძლება განიხილებოდეს ამ საკითხის მოსაგვარებლად (იხ. 
ჩანართი 5.10).

ზოგიერთმა დონორმა და საერთაშორისო კონსულტანტმა აღნიშნა, რომ მუშაობის 
ამჟამინდელმა გზამ შეიძლება გაართულოს MEPA-ს საქმიანობაა, რადგან 
სამინისტრომ რეგულარულად უნდა მოარგოს თავისი მიდგომა თანამოსაუბრეების 
ინდივიდუალურ მოთხოვნებსა და მახასიათებლებს. MEPA არ არის საუკეთესო 
მდგომარეობაში თავისი მიდგომის განსავითარებლად. ამიტომ რეკომენდებულია 
ყველა მასშტაბის „ჩემპიონების“ გამოჩენის მხარდაჭერა, რაც საირიგაციო 
სექტორის მუშაობის გასაღებია (Waalewijn et al. 2020).

ლიდერობა და ინსტიტუციური შესაძლებლობები სარწყავი სექტორის მუშაობის 
ძირითადი ელემენტებია. ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ არსებობს გასაუმჯობესებელი 
სფეროები, რაც აუცილებელია განხორციელდეს, და MEPA-ს და შპს 
“საქართველოს მელიორაციის“ ხელმძღვანელობას აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ 
გადაწყვეტილებები, რომლებსაც შეუძლიათ ზოგიერთი აღნიშნული პრობლემის 
გამოსწორება.
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ჩანართი 12 (5.10) წყლის საკითხების განხილვის ასამბლეა საფრანგეთში

სამხრეთ საფრანგეთის პროვანსის რეგიონში 2015 წელს შეიქმნა ასამბლეა 
წყლის რესურსებისა და წყალსატევების მართვისთვის, რეგიონული დონის 
რელევანტურობის დასადასტურებლად წყლის რესურსების მართვაში. 
ასამბლეა წარმოადგენს ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებს საჯარო 
დებატებში და აერთიანებს მათ პრიორიტეტებსა და ინტერვენციებს 
თანმიმდევრულ, საერთო სტრატეგიაში. მისი დანიშნულებაა წყლის 
სექტორის სტრატეგიული ორიენტაციის განსაზღვრა, სამოქმედო გეგმების 
შექმნა, სოფლის მეურნეობის პროექტების თანმიმდევრულობის შესწავლა, 
საკონსულტაციო მოსაზრებების ჩამოყალიბება და მითითებების და 
შედეგების განხორციელებაში მიღწეული პროგრესის ანალიზი. საჯარო 
ორგანო შედგება საჯარო დაწესებულებების, წყლის მომხმარებლების, 
მომსახურების მიმწოდებლებისა და წყლის მართვაში ჩართული პირებისგან. 
მიუხედავად მრავალი მონაწილე მხარის შეკრების სირთულეებისა და მარტივი 
დისკუსიების მიღმა ოპერაციული მიზნების შეთავაზებისა, ეს ახალი ორგანო 
შესაძლებელს ხდის ინფორმაციის რეგულარულ გაცვლას მხარეებს შორის 
ფორმალიზებული სახით. ის ხელს უწყობს დისკუსიას, საჯარო პოლიტიკის 
განვითარებას და ახალი პროექტების შემუშავებას და უზრუნველყოფს ყველას 
ერთნაირ ინფორმირებულობას.

დანართი 5A: წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების ჩართულობის 
უპირატესობები ირიგაციის გაუმჯობესებული 
მართვისთვის - საერთაშორისო 
გამოცდილება
1960-იანი წლებიდან 50-ზე მეტმა ქვეყანამ დაიწყო ირიგაციის სექტორის გარკვეული 
სახის რეფორმა, რომელიც მოიცავს ირიგაციის მართვის გადაცემას. საფრანგეთში, 
პორტუგალიაში, იტალიასა და ესპანეთში სათემო სარწყავი ისტორიულად არსებობს 
და სტანდარტიზებულია რეგულაციებით მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან. ქვევით 
წარმოდგენილია ალბანეთის, სომხეთის, ტუნისისა და თურქეთის ბოლოდროინდელი 
გამოცდილება ირიგაციის მართვის გადაცემასთან დაკავშირებით.
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ალბანეთი

ალბანეთში ინფრასტრუქტურის უმეტესი ნაწილი მოიშალა 1990-იანი წლების 
დასაწყისში ცენტრალური ხელისუფლების კოლაფსის შემდეგ. 1991 წლამდე 
არსებობდა 500-მდე კოოპერატივი და 150 სახელმწიფო მეურნეობა. სისტემების 
ადმინისტრირებას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებდა სახელმწიფო 
კომპანიების მეშვეობით. 1991 წლის შემდეგ მოიშალა დაახლოებით 300,000 ჰა 
სარწყავი სისტემა და 153 000 ჰა სანიაღვრე სისტემა. საქართველოს ვითარების 
მსგავსად, მიწის პრივატიზაციამ გამოიწვია ძალიან მცირე მეურნეობების შექმნა, 
რომელთა საშუალო სიდიდე 1-დან 4 ჰექტარამდე იყო. 1994 წელს ალბანეთმა 
დანერგა ირიგაციის მართვის გადაცემის პროცესი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. 
მიზანი იყო სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის ტვირთის შემცირება და ირიგაციის 
მართვის გაუმჯობესება. დაარსდა წყლის მომხმარებელთა ასოციაციები (სმო) და 
განხორციელდა წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია წყლის მომხმარებელთა 
ასოციაციებთან ერთად, რამაც ხელი შეუწყო რეაბილიტაციის სამუშაოების დაგეგმვას, 
ზედამხედველობას, წყლის ტარიფის აკრეფას და დაფინანსებას. 1998 წლამდე 
სახელმწიფო საწარმო იყო პასუხისმგებელი ძირითად სისტემებზე და რეზერვუარებზე.

1998 წელს წყლის საწარმოს რესტრუქტურიზაცია განხორციელდა სადრენაჟე 
სისტემებზე ფოკუსირებისთვის და შეიქმნა წყალმომარაგების ფედერაცია 
პირველადი სარწყავი სისტემების მართვისთვის., თუმცა, შედეგები მოლოდინს 
დაბალი იყო და 20 წლიანი საცდელი ძალისხმევის შემდეგ მთავრობამ გააუქმა 
წყლის მომხმარებელთა ასოციაციები და 2016 წელს ირიგაციის მართვის 
პასუხისმგებლობა მუნიციპალიტეტებს გადასცა. მუნიციპალიტეტებს გაცილებით მეტი 
შესაძლებლობები აქვთ წყლის მომსახურების დასაფინანსებლად, მაგრამ კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დგას გადაცემის მდგრადობა გრძელვადიან პერსპექტივაში.

სომხეთი 

სომხეთის მთავრობამ ირიგაციის მართვის გადაცემის პოლიტიკა 2002 წელს 
მიიღო. მან სარწყავი სისტემების მართვაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო 
უწყებებიდან წყლის მომხმარებელთა ასოციაციებს გადასცა. რეფორმა 
ეფუძნებოდა წყლის კოდექსს, კანონს წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების 
შესახებ და წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების გაერთიანებებს. კანონმა 
დაუშვა წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების ფორმირება 1000-დან 6000 
ჰექტარამდე (საკადასტრო) ტერიტორიებზე ექსპლუატაციის და ტექნიკური 
მომსახურების პასუხისმგებლობის ასაღებად მესამე დონის არხებზე პასუხისმგებელი 
სუბიექტებისგან. ორ წელიწადში წყლის მომხმარებელთა დაახლოებით 54-მდე 
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ასოციაცია შეიქმნა და დარეგისტრირდა ქვეყნის მასშტაბით. ისინი პასუხისმგებელნი 
იყვნენ დაახლოებით 132 000 ჰექტარი (მთლიანი 208 000 ჰექტარი სარწყავი 
მიწებიდან). 2008 წლიდან 2016 წლამდე წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების 
რესტრუქტურიზაცია განხორციელდა სხვადასხვა ეტაპად, სუბიექტების რაოდენობის 
შესამცირებლად და მათი ოპერაციული შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. 2018 
წელს ფუნქციონირებდა წყლის მომხმარებელთა 15 ასოციაცია, 5000-დან 20000 
ჰექტარამდე სიდიდის ტერიტორიებზე. ჯამურად განხორციელდა 148 000 ჰექტარის 
ირიგაცია წყლის მომხმარებელთა ასოციაციის მართვით და მართვის გარეშე. 

წყლის მომხმარებელთა ასოციაციებს ემსახურება წყალმომარაგების სააგენტო 
(WSA) (რომელიც წყლის სახელმწიფო კომიტეტის დაქვემდებარებაშია) ან მათ 
წყლის საკუთარი წყაროები აქვთ. თავდაპირველად ოთხი WSA იყო, მაგრამ 
ახლა მხოლოდ ერთია. WSA არის დახურული სააქციო საზოგადოება, რომელიც 
პასუხისმგებელია სარწყავი სისტემების უსაფრთხო მართვასა და ექსპლუატაციაზე 
სტრატეგიულ რეზერვუარებში, მაგისტრალურ არხებში, მთავარ სატუმბ სადგურებსა 
და სხვა ჰიდროტექნიკურ ცენტრებში. კომპანია აფორმებს კონტრაქტებს წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებთან წყლის მიწოდებაზე (გრავიტაციული და სატუმბი 
მიწოდება განცალკევებულია) და იხდის ამ მომსახურების საფასურს. მთავრობა 
სუბსიდირებას უწევს წყლის მომხმარებელთა ასოციაციებს ელექტროენერგიის 
მოხმარებასთან დაკავშრებით და ასოციაციები ფარავენ წყალმომარაგების 
სააგენტოს მომსახურების საფასურს (ელექტროენერგიის ღირებულების ჩათვლით). 
WSA იღებს სახელმწიფო სუბსიდიებს ძირითადი რემონტისთვის, რომელიც არ არის 
ასახული ყოველწლიური ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ბიუჯეტში. 
წყლის სერვისის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით მთავრობის მზადყოფნის გამო, 
გაიზარდა WSA-ს სახელფასო ფონდი კვალიფიციური სპეციალისტების მოსაზიდად 
და შესანარჩუნებლად, ხოლო ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები 
მიჰყვება იმავე ტენდენციას წყლის მომსახურების საიმედოობის გასაუმჯობესებლად. 
ქვევით ჩამოთვლილი სუბიექტები ჩართულნი არიან ირიგაციის მართვაში:

• გარემოსდაცვითი სახელმწიფო ინსპექცია ზედამხედველობას უწევს წყლით 
სარგებლობის ნებართვების გაცემას, წყლის რესურსების სახელმწიფო 
აღრიცხვას, წყლის რესურსებში ჩამდინარე წყლების რაოდენობას, 
მათ შორის საშიში ნივთიერებების რაოდენობას და წყლის სისტემებში 
წყლის გაჟონვის ნორმატიულ საზღვრებს. სარწყავი წყლის ხარისხის 
სტანდარტების არარსებობის გამო შეუძლებელია წყლის დამაბინძურებლების 
იდენტიფიცირება და წყლის მომხმარებლებისთვის მიყენებული ზიანის 
შეფასება წყლის ხარისხის ანალიზის საშუალებით. მაშინაც კი, როცა 
გარემოს დაცვის სახელმწიფო ინსპექცია წყლის დაბინძურების შემთხვევებს 
გამოავლენს, წყლის მომხმარებლების დაუყოვნებლივ გაფრთხილებას ვერ 
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ახერხებს, ძირითადად იმიტომ, რომ წყლის რესურსების მართვის სააგენტოს 
(WRMA) ზედამხედველობის ფუნქციები არ გააჩნია.

• წყლის მომხმარებელთა ასოციაციის მარეგულირებელი საბჭო 
ფუნქციონირებს საჯარო ბაზაზე. მისი მთავარი მიზანია კოორდინაცია გაუწიოს 
წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების და კავშირების საქმიანობას და 
მიაწოდოს მათ კონსულტაციები და ტრენინგები იურიდიულ, ბუღალტრულ 
და ტექნიკურ საკითხებზე. გამგეობა უზრუნველყოფს წყლის მომხმარებელთა 
ასოციაციების და გაერთიანებების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 
გამჭვირვალობასა და შესაბამისობას.

• ტერიტორიული ადმინისტრაციისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
წყლის კომიტეტი არის სახელმწიფო ორგანო, რომელიც შეიმუშავებს და 
ახორციელებს სომხეთის პოლიტიკას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
წყლის სისტემების მართვასა და გამოყენებაში. ის არეგულირებს და ხელს 
უწყობს საზოგადოებრივი სარწყავი სისტემების განვითარებასა და მდგრად 
მართვას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

FAO-ს მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით (Renault, Facon, and Wahaj 
2007), ირიგაციის მართვის გადაცემამ სომხეთში 10 წელზე ნაკლები ხნის შემდეგ 
გამოიწვია (ა) ფერმერებისთვის და მთავრობისთვის ექსპლუატაციის და ტექნიკური 
მომსახურების ხარჯების ზრდა; ბ) მოსაკრებლის აკრეფის ეფექტიანობის გაზრდა; 
(გ) წყლის თანასწორი მიწოდების და წყლის მომსახურების სანდოობის გაზრდა; 
(დ) ტექნიკური მომსახურების იგივე ხარისხი; და (ე) სარწყავი ფართობებისა და 
მოსავლიანობის ზრდა.

ტუნისი

ტუნისში, თითქმის ყველა სარწყავი სქემა გადაეცა წყლის მომხმარებელთა 
ასოციაციას 2004-დან 2007 წლამდე პერიოდში. წყლის მომხმარებელთა 
ასოციაციები ზედამხედველობას უწევენ წყლის განაწილებას, მაგრამ მაინც 
დამოკიდებულნი არიან სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე პასუხისმგებელ 
რეგიონულ ორგანოებზე. ეს საჯარო ორგანოები აკონტროლებდნენ სარწყავ 
სისტემებს 2004 წლამდე და ჯერ კიდევ პასუხისმგებელნი არიან მსხვილ 
ინტერვენციებზე ირიგაციის სისტემებში. თუმცა, ირიგაციის მართვის გადაცემის 
შედეგები შერეული იყო. საერთო ჯამში, წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების 
დაახლოებით ერთი მესამედი კარგად მუშაობს, ერთი მესამედი, გარკვეული 
სირთულეებით ფუნქციონირებს ხოლო ერთი მესამედი კი დიდი სირთულეებით. 
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არ ჰქონია ადგილი ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას რაიონული ჩინოვნიკებისთვის, 
რომ მათ შეძლებოდათ თავისი პოზიციის ცვლილება სქემების პირდაპირი 
მენეჯერებიდან ასოციაციების მრჩევლებად რაც პროგრამის ძირითადი ნაკლი იყო 
(ხადრა და საგარდოი, 2019). სხვა სირთულეები:

• წყლის მომხმარებელთა ასოციაციებზე გადასვლამდე სარწყავი სისტემები არ 
გაუმჯობესებულა

• ბენეფიციარების ცუდი მონაწილეობა

• წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების შექმნის ხელშეწყობის რესურსების 
ნაკლებობა (ტრენინგები და აღჭურვილობა).

• ფინანსური სირთულეები, რომლებიც წარმოიქმნება ტარიფის სტრუქტურისა 
და ამოღების მაჩვენებლისგან

• გაურკვეველი ინტერფეისი დიდი რაოდენობით წყლის მიმწოდებელსა და 
წყლის მომხმარებელთა ასოციაციას შორის

თურქეთი

თურქეთი ირიგაციის სისტემების ცენტრალიზებულ ექსპლუატაციას და ტექნიკურ 
მომსახურებას ახორციელებს. ბილინგის განაკვეთი და ამოღების მაჩვენებელი 
ძალიან დაბალია. წყლის მოხმარება ძალიან მაღალია და ფერმერების 
მხრიდან არის შეზღუდული ინტერესი ინფრასტრუქტურის დასაცავად, რაც 
იწვევს მდგომარეობის გაუარესებას. 1993 წელს, სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის 
ტვირთის შესამცირებლად და ირიგაციის სისტემების გაფართოებაში მართვისა 
და ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების პრობლემების გადასაჭრელად, 
თურქეთმა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით წამოიწყო ირიგაციის მართვის 
გადაცემის პროგრამა. სამ წელიწადში 1 მილიონი ჰექტარი ირიგაციის მართვის 
ორგანიზაციებს გადაეცა.

წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებმა სხვადასხვა საქმეები მოიცვა, ირიგაციის 
ასოციაციებით დაწყებული სოფლის იურიდიული პირებით, კოოპერატივებით და 
მუნიციპალიტეტებით დასრულებული. ეს ორგანიზაციები ზედამხედველობდნენ 
მეორე და მესამე დონის სისტემებს, ხოლო ცენტრალური წყლის სააგენტო 
პასუხისმგებელი იყო პირველად ინფრასტრუქტურაზე. პროგრამას ახორციელებდნენ 
სახელმწიფო ჰიდრავლიკის გენერალური დირექტორატის (DSI) თანამშრომლები, 
რომლებიც ინტენსიურად იყვნენ მომზადებულნი და ორიენტირებულნი პროგრამაზე. 
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მათ კონკურენციის გრძნობა ჩაუნერგეს საველე პერსონალს ცვლილებების 
განხორციელების პროცესში. პროგრამის გამორჩეული მახასიათებელი იყო 
განხორციელების პროცესში დამოკიდებულება საკუთარ თანამშრომლებზე 
და არა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. კიდევ ერთი მახასიათებელი იყო 
მართვის გადაცემა ადგილობრივად კონტროლირებად ორგანიზაციებზე, 
როგორებიცაა მუნიციპალიტეტები. სარწყავი ერთეულების ზომა თითო ასოციაციაზე 
საშუალოდ 6500 ჰექტარს შეადგენდა. ინფრასტრუქტურა რჩება სახელმწიფოს 
საკუთრებაში, მაგრამ ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ფუნქციები 
ენიჭებათ ასოციაციებს DSI-სა და ასოციაციებს შორის ოფიციალური წლიური 
სახელშეკრულებო მექანიზმის მეშვეობით. კონტრაქტები არ განსაზღვრავს DSI-ს 
ვალდებულებებს, რომელსაც შეუძლია მათი ცალმხრივად გაუქმება. ფაქტობრივად, 
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები ასრულებენ ხელშეკრულებას სახელმწიფოს და 
არა მომხმარებლების სახელით.

თურქეთში ირიგაციის მართვის გადაცემის პირველმა წლებმა აჩვენა, რომ (ა) 
პროცესი გადაიქცა პროგრამულ მიდგომად ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერით; 
(ბ) ცვლილებაზე მოთხოვნა გაჩნდა შიდა ფისკალური კრიზისის გამო და არ 
იყო გარედან დონორების მხრიდან ზეწოლა; (გ) პროცესი ინიცირებული იყო 
ტერიტორიებიდან, სადაც ფერმერებს ჰქონდათ კოლექტიური მოქმედების 
გამოცდილება ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების მიმართულებით; 
ეს საწყისი იმპულსი გამოყენებულ იქნა რეგიონულ პერსონალს შორის მაღალი 
დონის კონკურენციის შესაქმნელად კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და 
ისინი არ მიიჩნევდნენ ახლად შექმნილ ასოციაციებს საფრთხედ თავისი მათი 
სამუშაოსთვის (DSI-მ ხელახლა განსაზღვრა თავისი როლი სერვისის პირდაპირი 
მიმწოდებლიდან დამხმარე სერვისის პროვაიდერამდე); (დ) სარწყავი ასოციაციები 
თავიდანვე არ იყო გადატვირთული ფუნქციებით და ჰქონდათ დიდი დახმარება 
DSI-სგან; (ე) ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის საფასურის 
შეგროვება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა; და (ვ) კონფლიქტის მოგვარების 
მექანიზმები არსებობს და, როგორც ჩანს, კარგად ფუნქციონირებს (ულ ჰასანი, 
ქურეში და ჰეიდარი 2007).

2016 წელს ტერიტორიების 90 პროცენტზე მეტი, რომლებზეც წარსულში DSI 
იყო პასუხისმგებელი, გადაეცა წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებს. DSI 
კვლავ უწევს დახმარებას წყლის მომხმარებელთა ასოციაციებს და ახორციელებს 
მონიტორინგს და შეფასებას სწორი ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
უზრუნველსაყოფად. 

თუმცა, რეფორმა არ იქნა მხარდაჭერილი სათანადო საკანონმდებლო რეფორმით, 
რამაც გარკვეული პრობლემები შეუქმნა წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების 
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ოპერაციების მდგრადობას. 2005 წლიდან დაწყებული იყო ირიგაციის მართვის 
გადაცემის რეფორმის მცდელობები საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებით და 
ირიგაციის ასოციაციის კანონი მიღებულ იქნა 2011 წელს. ირიგაციის ასოციაციებმა 
მკაფიო სტატუსი მოიპოვეს, მაგრამ 2018 წელს კანონში შეტანილი ცვლილებების 
შედეგად აღდგა სამთავრობო კონტროლი DSI -ს საშუალებით. გარდა ამისა, 
რამდენიმე კვლევაში ნათქვამია, რომ წყლის მომხმარებელთა ზოგიერთ 
ორგანიზაციაზე დომინირებენ ძლიერი მიწის მესაკუთრეები და არა ჩვეულებრივი 
ფერმერები და წყლის მომხმარებლები არ არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების 
მიღებასა და მონიტორინგში. FAO-ს კვლევის (Renault, Facon, and Wahaj 2007) 
და სხვა კვლევების მიხედვით (Kadirbeyoglu 2008; Kiymaz, Ozekici, and Hamdy 
2006), ირიგაციის მართვის გადაცემამ გამოიწვია შემდეგი შედეგები:

• მთავრობისთვის ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების 
შემცირება. ეს მიზანი სრულად იქნა მიღწეული. DSI აკონტროლებდა 
ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ყველა ხარჯს ტრანსფერამდე და 
მხოლოდ 16 პროცენტს 2005 წელს.

• მოსაკრებლების აკრეფის ეფექტურობის გაზრდა 40 პროცენტზე დაბალი 
მაჩვენებლიდან 80 პროცენტზე მაღალ მაჩვენებლამდე.

• წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების ბიუჯეტები უფრო დაბალია, 
ვიდრე DSI-ის ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ბიუჯეტები, 
რაც გვიჩვენებს, რომ მინიმუმ მსგავსი ან უკეთესი მართვა შეიძლება 
განხორციელდეს წყლის მომხმარებელთა ასოციაციის მიერ დაბალ ფასად.

• წყალმომარაგების საიმედოობის ამაღლება და წყლის მომხმარებელთა 
კმაყოფილების ამაღლება. ეფექტიანობა უაღრესად დამაკმაყოფილებელი 
იყო წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების თითქმის 80 პროცენტისთვის 
(DSI კვლევა, 2017).

წყალმომარაგების ეფექტიანობის თვალსაზრისით, პირველი წლები წარმატებული 
იყო, მაგრამ მაჩვენებელი ახლა საკმაოდ მსგავსია, როგორც ტრანსფერამდე 
(40 პროცენტი) (Topcu, Kibaroglu და Kadirbeyoglu 2019). სარწყავი ტარიფის 
სტრუქტურა დიდად არ შეცვლილა ფერმის დონეზე წყლის მოხმარების გაზომვის 
შეზღუდვების გამო. ირიგაციის ასოციაციების უმეტესობა იყენებს მოსაკრებელს 
სარწყავი მიწის ფართობისა და კულტურების სახეობიდან გამომდინარე.

15 წელზე მეტი დასჭირდა ირიგაციის ასოციაციების გაძლიერებას (ჯერ სამუშაოები 
მიმდინარეობს). შედეგად, სამთავრობო პოლიტიკის ზოგიერთ შემმუშავებელს 
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ჩამოუყალიბდა ნეგატიური წარმოდგენა სარწყავი ასოციაციების შესახებ. 
მათ შეიტანეს ცვლილებები მთავრობის კონტროლის გასაძლიერებლად და 
განიხილეს ირიგაციის მართვის გადაცემის სხვა ვარიანტები, როგორიცაა კერძო 
სუბიექტებზე გადაცემა. მაგრამ ირიგაციაში პრივატიზაციის მოდელის დანერგვას 
კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ ფერმერები და ზოგიერთი პოლიტიკური 
პარტია (Kibaroglu 2020).

შენიშვნები
1. 2020 წლის ინტერვიუ ჩატარდა მსოფლიო ბანკის ავტორების მიერ AFD-ს კვლევის დროს 

(BRLi, AFD, 2020).
2. იხილეთ საქსტატის ვებგვერდი, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/196/agriculture .
3. FinExCoop Georgia არის ევროკავშირის პროექტი, რომელსაც ახორციელებს Agence Française 

de Développement (AFD). პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მცირე მეურნეობებისა 
და კოოპერატივების ფინანსებისა და სოფლის მეურნეობის გაფართოების სერვისების 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას.

4. როგორც ამჟამინდელი კონსულტაციები ისე ირიგაციის სექტორის წარსული ანალიზი (ISET Policy 
Institute 2016) მიიჩნევს, რომ წყლის ხარჯვა ძირითადად გამოწვეულია არაეფექტური სარწყავი 
მეთოდებით (მაგ., წყალდიდობის ირიგაცია).

5. დაინტერესებული მხარეების უმეტესობამ (MEPA-ს წარმომადგენლები, შპს “საქართველოს 
მელიორაციის“ წარმომადგენლები, ფერმერები, ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტები) 
ხაზგასმით აღნიშნა ნალექების და წყლის ხელმისაწვდომობის შემცირების ტენდენცია და 
გამოთქვა შეშფოთება მომავლის შესახებ. ეს ემთხვევა არსებულ მონაცემებს (NEA აღნიშნავს 
ნალექის საშუალო კლებას საქართველოში 2017 წლიდან 2019 წლამდე, შესაბამისად 1,509 
მილიმეტრიდან 1,068 მილიმეტრამდე წელიწადში) და რაც მსოფლიო ბანკმა ივარაუდა 2014 
წელს (აჰუისუსი, ნოიმანი და შრივასტავა 2014). მსოფლიო ბანკის ანგარიშში ხაზგასმულია 
ნალექების ცვლილებების შეფასების გამოწვევა გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუმცა ვარაუდობს, 
რომ ზაფხულის პერიოდში შეინიშნება შემცირება და კლიმატის ცვლილება უარყოფითად 
იმოქმედებს სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობაზე მდინარის ნაკადების შემცირებით, რაც 
მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მოსავლიანობაზე. .

6. ტექნიკური წყალი გულისხმობს წყალს, რომელიც გროვდება, წარმოიქმნება ან იმართება ბორტზე 
სასმელი წყლის დანიშნულების გარდა სხვა გამოყენებისთვის; იხილეთ Law Insider ვებგვერდი, 
https://www.lawinsider.com/dictionary/technical-water .

7. გამოწვევები აშკარა გახდა მონაცემთა შეგროვების პროცესში, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ ამ 
ანგარიშის დასასრულებლად. როდესაც შპს “საქართველოს მელიორაციას” ვთხოვეთ მონაცემები, 
გამოყვეს საკონტაქტო პირი პროექტის მართვის დეპარტამენტიდან. თუმცა, თითოეული ტიპის 
მონაცემისთვის, რომელიც ჩვენ მოვითხოვეთ, მას უწევდა სხვადასხვა განყოფილებებში 
მონაცემების მოძიება და გამოგზავნა ჩვენთან (როდესაც ეს შესაძლებელია). ზოგჯერ მას უწევდა 
ჩვენი მოთხოვნების გამეორება მონაცემების მისაღებად. ჩვენ შევხვდით მსგავს გამოწვევებს, 
როდესაც ვცდილობდით მოგვეპოვებინა მონაცემები, რომლებიც არ იყო გენერირებული შპს 
“საქართველოს მელიორაციის” მიერ, მაგრამ ძალიან აქტუალური იყო სარწყავი სექტორის 
სათანადო მართვისთვის, როგორიცაა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გენერირებული 
მონაცემები მდინარეში ჩამდინარე წყლების, ტემპერატურისა და ნალექების შესახებ. უფრო 
მეტიც, ჩვენი კონსულტაციების დროს გაირკვა, რომ რესურსების ხელმისაწვდომობა აფერხებს 
მონაცემთა შეგროვებას პასუხისმგებელი უწყებებიდან. მაგალითად, MEPA-ს წარმომადგენლებმა 
ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ NEA-ს აქვს შეზღუდული რესურსები მონაცემთა შეგროვების აქტივობების 
დაფარვისა და სიხშირის გაფართოებისთვის.

https://www.geostat.ge/en/modules/categories/196/agriculture�
https://www.lawinsider.com/dictionary/technical-water�
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6
რეკომენდაციები და 
ღონისძიებები ირიგაციის 
სექტორის ფუნქციონირების 
გაუმჯობესების მიზნით

იმ დაბრკოლებების გათვალისწინებით, რომლებიც ხელს უშლის 
საქართველოს სრული პოტენციალის მიღწევაში მდგრადი, ეფექტური და 
გამძლე სარწყავი სექტორის ჩამოყალიბებაში, ჩვენ გვსურს დავასრულოთ 
პოლიტიკის ეს დოკუმენტი შვიდი სტრატეგიული რეფორმის მიმართულების 
შეჯამებით, რომლებიც მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს სექტორის შემდგომი 
განვითარებისთვის (დიაგრამა 6.1).

• ირიგაციის და დრენაჟის (I&D) საინვესტიციო პროექტში, ფერმერების 
ან წყლის მომხმარებლების საჭიროებები, შეზღუდვები და მოთხოვნები 
და გარემოს საჭიროებები, მათ შორის ეკონომიკური, სოციალური და 
ეკოლოგიური ფაქტორები, წინასწარ უნდა იყოს შესწავლილი, რომ 
შესაძლებელი იყოს დაგეგმილი ინვესტიციების პროგნოზირება 
და საჭიროების შემთხვევაში მათი დაგეგმვის კორექტირება. 
ირიგაცია არის ბერკეტი სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარებისა და სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების დასაჩქარებლად. ნებისმიერი პროექტი ან ინვესტიცია 
მიზნად უნდა ისახავდეს მკაფიოდ განსაზღვრული საჭიროების 
დაკმაყოფილებას, სანდო და განახლებული მონაცემების 



112 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

დიაგრამა 29 (6.1) სტრატეგიული რეფორმის მიმართულებები ირიგაციის 
სექტორის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად

რა არის წინსვლის შესაძლო გზა?
7 სტრატეგიული მიმართულება

მიმართულება მიდგომები უნდა განხორციელდეს
გაკვეთილების, წარმატებისა და
წარუმატებლობის ფაქტორების, ასევე გარე
ფაქტორების დასადგენად. ეს გულისხმობს შესაბამისი
და ეფექტური მონიტორინგისა და შეფასების
სისტემების საჭიროებას.

საპილოტო მიდგომები

უნდა გაუმჯობესდეს სექტორ შიდა და 
სექტორთ-შორისი დიალოგი, ასევე უნდა 
შეიქმნას ძლიერი მმართველობის საფუძველი, 
რათა მოხდეს განვითარება ყველა დონეზე.

დიალოგი

ნებისმიერი პროექტი ან ინტერვენცია შეიძლება მიზნად
ისახავდეს მკაფიოდ განსაზღვრული საჭიროების
დაკმაყოფილებას, სანდო და განახლებულ მონაცემებზე
დაყრდნობით.

 

კომპლექსური მიდგომა

წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები
შეიძლება შეიქმნას შესაბამის სარწყავ
ტერიტორიაზე, როდესაც იარსებებს მათი
შექმნისთვის აუცილებელი პირობები.

სადაც ტექნიკური, ჰიდროლოგიური, ეკონომიკური
და სოციალური პირობები არ არის
დაკმაყოფილებული, შეიძლება განიხილებოდეს
ფერმერებისთვის სარწყავი სერვისის მიწოდების
სხვა მოდალობა, მათ შორის ინდივიდუალური
კონტრაქტების შესაძლებლობა წყლის
მომხმარებლებსა და „საქართველოს მელიორაციას“
შორის ან  მუნიციპალიტეტების ჩართულობით.

ორგანიზაცია

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შემდგომი 
მოდერნიზება შესაძლებელია 
ანგარიშვალდებულებაზე ფოკუსირებით, რომელიც 
ემყარება მომხმარებელთა მომსახურების 
მიდგომას და აღჭურვილია თანამედროვე 
ინსტრუმენტებით სარწყავი და სადრენაჟე 
სერვისების გაზომვის, მონიტორინგისა და 
ანალიზისთვის, ასევე წყლის ხელმისაწვდომობისა 
და კლიმატის რისკების მართვისთვის.

მომხმარებელთა მომსახურების
მიდგომა

სარწყავი სექტორის ადამიანური რესურსები უნდა გაძლიერდეს, რათა მოხდეს როგორც 
საქმიანობის რეალური განხორციელება, ასევე თაობათა განახლება უნარების 
კომპლექტით, რათა მომავალში დააკმაყოფილოს მოთხოვნები სარწყავ სერვისებზე.

ადამიანური რესურსები
WAY TO GO!

ACTIONS

ფინანსური რესურსი
ირიგაციის სექტორის მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად საჭიროა ოპერაციებისა და 
მოვლის ადეკვატური დაფინანსება, სპეციფიკური 
სქემის და აქტივების მართვის საფუძველზე. 

ირიგაციისა და დრენაჟის საინვესტიციო პროექტში შეიძლება წინასწარ
იქნეს შესწავლილი გარემოს საჭიროებები, მათ შორის ეკონომიკური,
სოციალური და ეკოლოგიური ფაქტორები, რათა მოხდეს დაგეგმილი
ინვესტიციების ეფექტის პროგნოზირება და საჭიროების შემთხვევაში მისი
დაგეგმვის კორექტირება.

წყარო: Stéphanie Fischer/BRL Ingénierie, მსოფლიო ბანკისთვის. 
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საფუძველზე. სარწყავი ტერიტორიების გაფართოებამდე, მიზანი უნდა 
იყოს წყლის მომსახურების საიმედოობის გაუმჯობესება უკვე მოვლილ 
ადგილებში. ირიგაციის, მიწის, სოფლის მეურნეობის და გარემოსდაცვითი 
სექტორების დაახლოება აუცილებელია იმისათვის, რომ უკეთ იქნეს 
შესწავლილი ფერმერების მოლოდინები და მათ წინაშე არსებული 
სირთულეები ირიგაციასთან და კულტურების მოყვანასთან დაკავშირებით, 
და განხორციელდეს მათთვის მომსახურების მიწოდება განსაკუთრებით კი 
ახალგაზრდებისთვის. 

• წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნის პირობების 
დაკმაყოფილების შემდეგ, ისინი უნდა განთავსდეს შესაბამის სარწყავ 
ტერიტორიაზე. თუ ტექნიკური, ჰიდროლოგიური, ეკონომიკური და 
სოციალური პირობები არ არის დაკმაყოფილებული, გასათვალისწინებელია 
ფერმერებისთვის სარწყავი სერვისის მიწოდების სხვა მოდალობა, 
როგორიცაა ინდივიდუალური კონტრაქტები წყლის მომხმარებლებსა და 
შპს “საქართველოს მელიორაციას” შორის ან მუნიციპალიტეტების ჩართვა. 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები უნდა შეიქმნას იმ ადგილებში, სადაც 
ან სრული სქემა (პირველი დონიდან მესამე დონემდე) რეაბილიტირებულია 
და მზად არის გადასაცემად წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების 
წევრებზე, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა კარგ სამუშაო მდგომარეობაშია, ან 
პოტენციური წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების წევრების მზადყოფნისა 
და შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შემდეგ რომ მათ დამოუკიდებლად 
განახორციელონ მეორე და მესამე დონის სქემების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები. ამ ასპექტებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ირიგაციის მართვის 
გადაცემას (IMT) წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების მომავალი 
წევრებისთვის.

• საირიგაციო სექტორის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია 
ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ადეკვატური დაფინანსება 
(ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურება), სპეციფიკურად სქემისთვის 
და აქტივების მართვის საფუძველზე. აქტივების მართვა აუცილებელია 
როგორც შედარებითი ანალიზის საფუძველი და ასევე ირიგაციის 
და დრენაჟის ინფრასტრუქტურის, მართვის და ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების შესასწავლად და სეგმენტირებისთვის 
(დამოკიდებულია ზემოქმედებაზე, გამძლეობაზე, რისკზე და ა.შ.). 
ეს შეფასება ფუნდამენტურია ირიგაციის მომსახურების საფასურის 
შემუშავებისთვის, რომელიც ეფუძნება სისტემების ფინანსურ მდგრადობას 
და წყლის მომხმარებლებისთვის ბიზნესზე ორიენტირებული სერვისის 
მიწოდებას. ის ძალზე აქტუალურია მომხმარებლებისა და სერვისის 
მიმწოდებლებისთვის ირიგაციის სერვისის მიწოდების გაუმჯობესების 
კონტექსტში (Waalewijn et al. 2020).
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• საპილოტო მიდგომები უნდა განხორციელდეს გაკვეთილების, 
წარმატებისა და წარუმატებლობის ფაქტორების, აგრეთვე გარე ფაქტორების 
იდენტიფიცირებისთვის და ამგვარად, ხელი შეუწყოს სწავლას და 
მოქნილობას ინტერვენციების კორექტირებისთვის, რომ უკეთ მოერგოს 
კონტექსტურ საჭიროებებს და შექმნას პირობები რეპლიკაციისთვის. ეს 
გულისხმობს შესაბამისი და ეფექტური მონიტორინგისა და შეფასების 
(M&E) სისტემების საჭიროებას.

• უნდა გაუმჯობესდეს დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგი და 
შეიქმნას პირობები ძლიერი ლიდერობისთვის ყველა დონეზე.

• ირიგაციის სექტორში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების 
რაოდენობა და ხარისხი უნდა გაძლიერდეს, რომ მოხდეს აქტივობების 
განხორციელება და თაობების განახლება.

• შესაძლებელია შპს “საქართველოს მელიორაციის” მოდერნიზაცია 
ანგარიშვალდებულებაზე ფოკუსირებით, რომელიც ორიენტირებულია 
მომხმარებელთა მომსახურების მიდგომაზე საქმიანობის შეფასების, 
მონიტორინგის და ირიგაციის და დრენაჟის სერვისების ანალიზის 
და ასევე წყლის ხელმისაწვდომობაზე კლიმატის რისკების 
ზემოქმედების მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტებით. ამოცანა 
უნდა იყოს კერძო სექტორის ეფექტიანობის დონის მიღწევა, მაგრამ 
საზოგადოების სამსახურში. ანგარიშვალდებულება გულისხმობს 
დარგისთვის ძლიერი მარეგულირებელი შესაძლებლობების 
განვითარებას. თუმცა ეს გამყარებული უნდა იყოს სისტემის 
ფუნქციონირების ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე მონიტორინგით, 
რომელიც სცდება ირიგაციის სქემების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით 
განხორციელებული ინვესტიციების გაზომვას, ისევე როგორც სუბსიდირების 
პოლიტიკას და წყლის განაწილებას.

ამ სტრატეგიული რეფორმის მიმართულებების მხარდასაჭერად ჩვენ გთავაზობთ 
რამდენიმე პრაქტიკულ რეკომენდაციას. ეს რეკომენდაციები შემოიფარგლება 
ექვსი მოკლევადიანი და ოთხი საშუალოვადიანი რეკომენდაციით მათი განხილვის 
ხელშესაწყობად და ირიგაციის სექტორის გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ 
დასამტკიცებლად.1 იხ. დიაგრამა 6.2 გზამკვლევისთვის.
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დიაგრამა 30 (6.2) რეფორმის გზამკვლევი საქართველოს ირიგაციის 
სექტორში

მოკლევადიანი რეკომენდაციები (2 წელი))

 
1. შპს “საქართველოს მელიორაციის” მომსახურების მიწოდების 

შეფასება და  სამოქმედო გეგმის ფორმირება, რომ ის უფრო 
მეტად იყოს მომხმარებელზე ორიენტირებული, 
ანგარიშვალდებულების განმსაზღვრელი, საიმედო, 
ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი.

2. ინვესტიციების პრიორიტეტულობის განსაზღვრა ირიგაციის და 
დრენაჟის გენერალური დაგეგმვის გზით.

3. წყლის მომხმარებლების ტიპოლოგიის განსაზღვრა და 
ფერმერების ცოდნის ამაღლება  ფერმის პრაქტიკის, წყლის 
გამოყენებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
საჭიროებების შესახებ.

4. მთლიანი ირიგაციის რეგიონული ორკომპონენტიანი 
სათანადო ტარიფის შემუშავება, გამოთვლა და დანერგვა.

5. თანამშრომლობის გაძლიერება უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან და განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთან, კურსდამთავრებული სპეციალისტების 
მოსამზადებლად  წყალმომარაგების სახელმწიფო უწყებებში 
დასაქმების მიზნით.

6.  წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის ბოლო დროს 
დაქირავებული დამხმარე რეგიონული პერსონალის ზრდა და 
შენარჩუნება, ორგანიზაციის  შექმნის პროცესების 
ხელშესაწყობად წლიური საბიუჯეტო მხარდაჭერით 
გრძელვადიანი მდგრადობისთვის, რომელშიც იგეგმება 
სქემების რეაბილიტაცია და წყლის მომხმარებლები 
გამოხატავენ  თვითორგანიზების მზადყოფნას და წვლილი 
შეაქვთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის 
ჩამოყალიბებაში.

 

 

 

 
1. ინვესტიცია  ჰიდრო-აგრო ინფორმაციის მტკიცე პროგრამაში 

(HAIP),  წყლისა და სოფლის მეურნეობის ინტეგრირებული 
მონიტორინგისთვის და ჰიდრო -აგრო ინფორმაციული 
ცენტრის შექმნა.

2. სამინისტროს (MEPA) შესაძლებლობების გაძლიერება  
ტრენინგისა და კვალიფიციური თანამშრომლების 
დაქირავების უწყვეტი პროცესის მეშვეობით საჭიროებების 
საფუძველზე ირიგაციის სტრატეგიის განსახორციელებლად. 

3. ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება და დარგის შიდა 
და დარგთაშორისი დიალოგის გაუმჯობესების ახალი გზების 
მოძიება.

 

 

გზამკვლევი

საშუალოვადიანი რეკომენდაციები (5+ წელი)
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6.1 მოკლევადიანი რეკომენდაციები 
(ორი წელი)

შპს „ საქართველოს მელიორაციის“ მომსახურების მიწოდების ეფექტიანობის 
შეფასება და სერვისების გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის შედგენა. ეს 
რეკომენდაცია გულისხმობს ირიგაციის და დრენაჟის ღონისძიებების სრული 
კომპლექტის ეფექტიანობის შეფასებას. უნდა განხორციელდეს რეორგანიზაციის 
პოტენციური საჭიროებების, ადამიანური რესურსების და შესაძლებლობების 
განვითარების საჭიროებების, სამართლებრივი და ფინანსური მოდელების 
და ხარჯების სტრუქტურის იდენტიფიკაცია დროთა განმავლობაში და 
განისაზღვროს გზები შპს “საქართველოს მელიორაციის” ანგარიშვალდებულების 
უზრუნველსაყოფად. განმარტებულ უნდა იქნეს თუ რას ნიშნავს (და უნდა იყოს) 
ეფექტიანობა შპს “საქართველოს მელიორაციისთვის” და გაუმჯობესდეს 
მონიტორინგი და შეფასება (M&E) ინვესტიციების გაზომვიდან მონიტორინგის 
შედეგებზე გადასვლის მიზნით. პირველ წელს მონიტორინგი და შეფასების 
საპილოტო სისტემა უნდა შემოწმდეს კონკრეტულ სარწყავი სქემაში, რომ 
დადგინდეს ვალიდურობა და ჩაითვალოს მისაღებად, რომ შემდეგ მოხდეს მისი 
გამოყენება შპს “საქართველოს მელიორაციის” მომსახურების ყველა უბანზე. 
იხილეთ 6.1 ცხრილი.

ინტერესის და გზების შეფასება, რომ არსებობდეს დირექტორთა საბჭო საჯარო 
სექტორის წარმომადგენლებთან და წყლის მომხმარებლებთან ერთად. შპს 
“საქართველოს მელიორაციისთვის” იურიდიული ევოლუციის შეთავაზება (საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის ან კორპორაციული სუბიექტის სახით) საჯარო 
და კერძო პარტნიორობის (PPP) საუკეთესო ტიპის მოდელების ანალიზით, 
რომლებიც შეესაბამება ქართული ირიგატორების საჭიროებებს. მარეგულირებლის 
როლი (საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული 
მარეგულირებელი [სემეკი]), მისი კონტროლის შესაძლებლობების 
გაძლიერების საშუალებები და შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
საქმიანობის შეფასების გზები მოითხოვს ყურადღებას სემეკ-სა და გარემოს 
დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის შეთანხმებულ 
მარეგულირებელ როლებსა და პასუხისმგებლობებზე ირიგაციის სექტორის 
ზედამხედველობისთვის. განხილულ უნდა იქნეს გზები უფრო ეფექტური 
ანგარიშვალდებულების დასანერგად (მაგ., მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, 
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ცხრილი 7 (6.1) რეკომენდაციები ფერმერებისა და წყლის მომხმარებლების 
მხარდასაჭერად, ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: შპს „საქართველოს მელიორაცია“ გახდეს უფრო მეტად 
ანგარიშვალდებული, მეტად ფოკუსირებული წყლის მომხმარებლებზე, უფრო მეტად 
საიმედო, ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი მომხმარებლებისთვის ირიგაციის და 

დრენაჟის დროული და ადეკვატური მომსახურების მისაწოდებლად 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ ფასი?

C0: ირიგაციის 
სტრატეგიის 
ნელი 
განხორციელება 

C3: საჭიროა 
სარწყავი 
სერვისების და 
მომსახურების 
მიწოდების 
სისტემების 
საიმედოობის 
გაუმჯობესება

C6: ირიგაციის 
მონიტორინგის 
თანამედროვე 
სისტემები და 
პროცესების 
საჭიროება

• GA-ს ექმნება 
სირთულეები წყლის 
საიმედო სერვისის 
განხორციელებაში 
და არსებობს 
კითხვები მისი 
საქმიანობის 
მდგრადობის, 
ეფექტურობისა 
და ეფექტიანობის 
შესახებ;

პროგრესის 
მონიტორინგის 
განსახორციელებლად 
და სარწყავი 
სერვისების 
ადგილობრივ 
საჭიროებებზე 
მოსარგებად

• იდენტიფიცირებულია 
გზები GA -ს უფრო 
ეფექტიანობის და 
ანგარიშვალდებულების 
ასამაღლებლად

• ანალიზს მოჰყვება 
მკაფიო სამოქმედო 
გეგმა და სამოქმედო 
მოდელი GA-ს 
რეფორმისთვის, 
რომელიც შეესაბამება 
სარწყავი სექტორის 
საჭიროებებს.

GA-ს შეუძლია საიმედოდ 
შეაგროვოს, გააზიაროს, 
გააანალიზოს და 
მიიღოს ზომები სარწყავი 
და მომხმარებლის 
მონაცემების შემდგომი 
გაუმჯობესების მიზნით, 
რომ გააუმჯობესოს 
სერვისის მიწოდება 
და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულება

• GA-ს არ 
შეუძლია წყლის 
მომხმარებლებისთვის 
სანდო სერვისების 
მიწოდება

• პერსონალისა 
და ფინანსების 
ნაკლებობა 
იწვევს I&D 
ინფრასტრუქტურის 
გაუარესებას

• საჭიროზე მაღალი 
ხარჯები ან 
საზოგადოებისთვის 
შესაძლოზე დაბალი 
სარგებელი

• GA არ არის 
ანგარიშვალდებული 
მომხმარებლებისა 
და სახელმწიფოს 
წინაშე სარწყავი 
სერვისებისთვის

შენიშვნა: GA = „საქართველოს მელიორაცია“; I&D = ირიგაცია და დრენაჟი.
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მომხმარებელთა ჩართულობა აღსრულებაში, გამოსასწორებელი ინსტრუმენტები, 
როგორიცაა საჩივრების ფუნქციური მექანიზმები და სასამართლოსთან გაცილებით 
მარტივი წვდომა).

საჭიროა შესაბამისი ადგილობრივი ან რეგიონული ბინარული (ფიქსირებული 
და მოცულობითი კომპონენტი) მოცულობითი სარწყავი ტარიფის შედგენა 
და გამოთვლა წყლის მომხმარებელთა მომავალი ორგანიზაციებისთვის 
წყლის მომხმარებლებთან მჭიდრო კონსულტაციით. უნდა შემუშავდეს 
და გამოთვლილ იქნეს შესაბამისი ადგილობრივი სარწყავი ტარიფი 
ტერიტორიებისთვის, სადაც არ არის წარმოდგენილი წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციები ხარჯების ანაზღაურებისკენ გარდამავალი გზის ჩათვლით 
(სატარიფო პოლიტიკის განხორციელების გეგმა), სულ მცირე, ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად მეორე და მესამე დონის 
ძირითადი სისტემების წყლის მომხმარებელთა მომავალი ორგანიზაციებისთვის 
გადაცემის შემდეგ.

ტარიფმა უნდა უზრუნველყოს არა მხოლოდ შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
და წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობა და 
ეფექტურობა, არამედ სოფლის მეურნეობის სექტორის გადარჩენა, ევოლუცია 
(წყლის უკეთესი ღირებულება) და კონკურენტუნარიანობა. მნიშვნელოვანია 
განისაზღვროს ფაქტობრივი მონაცემები ექსპლუატაციასა და ტექნიკურ 
მომსახურებაზე დაყრდნობით, მაგრამ თუ სარწყავი მომსახურების საფასური 
ძალიან მაღალი იყო კონკრეტული სქემისთვის, მაგალითად, თუ სატუმბი ან 
სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია, შეიძლება განიხილებოდეს მიზნობრივი სუბსიდია 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებისთვის. გადასახედია საკანონმდებლო 
დოკუმენტები, რომ სემეკ-ისგან მოთხოვნილ იქნეს ტარიფის დაწესება წყლის 
სერვისების მიწოდებაზე შპს “საქართველოს მელიორაციის” მიერ ირიგაციის 
ინფრასტრუქტურის ყველა მოსარგებლისთვის2. ინვესტირება უნდა განხორციელდეს 
დაბალი ღირებულების მოცულობითი აღრიცხვის მოწყობილობებში მთავარი 
არხის სისტემებში რომელთა რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს დონორთა მიერ 
დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში, რომ შესაძლებელი გახდეს წყლის 
მოხმარების მოცულობითი გაზომვა და ტარიფის შესაბამისი გამოთვლა. 
გასათავლისწინებელია დრენაჟის ტარიფის გადახედვა რომ უკეთ იქნეს დაფარული 
შპს “საქართველოს მელიორაციის” მიერ საბოლოო მომხმარებლებისთვის გაწეული 
დრენაჟის ადეკვატური სერვისის ხარჯები. იხ. ცხრილი 6.2.
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ცხრილი 8 (6.2) რეკომენდაციები ირიგაციის სამომავლო სქემებისთვის, 
ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: ფინანსური რესურსების ზრდა არსებული და სამომავლო 
ირიგაციის სქემების მართვის და ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც მოითხოვს 
რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C5: ირიგაციის 
ტარიფის რეფორმის 
დასრულება

მთავარი სარწყავი 
სერვისის 
პროვაიდერის 
ფინანსური 
მდგრადობა 
აუცილებელია 
სარწყავი სისტემების 
გრძელვადიან 
პერსპექტივაში 
სათანადო 
ფუნქციონირების 
უზრუნველსაყოფად.

• GA-მ გააუმჯობესა 
ფინანსური 
რესურსები 
ახალი კადრების 
დაქირავებისა და 
გადამზადებისთვის, 
განახორციელა 
სისტემების 
მოდერნიზაცია 
და აგრძელებს 
ექსპლუატაციას 
და ტექნიკურ 
მომსახურებას 

• სახელმწიფო 
სუბსიდიების 
შემცირება, 
რომელიც საჭიროა 
GA ოპერაციების 
დასაფინანსებლად

• თუ ფერმერები 
სათანადო 
კონსულტაციას 
გაივლიან ტარიფის 
შემუშავების 
პროცესში, ეს 
გაზრდის მათ 
მზადყოფნას 
გადაიხადონ I&D 
უფრო მაღალი 
ტარიფი

• I&D სისტემები კიდევ 
უფრო უარესდება

• ახალი ინვესტიციები 
შეუძლებელია

• შემცირდა 
ფერმერების 
რაოდენობა, 
რომლებიც 
აფორმებენ 
ხელშეკრულებას 
GA-სთან და იხდიან 
სარწყავ ტარიფს

• GA-მ ვერ შეძლო 
ადამიანური 
რესურსების და 
მონიტორინგის 
სისტემების 
განახლება და 
მოდერნიზება

• მთლიანი სარწყავი 
ფართობის კლება

შენიშვნა: GA = შპს „საქართველოს მელიორაცია“ I&D = ირიგაცია და დრენაჟ; O&M = ექსპლუატაცია და 
ტექნიკური მომსახურება
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ხელი უნდა შეეწყოთ ფერმერებს ფერმერთა ტრენინგის და ერთმანეთში 
გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობების მოდელის საშუალებით 
წყლის მომხმარებელთა წარმატებული ორგანიზაციების შესაქმნელად 
MEPA-სთან, შპს “საქართველოს მელიორაციასთან”, სოფლის 
მეურნეობის და სოფლის განვითარების სააგენტოსთან (RDA) და 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) ირიგაციის სფეროში 
პარტნიორობით. განიხილეთ გაერთიანება ან გამონახეთ გზები 
ადგილობრივი შპს “საქართველოს მელიორაციისთვის” და MEPA -ს 
სერვის - ცენტრებისთვის, კლიენტებისთვის გაუმჯობესებული მომსახურების 
მისაწოდებლად ერთობლივად სამუშაოდ. მიაწოდეთ ამ ცენტრებს კვალიფიციური 
პერსონალი და ფინანსური რესურსები, რომ მათ შეძლონ ფერმერებისთვის, 
განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდა, მეწარმე ფერმერების მიმართ 
ყოვლისმომცველი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკის გამოყენების გასაზრდელად. იხ. ცხრილი 6.3.

განსაზღვრეთ საერთო ხედვა და მეთოდოლოგიური მიდგომა ირიგაციის და 
დრენაჟის სექტორის განვითარებისათვის, ინვესტიციების განხორციელების 
და პრიორიტეტულობის განსაზღვრის მიზნით ირიგაციის და დრენაჟის 
გენერალური დაგეგმვის ღონისძიებების მეშვეობით. ეროვნული ირიგაციის 
და დრენაჟის გენერალური გეგმის შემუშავება (ცალკე ან ერთობლივი) შეიძლება 
მოიცავდეს ძირითადი მონაწილეების როლისა და მანდატის მკაფიო განსაზღვრას 
სექტორის საჭიროებების შეფასების კვლევის ჩატარების შემდეგ. გარდა ამისა, 
გასათვალისწინებელია პრიორიტეტულობის განსაზღვრის მრავალი კრიტერიუმი, 
მათ შორის უკეთესი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რატომ არის საჭირო 
კონკრეტული ინვესტიცია, როგორია მოსალოდნელი სარგებელი, ღირებულება, 
წყლის ბალანსი (კლიმატის ცვლილების გავლენის ჩათვლით), გარემოსდაცვითი 
და სოციალური მოსაზრებები და მოდერნიზაცია და ტექნოლოგიური ინოვაციები. ამ 
გენერალური გეგმის საფუძველზე განხორციელდება უფრო დეტალური კვლევები, 
რის გამოც დეტალების დონე უნდა იყოს ადაპტირებული, გადაწყვეტილების 
მიმღებთა ინფორმირებისთვის ყველა იმ კვლევის განხილვისას, რომლებიც 
შეიძლება მოჰყვეს მას.

საჭიროა პრიორიტეტების განსაზღვრის გამჭვირვალობა, რომელიც შეიძლება 
მოიცავდეს მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მოდელის საჭიროებას, 
დაინტერესებულ მხარეების დასახმარებლად ინვესტიციების პრიორიტეტულობის 
განსაზღვრაში. მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მოდელი არის სისტემური 
და გამჭვირვალე გადაწყვეტილების ინსტრუმენტი, იმის გადასაწყვეტად თუ რომელი 
პროექტები მიიღებენ საჭირო საინვესტიციო სახსრებს სისტემის დასასრულებლად 
ან სისტემის რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციისთვის ტექნიკურად ოპტიმალური 
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სიჩქარით. გარდა ამისა, ეს კვლევები შეიძლება მოიცავდეს მოდერნიზაციის 
კონკრეტულ ინვესტიციებს, რათა ხელი შეუწყოს წყლის მოთხოვნილ მართვას 
შესაბამის სარწყავი სქემებში. მაგალითად, გენერალური დაგეგმვის ღონისძიებით 
შესაძლებელია სარწყავ მინდვრებში მოთხოვნილი წყლის მიწოდების ვარიანტების 
კვლევა კონტროლირებადი წყლის და ახალი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების 
გამოყენებით (მაგ., ეფექტური სარწყავი მეთოდები, „სმარტფონის“ აპლიკაციები, 
დრონები, ტენიანობის ზონდები). ამას შეიძლება დასჭირდეს მოდერნიზაციის 
ინტერვენციები, როგორებიცაა წყალსაცავები, სადაც წყალია საჭირო, რაც 
შეიძლება იყოს დაგეგმვის ნაწილი. იხ. ცხრილი 6.4.

წყლის მომხმარებლების ტიპოლოგიის განსაზღვრა და ფერმერების ცოდნის 
ამაღლება ფერმის პრაქტიკის, წყლის გამოყენებისა და სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურების საჭიროებების შესახებ. ფერმერების მოტივაციის შეფასება 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებში გაწევრიანებასთან და წყლის ტარიფის 

ცხრილი 10 (6.3) რეკომენდაციები ფერმერებისა და წყლის მომხმარებლების 
მხარდასაჭერად, ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: ჯანსაღი მხარდაჭერა ფერმერების და წყლის მომხმარებელთა 
მიმართ წყლის მომხმარებელთა წარმატებული ორგანიზაციების და ფერმერული 

სისტემების შესაქმნელად 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C3: საჭიროა 
სარწყავი სერვისების 
და მომსახურების 
მიწოდების 
სისტემების 
საიმედოობის 
გაუმჯობესება

C4: წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის 
(WUO) შექმნის 
დაჩქარება

დაიწყეთ და 
უზრუნველყავით რომ 
წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების 
შექმნაზე 
პასუხისმგებელი იყვნენ 
ფერმერები და ისინი 
ხელმძღვანელობდნენ 
ამ პროცესს შპს 
“საქართველოს 
მელიორაციასთან” 
ერთად

ფერმერების 
ყოვლისმომცველი 
მხარდაჭერა, რაც 
განაპირობებს 
ფერმერული 
სისტემების უკეთეს 
ფუნქციონირებას და 
ინოვაციას

• დადგინდა წყლის 
მომხმარებელთა 
ფუნქციონალური 
ორგანიზაციების 
ნაკლებობა

• სოფლის 
მეურნეობის 
სექტორის 
არასაკმარისი 
ეფექტიანობა 

შენიშვნა: GA = შპს “საქართველოს მელიორაცია” ; WUO = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.
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ცხრილი 11 (6.4) რეკომენდაციები სტრატეგიული დაგეგმვისა და პოლიტიკის 
განხორციელებისთვის, ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: ჯანსაღი ჩარჩოს არსებობა სტრატეგიული დაგეგმვისთვის და 
ირიგაციის და დრენაჟის სექტორის რეფორმების პოლიტიკის განხორციელება 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ ფასი?

C0: ირიგაციის 
სტრატეგიის ნელი 
განხორციელება 

C2: ირიგაციის 
დაგეგმვას არ 
გააჩნია წყლის 
რესურსების 
ინტეგრირებული 
მენეჯმენტის 
(IWRM) მიდგომა 
ირიგაციის ჯანსაღი 
მართვისთვის

მეთოდოლოგიური 
მიდგომის 
ნაკლებობის 
აღმოფხვრა 
და იმის 
უზრუნველყოფა, 
რომ სტრატეგიული 
დაგეგმარება 
განხორციელდეს 
ინვესტიციების 
დაწყებამდე 
ირიგაციის 
და დრენაჟის 
ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესებაში

• ირიგაციის 
და დრენაჟის 
ღონისძიებების 
მონაწილეთა 
მკაფიო როლების 
და მანდატის 
განსაზღვრა

• ირიგაციის და 
დრენაჟის სექტორის 
მკაფიო ხედვა 
საინვესტიციო 
გეგმით და 
ნაბიჯებით, 
რომლებიც ემყარება 
ყოვლისმომცველ 
მიდგომას 
ეკონომიკური, 
გარემოსდაცვითი და 
სოციალური მიზნების 
მისაღწევად

• „გადაყრილი“ 
სახელმწიფო 
ინვესტიციები 
ყოვლისმომცველი 
დაგეგმვის არარსებობის 
გამო, რაც იწვევს 
ინვესტიციების 
არარელევანტურობის და 
არამდგრადობის მაღალ 
რისკს

• წყლის მომხმარებლების 
მიერ ირიგაციის და 
დრენაჟის სერვისების 
დაბალი ათვისება

შენიშვნა: შენიშვნა: ირიგაცია და დრენაჟი = სარწყავი და დრენაჟი; IWRM = წყლის რესურსების 
ინტეგრირებული მართვა.

გადახდასთან დაკავშირებით და პირობების შექმნა სარწყავი მომსახურების 
გასაუმჯობესებლად. ეს შეფასება უნდა ჩატარდეს სარწყავ ტერიტორიებზე რაიმე 
ახალი საინვესტიციო პროექტის დაწყებამდე და ითვალისწინებდეს გენდერულ 
საკითხებს და ახალგაზრდა ფერმერების ჩართულობას. იხ. ცხრილი 6.5.

ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება და დარგის შიდა და დარგთაშორისი 
დიალოგის გაუმჯობესების ახალი გზების მოძიება. შექმენით დაინტერესებული 
მხარეების კომიტეტი მრავალი უწყებიდან, რომლებიც მოახდენენ და გააგრძელებენ 
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სარწყავი სექტორის განვითარების პილოტირებას. ამ კომიტეტში შევლენ MEPA-ს 
(სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს), შპს “საქართველოს 
მელიორაციის”, სემეკ-ის, დონორთა საზოგადოების, მიწის ეროვნული სააგენტოს, 
სოფლის განვითარებისა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) 
წარმომადგენლები.

ცხრილი 12 (6.5) რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობის განვითარების 
მხარდასაჭერად, ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში 

მაღალი დონის ამოცანა: წყლის მომხმარებელთა საჭიროებების დაკმაყოფილება 
სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდასაჭერად და წყლის მომხმარებელთა 

მდგრადი ორგანიზაციების შესაქმნელად 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც მოითხოვს 
რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C0: ირიგაციის 
სტრატეგიის ნელი 
განხორციელება 

C1: შეზღუდული ცოდნა 
და მონაცემები წყლის 
რესურსებისა და 
ფერმერული სისტემების 
შესახებ ირიგაციის 
და დრენაჟის (I&D) 
განვითარებისათვის

C2: ირიგაციის 
დაგეგმვას არ გააჩნია 
წყლის რესურსების 
ინტეგრირებული 
მენეჯმენტის (IWRM) 
მიდგომა ირიგაციის 
ჯანსაღი მართვისთვის

C4: წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის (WUO) 
შექმნის დაჩქარება

C5: ირიგაციის ტარიფის 
რეფორმის დასრულება

სარწყავი სექტორში 
ინვესტიციები 
მიზნად ისახავს 
სოფლის მეურნეობის 
განვითარებას, 
მაგრამ ფერმერული 
სისტემები და წყლის 
მომხმარებელთა 
საჭიროებები „შავი 
ყუთია“.
ვერავინ შეძლებს 
მათი საჭიროებების 
დეტალური სურათის 
წარმოდგენას. ეს 
ვითარება აფერხებს 
შესაბამისი ქმედებების 
იდენტიფიკაციას და 
განხორციელებას 
მომხმარებლებისთვის 
ირიგაციის და 
დრენაჟის შესაბამისი 
სერვისების 
უზრუნველსაყოფად

• იზრდება 
ფერმერების 
მიერ სარწყავი 
სერვისების 
ათვისება

• შეცვლილი 
სარწყავი 
ტარიფის 
გადახდის 
მსურველ 
ფერმერთა 
რაოდენობის 
გაზრდა 

• წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციებში 
გაწევრიანების 
მსურველ 
ფერმერთა 
რაოდენობის 
ზრდა

•  სახელმწიფო 
სახსრების 
არაეფექტური 
გამოყენება 
ირიგაციის 
და დრენაჟის 
სისტემების 
შემუშავებაში, 
რომელთა 
გამოყენებაც 
მომხმარებლებს 
არ სურთ

• მოსავლიანობა 
და ფერმერის 
შემოსავალი 
არ არის 
გაუმჯობესებული 
ირიგაციის 
და დრენაჟის 
სერვისების 
შეზღუდული 
ათვისების გამო

შენიშვნა: ირიგაცია და დრენაჟი = სარწყავი და დრენაჟი; IWRM = წყლის რესურსების ინტეგრირებული 
მართვა; წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები = წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაცია.
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კომიტეტი მაგალითად, შეიკრიბება ყოველ სამ თვეში, რომ განიხილოს მიმდინარე 
პროექტები, პროგრესი, სტრატეგიული გადაწყვეტილებები და სირთულეები. 
გარე მონაწილეების მოწვევა შესაძლებელია კომიტეტის წევრების მოთხოვნით. 
შესაძლებელია ამ კომიტეტის რეპლიკაცია ადგილობრივ დონეზე MEPA /შპს 
“საქართველოს მელიორაციის” სერვის ცენტრებში ან აუზის მასშტაბით, სხვა 
დონის ორგანოების წარმოდგენის მიზნით. ასეთი კომიტეტები არ უნდა იყოს 
ერთადერთი მექანიზმი. შეიძლება დაიგეგმოს უწყებებს შორის სავალდებულო 
შეთანხმებები განხორციელების სამოქმედო გეგმებთან და შესრულების ერთობლივ 
ინდიკატორებთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია მომხმარებლების 
აქტიური ჩართვა მიმდინარე პროექტებზე უშუალო კონსულტაციის ფორმებში. ეს 
შეიძლება მოიცავდეს მონაწილეობით ბიუჯეტირებას, მომხმარებელთა ჩართულობას 
აღსრულებაში და რეაგირების ინსტრუმენტებს, როგორებიცაა საჩივრის ფუნქციური 
მექანიზმები. იხ. ცხრილი 6.6.

6.2 საშუალოვადიანი რეკომენდაციები 
(5+ წელი)

გააფართოვეთ და გააგრძელეთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების 
რეგიონალური დამხმარე პერსონალის ბოლოდროინდელი აყვანა, რომ 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნის პროცესი წარიმართოს 
წლიური საბიუჯეტო მხარდაჭერით გრძელვადიანი მდგრადობისთვის, 
რომელშიც სქემების რეაბილიტაცია მოხდება (პირველი, მეორე და მესამე 
დონის სისტემები) და რომელშიც წყლის მომხმარებლები გამოხატავენ სურვილს 
გაერთიანდნენ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციებში და პასუხისმგებლობა 
აიღონ მეორე და მესამე დონის სისტემების მართვაზე. ყურადღება 
მიაქციეთ ქალების ჩართულობას წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების 
მხარდამჭერ განყოფილებაში და ჩაატარეთ გუნდის ტრენინგი გენდერული 
ინკლუზიურობის შესახებ.

დაიქირავეთ ხელმისაწვდომი და საჭირო სპეციალისტები შპს “საქართველოს 
მელიორაციაში“ (მათ შორის, საზღვარგარეთაც, საჭიროების შემთხვევაში) სარწყავი 
სისტემის გაუმჯობესების და წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების პერსონალის 
ტრენინგის დასაწყებად ან დასაჩქარებლად. განიხილეთ GFA-ს სერვისების 
გამოყენება შპს “საქართველოს მელიორაციის” პერსონალის მხარდასაჭერად 
ადგილობრივ რაიონებში წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნისთვის. 
იხ. ცხრილი 6.7.
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ცხრილი 13 (6.6) რეკომენდაციები ლიდერობის მხარდასაჭერად, ზემოქმედება 
და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში 

მაღალი დონის ამოცანა: ლიდერობის და დონორთა ღონისძიებების კოორდინაციის 
გაზრდილი შესაძლებლობები სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის სარგებლის 

მოსატანად და ირიგაციის და დრენაჟის სექტორის თანმიმდევრული ხედვის 
უზრუნველსაყოფად

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C0: ირიგაციის 
სტრატეგიის ნელი 
განხორციელება 
C8: ხარვეზების 
აღმოფხვრა 
პოლიტიკის 
კოორდინაციაში 
და „ჩემპიონების“ 
წახალისება ყველა 
დონეზე ირიგაციის 
განვითარების 
დასაჩქარებლად; 

პოლიტიკის 
არათანმიმდევრულობისა 
და სუსტი 
კოორდინაციისა და 
ლიდერობის საკითხების 
გადაჭრა

ერთობლივი და 
მრავალსექტორული 
მიდგომა ირიგაციის 
და დრენაჟის 
პოლიტიკის 
რეფორმებისადმი, 
რაც იწვევს 
პოლიტიკის 
გაუმჯობესებულ 
განხორციელებას

• არაეფექტურობა 
დონორთა 
მხარდაჭერით 
განხორციელებული 
პროექტების 
გადაფარვის ან 
საპირისპირო 
მიზნების მქონე 
პროექტების გამო

• პროექტების 
განხორციელების 
შეფერხება

• ირიგაციის 
სტრატეგიის 
განხორციელების 
შეფერხება

განახორციელეთ ინვესტიცია მტკიცე ჰიდრო-აგრო ინფორმატიკის 
პროგრამაში (HAIP) წყლისა და სოფლის მეურნეობის ინტეგრირებული 
მონიტორინგისთვის და ჰიდრო-აგრო ინფორმაციული ცენტრის (HAIC) 
შესაქმნელად. HAIP იქნება საფუძველი, რომელიც საქართველოს სჭირდება 
1- ლი დაბრკოლების დასაძლევად, რომელიც დაკავშირებულია წყლის 
რესურსებისა და ფერმერული მეურნეობის სისტემების შეზღუდულ ცოდნასთან 
ირიგაციის და დრენაჟის განვითარებისთვის და წყლისა და სოფლის მეურნეობის 
მართვის თანამედროვე ეპოქაში შესასვლელად, სადაც გადაწყვეტილებები 
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ცხრილი 14 (6.7) რეკომენდაციები წყლის მომხმარებელთა გაფართოებული 
ორგანიზაციებისთვის, ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში 

მაღალი დონის ამოცანა: წყლის მომხმარებელთა წარმატებული და მდგრადი 
ორგანიზაციების შექმნა რომლებიც პასუხისმგებელი იქნებიან მეორე და მესამე დონის 

სისტემების ექსპლუატაციაზე და ტექნიკურ მომსახურებაზე 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C4: წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციის (WUO) 
შექმნის დაჩქარება

რეაგირება 
ადამიანური 
რესურსების საკითხზე 
შპს “საქართველოს 
მელიორაციაში”, 
რომლებიც 
პასუხისმგებელნი 
არიან წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების 
დაარსების 
ზედამხედველობაზე

ადამიანური 
რესურსები 
ხელმისაწვდომია და 
წარმართავს წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების 
შექმნის, ტრენინგის, 
შესაძლებლობების 
განვითარების 
და გაძლიერების 
პროცესს

• წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების 
შესახებ კანონი არ 
არის დანერგილი 
და წყლის 
მომხმარებელთა 
ორგანიზაციები არ 
არის დაარსებული

• გაუარესებული 
მეორე და მესამე 
დონის სისტემები, 
რაც იწვევს 
ფერმერების 
მზაობის შემცირებას, 
გამოიყენონ 
სარწყავი სერვისები

შენიშვნა: O&M = ექსპლუატაცია და ტექნიკური მომსახურება; WUO = წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაცია.

სხვადასხვა დონეებზე (ფერმიდან აუზამდე) მხარდაჭერილია უწყვეტი, სანდო და 
ხელმისაწვდომი მონაცემებით.

მოწინავე ინსტრუმენტები, კერძოდ დისტანციური ზონდირება, დიდი 
მონაცემების ანალიზი და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
აპლიკაციები, იმუშავებს მონაცემთა მონიტორინგის ჩვეულებრივ სისტემებთან, 
როგორებიცაა ნაკადის გაზომვები, წყლის ხარისხი, მიწისქვეშა წყლების 
მონიტორინგი და ავტომატური ამინდის სადგურები და საველე კვლევები, 
ყოვლისმომცველი თანამედროვე მონიტორინგის პლატფორმის უზრუნველსაყოფად 
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წყალმომარაგებისა და სოფლის მეურნეობისთვის. ინტეგრირებული მიდგომა 
დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაში წყალმომარაგების და სოფლის მეურნეობის 
პარამეტრებისა და ინდიკატორების შესახებ გააძლიერებს მონაცემთა ოპერაციული 
გამოყენების შესაძლებლობებს დაგეგმვის, ექსპლუატაციისა და ირიგაციის და 
დრენაჟის სერვისების მიწოდებისთვის.

ჰიდრო-აგრო ინფორმაციული ცენტრი ( HAIC) შეიძლება შეიქმნას MEPA-ში, 
როგორც ჰიდრო-აგრო ინფორმატიკის პროგრამაზე (HAIP) პასუხისმგებელი 
და მომსახურების მიმწოდებელი უნივერსიტეტებისა და ცოდნის ცენტრებისათვის. 
HAIC მჭიდროდ ითანამშრომლებს დეპარტამენტებთან და განყოფილებებთან, 
რომლებსაც ევალებათ მონაცემთა შეგროვება და განაახლებს და შეიმუშავებს მათ 
ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას მონიტორინგისთვის. HAIC გამოიყენებს 
გადაწყვეტილების მხარდაჭერის სისტემის ინსტრუმენტების პაკეტს, როგორიცაა 
წყლის აღრიცხვა, გვალვისა და წყალდიდობის მონიტორინგი, ირიგაციის და 
კულტურების მონიტორინგის სისტემა და აუზის მართვის ანგარიშები, ქმედითი 
ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად ფერმიდან აუზამდე.

საირიგაციო წყლის სარწყავ ფართობზე მიწოდება მოთხოვნის საფუძველზე 
კონტროლირებადი წყლის და ახალი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების 
გამოყენებით (მაგ., სარწყავი ეფექტური მეთოდები, „სმარტ“ ტელეფონის 
აპლიკაციები, დრონები, ტენიანობის ზონდები) შეიძლება მოითხოვდეს 
მოდერნიზებულ ინტერვენციებს, როგორიცაა შესანახი რეზერვუარების მოწყობა იქ 
სადაც საჭიროა წყლის მიწოდება. ეს ინსტრუმენტები კრიტიკულია GA-სა და MEPA-
სთვის, სარწყავი სისტემების მდგრადობის ასამაღლებლად ტემპერატურისა და 
ნალექების დაგეგმილი ცვლილებების მიმართ და ინვესტიციების პრიორიტეტული 
სფეროების მისათითებლად იხილეთ ცხრილი 6.8.

მსოფლიო ბანკმა, საქართველოს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ (NEA) და შპს 
“საქართველოს მელიორაციამ” შეიმუშავეს დისტანციური ზონდირების კვლევა 
მდინარე ალაზნის აუზის წყლის აღრიცხვის ინსტრუმენტის პოტენციალის შესახებ 
(იხ. დიაგრამა 6.3). წყლის აღრიცხვა ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიღებას 
ირიგაციის სექტორში. ეს არის წყალმომარაგების, მოთხოვნის, განაწილების, 
ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების მდგომარეობისა და ტენდენციების 
სისტემატური რაოდენობრივი შეფასება. ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს 
გააცნობიერონ რამდენი წყალია ხელმისაწვდომი და როგორ გამოიყენონ ის. ასეთ 
ინსტრუმენტს შეუძლია შპს “საქართველოს მელიორაციას”, MEPA-ს და NEA-ს 
საშუალება მისცეს გაარკვიოს ხელმისაწვდომი წყლის რესურსების მოცულობა 
აუზის მასშტაბით, შეისწავლოს წყლის მოხმარების ტენდენცია და აწარმოოს მისი 
მონიტორინგი და შეაფასოს, თუ სად არის წყალი საჭირო, შეაფასოს არის თუ 
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არა წყლის პროდუქტიულობა გაუმჯობესებული და უკეთ გაარკვიოს მომავალში 
დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების შემთხვევაში იქნება თუ არა წყლის 
საკმარისი რესურსები ხელმისაწვდომი. 

მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის გაძლიერება უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტროსთან წყლის სექტორში პროფესიონალების ნაკლებობის 
აღმოსაფხვრელად, შესაბამისი სასწავლო გეგმების განახლებისთვის და 
შეთავაზებული კურსებისა და აკადემიური ხარისხების რაოდენობის გასაზრდელად. 
წაახალისეთ ჩარიცხვა უმაღლესი განათლების და პროფესიულ პროგრამებში 
წყლის სექტორის ექსპერტების მოსამზადებლად, გენდერული თანასწორობის 
შესახებ ინფორმირებული ირიგაციის და დრენაჟის და წყლის რესურსების მართვის 
მომავალი ექსპერტების ტრენინგის ჩათვლით. იხ. ცხრილი 6.9.

გააძლიერეთ MEPA-ს შესაძლებლობები დაკავშირებულ სფეროებში 
გამოცდილი ტექნიკური პერსონალის ტრენინგისა და დაქირავების გზით 

დიაგრამა 31 (6.3) წყლის აღრიცხვის აპლიკაციის ტიპიური გამოსავალი 
გლობალური დისტანციური ზონდირების მონაცემების გამოყენებით მდინარე 
ალაზნის აუზისთვის საქართველოში

წყარო: მსოფლიო ბანკი.
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(უწყვეტი პროცესი, რომელიც დაფუძნებულია საჭიროებებზე), ირიგაციის 
სტრატეგიის განსახორციელებლად. განსაზღვრეთ რას ნიშნავს ირიგაციის 
და დრენაჟის სექტორის მუშაობა, განსაზღვრეთ რას ნიშნავს ირიგაციის 
და დრენაჟის სექტორის ეფექტიანობა, განსაზღვრეთ საბაზისო საფუძველი 
სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, ჩამოაყალიბეთ მოდერნიზებული და 
ძლიერი M&E სისტემები, და განსაზღვრეთ ინდიკატორები და დარწმუნდით, 
რომ იგივე ინდიკატორები გამოიყენება ყველა დაინტერესებული მხარის 
მიერ. კრიტიკულია ფაქტობრივი შესრულების ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე 
მონიტორინგი, რაც მოითხოვს გადასვლას განხორციელებული ინვესტიციების 
მონიტორინგიდან და დახარჯული თანხებიდან მონიტორინგის შედეგებზე, რაც 
შეიძლება განხორციელდეს დისტანციური ზონდირების ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენებით. იხილეთ ცხრილი 6.10.

ცხრილი 15 (6.8) რეკომენდაციები კლიმატისადმი მედეგობასთან და წყლის 
რესურსების ინტეგრირებულ მართვასთან დაკავშირებით, ზემოქმედება და 
„უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: ირიგაციის სისტემების მედეგობის ზრდა კლიმატის ცვლილების 
მიმართ და წყლის რესურსების მართვის დაგეგმვის უზრუნველყოფა წყლის რესურსების 

ინტეგრირებული მართვის ჩარჩოში.

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C1: შეზღუდული 
ცოდნა და მონაცემები 
წყლის რესურსებისა 
და ფერმერული 
სისტემების შესახებ 
ირიგაციის და 
დრენაჟის (I&D) 
განვითარებისათვის

რეგულარულად 
განახლებული 
მონაცემები წყლის 
რესურსებზე და 
ზოგადად წყლის 
სექტორზე, 
ინვესტიციების 
გადაწყვეტილების 
დასაბუთებისთვის

სქემის დონეზე 
დაგეგმვა და 
საინვესტიციო 
დაგეგმვა, 
რომელიც მიზნად 
ისახავს ირიგაციის 
სამართლიანი 
განაწილების 
ხელშეწყობას, 
სარწყავი მოთხოვნის 
მართვას და წყლის 
პროდუქტიულობის 
გაზრდას

კლიმატის რისკების 
ზრდა მიმდინარე 
და სამომავლო 
სარეაბილიტაციო 
და მოდერნიზაციის 
პროექტებისთვის, 
რაც იწვევს წყლის 
არასათანადო 
განაწილებას სარწყავ 
ადგილებში და წყლის 
მომხმარებლის 
სარწყავი 
საჭიროებების 
დაკმაყოფილების 
შეუძლებლობას

შენიშვნა: I&D = ირიგაცია და დრენაჟი; IWRM = წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა.
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ცხრილი 16 (6.9) რეკომენდაციები გაზრდილი ადამიანური რესურსებისთვის, 
ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: მაღალკვალიფიციური ოფიცრების და ტექნიკოსების არსებობა 
საქართველოს წყლის სექტორის სახელმწიფო უწყებებში, სახელმწიფო პოლიტიკის 

გასატარებლად და სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდასაჭერად 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C7: ადამიანური 
რესურსების 
ზრდა ირიგაციის 
და დრენაჟის 
განვითარებისთვის 

C8: ხარვეზების 
აღმოფხვრა 
პოლიტიკის 
კოორდინაციაში 
და „ჩემპიონების“ 
წახალისება ყველა 
დონეზე ირიგაციის 
განვითარების 
დასაჩქარებლად; 

წყლის მართვის 
ტექნიკურად 
მომზადებული 
პროფესიონალების 
დეფიციტის 
აღმოფხვრა

პროფესიონალების 
გაზრდილი 
რაოდენობა და 
ხარისხი, წყლის 
სექტორის პოლიტიკის 
შემმუშავებლების 
და ექსპერტების 
მომდევნო თაობის 
გასაფართოებლად

ადგილზე 
რეფორმების 
განხორციელების 
შეუძლებლობა 
და სექტორის 
ფუნქციონირების 
გაუარესება

6.3 გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს მიერ 
შემოთავაზებული ღონისძიებების და 
რეკომენდაციების დამტკიცება და 
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა 

ამ დოკუმენტის თავდაპირველი პროექტი კომენტარებისა და გამოხმაურებისთვის 
წარედგინა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შპს 
“საქართველოს მელიორაციას” გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის 
დაბრკოლებების და რეკომენდაციების გასაცნობად. კვლევითმა ჯგუფმა ასევე 
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ცხრილი 17 (6.10) რეკომენდაციები ირიგაციის პოლიტიკის 
რეფორმირებისთვის, ზემოქმედება და „უმოქმედობის“ ფასი საქართველოში

მაღალი დონის ამოცანა: პოლიტიკის და ირიგაციის ინვესტიციების მონიტორინგის, 
შეფასების და რეფორმირების შესაძლებლობა საჭირო დროს და საჭირო ადგილზე 

ძირითადი 
დაბრკოლებები, 

რომლებიც 
მოითხოვს 

რეაგირებას 

რატომ? რა იქნება 
ზემოქმედება?

რა არის 
„უმოქმედობის“ 

ფასი?

C0: ირიგაციის 
სტრატეგიის ნელი 
განხორციელება 

C6: ირიგაციის 
მონიტორინგის 
თანამედროვე 
სისტემები და 
პროცესების 
საჭიროება

C8: ხარვეზების 
აღმოფხვრა 
პოლიტიკის 
კოორდინაციაში 
და „ჩემპიონების“ 
წახალისება ყველა 
დონეზე ირიგაციის 
განვითარების 
დასაჩქარებლად; 

ირიგაციის პოლიტიკის 
მონიტორინგის, 
შეფასების და 
რეფორმირების 
შესაძლებლობა

• გაუმჯობესებული 
პოლიტიკის 
განხორციელება

• პროექტების 
განხორციელების 
შეფერხება

• ირიგაციის 
სტრატეგიის 
განხორციელების 
შეფერხება

• დაგვიანებით 
იდენტიფიცირება 
და პრობლემების 
მოგვარება

ჩაატარა პრიორიტეტების განსაზღვრის სესია სამინისტროს ჰიდრო-მელიორაციის 
დეპარტამენტთან და შპს “საქართველოს მელიორაციის” ხელმძღვანელებთან, 
რომელშიც მთავრობამ მხარი დაუჭირა ყველა რეკომენდაციას, რომელიც 
ამ დოკუმენტით მნიშვნელოვნად იქნა მიჩნეული, მაგრამ რეკომენდაციების 
პრიორიტეტულობა და მიმდევრობა მათი დაუყოვნებელი საჭიროებიდან 
გამომდინარე განსაზღვრა. MEPA-ს და შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
თანახმად რეკომენდაციები 6.11 ცხრილში წარმოდგენილია პრიორიტეტულობის 
მიხედვით.
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ცხრილი 18 (6.11) რეკომენდაციები და ღონისძიებები რომლებიც 
პრიორიტეტებად იქნა დამტკიცებული გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს მიერ, დასაბუთება და გეგმა საქართველოში

სამინისტროს 
(MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ 

პრიორიტეტებად 
მიჩნეული 

რეკომენდაციები და 
ღონისძიებები 

დასაბუთება სამოქმედო გეგმა

შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” 
მომსახურების 
მიწოდების 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება;

• საჭიროა შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” ინსტიტუციური 
მოდელის მკაფიო განსაზღვრა, რაც 
შესაძლებელს გახდის ეფექტიან 
ფუნქციონირებას, სახელმწიფოს 
ფინანსურ რესურსებზე დატვირთვის 
შემცირებას, მაგრამ იმავდროულად 
უწყება იქნება დარგში საჯარო 
პოლიტიკის გამტარებელი.

• შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
ინსტრუმენტები, პროცედურები 
და გზები, რომლითაც ხდება 
ეფექტიანობის შეფასება და 
ღონისძიებების მონიტორინგი, 
საჭიროებს მოდერნიზებას 
მოკლევადიან პერსპექტივაში, 
როგორც ორგანიზაციის შიგნით 
(თუ როგორ ახორციელებს შპს 
“საქართველოს მელიორაცია” 
მონიტორინგს და აფასებს თავის 
საქმიანობას) ისე გარეთ.

• სამინისტრო (MEPA) უკვე 
ახორციელებს შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” მონიტორინგს, მაგრამ 
საკითხი მისი ისევე როგორც სემეკ-
ის (მარეგულირებელი) ჩართულობის 
ხარისხის შესახებ შპს “საქართველოს 
მელიორაციის” საქმიანობაში, უნდა 
გადაიჭრას.

MEPA ამზადებს ტექნიკურ 
დავალებას დონორების 
მიერ დაფინანსებული 
საკონსულტაციო 
კომპანიისთვის, 
რომელმაც უნდა შეაფასოს 
შპს „საქართველოს 
მელიორაციის“ მიერ 
გაწეული მომსახურება

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 6.11 (გაგრძელება)

სამინისტროს 
(MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ 

პრიორიტეტებად 
მიჩნეული 

რეკომენდაციები 
და ღონისძიებები

დასაბუთება სამოქმედო გეგმა

ინვესტიციების 
პრიორიტეტულობის 
განსაზღვრა 
ირიგაციის 
და დრენაჟის 
გენერალური 
დაგეგმვის გზით

• გენერალური გეგმის (ან საინვესტიციო 
გეგმის) მომზადება არსებითი ნაბიჯია ძალიან 
მოკლევადიან პერიოდში.

•  სამინისტროს (MEPA) უნდა შეეძლოს 
ინვესტიციების პრიორიტეტულობის 
განსაზღვრა მკაფიო კრიტერიუმებზე 
დაყრდნობით. მიზანია სრული გაგება იმისა, 
თუ რატომ არის საჭირო ინვესტიცია და რა 
არის მოსალოდნელი ზემოქმედება.

• ეს კვლევები საკმარისად დეტალური 
უნდა იყოს, რომ შესაძლებელი იყოს 
გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ 
ხელი არ უნდა შეუშალოს პროექტების 
წინსვლას თავიანთი კომპლექსურობის და 
ფორმალიზმის გამო. ხელისშემშლელი 
პროექტების წინსვლისთვის მათი სირთულისა 
და ფორმალურობის გამო.

სამინისტროს მიხედვით, ეს კვლევები უფრო 
მეტად უნდა იყოს ფოკუსირებული ეკონომიკურ 
მოსაზრებებზე, ვიდრე გარემოსა და სოციალურ 
ასპექტებზე. (ტექნიკური და ფინანსური 
პარტნიორების მიერ მოთხოვილი იქნება 
დეტალური დამატებითი კვლევები, რომლებიც 
მოიცავს გარემო და სოციალურ ფაქტორებს.)

განიხილება რომ ეს 
აქტივობა ნაწილობრივ 
დაფინანსდეს ახალი 
საინვესტიციო 
პროექტის 
ფარგლებში, რომელიც 
დაფინანსდება 
მსოფლიო ბანკის 
მიერ წყლის, სოფლის 
მეურნეობის და მიწის 
სექტორებში.

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 6.11 (გაგრძელება)

სამინისტროს 
(MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ 

პრიორიტეტებად 
მიჩნეული 

რეკომენდაციები 
და ღონისძიებები

დასაბუთება სამოქმედო გეგმა

წყლის 
მომხმარებლების 
ტიპოლოგიის 
განსაზღვრა და 
ფერმერების 
ცოდნის 
ამაღლება ფერმის 
პრაქტიკის, წყლის 
გამოყენებისა 
და სასოფლო-
სამეურნეო 
კულტურების 
საჭიროებების 
შესახებ

ფერმერების და მათი პრაქტიკის უკეთ ცოდნა 
არის WUO-ების შექმნისა და წყლის შესაბამისი 
ტარიფის განსაზღვრის წინაპირობა.

განიხილება რომ ეს 
აქტივობა ნაწილობრივ 
დაფინანსდეს ახალი 
საინვესტიციო 
პროექტის 
ფარგლებში, რომელიც 
დაფინანსდება 
მსოფლიო ბანკის 
მიერ წყლის, სოფლის 
მეურნეობის და მიწის 
სექტორებში.

მთლიანი 
ირიგაციის 
რეგიონული 
ბინარული 
სათანადო ტარიფის 
შემუშავება, 
გამოთვლა და 
დანერგვა 

სექტორის ფინანსური რესურსები და 
ოპერირების და ტექნიკური მომსახურების 
ხარჯების დაფარვა გადამწყვეტი თემაა. 
სირთულე მდგომარეობს არა იმდენად 
შესაბამისი ტარიფის გამოთვლაში, 
რამდენადაც ახალი ტარიფის დანერგვის 
ღონისძიებებში.

ეს აქტივობა 
გრძელდება.
სემეკი მუშაობს 
ტარიფის 
განსაზღვრაზე; 
მსოფლიო ბანკი მხარს 
უჭერს მთავრობას 
ტექნიკური დახმარების 
ფარგლებში 
საერთაშორისო 
ექსპერტის 
მოწვევაში, რომ მან 
იმუშაოს ირიგაციის 
განახლებული 
ტარიფის 
განსაზღვრაზე.

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 6.11 (გაგრძელება)

სამინისტროს 
(MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ 

პრიორიტეტებად 
მიჩნეული 

რეკომენდაციები 
და ღონისძიებები

დასაბუთება სამოქმედო გეგმა

თანამშრომლობის 
გაძლიერება 
უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან 
და განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტროსთან, 
კურსდამთავრებული 
სპეციალისტების 
მოსამზადებლად 
წყალმომარაგების 
სახელმწიფო 
უწყებებში 
დასაქმების მიზნით 

• ირიგაციის და დრენაჟის სექტორში თაობათა 
განახლების საკითხი, მონაწილე მოქმედი 
პირის მიუხედავად, რაც შეიძლება მალე 
უნდა გადაწყდეს.

• ირიგაციის სექტორის პროფესიების 
მიმზიდველობის პრობლემა უნდა გადაწყდეს 
ერთობლივი ქმედებებით და განათლების 
სექტორთან შეთანხმებული სტრატეგიების 
განხორციელებით.

• დონორების ფინანსური მხარდაჭერა 
შესაძლოა საკვანძო იყოს, რაც ხელს 
შეუწყობს რესურსების გაზრდას ასეთი 
რეფორმების განსახორციელებლად 
(მაგ., მოწინავე პროგრამების დანერგვის 
დაფინანსება იმ სფეროებში, სადაც 
სპეციალისტები ყველაზე მეტად არიან 
საჭირო).

წყლის 
მომხმარებელთა 
წარმატებული 
და მდგრადი 
ორგანიზაციების 
ჩამოყალიბება; 

• წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების 
შექმნა სამინისტროსთვის განსახილველად 
მნიშვნელოვანი სფეროა; საუბარია არა 
მხოლოდ მათი დაარსების, არამედ 
მათი ფუნქციონირებისა და საკმარისი 
დამოუკიდებლობის შესახებ, რომ მათ 
შეძლონ მდგრადი ფუნქციონირება.

• არის დიდი ინტერესი ამ საპილოტო 
მიდგომის წარმატების და მისი 
მასშტაბირებისთვის აუცილებელი ყველა 
პირობის იდენტიფიკაციის მიმართ.

MEPA მიზნად ისახავს, 
რომ ზოგიერთი WUO 
შეიძლება შეიქმნას 
მსოფლიო ბანკის 
მიერ დაფინანსებული 
მიმდინარე GILMDP-ის 
ფარგლებში, მაგრამ ამ 
პროექტის ინტერესია 
მკაფიოდ განსაზღვროს 
დაკავშირებული 
ხარჯები და კარგი 
პრაქტიკა, რომ 
შესაძლებელი გახადოს 
მიდგომების გამეორება 
და სხვა ტერიტორიებზე 
ასოციაციების 
დაარსება

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 6.11 (გაგრძელება)

სამინისტროს 
(MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ 

პრიორიტეტებად 
მიჩნეული 

რეკომენდაციები 
და ღონისძიებები

დასაბუთება სამოქმედო გეგმა

ინვესტიცია 
ჰიდრო-აგრო 
ინფორმაციის 
მტკიცე პროგრამაში 
(HAIP), წყლისა 
და სოფლის 
მეურნეობის 
ინტეგრირებული 
მონიტორინგისთვის 
და ჰიდრო -აგრო 
ინფორმაციული 
ცენტრის შექმნა

• დისტანციური ზონდირებისა და დედამიწაზე 
დაკვირვების ინსტრუმენტებზე დაფუძნებული 
ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით 
მოდერნიზაცია დიდ ინტერესს იწვევს, 
ისევე როგორც მიწის საკითხები, მაგრამ 
დაკავშირებული ხარჯების საკითხი არ უნდა 
დარჩეს ყურადღების გარეშე.

• საპილოტო მიდგომები შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს ამ ახალ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 
შესაბამისობისა და ხარჯების შესაფასებლად.

განიხილება 
საქართველოში 
სარწყავი 
ინვესტიციების 
დაგეგმვისთვის 
დისტანციური 
ზონდირების 
ინსტრუმენტების 
პირველადი საპილოტო 
კვლევა, რომელიც 
დაფინანსდება 
მსოფლიო ბანკის 
კვლევის სახით 
საქართველოს 
მთავრობისთვის, 
MEPA-სა და NEA-სთან 
პარტნიორობით.

სამინისტროს 
(MEPA) 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება

სამინისტროში (MEPA) და სექტორში 
პერსონალისა და კვალიფიკაციის 
საჭიროებების შეფასება, კვალიფიკაციის 
ამაღლება და განახლების ინიციატივები უნდა 
ხორციელდებოდეს სექტორის საჭიროებების 
და სტრატეგიის განვითარებასთან ერთად.

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე)
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ცხრილი 6.11 (გაგრძელება)

სამინისტროს 
(MEPA) მიერ 
დაუყოვნებელ 

პრიორიტეტებად 
მიჩნეული 

რეკომენდაციები 
და ღონისძიებები

დასაბუთება სამოქმედო გეგმა

ინსტიტუციური 
მექანიზმების 
გაძლიერება და 
დარგის შიდა და 
დარგთაშორისი 
დიალოგის 
გაუმჯობესების 
ახალი გზების 
მოძიება

• დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგი 
უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ კომიტეტების 
შექმნა, ალბათ, ძალიან მარტივი 
ინსტრუმენტია, რადგან არსებობს მაღალი 
რისკი, რომ მას არ მოჰყვება კონკრეტული 
ქმედებები.

• დაინტერესებულ მხარეთა ასოცირების 
ხელშეკრულებები მკაფიოდ განსაზღვრული 
განხორციელების გეგმებით, რომლებიც 
განსაზღვრავს თითოეული ძირითადი 
დაინტერესებული მხარის ან დაინტერესებულ 
მხარეთა ჯგუფის პასუხისმგებლობას, 
დაინტერესებულ მხარეებს ჩართავს 
ნაყოფიერ თანამშრომლობაში და მიგვიყვანს 
უკეთეს შედეგებამდე, ვიდრე მხოლოდ 
კომიტეტების შექმნა.

წყარო: ავტორები, MEPA- ს და შპს “საქართველოს მელიორაციის”“ გამოხმაურების საფუძველზე.
შენიშვნა: GA = ქართული მელიორაცია; GILMDP = საქართველოს სარწყავი მიწის ბაზრების 
განვითარების პროექტი; სემეკი = საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისია; GoG = საქართველოს მთავრობა; HAIC = ჰიდრო-აგრო ინფორმაციული ცენტრი; 
HAIP = ჰიდრო-აგროინფორმატიკის პროგრამა; I&D = სარწყავი და დრენაჟი; MEPA = გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; NEA = გარემოს ეროვნული სააგენტო; WUO = წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაცია.



138 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

შენიშვნები

1. მიუხედავად იმისა, რომ რელევანტური იქნებოდა სხვა ღონისძიებების აღნიშვნაც, ჩვენ 
ჩავთვალეთ რომ ისინი სცდებოდა პოლიტიკის ამ დოკუმენტის ფარგლებს, რადგან ისინი 
მოკლევადიან ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში განხორციელებული იქნება საქართველოს 
მთავრობის მიერ (მაგ.,წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონის მიღება).

2. წყლის ტარიფის განსაზღვრა შეიძლება დადგინდეს ორ ეტაპად. ეტაპი 1: ტარიფის სტრუქტურა 
ხელახლა არის განსაზღვრული, რათა წაახალისოს წყლის რესურსის უფრო ეფექტიანი 
გამოყენება ფერმერების დონეზე. ფასების სისტემაზე გადასვლა, რომელიც მოიცავს პირდაპირ ან 
არაპირდაპირ მოცულობით წილს (სასოფლო - სამეურნეო კულტურების სისტემაზე ინფორმაციის 
გამოყენებით, რომელიც მიღებულ უნდა იქნეს შპს „საქართველოს მელიორაციაში“) შეიძლება 
მოითხოვდეს რეაბილიტაციის დიზაინის გადახედვას და პირობების შექმნას მოხმარებული 
მოცულობების ეფექტური მონიტორინგისთვის ან შეფასებისთვის. . ტარიფში უნდა იყოს 
გათვალისწინებული წყლის გამოყენების სახეები (მრეწველობა, თევზის მეურნეობა, მცირე 
ბაღები ქალაქგარეთ და ჰიდროენერგეტიკა). ეტაპი 2: ტარიფების დონე თანდათან იზრდება, 
რათა თავიდან იქნას აცილებული ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების უფრო 
დიდი წილი, გრძელვადიან პერსპექტივაში მინიმუმ ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
ხარჯების დაფარვის მიზნით. ტარიფის განსაზღვრა უნდა ითვალისწინებდეს IMT პროცესს და 
ახალ ურთიერთობებს რომლებიც ჩამოყალიბდება შპს „საქართველოს მელიორაციას“, წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციების წევრებს და წყლის ინდივიდუალურ მომხმარებლებს შორის. 
უნდა დაზუსტდეს სემეკის როლი შპს „საქართველოს მელიორაციასა“ და წყლის მომხმარებლებს 
შორის შესაძლო ურთიერთობების მრავალფეროვნების გასათვალისწინებლად. და ბოლოს, 
წყლის ტარიფის განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იყოს აუზის მართვის ახალი მიდგომა 
და IWRM პრინციპების შესაძლო შედეგები.
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დანართი A
კითხვარები ინტერვიუებისა 
და ფოკუს- ჯგუფებისთვის

ქვევით წარმოდგენილი კითხვები გამოყენებული იყო დაინტერესებულ 
მხარეებთან ინტერვიუების და ინფორმაციის გაცვლის დროს. აქ მოცემული 
თანმიმდევრობა მკაცრად არ ყოფილა დაცული, რამდენადაც ინტერვიუს 
მიმდინარეობისას ჩნდებოდა სხვა კითხვები, ან დაგეგმილი კითხვების დასმა არ 
წარმოებდა, რადგან ისინი უკვე აღარ იყო რელევანტური. 

საქართველოს გარემოს დაცვის და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
პოლიტიკის ანალიზის დეპარტამენტი, 
სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის განვითარების 
დეპარტამენტი; ჰიდრომელიორაციისა და 
მიწის მართვის დეპარტამენტი
სტრატეგიებით განსაზღვრული ამოცანები და 
ძირითადი დაბრკოლებები

1.  ირიგაციის სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის 
ძირითადი პრობლემები და დაბრკოლებები? რა არის მთავარი 
გამოწვევები? შეგიძლიათ მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი პრობლემა ან 
დაბრკოლება? შეგიძლიათ მათი პრიორიტეტულობის განსაზღვრა?
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2.  რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სტრატეგიაში? ასახავს თუ არა სტრატეგია 
სარწყავი მომსახურების პროვაიდერების განვითარების გეგმებს? რა არის 
მასში და რა არა? აძლიერებს თუ არა სტრატეგია განვითარების ამ გეგმებს?

3.  რა არის ძირითადი დაბრკოლებები (თქვენი გადმოსახედიდან) სტრატეგიის 
განხორციელებაში (ეროვნული მასშტაბით, აუზის მასშტაბით, სქემის 
მასშტაბით, ფერმის მასშტაბით)?

4.  რა არის ძირითადი მიმდინარე და მომავალი პროექტები, რომლებიც ეხება 
ირიგაციის სექტორის გაუმჯობესებას?

მონაცემები, მტკიცებულებებზე დამყარებული 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

5.  როგორ ხდება დაგეგმვა? რა არის გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი 
მომსახურების დაგეგმვისა და განვითარების პროცესში?

6.  არსებობს თუ არა საინფორმაციო სისტემა? როგორ ფიქრობთ, შეუძლია თუ 
არა მას ირიგაციის და დრენაჟის სტრატეგიის განხორციელების სათანადო 
მხარდაჭერა?

7.  აწარმოებთ თუ არა მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს ირიგაციის 
მართვასთან დაკავშირებით ზუსტი გადაწყვეტილებების მისაღებად? რომელი 
მონაცემებია ისინი? არსებობს თუ არა მონაცემები სექტორის შესასწავლად 
და მართვისთვის და შეიძლება თუ არა მათი რეგულარული განახლება? თუ 
ეს შეუძლებელია, შეგიძლიათ ახსნათ რატომ? რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, 
რომ ყველა შესაბამისი მონაცემი ხელმისაწვდომი იყოს?

8.  ხელმისაწვდომია თუ არა მონაცემები და პროგნოზები სარწყავი წყლის 
მოთხოვნილების შესახებ და გადაწყვეტილებების მისაღებად? თუ 
ხელმისაწვდომია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სანდოა ისინი?

9.  არის თუ არა ძირითადი მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი და 
გადაცემული?

მონიტორინგი და შეფასება

10.  არსებობს თუ არა შეფასების მექანიზმები, იმისათვის რომ სისტემურად 
და რეგულარულად შეფასდეს სამუშაოს შესრულება ან ეფექტურობა, 
ხარვეზები და გადაფარვები მარეგულირებელ ჩარჩოში? არსებობს თუ არა 
ფორმალიზებული მოთხოვნები მონიტორინგისა და შეფასებისთვის?
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11.  არსებობს თუ არა მონიტორინგის და შეფასების სისტემა სტრატეგიის 
განხორციელებაზე შემდგომი დაკვირვებისთვის? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მონიტორინგზე?

12.  არის თუ არა შეთანხმებული შესრულების ძირითადი ინდიკატორები? 
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რომელია ძირითადი მაჩვენებლები? 
როგორია შემდგომი დაკვირვების სიხშირე? არსებობს თუ არა 
განსაზღვრულის გარდა სხვა ინდიკატორები, რომლებიც შესაძლებელს 
გახდის შესრულების უფრო ეფექტიან შეფასებას?

13.  არის თუ არა წყლის მართვასთან და ირიგაციასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების ზემოქმედება შეფასებული?

14.  წარმოებს თუ არა სარგებლის რეგულარული შეფასება და ჩვენება 
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და ძირითადი დაინტერესებული 
მხარეებისთვის?

15.  განხორციელების პერიოდის ბოლოს რა მოგვცემს საშუალებას ითქვას, 
რომ სტრატეგია წარმატებული იყო? ანალოგიურად, რა განაპირობებს იმის 
მტკიცებას, რომ სტრატეგია წარუმატებელი იყო? 

16.  არსებობს თუ არა დებულებები ან სტიმული სამოქალაქო საზოგადოების 
მხრიდან მონიტორინგისთვის?

17.  არის თუ არა ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსები სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების გადამზადებისთვის პროექტის 
მონიტორინგის სფეროში?

შედეგები და ზემოქმედება

18.  რა განხორციელდა სარწყავი სტრატეგიის ფარგლებში?

19.  აკვირდებით თუ არა ამ ღონისძიებების გარკვეულ ზემოქმედებას? დადებითი 
პასუხის შემთხვევაში, რა ზემოქმედებას აქვს ადგილი? თუ არ ახდენს 
ზემოქმედებას თქვენი აზრით რატომ არ ახდენს?

20. რა არ განხორციელდა? იცით თუ არა რატომ?

21.  როგორ ახსნით ირიგაციის მართვის გადაცემის განხორციელების 
შეფერხებას?

22.  რატომ არ არის დანერგილი კანონი წყლის მომხმარებელთა ასოციაციის 
შესახებ?



146 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

23.  რატომ არ არის დადასტურებული დრენაჟის სტრატეგია? უნდა იყოს თუ არა 
ეს სტრატეგია გაერთიანებული ირიგაციის სტრატეგიასთან?

რისკის მართვა

24.  რა არის ირიგაციის სექტორთან და სტრატეგიის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ძირითადი რისკები? როგორ შეიძლება ამ რისკების 
შერბილება?

25.  არსებობს თუ არა რისკის მართვის პროცესი? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, როგორ არის სტრუქტურიზებული რისკის მართვის პროცესი?

26. რა მონაცემებია გასათვალისწინებელი რისკის მართვისთვის? 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და 
ურთიერთქმედება

27.  რომელია ირიგაციის სექტორში პირდაპირ ან არაპირდაპირ ჩართული 
ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, როგორია და როგორ არის 
განაწილებული მათი ინსტიტუციური პასუხისმგებლობა? რა შესაძლებლობები 
აქვთ განვითარებული თავიანთი ამოცანების შესასრულებლად? კიდევ არის 
ხარვეზები?

28.  რამდენად კარგად ურთიერთობენ დაინტერესებული მხარეები? რამდენად 
შეუძლიათ მათ წარმატებით თანამშრომლობა? იზიარებენ თუ არა 
ისინი იგივე ამოცანებს? ზოგჯერ ხომ არ ეწინააღმდეგება მათი მიზნები 
ერთმანეთს?

29.  როგორ აღწერთ მიმდინარე ურთიერთობას წყლის სერვისის 
მომწოდებლებსა და წყლის მომხმარებლებს შორის?

30.  როგორ ფიქრობთ, წყლის მომხმარებლებს შეუძლიათ ან უნდა მიიღონ 
მონაწილეობა წესების განსაზღვრაში ადგილობრივ დონეზე, თუ უკეთ უნდა 
იყვნენ ჩართულნი სექტორის მუშაობის გაუმჯობესებაში? რატომ ფიქრობთ ასე?

31.  როგორ ფიქრობთ, რომ განსახორციელებელი აქტივობების თანმიმდევრობა 
გასაგებია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, როგორიც არ უნდა იყოს 
მასშტაბი? თუ არა, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ დეტალები?
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32.  არსებობს თუ არა გზამკვლევი სტრატეგიის განხორციელებაში ჩართული 
თითოეული დაინტერესებული მხარისთვის თუ არსებობს მხოლოდ ზოგადი 
გზამკვლევი?

33.  აქვთ თუ არა ჩართულ დაინტერესებულ მხარეებს ავტონომიის, პერსონალის 
და ბიუჯეტის ადეკვატური დონე თავიანთი ფუნქციების შესასრულებლად და 
სტრატეგიის განსახორციელებლად??

ანგარიშვალდებულება და აღსრულება

34.  როგორია წყლის გამოყენების წესების დაცვის უზრუნველყოფის არსებული 
მექანიზმები? მოქმედებს თუ არა ისინი? არის თუ არა ისინი ეფექტიანი?

35.  როგორია მომსახურების მიმწოდებლების ანგარიშვალდებულების დონე 
წყლის მომხმარებლების წინაშე?

36.  არის თუ არა მკაფიოდ განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები 
ირიგაციის სტრატეგიის განხორციელებისთვის?

37.  არის თუ არა აღსრულების არსებული შესაძლებლობები (მოქმედი 
კანონმდებლობისა და ინსტიტუციური სტრუქტურის საფუძველზე) საკმარისი 
სტრატეგიასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად? ან ელით თუ არა 
სტრატეგიაში დამატებითი ელემენტების საჭიროებას?

38.  როგორია ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობები სარწყავი სექტორის 
განვითარებისა და ყოველდღიური მენეჯმენტისთვის? საკმარისია ისინი? 
არსებობს თუ არა მათი ზრდის სტრატეგია?

წინადადებები და მოსაზრებები გაუმჯობესებისთვის

39.  როგორ ფიქრობთ, ჯერ რაიმე უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ ახსნათ რა და რატომ?

40.  მუდმივად წარმოებს თუ არა მოსაზრებების წარმოდგენა სტრატეგიის 
გასაუმჯობესებლად (მაგალითად, ახალი აქტივობების დამატებით)? 
რომელია ეს მოსაზრებები? არის ისინი არაფორმალური თუ გაზიარებულია 
ოფიციალურ დონეზე?



148 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

41.  საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არსებობს თუ არა აუცილებელი 
ინსტრუმენტები ირიგაციის სექტორის ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის 
თუ საკანონმდებლო ბაზა არასაკმარისია?

42.  იყო თუ არა სტრატეგია განხილული მხოლოდ ეროვნულ დონეზე, თუ 
ჩატარდა კონსულტაციები ადგილობრივ დონეზე?

43.  ნათელია თუ არა სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების გზა ირიგაციის და 
დრენაჟის სტრატეგიაში?

ინსტიტუციური კოორდინაცია და სტრატეგიის 
განხორციელება

44.  ხელს უწყობს თუ არა ირიგაციის სტრატეგია ინსტიტუციურ რეფორმებს? რა 
არის მთავარი?

45.  როგორ ხედავთ ურთიერთქმედებას IRBM-სა და ირიგაციის და დრენაჟის 
სტრატეგიას შორის?

46.   როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რამე გაუმჯობესდეს ამოცანების განაწილების 
გზით?

47.  არსებობს თუ არა სახელშეკრულებო ღონისძიებები სტრატეგიის 
განხორციელებისთვის? ორი პოტენციური მიმართულება: (ა) არსებობს 
თუ არა ამჟამად მოქმედი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ღონისძიებები 
სტრატეგიის განსახორციელებლად? და (ბ) როგორ ფიქრობთ, არსებობს 
თუ არა სახელშეკრულებო ღონისძიებები, რომლებიც უნდა დაინერგოს 
სტრატეგიის განხორციელებისთვის ან განხორციელების დროს?

48.  არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
შეგიძლიათ თუ არა რაიმე ცვლილების შეთავაზება მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

49.  არსებობს თუ არა დებულებები, ჩარჩოები ან ინსტრუმენტები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ სხვა სექტორებში მიღებული გადაწყვეტილებები 
არის გონივრული ირიგაციის და სოფლის მეურნეობის განვითარების 
თვალსაზრისით?

50.  არსებობს თუ არა კონფლიქტების შერბილებისა და მოგვარების 
მექანიზმები? რამდენად რთულია ეს პროცესი და რა მასშტაბები აქვს მას?
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51.  არსებობს თუ არა დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგის 
პლატფორმები და პროფესიონალთა ქსელები გამოცდილების და ცოდნის 
გაზიარებისთვის?

წყლის ტარიფი და მისი კომპონენტები

52.  რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფზე? რას ფიქრობთ წყალმომარაგების 
ტარიფზე ?

53.  როგორ ფიქრობთ, შეესაბამება თუ არა სისტემის ექსპლუატაციისა და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების ამჟამინდელი დონე წყლის ეფექტურ 
გამოყენებას და საუკეთესო პრაქტიკას? როგორ ფიქრობთ, გრძელვადიან 
პერსპექტივაში მდგრადია ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების 
ხარჯების ამჟამინდელი დონე?

54.  არის თუ არა შეფასებული წყლის მომხმარებლების გადახდისუნარიანობა 
და გადახდის სურვილი მყარი ეკონომიკური ანალიზისა და სპეციალური 
კვლევების მეშვეობით?

55.  რა არის წყლის ტარიფის რეფორმის განხორციელებაში ძირითადი 
დაბრკოლებები?

56.  არის თუ არა წყლის ანგარიშები გამოყოფილი წყლის რესურსებთან 
დაკავშირებული ფულადი სახსრების მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად?

57.  როგორია წყლის მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონე? რა 
ხორციელდება იმისთვის, რომ წყლის მომხმარებლებმა გააცნობიერონ 
წყლის ტარიფის შეცვლის აუცილებლობა ?

ინოვაცია

58.  სტრატეგია ხაზს უსვამს ინოვაციის აუცილებლობას. რა იგულისხმება 
"ინოვაციაში"?

59.  არსებობს თუ არა სტიმული წყალთან დაკავშირებული მონაცემებისა და 
ინფორმაციის წარმოების, გამჟღავნებისა და გამოყენებისთვის ინოვაციური 
გზებით?

60.  არსებობს თუ არა რაიმე საჯარო დაწესებულება ან აკრედიტებული ორგანო, 
რომელიც ხელს უწყობს ინოვაციას ირიგაციის სექტორში?
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61.  არსებობს თუ არა ინოვაციური ინსტრუმენტები და პროცესები 
შესაძლებლობების გასაძლიერებლად? ცნობიერების ასამაღლებლად? 
დაინტერესებული მხარეების ჩასართავად? ინფორმაციის გასაზიარებლად? 
ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად?

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, წყლის რესურსების დაცვის 
სამმართველო 
ინსტიტუციური კოორდინაცია და სტრატეგიის 
განხორციელება

1. განვითარების რა ეტაპზეა IRBM სისტემა ?

2. როგორ ხედავთ ურთიერთქმედებას IRBM-სა და I&D სტრატეგიას შორის 
? არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
შეგიძლიათ თუ არა რაიმე ცვლილების შეთავაზება მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

3. რა მექანიზმები არსებობს წყლის გამოყენების წესების დაცვის 
უზრუნველსაყოფად? მოქმედებს თუ არა ისინი? ეფექტიანია თუ არა 
ისინი? გამოყენებული იქნება თუ არა ისინი საირიგაციო და სადრენაჟე 
საქმიანობაშიც?

4. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა რაღაცის გაუმჯობესება ან 
გარკვევა ამოცანების გაზიარების გზით?

5. არის თუ არა არსებული აღსრულების შესაძლებლობები (მოქმედი 
კანონმდებლობისა და ინსტიტუციური სტრუქტურის საფუძველზე) საკმარისი 
სტრატეგიასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად? ან ელით, რომ 
დამატებითი ელემენტები შეიძლება საჭირო გახდეს სტრატეგიაში?

6. არსებობს თუ არა დებულებები, ჩარჩოები ან ინსტრუმენტები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ სხვა სექტორებში მიღებული გადაწყვეტილებები არის 
გონივრული ირიგაციის და სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით?

7. არსებობს თუ არა კონფლიქტების შერბილებისა და მოგვარების 
მექანიზმები? რამდენად კომპლექსურია ეს პროცესი და როგორია ამ 
პროცესის მასშტაბები?
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8. არსებობს თუ არა დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგის 
პლატფორმები და პროფესიონალთა ქსელები გამოცდილების და ცოდნის 
გაზიარებისთვის?

9. როგორ ხედავთ (თუ ხედავთ) შპს „საქართველოს მელიორაციის“, წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციის და სხვა დაინტერესებული მხარეების 
ჩართულობას უფრო ფართო ჩარჩოში? ექნებათ თუ არა მათ ხმა?

წინადადებები და მოსაზრებები გაუმჯობესებისთვის

10.  როგორ ფიქრობთ, უნდა შეიქმნას, გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს რაიმე, 
სანამ IRBM და I&D განხორციელება უფრო მოწინავე ეტაპს მიაღწევს? 
შეგიძლიათ ახსნათ რა და რატომ?

11.  იყავით თუ არა ჩართული დისკუსიებში IRBM-ის (და წყლის მართვის 
შესახებ კანონის შესახებ) და ირიგაციის და დრენაჟის სტრატეგიის 
ურთიერთქმედების შესახებ?

წყლის ტარიფი და მისი კომპონენტები

12. რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფის შესახებ?

13. რას ფიქრობთ წყალმომარაგების ტარიფზე ?

14.  როგორ ფიქრობთ, რა კავშირი იქნება სარწყავი წყლის ტარიფსა და წყლის 
სხვა მომხმარებლებს შორის? იქნება თუ არა ?

15. უნდა იყოს თუ არა დიფერენცირებული წყლის ტარიფი აუზის მიხედვით?

ფინანსთა სამინისტრო
მონაცემები, მტკიცებულებებზე დამყარებული 
გადაწყვეტილებების მიღება

1.  ახორციელებთ თუ არა შპს „საქართველოს მელიორაციის“, უფრო ზოგადად, 
ირიგაციის და დრენაჟის დარგობრივი საჭიროებების განვითარების 
მონიტორინგს?

2. დაგეგმეთ თუ არა მისი მოსალოდნელი განვითარება (ირიგაციის და 
დრენაჟის სტრატეგიის გათვალისწინებით) და მისი პოტენციური გავლენა 
სახელმწიფო ბიუჯეტზე მომავალ წლებში?
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3. გაქვთ თუ არა განსაზღვრული რაიმე მიზანი ან ზღვარი, რომელიც არ 
უნდა გადალახოთ ან თუ გადალახავთ, საჭირო იქნება უფრო მკაცრი 
მონიტორინგი ან მაკორექტირებელი ღონისძიებები?

რისკის მართვა

4. როგორია თქვენი დამოკიდებულება (როგორ გრძნობთ თავს) ფინანსური 
ვალდებულებების მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია ირიგაციის და 
დრენაჟის სექტორის განვითარებასთან უახლოეს წლებში?

5. რა არის ირიგაციის სექტორთან და სტრატეგიის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ძირითადი რისკები? როგორ შეიძლება ამ რისკების 
შერბილება?

6. არსებობს თუ არა რისკის მართვის პროცესი? თუ კი, როგორ არის 
სტრუქტურიზებული რისკის მართვის პროცესი?

7. რა მონაცემებია გასათვალისწინებელი რისკის მართვისთვის? 

წინადადება და მოსაზრებები გაუმჯობესებისთვის

8. როგორ ფიქრობთ, რამე უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს თუ არა 
ირიგაციის და დრენაჟის ფუნქციონირებაში ან მის სტრუქტურაში, რათა ის 
უფრო ეფექტური და მდგრადი გახდეს?

შპს „საქართველოს მელიორაცია“
გენერალური დირექტორი, საოპერაციო დირექტორი, 
ტექნიკური დირექტორი, პროექტის დაგეგმვისა და მართვის 
დეპარტამენტი

1. როგორია თქვენი როლი შპს „საქართველოს მელიორაციაში“? რა როლი 
აქვს თქვენს განყოფილებას?

2. სარწყავი სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის ძირითადი 
პრობლემა და შეზღუდვა? რა არის მთავარი გამოწვევები ? შეგიძლიათ 
მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი პრობლემა ან დაბრკოლება? შეგიძლიათ მათი 
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა?
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3. როგორ შეაფასებდით ირიგაციის სექტორის საქმიანობას 0-დან 5-მდე 
სკალით (0 = ძალიან ცუდი და 5 = ძალიან კარგი)?

4. რომელი განზომილებების მიხედვით განსაზღვრავდით სარწყავი სექტორის 
ფუნქციონირებას? მიუთითეთ შესრულების მინიმუმ ხუთი შესაძლო 
ინდიკატორი.

მომსახურების მიწოდება

5. რა არის თქვენთვის ეფექტური სარწყავი სერვისი? როგორ განსაზღვრავდით 
მას?

6. რა ძირითადი ელემენტებია გასათვალისწინებელი, როდესაც საქმე ეხება 
ირიგაციის ეფექტიანობას? შეგიძლიათ მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი?

7. რამდენად სანდოა წყლის სერვისი? რამდენად მოქნილია ის? რამდენად 
სამართლიანია? რა მდგომარეობაა გვალვის შემთხვევაში?

8. რა არის თქვენი როგორც სერვისის პროვაიდერის ძირითადი 
დაბრკოლებები? მიუთითეთ მინიმუმ ხუთი.

9. რა არის თქვენი მთავარი ძლიერი მხარე?

10. როგორ აღწერდით შპს „საქართველოს მელიორაციას“ და წყლის 
მომხმარებლებს შორის არსებულ ურთიერთობას?

11. როგორ ფიქრობთ, გაქვთ საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ იცოდეთ 
და გაიგოთ იმ ფერმერების საჭიროებები და მახასიათებლები, რომლებსაც 
თქვენ ამარაგებთ სარწყავი წყლით? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ინფორმაცია, რომ იცოდეთ?

12. როგორია წყლის გამოყენების წესების დაცვის არსებული მექანიზმები? 
მოქმედებს ისინი? რამდენად ეფექტიანია ისინი?

13. როგორია ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობები სარწყავი სექტორის 
განვითარებისა და ყოველდღიური მენეჯმენტისთვის? საკმარისია ისინი?

14. ფიქრობთ თუ არა რომ სისტემის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური 
მომსახურების ხარჯების ამჟამინდელი დონე შესაბამისობაშია წყლის 
ეფექტურ გამოყენებასთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან? როგორ ფიქრობთ, 
გრძელვადიან პერსპექტივაში მდგრადია თუ არა ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების არსებული დონე?
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15. რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფზე? რას ფიქრობთ წყალმომარაგების 
წყლის ტარიფზე?

16. როგორ ფიქრობთ წყლის გადასახადის დაწესებაზე? ეფექტიანია? უნდა 
გაუმჯობესდეს ეს სისტემა?

17. როგორია ფერმერების წილი, რომლებსაც თეორიულად შეეძლოთ 
თქვენს მომსახურებებზე წვდომა და აირჩიეს ამის გაკეთება (ძირითადად, 
ფერმერების რომელი წილი გადაწყვეტს თქვენთან ხელშეკრულების 
გაფორმებას)?

18. როგორია ფერმერების წილი, რომლებიც არ იხდიან მიღებული წყლის 
მომსახურების საფასურს? რა არის გადაუხდელობის ძირითადი მიზეზები?

19. რა არის წყლის ტარიფის რეფორმის ძირითადი შეზღუდვები?

20. როგორია წყლის მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონე? რა 
ხორციელდება იმისთვის, რომ წყლის მომხმარებლებმა გააცნობიერონ 
წყლის ტარიფის შეცვლის აუცილებლობა?

21. არის თუ არა ხელმისაწვდომი მონაცემები და პროგნოზები სარწყავი 
წყლის მოთხოვნილების შესახებ და არის თუ არა სახელმძღვანელო 
გადაწყვეტილებები რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის პროექტებისთვის? 
თუ კი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სანდოა ისინი? უფრო ზოგადად, 
რა კრიტერიუმებით ხდება პროექტების განხორციელების ადგილების 
შერჩევა? როგორ ხდება დაგეგმვა? რა არის გადაწყვეტილების მიღების 
საფუძველი მომსახურების დაგეგმვისა და განვითარების პროცესში? როგორ 
განიხილავთ კლიმატის რისკებს თქვენს სტრატეგიაში?

22. არის თუ არა შეფასებული გადაწყვეტილებების ზეგავლენა წყლის მართვასა 
და სარწყავ სამუშაოებზე?

23. აკვირდებით თუ არა რეაბილიტაციის პროექტების გავლენას წყლის სერვისზე 
და თქვენს ყოველდღიურ მართვაზე?

24. შეგიძლიათ თუ არა ახსნათ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ წლიური 
ამოცანები? როგორ არის ეს ამოცანები დასახული? რა სახის ინდიკატორებს 
იყენებთ თქვენი საქმიანობის მონიტორინგისა და შეფასებისთვის?

25. რა არის ძირითადი მიმდინარე და მომავალი პროექტები, რომლებიც ეხება 
სარწყავი სექტორის გაუმჯობესებას ?
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ინსტიტუციური შესაძლებლობები

26. როგორი შეიძლება იყოს, თქვენი აზრით, სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების 
მამოძრავებელი ძალა?

27. ირიგაციისა და სტრატეგიის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა ძირითად 
ცვლილებებს უწყობს ხელს სტრატეგია? რა არის ამოცანები?

28. არის თუ არა მიზნები და ინდიკატორები, რომელთა მონიტორინგი ან 
ანგარიშგება უნდა აწარმოოთ და ასევე თქვენ პასუხისმგებელი ხართ მის 
მიღწევაზე?

29. როგორ ფიქრობთ, განსაზღვრული სტრატეგია საშუალებას მოგცემთ 
გადაჭრას არსებული პრობლემები და გააუმჯობესოს სარწყავი სექტორის 
საქმიანობა?

30. ასახავს თუ არა სტრატეგია თქვენი განვითარების გეგმებს? რა არის 
მასში წარმოდგენილი და რა აკლია? აძლიერებს თუ არა სტრატეგია ამ 
განვითარების გეგმებს?

31. ითვალისწინებს თუ არა სტრატეგია კლიმატის რისკებს? 
გათვალისწინებულია თუ არა ეს რისკები პოლიტიკისა და პროექტების 
შემუშავებისას?

32. აკვირდებით თუ არა ამ ქმედებების გარკვეულ გავლენას? თუ კი, რა 
გავლენას ახდენს? თუ არა, რატომ, თქვენი აზრით?

33. რა არ განხორციელებულა ჯერ? იცი რატომ? როგორ ახსნით ირიგაციის 
მართვის ტრანსფერის განხორციელების შეფერხებებს?

34. რას ფიქრობთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის რეფორმაზე?

35. როგორ ფიქრობთ, მომხმარებლებს შეუძლიათ თუ არა, ან უნდა მიიღონ თუ 
არა მონაწილეობა წყლის ადგილობრივ დონეზე წესების განსაზღვრაში თუ 
უკეთ უნდა იყვნენ ჩართულნი სექტორის მუშაობის გაუმჯობესებაში? რატომ 
ფიქრობთ ასე? როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს?

36. რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სტრატეგიაში?

37. როგორ ფიქრობთ, ჯერ რაღაც უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ ახსნათ რა და რატომ?

38. ნათელია თუ არა სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების გზა ირიგაციის და 
დრენაჟის სტრატეგიაში? გასაგებია თქვენს გონებაში?
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39. გაქვთ თუ არა მუდმივი მოსაზრებები სტრატეგიის გაუმჯობესებასთან 
დაკავშირებით (მაგალითად, ახალი აქტივობების დამატებაზე)? რომელია 
ისინი? არის თუ არა ისინი არაოფიციალური ან არის თუ არა გაზიარებული 
ფორმალიზებული მექანიზმით? 

40. გაქვთ თუ არა საკუთარი გზამკვლევი ირიგაციის სტრატეგიაში? არის თუ არა 
თქვენთვის ცნობილი გზამკვლევის შესახებ თითოეული დაინტერესებული 
მხარისთვის, რომელიც ჩართულია სტრატეგიის განხორციელებაში თუ 
მხოლოდ ზოგადი გზამკვლევი არსებობს?

41. ფიქრობთ თუ არა რომ ღონისძიებების ჩამონათვალი ნათელია სტრატეგიის 
განხორციელებაში ჩართული თითოეული დაინტერესებული მხარისთვის 
(როგორიც არ უნდა იყოს მასშტაბი)? თუ არა, შეგიძლიათ გაგვაცნოთ 
დეტალები?

42. არის თუ არა მკაფიოდ განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები 
სარწყავი სტრატეგიის განხორციელებისთვის?

43. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რამე გაუმჯობესდეს ამოცანების განაწილების 
გზით?

44. რა არის ძირითადი დაბრკოლებები (თქვენი გადმოსახედიდან) სტრატეგიის 
განხორციელებაში (ეროვნული მასშტაბით, აუზის მასშტაბით, სქემის 
მასშტაბით, ფერმის მასშტაბით)?

45. არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების სახელშეკრულებო 
ღონისძიებები?

46. არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
არის თუ არა რაიმე ცვლილება, რომელსაც შესთავაზებთ მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

47. არსებობს თუ არა სხვა პოლიტიკა რომელსაც შეუძლია ირიგაციის სექტორის 
გაუმჯობესება? შეგიძლიათ მათი აღწერა;

48. სამართლის გადმოსახედიდან გამომდინარე, არსებობს თუ არა ყველა 
ინსტრუმენტი, რომელიც აუცილებელია არსებული ირიგაციის სექტორის 
საქმიანობის გასაუმჯობესებლად? თუ სამართლებრივი ბაზა არასაკმარისია? 

49. არსებობს თუ არა შეფასების მექანიზმები, რათა სისტემატურად და 
რეგულარულად შეაფასოს შესრულება და ეფექტურობა, ხარვეზები და 
გადაფარვები მარეგულირებელ ჩარჩოში?
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50. ხომ არ ფიქრობთ რომ ზოგიერთი მონაწილე არ არის გათვალისწინებული 
სტრატეგიაში (ვინ უნდა იყოს)?

51. განხორციელების პერიოდის ბოლოს რა საშუალებას მოგვცემს ვთქვათ, რომ 
სტრატეგია წარმატებული იყო? ანალოგიურად, რა გვაიძულებს ვთქვათ, რომ 
სტრატეგია წარუმატებელი იყო?

52. იცნობთ თუ არა სადრენაჟე სტრატეგიის პროექტს?

53. რატომ არ არის დადასტურებული ეს სტრატეგია? უნდა გაუმჯობესდეს თუ არა 
ეს სტრატეგია? ახსენი რატომ?

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შიდა აუდიტისა და 
მონიტორინგის დეპარტამენტი

1. როგორია თქვენი როლი შპს „საქართველოს მელიორაციაში“ ? რა როლი 
აქვს თქვენს განყოფილებას?

2. სარწყავი სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის ძირითადი 
საკითხები და შეზღუდვები? რა არის მთავარი გამოწვევები? შეგიძლიათ 
მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი საკითხი ან შეზღუდვა? შეგიძლიათ მათი 
პრიორიტეტი?

3. როგორ შეაფასებდით სარწყავი სექტორის მუშაობას 0-დან 5-მდე სკალით (0 
= ძალიან ცუდი და 5 = შესანიშნავი)?

4. რომელი განზომილებების მიხედვით განსაზღვრავდით სარწყავი სექტორის 
მუშაობას? მიუთითეთ მინიმუმ ხუთი შესაძლო შესრულების ინდიკატორი.

სერვისის მიწოდება

5. რა არის თქვენთვის ეფექტური სარწყავი სერვისი? როგორ განსაზღვრავდით 
მას?

6. რა ძირითადი ელემენტებია გასათვალისწინებელი, როდესაც საქმე ეხება 
სარწყავი ეფექტურობას? შეგიძლიათ მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი?

7. თქვენი გადმოსახედიდან რამდენად ეფექტურია წყალმომარაგება?

8. როგორია ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობები სარწყავი სექტორის 
განვითარებისა და ყოველდღიური მენეჯმენტისთვის? საკმარისია თუ არა?
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ინსტიტუციური შესაძლებლობები

9. შეგიძლიათ ამიხსნათ შპს „საქართველოს მელიორაციისთვის“ ქართული 
მელიორაციის წლიური მიზნები? როგორ არის დასახული ეს მიზნები? 
რა სახის ინდიკატორებს იყენებთ აქტივობების მონიტორინგისა და 
შეფასებისთვის?

10. არის თუ არა შეფასებული გადაწყვეტილებების ზემოქმედება წყლის 
მენეჯმენტზე და ირიგაციის შესრულებაზე?

11. არსებობს თუ არა შეფასების მექანიზმები მარეგულირებელ ჩარჩოში 
მუშაობის და ეფექტურობის, ხარვეზებისა და გადაფარვების სისტემურად და 
რეგულარულად შესაფასებლად?

12. არის თუ არა მონაცემები და პროგნოზები სარწყავი წყლის მოთხოვნილების 
შესახებ და არის თუ არა სახელმძღვანელო გადაწყვეტილებები 
რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესების პროექტებისთვის? თუ პასუხი დადებითია 
, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სანდოა ისინი? რა კრიტერიუმებით ხდება 
პროექტების განხორციელების ადგილების შერჩევა? როგორ ხდება 
დაგეგმვა? რა არის გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი მომსახურების 
დაგეგმვისა და განვითარების პროცესში?

13. თქვენი გადმოსახედიდან, რა არის შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
ძირითადი დაბრკოლებები? მიუთითეთ მინიმუმ ხუთი.

14. რა არის თქვენი ძირითადი შეზღუდვები დეპარტამენტში? მიუთითეთ მინიმუმ 
ხუთი. რა არის შპს “საქართველოს მელიორაცია”-ს მთავარი ძლიერი 
მხარეები?

15. თუ თქვენი მონიტორინგისა და აუდიტის საქმიანობა ხაზს უსვამს სტრატეგიის 
განხორციელების საკითხებს, რას აკეთებთ? რამდენად ეფექტურია 
მონიტორინგის პროცესი?

16. რა ძირითად მიზნებსა და ინდიკატორებს ახორციელებთ მონიტორინგს?

17. როგორ ფიქრობთ, გაქვთ საკმარისი რესურსი თქვენი მისიისთვის?

18. გაქვთ თუ არა ურთიერთობა სხვა სტრუქტურების მონიტორინგის 
დეპარტამენტებთან (MEPA-ს ან სხვა სამინისტროების დეპარტამენტები)? 
შეგიძლიათ აღწეროთ? როგორ აფასებთ ურთიერთობას სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან?
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საქართველოს მელიორაციის, წყლის მომხმარებელთა 
ორგანიზაციების მხარდაჭერის განყოფილება

1. როგორია თქვენი როლი ქართულ მელიორაციაში? რა როლი აქვს თქვენს 
განყოფილებას?

2. სარწყავი სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის ძირითადი 
საკითხები და შეზღუდვები? რა არის მთავარი გამოწვევები? შეგიძლიათ 
მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი საკითხი ან შეზღუდვა? შეგიძლიათ პრიორიტეტების 
განსაზღვრა?

3. როგორ შეაფასებდით სარწყავი სექტორის მუშაობას 0-დან 5-მდე მასშტაბით 
(0 = ძალიან ცუდი და 5 = ძალინ კარგი

4. რომელი განზომილებების მიხედვით განსაზღვრავდით სარწყავი სექტორის 
მუშაობას? მიუთითეთ შესრულების მინიმუმ ხუთი შესაძლო ინდიკატორი.

სერვისის მიწოდება

5. რა არის თქვენთვის ეფექტური სარწყავი სერვისი? როგორ განსაზღვრავდით 
მას?

6. რა ძირითადი ელემენტებია გასათვალისწინებელი, როდესაც საქმე ეხება 
სარწყავი ეფექტურობას? შეგიძლიათ მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი?

7. თქვენი გადმოსახედიდან რამდენად ეფექტურია წყალმომარაგება? 
რამდენად მოქნილია? რამდენად სამართლიანია?

8. როგორია ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობები სარწყავი სექტორის 
განვითარებისა და ყოველდღიური მენეჯმენტისთვის? ისინი საკმარისია?

9. რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფზე? რას ფიქრობთ ნაყარი წყლის 
ტარიფზე?

10. როგორ ფიქრობთ წყლის გადასახადის დაწესებაზე? ეფექტურია? უნდა 
გაუმჯობესდეს ეს სისტემა?

11. რა არის წყლის ტარიფის რეფორმის ძირითადი შეზღუდვები?

12. როგორია წყლის მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონე? რა 
ხორციელდება იმისთვის, რომ წყლის მომხმარებლებმა გააცნობიერონ 
წყლის ტარიფის შეცვლის აუცილებლობა?
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13. არის თუ არა მონაცემები და პროგნოზები სარწყავი წყლის მოთხოვნილების 
შესახებ და არის თუ არა სახელმძღვანელო გადაწყვეტილებები 
რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესების პროექტებისთვის? თუ კი, როგორ 
ფიქრობთ, რამდენად სანდოა ისინი? რა კრიტერიუმებით ხდება პროექტების 
ან წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განხორციელების ადგილების 
შერჩევა? როგორ ხდება დაგეგმვა? რა არის გადაწყვეტილების მიღების 
საფუძველი მომსახურების დაგეგმვისა და განვითარების პროცესში? როგორ 
განიხილავთ კლიმატის რისკებს თქვენს სტრატეგიაში?

ინსტიტუციური შესაძლებლობები

14. რა ძირითადი დაბრკოლებების წინაშე დგას შპს “საქართველოს 
მელიორაცია”? მიუთითეთ მინიმუმ ხუთი.

15. რა არის ძირითადი ძლიერი მხარეები?

16. რა არის თქვენი წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციები მხარდაჭერის 
განყოფილება? ძირითადი შეზღუდვები, როგორც მიუთითეთ მინიმუმ ხუთი.

17. ფიქრობთ, რომ გაქვთ საკმარისი რესურსი?

18. სარწყავი სექტორისა და სტრატეგიის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა 
არის ძირითადი ცვლილებები, რასაც სტრატეგია უწყობს ხელს? რა არის 
მიზნები?

19. არის თუ არა მიზნები და ინდიკატორები, რომლებზედაც უნდა 
განახორციელოთ ანგარიშგება და პასუხისმგებელი ხართ?

20. როგორ ფიქრობთ, სტრატეგია, როგორც განსაზღვრულია, საშუალებას 
მისცემს პოლიტიკის შემქმნელებს გადახედონ წარმოშობილ საკითხებს და 
გააუმჯობესონ სარწყავი სექტორის საქმიანობა?

21. განხორციელების პერიოდის ბოლოს რა მოგვცემს საშუალებას ვთქვათ, 
რომ სტრატეგია წარმატებული იყო? ანალოგიურად, რა განაპირობებს იმის 
თქმას, რომ სტრატეგია წარუმატებელი იყო?

22. ასახავს თუ არა სტრატეგია შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
განვითარების გეგმებს? რა არის და რა აკლია? აძლიერებს თუ არა 
სტრატეგია ამ განვითარების გეგმებს?

23. ითვალისწინებს თუ არა სტრატეგია კლიმატის რისკებს? 
გათვალისწინებულია თუ არა ეს რისკები პოლიტიკისა და პროექტების 
შემუშავებისას?
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24. აკვირდებით თუ არა ამ ქმედებების გარკვეულ გავლენას? თუ კი, რა 
გავლენას ახდენს? თუ არა, რატომ, თქვენი აზრით?

25. რა არ განხორციელებულა ჯერ? თუ იცით რატომ? როგორ ახსნით ირიგაციის 
მართვის ტრანსფერის განხორციელების შეფერხებებს?

26. რას ფიქრობთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების რეფორმაზე? 
როგორ ფიქრობთ, ამ რეფორმას მხარს უჭერს შპს “საქართველოს 
მელიორაცია”? რატომ?

27. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა გზამკვლევი ნათელი და რეალური წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციების დაარსებისთვის? რა შეიძლება ან უნდა 
გაუმჯობესდეს?

28. გაქვთ წლიური მიზნები? როგორ ფასდება ისინი?

29. როგორ ფიქრობთ, შეუძლიათ თუ არა წყლის მომხმარებლებს ან უნდა 
მიიღონ მონაწილეობა თუ არა წესების განსაზღვრაში ადგილობრივ დონეზე 
თუ უკეთ იყვნენ ჩართულნი სექტორის მუშაობის გაუმჯობესებაში? რატომ 
ფიქრობთ ასე? როგორ ხორციელდება ეს ან შეიძლება განხორციელდეს?

30. რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სტრატეგიაში?

31. როგორ ფიქრობთ, ჯერ რაღაც უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ ამიხსნათ რა და რატომ?

32. ნათელია თუ არა სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების გზა ირიგაციის და 
დრენაჟის სტრატეგიაში? გასაგებია ეს თქვენს გონებაში?

33. ფიქრობთ თუ არა განუწყვეტლივ სტრატეგიის გაუმჯობესებაზე (მაგალითად, 
ახალი აქტივობების დამატებით)? რომლის დამატებით? არის ეს 
მოსაზრებები არაფორმალურად გაკეთებული თუ ისინი გაზიარებულია 
ოფიციალურად?

34. როგორ ფიქრობთ, აქტივობების თანმიმდევრობა გასაგებია ყველა 
დაინტერესებული მხარისთვის, როგორიც არ უნდა იყოს მასშტაბი? თუ არა, 
შეგიძლიათ აღწერა?

35. არის თუ არა მკაფიოდ განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები 
სარწყავი სტრატეგიის განხორციელებისთვის?

36. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რამე გაუმჯობესდეს ამოცანების განაწილების 
თვალსაზრისით?
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37. რა არის ძირითადი დაბრკოლებები (თქვენი გადმოსახედიდან) სტრატეგიის 
განხორციელებაში (ეროვნული მასშტაბით, აუზის მასშტაბით, სქემის 
მასშტაბით, ფერმის მასშტაბით)?

38. არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
არის თუ არა რაიმე ცვლილება, რომელსაც შესთავაზებთ მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

39. არსებობს თუ არა სხვა პოლიტიკა, რომელიც გააუმჯობესებს სარწყავი 
სექტორის მუშაობას? შეგიძლიათ აღწეროთ ისინი?

40. საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არსებობს თუ არა ყველა 
ინსტრუმენტი რომელიც აუცილებელია საირიგაციო სექტორის მუშაობის 
გაუმჯობესებისთვის, თუ არ არის ისინი საკმარისი? 

გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი

1. რა როლი გაქვთ დეპარტამენტში? რა როლი აქვს თქვენს დეპარტამენტს?

2. ირიგაციის სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის ძირითადი 
საკითხები და შეზღუდვები? რა არის მთავარი გამოწვევები? შეგიძლიათ 
მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი საკითხი ან შეზღუდვა? შეგიძლიათ განსაზღვროთ 
მათი პრიორიტეტულობა?

3. რა არის სექტორის ძირითადი ძლიერი მხარეები?

4. როგორ შეაფასებდით სარწყავი სექტორის მუშაობას 0-დან 5-მდე სკალით (0 
= ძალიან ცუდი და 5 = ძალიან კარგი)?

5. რომელი განზომილებების მიხედვით განსაზღვრავდით სარწყავი სექტორის 
საქმიანობას? მიუთითეთ მინიმუმ ხუთი შესაძლო შესრულების ინდიკატორი.

6. რა არის ძირითადი შეზღუდვები თქვენს საქმიანობაში? მიუთითეთ მინიმუმ 
ხუთი.

7. როგორ ფიქრობთ, გაქვთ საკმარისი რესურსი?

8. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ხელმისაწვდომი მონაცემები და 
პროგნოზები წყლის ხელმისაწვდომობისა და სარწყავი წყლის 
მოთხოვნილების შესახებ და არის თუ არა წამყვანი გადაწყვეტილებები 
რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესების პროექტებისთვის? თუ კი, როგორ 
ფიქრობთ, რამდენად სანდოა ისინი? რა კრიტერიუმებით ხდება 
პროექტების განხორციელების ადგილების შერჩევა? გათვალისწინებულია 
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გარემოსდაცვითი მონაცემები? როგორ ხდება დაგეგმვა? რა არის 
გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი მომსახურების დაგეგმვისა და 
განვითარების პროცესში ?

9. აკვირდებით თუ არა წყლის ხელმისაწვდომობის ევოლუციას 
საქართველოში? როგორ ფიქრობთ, გათვალისწინებულია თუ არა 
კლიმატური რისკები სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების 
სტრატეგიებში?

10. აკვირდებით თუ არა კონკურენციას წყლის სხვადასხვა გამოყენებას შორის? 
როგორია ტენდენცია? როგორ ხდება გარიგებები ?

11. აკვირდებით თუ არა წყლის გამოყენების ევოლუციას სარწყავად?

12. არის თუ არა შეფასებული გადაწყვეტილებების ზემოქმედება წყლის 
მენეჯმენტზე, გარემოზე და ირიგაციის შესრულებაზე?

13. ხედავთ თუ არა რეაბილიტაციის პროექტების გავლენას წყლის 
ხელმისაწვდომობაზე და წყალზე მოთხოვნაზე?

14. ირიგაციისა და სტრატეგიის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის 
ძირითადი ცვლილებები, რაც ხელს უწყობს სტრატეგიას? რა არის მიზნები?

15. როგორ ფიქრობთ, განსაზღვრული სტრატეგია საშუალებას მოგცემთ 
გადაჭრათ წარმოშობილი პრობლემები და გააუმჯობესოთ სარწყავი 
სექტორის საქმიანობა?

16. ითვალისწინებს თუ არა სტრატეგია კლიმატის რისკებს?

17. როგორ ფიქრობთ, ჯერ რამე უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ აგვიხსნათ რა და რატომ?

18. რა არის ძირითადი დაბრკოლებები (თქვენი გადმოსახედიდან) სტრატეგიის 
განხორციელებაში (ეროვნული მასშტაბით, აუზის მასშტაბით, სქემის 
მასშტაბით, ფერმის მასშტაბით)

19. არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
არის თუ არა რაიმე ცვლილება, რომელსაც შესთავაზებთ მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

20. საკანონმდებლო პერსპექტივიდან, არის თუ არა საირიგაციო სექტორის 
მუშაობის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ყველა ინსტრუმენტი, თუ არ არის 
საკმარისი საკანონმდებლო ბაზა?



164 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

21. არსებობს თუ არა შეფასების მექანიზმები, რომ სისტემატურად და 
რეგულარულად შეფასდეს შესრულება და ეფექტურობა, ხარვეზები და 
გადაფარვები?

22. ფიქრობთ, რომ ზოგიერთი მონაწილე (თუ უნ უნდა იყოს) არ არის 
გათვალისწინებული სტრატეგიაში?

23. იყავით თუ არა ჩართული დისკუსიებში IRBM-ის (და წყლის მართვის შესახებ 
კანონის) და ირიგაციის და დრენაჟის სტრატეგიის ურთიერთქმედების 
შესახებ?

24. როგორია თქვენი მოლოდინი წყლის მართვის შესახებ კანონის დამტკიცების 
შემდეგ განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით (გამოწვევები, 
გაჩენილი შესაძლებლობები)?

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარების სააგენტო

1. როგორ შეაფასებდით სარწყავი და სადრენაჟე სექტორების მუშაობას?

2. რამდენად აფერხებს დარგის დღევანდელი მდგომარეობა სოფლის 
მეურნეობას და სოფლის განვითარებას? რა არის ძირითადი 
დაბრკოლებები?

3. რა შეიძლება იყოს სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების 
გავლენა? გაქვთ რაიმე კონკრეტული შემთხვევა ან წარმატების ისტორია?

4. რამდენად სანდოა წყლის სერვისი? რამდენად მოქნილია? რამდენად 
სამართლიანია? რა მდგომარეობაა გვალვის შემთხვევაში?

5. როგორ აღწერთ ურთიერთობას წყლის მომსახურების მიმწოდებლებსა და 
წყლის მომხმარებლებს შორის?

6. როგორ შეაფასებდით ირიგაცია და დრენაჟი ტექნოლოგიების 
ტექნოლოგიურ განვითარებას ფერმის დონეზე? არის თუ არა განსხვავება 
ფერმის ზომის მხრივ? რა არის ეს განსხვავებები?

7. რა მიმდინარე პროექტებს ახორციელებთ სარწყავი ტექნოლოგიების 
ხელმისაწვდომობისთვის? ხელმისაწვდომია თუ არა ამ პროექტების 
მონაცემები?

8. გაქვთ თუ არა რაიმე მონაცემი ან შეფასება სარწყავი სექტორის მიმართ 
ფერმერების დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით?
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9. როგორ ხედავთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების როლს 
სამელიორაციო სერვისების საერთო განვითარებაში? რა როლი აქვს მას 
სოფლის მთლიან განვითარებაში?

10. თქვენი გადმოსახედიდან შესაძლებელია თუ არა წყალმომარაგების 
დანერგვა სარწყავი სექტორში? რა შეიძლება იყოს ძირითადი შეზღუდვები?

11. რა არის თქვენთვის ეფექტური სარწყავი სერვისი? როგორ განსაზღვრავდით 
მას?

12. რა შეიძლება იყოს, თქვენი აზრით, სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების 
მამოძრავებელი ძალა?

13. იყავით თუ არა ჩართული სარწყავი სტრატეგიის მომზადებაში? იყავით 
თუ არა ჩართული სადრენაჟე სტრატეგიის პროექტის მომზადებაში? იცით, 
რატომ არ არის დასრულებული სადრენაჟე სტრატეგია?

14. არსებობს თუ არა მექანიზმები სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის, სოფლის 
განვითარების სტრატეგიის ან სარწყავი სტრატეგიის წინსვლის ხარისხის 
მონიტორინგისათვის? როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები სტრატეგიების 
იმპლემენტაციის მიმართულებით და, საჭიროების შემთხვევაში, 
მაკორექტირებელი მოქმედებების გატარების მიზნით ?

15. ირიგაციისა და სტრატეგიის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის 
ძირითადი ცვლილებები, რაც ხელს უწყობს სტრატეგიას? რა არის მიზნები?

16. ითვალისწინებს თუ არა სტრატეგია კლიმატის რისკებს? უფრო ზოგადად 
გათვალისწინებულია თუ არა ეს რისკები პოლიტიკისა და პროექტების 
შემუშავებისას?

17. რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სარწყავი სტრატეგიაში?

18. არსებობს თუ არა სხვა პოლიტიკა, რომელიც გააუმჯობესებს სარწყავი 
სექტორის საქმიანობას? შეგიძლიათ აღწეროთ ისინი?

19. აკვირდებით თუ არა სარწყავი სტრატეგიის გარკვეულ გავლენას? თუ კი, რა 
გავლენას ახდენს ის? თუ არა, რატომ, თქვენი აზრით?

20. რა არ განხორციელდა? თუ იცით რატომ?

21. როგორ ფიქრობთ, ჯერ რაღაც უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ აგვიხსნათ რა და რატომ?
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22. არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
არის თუ არა რაიმე ცვლილება, რომელსაც შესთავაზებთ მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

23. განხორციელების პერიოდის ბოლოს რა მოგვცემს საშუალებას ვთქვათ, 
რომ სტრატეგია წარმატებული იყო? ანალოგიურად, რა განაპირობებს იმის 
თქმას, რომ სტრატეგია წარუმატებელი იყო?

24. რას ფიქრობთ წყლის მართვის მთლიან სექტორზე? როგორ ფიქრობთ 
წყლის მართვისა და აუზის მართვის სტრუქტურების შესახებ ახალ კანონზე? 
ეს ახალი კანონი სასარგებლოა?

25. არსებობს თუ არა დებულებები, ჩარჩოები ან ინსტრუმენტები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ სხვა სექტორებში მიღებული გადაწყვეტილებები 
არის წყლის თვალსაზრისით სარწყავი და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების თვალსაზრისით?

26. არსებობს თუ არა კონფლიქტების შერბილებისა და მოგვარების 
მექანიზმები? რამდენად კომპლექსურია ეს პროცესი და როგორია ამ 
პროცესის მასშტაბები?

27. არსებობს თუ არა შიდა და ინტერსექტორული დიალოგის პლატფორმები და 
პროფესიონალთა ქსელები გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებისთვის?

მიწის მდგრადი მართვისა და 
მიწათსარგებლობის მონიტორინგის 
ეროვნული სააგენტო

1. რა არის ძირითადი გამოწვევები მიწის მართვასთან დაკავშირებით 
საქართველოში? მიწის ფრაგმენტაცია? რაიმე სხვა საკითხი?

2. რა არის ძირითადი გამოწვევები მიწის რეგისტრაციის პროცესში? რა სახის 
დაბრკოლებების წინაშე დგახართ?

3. რა შეზღუდვებს აწყდებიან ფერმერები მიწის რეგისტრაციაში?

4. რა პროგრამები ხორციელდება მიწის რეგისტრაციის წახალისებისთვის?

5. არის თუ არა მიწის კონფლიქტები, რომელთა შესახებაც თქვენთვის 
ცნობილია რომ ისინი ირიგაციის და დრენაჟის სტრატეგიასთან ან წყალთან 
წვდომასთან? როგორ აგვარებთ ამ კონფლიქტებს?
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6. იცით თუ არა ირიგაციის ან დრენაჟის სტრატეგიები? რას ხედავთ ამ 
სტრატეგიების განხორციელების მთავარ გამოწვევად?

7. რა სახის კავშირებს ხედავთ სარწყავი სექტორის საქმიანობასა და 
მიწათმფლობელობის მდგომარეობას შორის?

8. იყავით თუ არა ჩართული სარწყავი სტრატეგიის მომზადებაში?

9. არსებობს თუ არა სხვა პოლიტიკა, რომელიც გააუმჯობესებს სარწყავი 
სექტორის საქმიანობას? შეგიძლიათ აღწეროთ ისინი?

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო, ენერგეტიკული პოლიტიკისა და 
საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტი

1. იცით თუ არა ირიგაციის სექტორში განვითარებული მოვლენები? როგორია 
თქვენი ინფორმირებულობა სარწყავი სტრატეგიის შესახებ? რას ფიქრობთ 
მის მიზანშეწონილობაზე? არის თუ არა რაიმე შეზღუდვა ენერგეტიკის 
სექტორის განვითარებისთვის პრობლემატური?

2. არის თუ არა წყალთან დაკავშირებული კონფლიქტები სარწყავი და 
ენერგეტიკის სექტორებს შორის? როგორ წყდება ისინი ჩვეულებრივ?

3. დაინტერესებულნი არიან თუ არა ინვესტორები არსებულ ან პოტენციურ 
სარწყავ რეზერვუარებზე ელექტროსადგურების განვითარებით? 
რა ღონისძიებები ხორციელდება ამ შემთხვევაში? არსებობს რაიმე 
განსაკუთრებული მკურნალობა ამ ტიპის ინვესტორებისთვის?

4. მიიღო თუ არა მონაწილეობა ელექტროსადგურის ინვესტორმა სარწყავი 
პროექტის შემუშავებაში? თუ ასეა, როგორი იყო წყლის გამოყენების 
მოწყობა? მოგაწოდეთ რაიმე კონკრეტული სარგებელი?

5. განიხილეთ კლიმატის ცვლილების დაფიქსირებული და პოტენციური 
ზემოქმედება. რა ფორმით არის ის მოსალოდნელი? როგორ განისაზღვროს 
პრიორიტეტები წყლის მოხმარების კუთხით?

6. თუ არა კომიტეტი, რომელიც განიხილავს ეროვნულ ან ადგილობრივ 
დონეზე წყლის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებს?

7. რას ფიქრობთ წყლის მართვის მთლიან სექტორზე? როგორ ფიქრობთ 
წყლის მართვისა და აუზის მართვის სტრუქტურების შესახებ ახალ კანონზე? 
გამოსადეგია?
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8. არსებობს თუ არა დებულებები, ჩარჩოები ან ინსტრუმენტები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ სხვა სექტორებში მიღებული გადაწყვეტილებები 
გონივრული იყოს ირიგაციის და წყლის თვალსაზრისით და სარწყავი და 
სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით?

9. არსებობს თუ არა კონფლიქტის შერბილებისა და მოგვარების მექანიზმები? 
რამდენად კომპლექსურია ეს პროცესი და როგორია ამ პროცესის მასშტაბები?

10. არსებობს თუ არა დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგის 
პლატფორმები და პროფესიონალთა ქსელები გამოცდილების და ცოდნის 
გაზიარებისთვის?

სემეკი, სატარიფო დეპარტამენტი წყლის 
განყოფილება.

1. ასახავს თუ არა სტრატეგია სარწყავი მომსახურების მიმწოდებლების 
განვითარების გეგმებს? რა არის და რა აკლია? აძლიერებს თუ არა 
სტრატეგია ამ განვითარების გეგმებს?

2. არის თუ არა მკაფიოდ განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები 
ირიგაცია და დრენაჟი სტრატეგიის განხორციელებისთვის?

3. არსებობს თუ არა გზამკვლევისტრატეგიის განხორციელებაში ჩართული 
თითოეული დაინტერესებული მხარისთვის, თუ არსებობს მხოლოდ ზოგადი 
საგზაო რუკა?

4. რა არის წყლის ტარიფის რეფორმის ძირითადი შეზღუდვები?

5. აქვთ თუ არა ჩართულ დაინტერესებულ მხარეებს ავტონომიის, პერსონალის 
და ბიუჯეტის ადეკვატური დონე თავიანთი ფუნქციების შესასრულებლად და 
სტრატეგიის განსახორციელებლად? მითუმეტეს სემეკის შემთხვევაში?

6. მზად ხართ დაიწყოთ სარწყავი და სადრენაჟე სექტორების რეგულირება? რა 
არის მზადყოფნის დონე? კიდევ რა უნდა გაკეთდეს?

7. არის თუ არა წყლის ანგარიშები გამოყოფილი წყლის ფულის 
მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად?

8. რა არის ძირითადი გამოწვევები სემეკის მიერ სარწყავი ტარიფების 
რეგულირებისას?

9. მომხრე ხართ თუ არა წყლის მომხმარებელთა ასოციაციის დაარსების? 
თუ კი, რატომ? თუ არა, რატომ? გეგმავთ თუ არა აქტიურ ჩართულობას 
ასოციაციაში? თუ კი, რატომ? თუ არა, რატომ?
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10. საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია თუ არა სემეკს დაარეგულიროს წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციებიც? როგორია პოტენციური გამოწვევა და 
სარგებელი?

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
1. როგორ შეაფასებდით თქვენი წევრებისთვის სარწყავი სერვისის მიწოდებას? 

ხშირად გესმით პრობლემები? რა სახის პრობლემები გესმით?

2. აქვს თუ არა ასოციაციას სარწყავი პროექტები?

3. ირიგაციისა და სტრატეგიის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის 
ძირითადი ცვლილებები, რაც ხელს უწყობს სტრატეგიას? რა არის მიზნები? 
რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სტრატეგიაში?

4. რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფზე?

5. სარწყავი სისტემის თვითმდგრადობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა 
სარწყავი ტარიფების გაზრდა. არის თუ არა სისტემაში რაიმე კონკრეტული 
ცვლილება ან გაუმჯობესება, რამაც შეიძლება ტარიფის ზრდა მისაღები 
გახადოს? თუ კი, რომელი? თუ არა, რატომ?

6. როგორია ფერმერების წილი, რომლებიც არ იხდიან საფასურს მიღებული 
წყლის მომსახურებისთვისაში? რა არის გადაუხდელობის ძირითადი მიზეზები?

7. როგორია წყლის მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონე? რა 
ხორციელდება იმისთვის, რომ წყლის მომხმარებლებმა გააცნობიერონ 
წყლის ტარიფის შეცვლის აუცილებლობა?

8. როგორ ხედავთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების შექმნის 
შესაძლებლობას? როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მთავარი გამოწვევები? რა 
არის ძირითადი სარგებელი?

9. რა არის თქვენთვის ეფექტური სარწყავი სერვისი? როგორ განსაზღვრავდით 
მას?

10. რამდენად სანდოა წყალმომარაგება? რამდენად მოქნილია? რამდენად 
სამართლიანია? რა მდგომარეობაა გვალვის შემთხვევაში?

11. როგორია მომსახურების მიმწოდებლების ანგარიშვალდებულების დონე 
წყლის მომხმარებლების წინაშე?

12. როგორ აღწერთ მიმდინარე ურთიერთობას წყლის სერვისის 
მომწოდებლებსა და წყლის მომხმარებლებს შორის?
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13. როგორ ფიქრობთ, წყლის მომხმარებლებს შეუძლიათ ან უნდა მიიღონ 
მონაწილეობა წესების განსაზღვრაში ადგილობრივ დონეზე, თუ უკეთ 
ჩაერთონ სექტორის მუშაობის გაუმჯობესებაში? რატომ ფიქრობთ ასე? 
როგორ ხორციელდება ეს ან შეიძლება განხორციელდეს?

14. როგორია წყლის გამოყენების წესების დაცვის არსებული მექანიზმები? 
ეფექტურია ისინი?

15. რა შეიძლება იყოს, თქვენი აზრით, ირიგაციის სექტორის გაუმჯობესების 
მამოძრავებელი ძალა?

16. როგორ ფიქრობთ, განსაზღვრული სტრატეგია საშუალებას მოგცემთ 
გადაიჭრას წარმოშობილი პრობლემები და გაუმჯობესდეს სარწყავი 
სექტორის საქმიანობა?

17. რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სტრატეგიაში?

18. გქონდათ თუ არა კონსულტაცია სარწყავი სტრატეგიის მოსამზადებლად? 
სოფლის მეურნეობის სტრატეგიისთვის? გქონდათ თუ არა კონსულტაცია იმ 
ადგილების შერჩევაზე, სადაც სარეაბილიტაციო პროექტები ხორციელდება?

19. უკვე აკვირდებით სარწყავი სტრატეგიის გარკვეულ გავლენას? თუ კი, რა 
გავლენას ახდენს? თუ არა, რატომ, თქვენი აზრით?

20. განხორციელების პერიოდის ბოლოს რა საშუალებას მოგვცემს ვთქვათ, რომ 
სტრატეგია წარმატებული იყო? ანალოგიურად, რა გვაიძულებს ვთქვათ, რომ 
სტრატეგია წარუმატებელი იყო?

21. ჩართული ხართ თუ არა სტრატეგიების მონიტორინგსა და შეფასებაში?

22. რა არის ირიგაციის სექტორთან და სტრატეგიის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ძირითადი რისკები? როგორ შეიძლება ამ რისკების 
შერბილება?

23. რას ფიქრობთ წყლის მართვის მთლიან სექტორზე? როგორ ფიქრობთ 
წყლის მართვისა და აუზის მართვის სტრუქტურების შესახებ ახალ კანონზე? 
ეს ახალი კანონი სასარგებლოა?

24. არსებობს თუ არა დარგის შიდა და დარგთაშორისი დიალოგის 
პლატფორმები და პროფესიონალთა ქსელები გამოცდილების და ცოდნის 
გაზიარებისთვის?

25. განიხილეთ ინოვაცია.

26. განიხილეთ კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება.
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დონორთა საზოგადოება
1. ირიგაციასთან დაკავშირებულ რა პროექტებს უჭერთ მხარს საქართველოში? 

შეგიძლიათ აღწეროთ ისინი რამდენიმე სიტყვით?

2. ვინ არიან თქვენი მთავარი თანამოსაუბრეები?

3. რა სახის შეზღუდვებს აწყდებით პროექტების განხორციელებისას?

4. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა არის ძირითადი გაკვეთილები, 
რაც ისწავლეთ ბოლო პროექტებიდან?

5. სარწყავი სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის ძირითადი 
საკითხები და შეზღუდვები? რა არის მთავარი გამოწვევები? შეგიძლიათ 
მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი საკითხი ან შეზღუდვა? შეგიძლიათ მათი 
პრიორიტეტი?

6. რა არის სექტორის ძირითადი ძლიერი მხარეები?

7. როგორ შეაფასებდით სარწყავი სექტორის მუშაობას 0-დან 5-მდე სკალით 
(0 = ძალიან ცუდი და 5 = ძალიან კარგი)?

8. რომელი განზომილებების მიხედვით განსაზღვრავდით სარწყავი სექტორის 
საქმიანობას? მიუთითეთ შესრულების მინიმუმ ხუთი შესაძლო ინდიკატორი.

მომსახურების მიწოდება

9. რა არის თქვენთვის ეფექტური სარწყავი სერვისი? როგორ განსაზღვრავდით 
მას?

10. რა ძირითადი ელემენტებია გასათვალისწინებელი, როდესაც საქმე ეხება 
ირიგაციის ეფექტიანობას? შეგიძლიათ მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი?

11. თქვენი გამოცდილებიდან რამდენად სანდოა წყალმომარაგება 
საქართველოში? რამდენად მოქნილია? რამდენად სამართლიანია?

12. რას ფიქრობთ ქართულ მელიორაციაზე?

13. თქვენი აზრით, საკმარისია თუ არა ტექნიკური და ფინანსური 
შესაძლებლობები სარწყავი სექტორის განვითარებისთვის და 
ყოველდღიური მენეჯმენტისთვის?

14. როგორ ფიქრობთ, შესაბამება თუ არა სისტემის ექსპლუატაციისა და 
ტექნიკური მომსახურების ხარჯების ამჟამინდელი დონე წყლის ეფექტურ 
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გამოყენებასთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან? როგორ ფიქრობთ, 
გრძელვადიან პერსპექტივაში მდგრადია ოპერაციებისა და ტექნიკური 
მომსახურების ხარჯების არსებული დონე?

15. რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფზე?

16. როგორ ფიქრობთ წყლის გადასახადის დაწესებაზე? ეფექტურია? უნდა 
გაუმჯობესდეს ეს სისტემა?

17. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა არის წყლის ტარიფის 
რეფორმის ძირითადი შეზღუდვები?

ინსტიტუციური შესაძლებლობები

18. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მონაცემები და პროგნოზები 
სარწყავი წყლის მოთხოვნილების შესახებ და არის თუ არა წამყვანი 
გადაწყვეტილებები რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესების პროექტებისთვის? 
თუ კი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სანდოა ისინი? უფრო ზოგადად, რა 
კრიტერიუმებით ხდება პროექტების შერჩევა განსახორციელებლად.

19. არის თუ არა შეფასებული გადაწყვეტილებების ზეგავლენა წყლის 
მენეჯმენტსა და სარწყავ სამუშაოებზე?

20. აკვირდებით თუ არა რეაბილიტაციის პროექტების გავლენას წყლის 
მომსახურებაზე და სარწყავი სექტორის საქმიანობაზე?

21. რა არის ძირითადი მიმდინარე და მომავალი პროექტები, რომლებიც ეხება 
სარწყავი სექტორის გაუმჯობესებას?

22. რა შეიძლება იყოს, თქვენი აზრით, სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების 
მამოძრავებელი ძალა?

23. ირიგაციისა და სტრატეგიის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის 
ძირითადი ცვლილებები, რაც ხელს უწყობს სტრატეგიას? რა არის მიზნები?

24. როგორ ფიქრობთ, განსაზღვრული სტრატეგია საშუალებას მოგცემთ 
გადაჭრას წარმოშობილი პრობლემები და გააუმჯობესოს სარწყავი 
სექტორის საქმიანობა?

25. ითვალისწინებს თუ არა სტრატეგია კლიმატის რისკებს? უფრო ზოგადად, 
გათვალისწინებულია თუ არა ეს რისკები პოლიტიკისა და პროექტების 
შემუშავებისას?
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26. აკვირდებით თუ არა ამ ქმედებების გარკვეულ გავლენას? თუ კი, რა 
გავლენას ახდენს? თუ არა, რატომ, თქვენი აზრით?

27. რა არ განხორციელებულა ჯერ? იცით თუ არა რატომ? როგორ ახსნით 
ირიგაციის მართვის ტრანსფერის განხორციელების შეფერხებებს?

28. რას ფიქრობთ წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციების რეფორმაზე?

29. რა შეიძლება გაუმჯობესდეს სტრატეგიაში?

30. როგორ ფიქრობთ, ჯერ რაღაც უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ ამიხსნათ რა და რატომ?

31. ნათელია თუ არა სარწყავი სექტორის გაუმჯობესების გზა ირიგაცია და 
დრენაჟი სტრატეგიაში? გასაგებია შენს გონებაში?

32. ფიქრობთ თუ არა უწყვეტად სტრატეგიის გაუმჯობესებაზე (მაგალითად, 
ახალი აქტივობების დამატებით)? რომელია ისინი? ეს მოსაზრებები 
გამოთქვით არაოფიციალურად თუ ფორმალიზებულ ასპარეზზე?

33. როგორ ფიქრობთ, აქტივობების თანმიმდევრობა გასაგებია ყველა 
დაინტერესებული მხარისთვის, როგორიც არ უნდა იყოს მასშტაბი? თუ არა, 
შეგიძლიათ დაწვრილებით ახსნათ?

34. არის თუ არა მკაფიოდ განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები 
სარწყავი სტრატეგიის განხორციელებისთვის?

35. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რამე გაუმჯობესდეს ამოცანების განაწილების 
გზით?

36. რა არის ძირითადი დაბრკოლებები (თქვენი გადმოსახედიდან) სტრატეგიის 
განხორციელებაში (ეროვნული მასშტაბით, აუზის მასშტაბით, სქემის 
მასშტაბით, ფერმის მასშტაბით)?

37. განხორციელების პერიოდის ბოლოს რა საშუალებას მოგვცემს ვთქვათ, რომ 
სტრატეგია წარმატებული იყო? ანალოგიურად, რა გვაიძულებს ვთქვათ, რომ 
სტრატეგია წარუმატებელი იყო?

38. არსებობს თუ არა სტრატეგიის განხორციელების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კოორდინაციის მექანიზმები? ვინ არის პასუხისმგებელი? 
არის თუ არა რაიმე ცვლილება, რომელსაც შესთავაზებთ მიმდინარე 
კოორდინაციის პარამეტრს მისი ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?
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39. გაქვთ თუ არა რეგულარული შეხვედრები სხვა დონორებთან თქვენი 
ქმედებების კოორდინაციის მიზნით?

40. არის თუ არა M&E პროცესი შემუშავებული იმ პროექტებისთვის, რომლებსაც 
მხარს უჭერთ? შეგიძლიათ აღწერა? როგორ გამოიყენება შედეგები 
აქტივობების ან პროექტების ხელახალი დიზაინისთვის? როგორია 
ხელისუფლებასთან დიალოგის ხარისხი?

41. არსებობს თუ არა სხვა პოლიტიკა, რომელიც გააუმჯობესებს სარწყავი 
სექტორის მუშაობას? შეგიძლიათ აღწეროთ ისინი?

42. საკანონმდებლო კუთხით, არსებობს თუ არა საირიგაციო სექტორის მუშაობის 
გაუმჯობესებისთვის საჭირო ყველა ინსტრუმენტი, თუ არასაკმარისია 
საკანონმდებლო ბაზა?

43. არსებობს თუ არა შეფასების მექანიზმები რომ სისტემურად და 
რეგულარულად შეფასდეს ეფექტურობა, ხარვეზები და გადაფარვა 
მარეგულირებელ ჩარჩოში?

44. როგორ ფიქრობთ, არ არის გათვალისწინებული სტრატეგიაში ზოგიერთი 
მონაწილე (ვინ უნდა იყოს)?

45. იცნობთ თუ არა სადრენაჟე სტრატეგიის პროექტს?

46.   რატომ არ არის დადასტურებული ეს სტრატეგია? უნდა გაუმჯობესდეს თუ არა 
ის? ახსენით რატომ?

47. უფრო გლობალური პერსპექტივიდან როგორ ფიქრობთ სოფლის 
მეურნეობის სექტორის წარმატებებზე? როგორ ფიქრობთ, ეს გავლენას 
მოახდენს სარწყავი სექტორზე?

48. რას ფიქრობთ ფერმაში არსებულ დინამიკაზე? არსებობს თუ არა რაიმე 
მხარდაჭერა ინოვაციებისთვის სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკაში ან 
სარწყავი ტექნოლოგიების ნაკვეთის დონეზე, მაგალითად? აკვირდებით თუ 
არა წყლის გამოყენების ევოლუციას?

მიწის პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი 
კონსულტანტები

1. რა არის ძირითადი პოლიტიკის ხარვეზები, რომლებიც თქვენ დაადგინეთ 
მიწის პოლიტიკის შენიშვნაში?

2. როგორ უკავშირდება ისინი სარწყავი სტრატეგიის განხორციელებას?



175რა არის წინსვლის შესაძლო გზა?

3. არის თუ არა ეს ხარვეზები მნიშვნელოვანი დაბრკოლება ირიგაციის 
სტრატეგიის განხორციელებისთვის?

4. როგორ უნდა მოგვარდეს ეს ხარვეზები? რა არის ძირითადი პოლიტიკის 
ინტერვენციები ან დასკვნები? როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს 
თქვენი რეკომენდაციების განხორციელება ირიგაციის სექტორზე?

ღირებულების ჯაჭვის პოლიტიკაზე 
პასუხისმგებელი კონსულტანტები
სარწყავი და სოფლის მეურნეობის განვითარება და 
სოფლის მეურნეობის სექტორის საქმიანობა

1. როგორ აისახება ირიგაციის და დრენაჟის სექტორის დღევანდელი 
მდგომარეობა სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებაზე?

2. რამდენად სანდოა წყლის სერვისი? რამდენად მოქნილია? რამდენად 
სამართლიანია? რა მდგომარეობაა გვალვის შემთხვევაში? შეუძლიათ თუ 
არა ფერმერებს იმდენი წყლის მიღება, რამდენიც სჭირდებათ და როდის 
სჭირდებათ?

3. წარმატებულ ღირებულების ჯაჭვებში ინტეგრირებული ფერმერები საიდან 
იღებენ წყალს?

4. წარმატებულ ღირებულების ჯაჭვებში ჩართული ფერმერები როგორ რწყავენ 
თავიანთ მინდვრებს (ტექნოლოგია)?

5. არის ეს დაკავშირებული სარწყავი სისტემის ამჟამინდელ საქმიანობასთან 
და წყლის ხელმისაწვდომობასთან?

6. განიხილავენ თუ არა ფერმერები სარწყავი ტექნოლოგიის ან კულტურების 
შეცვლას სარწყავი სისტემის ევოლუციის მიხედვით (მაგ., უფრო მაღალი 
საიმედოობა)?

7. ირიგაციაში ჩართული ფერმერების მცირე რაოდენობას მოჰყავს მაღალი 
ღირებულების მქონე სასოფლო-სამეურნეო კულტურები? 

8. შეიძლება თუ არა არსებობდეს რეალისტური გეგმა, რომ მცირე მესაკუთრე 
ფერმერების მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ გადაინაცვლოს დაბალი 
ღირებულების კულტურებიდან მაღალი ღირებულების კულტურებისკენ? არის 
ამისთვის გზა?
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სტრატეგიების მიზნები და ძირითადი შეზღუდვები

9. ირიგაციის სექტორის შესახებ თქვენი ცოდნის მიხედვით, რა არის ძირითადი 
საკითხები და შეზღუდვები? რა არის მთავარი გამოწვევები? შეგიძლიათ 
მიუთითოთ მინიმუმ ხუთი პრობლემა ან შეზღუდვა? შეგიძლიათ მათი 
პრიორიტეტის განსაზღვრა?

10. რომელია ძირითადი მიმდინარე და მომავალი პროექტები, რომლებიც ეხება 
სარწყავი სექტორის გაუმჯობესებას?

წინადადებები და მოსაზრებები გაუმჯობესებისთვის

11. როგორ ფიქრობთ, ჯერ რაღაც უნდა გაუმჯობესდეს ან შეიცვალოს 
სტრატეგიაში აღწერილი პოლიტიკის ცვლილებებისა და ქმედებების 
განსახორციელებლად? შეგიძლიათ ამიხსნათ რა და რატომ?

წყლის ტარიფი და მისი კომპონენტები

12. რას ფიქრობთ სარწყავი წყლის ტარიფზე? რას ფიქრობთ წყალმომარაგების 
ტარიფზე?

13. სარწყავი სისტემის თვითმდგრადობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა 
სარწყავი ტარიფების გაზრდა. არის თუ არა სისტემაში რაიმე კონკრეტული 
ცვლილება ან გაუმჯობესება, რამაც შეიძლება ტარიფის ზრდა მისაღები 
გახადოს? თუ კი, რომელი? თუ არა, რატომ?

14. როგორ ფიქრობთ, რა არის წყლის ტარიფის მაქსიმალური ზრდა, რომელიც 
თავსებადი იქნება სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებასთან?

რისკების მართვა

15. რა არის ირიგაციის სექტორთან და სტრატეგიის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ძირითადი რისკები? როგორ შეიძლება ამ რისკების 
შერბილება?

16. არსებობს თუ არა რისკის მართვის პროცესი? თუ კი, როგორ არის 
სტრუქტურირებული რისკის მართვის პროცესი?

17. რა მონაცემებია გასათვალისწინებელი რისკის მართვისთვის?
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ფერმერები
1. ამუშავებთ თუ არა თქვენს სასოფლო-სამეურნეო მიწას? რა არის ძირითადი 

კულტურები, რომლებსაც ამუშავებთ?

2. რა არის თქვენი მიწის ნაკვეთის საშუალო ზომა?

3. რა არის თქვენი ძირითადი შეზღუდვები? შეგიძლიათ მათი 
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა?

4. გჭირდებათ თუ არა თქვენი მიწის ნაკვეთის მორწყვა?

5. თუ ამჟამად რწყავთ მიწას, საიდან იღებთ წყალს? „საქართველოს 
მელიორაციისგან“ თუ სხვა პროვაიდერისგან? სხვა მიწისქვეშა თუ 
ზედაპირული წყლები? არჩევანი რომ გქონოდათ სხვა წყაროს ხომ არ 
აირჩევდით? 

6. ახერხებთ თუ არა იმდენი წყლის მიღებას, რამდენიც გჭირდებათ და როდის 
გჭირდებათ? კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება?

7. გახდა თუ არა თქვენი მოსავლის პროდუქტიულობის დაკარგვის მიზეზი 
სარწყავი სისტემის გაუმართაობა?

8. როგორ რწყავთ თქვენს მინდვრებს (ტექნოლოგია)? ეს 
დაკავშირებულია სარწყავი სისტემის ამჟამინდელ მუშაობასთან თუ 
წყლის ხელმისაწვდომობასთან? გიფიქრიათ თუ არა თქვენი სარწყავი 
ტექნოლოგიის ან მოსავლის შეცვლაზე, რაც დამოკიდებულია სარწყავი 
სისტემის ევოლუციაზე (მაგ., მაღალი საიმედოობა, მეტი წყლის 
ხელმისაწვდომობა და ა.შ.)? თუ ასეა, როგორ?

9. თუ გეგმავთ ან გაინტერესებთ თქვენი ფერმერული საქმიანობის ინოვაცია? 
შეიძლება დაგეხმაროთ სარწყავი სერვისის გაუმჯობესებაში? რატომ და 
როგორ?

10. მოქმედებს თუ არა სარწყავი სერვისის შესრულება თქვენი დამუშავებული 
მიწის პროდუქტიულობაზე? თუ არის შედარებით ახალი რეაბილიტირებული 
სარწყავი სისტემა, იმოქმედა თუ არა რეაბილიტაციამ პროდუქტიულობაზე? 
გამოიწვია ეს თქვენი კულტივირების ნიმუშის შეცვლა?

11. [თუ შპს “საქართველოს მელიორაციის” მომხმარებელი ხართ] როგორ 
აფასებთ შპს “საქართველოს მელიორაციის” მიერ გაწეულ მომსახურებას? 
რა არის მთავარი ნაკლოვანებები? რა უნდა გაუმჯობესდეს ყველაზე 
სასწრაფოდ? რამდენად სანდოა სერვისი?
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12. გაქვთ კონტრაქტი შპს “საქართველოს მელიორაციასთან“? თუ არ 
გაქვთ, მაგრამ სარგებლობთ შპს “საქართველოს მელიორაციის ”მიერ 
მოწოდებული წყლის სერვისით, რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება? 
როგორია ხელშეკრულების პირობები? იცნობთმათ?

13. იღებთ თუ არა კომპენსაციას არასანდო მომსახურების შემთხვევაში?

14. მისაღებია თუ არა თქვენთვის არსებული ტარიფის დონე?

15. არის თუ არა სისტემაში რაიმე კონკრეტული ცვლილება ან გაუმჯობესება, 
რამაც შეიძლება ტარიფის ზრდა მისაღები გახადოს? თუ კი, რომელი? თუ 
არა, რატომ?

16. არის თუ არა თქვენთვის პრობლემა შპს “საქართველოს მელიორაციის” 
მომსახურების ტარიფის გადახდა? რეგულარულად იხდით? თუ არა, რატომ?

17. წყლის მომსახურების მიმწოდებელთან კონფლიქტის შემთხვევაში რას 
აკეთებთ?

18. როგორ დააკვალიფიცირებდით თქვენს სერვის პროვაიდერთან 
ურთიერთობას?

19. იღებთ თუ არა ინფორმაციას შპს “საქართველოს მელიორაციისგან“? რა 
ტიპის ინფორმაციას? როგორ?

20. დაარეგისტრირეთ თქვენი სასოფლო-სამეურნეო მიწა? მიწის რეგისტრაცია 
პრობლემაა თქვენთვის? რა არის მთავარი დაბრკოლებები, რომლებსაც 
აწყდებით?

21. მომხრე ხართ WUA-ს დაარსების? თუ კი, რატომ? თუ არა, რატომ? გეგმავთ 
თუ არა აქტიურ ჩართულობას WUA-ში? თუ კი, რატომ? თუ არა, რატომ?



დანართი B
დაინტერესებული მხარეები 
ვისთანაც შედგა გასაუბრება 

ცხრილი 19 (B.1) დაინტერესებული მხარეები საქართველოს ირიგაციის და 
დრენაჟის სისტემაში, ვისთანაც შედგა გასაუბრება

უწყება სახელი, გვარი
თარიღი 
(2021)

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო

ოთარ შამუგია (მინისტრის 
მოადგილე) მაისი 27

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, პოლიტიკის ანალიზის 
დეპარტამენტი

ლაშა ზივზივაძე (პოლიტიკის 
კოორდინაციის სამმართველოს 
უფროსი)

აპრილი 22

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, ჰიდრომელიორაციის და 
მიწის მართვის დეპარტამენტი 

გიზო ჭელიძე აპრილი 28

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, ჰიდრომელიორაციის და 
მიწის მართვის დეპარტამენტი 

ეკატერინე სანაძე აპრილი 30

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, წყლის რესურსების დაცვის 
სამმართველო

მარინა მაკაროვა აპრილი 20

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე )



180 საქართველოში ირიგაციის მდგრადი, ეფექტიანი და გამძლე სისტემის ჩამოყალიბების დაბრკოლებები.

ცხრილი 19 (B.1) (გაგრძელება)

უწყება სახელი, გვარი
თარიღი 
(2021)

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, 

საფინანსო დეპარტამენტი
თამარ ზედგენიძე აპრილი 28

შპს “საქართველოს მელიორაცია” დავით წითლიძე (გენერალური 
დირექტორი) მაისი 21

შპს “საქართველოს მელიორაცია” თენგიზ ლაკირბაია (ტექნიკური 
დირექტორი) აპრილი 26

შპს “საქართველოს მელიორაცია”, 
პროექტის კოორდინაციის და 
საერთაშორისო ურთიერთობების 
დეპარტამენტი

ლევან ტაბატაძე, ნატა ხუცურაული, 
მიხეილ მარგველაშვილი მაისი 7

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ , 
წყლის მომხმარებელთა ორგანიზაციის 
მხარდაჭერის განყოფილება 

დავით ქაჯაია მაისი 7; 
მაისი 10

სოფლის მეურნეობის და სოფლის 
განვითარების სააგენტო გიორგი ჯიბლაძე მაისი 31

მიწის მდგრადი მართვის და 
მიწათსარგებლობის მონიტორინგის 
ეროვნული სააგენტო 

გიორგი მიშელაძე მაისი 20

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო, ენერგოსექტორის 
პოლიტიკის და საინვესტიციო პროექტების 
დეპარტამენტი 

თორნიკე ყაზარაშვილი მაისი 20

ფინანსთა სამინისტრო შოთა გუნია მაისი 17

სემეკი, ტარიფების დეპარტამენტი გოჩა ჩიტიძე, გიორგი ქელბაქიანი მაისი 20

სემეკი, წყალმომარაგების დეპარტამენტი გიგა ნადირაძე მაისი 20

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 
(GFA)

რატი კოჭლამაზაშვილი, ედვარდ 
შერმადინი აპრილი 23

მსოფლიო ბანკის პროექტი, GILMDP გიორგი კალანდაძე მაისი 17

USAID დავით წიკლაური მაისი 20

(იხ. ცხრილის გაგრძელება მომდევნო გვერდზე )
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ცხრილი 19 (B.1) (გაგრძელება)

უწყება სახელი, გვარი
თარიღი 
(2021)

AFD რაფაელ იოზანი, ტანგაი ვინსენტი მაისი 10

ADB ავთანდილ ცქვიტავა, ფრენკ 
რადსტეიკი მაისი 24

EIB სიჯორ ჯატინი მაისი 20

FAO ხავიერ სანჩეს ალვარესი მაისი 10

FinExCoop ქრისტოფ კორდონიე მაისი 28

GILMDP

ონო შააფი, დავით ქაჯაია - გევორგ 
მიჩიკიანი, სტივენ ჰოჯსონი (წყლის 
მომხმარებელთა ორგანიზაციის 
განვითარებაზე პასუხისმგებელი 
კონსულტანტები)

მარტი 31;

ივნისი 9

კონტრაქტორი
სალომე დეისაძე (მიწის პოლიტიკის 
დოკუმენტზე პასუხისმგებელი 
კონსულტანტი)

აპრილი 23

EUWI+, საქართველოს ოფისი ზურაბ ჯინჭარაძე მაისი 7

სოფლის და სოფლის მეურნეობის 
პოლიტიკის განვითარების ინსტიტუტი ილია კვიტაიშვილი მაისი 5

კონტრაქტორი Mark Svendsen (გარე ექსპერტი) მაისი 5

კონტრაქტორი David Tuchschneider (external 
expert) მაისი 11
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