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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარის შემადგენლობაში შედის. 

მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 636.5 კმ2-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 12%-ია. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ძირითადად დაბალ და საშუალო მთიანია, სიმაღლე 

ზღვის დონიდან 670-1600 მ-ის ფარგლებში იცვლება.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში. 

მუხრან-საგურამოს ვაკეზე ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის ცხელი ზაფხული და ზომიერად 

ცივი ზამთარი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 10.8°C, ნალექიანობა - 590 მმ 

წელიწადში. მთის ქედებზე კი ჰავა შედარებით გრილია. საშუალო მთის ზონაში კლიმატი 

ზომიერად ნოტიოა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 57.6 ათასი კაცია 

(geostat.ge). ეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 53%-ია. ანუ, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი შედარებით მჭიდროდაა დასახლებული. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

შეადგენს 72 კაცი/კმ2-ს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (67 კაცი/მ2) მაღალია.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 63 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი (მცხეთა) 

და 62 სოფელი. ქ. მცხეთა მუნიციპალური ცენტრია და მისი მოსახლეობა 7,700 კაცია, ანუ 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 13%. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტში 9,900 იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს.  

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში გავრცელებული 

ბუნებრივი საფრთხეებია: ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმები, ღვარცოფი, მეწყერი, ქვაზვავი, 

მდინარის ნაპირების ეროზია და გვალვა. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, სტიქიური 

http://www.geostat.ge/
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მოვლენების რაოდენობა ან ინტენსივობა მუნიციპალიტეტში უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში არაა მომატებული.  

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მეწყრული მოვლენები სოფ. ბებრისციხესთან 

გვხვდება, ღვარცოფი - სოფ. ცხვარიჭამიასთან, ქვაზვავი - შიომღვიმესთან, ხოლო 

ნაპირების წარეცხვა ფიქსირდება მდინარე ქსანზე, ნარეკვავზე, თესამსა და არაგვზე. 

მდინარეთა ნაპირების წარეცხვის პრევენციისთვის სრულდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

უფრო დეტალური ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ მუნიციპალიტეტის 

გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მცხეთის მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც მოიცავს ხანძრებს, წყალდიდობას, გვალვას, 

მეწყერს, ღვარცოფსა და მიწისძვრას.  

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 236 ჰა. სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ასეთი სიმწირე უკავშირდება ბოლო პერიოდში მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილებას, ასევე მიწის სავარგულების კატეგორიის 

შეცვლას განაშენიანების მიზნით.  

როგორც ეს მონაცემები გვიჩვენებს, მცხეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები საკმაოდ მცირეა. განსაკუთრებით მცირეა სათიბ-საძოვრები. ინფორმაცია 

სხვა კატეგორიაში გადატანილი ფართობის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ 

გააჩნია. თუმცა, შედარებისთვის შეიძლება მოყვანილი იქნას 2004 წლის სასოფლო-

სამეურნეო აღწერის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო მიწების ფართობი 12 760 ჰა-ს შეადგენდა.  

ამას გარდა, გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს სახნავ-სათესი და მრავალწლიანი 

ნარგავებით დაფარული ფართობების დეგრადაცია. კერძოდ, ადგილი აქვს მიწის 

ნაყოფიერების დაკარგვას და გამარილიანებას. დამლაშება ძირითადად მუხრანის ველზე 

ფიქსირდება. მიწის ნაყოფიერების დაკარგვის მიზეზად სახელდება ქარსაცავი ზოლების 

გაჩეხვა.  

 

მემცენარეობა 

როგორც აღინიშნა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირით 

გამოირჩევა. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში შეიმჩნევა 

მცენარეული კულტურების მოსავლიანობის შემცირება. ამის მიზეზებად სახელდება 
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მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კი დაბალპროდუქტიული სათესლე 

მასალა, მავნებლებთან, სარეველებთან და დაავადებებთან ბრძოლის არაეფექტური 

საშუალებების გამოყენება, სასუქების არათანმიმდევრული გამოყენება და თესლბრუნვის 

არარსებობა. ამას გარდა, მოსავლიანობის შემცირებას იწვევა ისეთი ფაქტორები, 

როგორიცაა არასაკმარისი რწყვა, ნიადაგის ნაყოფიერების დაკარგვა და გამარილიანება, 

ასევე გვალვები.   

სახნავ-სათესი მიწების დიდი ნაწილი რწყვას საჭიროებს. თუმცა, მათი სრულფასოვანი 

რწყვა ვერ ხერხდება საირიგაციო სისტემების ცუდი მდგომარეობის და სიმცირის გამო. 

ნაწილი მეურნეობებისა რწყვის დაწვიმების სისტემას იყენებს.  

 

მეცხოველეობა  

სათიბ-საძოვრების დეფიციტის გამო მცხეთის მუნიციპალიტეტი არახელსაყრელია 

მეცხოველეობის განვითარებისთვის. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტში 17-18 ათასი 

სული მსხვილფეხა პირუტყვია და მათი სულადობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

სტაბილურია.  

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში შემცირებულია წველადობა, რასაც 

პირუტყვის საკვების ნაკლებობას უკავშირებენ. ამასთან ერთად, მუნიციპალიტეტის 

სათიბ-საძოვრების ნაწილი დეგრადირებულია ჭარბი ძოვების და გვალვიანობის გამო. 

ფერმერთა ძირითადი ნაწილი ტრადიციულად უძღვება მეურნეობას; ინტენსიური 

მეცხოველეობის ფერმების კი მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში გვხვდება.  

 

სერვისები და პროექტები 

მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური. ამას 

გარდა, ყველა ტერიტორიულ ერთეულში არსებობს აგრონომი და ვეტერინარი. 

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ახალი ს/სამეურნეო ტექნიკა.  

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით ცენტრალურმა და ადგილობრივმა 

ხელისულფებამ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანადაფინანსებით 

აღადგინეს სარწყავი სისტემები და ფერმერებში გაავრცელეს ცოდნა რწყვის თანამედროვე 

მეთოდების შესახებ. ასევე, მათი ერთობლივი ძალისხმევით გაიხსნა საკონსულტაციო 

ცენტრი.  

 

4 ტყის რესურსები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსები 26 817 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 42%. აქ ძირითადად ფოთლოვანი ტყეებია 

გავრცელებული. ტყეების ნაწილი თბილისის ეროვნული პარკის ფარგლებშია დაცული.  
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ტყის რესურსიდან 512 ჰა ტყეკაფის კატეგორიაში გადის. სხვა კატეგორიის ტყეების 

ფართობის შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხე-ტყის ჭრის წლიური ლიმიტი 12 000 მ3-იდან 14 000 

მ3-მდე იცვლება. ჭრის მოცულობა ბოლო წლებში არ გაზრდილა. ტყის ჭრა მთლიანად 

სოციალური დანიშნულებით ხდება. 

ტყის მართვის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის სამმართველო ახორციელებს ტყის 

ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგს ტყისსაფარდაკარგულ უბნებზე. მათი ინფორმაციით, 

განაკაფ უბნებზე ტყის საფარის აღდგენა დაიკვირვება, ხოლო ნახანძრალებზე ტყის 

განახლება პრობლემატური საკითხია. ტყის საფარის განახლების ხელშემწყობი ზომები 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება.  

 

5 წყლის რესურსები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლებით. მცირე რაოდენობით არის ჭარბტენიანი ტერიტორიებიც (დაახლ. 20 

ჰა), რომლებიც ძირითადად მდინარის ჭალაშია განლაგებული. მუნიციპალიტეტს არ 

გააჩნია ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსი შესახებ. სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, წყლის რესურსი არაა საკმარისი წყალზე არსებული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები კი ბოლო წლებში 12 ჰა-თი შემცირდა სამოსახლო 

განაშენიანების გამო. სამომავლოდ კიდევ იგეგმება მდინარეთა ჭალების დაშრობა 

სხვადასხვა სამშენებლო პროექტებისთვის.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება როგორც ზედაპირული, ასევე 

მიწისქვეშა წყლები. ირიგაცია კი ზედაპირულ წყლებზეა დაფუძნებული. 

წყალმოხმარების შესახებ მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია. 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას არ გააჩნია ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, 

ხოლო არსებული წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა საშუალოა. ამასთან, ზოგ 

წყალამღებ ნაგებობას პრობლემები ექმნება წყალდიდობის დროს. სანაკალიზაციო 

კოლექტორები მხოლოდ დიდ დასახლებებშია მოწყობილი.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა.   

 

6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 
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მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მდ. მტკვრითა და მისი შენაკადებით, 

რომელთაგან ყველზე დიდია მდ. ქსანი და მდ. არაგვი. მდინარეთა კალაპოტების 

ბუნებრივი დინამიკაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ინერტული მასალის 

მოპოვება, ასევე ხელოვნური წყალსაცავები. მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრებმა 

მდინარეთა კალაპოტებზე ზემოქმედებით გამოწვეულ პრობლემებზე დეტალური 

ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს. თუმცა, მათ აღნიშნეს, რომ მდ. არაგვზე არსებული 

ჟინვალის წყალსაცავის გამო მდინარის მიერ ჩამოტანილი ინერტული მასალის რესურსი 

გაუნახლებადია და შესაბამისად, ქვიშა-ხრეშის მოპოვება მნიშვნელოვან პრობლემას 

წარმოადგენს. მათი ინფორმაციით, ამ მიზეზის გამო ქ. მცხეთის მიმდებარედ 

განადგურდა მდინარის ჭალის 100 მ-ის სიგანის მონაკვეთი. სამუშაო ჯგუფი თვლის, რომ 

ლიცენზიების გაცემისას დაბალანსებული უნდა იქნას ასეთი საკითხები.  

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში წარმოება მეტ-ნაკლებად განვითარებულია. 

მუნიციპალიტეტის საწარმოებია ქაღალდის საწარმო „ნეოპრინტი“, ლუდსახარში 

„ნატახტარი“, ტკბილეულის საწარმო „ბარამბო“, რამდენიმე მეფრინველეობის ფაბრიკა და 

სხვა.  

შეხვედრის მონაწილეებს მწირი ინფორმაცია გააჩნიათ თუ რამდენად იყენებენ 

მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოები გარემოსდაცვით მიდგომებს.  

 

8 ნარჩენების მართვა 

მუნიციპალიტეტში წლიურად საშუალო 32 000 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი გროვდება. 

ნარჩენების შეგროვება ძირითადად დიდი დასახლებებიდან ხდება. განსათავსებელად 

იყენებს სოფ. ქსნის ტერიტორიაზე არსებულ 0.5 ჰა ფართობის ნაგავსაყრელს, რომელიც 

ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა 

და ნაგავსაყრელის აირების მართვის სისტემები. ნარჩენების მართვა ხორციელდება 

დასუფთავების ტერიტორიული სამსახურის მიერ.  

მცირე დასახლებები, საიდანაც ნარჩენების გატანა არ ხდება, ნარჩენებს განათავსებენ 

არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე.  

ნარჩენების მართვის გასაუმჯობესებლად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ნარჩენების 

შეგროვების გასაუმჯობესებელი პროექტები. ამას გარდა, ერთეულ შემთხვევაში 

ხორციელდება ფერმის დონეზე ბიოგაზის მოხმარების პროექტები.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 
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მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატიც 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს:  

 წყალმომარაგების და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია 

 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 

 ფერმერების ინფორმირება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

შესახებ, ასევე ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრის შექმნა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. თუმცა, მათ არა აქვთ გააზრებული, თუ რა საკითხები 

შეიძლება ხდიდეს მუნიციპალიტეტს მოწყვლადს კლიმატის ცვლილების მიმართ,  

 

10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის 

სახასიათოა ძლიერი ქარები, თავსხმა წვიმები, ღვარცოფი, მეწყერი, ქვაზვავი, მდინარეთა 

ნაპირების წარეცხვა და გვალვები. ბუნებრივი საფრთხეების რისკები მნიშვნელოვნად 

გაზრდილია ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ზემოქმედება მდინარეთა კალაპოტის დინამიკაზე. კერძოდ, როგორც 

ჩანს, მდინარეებზე მოწყობილი წყალსაცავები და ინერტული მასალის მოპოვება 

წყალსაცავების ქვედა ბიეფში მდინარეთა ნაპირების წარეცხვას მნიშვნელოვნად 

აძლიერებს.  

სოფლის მეურნეობა - მცხეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

ფართობი ძალიან მცირეა. ამიტომ, მუნიციპალიტეტი არახელსაყრელია ექსტენსიური 

სოფლის მეურნეობისთვის. ამავ დროულად, სოფლის მეურნეობა მუნიციპალიტეტში 

ძირითადად ექსტენსიურია. ამისი შედეგია ის, რომ მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს 

გადაძოვებას, ასევე ნიადაგის ეროზიას და დამლაშებას.  

გარდა ნიადაგის ეროზიისა და დამლაშებისა მემცენარეობის წინაშე მდგარი გამოწვევაა 

სარწყავი სისტემების გაუმართაობა და წყლის რესურსებს სიმცირე. ამავდროულად, 

რწყვისთვის ძირითადად ტრადიციულ არხოვან მეთოდს იყენებენ, რასაც წყლის დიდი 

დანაკარგი ახლავს და ნიადაგის დამლაშებასაც უწყობს ხელს; თუმცა, ადგილ-ადგილ 

უკვე დაინერგა დაწვიმებით რწყვის მეთოდიც.  

მემცენარეობის მსგავსად მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობაც ექსტენსიურია. საძოვრების 

სიმწირის გამო კი მნიშვნელოვანია გადაძოვების პრობლემა.  

ტყის რესურსები - მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეებითაა 

დაფარული. ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ქარსაცავი 
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ზოლების მნიშვნელოვანი შემცირება. ტყეების აღდგენა-განაშენიანება მუნიციპალიტეტში 

არ ხდება.  

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

შეზღუდულია და არაა საკმარისი არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. წყლის 

რესურსების დეფიციტს ამწვავებს წყალმომარაგების და სარწყავი სისტემების 

გაუმართაობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებებს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლების შემკრებ-

გამწმენდი ნაგებობები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის რესურსების დაბინძურება.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. კერძოდ, ამ მიმართულებით ხორციელდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების 

რეაბილიტაცია, სხვა.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ქარების ზემოქმედებას და 

ქარისმიერ ეროზიას, ასევე ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის 

დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, უპირველეს ყოვლისა ინტენსიურ 

მეცხოველეობაზე გადასვლა. საძოვრებისთვის კი საჭიროა დადგინდეს რეალურად 

რა რაოდენობის პირუტყვის ძოვებაა დასაშვები და შეძლებისდაგვარად დაცული 

იქნას ეს ნორმები.  

 ეროზირებული სათიბ-საძოვრების აღდგენა, რისთვისაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბალახის თესვა, დროებით შეიზღუდოს ძოვება ეროზირებულ 

მონაკვეთებზე და სხვა.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  
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 ლიცენზიის გამცემი ორგანოების ინფორმირება მდინარეთა კალაპოტებიდან 

ინერტული მასალის მოპოვებით გამოწვეული მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 

შესახებ.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და  

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


