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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 

აბაშის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

აბაშის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობზე, სამეგრელო-ზემოსვანეთის 

მხარეში,ზღვის დონიდან 20-50 მ-ზე. მისი ფართობი შეადგენს 32 050 ჰა-ს. 

ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩრდილოეთით ესაზღვრება მარტვილის მუნიციპალიტეტი, 

აღმოსავლეთით ხონისა და სამტრედიის, სამხრეთით სამტრედიისა და ლანჩხუთის, 

დასავლეთით სენაკის მუნიციპალიტეტები. 

მუნიციპალიტეტში გაბატონებულია ნოტიო სუბტროპიკული ჰავა, საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 140C, წლის ყვეზე ცივი თვის,იანვრის, ტემპერატურაა 4,90C, ხოლო 

ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის, 22,90C. ტერიტორიულ ერთეულში ნალექების წლიური 

რაოდენობაა 1620 მმ, გაზაფხულზე იცის მოულოდნელი ყინვები. ზაფხული ზოგჯერ 

გვალვიანია. ქარები მუსონურია, ხშირია ფიონები და ბრიზები. 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია ჰიდროგრაფიული ქსელით. აქ უმეტესად მოცემულია 

მდინარეთა ქვემო დინებები. საზრდოობა შერეული ხასიათისაა. წყალდიდობა 

ახასიათებთ გაზაფხულზე, წყალმცირობა ზამთარში. მდინარეებიდან აღსანიშნავია: 

რიონი, ცხენისწყალი, აბაშა. მცირე მდინარეებია: ნოღელა, კოვზა, ზანა. აბაშის სამხრეთ-

დასავლეთ ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია. 

ნიადაგები ძირითადად ალუვიურ-კარბონატულია. რიონის მარცხენა სანაპიროზე კი 

ჭაობიანი ნიადაგებია. მცენარეული საფარი კოლხური ტიპისაა. 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობა 2012 წლის მდგომარეობით შეადგენს 

მუნიციპალიტეტში არის 1 ქალაქი და 40 სოფელი. 

27 700 კაცს, აქედან ქალაქის მოსახლეობა არის 6 400 კაცი, ხოლო დანარჩენი, 21 300 

კაცი,სოფლად ცხოვრობს. რუსეთ- საქართველოს შორის, ბოლო წლებში განვითარებული 

კონფლიქტების შედეგად ,ამ რიცხვს დაემატა 2 500 ლტოლვილი. რის შედეგადაც 

გამგეობის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საერთო რაოდენობა გახდა 

30 200 კაცი. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 94 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო 

მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) აღემატება.  
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მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, 

ვაჭრობა, ქონების გადასახადი და მომსახურეობის სფერო-ტრანსპორტი. 

გამგეობაში არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია მუნიციპალიტეტში 

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე.  

წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის 

მეურნეობის სხვადასხვა დარგი, როგორიცაა:მეცხოველეობა, მეჩაიეობა, მესიმინდეობა, 

მეხილეობა; გადამამუშავებელი მრეწველობა: ჩაის ფაბრიკა,ეთერზეთების ქარხანა, 

საკონსერვო ქარხნები; რძის გადამამუშავებელი ქარხანა და მრეწველობა: ხის 

დამამუშავებელი და ავეჯის დამამზადებელი საწარმოები; საფეიქრო საწარმო, 

მექანიკური ქარხანა, საამშენებლო მრეწველობის ქარხანა. ეს სექტორები სამუშაო ჯგუფის 

ინფორმაციით, ნაწილობრივ შეიცვალა. ამის მიზეზი ძირითადად ქვეყანაში მომხდარი 

პოლიტიკური ცვლილებები იყო. ამჟამად, მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო 

არის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებიდან მიღებული მოგება, საჯარო 

სამსახურები და ვაჭრობა.  

გამგეობაში თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტული სექტორი, 

რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის განვითარება და შემოსავლების 

ზრდა, უნდა იყოს პირველ რიგში სოფლის მეურნეობა და გადამამუშავებელი 

მრეწველობა. მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების გეგმა, სადაც ასახულია 

ის პროექტები, რომლის განხორციელებაც შესაძლებელია აბაშის მუნიციპალიტეტში. 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

გამგეობის მონაცემებით, ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სანაპიროს წარეცხვა, მდ. 

ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათგან ყველაზე ხშირია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა. 

გამგეობის ინფორმაციით, უკანასკნელ 10 წელიწადში, ბუნებრივი საფრთხეები 

მომატებულია, მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი ქარი და წყალდიდობა.  

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ სახლებს, არამედ 

სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. წყალდიდობა 

თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ხდება მდინარის ნაპირების 

წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები. გამგეობას აქვს ზუსტი 

ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოქცეული ტერიტორიების შესახებ. 

კერძოდ, წყალდიდობის შედეგად კეთილარის, ნაესაკაოს , მარანის თემებში გარეცხილია 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 752ჰა ფართობი და საცხოვრებელი ტერიტორიის 316 ჰა. 

მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მოხვედრილი 

ტერიტორიების, მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესახებ მოცემულია ცხრილებში 

#1, #2 და #3. 
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ცხრილი1 მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი ტერიტორიების შესახებ. 

ბუნებრივი საფრთხე მიწის კატეგორია 
დაზიანებული 

ტერიტორია, ჰა 

საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ფართობი, ჰა 

წყალდიდობა 

 

საცხოვრებელი ტერიტორია  316 ჰა 

სახნავ-სათესი/ბაღები 45 ჰა 702 ჰა 

სათიბ-საძოვარი  50 ჰა 

სანაპიროს წარეცხვა 
მდინარის ნაპირები და 

ჭალები 
50 ჰა  

 

აბაშის მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლებში, ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის შედეგად 

დაზარალდა 1 650 მოსახლე კეთილარის, სუჯუნის, სამიქაოს, გეზათის, სეფიეთის 

ტერიტორიულ ორგანოებში, ხოლო ძლიერი ქარის შედეგად მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე დაზიანდა 200 საცხოვრებელი შენობა და 600 მოსახლე. ბუნებრივმა 

კატასტროფემბა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. წყალდიდობის 

შედეგად დაზიანდა 12 კმ გზის მონაკვეთი, 2.5 კმ ელგადამცემი ხაზი და 3 ხიდი. 

ცხრილი 2 მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ 

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობების 

რაოდენობა 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 

ძლიერი ქარი 
აბშის 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია 

200 600  

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

თემები: კეთილარი, 

სუჯუნა, სამიქაო, 

გეზათი, სეფიეთი, 

მარანი. 

590 1650 1280 

 

ცხრილი 3 მონაცემები აბაშის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი ქარი აბაშის მუნიციპალიტეტი 2,5კმ ელგადამცემი ხაზი 

სანაპიროს წარეცხვა კეთილარის, ნაესაკაოს თემები და 

ქ. აბაშა 

3 ხიდი 

წყალდიდობა / 

წყალმოვარდნა 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 12კმ 

 

მუნიციპალიტეტისს გამგეობის ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 

წელიწადში მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 225 000 ლარი. აქედან ძლიერი ქარის მიერ 

მიყენებული ფინანსური ზიანი 160 000 ლარია; ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული 
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ზიანი შეადგენს 15 000 ლარს, ხოლო ნაპირის წარეცხვის შედეგად მიყენებული ზიანი 

50 000 ლარია. 

მუნიციპალიტეტში არ არის ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისად არ 

ხდება ინფორმაციის მიწოდება კლიმატური პირობებისა და ბუნებრივი საფრთხეების 

შესაძლო ცვლილებებზე. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს კატასტროფების წინასწარი შეტყობინების სისტემა, 

ხოლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაზე პასუხისმგებელი არის სამაშველო 

სამსახური, რომლებიც შემუშავებული გეგმის თანახმად ბუნებრივი კატასტროფების 

დროს კავშირის საშუალებით ანხორციელებენ შეტყობინებას ტერიტორიულ 

ორგანოებთან და მოსახლეობასთან.  

გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა, რომელიც მოიცავს, ხანძრებს, წყალდიდობას და მიწისძვრას. ადგილობრივ 

ხელისუფლებას ნაწილობრივ გააჩნია ბუნებრივ კატასტროფებზე რეაგირების რესურსი 

სახანძრო-სამაშველო სამსახური, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ის დახმარებას იღებს 

რეგიონალური სამაშველო სამსახურიდან და ადგილობრივი რეზერვისტების რაზმების 

მეშვეობით. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოსაფხვრელად, 

სტიქიის შედეგების შესარბილებლად და პრევენციისთვის ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ განახორციელა სხვადასხვა ღონისძიებები; აუნაზღაურა მოსახლეობას 

წყალდიდობის შედეგად მიყენებული ზარალი-6000 ლარის ოდენობით, აუნაზღაურა 

ძლიერი ქარის მიერ მიყენებული ზარალი 190 000 ლარი. ჩაატარა 185 700 ლარის 

ღირებულების, ხოლო ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან 2 352 423 ლარის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  

გამგეობის ინფორმაციით საინჟინრო პროექტების მომზადებისას ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების გათვალისწინება ხდება. შენობა-ნაგებობების დაგეგმარება 

გათვალისწინებულია 7 ბალიან მიწისძვრაზე. 

 

3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება. 

მიწის რესურსი 

აბაშის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. აქ 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 20 105 ჰექტარი უჭირავს; მათ შორის სახნავ-სათესი 

მიწებია 12 451 ჰა. სათიბ-საძოვრებს 5 959 ჰა უკავია, ხოლო მრავალწლიან ნარგავები 

გაშენებულია 1 695 ჰა ტერიტორიაზე.  

ადგილბრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები, ბოლო ათ წელიწადში, ძირითადად 

წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო შემცირდა. მიწების დიდი 
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უმეტესობა მდინარის გასწვრივ მდებარეობს ძირითადად ისინი სწორედ მდინარის 

წარეცხვის შედეგად ზიანდებიან. 

 ბოლო წლებში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაიკარგა 100ჰა დროებითი საძოვარი 

მიწის ფართობი,რომელიც მდებარეობდა მდინარეების რიონისა და ცხენისწყლის 

გასწვრივ. გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, ბოლო ათწლეულში არ მომხდარა სასოფლო-

სამეურნეო მიწების დეგრადაცია. თუმცა ძლიერი წვიმების დროს სადრენაჟე სისტემის 

გაუმართაობის გამო იტბორება სასოფლო-სამეურნეო ფართობები და ადგილი აქვს 

მეორად დაჭაობებას, რაც იწვევს მიწების დეგრადაციას და მოსავლიანობის შემცირებას. 

 

მემცენარეობა 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 12 451 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 61%-ია. მემცენარეობა მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია. აქ ფართოდაა 

გავრცელებული მესიმინდეობა, მეჩაიეობა,მრავალწლიანი ნარგავებიდან მოყავთ თხილი. 

სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3-4 ტ/ჰა, თხილის მოსავლიანობაა 2-2.5 ტ/ჰა, ხოლო 

სოიოს მოსავლიანობა არის 0.8-1 ტ/ჰა.  

მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს ჰიდრო-მეტეოროლოგიური სადგური და არ 

ხდება მონიტორინგი, ინფორმაციას ვეგეტაციის პერიოდის ცვლილების შესახებ გამგეობა 

არ ფლობს. 

გამგეობის წევრთა ინფორმაციით, მცენარეთა მოსავლიანობა ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში შემცირდა. შემცირების ძირითადი მიზეზი გვალვა და ხშირი წვიმები იყო, 

აგრეთვე დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, რის შედეგადაც ზიანი მიადგა 

ადგილბრივ მოსახლეობას. 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, გასულ წლებში ადგილი ჰქნდა სიმინდისა 

და თხილის მოსავლის შემცირებას მავნებლების(ღეროს ფარვანას და ამერიკული 

პეპელას)მომრავლებისა და დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალის გამო. ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ იყო დაცული აგროტექნიკური ვადებიც. გამგეობის წევრების 

ინფორმაციით, თესვას ფერმერები იწყებდნენ მაისში, ახლა კი იწყება ივნისში, რაც მათი 

ვარაუდით, გამოწვეულია მოსახლეობის ტექნიკასა და ფინანსებთან 

ხელმიუწვდომლობის გამო.  

მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სუბტროპიკულ ზონაში, რის გამოც ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორია საკმარისადაა უზრუნველყოფილი ატმოსფერული ნალექებით, 

მიუხედავად ამისა, აქ დროდადრო მაინც აქვს ადგილი გვალვას, რომლის სიხშირე 

უკანასკნელ წლებში გაიზარდა, რაც იწვევს მოსავლის განადგურებას ან უკეთეს 

შემთხვევაში მოსავლიანობის შემცირებას.როგორც ოფიციალური მონაცემებით 

ცნობილია დასავლეთ საქართველოს წლიური საშუალო ტემპერატურა მომატებულია 

0,30-ით. ასეთ შემთხვევაში რწყვა ვერ ხერხდება, სარწყავი წყლის რესურსი საკმარისი 

რაოდენობითაა, მაგრამ საირიგაციო სისიტემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს.  
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ბოლო პერიოდში შეინიშნება უფრო ხშირი წვიმები და ნალექების ზრდა,რაც ხშირად ა 

მიზეზი ხდება მეორადი დაჭაობებისა და მოსავლის შემცირების. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების 70-80% საჭიროებს დრენაჟს.მუნიციპალიტეტში არაა 

გამართული სადრენაჟე სისტემა. არსებული სისტემა საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

 

მეცხოველეობა 

აბაშის მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვარს 5 959 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების 30%-ია. ადმინისტრაციულ ერთეულში მეცხოველეობა ერთ-ერთი 

წამყვანი დარგია. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა 

პირუტყვის რაოდენობა 22 900 სულს შეადგენს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მათი სულადობა, გამგეობის ინფორმაციით, სავარაუდოდ გაზრდილია, თუმცა 

მონიტორინგის არარსებობის გამო სამუშაო ჯგუფი ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობს.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის ზაფხულისა და ზამთრის საძოვრები, 

ნაკლებადაა სათიბები. მესაქონლეები ბოლო 10 წლის მანძილზე არ განიცდიან 

საძოვრების დეფიციტს, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის მსხვილფეხა პირუტყვზე 

გადაანგარიშებით, ერთ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე მხოლოდ 0.26 ჰა საძოვარი 

მოდის, გამოდის, რომ მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს საძოვრების პრობლემა. 

მიუხედავად სათიბ-საძოვრების სიმცირისა, მუნიციპალიტეტში სათიბ–საძოვრების 

მოვლა–შენარჩუნებისთვის არავითარ ზომებს არ მიმართავენ; მათ შორის, იშვიათად 

იყენებენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებასაც, ამასთან საძოვრებისთვის ძოვების ნორმები 

შესწავლილი არ არის. ფერმერებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა საძოვრების მართვისა და 

მოვლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. პირუტყვის წველადობისა და 

ხორცპროდუქტიულობის გაზრდა-შემცირების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. 

ბოლო 10 წლის მანძილზე მსხვილფეხა პირუტყვის დანაკარგის ზრდას არ ჰქონდა 

ადგილი.  

 

პროექტები და სერვისები 

აბაშის მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში, ადგილობრივ გამგეობასთან შეიქმნა სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს 

სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ 

პროგრამებს, უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით სრულყოფის 

პროცესშია, რის გამოც მათი ანგარიშები ნაწილობრივ იძლევა ინფორმაციას. 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ისეთი სასოფლო სამეურნეო სამსახურები რომელთაც 

შეუძლია ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გავრცელებას. 
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ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო სერვისები, როგორიცაა 

ვეტერინალური სამსახური და მექანიზაციის სამსახური, თუმცა მათი მომსახურეობა 

ხელმოკლე მოსახლეობისთვის ძვირია. მუნიციპალიტეტში აგრონომიული მომსახურება 

არ არსებობს. 

სასოფლო სამეურნეო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, აბაშის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა პროექტი, შეიქმნა მექანიზაციის ცენტრი, რომელმაც უზრუნველყო 

ფერმერების სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით(ტრაქტორებით) უზრუნველყოფა. 2012 წელს 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განახორციელა სოფლის მეურნეობის პროგრამა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა-დათვალიერების კუთხით. მუნიციპალიტეტში 

შემოტანილ იქნა მაღალპროდუქტიული კულტურები, თუმცა პროექტმა არ გაამართლა. 

2010 წელს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სადრენაჟე სისტემის მშენებლობა/რეაბილ

იტაცია. 

 

4. ტყის რესურსები 

აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზღვის დონიდან 20-50 მ სიმაღლის ვაკე-

დაბლობია. ადმინისტრაციული ერთეული ტყით ღარიბია, მისი ფართობი შეადგენს 2,8 

ათასი ჰექტარს, რაც მთლიანი ტერიტორიის მხოლოდ 8%-ია. სატყეო მიწები 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ შედის. სამუშაო ჯგუფს ტყის კატეგორიების 

მიხედვით ფართობების რიცხობრივი მონაცემები არ გააჩნია, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ 

ტყეების დაცულ ტერიტორიებში შედის წყემის ნაკრძალი, 147 ჰა და კაცობურის 

აღკვეთილი, 296 ჰა.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, თუმცა 

მისი ფართობი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ქარსაცავი ზოლების ბოლო ინვენტარიზაციის 

ჩატარების თარიღი არ იციან გამგეობაში. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა გაშენება 

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება.  

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის ხანძრებს ადგილი არ ჰქონია. 

მუნიციპალიტეტში, ბოლო 10 წლისა და უფრო მეტი ხნის მანძილზე, არ მომხდარა 

ტყეების ბუნებრივი აღდგენის მონიტორინგი და არ ჩატარებულა ტყეების მოვლა-

აღდგენის ღონისძიებები.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადრე იყო სანერგე მეურნეობა, რომელიც ეხლა შპს 

„აგრომეტი“ გახდა და სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის საკუთრებას წარმოადგენს. 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ მსგავსი სანერგეების არსებობა ხელს შეუწყობდა ტყეების 

აღდგენასა და ტყეების განაშენიანებას. 
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5. წყლის რესურსები 

აბაშის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, 

თუმცა რესურსი შეფასებული არაა.  

ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის მდინარეებიდან აღსანიშნავია: რიონი, 

ცხენისწყალი, აბაშა. მცირე მდინარეებია: ნოღელა, კოვზა და ზანა.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი არ ხორციელდება. შესაბამისად, მათი 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. 

გამგეობის წევრების აზრით, ბოლო 10-20 წლის მანძილზე გაიზარდა წყალდიდობების 

სიხშირე გაზაფხულზე, გასულ წლებთან შედარებით მდინარეების ხარჯი გაზრდილია 

წყალდიდობების დროს. მდინარეების წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. 

მოსახლეობის დაკვირვებით სეზონურად ხდება მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილება 

გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს ,ხოლო აგვისტო-სექტემბერში გვალვების 

დროს დონე კლებულობს.  

მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის 

მონიტორინგი, რის გამოც ოფიციალური ცნობები ზედაპირული წყლის დაბინძურების 

შესახებ არ არსებობს. მაგრამ სამუშაო ჯგუფის წევრთა პირადი დაკვირვებით, 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები სავარაუდოდ ბინძურდება კანალიზაციითა და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. მათი ინფორმაციით, ხდება მხოლოდ სასმელი წყლის 

ხარისხის კონტროლი სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებულ ლაბორატორიაში. 

დაბინძურების შსახებ მონაცემები არ აქვთ. 

აბაშის მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. რიონის მარცხენა 

სანაპიროზე ჭაობიანი ნიადაგებია. ადმინისტრაციული ერთეულის სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია, მისი ფართობის შესახებ ინფორმაცია გამგეობას არ აქვს. 

წყლის რესურსი ძირითადად გამოიყენება საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის. 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის წყალმომარაგება დაფუძნებულია 

ზედაპირულ წყლებზე, ხოლო მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია 

ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემის გარეშე, წყალმომარაგებისთვის და სარწყავად 

მოიხმარს მიწისქვეშა წყლებს, რისთვისაც მოსახლეობას მოწყობილი აქვს ჭები. სამუშაო 

ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში გრუნტის წყლების ბაზაზე არსებობს 3 000მ3 

მოცულობის დახურული ტიპის რეზერვუარი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში 

გამოიყენება წყალმომარაგებისთვის.  

მუნიციპალიტეტის გამგეობას წყალმოხმარების სტატისტიკის მონაცემები არ აქვს. მათი 

ინფორმაციით, ქალაქში საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება 

შეადგენს 122ლ/წმ-ში. წყლის მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე 

დადგმული არ არის. 
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მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების საერთო მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს 

საშუალოდ და დიდ წყლის დანაკარგს ადგილი არა აქვს. 

ქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არა აქვს გამწმენდი ნაგებობა და 

შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის მდინარეში. 

აბაშის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსების მართვა-განკარგვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურაა შპს-„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს აბაშის 

ფილიალი, რომლის ფუნქციებში შედის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, 

სასმელი წყლის ანალიზი (კეთდება სენაკის მუნიციპალიტეტში) და წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია.  

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მდინარეების კალაპოტებიდან 

ხდება ინერტული მასალის მოპოვება, მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით 

მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობა შეადგენს 100 000მ3/წელიწადში. 

ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიებს გასცემს გარემოს დაცვის სამინისტრო. 

ინერტული მასალის კარიერებთან ახლოს მდინარის ნაპირების გასწვრივ შეინიშნება 

მდინარის ნაპირების ეროზია/წარეცხვა, რის შედეგადაც ზიანდება სოფლები,გზები და 

ხიდები. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად ჩატარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები,მდინარის 

ნაპირებზე გაკეთდა წყალამრეკი დეზები სოფლებში:ტყვირი, მარანი,კეთილარი,სამიქაო, 

ძველი აბაშა, სეფიეთი.  

მდინარიდან ინერტული მასალის მოპოვების მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე არ 

ხორციელდება. არ ხდება მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის მონიტორინგიც. ამას 

ანხორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

ადგილობრივი საკრებულოები პერიოდულად ამოწმებენ მდინარის ნაპირებთან არსებულ 

საიჟინრო ნაგებობების მდგომარეობას.  

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, აბაშის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრია ცუდადაა 

განვითარებული. ფუნქციონირებს მცირე სამშენებლო და სასურსათო საწარმოები, ჩაის 

ფაბრიკა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სამხრეთ კავკასიის რკინიგზის 

მაგისტრალი. 

საწარმოეში წყლის მრიცხველები დამონტაჟებული არ არის, არ ხდება წყლის 

ცირკულაცია და არ იყენებენ ენერგო-ეფექტურ ტექნოლოგიებს. საწარმოებს არ გააჩნიათ 

ნარჩენების მართვის გეგმები.  
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8. ნარჩენების მართვა 

აბაშის მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური,აიპ „აბაშის 

კეთილმოწყობა“, რომლის მოვალეობაა ნარჩენების შეგროვება, მისი მოცულობის 

აღრიცხვა და პოლიგონზე განთავსება. შეხვედრის მონაწილეთა ინფორმაციის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე, წლიურად საშუალოდ 2 200-2 400მ3 

ნარჩენები გროვდება. შეგროვებული ნარჩენები საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო 

ნარჩენებს მოიცავს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში, გამგეობის ინფორმაციით, 

შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა 300-400მ3-ით გაიზარდა. 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს სანიტარული ნაგავსაყრელი. შეგროვებული ნარჩენების 

განთავსება ხდება ქალაქგარეთ, ქოლობნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ 

ნაგავსაყრელზე, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარული ნაგავსაყრელისთვის 

დადგენილ სტანდარტს. ნაგავსაყრელზე არ ხდება ნაჟური წყლებისა და ნაგავსაყრელის 

აირების კონტროლი.  

მუნიციპალიტეტში არის ერთი ლეგალური, არალიცენზირებული ნაგავსაყრელი, 

რომელიც დროებით ნაგავსაყრელს წარმოადგენს. ნაგავსაყრელი შემოღობილია.  

მუნიციპალიტეტში არსებობს ჯართის შემგროვებელი პუნქტები, მაგრამ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ფლობს ინფორმაციას მათ მიერ შეგროვებული ჯართის 

რაოდენობის შესახებ.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მცირე ზომის არალეგალური 

ნაგავსაყრელები. მათზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

ცნობილი არ არის. ასევე, შეფასებული არაა მუნიციპალიტეტში წლიურად წარმოქმნილი 

ნარჩენების საერთო რაოდენობა.  

მუნიციპალიტეტში 2012წ. განხორციელდა ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტი: 

დასუფთავების სამსახურიმა შეიძინა სპეცმანქანა და ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსდა 

ნაგვის ურნები.  

 

9. გენდერი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში 

პროდუქტიულობის შემცირება უფრო მტკივნეულად აისახება ქალზე, ვიდრე მამაკაცზე, 

რადგან თვლიან, რომ მამაკაცი ფიზიკურად უფრო ამტანია. მათი ვარაუდით, წყლის 

დეფიციტი თანაბრად მოახდენს გავლენას ქალსა და მამაკაცზე. ხოლო რაც შეეხება ტყის 

რესურსებს, გამგეობაში ფიქრობენ, რომ ტყის რესურსების შემცირება მამაკაცზე უფრო 

მტკივნეულად აისახება, ვიდრე ქალზე და ამას ხსნიან იმით, რომ მამაკაცებს შეუძლიათ 

კრიზისის პირობებში მოიპოვონ ტყეში რესურსი.კლიმატის ცვლილების მიმართ კი მათი 

აზრით უფრო მგრძნობიარეა ქალი. 
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10. ადგილობრივი მმართველობა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს არასდროს არ გაუვლიათ ტრენინგი 

კლიმატის ცვლილების საკითხებზე. ისინი არ იცნობენ „საქართველოს მეორე ეროვნულ 

შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებაზე“. 

გამგეობის წარმომადგენლების შეფასებით , მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების მოშლა, 

სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები, კერძოდ აგრონომიული სამსახურების არ 

არსებობა. 

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 

მიერ ერთობლივად განხორციელდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, 

ჩატარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მოხდა შიდასასოფლო გზების რეაბილიტაცია. 

აგრეთვე განხორციელდა ინერტული მასალის დაყრა სანაპირო ზონის წარეცხვის 

საწინაარმდეგოდ. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელდა 

ნაგავსაყრელებისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები, მოხდა 

ფერმერების ინფორმირება ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების აზრით, კლიმატის ცვლილებებით 

გამოწვეული შედეგების შესარბილებლად საჭიროა სადრენაჟე სისტემების 

რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ქარსაცავი ზოლების გაშენება და ტყის 

ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა. 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან მუნიციპალიტეტისთვის 

დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, სანაპიროს წარეცხვა, 

მდ. ნაპირების ეროზია და გვალვა. მათ შორის მომძლავრებულია ძლიერი ქარი და 

წყალდიდობა. ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის არა მარტო საცხოვრებელ 

სახლებს, არამედ სახნავ-სათეს ფართობებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას. 

წყალდიდობა თითქმის ყველა სოფელში აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს. ხდება 

მდინარის ნაპირების წარეცხვა და ზიანდება ჭალისპირა სახნავ-სათესი ფართობები.  

წყალდიდობების შედეგად მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ იმყოფება სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 752 ჰა, საცხოვრებელი ტერიტორიების 316 ჰა, რის გამოც 

ზიანდება საცხოვრებელი სახლები. კერძოდ, რამოდენიმე სოფელში დაზიანდა 590 

საცხოვრებელი სენობა, რის გამოც 1 280 კაცის გადასახლება მოხდა. გარდა ამისა, 
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მუნიციპალიტეტს ზიანს აყენებს ძლიერი ქარი, რის გამოც ზიანდება საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა. 

ბუნებრივი საფრთხეების მიერ ბოლო 10 წელიწადში მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 

225 000 ლარი. აქედან ძლიერი ქარის მიერ მიყენებული ფინანსური ზიანი 160 000 ლარია; 

ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზიანი შეადგენს 15 000 ლარს, ხოლო ნაპირის 

წარეცხვის შედეგად მიყენებული ზიანი 50 000 ლარია. 

 

სოფლის მეურნეობა - აბაშის მუნიციპალიტეტში ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა 

სოფლის მეურნეობაა. ადგილბრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები, ბოლო ათ 

წელიწადში, ძირითადად წყალმოვარდნისა და მდინარის ნაპირების წარეცხვის გამო 

შემცირდა. მიწების დიდი უმეტესობა მდინარის გასწვრივ მდებარეობს ძირითადად 

ისინი სწორედ მდინარის წარეცხვის შედეგად ზიანდებიან. ძლიერი წვიმების დროს 

სადრენაჟე სისტემის გაუმართაობის გამო იტბორება სასოფლო-სამეურნეო ფართობები 

და ადგილი აქვს მეორად დაჭაობებას, რაც იწვევს მიწების დეგრადაციას და 

მოსავლიანობის შემცირებას.  

მემცენარეობის წინაშე არსებული გამოწვევებია სადრენაჟე სისტემების გაუმართაობა, 

რის გამოც იტბორება სასოფლო-სამეურნეო ფართობები და ადგილი აქვს მეორად 

დაჭაობებას, რაც იწვევს მიწების დეგრადაციას და მოსავლიანობის შემცირებას; სარწყავი 

სისტემების არარსებობა.  

მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრების რესურსი მცირეა. მოწოდებული ინფორმაცია კი 

გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა საკმაოდ 

ჭარბია მათ ხელთ არსებული სათიბ-საძოვრების რესურსთან შედარებით. ამასთან, 

სტიქიური მოვლენების შედეგად ადგილი აქვს 100 ჰა საძოვარი ფართის დაკარგვას, 

მიუხედავად ამისა, სამუშაო ჯგუფის მიერ მესაქონლეების პრობლემად საძოვრების 

დეფიციტი არ დასახელებულა. მუნიციპალიტეტში საძოვრების მოვლა-

შენარჩუნებისთვის არავითარ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. კერძოდ კი, მეცხოველეები 

არ მიმართავენ ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვებას, საძოვრებისათვის შეფასებული არ აქვთ 

ძოვების ნორმები და სხვა.  

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

ტყის რესურსები - აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული ტყით ღარიბია, ტყის 

რესურსებთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებია ქარსაცავი ზოლების 

მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ქარსაცავების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - აბაშის მუნიციპალიტეტს ზედაპირული და 

მიწისქვეშა წყლის უხვი რესურსი გააჩნია, გამგეობის წევრების აზრით, ბოლო 10-20 

წლის მანძილზე გაიზარდა წყალდიდობების სიხშირე გაზაფხულზე, გასულ წლებთან 

შედარებით მდინარეების ხარჯი გაზრდილია წყალდიდობების დროს. მდინარეების 

წყალდიდობის პერიოდი არ შეცვლილა. მოსახლეობის დაკვირვებით სეზონურად ხდება 

მიწისქვეშა წყლის დონის ცვლილება გაზაფხულზე, თოვლის დნობისას მატულობს 

,ხოლო აგვისტო-სექტემბერში გვალვების დროს დონე კლებულობს. მუნიციპალიტეტში 

არ ხორციელდება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის მონიტორინგი,  

აბაშის მუნიციპალიტეტში არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები. რიონის მარცხენა 

სანაპიროზე ჭაობიანი ნიადაგებია. ადმინისტრაციული ერთეულის სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილში „სირიაჩქონის“ ჭაობია, 

ქალაქში საზოგადოებრივი წყალმომარაგების მიზნით წყალმოხმარება შეადგენს 

122ლ/წმ-ში. წყლის მრიცხველები ცენტრალურ წყალმომარაგების სისტემებზე 

დადგმული არ არის. ქალაქს აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი, მაგრამ არა აქვს 

გამწმენდი ნაგებობა და შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები გაუწმენდავად ჩადის 

მდინარეში.  

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. გამგეობის 

წარმომადგენლების შეფასებით, მუნიციპალიტეტს კლიმატის ცვლილებების მიმართ 

მოწყვლადს ხდის ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სადრენაჟე სისტემების მოშლა, სოფლის 

მეურნეობაში არსებული პრობლემები, კერძოდ აგრონომიული სამსახურების არ 

არსებობა.  

 

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება: 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც 

აისახება).  
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 სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების მოწყობა/აღდგენის პროექტების შემუშავება- 

განხორციელება.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება, ამ ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის 

მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

გადაიხედოს ინერტული მასალის არსებული რესურსი და დარეგულირდეს 

მოპოვების მოცულობა.  

 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.  

 


