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სასმელი წყლის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა 

მცირე (სოფლის) წყალმომარაგების სისტემებისათვის 



სესიის	  	  მასალა	  და	  სტრუქტურა	  
	  
1.  სასმელი წყლის რეგულირების საკანონმდებლო ბაზის და 

ინსტიტუციური მოწყობის მოკლე აღწერა; 
 
2. სასმელი წყლის უსაფრთხოების დაგეგმვა მსოფლიო 
ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით მცირე 
(სოფლის) წყალმომარაგების სისტემებisათვის; 
 
3. მუშაობა სავარჯოშოზე 
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treningis mizani da daniSnuleba: 
treningis mizania daexmaros erovnul doneze sasmeli 
wyliT momaragebis uzrunvelyofasa da janmrTelobis 
dacvaze pasuxismgebel pirebs,  mcire Temebis 
wyalmomaragebis gasaumjobesebeli swori politikisa da 
programebis SemuSavebSi.  
 
treningi gamiznulia: 
samsaxurebisaTvis romlebic uSualod an iribad arian 
CarTulebi mciremasStabiani (soflis) wyalmomaragebis 
sistemebis marTvis sakiTxebSi. 
(mag. municipalitetis Sesabamisi  samsaxuris 
TanamSromlebi) 
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სასმელი	  წყლის	  რეგულირება	  საქართველოში	  	  
	  

კანონმდებლობა:	  

•  კანონი საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის შესახებ; 
•  კანონი	  წყლის	  შესახებ;	  
•  მინერალური	  რესურსებით	  სარგებლობის	  შესახებ;	  

•  სამელი	  წყლის	  რეგლამენტი;	  
ინსტიტუციური	  მოწყობა	  

•  შრომის,	  ჯანმრთელობისა	  და	  სოციალური	  დაცვის	  სამინისტრო;	  
•  ინფრასტრუქტურისა	  და	  რეგიონული	  განვითარების	  სამინისტრო;	  
•  ადგილობრივი	  თვითმმართევლობა;	  

•  	  წყლისა	  და	  ენერგეტიკის	  მარეგულირებელი	  კომისია;	  
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სასმელი წყლის უსაფრთხოების დაგეგმვა მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის (WHO) მეთოდოლოგიის მიხედვით  

 

Ø  რას	  ნიშნავს	  	  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმა?	  

Ø  რატომ	  	  გვჭირდება	  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმები	  ?	  

Ø  რა	  მიდგომები	  	  არსებობს	  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმისათვის?	  	  

Ø  წყლის	  უსაფრთხოების	  	  გეგმის	  	  ეფექტურობა/სარგებელი	  
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 wylis usafrTxoebis gegma Temebis 
wyalmomaragebis mcire sistemebisaTvis 

 
riskis etapobrivi marTvis saxelmZRvanelo Temebis 

wyalmomaragebis mcire sistemebisaTvis 
 
სახელმძღვანელო ეფუძნება: 
•  `სასმელი წყლის ხარისხის სახელმძღვანელო“ (WHO, 2011 a)  

•  “წყლის უსაფრთხოების გეგმის სახელმძღვანელო - რისკების 
ეტაპობრივი მართვა წყალმომარაგების სისტემებში“ (Bartram et al., 2009).  

•  „მცირე თემების წყალმომარაგებაში სასმელი წყლის ხარისხი -  
ზედამხედველობა და კონტროლი“ (WHO,1997). 
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რას	  წარმოადგენს	  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმა?	  	  
	  
•  იგი მოიცავს წყალმომარაგების სისტემას წყალაღების 

ტერიტორიიდან მომხმარებლამდე; 
•  მიზანი - ეტაპობრივი,  პრაქტიკულ საფუძველზე დაყრდნობილი 

უსაფრთხო და საიმედო წყალმომარაგება; 
•  იგი ახდენს წყლის ხარისხის ეტაპობრივი გაუმჯობესების 

რანჟირებას პრიორიტეტების მიხედვით; 
 
წუგ შედგენა არ წარმოადგენს საქმიანობის ბოლო მიზანს, უფრო 
მეტიც, ეს არ არის ამოსავალი წერტილი,  აუცილებელია  წუგ -ის 
მიზანმიმართული ამოქმედება (ჩანერგვა). 

wug-is SemuSaveba da ეფექტური danergva saWiroebs dros da 
agreTve, adgilobrivi dasaxlebis yvelaze gavleniani pirebis 
dainteresebas.  
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წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმის	  	  მიდგომა	  
•  რისკების	  მართვის	  წინასწარ	  -‐პრევენციულ	  	  მიდგომა;	  

•  მოქნილი და ადგილობრივ მდგომარეობასთან  მისადაგებული 
ქმედებები; 

•  წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობის და წყლის ხარისხის 
ეტაპობრივი გაუმჯობესება;  

•  წუგ-ის რეგულარული გადასინჯვა (მათ შორის ახლად 
აღმოჩენილი რისკების მიმართ). 

•  4	  ძირითადი	  საფეხური	  

•  სისტემის	  შეფასება	  

•  ექსპლუატაციის	  	  მონიტორინგი	  

•  მართვა	  და	  დოკუმენტაცია	  

•  რეაგირება	  (საპასუხო	  ქმედებები)	  	  
8 



სამელი	  წყლის	  უსაფრთხოების	  ჩარჩო-‐სტანდარტები	  	  
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ჯანდაცვაზე  
ორიენტირებული წყლის 

ხარისხი   

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
კონტექსტი და 

ჯანმრთელობაზე 
ორიენტირებული  შედეგი 

წყლის 
უსაფრთხ- 

ოების გეგმები 

მართვა და 
კომუნიკაცია მონიტორინგი სისტემის 

შეფასება 
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რას	  წარმოადგენს	  თემების	  მცირე	  წყალმომარაგების	  სისტემა	  და	  რატომ	  
არის	  ის	  მნიშნველოვანი?	  

•  იგი შედგება სისტემისაგან,  ან სისტემებისაგან, რომელსაც 
სოფლის მოსახლეობა იყენებს სასმელი წყლის შესაგროვებლად, 
დასამუშავებლად, შესანახად და გასანაწილებლად;  

•  ემსახურება სოფლებს, პატარა ქალაქებს, ზოგიერთ საოჯახო 
მეურნეობას და საზაფხულო აგარაკებს. ეს სისტემები ხშირად 
მუნიციპალური მომსახურეობის მიღმაა  

•  დაბინძურების მოხვედრის შემთხვევაში წარმოადგენს დიდ 
საფრთხეს ჯანმრთელობისათვის. ინფექციური დაავადებების 
გავრცელება; 	  
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წყლისმიერი	  დაავადებების	  გავრცელების	  გზები	  
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ნაწლავური ინფექციები 
კანი, ლორწოვანი 
გარსი, თვალი, 
ჭრილობები 

რესპირატორუ
ლი 

კონტაქტი ინჰალაცია  

დალევა 
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რა ნაკლი აქვს მიდგომებს, რომელიც მხოლოდ წყლის 
ხარისხის შეფასებას ეყრდნობა  	  

•  ძვირადღირებული	  და	  შრომატევადი	  პროცესი	  

•  საპასუხო	  რეაქცია	  	  -‐	  პრობლემა	  უკვე	  მოხდა	  

•  სიჯის	  აღება	  და	  ანალიზი	  დროს	  მოითხოვს	  -‐	  პასუხი	  დაგვიანდა	  
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წყლის  დაბინძურება 

წყლის მოხმარება წყლის ტესტირება 

ტესტირების შედეგები 

•  წყლის	  სინჯის	  აღება	  და	  ანალიზი	  მნიშვნელოვანია	  
საბოლოო	  დადასტურებისთვის	  	  



რატომ	  	  გვჭირდება	  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმები?	  

•  მიზნად ისახავს დაეხმაროს საზოგადოებას სასმელ წყალთან 
დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკების შემცირებაში - 
არსებული და პოტენციური რისკების გამოვლენის, შეფასების, 
პრიორიტეტიზაციის და მისაწვდომი რესურსების გამოყენებით 
გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების ჩატარების გზით;  

•  ეხმარება წყალმომარაგების მუშაკებს და მოსახლეობას საკითხების 
უკეთ გაცნობიერებაში, ხელს უწყობს მათ ერთობლივ საქმიანობას 
და დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და ტექნიკურ 
სპეციალისტებთან დაკავშირებას. 

•   ეყრდნობა პრინციპს, რომლის თანახმად, მცირე, იოლად მიღწეული 
გაუმჯობესებაც კი ჯობია, ვიდრე არაფერი 
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წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმის	  სარგებელი	  
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წყალმომარ
ა-გების 

ობიექტები 

• არსებული პროცედურების ეფექტური კოორდინაცია 
•  რეგულირების შემცირებული ხარჯები-მონიტორინგის შემცირება 
•  ფუნქციის  და პასუხისმგებლობის სრული აღქმა 

მომხმარებ
ლები 

•  წყლის მიმწოდებლისადმი გაზრდილი ნდობა 
•  უფრო უსაფრთხო წყალი 

მარეგული
რებლები  

•  რისკების შემცირებაზე ორიენტირებული მართვა და 
გამართლებული ინვესტიცია 

•  სამუშაო/სამოქმედო გეგმის წინსწრებით მომზადება . 
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