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გზამკვლევი 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 

საქართველომ აიღო ვალდებულება, გაატაროს რეფორმები და უზრუნველყოს 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის მთელ რიგ დირექტივებთან, მათ შორის, 

გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების მიმართულებით.  

ნაკისრი ვალდებულებების თანახმად, ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს მდგრადი 

განვითარების პრინციპებზე და მიზნებზე დამყარებული ნარჩენების მართვის ეფექტური 

სისტემა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან. 

ნარჩენების მართვის ეროვნულ  სტრატეგიაში ყურადღება გამახვილებულია საზოგადოების 

გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების საჭიროებებზე.   

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და საკანონმდებლო აქტების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის მიზნით, პროექტის - „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ ფარგლებში  

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველოს მიერ მომზადდა 

ელექტრონული პუბლიკაცია, რომელიც ქვეყნდება  ორგანიზაციის ვებგვერდზე   რამდენიმე 

ნაწილად. პუბლიკაციაში  თავმოყრილია  საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტები 

ნარჩენების მართვის შესახებ.   

პროექტი - „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“  ხორციელდება არასამთავრობო 

ორგანიზაციების („საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - 

საქართველო“, „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ - KGT, საქართველოს ბუნების 

მკვლევართა კავშირი „ორქისი“) მიერ,  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსთან, სსიპ “გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 

ცენტრთან“ და მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით, შვედეთის 

მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 

 

წინამდებარე გზამკვლევი მოიცავს საქართველოში მოქმედი იმ კონვენციების, 

დირექტივების, კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალს, 

რომლებიც ეხება ნარჩენების მართვას.   

გზამკვლევში თითოეული საკანონმდებლო აქტი მონიშნულია ჰიპერლინკით, რაც 

საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ პირს, გადავიდეს ვებგვერდის შესაბამის 

მისამართზე და უმოკლეს დროში იპოვოს   მისთვის საინტერესო მასალა. 

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

 

https://www.greens.ge/ka/publications
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Roadmap 
 

In compliance with the Association Agreement between Georgia and the European Union, Georgia 

has undertaken an obligation to carry out reforms and ensure the harmonization of legislation with a 

number of EU directives,  including in the field of environment and sustainable development. 

 

According to the commitments, the country should establish a waste management system based on 

the principles and goals of sustainable development, which will comply with EU requirements. 

The national waste management strategy is focused on the need for raising public environmental 

awareness. 

In order to raise public awareness and enhance access to legislation, within the framework of the 

project "Keep Georgia Tidy”, the Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth - Georgia has 

prepared an electronic publication, which is published on the organization's website   in several parts.  

The publication contains current legislative acts on waste management in Georgia. 

 

The project “Keep Georgia Tidy” is implemented by NGO  consortium "Keep Georgia Tidy” (KGT),  

The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia,  Georgian Society of  Nature Explorers 

“Orchis  jointly with local and Swedish partner organizations  and  in collaboration with the Ministry 

of Environmental Protection and Agriculture, LEPL “Environmental Information and Education 

Centre”, Solid Waste Management Company with financial support of the Government of Sweden. 

The present roadmap contains a list of conventions, directives, laws and regulations in force in 

Georgia,  related to waste management. 

Each legislative act in the  roadmap is marked with a hyperlink, which allows all interested parties to 

go to the corresponding site address and find the material of interest within the shortest possible time. 

 

The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth-Georgia 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.greens.ge/ka/publications
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საერთაშორისო კონვენციები და დირექტივები - გარემო და საზოგადოება   

№1(59/ა) 
 
 

კონვენციები 
 

1. ბაზელის კონვენცია „სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვებსა 

და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ“  

 

2. სტოკჰოლმის კონვენცია  მდგრადი ორგანული  დამბინძურებლების შესახებ 

 

3. როტერდამის კონვენცია – ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და 

პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარ დასაბუთებული 

თანხმობის პროცედურის შესახებ   

 

4. მინამატას კონვენცია  ვერცხლისწყლის შესახებ 

 

 

დირექტივები 
 

1. 2008 წლის 19 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/98/EC  დირექტივა 

ნარჩენების შესახებ 

 

2. 1999 წლის 26 აპრილის საბჭოს 1999/31/EC  დირექტივა ნაგავსაყრელების შესახებ  

(EC) N 1882/2003 რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად 

 

3. 2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/21/EC დირექტივა 

მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ 
 

 

 

კანონები - გარემო და საზოგადოება   №1(59/ბ) 
 

1. საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 

2. საქართველოს კანონი  ნარჩენების  მართვის კოდექსი 

3. საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის 

შესახებ 

https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/UGaopfW8jgDvIFS1MQIl.pdf
https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/UGaopfW8jgDvIFS1MQIl.pdf
https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/OeXZwNG6G14htXsGfe3m.pdf
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4. საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ 

5. საქართველოს კანონი   საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

 

 

 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები - გარემო და საზოგადოება   №1(59/გ) 
 

1. საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №324, 2020 წლის 25 მაისი   

ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ, 

ტექნიკური რეგლამენტი ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების 

მართვის შესახებ 

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №326, 2020 წლის 25 მაისი   

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე,  

ტექნიკური რეგლამენტი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 

ნარჩენების მართვის შესახებ 

 

3. საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №327, 2020 წლის 25 მაისი   

ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ, 

ტექნიკური რეგლამენტი ნარჩენი ზეთების მართვის შესახებ 

 

4. საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №325,  2020 წლის 25 მაისი   

საბურავების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე. 

ტექნიკური რეგლამენტი საბურავების ნარჩენების მართვის შესახებ 

 

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159, 2016 წლის 1 აპრილი   

„მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, 

ტექნიკური რეგლამენტი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების წესი 
 

https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/mST9tOei3mjq4oaUErR1.pdf
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დანართი №1. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების 

მეთოდური სახელმძღვანელო 

დანართი №2. მუნიციპალური ნარჩენების დამუშავების მეთოდოლოგიური 

სახელმძღვანელო 
 

 

 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები - გარემო და საზოგადოება   №1(59/დ) 
 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160, 2016 წლის 1 აპრილი, ქ. 

თბილისი 

ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და 2016-2020 

წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ,   

ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 
 

2. საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №294,  2017 წლის 16 ივნისი,  ქ. 

თბილისი 

ტექნიკური რეგლამენტის – „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“ დამტკიცების 

შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტი  –  „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“ 

 

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №124, 2017 წლის 10 მარტი, ქ. 

თბილისი 

ტექნიკური რეგლამენტის – რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის 

უსაფრთხოების შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტი რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის უსაფრთხოების 

შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნები 

 

4. საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №123, 2017 წლის 10 მარტი 

ტექნიკური რეგლამენტის - რადიოაქტიური ნარჩენების საცავის 

უსაფრთხოების შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ                                             
 

 

 

 

 

 

https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/8obf3rMMOY1SNBaSFBW2.pdf
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კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები - გარემო და საზოგადოება   №1(59/ე) 

 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426,  2015 წლის 17 აგვისტო  

,,სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის 

განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ" 

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 421, 2015 წლის  11 აგვისტო 

„ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის 

შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

ტექნიკური რეგლამენტი ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა 

და შემდგომი მოვლის  შესახებ 

 

3. დადგენილება №208–IIს  ნარჩენების გადაყრით ზღვის დაბინძურებისა და სხვა 

საკითხების შესახებ“ კონვენციის ოქმთან შეერთების თაობაზე  დადგენილება 

№208–IIს 

 

4. დადგენილება N2035-IIს  „საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკს (KfW) (მაინის ფრანკფურტი) შორის სასესხო 

ხელშეკრულების (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა)“ 

რატიფიცირების თაობაზე   

 

5. დადგენილება N2477-IIს  საქართველოსა და ნატოს მხარდაჭერის 

ორგანიზაციას (NSPO) შორის სკრის საცავის ფეთქებადი ნარჩენებისაგან 

გასუფთავებისა და EOD შესაძლებლობების განვითარების შესახებ“ 

საიმპლემენტაციო შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე   
 

 

 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები - გარემო და საზოგადოება   №1(59/ვ) 

 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №143,  2016 წლის 29 მარტი, ქ. 

თბილისი  

ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების 

თაობაზე.     

ტექნიკური რეგლამენტი „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესი“ 

https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/CQfg72CHVNRRf1zSRVsA.pdf
https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/vCTzW4B0fc9GF6DTOhZo.pdf
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2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 , 2016 წლის 29 მარტი, ქ. 

თბილისი  

ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და 

დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ 

 

3. საქართველოს მთავრობის  დადგენილება  №259,  2016  წლის 9 ივნისი, ქ. 

თბილისი   

საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, საქართველოს 

ტერიტორიიდან  ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე 

ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
 

 

 

 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები - გარემო და საზოგადოება   №1(59/ზ) 

 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №35, 2014 წლის 3 იანვარი, ქ. თბილისი 

-  ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს 

ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების 

კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების“ დამტკიცების თაობაზე 

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №362, 2020 წლის 31 აგვისტო, 

თბილისი 

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სახსრებით 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების 

შესახებ 

 

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145, 2016 წლის 29 მარტი ქ. თბილისი  

სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური 

მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე   

 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422, 2015 წლის 11 აგვისტო, ქ. 

თბილისი 

https://www.greens.ge/storage/publications/February2021/1TJoTeqTcttmk7REr7tS.pdf
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ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და 

შინაარსის შესახებ 

 

5. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება 

N 2-774,  31.08.20 წ.   

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებით მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების 

ელექტრონული რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ 

 

6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 

ბრძანება №2-775, 2020 წლის 31 აგვისტო, ქ. თბილისი 

ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ელექტრონული რეესტრის 

წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ 

 

 

 

 

 

გამოცემაზე მუშაობდნენ აკაკი ფანჩულიძე და მარიკა ფიროსმანაშვილი 

რედაქტორი: მარიკა ფიროსმანაშვილი 

 

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები - 

საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4/6 

ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge 

 

 

 
 

 

mailto:info@greens.ge
http://www.greens.ge/

