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ვალუტის ექვივალენტი 

(2022 წლის 18 ნოემბრის მდგომარეობით) 

  

 

ვალუტის ერთეული – ლარი (GEL) 

GEL1.00  = $0.3671611103 

$1.00 = GEL2.723600 

 

 

აბრევიატურები 

 

ADB – აზიის განვითარების ბანკი 

AIP – ინფორმაციაზე წვდომის პოლიტიკა  

AMP – ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა 2012 

BCRC – საბჭოს შესაბამისობის შემსწავლელი კომიტეტი  

CHGAP – კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმა 

CHMP – კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა 

CLO – თემის სამოკავშირეო ოფიცერი 

CNA – თემის საჭიროებების შეფასება 

COVID-19 – კორონავირუსული დაავადება 

CRP – შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო  

CWRD – ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი 

DIN – გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტი  

EBRD – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

EHS  – გარემოს დაცვა, ჯანდაცვა და უსაფრთხოება 

EIA – გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

EMP – გარემოს მართვის გეგმა 

EMR – გარემოს მონიტორინგის ანგარიში 

ESM – გარემოს და სოციალური მონიტორინგი 

GAP – გენდერული სამოქმედო გეგმა 

GRM – საქართველოს მუდმივმოქმედი წარმომადგენლობა 

IPAM – EBRD დამოუკიდებელი პროექტის ანგარიშვალდებულების მექანიზმი 

IPSA – სიღარიბის და სოციალური საკითხების საწყისი ანალიზი 

LARP – მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა 

KVDP – ხადას ხეობის განვითარების გეგმა 

MRDI – რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

NACHP – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 

NCP – ხმაურის კონტროლის გეგმა 

NGO – არასამთავრობო ორგანიზაცია 

OGC – გენერალური საბჭოს ოფისი 

OM – საოპერაციო სახელმძღვანელო 

PAM – პროექტის ადმინისტრირების სახელმძღვანელო 

PCR – ფიზიკურ-კულტურული რესურსები 

PMCSC – პროექტის მართვის და მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტი  



 

 

RRP – პრეზიდენტის ანგარიში და რეკომენდაცია 

SEMP – კონკრეტული გარემოს მართვის გეგმა 

SMR – უსაფრთხოების მონიტორინგის ანგარიში 

SPRSS – სიღარიბის შემცირების და სოციალური სტრატეგიის შეჯამება  

SPS – უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება 

SSEMP – ადგილის შესაბამისი გარემოს მართვის გეგმა 

TA – ტექნიკური დახმარება 

TOR – ტექნიკური დავალება 

TSEMP – თემის შესაბამისი გარემოს მართვის გეგმა 

UBM – Uluslararası Birleşmiş Müşavirlik A.Ş.  

 



 

 
 

 

წონები და საზომი ერთეულები 

 

dB – დეციბელი 

dBA – დეციბელი 

km – კილომეტრი 

m – მეტრი 

m2 – კვადრატული მეტრი 

mm/s – მილიმეტრი წამში 

ppv – peak particle velocity 

   

   

   

   

   

 

 

შენიშვნა 

წინამდებარე ანგარიშში სიმბოლო “$” მიუთითებს აშშ დოლარზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ნებისმიერი ქვეყნის პროგრამის ან სტრატეგიის, პროექტის დაფინანსების, ან განსაზღვრის, ან 

კონკრეტულ ტერიტორიაზე ან გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობაზე მითითებით აზიის 

განვითარების ბანკი არ ცდილობის აღნიშნული ტერიტორიის ან სივრცის სამართლებრივი 

თუ სხვა სტატუსის შეფასებას.  
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მადლობის ნიშნად 

 

შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო (CRP) გამოთქვამს სურვილს მადლობა და მადლიერება 

გამოხატოს როგორც აზიის განვითარების ბანკის (ADB), ასევე მის გარეთ, ყველა იმ ადამიანის 

მიმართ, რომლებმაც ითხოვეს ვინაობის კონფიდენციალობის დაცვა და ითანამშრომლეს 

CRP-სთან, დააფიქსირეს საკუთარი მოსაზრებები, და დახმარება აღმოუჩინეს CRP-ის მიერ 

მოთხოვნის მოკვლევას საქართველოს: ჩრდილო-სამხრეთის დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) 

საავტომობილო გზის პროექტისთვის:  

 

 მომჩივნები და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სხვა პირები 

 მომჩივანთა წარმომადგენლები 

 მსესხებელი წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

 პროექტის აღმასრულებელი სააგენტო, საქართველოს რეგიონალური 

განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 განმახორციელებელი სააგენტო, საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 

 საქართველოს სხვა სამთავრობო სააგენტოები, რომლებმაც დახმარება აღმოუჩინეს 

საბჭოს მოკვლევის და ადგილზე ვიზიტის დროს, მეტწილად გარემოს დაცვის და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს, და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ 

სააგენტოს 

 არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის ლურჯი ფარი საქართველო, 

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, გ. 

ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ისტორიის და მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული კვლევითი ცენტრი, საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია, მწვანე 

ალტერნატივა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, საქართველოს 

სათავგადასავლო ტურიზმის ასოციაცია, საქართველოს ტურ ოპერატორების 

ასოციაცია, ICOMOS საქართველო, საქართველოს ეროვნული ფონდი 

 ინდივიდუალური ექსპერტები, რომელბმაც დახმარება აღმოუჩინეს CRP-ს 

ფაქტების მოძიების კუთხით 

 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროექტის დამოუკიდებელი 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმი 

 ADB-ს დირექტორთა საბჭო, კერძოდ შესაბამისობის განხილვის კომიტეტში 

შემავალი საბჭოს წევრები 

 პროექტის კონტრაქტორები და კონსულტანტები  

 CRP-ს მიერ დაქირავებული ექსპერტები 

 ADB-ს ხელმძღვანელობა და პერსონალი, კერძოდ ცენტრალური და დასავლეთ 

აზიის დეპარტამენტის და საქართველოს მუდმივმოქმედი წარმომადგენლობის 

პერსონალი და ხელმძღვანელობა. 

 



 

 
  
 

მიმოხილვა 

  

 

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) შესაბამისობის შემსწავლელმა საბჭომ (CRP) 

მოამზადა წინამდებარე შესაბამისობის შემსწავლელი ანგარიში (შემდგომში ანგარიში) 

შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნაზე საპასუხოდ, რომელიც უკავშირდება ADB სესხს No. 

3803: ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტს 

(პროექტი) საქართველო. ADB-ს ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (2021) 

ფარგლებში, შესაბამისობის შემსწავლელი გუნდი იკვლევს ADB-ს ოპერაციულ 

პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შესაძლო შეუსაბამობას, რომლებიც პირდაპირ, 

მატერიალურად და უარყოფითად ზემოქმედებს ადგილობრივ მოსახლეობაზე ADB-ს 

მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის ჩამოყალიბების, დამუშავების ან დანერგვის 

ეტაპზე. CRP-მ ყურადღება გაამახვილა ADB-ს ქცევაზე, და არა მსესხებელი ქვეყნის, 

აღმასრულებელი სააგენტოს, განმახორციელებელი სააგენტოს ან სხვა კერძო სექტორის 

კომპანიების (კონტრაქტორები ან კონსულტანტები) ქცევაზე, რომლებიც ჩართული არიან 

პროექტში. როგორც დამოუკიდებელი ორგანო, CRP ანგარიშს აწვდის ADB-ს დირექტორთა 

საბჭოს (საბჭო), რომელსაც აქვს უფლებამოსილება შეაფასოს შესაბამისობა AMP-ს 

შესაბამისად. 

 

პროექტი 

 

პროექტი მოიცავს (ა) დაახლოებით 23 კილომეტრი (კმ) სიგრძის კლიმატ მედეგი 

შემოვლითი გზის მშენებლობას ქვეშეთის და კობის დასახლებებს შორის, და დაახლოებით 5 

კმ სიგრძის კლიმატ მედეგი ყველა ამინდის გამძლე შემოვლითი გზის მშენებლობას 

ქალაქებსა და სოფლებს გარეთ; (ბ) ხადას ხეობის ვიზიტორების ცენტრის მოწყობას; და (გ) 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტთან და ხელშეკრულების 

მართვასთან დაკავშირებული შესაძლებლობების განვითარებას. გზის მშენებლობა, რომელიც 

მოიცავს 5 გვირაბს (9 კმ პირველი და ყველაზე გრძელი გვირაბი საქართველოში), და 6 ხიდს, 

წარმოადგენს მწვანე პროექტს, რომელიც გადის მთიან რელიეფზე და გადაჭიმულია ხადას 

ხეობაში, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც 60 კოშკის ხეობა. პროექტი გარემო და 

იძულებითი განსახლების ზემოქმედების გათვალისწინებით შეფასდა A კატეგორიად, რაც 

განპირობებულია (ა) პროექტის გარემოზე შეუქცევადი ზემოქმედებით, და (ბ) იმ 

გარემოებით, რომ პროექტის მიწის შესყიდვის პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა 

დაახლოებით 158 ოჯახი (616 ადამიანი), აქედან იდენტიფიცირებულია 30 მოწყვლადი 

ოჯახი. 

 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება არის 558.6 მილიონი აშშ დოლარი, აქედან 415 

მილიონი აშშ დოლარი სესხის სახით გაიცემა აგბ-ს მიერ; 60 მილიონი აშშ დოლარის 

ოდენობით სესხი გაიცემა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ; 

ხოლო 83,600 აშშ დოლარი დაფინანსდება მთავრობის მიერ. საბჭომ ADB-ს სესხი დაამტკიცა 

2019 წლის 1 აგვისტოს, და ხელი მოეწერა 2019 წლის 27 აგვისტოს. პროექტის დასრულების 

დაგეგმილი თარიღი არის 2026 წლის 31 დეკემბერი. მსესხებელი არის საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო (MRDI) არის პროექტის აღმასრულებელი, და MRDI-ის საავტომობილო გზების 
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დეპარტამენტი არის პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო. პროექტის მართვის და 

მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტი (PMCSC) არის Uluslararası Birleşmiş 

Müşavirlik A.Ş. (UBM), ხოლო, შპს „CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO.“ (ლოტი 1 

კონტრაქტორი) არის გვირაბის (ლოტი 1) კონტრაქტორი, და შპს „CHINA RAILWAY 23RD 

BUREAU GROUP CO.“ (ლოტი 2 კონტრაქტორი) არის გზის მონაკვეთის მშენებლობის 

კონტრაქტორი. ADB, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის (CWRD) 

საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა პასუხისმგებელია პროექტზე. 

 

შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნა 

 

2021 წლის 6 იანვარს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა“-ს 

წარმომადგენლებმა მანანა ქოჩლაძემ და მარიამ დევიძემ, ხადას ხეობაში მაცხოვრებელი 

ორზე (2) მეტი მომჩივნის სახელით წარმოადგინეს განაცხადი შესაბამისობის განხილვაზე. 

საჩივარი შეეხება ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც 

ერთმანეთთან აკავშირებს თბილისსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს, და სამხრეთით ქვემო 

ქართლის რეგიონს. მომჩივნებმა დაასახელეს რიგი პრობლემებისა, რომლებიც უკავშირდება 

ADB-ს მიერ პოლიტიკებთან შესაბამისობას, და ხადას ხეობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირებისთვის ზიანის მიყენებას, რაც გულისხმობს ხადას ხეობის განადგურებას, და 

ალტერნატივების განხილვას; საცხოვრებელ გარემოზე ზემოქმედებას, და 

ადგილობრივებისთვის სარგებელის ხელმისაწვდომობას; პროექტთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს, და ფიზიკურ-კულტურულ რესურსებზე ზემოქმედებას (PCR); და გარემოს 

ხარისხს, და სოციალური ზემოქმედების ანალიზს, რომელიც ასახულია გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებაში. 

 

მომჩივნებმა თხოვნით მიმართეს CRP შეისწავლოს პროექტის ზემოქმედება გარემოზე, 

და  განსაზღვროს პროექტის ზემოქმედება საცხოვრებელ გარემოზე, და ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების ცხოვრებაზე, ასევე აღნიშნულ ზემოქმედებაზე რეაგირების ზომები. 

 

შესაბამისობის შესწავლის პროცესი 

 

CRP დაადგინა, რომ საჩივარი ექვემდებარებოდა შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭოს 

მიერ განხილვას, და საბჭომ დაადასტურა შესაბამისობის განხილვის ჩატარება 2021 წლის 21 

აპრილს. CRP ტექნიკური დავალება (TOR) წარუდგინა საბჭოს შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომიტეტს (BCRC) და თავის მხრივ კომიტეტმა ტექნიკური დავალება დაამტკიცა 2021 წლის 5 

მაისს. CRP შესაბამისობის შესწავლა ჩაატარა 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის ივნისის 

პერიოდში. შესაბამისად, 2022 წლის ივნისი იყო CRP-ს მიერ ფაქტების მოძიების ბოლო ვადა. 

წინამდებარე ანგარიშში შეჯამებულია მიგნებების და ანალიზი განხორციელებულია AMP-ს 

შესაბამისად. 

 

TOR დაყრდნობით, CRP ფაქტების მოძიება ეყრდნობოდა შემდეგ საკითხებს 

(მითითებული თავები შეესაბამება CRP შესაბამისობის ანგარიშის მიგნებების 

თანმიმდევრობას): (ა) EIA შესწავლის სფერო და პროექტის კომპონენტები (პარაგრაფი 36); (ბ) 

ჰაერის, ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება (პარაგრაფი 44); (გ) პროექტი და გარემოს 

მართვის გეგმის გადავადება (პარაგრაფი 51); (დ) ფიზიკური და კულტურული რესურსები 
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(პარაგრაფი 65-66); (ე) სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის სარგებელი 

(პარაგრაფი 82); (ვ) გენდერი (პარაგრაფი 94); (ზ) იძულებითი განსახლება (პარაგრაფი 108); 

და (თ) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა (პარაგრაფი 121). TOR ერთად, CRP შეაფასა ADB-ს 

შესაბამისობ ქვემოთ ჩამოთვლილ ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან, 

რომლებიც ძალაში იყო საბჭოს მიერ პროექტის დადასტურების მომენტისთვის: 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (2009); ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა 

(2018); ოპერაციული სახელმძღვანელო (OM) ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულება) გამოქვეყნებული 2013 წლის 1 ოქტომბერს; OM ნაწილი C2 (გენდერი და 

განვითარება ADB ოპერაციებში) გამოქვეყნებული 2010 წლის 6 დეკემბერს; OM ნაწილი C3 

(სოციალური განზომილებების ADB ოპერაციებში გათვალისწინება) გამოქვეყნებული 2010 

წლის 6 დეკემბერს; და OM ნაწილი L3 (ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა) 

გამოქვეყნებული 2019 წლის 28 იანვარს. 

 

შესაბამისობის შესწავლის პროცესი მოიცავდა შემდეგს: (ა) პროექტის საბუთების და 

დაკავშირებული დოკუმენტების სამაგიდო კვლევა; (ბ) პროექტის ტერიტორიის მონახულება; 

(გ)  საკონსულტაციო შეხვედრები, მათ შორის პირისპირ გასაუბრება ADB პერსონალთან და 

პროექტის კონსულტანტებთან; (დ) ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სხვა პირებთან; (ე) შეხვედრები შესაბამის სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებთან (CSO) და ადგილობრივ ექსპერტებთან; (ვ) 

კონსულტაციები და ექსპერტებთან და CRP საკონსულტაციო ანალიზის განხილვა; (ზ) 

შეხვედრები მსესხებელთან და აღმასრულებელ, ასევე განმახორციელებელ სააგენტოებთან, 

მათ შორის პროექტის კონტრაქტორებთან და კონსულტანტებთან; და (თ) შეხვედრები სხვა 

შესაბამის სამთავრობო სააგენტოებთან. 

 

პროექტთან დაკავშირებული ცალკე საჩივარი შემოტანილი იქნა ქართული 

არასამთავრობო ორგანიზაციისგან თანადაფინანსებაში მონაწილე EBRD-ის პროექტის 

ანგარიშვალდებულების დამოუკიდებელი მექანიზმის (IPAM) გამოყენებით. აღნიშნული 

საჩივარი ასევე შეეხებოდა PCR საკითხებს, და შესაბამისად, CRP ითანამშრომლა IPAM-თან. 

IPAM და CRP ერთობლივად ჩართეს საერთაშორისო PCR კონსულტანტი; ჩაატარეს 

პროექტის ადგილის მონახულება; ერთობლივად შეხვდნენ ზოგიერთ CSO და ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ პირებს; და მონაწილეობა მიიღეს პროექტის გაერთიანებული პროექტის 

გუნდთან შეხვედრაში. CRP დამატებით ჩართო ოთხი (4) სხვა ტექნიკური ექსპერტი, 

რომელთა საქმიანობამ ხელი შეუწყო საჩივარში მითითებული საკითხების განხილვას; 

მიგნებების განხილვას; და  ADB შესაბამისობის განსაზღვრას. 

 

 

შესაბამისობის შესწავლის მიგნებები 

 

ამ დოკუმენტში შეჯამებულია CRP ძირითადი მიგნებები. CRP მიგნებები 

წარმოდგენილია რვა (8) საკითხის შესაბამისად, რომელიც ჩამოთვლილი იყო ტექნიკურ 

დავალებაში, და მონიტორინგის და ზედამხედველობის ნაწილში, რომელიც შეეხება ADB-ს 

პროექტის ზედამხედველობის ფუნქციის საკითხს. თითოეული საკითხისთვის CRP 

განიხილა შემდეგი: (ა) როგორ ჩაატარა ADB-მ წინასწარი შეფასება, და შესაბამისი 

უსაფრთხოების პოლიტიკები და სხვა დოკუმენტები საბჭოს მიერ დადასტურებამდე; და (ბ) 



iv  
 

 

საბჭოს შემდგომ პერიოდში, ADB-ს მიერ მონიტორინგის და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობის განხორციელება. 

 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ADB შეუსაბამობასთან დაკავშირებული 

მიგნებები და შეფასებულია თუ რა სახის პირდაპირი და მატერიალური ზიანი მიადგა 

მოსახლეობას აღნიშნული შეუსაბამობის შედეგად. ზიანთან დაკავშირებული მიგნებების 

შესწავლისას, CRP გაითვალისწინა როგორც AMP შესაბამისი დებულებები, და გენერალური 

მრჩევლის ოფისის (OGC) მიერ 2019 წლის თებერვალში მოცემული გამოყენებასთან 

დაკავშირებული მითითებები. მითითებების საჯარო ვერსია გამოქვეყნდა OCRP-ის მიერ 

2020 წელს.  

 

A. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კვლევის სფერო და პროექტის კომპონენტები  

 

საჩივარში ნათქვამია, რომ რამდენიმე სოფელი გათვალისწინებული არ იქნა 

პროექტის ზემოქმედების დოკუმენტაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სოფლები ექცევა 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ. კერძოდ, საჩივარი მიუთითებს ზაქათკარის და გუდაურის 

არსებული გზის გაუმჯობესებაზე, რომელიც გამოყენებული იქნება გზის მშენებლობის 

დროს, ასევე მომავალში მუდმივი გზის მშენებლობის გეგმები. ეს საკითხები პრობლემას 

წარმოადგენს პროექტის ხადას ხეობაზე ზემოქმედების კუთხით, რადგან გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებაში (EIA) გამოტოვებულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთი. 

 

CRP აღნიშნავს, რომ ყველა სეზონზე ხელმისაწვდომი ზაქათკარი-გუდაურის გზა 

თავდაპირველად წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ მოგვიანებით გამოტოვებული 

იქნა საბჭოს მიერ დადასტურების მომენტისთვის. თუმცა, EIA აღნიშნულია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა გაუმჯობესდება მისასვლელი გზის სახით გამოყენებისთვის. 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს ყველა ამინდის პირობის შესაბამისი გზა თუ 

არსებული გზის განახლება სამშენებლო მიზნებისთვის) დააკავშირებს გუდაურსა და ხადას 

ხეობას თაღოვანი ხიდის საშუალებით, რომელიც აშენდება პროექტის ფარგლებში. ეს 

პროცესი ხელს შეუწყობს ტურიზმის გაფართოებას და ხადას ხეობის განვითარებას. 

შესაბამისად, ADB უნდა უზრუნველყოს, რომ გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი 

ახალი გზა გათვალისწინებული იქნას საბოლოო EIA-ში. CRP დაადგინა, რომ ADB არ 
შეესაბამება წინასწარი შესწავლის პირობებს და პასუხისმგებლობებს, რომლებიც 
გათვალისწინებულია SPS 56-ე პარაგრაფით, და უნდა უზრუნველყოს გუდაურის და ხადას 
ხეობის დამაკავშირებელი ახალი გზის გათვალისწინება საბოლოო EIA-ში. 
 

2021 წლის მაისში, საბჭოს მიერ დადასტურების შემდეგ, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა გამოთქვა EIA განახლების და ზაქათკარი-გუდაურის ახალი გზის ანგარიშში 

შეყვანის სურვილი.  2022 წლის მაისში, როდესაც დასრულდა წინამდებარე შესაბამისობის 

ანგარიშზე მუშაობა, ხელმისაწვდომი იყო EIA პირველი სამუშაო ვერსია ზაქათკარი-

გუდაურის გზისთვის. EIA მოიცავდა მოსალოდნელი ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციას. 

CRP საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდეგ ვერ მოიძია ADB დამატებითი შეუსაბამობა 
ზაქათკარი-გუდაურის გზის საკითხთან დაკავშირებით. 
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ტექნიკური დახმარების საშუალებით, ADB-მ ხელი შეუწყო ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის (KVDP) მომზადებას. სტრატეგიული გარემოს შეფასება ჩატარდება, 

როგორც პროცესის განუყოფელი ნაწილი და KVDP დაყრდნობით მომზადდება ორი 

დამოუკიდებელი განვითარების მარეგულირებელი გეგმა. თუმცა, აღნიშნული გეგმები მზად 

არ იქნება 2023 წლამდე. KVDP-ს ეფექტურობა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებზე 

პირდაპირი და მატერიალური რისკების შერბილების კუთხით ჯერ შეფასებული არ არის. 

თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ მოსალოდნელი ზემოქმედება უკვე შეტანილია EIA 

სამუშაო ვერსიაში ზაქათკარი-გუდაურის ახალი გზისთვის, რაც საბჭოს მიერ პროექტის 

დამტკიცების მომენტისთვის გათვალისწინებული არ იყო; ასევე, გასათვალისწინებელია 

KVDP მიმდინარე პროცესი, და გუდაურის გენერალური გეგმის არსებობა; CRP დაასკვნა, რომ 

ზიანის რისკი ჯერ დაზუსტებული არ არის მკაფიო მოსაზრების ჩამოყალიბებისთვის. 

შედეგად, ADB ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება მაკორექტირებელი მოქმედებების 
მომზადება პროექტის შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის. თუმცა, არსებული პირდაპირი 
და მატერიალური რისკების გათვალისწინებით, CRP რეკომენდაციას უწევს 
მაკორექტირებელი მოქმედების სამოქმედო გეგმაში შეტანას, რათა მომავალში 
განხორციელდეს CRP-ის მიერ მონიტორინგი. 
 

B.  ჰაერის ხარისხი, ხმაური და ვიბრაცია  

 

ჰაერის ხარისხი: მომჩივნებმა პრეტენზია გამოთქვეს, რომ ხადას ხეობაში არ 

ჩატარებულა ჰაერის ხარისხის საბაზისო მონიტორინგი. საბოლოო EIA აღნიშნულია, რომ 

ჰაერის ხარისხი კარგია, მაგრამ გათვალისწინებული არ არის ხადას ხეობაში ჰაერის ხარისხის 

შემოწმების მონაცემები. CRP მიიჩნევს, რომ საბჭოს მიერ დადასტურების მომენტისთვის ADB 

არ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები, რათა საბოლოო EIA-ში გათვალისწინებული ყოფილიყო 

ხადას ხეობის ჰაერის ხარისხის მონაცემები. შესაბამისად, CRP აკეთებს დასკვნას, რომ ADB არ 
შეესაბამება წინასწარი შესწავლის პირობებს და პასუხისმგებლობებს, რომლებიც 
გათვალისწინებულია SPS 56-ე პარაგრაფით. საბჭოს მიერ დადასტურების შემდეგ, მე-2 

ლოტის კონტრაქტორმა მოამზადა ამომწურავი ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიში, რომელიც დათარიღებულია 2022 წლის მაისით. შესაბამისად, CRP აკეთებს 
დასკვნას, რომ ADB შეუსაბამობას არ გამოუწვევია და არ გამოიწვევს პირდაპირ და 
მატერიალურ ზეგავლენას ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებზე. 
 

ხმაური: ჰაერის ხარისხის მსგავსად, მომჩივნებმა აღნიშნეს, რომ ხადას ხეობაში არ 

ჩატარება ხმაურის მონიტორინგი. CRP მიიჩნევს, რომ საბჭოს მიერ დადასტურების 

მომენტისთვის ADB არ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები, რათა საბოლოო EIA-ში 

გათვალისწინებული ყოფილიყო ხადას ხეობის ხმაურის მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები 

აუცილებელი იყო მშენებლობით და საპროექტო გზის ფუნქციონირებით გამოწვეული 

ხმაურის დონის განსაზღვრისთვის. შესაბამისად, CRP აკეთებს დასკვნას, რომ ADB არ 
შეესაბამება წინასწარი შესწავლის პირობებს და პასუხისმგებლობებს, რომლებიც 
გათვალისწინებულია SPS 56-ე პარაგრაფით.  რაც შეეხება ოპერირების ფაზაში ხმაურის 

დონეს, მოგვიანებით, 2022 წლის მარტში გაკეთებულ კვლევაში გათვალისწინებული იქნა 

ხმაურის მონაცემები ხადას ხეობის 14 ადგილისთვის, რომელიც განლაგებულია საპროექტო 

გზის მიმდებარედ. CRP ვერ გამოავლინა ADB შეუსაბამობა ხმაურის ზემოქმედების 
შეფასების და შერბილების კუთხით სამშენებლო ფაზაში. დამატებით, CRP არ აქვს 
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მტკიცებულება იმისა, რომ  ADB-ს საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე დაფიქსირებული 
შეუსაბამობა გამოიწვევს ზიანის რისკს. 

ვიბრაცია: მომჩივნებმა ხაზი გაუსვეს მშენებლობასთან დაკავშირებულ პოტენციურ 

რისკებს. კერძოდ, ხადას ხეობაში არსებული ტრადიციულ ქვის ნაგებობებზე ზემოქმედების 

რისკებს. CRP შეისწავლა საბოლოო EIA და მასში მოცემული ინფორმაცია ვიბრაციის 

მონიტორინგის და მოდელირების შესახებ. CRP ვერ გამოავლინა ADB შეუსაბამობა საწყისი 
შესწავლის პასუხისმგებლობების შეუსრულებლობის კუთხით. საბჭოს მიერ დადასტურების 

შემდეგ, CRP აღნიშნავს, რომ ADB თანმიმდევრულად შეასრულა პროექტის ვიბრაციის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის მონიტორინგი, მაგრამ პრეტენზია კვლავაც ფიქსირდებოდა 

ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და რამდენიმე სხვადასხვა შემთხვევისას. CRP ვერ 
გამოავლინა ADB შეუსაბამობა ვიბრაციის მონიტორინგის პასუხისმგებლობის კუთხით. 
თუმცა, CRP რეკომენდაციას უწევს ექსპერტის მიერ შემოწმების ჩატარებას, რათა შეფასდეს 

ვიბრაციის ზემოქმედება, რადგან არსებობს მოსაზრება, რომ ვიბრაციის ზემოქმედების 

რისკები შესაბამისად არ იქნა გათვალისწინებული.  

 

C.  პროექტი და გარემოს მართვის გეგმის გადავადება  

 

მომჩივნები მიიჩნევენ, რომ EIA ახდენს როგო კრიტიკული გადაწყვეტილებების  EIA 

ეტაპიდან სამშენებლო ფაზამდე „გადავადებას“, რადგან კონტრაქტორების EMP (SEMPs) 

დამოუკიდებელია, და არ არის ინტეგრირებული გარემოს მართვის გეგმაში (EMP), რომელიც 

თავის მხრივ პროექტის EIA ნაწილს წარმოადგენს. CRP აღნიშნავს, რომ ADB-ში გამოიყენება 

ორი ფართო მიდგომა. ერთი გულისხმობს SEMP, და თემის შესაბამისი EMPs (TSEMPs) და 

ტერიტორიის შესაბამისი EMP (SSEMP) გამოყენებას. სხვა მიდგომა ეყრდნობა EIA და EMP, 

SEMP ან TSEMP/SSEMP გამოყენების გარეშე.  

 

ამ პროექტში, გამოყენებულია SEMP-SSEMP/TSEMP ჩარჩო. საბოლოო EIA 

წარმოდგენილია კონცეფცია. ეს პროექტი, ჩარჩოში გათვალისწინებული სხვადასხვა გეგმები 

უნდა წარედგინოს PMCSC და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დადასტურებისთვის, 

ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის სამუშაოების დაწყებამდე სულ მცირე 30 დღით ადრე. CRP 

დაკვირვებით, ‘SEMP’, ‘SSEMP’ ან ’TSEMP’ გამოყენება ‘EMP’-საგან განსხვავებით არ 

წამოადგენს SPS ან OM ნაწილს. დამატებით, ADB-ში არ არსებობს მათ გამოყენებასთან 

დაკავშირებული შიდა მითითება, და არ არსებობს დებულება, რომელიც მოითხოვს ADB-ს 

მიერ ამ ჩარჩოდან გამომდინარე განსხვავებული გეგმების დამტკიცებას. 

 

CRP ვერ გამოავლინა ADB-ს საწყისი შეფასების და განხილვის პასუხისმგებლობასთან 
დაკავშირებული შეუსაბამობა საბოლოო EIA-ს EMP კუთხით. თუმცა, CRP მოახდინა 

რამდენიმე საკითხის იდენტიფიცირება, სადაც სასარგებლო იქნებოდა თუ ADB მსესხებელს 

სთხოვს გააძლიეროს EMP-ს მიერ მოცემული მითითებების კონკრეტიკა, და მოთხოვნები 

კონტრაქტორების მიმართ. კონკრეტული სფეროების მაგალითები მოიცავს გვირაბის წყლის, 

ნიადაგის და ლანდშაფტის მართვას. 

 

საბჭოს შემდგომი დასტურთან დაკავშირებით სამშენებლო ფაზის დროს CRP 

აღნიშნავს, რომ SEMP, SSEMP და TSEMP მომზადებასთან დაკავშირებული შიდა ჩანაწერები 
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მიუთითებს, რომ კონტრაქტორების რიგი გეგმები არ განახლდა PMCSC მოთხოვნების 

შესაბამისად, კონკრეტული სამშენებლო პროცესების განხორციელებამდე. აღნიშნულმა 

შეამცირა პროექტის მართვის სიცხადე გარემოს და სოციალური რისკების კუთხით.  

SEMP-SSEMP/TSEMP ჩარჩოს გამოყენება მართვის სტრუქტურაში, რომელიც 

საშუალებას არ აძლევს ADB დაადასტუროს ამ დოკუმენტების უმრავლესობა ნიშნავს იმას, 

რომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კონტრაქტორის/მსესხებლის მიერ  SPS მოთხოვნებთან 

შესაბამისობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, CRP მიიჩნევს, რომ კონტრაქტორის მიერ 

გარემოს და სოციალური მართვის შესაძლებლობები გათვალისწინებული უნდა იქნას 

ტენდერის შეფასების კრიტერიუმებში, რაც შესაძლოა სასარგებლო იყოს დანერგვის დროს 

SPS მოთხოვნებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. CRP დამატებით იძლევა 

რეკომენდაციას, რომ ADB გაითვალისწინოს უსაფრთხოებასთან შესაბამისობის 

სახელმძღვანელოს მომზადება, რათა უზრუნველყოს თანმიმდევრული და კარგი პრაქტიკის 

გამოყენება იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება აღნიშნული ჩარჩოს გამოყენება. CRP ვერ 
გამოავლინა ADB შეუსაბამობა EMP და SEMP-TSEMP/SSEMP ჩარჩოს გამოყენებასთან 
დაკავშირებული პასუხისმგებლობების კუთხით. 
 

D.      ფიზიკურ-კულტურული რესურსები 

 

საჩივარში ხადას ხეობა მოხსენებულია, როგორც უნიკალური ტერიტორია, და 

მომჩივნების განცხადებით, EIA-ში ადეკვატურად არ არის წარმოდგენილი კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შერბილების ზომები ან განმარტება, რომ კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე ზემოქმედება თავიდან იქნა არიდებული მარშრუტის შერჩევის დროს.  

 

პროექტის მომზადების პროცესს წინ უსწრებდა განხორციელების წინა და 

განხორციელებადობის კვლევები, რომლებიც არ დაფინანსებულა ADB-ს მიერ. აღნიშნულ 

კვლევებზე დაყრდნობით გაკეთდა დასკვნა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ადგილები 

და ძეგლები არ მოექცეოდა პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ, და რომ პროექტი არ გაივლიდა 

ყველა ცნობილ კულტურული მემკვიდრეობის ადგილას. EIA პროცესის საწყის წერტილს 

წარმოადგენდა ხადას ხეობა. EIA საწყისი ანგარიში, რომელიც დათარიღებულია 2018 წლის 

მაისით, აღწერს საველე კვლევებს, რომლებიც ჩატარდა არქეოლოგიურ კვლევასთან ერთად. 

23 კილომეტრიანი პროექტის გზის მონახულება ანგარიშის თანახმად მოხად ერთ დღეში. 

კვლევის ანგარიშის თანხმად, ორი რუკით განისაზღვრა PCR ობიექტი, აღწერილი იქნა 

რეგიონის როლი საქართველოს ისტორიაში, და აღინიშნა, რომ ტერიტორია კარგად არ არის 

შესწავლილი არქეოლოგიური კუთხით. არქეოლოგიური კვლევის ანგარიშში მითითებული 

არ არის ბუფერული ზონა, რომელიც გათვალისწინებული იქნა PCR კვლევის დროს.  

 

EIA სამუშაო პროექტის განხილვის დროს, ADB აღნიშნა, რომ PCR მთავარი 

პრობლემაა საქართველოში, და უკუკავშირში აღინიშნა PCR დაკავშირებული რამდენიმე 

საკითხი, ასევე მოთხოვნილი იქნა EIA ანგარიშში რიგი ცვლილებების შეტანა. მოქმედება 

განხორციელდა მხოლოდ რამდენიმე საკითხზე. ADB-ს კომენტარები გააკეთა რიგ 

ინდივიდუალურ PCR ადგილზე, რომელიც დამატებით იყო აღნიშნული არქეოლოგიური 

კვლევის მეორე ეტაპზე და სხვა კვლევებზე, თუმცა არქეოლოგიური კვლევის მეორე ეტაპი არ 

განხორციელებულა საბჭოს მიერ დადასტურებამდე.  
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საბოლოო EIA ანგარიშში ნათქვამია, რომ შესაძლოა არსებობდეს დამატებით 

არქეოლოგიური მიგნებები, და მითითებულია სამი ადგილი, რომელიც საჭიროებს 

დამატებით არქეოლოგიურ შესწავლას. დამატებით გამოვლენილი საკვლევი ტერიტორიების 

რაოდენობა 6-ით ნაკლებია, ვიდრე ეს EIA საწყის ანგარიშში მოცემულ დოკუმენტაციაში იყო 

წარმოდგენილი. PCR ზემოქმედება პროექტის დროებით ნაგებობებზე მეტწილად 

გათვალისწინებული არ არის. ოპერაციული ფაზის პერიოდში, საბოლოო EIA ნათქვამია, რომ 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება“ მოსალოდნელი არ არის. ლანდშაფტზე ზემოქმედების 

კუთხით, საბოლოო EIA აღნიშნულია, რომ ახალი განლაგება შეცვლის ლანდშაფტის 

მდგრადობას გვირაბების გამოყენების საფუძველზე, და მოჭრისა და დაფარვის ტექნიკის 

გამოყენება შეზღუდავს ვიზუალურ ზემოქმედებას.  

 

ADB ხელმძღვანელობა აცნობიერებს, რომ PCR საბაზისო შეფასება, რომელიც ჩატარდა 

საბჭოს მიერ დადასტურებამდე იყო შეზღუდული და შესაძლოა ზიანი გამოეწვია დანერგვის 

დროს. ADB ამტკიცებდა, რომ თავად EIA აღიარებს PCR შეზღუდვებს და მოიცავს მკაფიო 

ჩარჩოს თუ როგორ უნდა მოხდეს ხარვეზების აღმოფხვრა მე-5 ფაზის არქეოლოგიური 

სტრატეგიის ფარგლებში. CRP-სთვის მიწოდებული შიდა საპროექტო დოკუმენტაციის 

თანახმად, CRP არ ემხრობა იმ მოსაზრებაზე, რომ მე-5 ფაზის სტრატეგია აღმოფხვრის PCR 

დონეზე არსებულ ხარვეზებს. CRP აკეთებს დასკვნას, რომ ADB წინასწარი შესწავლა 
არასაკმარისი იყოს SPS-ს 56-ე პარაგრაფით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად საბჭოს მიერ დადასტურებამდე. ADB არ უზრუნველყო: რომ (ა) 
შეფასების პროცესი დაფუძნებული ყოფილიყო შესაბამის PCR მონაცემებზე; და რომ (ბ) EIA 
გათვალისწინებული ყოფილიყო ლანდშაფტის PCR მნიშვნელობა, ზემოქმედება, თავიდან 
არიდება და შერბილება ადეკვატურად. 
 

საბჭოს მიერ დადასტურების შემდეგ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 

წერილით მიმართა ADB-ს და ოფიციალურად შესთავაზა დამატებითი სამუშაოების ჩატარება 

კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის  (CHGAP) მოსამზადებლად. 

კვლევის ჩატარებისთვის შეირჩა საქართველოს კულტურული მემვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო (NACHP). TOR მკაფიოდ არ მიუთითებდა SPS მოთხოვნებზე, და არ 

გულისხმობდა ADB-ს მიერ შედეგების გადასინჯვას ან დამტკიცებას. ეს გასაოცარია, რადგან 

დაგეგმილი სამუშაო შემუშავებული იყო PCR-ის დამატებითი საბაზისო შეფასების 

უზრუნველსაყოფად იმ შედეგებით, რომლებიც მნიშვნელოვანი იყო პროექტის 

შესაბამისობის ფორმირებაში SPS-ის PCR მოთხოვნებთან.  

 

NACHP კვლევა მოიცავდა გზის სიახლოვეს მინიმუმ 600 მ ბუფერულ ზონაში 

არსებული ძეგლების და კულტურული მემკვიდრეობის აღწერას, და მათი მნიშვნელობის 

დაფიქსირებას; მათი ფიზიკური მდგომაროების იდენტიფიცირებას; და მათი დაცვის და 

კონსერვაციისთვის საჭირო რეკომენდაციების მომზადებას; ასევე, არქეოლოგიურ 

ტესტირებას და შესაძლო არქეოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ტერიტორიების 

იდენტიფიცირებას, ასევე მონიშვნას სამომავლო კვლევების ჩატარების მიზნით; და საკვლევ 

ტერიტორიაზე არსებულ ყველა იდენტიფიცირებულ კულტურული მემკვიდრეობის 

წყაროზე მშენებლობის ზემოქმედების შეფასებას. ანგარიშში გაკეთდა დასკვნა, რომ 

„კულტურული სოციალური გარემო“ შეიცვლებოდა, და რომ ხადას ხეობა კულტურულ 
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ლანდშაფტად ჩამოყალიბდა იქ, სადაც დამუშავებული მიწები ორგანულად შეერწყა 

ბუნებრივ გარემოს.  

 

NACHP-ს მეორე შუალედური გამოირჩეოდა თავისი მასშტაბურობით, და გამოავლინა 

ბევრი ისეთი ობიექტი, რომელიც დასახელებული არ ყოფილა პირველ ანგარიშში. მათ შორის 

600 მ ბუფერულ ზონაში, 104 ობიექტი.  საბოლოო EIA იდენტიფიცირებული იქნა სამი (3) 

რეგისტრირებული ძეგლი გზიდან 300 მეტრის მოშორებით, ხოლო NACHP კვლევაში 

იდენტიფიცირებული იქნა 19 რეგისტრირებული მონუმენტი გზიდან 300 მეტრის 

მოშორებით. ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი იყო კრიტიკული ინფორმაცია NAHCP-ს მიერ 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის ფარგლებში ბუფერული 600 

მეტრიანი ზონის ფარგლებში მონუმენტებისთვის დროებითი დაცვის სტატუსის მინიჭების 

შესახებ. ეს გარემოება მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა განისაზღვროს სტატუსი დროებითია 

თუ მუდმივი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 34-ე მუხლი 

აღწერს კულტურული მემკვიდრეობის განსხვავებულ ბუფერულ ზონებს. ფიზიკური 

(მინიმუმ 50 მეტრი), და ვიზუალური (მინიმუმ 300 მეტრი) დაცვის ზონები დადგენილია 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისთვის. აღნიშნული დაცვის ზონის ფარგლებში 

აკრძალულია გარკვეული აქტივობების განხორციელება, მათ შორის ფიზიკური დაცვის 

ზონებში დაუშვებელია ისეთი აქტივობების განხორციელება, რომლებმაც შეიძლება 

გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ვიბრაცია. ასეთ ზონებში მშენებლობის ჩატარების მიზნით 

აუცილებელია საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

თანხმობა. როგორც CRP არის ცნობილი დროებითი დაცვის სტატუსი გახანგრძლივდა 

ერთხელ, და ვადა გაუვიდა 2021 წლის დეკემბერში. 

 

ADB პროექტის გუნდმა მოამზადა უკუკავშირი NACHP-ს მეორე შუალედურ 

ანგარიშზე. თუმცა, განხილული არ ყოფილა ყველა არსებული საკითხი. NACHP-ის CHGAP 

მომზადება დასრულდა 2021 წლის ივლისში. დოკუმენტში მითითებული იყო, რომ პროექტი 

ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის მრავალი ობიექტის ვიზუალური დაცვის ზონაში, და 

რომ მათი ლანდშაფტი პროექტის გზის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა. დამატებით ნათქვამია, 

რომ პროექტის მუდმივი ინფრასტრუქტურა ზეგავლენას მოახდენს ფიზიკური დაცვის 

ზონაში არსებულ 19 ობიექტზე და ძეგლზე, ხოლო დროებითი ინფრასტრუქტურა 

ზეგავლენას მოახდენს დამატებით 13 ობიექტზე.  

 

CHGAP-ის დანართში 2  წარმოდგენილია მოქმედებები, რომლებიც აუცილებლად 

უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორების მიერ. მოქმედებები განსაზღვრულია 600 მეტრიანი 

ბუფერული ზონის ფარგლებში არსებული 106 ობიექტისთვის, და მოიცავს შემოღობვას, 

ვიბრაციის მონიტორინგს, და დამატებითი არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარებას. 

კონსერვაციის გაძლიერებული მოქმედებები აუცილებელია ობიექტისთვის 23. აღნიშნული 

მოქმედებები უნდა განხორციელდეს მშენებლობამდე, და მიღწეული იქნა ცალკე შეთანხმება, 

რომ კონსერვაციისა და აღდგენის სამუშაო ჩატარდება მშენებლობის მიერ ობიექტის 

დაზიანებისგან დასაცავად დიდველის ველზე (ID: 10). სხვა პრევენციული სამუშაოები 

განსაზღვრული არ არის, კონსერვაციის სამუშაოები სხვა 35 ობიექტისთვის 

გათვალისწინებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მოექცევა მშენებლობის 

ზემოქმედების ქვეშ. CHGAP მითითებულია ID: 24 სიახლოვეს საგზაო მონაკვეთის 

გადაადგილება; ID: 29 და 30 სიახლოვეს მისასვლელი გზების დაკეტვა; და ნარჩენების 
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შეგროვების ადგილი ID:7 და 10 სიახლოვეს. მოგვიანებით ჩატარებული არქეოლოგიური 

გათხრების სამუშაოების ანგარიშში, რომელიც მომზადდა ლოტი 2 კონტრაქტორთან 

გაფორმებული ხელშეკრულების დაფინანსებით რეკომენდირებულია, რომ ID: 26, 

მეგალითური კოშკი და შენობა-ნაგებობის ნარჩენები ბენიან-ბეგონის სიახლოვეს უნდა 

დაიშალოს და გადაადგილდეს. ADB-მ უნდა უზრუნველყოს, რომ აღნიშნული პროცესის 

განხორციელების დროს დაცული იქნას SPS შესაბამისი მოთხოვნებით, მათ შორის 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის“ გამოყენების მოთხოვნა.   

 

CHGAP დანართ 2-ში მითითებული მოქმედებები, რომლებიც შეეხება უშუალოდ 

კონტრაქტორებს სრულად არ ასახავს პროექტის PCR რისკებს, რომლებიც ასახულია NACHP-

ს ანალიზში. მაგალითად: (ა) შერბილების ზომები GISID: 36120 (ობიექტი ID: 33); და წყლის 

წისქვილის ნარჩენები (GISID:35105; ობიექტი ID: 28) მუღურეს ხეობის აღმოსავლეთით, 

რომელიც 0 მეტრით არის მოშორებული პროექტის N6 ხიდიდან, და იდენტიფიცირებულია 

მეორე შუალედურ ანგარიშში, თუმცა ასახული არ არის CHGAP-ში; (ბ) CHGAP ნათქვამია, 

რომ წკირეს გვირაბის გაყვანის დროს აუცილებელია ვიბრაციის მონიტორინგი 

კვირაცხოვლის კომპლექსში, მაგრამ აღნიშნული ასახული არ არის მე-2 დანართში 

კონტრაქტორისათვის; და (გ) ზოგიერთი ობიექტის და ტერიტორიისთვის CHGAP მე-2 

დანართით გათვალისწინებულია მოქმედებები, მაგრამ თანმდევი რისკები დეტალურად 

არის აღწერილი მხოლოდ NACHP0ს მეორე შუალედურ ანგარიშში. ხელმისაწვდომი 

მონაცემების გათვალისწინებით, აუცილებელია ADB-ს მიერ როგორც CHGAP, ასევე NACHP-

ის მეორე შუალედური ანგარიშის ინტეგრირებული განხილვა. CRP ვერ მოიძია იმის 

მტკიცებულება, რომ ADB უზრუნველყო  CHGAP რეკომენდაციების და ზომების 

შესაბამისობა SPS- ინფორმირებული რისკის შეფასების და შერბილების  კუთხით. 

 

KVDP მომზადების ხელშეწყობის კუთხით, ADB დახმარება აღმოუჩინა მხარეს 

ისტორიულ-კულტურული გეგმის მოსამზადებლად კვლევის ჩატარების პროცესში. ეს არ 

არის ზემოქმედების შეფასება, და მოიცავს ტერიტორიას, რომელიც სცდება საპროექტო 

ტერიტორიის ფარგლებს. თუმცა, ისტორიულ-კულტურული გეგმით იდენტიფიცირებულია 

დამატებითი მემკვიდრეობის ძეგლები და რეკომენდირებულია ყველა, 37 არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის მონუმენტის შენარჩუნება, და რეკომენდირებულია 

დამატებით 75 ადგილის აღრიცხვა 169 ახალ ობიექტთან ერთად, და ორ „ეროვნულ“ 

ადგილთან ერთად. ყველა ობიექტი, რომელსაც NACHP-ის მიერ მიენიჭა დროებითი დაცვის 

სტატუსის (მეორე შუალედური ანგარიშის შესაბამისად) გათვალისწინებულია აღნიშნულ 

რეკომენდაციაში. CRP ვერ მოიძია რეკომენდირებულ ჩამონათვალთან დაკავშირებული 

მკაფიო  CRP-ს არ უნახავს პროექტის შესაბამისობის სამართლებრივი თავსებადობის მკაფიო 

ანალიზი რეკომენდებულ ჩამონათვალთან, მაგრამ მოელის, რომ ADB უზრუნველყოს 

პირველადი დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კანონის 

დებულებებში შეტანილი შეზღუდვების დაცვას, როდესაც მოხდება მშენებლობით 

გამოწვეული რისკების შერბილება და აღრიცხვა.  

 

ლანდშაფტის ცვლილებები ასახულია 2040 წლისთვის ლანდშაფტის აღდგენის 

„ფოტომონტაჟის“ ვიზუალურ მასალაში, რომელიც მომზადდა KVDP-თვის. თუმცა, 

აღნიშნულ მასალაში წარმოდგენილი არ არის ცვლილებები, რომლებსაც გამოიწვევს 
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ნარჩენების განთავსების ტერიტორია. ასევე გათვალისწინებული არ არის განვითარების 

ვიზუალური მასალა. 

 

ისტორიულ-კულტურული გეგმის პროექტი რეკომენდაციას უწევს ისტორიული 

ნაგებობების დაცული ზონის ჩამოყალიბებას სვიანა-როსტიანას ტერიტორიაზე. CRP 

აღნიშნავს, რომ LARP-მა (განხილულია ნაწილში G), რომელიც გულისხმობს სოფლის 

ნაგებობების დემონტაჟს ან რეკონსტრუქციას უნდა გაითვალისწინოს ისტორიულ-

კულტურულ გეგმაში მოცემული რეკომენდაციები. 

 

CRP აღნიშნავს, რომ: (ა) ADB-მ არ უზრუნველყო SPS გათვალისწინება NACHP-ის 

CHGAP მომზადებაში, რადგან TOR არ მისცა ADB-ს ადეკვატური შესაძლებლობები 

შეესწავლა და გაეკეთებინა კომენტარები; (ბ) ADB-ს მიერ NACHP-ს სამუშაოს შესწავლა არ 

იყო საკმარისი კონტრაქტორების მიერ შესაბამისი რისკების და შემარბილებელი 

მოქმედებების განხორციელების უზრუნველყოფისთვის; (გ) ისტორიულ-კულტურული 

გეგმის ფარგლებში იდენტიფიცირებული იქნა რამდენიმე ახალი კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტი, რაც ბადებს კითხვას ხომ არ უქმნის საფრთხეს პროექტი აღნიშნულ 

ობიექტებს; მაგრამ არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ADB უზრუნველყოფს შესაბამისი 

შეფასების ინიცირებას; და (დ) CHGAP ფარგლებში კონტრაქტორებს არ ევალებათ 

პრევენციული კონსერვაციის ან სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება ყველა იმ 

ობიექტზე, მიუხედავად იმისა, რომ NACHP განსაზღვრა როგორც მშენებლობით 

გამოწვეული შესაძლო რისკები, ასევე კონკრეტული საკონსერვაციო მოქმედებები. ADB-ს 

მიერ NACHP შესწავლა საკმარისი არ იყო აღნიშნული ხარვეზების იდენტიფიცირების და 

გამოსწორებისთვის. CRP გამოარკვია, რომ ADB არ არის შესაბამისობაში მონიტორინგის და 
ზედამხედველობის პასუხიმგებლობებთან, რომლებიც გათვალისწინებულია SPS 58-ე 
პარაგრაფით, საბჭოს დასტურის შემდეგ, რადგან   (ა) არ განხორციელდა ადეკვატური 
შეფასება და PCR დამატებით იდენტიფიცირებულ ობიექტებზე პოტენციური ზემოქმედების 
შერბილება, და (ბ) არ მოხდა პროექტის ზედამხედველობა ისე, რომ რეაგირება მომხდარიყო  
PCR-ზე მშენებლობის შესაძლო რისკებზე, განხორციელებულიყო შემარბილებელი 
მოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულია SPS  გარემოს დაცვის მე-4 პრინციპით.  
 

მიუხედავად NACHP-ის მიერ განხორციელებული სამუშაოსი, და ისტორიულ-
კულტურული გეგმის და KVDP პროცესებისა, არსებობს პირდაპირი და მატერიალური 
ზიანის რისკი. თუმცა, CRP არ შეუძლია დასკვნის გაკეთება იმაზე, რომ შესაძლო პირდაპირი 
და მატერიალური ზიანი გამოწვეული იქნება ADB-ს შეუსაბამობით. ADB ხელმძღვანელობა, 
AMP-ს 190 პარაგრაფის მიხედვით არ არის ვალდებული მოამზადოს მაკორექტირებელი 
მოქმედებები. თუმცა, CRP რეკომენდაციას უწევს, რომ მაკორექტირებელი მოქმედებები 
გაიწეროს ADB ხელმძღვანელობის მაკორექტირებელი მოქმედებების გეგმით, რათა CRP 
შეძლოს მონიტორინგის ჩატარება. 
  

რაც შეეხება ADB-ს შეუსაბამობას საბჭოს მიერ დადასტურებამდე, CRP აღნიშნავს, რომ 

მშენებლობის ფაზის დროს ჩატარდა უამრავი კვლევა, მაგრამ მაინც დაფიქსირდა ADB-ს 

შეუსაბამობა. CRP-ის დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის შედეგად, CRP გამოარკვია, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ რამდენიმე პირს აქვს ეჭვი, რომ პროექტი ფიზიკურ ზიანს 

მიაყენებს PCR და PCR-თან დაკავშირებულ პირებს, რომლებიც PCR-თან დაკავშირებული 
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არიან საკუთარი იდენტობით. საჭიროა PCR-ზე უარყოფითი ზემოქმედების 

იდენტიფიცირება, რომელიც გამოწვეულია ADB შეუსაბამობით, ან იმ რისკების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც გონივრულად შეიძლება წარმოიქმნას და ზიანი მიაყენოს 

ადამიანებს. CRP მიიჩნევს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებში ADB შეუსაბამობამ 
ეჭვები გააჩინა პროექტის მიერ PCR პატივისცემის კუთხით, და ეს გარკვეულწილად 
წარმოადგენს ზიანის მანიფესტაციას.  
 
E. სოციალურ ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის სარგებელი 

 

საჩივარი შეეხება პროექტის როგორც უარყოფით, ასევე დადებით სოციალურ 

ზემოქმედებას. რაც შეეხება უარყოფით ზემოქმედებას, მომჩივნები მიიჩნევენ, რომ პროექტის 

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება შესაბამისად არ არის შერბილებული. ასევე, მათი 

განცხადებით, პროექტი არ ითვალისწინებს რისკებს, მათ შორის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუარესების, უსაფრთხოების შემცირების და გზებსა და სოფლებს შორის 

დამაკავშირებელი მანძილით გამოწვეული სამუშაო დატვირთვის ზრდის ფაქტორებს. 

დადებითი ზემოქმედების კუთხით მომჩივნები აცხადებენ, რომ პროექტით გამოწვეული 

ადგილობრივი სარგებელი მწირია, რადგან ის არ შეეხება ხადას ხეობის ზოგიერთ 

სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, და არ არსებობს ადგილობრივი მოსახელობის 

დასაქმების სავალდებულო მოთხოვნა. CRP-ის ანალიზი ითვალისწინებს როგორც 

უარყოფით, ასევე დადებით ზემოქმედებას, ცალ-ცალკე. 

 

უარყოფითი ზემოქმედება 

 

განხილვის შედეგად, CRP გააკეთა დასკვნა, რომ ADB-მ ვერ შეძლო იმის 

უზრუნველყოფა, რომ საბოლოო EIA და მისი EMP ადეკვატური ყოფილიყო ოთხ (4) 

საკითხში: (ა) კონტრაქტორების მიერ მიწის შეძენის შედეგად წარმოქმნილი არასასურველი 

სოციალური ზემოქმედების რისკების იდენტიფიცირება და შერბილება; (ბ) მოქმედება 

არასასურველი ზემოქმედების ადეკვატური შერბილებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია 

მიწის ზოგიერთ უბანზე თემის ხელმისაწვდომობის შემცირებასთან; (გ)პროექტის 

ლანდშაფტის ზემოქმედების უფრო ფართო სოციალური შედეგების იდენტიფიცირება; და 

(დ) არასასურველი ოპერაციული ფაზის სოციალური ზემოქმედების ადეკვატურად 

იდენტიფიცირება და შერბილება, განსაკუთრებით, იმ საკითხებში, რომლებიც შეეხება 

ნაგავსა და ნარჩენებს, თემის უსაფრთხოებასა და დაცვას. CRP-მ დაადგინა, რომ ADB  არ 
შეესაბამება საბჭოს მიერ დადასტურებამდე წინაწარი შეფასების მოთხოვნებს და SPS-ის 56 
პარაგრაფით გათვალისწინებულ შესწავლის პასუხისმგებლობებს, რაც განპირობებულია 
ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხების საბოლოო EIA და EMP არაადეკვატური 
გათვალისწინებით. 
 

კონტრაქტორებთან შეთანხმებული მიწის შესყიდვის პროცესში გათვალისწინებული 

არ ყოფილა EMP დებულებები, და თემის ურთიერთობები დარეგულირდა ლოტი 2 

კონტრაქტორის მიწის შესყიდვის  პროცესის და პრაქტიკების ფარგლებში. CRP-მ დაადგინა, 

რომ ADB არ არის შესაბამისობაში კონტრაქტორის მიერ მიწის დროებითი შესყიდვის 
შეფასების და ასოცირებული რისკების შერბილების მოთხოვნებთან, რამაც შეძლება 
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გამოიწვიოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი ზოგიერთ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 
პირზე. 
 

სამ (3) დარჩენილ საკითხთან დაკავშირებით CRP გამოავლინა ADB შეუსაბამობა; 

კერძოდ, თემის მიწის ზოგიერთ მონაკვეთზე უწყვეტი წვდომის უზრუნველყოფა; 

ლანდშაფტზე ზემოქმედების სოციალური ფაქტორების შეფასება და შერბილება, და 

ოპერაციული ფაზის ზემოქმედების იდენტიფიცირება და შერბილება; CRP არ შეუძლია 
დაასკვნას, რომ მომავალი პირდაპირი და მატერიალური ზიანი აუცილებლად მოხდება და 
არ მიიჩნევს, რომ არსებული პირდაპირი და მატერიალური ზიანი შეიძლება გამოწვეული 
იყოს ADB შეუსაბამობით. AMP-ს 190 პარაგრაფის გათვალისწინებით, ADB არ მოეთხოვება 
შეუსაბამობის გამო მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის მომზადება. თუმცა, CRP 
გამოავლინა დარჩენილი პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკი, და შესაბამისად, 
იძლევა რეკომენდაციას, რომ მაკორექტირებელი მოქმედებები გათვალისწინებული იქნას 
ხელმძღვანელობის მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმაში, რათა CRP-ის მიერ 
განხორციელდეს მონიტორინგი. 
 

დადებითი ზემოქმედება და სარგებელი 

 

ADB-ს ოპერაციული პოლიტიკები და პროცედურები ითვალისწინებს პროექტის 

დადებით ზემოქმედებას და სარგებელს, და არა მხოლოდ უარყოფით ზეგავლენას. 

შესაბამისად გარემოს უსაფრთხოების მე-4 პრინციპი შეეხება დადებითი ზემოქმედების 

გაძლიერებას, და OM ნაწილი C3, რომელიც შეეხება სოციალური განზომილებების ADB 

ოპერაციებში1 გათვალისწინებას მოითხოვს, რომ ADB-ს სოციალური ანალიზი 

აუცილებელია ზომების იდენტიფიცირების და ფორმულირებისთვის, და ამ ზომების 

დანერგვისთვის, რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს პროექტის სოციალური სარგებელი. 

საბჭოს მიერ დადასტურებამდე, ADB-მ არ მოახდინა რეაგირება მის მიერ ჩატარებული 

ანალიზის შესაბამისად, რომლის თანხმად სოფლის შიდა ინფრასტრუქტურის და გზების 

მშენებლობის გარეშე არ მოხდება პროექტის დადებითი ზემოქმედების რეალიზება. საბჭოს 

მიერ დადასტურების მომენტისთვის, შიდა გზების მშენებლობა შემოიფარგლებოდა 

მხოლოდ მისასვლელი და მომსახურების გზების მშენებლობით, და პროექტში 

გათვალისწინებული არ იყო სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. CRP მიიჩნევს, რომ ADB 
არ არის შესაბამისობაში იმ პასუხისმგებლობასთან, რომელიც გათვალისწინებულია OM 
ნაწილი C3, რომელიც შეეხება სოციალური განზომილებების ADB ოპერაციებში 
გათვალისწინებას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საბჭოს მიერ დადასტურებამდე 
პროექტის სოციალური ანალიზის ჩატარება, და ზომების განსაზღვრა პროექტის დადებითი 
სარგებელის მაქსიმუმამდე გაზრდისთვის. 
 
 საბჭოს მიერ დადასტურების შემდეგ, CRP ადასტურებს იმ დახმარებას, რომელიც  

ADB-მ გაუწია საავტომობილო გზების დეპარტამენტს პროექტის დარეგვის დროს დადებითი 

სოციალური შედეგების მიღწევის მიზნით. თუმცა, მიუხედავად იმედისმომცემი 

ინიციატივებისა, CRP დაადგინა, რომ ADB არ შეესაბამება მასზე დაკისრებულ 

 
1 ADB. 2010. Incorporation of Social Dimensions into ADB Operations. ოპერაციული სახელმძღვანელო.. OM C3/BP. 
მანილა.  
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პასუხისმგებლობას, რომელიც გულისხმობს პროექტის სოციალური სარგებელის 
მაქსიმუმამდე გაზრდას. კერძოდ, 2022 წლის ივნისის მდგომარეობით: (ა) ბენიან-ბეგონის და 

წკერეს შიდა გზების გაუმჯობესება გათვალისწინებული არ არის ვალდებულებებით ან 

დეტალური დანერგვის გეგმით; (ბ) არ არსებობს თემის განვითარების გეგმა; (გ) 

კონტრაქტორის თემის განვითარების ინიციატივები მეტწილად არის რეაქტიული და 

ზოგიერთი არის პრობლემატური; და (დ) ვიდრე KVDP ფარგლებში მომზადებული არ არის 

პრიორიტეტული ინვესტირების გეგმა, მოკლევადიანი ინვესტირებაც კი არ 

განხორციელდება 2024 წლამდე. რაც შეეხება ზიანს, AMP 187-ე პარაგრაფით 

გათვალისწინებულია, რომ „განუხორციელებელი მოლოდინები“, რომლებიც არ იწვევს 

პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს არ უნდა იქნას გათვალისწინებული შეფასებაში. 

შესაბამისად, CRP არ შეუძლია შეუსაბამობასთან დაკავშირებული ზიანის იდენტიფიცირება. 
 

F. გენდერი 

 

მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ პროექტის საბოლოო EIA არ ასახავს პროექტის 

გენდერზე ზემოქმედებას მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზებისთვის. SPS 

განსაზღვრულია, რომ გარემოს შეფასება შემოთავაზებული პროექტისთვის უნდა მოიცავდეს 

სოციალურ-ეკონომიკურ ზემოქმედებას, მათ შორის გენდერულ საკითხებზე. ამ პროექტში, 

გენდერული შედეგები პირდაპირ არის მითითებული პროექტის შედეგებში, მათ შორის 

უსაფრთხოება და ვიზიტორების ცენტრი, და გენდერული სამოქმედო გეგმა (GAP) ინერგება. 

თუმცა, CRP ასევე აღნიშნავს, რომ საბოლოო EIA მიუთითებს კონტექსტურ გამოწვევებზე, 

რომლებიც წარმოექმნა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს მათ შორის გზების, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და სხვა მომსახურებების კუთხით. აღნიშნული 

პრობლემების გენდერული ფაქტორები მკაფიოდ არის გაწერილი ADB-ს გენდერული და 

სოციალური ანალიზის ანგარიშში, თუმცა ADB საკმარისად არ უზრუნველყო, რომ საბოლოო 

EIA-ში დაფიქსირებულიყო და გათვალისწინებულიყო პროექტის დადებითი ზემოქმედების 

შესაძლებლობები. CRP დამატებით ადგენს, რომ ოპერაციული ფაზის ზემოქმედება 

გენდერული ფაქტორებზე ადეკვატურად არ არის ასახული მსესხებლის საბოლოო EIA და 

მის EMP-ში. CRP მიიჩნევს, რომ ADB არ შეესაბამება პირველადი შეფასების და SPS 56 
პარაგრაფით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს EIA მომზადების კუთხით.  
 

ADB ოპერაციული ზემოქმედების გენდერულ ფაქტორებზე ზემოქმედების კუთხით 
შეუსაბამობაზე, CRP დაადგინა, რომ პირდაპირი და მატერიალური ზიანის დადგომა ალებად 
განსაზღვრული არ არის. რაც შეეხება ADB-ს შეუსაბამობას პოზიტიური გენდერული 

ზემოქმედების შესაძლებლობების საბოლოო EIA ასახვის კუთხით, AMP 187 პარაგრაფი 

განსაზღვრავს, რომ „შეუსრულებელი მოლოდინები“, რომლებიც არ იწვევს პირდაპირ და 

მატერიალურ ზიანს არ იქნება გათვალისწინებული შეფასებაში. CRP არ შეუძლია 
შეუსაბამობასთან დაკავშირებული ზიანის იდენტიფიცირება.  
 

G. იძულებითი განსახლება 

 

მიწის რეგისტრაცია 
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მომჩივნები აცხადებენ, რომ საჯარო რეესტრში მიწის რეგისტრაცია ჯერ კიდევ 

პრობლემას წარმოადგენს. მიწის ლეგალიზების საკითხით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, 

რათა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა პირებმა მიიღონ SPS გათვალისწინებული კომპენსაცია. 

შესაბამისობის შეფასების შემდეგ, CRP ვერ გამოავლინა ADB შეუსაბამობა მიწის 
რეგისტრაციის კუთხით. განხილვის პროცესში, CRP-ს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა 

პირებმა აცნობეს, რომ პროკურატურის მიერ განხორციელდა მოკვლევა მიწის 

რეგისტრაციასთან დაკავშირებული თაღლითობის საკითხზე. თაღლითობა სცდება AMP 

სფეროს. თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ გამოძიებას შეიძლება შემაფერხებელი ზეგავლენა 

ჰქონდეს რეგისტრაციის პროცესზე. მნიშვნელოვანია, რომ ADB-მ განაგრძოს პროექტის 

ფარგლებში მიწის რეგისტრაციის პროცესის და გამოძიების მიმდინარეობის მონიტორინგი, 

და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის რეგისტრაციის პროცესის 

ხელმისაწვდომობა.  

 

 

შეზღუდული ხელმისაწვდომობა და მიტოვებული მიწები 

 

მიწის გამოყენების იძულებითი შეზღუდვა, რომელიც გამოწვეულია მიტოვებული 

მიწებით ექცევა იძულებითი განსახლების უსაფრთხოების მოთხოვნების ფარგლებში, და 

ექვემდებარება კომპენსირებას. CRP აღნიშნავს, რომ მიტოვებული მიწების 

ხელმისაწვდომობის საკითხი თემის საჩივრების მთლიანი რაოდენობის 43%ს (60-დან 26) 

შეადგენდა. ADB გასცა რეკომენდაცია, რომ ყველა მიტოვებული მიწის შესყიდვა უნდა 

მოხდეს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, და კომპენსაცია გაიცეს ყველა 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირზე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრიორიტეტი 

არის შესაძლებლობის შემთხვევაში წვდომის უზრუნველყოფა. CRP აღნიშნავს, რომ ADB 

პროექტის გუნდი მონიტორინგს უწევს აღნიშნულ საკითხს. CRP ვერ გამოავლინა ADB 
შეუსაბამობა შეზღუდული წვდომის და მიტოვებული მიწის ნაკვეთების მართვის კუთხით. 
 

შემოსავლის და საცხოვრებელი პირობების აღდგენა  

 

ლოტი 1 და ლოტი 2-სთვის მომზადებულია ცალ-ცალკე LARP დოკუმენტები. LARP 

დანერგვა დაიწყო 2019 წლის სექტემბერში. CRP აღნიშნავს, რომ საცხოვრებელი პირობების 

აღდგენის ცალკე დახმარება გაიცემა მხოლოდ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული იმ 

პირებისთვის, რომლებიც კარგავენ სასოფლო სამეურნეო წარმოების აქტივების 10%-ზე მეტს, 

და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული იმ პირებისთვის, რომლებიც კარგავენ არა-სასოფლო 

სამეურნეო მიწის 10%-ზე მეტს, ან პირებისთვის, რომლებიც  LARP შესაბამისად 

წარმოადგენენ „მძიმე ზემოქმედების ქვეშ“ მოქცეული პირების კატეგორიას. ADB 

ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ LARP კომპენსაციის მატრიცა მკაფიოდ განსაზღვრას 

საცხოვრებელი პირობების აღდგენის მოთხოვნებს, რაც სცდება ნარგავების და ხეებისთვის 

განკუთვნილი დაუყოვნებლივი ფულადი კომპენსაციის პირობებს. CRP ვერ შეძლო 

შესაბამისი მტკიცებულების მოძიება LARP-ში, და აღნიშნავს, რომ ფულადი კომპენსაცია 

ადეკვატური არ არის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული იმ პირების საცხოვრებელი პირობების 

აღდგენისთვის, რომელთა მიწის შესყიდვაც მოხდა პროექტის მიერ და გამოიყენებოდა 

საარსებო წყაროდ. 
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საცხოვრებელი პირობების განსაზღვრული ფულადი კომპენსაციის გარდა, SPS 

მოითხოვს დახმარებასთან დაკავშირებული დებულებების გათვალისწინებას; არა მხოლოდ 

შემოსავლის და საცხოვრებელი პირობების აღდგენის, არამედ შემოსავლის და 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისთვის. LARP განსაზღვრული არ არის ასეთი 

დახმარება. 2022 წლის მაისში, ADB-მ აცნობა CRP-ს, რომ განიხილებოდა თემის 

განვითარების ინიციატივები. თუმცა, ამ ინიციატივებს ჯერ არ მიუღია საბოლოო სახე.  

 

CRP მიიჩნევს, რომ ADB არ შეესაბამება საბჭოს წინა შემოწმებას, და განხილვის 
პასუხისმგებლობას, რომელიც გათვალისწინებულია SPS-ის 56-ე პარაგრაფით: (ა) 
საცხოვრებელი პირობების აღდგენისთვის ადეკვატური დახმარების არ აღმოჩენა; და (ბ) 
LARP-ში გათვალისწინებული არ არის შემოსავლის ან საცხოვრებელი პირობების აღდგენის 
და გაუმჯობესების მიზნით არა მატერიალური დახმარების დებულებები.  
 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული იმ პირების მიწა ან აქტივები, რომლებიც უკვე 
შესყიდულია მოქცნენ ADB-ს ორი შეუსაბამობის პირდაპირი და მატერიალური ზიანის ქვეშ. 
ADB ხელმძღვანელობამ, AMP-ს 190 პარაგრაფის შესაბამისად, ასეთ პირებს უნდა 
შესთავაზოს მაკორექტირებელი მოქმედებები. ეს პირობა ასევე უნდა გავრცელდეს 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ იმ პირებზე, რომელთა მიწა ან აქტივები ჯერ არ არის 
შესყიდული.  
 

H. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

 

ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

პირებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან წარმოადგენდა პროექტის მომზადების და 

დანერგვის მახასიათებელს. ADB-ს მიერ დაინიშნა ორი საველე სპეციალისტი, რომელიც 

მონიტორინგს უწევდა ADB-ს ჩართულობა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან და ADB-

ს პროექტის გუნდს უზრუნველყოფდა ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებებით. CRP 

ყურადღებას იქცევს სამი საკითხი. პირველი, SEMP/TSEMP/SSEMP არის უსაფრთხოების 

დოკუმენტები, რომლებიც დეტალურობას მატებს EMP-ს და ახდენს საჭირო შემარბილებელი 

ზომების რეალიზაციას. როგორც დაცვის უზრუნველყოფის დოკუმენტები, აღნიშნული 

გეგმები ექვემდებარება გამოქვეყნებას ADB-ს მიერ, მაგრამ ეს მოქმედება არ 

განხორციელებულა. მეორე, NACHP შედეგები, რომლებიც მომზადდა საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტისთვის არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ შეიცავს მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას რისკების, მათი შერბილების და რეკომენდირებული სამომავლო მოქმედებების 

შესახებ. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. CRP მიიჩნევს, რომ ADB ვერ შეასრულა SPS 
71-ე, ასევე  AIP მე-15 (2) პარაგრაფით და OM ნაწილი L3  დანართი 3-ით გათვალისწინებული 
პროექტის დოკუმენტაციის გამოქვეყნების მოთხოვნა, არ მოხდა TSEMP/SSEMP და NACHP-ს 
ძირითადი საბოლოო შედეგების გასაჯაროება. 
 

CRP-თვის საყურადღებო მესამე საკითხი არის გარემოს მონიტორინგის ანგარიშები 

(EMR), რომლებიც საჯაროდ გამოქვეყნდა. თუმცა, ამ კუთხით CRP ვერ მოიძია საკმარისი 

მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს ADB-ს მოქმედებაზე, რაც უზრუნველყოფდა 

კონტრაქტორების მიერ გარემოს და სოციალური პასუხისმგებლობის ადეკვატურად 

წარმოჩენას. CRP მიიჩნევს, რომ ADB ვერ დააკმაყოფილა განხილვის და მონიტორინგის, ასევე 
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ზედამხედველობის პასუხისმგებლობები, რომლებიც გათვალისწინებულია SPS 58-ე 
პარაგრაფით- გამოქვეყნებული EMR უნდა შეესაბამებოდეს SPS მოთხოვნას შესაბამისი და 
ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე. 

 

CRP მიიჩნევს, რომ ADB-ს შეუსაბამობა ამცირებს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირების ინფორმირებულ მონაწილეობას, რაც საზიანოა აღნიშნული პირებისთვის, მაგრამ 

CRP-ს არ აქვს მკაფიო მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ს შეუსაბამობამ დღემდე გამოიწვია, ან 

მომავალში გამოიწვეს პირდაპირ მატერიალურ ზიანს. AMP-ს 190 პარაგრაფის შესაბამისად, 
ADB ხელმძღვანელობას არ ევალება მაკორექტირებელი მოქმედებების შეთავაზება. თუმცა, 
CRP აქვს მოლოდინი, რომ ADB მიიღებს ზომებს TSEMP, SSEMP და NACHP-ს მეორე 
შუალედური ანგარიშის, ასევე CHGAP გამოქვეყნებისთვის. ანალოგიურად, CRP აქვს 
მოლოდინი, რომ ADB მიიღებს შესაბამის ზომებს CRP-ის მეირ გამოვლენილი ADB 
შეუსაბამობების სამომავლო EMR-ში ასახვისთვის. 
 

I. ADB მონიტორინგი და ზედამხედველობა  

 

დასკვნით ნაწილში, CRP აერთიანებს ADB-ს მონიტორინგის და ზედამხედველობის 

შედეგებს TOR-ის თითოეული ნაწილისთვის. სხვა პროექტებთან შედარებით, რომლებიც 

CRP წარსულში განუხილავს, ADB გააკეთა იმაზე მეტი, ვიდრე კეთდება მონიტორინგის 

კარგი პრაქტიკის უზრუნველყოფისთვის. მათ შორის მოხდა ეროვნული ექსპერტების 

დანიშვნა თემთან კომუნიკაციის, გარემოს და სოციალური მონიტორინგის მიზნებისთვის. 

CRP ასევე აღნიშნავს, რომ ADB რეგულარულად აფიქსირებდა კონტრაქტორების 

შეუსაბამობის საკითხებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში.  

 

მიუხედავად ADB-ს ძალისხმევისა, ბევრი კონტრაქტორის შეუსაბამობა გაგრძელდა. 

2022 წლის ივნისის მდგომარეობით, CRP არ აქვს მტკიცებულება იმისა, რომ ADB გადადგა 

ნაბიჯები, როგორც შიდა (ADB-ს ზემდგომი ხელმძღვანელობა) ან მსესხებლის დონეზე, რათა 

გათვალისწინებული ყოფილიყო დამატებითი სისტემური შესაძლებლობები SPS-ს 

მოთხოვნების დასანერგად. ასევე, CRP არ აქვს მტკიცებულება იმისა, რომ ADB მოითხოვა 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის 

მომზადება და დანერგვა. CRP მიიჩნევს, რომ ADB-ს მოქმედებები არ შეესაბამება პროექტის 
რისკებს და ზემოქმედებას ისე, როგორც ამას მოითხოვს SPS და შესაბამისად, ადგინეს, რომ 
ADB ვერ დააკმაყოფილა SPS  58 (4) პარაგრაფით გათვალისწინებული ზედამხედველობის 
მოთხოვნა. ADB შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი და მატერიალური ზიანი ზოგიერთი 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადმიანისთვის.  ADB ხელმძღვანელობა, AMP 190-ე 
პარაგრაფის შესაბამისად ვალდებულია შესთავაზოს მაკორექტირებელი მოქმედებები. 
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I. შესავალი 

 

1. 2021 წლის 6 იანვარს, აზიის განვითარების ბანკის (ADB) შესაბამისობის 

შემსწავლელმა საბჭომ (CRP) ანგარიშვალდებულების მექანიზმის ფარგლებში მიიღო 

მოთხოვნა (საჩივარი) საქართველოში მიმდინარე ADB სესხის No. 3803: ჩრდილო-სამხრეთ 

დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის1 პროექტის შესწავლაზე.  

 

2. ვინაიდან საჩივარი შესაბამისობის განხილვის მანდატის ფარგლებში აღმოჩნდა, CRP 

ჩაატარა განხორციელებადობის შემოწმება. შესაბამისობა განისაზღვრა 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 2012 (AMP) და ოპერაციების 

სახელმძღვანელოს (OM) ნაწილი L1 შესაბამისად.2 ყურადღებით იქნა შესწავლილი 

საჩივართან დაკავშირებული ფაქტები; ADB ხელმძღვანელობის პასუხი; და შეხვედრები 

გაიმართა მომჩივნებთან და მათ წარმომადგენლებთან; CRP გამოარკვია, რომ საჩივარი 

ექვემდებარებოდა განხილვას. 2021 წლის 25 მარტს, CRP შესაბამისობის ანგარიში წარუდგინა 

ADB დირექტორთა საბჭოს (საბჭო), საბჭოს შესაბამისობის განხილვის კომიტეტის (BCRC) 

დახმარებით, და გასცა რეკომენდაცია, საბჭოს მიერ შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნის 

დადასტურებაზე. საბჭომ გაითვალისწინა CRP რეკომენდაცია, და შესაბამისობის შესწავლა 

დაიწყო 2021 წლის 21 აპრილს.  

 

3. საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ, CRP ტექნიკური დავალება (TOR) წარუდგინა 

BCRC-ს. BCRC დაადასტურა TOR 2021 წლის 5 მაისს. CRP შესაბამისობის შესწავლა 

განახორციელა 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის ივნისამდე. წინამდებარე ანგარიშში 

შეჯამებულია მიგნებები და CRP ანალიზი AMP შესაბამისად. 

 

II. პროექტი 

 

საჩივარი შეეხება ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც 

ერთმანეთთან აკავშირებს თბილისსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს, და სამხრეთით ქვემო 

ქართლის რეგიონს. კერძოდ, ეს პროექტი მოიცავს (1) დაახლოებით 23 კმ შემოვლითი გზის 

მშენებლობას ქვეშეთსა და კობს შორის, და დაახლოებით 5 კმ გზის მშენებლობას გზისპირა 

ქალაქებსა და სოფლებში; (2) ხადას ხეობის ვიზიტორების ცენტრის მოწყობას; და (3) 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის და ხელშეკრულების 

მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას. პროექტის სავარაუდო ღირებულება არის 558.6 

მილიონი აშშ დოლარი, აქედან 415 მილიონი აშშ დოლარი სესხის სახით გაიცემა აგბ-ს მიერ; 

60 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით სესხი გაიცემა ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ; ხოლო 83,600 აშშ დოლარი დაფინანსდება მთავრობის 

მიერ. საბჭომ ADB-ს სესხი დაამტკიცა 2019 წლის 1 აგვისტოს, და ხელი მოეწერა 2019 წლის 27 

აგვისტოს. პროექტის დასრულების დაგეგმილი თარიღი არის 2026 წლის 31 დეკემბერი. 

მსესხებელი არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს რეგიონალური 

 
1  აზიის განვითარების ბანკი (ADB). Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project. პროექტის 

მონაცემები. 
2  ADB. 2012. Accountability Mechanism Policy. მანილა.; და ADB. 2012. Accountability Mechanism. Operations 

Manual/Bank Policies. OM L1/BP. მანილა. 
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განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (MRDI) არის პროექტის 

აღმასრულებელი, და MRDI-ის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არის პროექტის 

განმახორციელებელი სააგენტო. ADB, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის 

(CWRD) საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა პასუხისმგებელია პროექტზე.   

 

4. პროექტის მართვის და მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტი (PMCSC) 

არის Uluslararası Birleşmiş Müşavirlik A.Ş. (UBM), ხოლო, შპს „CHINA RAILWAY TUNNEL 

GROUP CO.“ (ლოტი 1 კონტრაქტორი) არის გვირაბის (ლოტი 1) კონტრაქტორი, და შპს 

„CHINA RAILWAY 23RD BUREAU GROUP CO.“ (ლოტი 2 კონტრაქტორი) არის გზის 

მონაკვეთის მშენებლობის კონტრაქტორი. გარე მონიტორინგისთვის საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა დამატებით დაიქირავა ორი პიროვნება: ერთი მიწის შესყიდვის, და მეორე 

გარემოს დაცვის მიზნებისთვის.  

 

5. დაგეგმილი გზა წარმოადგენს პროექტს, რომელიც გადის რთულ მთიან რელიეფზე. 

პროექტში ADB ჩართვამდე, 2018 წლის აპრილში, მთავრობის მიერ ჩატარებული კვლევით 

განისაზღვრა გზის განლაგება. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, 2017-2018 წლებში 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მოამზადა წინასწარი და განხორციელებადობის 

კვლევები, მათ შორის საინჟინრო პროექტი ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის ჩრდილო-

სამხრეთ დერეფნისთვის. აღნიშნული მოიცავდა 20 საერთაშორისო ექსპერტის ჩართვას, სულ 

მცირე 50 ინჟინერის, გეოლოგის და სხვა სპეციალისტების მონაწილეობას, რათა 

განსაზღვრულიყო და შეფასებულიყო პროექტის განლაგება. 3 საჩივარზე, ADB 

ხელმძღვანელობის პასუხში ნათქვამი იყო, რომ მთავრობის მიერ გამოყენებული იქნა 

მრავალ-კრიტერიუმიანი ანალიზი, და შეჯამებული იყო თუ როგორ მოხდა საბოლოო 

მარშრუტის შერჩევა პროექტის მიზნების გარემოს და სოციალური ხარჯების მინიმუმამდე 

დაყვანის გზით მიღწევისთვის.4  

 

6. როგორც მაღალი პრიორიტეტულობის პროექტის, 2018 წლის აპრილ/მაისში 

მთავრობამ აცნობა ADB მისიის ხელმძღვანელს, რომ მთავრობა გეგმავდა შესყიდვების 

მოქმედებების დაწყებას და დაფინანსებას. ADB-ს ჩართულობა პროექტში დაიწყოს ADB-ს 

მიერ პროექტის ტექნიკური დახმარების (TA) ტრანზაქციის დადასტურებამდე. მცირედი 

ცვლილება მიმდინარე/არსებული სესხიდან No. 2843-GEO საგზაო დერეფნის ინვესტირების 

პროგრამა, ტრანში 3-დან სახსრების გამოყოფის შესახებ ADB-ს მიერ დადასტურდა 2018 

წლის მარტში ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის პროექტის წინასწარი შესწავლის 

განხორციელების მიზნით.5 ADB განახორციელა მთავრობის მიერ შერჩეული მარშრუტის 

შესწავლა, ხოლო მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ჩატარდა განხორციელებადობის 

შესწავლა, და დეტალური საინჟინრო პროექტი მომზადდა MRDI-თვის. ADB სესხისთვის 

მომზადებული დოკუმენტების უმრავლესობა, განსაკუთრებით გარემოზე ზემოქმედების 

 
3  ADB. 2019. Stakeholder Brief: Assessment of Alignment Alternatives for North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) 

Road Project in Georgia. მანილა. 
4  შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო. 2021. Report on Eligibility to the Board of Directors on Compliance Review 

Panel Request No. 2021/1 on the North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project in Georgia (აზიის 
განვითარების ბანკის სესხი 3803). მანილა: ADB (დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი). გვ. 3. 

5  ADB. 2021. Georgia: Road Corridor Investment Program (Multitranche Financing Facility and Tranche 3), 
Completion Report. მანილა: (დანართი 6). გვ 22.  
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შეფასება (EIA) ეფუძნებოდა მსოფლიო ბანკის კვლევებს მიუხედავად იმისა, რომ ADB არ 

ჰქონდა პირდაპირი ზეგავლენა ამ კვლევებზე.  

 

7. ADB მონაწილეობა მიიღო შესწავლის პროცესში, მათ შორის EBRD-ის 

ხელმძღვანელობით ჩატარებულ კონსულტაციებსა და ბრიფინგებში გზის განლაგების 

ალტერნატივებზე. პროექტის მოსამზადებელი აქტივობები, რომლებიც უკავშირდებოდა 

ADB სესხი 3803 დამუშავებას, ასევე ADB მიერ მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელებას, 

დაფინანსდა TA 9552 ფარგლებში, ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) 

საავტომობილო გზის პროექტის მომზადება.6  

 

8. ვინაიდან პროექტი გარემოზე ზემოქმედების კუთხით მოექცა A კატეგორიაში, მისი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროექტი (EIA პროექტი) გამოქვეყნდა ADB ვებგვერდზე 

2018 წლის დეკემბერში, საბოლოო EIA ADB ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის აპრილში. 

პროექტი, იძულებითი განსახლების ზემოქმედების კუთხით მოხვდა A კატეგორიაში, რადგან 

პროექტი ზეგავლენას მოახდენს დაახლოებით 158 ოჯახზე (616) ადამიანზე, რომელიც 

პირდაპირ მოექცევა პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვის ზეგავლენის ქვეშ. აქედან, 30 

ოჯახი არის მოწყვლადი. მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმის (LARPs) პროექტი ლოტი 

01-ითვის (მათ შორის ყველაზე გრძელი გვირაბის მონაკვეთი), და ლოტი 02-თვის 

(ძირითადი გზის მონაკვეთი) მომზადდა და გამოქვეყნდა ADB პროექტის ვებგვერდზე. 

 

9. ADB-ს მიერ EIA პროექტის განხილვის შედეგად საბოლოო EIA-ში შეტანილი იქნა 

დამატებითი ეკოლოგიური კვლევები და კრიტიკული ქცევის შეფასება; ხმაურის 

მოდელირების დეტალები; ზაქართკარის ვიზიტორების ცენტრის კონცეფციის 

ილუსტრაცია/დეტალური აღწერა ; და სპეციალური გარემოს მართვის გეგმის (SEMP) ჩარჩოს 

და შრომის, თემის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების გეგმების გათვალისწინება. ზემოთ 

ჩამოთვლილი კვლევა განხორციელდა ADB და EBRD მიერ პროექტის მომზადებისთვის 

გამოყენებული სახსრებით. LARP დასრულებამდე განხილვასთან ერთად, ADB ჩაატარა 

დამოუკიდებელი კვლევა მიწის საბაზრო ღირებულებაზე. კვლევით გამოირკვა, რომ 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეირ შეთავაზებული ანაზღაურება უტოლდებოდა 

ან აჭარბებდა საბაზრო ღირებულებას.  

 

10. დაინტერესებული მხარეების ჩართვის გეგმა (SEP) მომზადდა პროექტისთვის EBRD 

მოთხოვნის შესაბამისად. SEP აისახა 45 საკონსულტაციო ღონისძიება, რომელიც 

განხორციელდა 2019 წლის აპრილიდან 2019 წლის ივნისის შუალედში. გეგმაში ნათქვამია, 

რომ 25 ღონისძიება შეეხებოდა გარემოს საკითხებს7 და განხორციელდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების და სხვა დაინტერსებული მხარეების ინფორმირების და მათი 

მოსაზრებების მოსმენის მიზნით. დოკუმენტში ასევე აღწერილია თუ როგორ 

განხორციელდებოდა ჩართულობის პროცესი პროექტის მიმდინარეობისას. ქვემოთ 

წარმოდგენილ ცხრილში 1 აღწერილია პროექტის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და 

 
6  მინიშნება 1. 
7 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. 2019. Kvesheti-Kobi Road Project Stakeholder 
Engagement Plan. გვ. 17. 
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დოკუმენტები, მათ შორის ეროვნულ მოთხოვნებთან დაკავშირებული და სესხის 

დამუშავების, პროექტის შესაბამისი მოთხოვნების გათვალისწინებით დანერგვის საკითხები. 

 

 

ცხრილი 1. მნიშვნელოვანი მოვლებები, პროექტის მიზნები და ასოცირებული დოკუმენტები 

 

წელი/თვე ღონისძიება/მიზანი/დოკუმენტი 

ADB  წინა ჩართულობა 

დეკემბერი 2018 საბოლოო განხორციელებადობის კვლევა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით 

საბჭოს წინა დადასტურება (სესხის დამუშავების ფაზა ADB) 

23 აპრილი 2018 დეპარტამენტის განხილვის შეხვედრა 

30 აპრილი – 04 

მაისი 2018 

ADB დაზვერვის მისია 

მაისი 2018 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (EIA) საწყისი ანგარიში ერთობლივი საწარმო-ANAS 

International Enterprise, GP Ingegneri და IRD Engineering S.R.L. შპს GAMMA Consulting-თან 

ერთად, როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ქვე-კონსულტანტი 

ივნისი 2018 EIA სქოუფინგის ანგარიში დასრულებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს (MoEPA) მოთხოვნის შესაბამისად 

1 აგვისტო 2018 ADB კონცეპტის განხილვა 

01 აგვისტო 2018 ADB ტექნიკური დახმარების (TA) დადასტურება ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის 

(ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტის მოსამზადებლად (TA 9552-GEO) 

27 აგვისტო – 06 

სექტემბერი 2018 

ADB საკონსულტაციო მისია, შიდა ანგარიში, სადაც ნახსენებია საჩივრები ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ პროექტთან დაკავშირებით 

26 ოქტომბერი 

2018 

EIA პროექტი ADB განხილვით 

ნოემბერი 2018 წინასწარი გარემოს მართვის გეგმა (EMP) გამოყენებული ტენდერის დროს იმის 

მითითებით, რომ მოხდებოდა დოკუმენტის ჩანაცვლება კონტრაქტორებისთვის 

გადაცემის შეტყობინების გაცემამდე (EMP-ის მიერ საბოლოო EIA 

გათვალისწინებისთვის) 

დეკემბერი 2018 EIA პროექტი გამოქვეყნდა ADB პროექტის ვებგვერდზე 

30 იანვარი – 06 

თებერვალი 2019 

ADB საკონსულტაციო მისია, შიდა ანგარიში, რომელიც პირველად მიუთითებდა ხადას 

ხეობის ვიზიტორების ცენტრზე, როგორც პროექტის 2 მიზანზე 

1 აპრილი 2019 საბოლოო EIA გამოქვეყნდა ADB და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის 

ვებგვერდზე 

აპრილი 2019 მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმის პროექტი ლოტი 1 გამოქვეყნდა ADB პროექტის 

ვებგვერდზე 

28 აპრილი – 03 

მაისი 2019 

ერთობლივი EBRD-ADB ფაქტების მოძიების მისიამ განსაზღვრა პროექტის ხარჯები, 

პროექტის უსაფრთხოების დოკუმენტების მზაობა, და დანერგვის თანმიმდევრობა 

25-აპრილი-2019 საქართველოს MoEPA დაადასტურა პროექტის EIA 

მაისი 2019 მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმის პროექტი ლოტი 2 გამოქვეყნდა ADB პროექტის 

ვებგვერდზე 

28- მაისი-2019 ADB ხელმძღვანელობის შეხვედრა, რომლის დროსაც განხილული იქნას პროექტის 

მომზადების სტატუსი და მზადყოფნა სესხის მოლაპარაკების და საბჭოს მიერ 

დადასტურებისთვის 

24-ივნისი-2019 პროექტის ხელმძღვანელობა და მშენებლობის ზედამხედველობის ხელშეკრულებას 

ხელი მოეწერა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და Uluslararası Birleşmiş Müşavirlik 

A.Ş. (UBM) შორის, როგორც პროექტის მართვის და მშენებლობის ზედამხედველობის 
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წელი/თვე ღონისძიება/მიზანი/დოკუმენტი 

კონსულტანტთან 

ივლისი 2019 მიწის შესყიდვის და განსახლების საბოლოო გეგმები ლოტი 1 და ლოტი 2 გამოქვეყნდა 

1-აგვისტო-2019 საბჭოს მიერ ADB სესხის დადასტურება 

საბჭოს დასტურის შემდეგი (დანერგვის ფაზა) 

აგვისტო 2019 გაგრძელების შეტყობინება გადაეცა UBM 

აგვისტო 2019 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (NACHP) 

ნებართვა გაიცა 

15-აგვისტო-2019 CP-02 ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს და „China Railway 23rd Bureau Group“ შორის  (ლოტი 2 კონტრაქტორი)  

27-აგვისტო-2019 სესხის ხელმოწერა 

5-სექტემბერი-

2019 

CP-01 ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს და „China Railway Tunnel Group“ (ლოტი 1 კონტრაქტორი) 

24 სექტემბერი - 

01 ოქტომბერი 

2019 

ADB საწყისი მისია, რომელმაც განიხილა კონტრაქტორების წინა სამშენებლო 

აქტივობები, მათ შორის საკითხის და ტერიტორიის შესაბამისი გარემოს მართვის 

გეგმების და TA 9552 ტრანზაქციის განხორციელების საკითხი 

28-ოქტომბერი-

2019 

ADB სესხის ეფექტურობა 

2019 

ოქტომბრიდან 

კონტრაქტორის მიერ საკითხის და ტერიტორიის გარემოს მართვის შესაბამისი გეგმების 

მომზადება 

ნოემბერი 2020 NACHP მეორე შუალედური ანგარიშის პროექტი საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისთვის 

6 იანვარი 2021 CRP-ის მიერ შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნის მიღება 

იანვარი 2021  თემის საჭიროებების შეფასება ანგარიში „REC Caucasus“-საგან 

9 თებერვალი 2021 ADB ხელმძღვანელობის პასუხი CRP მიერ 

24 მარტი 2021 CRP შესაბამისობის ანგარიშის წარდგენა საბჭოსთვის 

21 აპრილი 2021 შესაბამისობის შესწავლა დადასტურდა საბჭოს მიერ 

5 მაისი 2021 შესაბამისობის შესწავლის ტექნიკური დავალება დადასტურდა BCRC მიერ 

16 მაისიდან 1 

ივლისამდე 2021 

NACHP და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ანგარიში ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის პროექტის არქეოლოგიურ სამუშაოებზე 

(დიდველი, ხადას ხეობა) „China Railway 23rd Bureau Group“-თვის 

ივლისი 2021 NACHP საბოლოო ანგარიში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის 

ოქტომბერი 2021 Iხადას ხეობის ისტორიულ-კულტურული გეგმის მომზადების საწყისი ანგარიში 

„GeoGraphic“ მიერ ADB-თვის 

ნოემბერი 2021 პროექტის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების მექანიზმი- CRP მისია 

საქართველოში 

იანვარი 2021 CRP მისია საქართველოში 

 

11. შესყიდვის დახვეწილი პროცედურის გამოყენებამ გამოიწვია კონტრაქტორების 

დაუყოვნებლივი მობილიზაცია ADB სესხის დადასტურების შემდეგ. PMCSC და UBM-ს 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მიეწოდა შეტყობინება 2019 

წლის აგვისტოში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, ლოტ 2 და ლოტ 1 კონტრაქტორებს 

შორის ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 2019 წლის 15 აგვისტოს და 5 სექტემბერს 

თანმიმდევრობის შესაბამისად.  

 

12. საბჭოს მიერ ADB სესხის დადასტურების შემდეგ, ADB განაგრძო მუშაობა და 

რესურსების მიწოდება უსაფრთხოების ზომების დანერგვის და პროექტის 



6  
 

 

მონიტორინგისთვის. აღნიშნული განხორციელდა TA 9552 ფარგლებში. ADB და 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის ჩატარებული განხილვების შემდეგ, TA 9552 

მასშტაბი შესწორდა დახმარების, თემის მეკავშირე ოფიცრის (CLO) ჩართვის მიზნით; და 

ტურიზმის მდგრადობის კვლევის ჩასატარებლად. დასრულების თარიღი გადავადდა 2023 

წლის 31 ივლისამდე. 

  

13. ეროვნული CLO ჩართვა მოხდა ADB-ს მიერ, და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რამდენიმე პირი, როგორიც არის გარემოს და სოციალური უსაფრთხოების სპეციალისტი 

დაინიშნა საავტომობილო გზების დეპარტამენტში, PMCSC, ლოტი 1 და ლოტი 2 

კონტრაქტორებისთვის, და ეროვნული გარემოს და განსახლების კონსულტანტები, და 

საერთაშორისო განსახლების კონსულტანტი დაინიშნა უშუალოდ ADB-ს მიერ, პროექტის 

უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. პერსონალთან 

ერთად, გარემოს დაცვის უფროსი სპეციალისტი და უფროსი სოციალური განვითარების 

სპეციალისტი, ორივე ADB შტაბში, ზედამხედველობდა უსაფრთხოების საკითხებს, ვიდრე 

ეროვნული უსაფრთხოების სპეციალისტი ეხმარებოდა ADB პროექტის გუნდს GRM 

საკითხებში. აღნიშნული უსაფრთხოების სპეციალისტები ხვდებოდნენ ყოველკვირეულად 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების კითხვებზე საპასუხოდ, ადგილზე არსებული 

პრობლემების კოორდინირების, განხილვის და რეაგირების მიზნით.  

 

14. ADB მონიტორინგს უწევდა პროექტის სამუშაოების მიმდინარეობას, უსაფრთხოების 

მოთხოვნებთან შესაბამისობას, და საჩივრებს, რისთვისაც იყენებდა ადგილობრივ 

კონსულტანტებს და ADB და PMCSC მონიტორინგის სისტემებს. ADB-ს მიერ პროექტის 

დანერგვის ზედამხედველობა დაევალა GRM-ს თბილისში. ADB პროექტის ოფიცერი, 

რომელიც თავდაპირველად ამუშავებდა პროექტის სესხს, ახლა მუშაობს GRM-ში. CRP 

გამოავლინა, რომ ეს MRDI, საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან, ADB პროექტის 

კონსულტანტებთან და სხვა პარტნიორებთან, ასევე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან 

და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ეფექტური კომუნიკაციის შესაძლებლობას იძლევა. 

ეფექტურ კომუნიკაციას. 

 

15. აღნიშნულ რესურსებთან ერთად, დამატებითი კვლევები და ანგარიშები, რომლებიც 

უკავშირდება გარემოზე და სოციალურ ზეგავლენას ჩატარდა და დასრულდა საბჭოს 

დასტურის შემდეგ. შესაბამისობის განხილვისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

საკითხები შეჯამებულია ქვემოთ, ცხრილში 2.  

 

ცხრილი 2. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დამატებითი კვლევები/ანგარიშები 

პროექტის დანერგვის დროს 

 

ანგარიშის/კვლევის 

დასახელება 

კონსულტანტი და 

დაფინანსება 

მიზანი/მიზნები სტატუსი 

თემის 

საჭიროებების 

შეფასება  

 

კავკასიის 

რეგიონალური 

გარემოს ცენტრი 

ADB-თვის 

ამ დოკუმენტმა შეისწავლა 

„კონსერვაციის 
პრიორიტეტები, 
მიწათსარგებლობის და 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება სოფლის 

დასრულდა 2021 

იანვარში 
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ანგარიშის/კვლევის 

დასახელება 

კონსულტანტი და 

დაფინანსება 

მიზანი/მიზნები სტატუსი 

დონეზე და ხადას ხეობის 
გენერალური გეგმის TOR“ . 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

გენერალური 

სამოქმედო გეგმა 

საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული 

სააგენტო (NACHP) 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტისთვის 

 

გენერალური სამოქმედო 

გეგმის მომზადება 

კონტრაქტორებისთვის. 

აღნიშნული გეგმა უნდა 

ეფუძნებოდეს გზის 

მიმდებარედ 600 მ ბუფერულ 

ზონაში არსებულ 

კულტურული 

მემკვიდრეობის ამსახველ 

სრულ ნუსხას. ასევე 

რეკომენდაციების მომზადება 

აღნიშნული მემკვიდრეობის 

დაცვისთვის; 

არქეოლოგიური კვლევები და 

შესაძლო არქეოლოგიური 

ტერიტორიების 

იდენტიფიცირება, და 

დამატებითი კვლევების 

ზომები; და რეკომენდაციები 

მონიტორინგისთვის. NACHP 

ასევე უნდა შეესწავლა 

კონტრაქტორების 

კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის 

გეგმები, და მათი 

შესაბამისობა სამოქმედო 

გეგმასთან მომდევო 

დადასტურებისთვის. 

საწყისი ანგარიში, 

2020 წლის 

ოქტომბერი; 

პირველი 

შუალედური 

ანგარიში 2020 წლის 

ოქტომბერი; მეორე 

შუალედური 

ანგარიშის პროექტი, 

2020 წლის ნოემბერ; 

მეორე შუალედური 

ანგარიში 2021 წლის 

ივნისი; 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

გენერალური 

სამოქმედო გეგმა, 

2021 წლის ივლისი 

არქეოლოგიური 

სამუშაოები 

ქვეშეთი-კონის 

საავტომობილო 

გზის პროექტზე 

(დიდველი, ხადას 

ხეობა) ანგარიში 

NACHP და ივანე 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

„China Railway 23rd 

Bureau Group“-თვის 

(CRBG) 

ანგარიშში აისახა 

დამატებითი არქეოლოგიური 

კვლევები 13 ლოკაციაზე 

ლოტი 2 მიდამოებში, და 

რეკომენდირებული იქნა 

მოქმედება ოთხი (4) 

ადგილისთვის მშენებლობის 

განხორციელებამდე. 

დასრულდა 2021 

ივლისში 

დროებითი 

ნაგებობების 

შეფასების 

ანგარიში 

მომზადდა ADB და 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტის 

შეთანხმებით 

ანგარიშში აღწერილია 

პროექტის დროებითი 

ნაგებობების შეფასების 

შედეგები და მათი 

შესაბამისობა პროექტის EIA-

თან, გამცემის 

მოთხოვნებთან, და ეროვნულ 

დათარიღებულია 

2021 წლის 

ოქტომბრით, და 

გამოქვეყნდა 

ონლაინ 2022 წლის 1 

ივნისს 
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ანგარიშის/კვლევის 

დასახელება 

კონსულტანტი და 

დაფინანსება 

მიზანი/მიზნები სტატუსი 

კანონმდებლობასთან. 

პროექტის გარემოს 

მართვის გეგმის 

შეჯამება 

ADB სლაიდებში აღწერილია 

გარემოს და სოციალური 

მართვის გეგმა 

პროექტისთვის, და 

შეჯამებულია სხვადასხვა 

საკითხთან და 

ტერიტორიასთან 

დაკავშირებული გეგმები. 

გამოქვეყნდა 

ონლაინ 2022 წლის 

14 იანვარს 

ხმაურის 

მოდელირების 

კვლევა 

FREKANS Acoustics & 

Environmental 

Laboratory 

ანგარიშში საუბარია ხმაურის 

ზემოქმედებაზე, რომელიც 

შეიძლება გამოწვეული იყოს 

ქვეშეთი-კობის 

საავტომობილო გზის 

ოპერირებით. 

დასრულდა 2022 

წლის მარტში 

ხადას ხეობის 

ისტორიულ-

კულტურული 

გეგმა  

„GeoGraphic“ ADB-

თვის 

ისტორიულ-კულტურული 

გეგმის და ასოცირებული 

ზოგადი დაცვის ზონის 

დოკუმენტი მომზადდა, რათა 

გათვალისწინებული 

ყოფილიყო ისტორიულ-

კულტურული გეგმის ჩარჩომ 

რომელიც 

გათვალისწინებულია 

კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ 

კანონით. კანონპროექტი და 

ასოცირებული 

დოკუმენტებმა დამატებით 

გამდიდრა NACHP 

კულტურული 

მემკვიდრეობის და ძეგლების 

ნუსხა. შემოთავაზებულია 

ახალი დაცვის ზონების 

შემოღება, ასევე რიგი 

კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების 

და ძეგლების ოფიციალური 

რეგისტრაცია.  

საბოლოო ანგარიშის 

პროექტი 

დათარიღებული 

2022 წლის 

აპრილით 

წარედგინა ADB 

ჰაერის ხარისხის 

ზემოქმედების 

შეფასების 

ანგარიში  

MACOM Çevre Enerji 

ve Teknoloji 

Yatırımları Limited 

Şirketi 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარატმენტისთვის 

ანგარიში შეეხება ემისიების 

განაწილებას და მის 

ზემოქმედებას პოტენციურ 

სენსიტიურ რეცეპტორებზე,  

დასრულებული, 

2022 წლის მაისი 
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ანგარიშის/კვლევის 

დასახელება 

კონსულტანტი და 

დაფინანსება 

მიზანი/მიზნები სტატუსი 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

მართვის 

დანერგვის 

შესწავლა 

Charles Le Quesne 

ADB-თვის 

დოკუმენტში შეჯამებულია 

კონტექსტი, სტრუქტურა და 

კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის 

ზომები, რომლებიც დაინერგა 

2018 წლიდან 2022 წლის 

მაისამდე. 

დასრულებული, 

2022 წლის მაისი 

ხადას ხეობის 

განვითარების 

გეგმა 

BAU Design (Bureau 

of Architecture and 

Urban Design) ADB-

თვის 

ხადას ხეობის განვითარების 

გეგმა (KVDP) წარმოადგენს 

სივრცითი დაგეგმვის ჩარჩოს, 

რომელიც მიზნად ისახავს 

ხეობის არასასურველი და 

უკონტროლო 

განვითარებისგან დაცვას, 

ადგილობრივი თემებისთვის 

სარგებელის და მომავალი 

შესაძლებლობების 

მაქსიმუმამდე გაზრდას. 

გეგმა გაიყოფა ორ ნაწილად; 

ერთი ნაწილი შეეხება ცხრა 

(9) სოფელს, რომელიც 

მდებარეობს ხადას ხეობაში- 

გუდაურის რეკრეაციული 

გეგმის გასაერთიანებლად, 

მისი განახლების შემდეგ; და 

ცალკეული განვითარების 

რეგულირების გეგმას 

ტერიტორიისთვის, მათ 

შორის დარჩენილი სამი 

სოფლისთვის: ბედონი, 

ქვეშეთი და არახვეთი. 

შუალედური 

ანგარიშის ჩაბარება 

მოხდა 2022 წლის 

აპრილში. საბოლოო 

გეგმა დასრულდება 

2023 წლის აპრილში. 

პრიორიტეტული 

ინვესტირების 

გეგმა 

BAU Design (Bureau 

of Architecture and 

Urban Design) ADB-

თვის 

პრიორიტეტული 

ინვესტირების გეგმა 

განსაზღვრავს მოკლე, 

შუალედურ და გრძელვადიან 

პროექტებს, და  რესურსებს, 

რომლებიც აუცილებელია 

მუნიციპალურ/თემის 

დონეზე ხადას ხეობაში. 

გათვალისწინებული 

პროექტები შემუშავდება 

ხეობის და მისი 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

მიზნით, ასევე დაეხმარება 

მაცხოვრებლებს იმ 

ცვლილებებთან 

დასრულდება 2023 

წლის აპრილში. 
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ანგარიშის/კვლევის 

დასახელება 

კონსულტანტი და 

დაფინანსება 

მიზანი/მიზნები სტატუსი 

ადაპტაციაში, რომელსაც 

საპროექტო გზა გამოიწვევს 

ოპერირების დაწყების 

შემდეგ. 

ხადას ხეობის 

გენერალური გეგმა 

+ 

შედგება თემის საჭიროებების შეფასების; ხადას 

ხეობის ისტორიულ-კულტურული გეგმის; KVDP; და 

პრიორიტეტული ინვესტირების გეგმისგან 

(თითოეული მიზნები მიმოხილულია ზემოთ). 

 

წყარო: შეჯამდა შესაბამისობის შესწავლის საბჭოს ოფისის მიერ. 

 

16. პროექტი მნიშვნელოვნად შეფერხდა კონტრაქტორების მობილიზების, 

აღჭურვილობის მიტანის, დროებითი გზების და ნაგებობების მოწყობის გამო, რაც 

განპირობებული იყო კორონავირუსული დაავადების პანდემიით. 2021 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, ლოტი 1 საგანგებო გვირაბის და მთავარი გვირაბის მშენებლობა 

განხორციელდა 26.2% და 3.84%8 თანმიმდევრობის შესაბამისად, ხოლო ლოტი 2 მშენებლობა 

განხორციელდა 1.19% (ბევრად ნაკლები ვიდრე დაგეგმილი 42% პროგრესი).9 

 

 

III. შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნა 

 

A. საჩივარი და სავარაუდო ზიანი 

 

17. არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა“-ს წარმომადგენლებმა მანანა 

ქოჩლაძემ და მარიამ დევიძემ, ხადას ხეობაში მაცხოვრებელი ორზე (2) მეტი მომჩივნის 

სახელით წარმოადგინეს განაცხადი შესაბამისობის განხილვაზე (იხილეთ წინამდებარე 

ანგარიში. საჩივარი შეეხება ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის მონაკვეთის მშენებლობას, 

რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს თბილისსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს, და 

სამხრეთით ქვემო ქართლის რეგიონს. მომჩივნებმა დაასახელეს რიგი პრობლემებისა, 

რომლებიც უკავშირდება ADB-ს მიერ პოლიტიკებთან შესაბამისობას, და ხადას ხეობის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის ზიანის მიყენებას, კერძოდ: 

 

(i) ხადას ხების განადგურება და ალტერნატივების არასრულად გათვალისწინება;  

 

(ii) ზემოქმედება საცხოვრებელ პირობებზე და ადგილობრივ სარგებელზე;  

 

(iii) პროექტის პრობლემები და ზემოქმედება ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე 

(PCR); და 

 

 
8 საქართველოს მთავრობა. 2022. Environmental Monitoring Report for Georgia: North-South Corridor (Kvesheti – 
Kobi) Road Project (July-December 2021). თბილისი: ცხრილი 2, გვ. 13 (საგანგებო გვირაბის მოწყობის 

პროგრესი).  
9 შენიშვნა 8, ცხრილი 2, გვ. 13.  
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(iv) გარემოს და სოციალური ზემოქმედების ანალიზის ხარისხი, რომელიც ასახულია 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში. 

18. საჩივრის თანხმად, პროექტის ალტერნატივების გაუთვალისწინებლობამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს ფიზიკური გარემოს განადგურება, მათ შორის ხადას ხეობის ლანდშაფტის და 

კულტურული რესურსების განადგურება. მომჩივნები მიიჩნევენ, რომ პროექტის ხარჯები არ 

შეესაბამება იმ სარგებელს, რომელიც ხადას ხეობის მაცხოვრებლებმა შეიძლება მიიღონ, და 

კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ გარემოს და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ხარისხს, 

რომელიც ჩატარდა პროექტის ფარგლებში, ასევე თავად პროექტის დიზაინს, რომელიც მათი 

მოსაზრებით უარყოფითად იმოქმედებს გარემოზე, და PCR-ზე. მომჩივნებმა თხოვნით 

მიმართეს CRP  შეისწავლოს პროექტის ზემოქმედება გარემოზე, და მისი შესაბამისობა ADB-ს 

უსაფრთხოების სტანდარტებთან, და განსაზღვროს პროექტის ზემოქმედება საცხოვრებელ 

პირობებზე და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე, ასევე 

გაზომოს აღნიშნული ზემოქმედება. 

 

B. მისაღებობის განსაზღვრა 

 

19. საჩივრის შესაბამისობის საბჭოს მიერ განხილვისთვის მისაღებობის განსაზღვრის 

მიზნით, CRP შეისწავლა საჩივარი; შეამოწმა მომჩივნების იდენტობა; განიხილა 

დოკუმენტები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნა საჩივართან ერთად, მათ შორის დამატებითი 

დოკუმენტები, რომლებიც CRP გაეგზავნა მისაღებობის განხილვის პერიოდში; და ჩაატარა 

რამდენიმე ვირტუალური შეხვედრა მომჩივნებთან და მათ წარმომადგენლებთან. 

 

20. AMP მოთხოვნების შესაბამისად, CRP სთხოვა ADB ხელმძღვანელობას ეპასუხა 

საჩივრისთვის. ADB ხელმძღვანელობის პასუხი (შენიშვნა 4) განიხილავდა (ა) პროექტის 

წინაპირობას ADB ჩართვამდე; (ბ) პროექტის შესაბამისობას 2009 უსაფრთხოების პოლიტიკის 

(SPS) მოთხოვნებთან, რომელიც უკავშირდება გარემოს და იძულებით განსახლებას; (გ) 

განმარტავდა საკუთარ შეხედულებას პროექტის შეუსაბამობით გამოწვეული პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანის არ არსებობის შესახებ; და (დ) მომჩივნებს აცნობა ADB-ს მიერ 

მომჩივნების პრობლემებზე რეაგირების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე. CRP შეხვდა ADB 

პროექტის გუნდს, რათა განეხილა ADB ხელმძღვანელობის პასუხი და სხვა საკითხები, 

რომლებზეც  CRP საჭიროებდა განმარტებას. 

 

21. ADB ხელმძღვანელობამ აცნობა CRP, რომ გარემო და სოციალურ-კულტურულად 

მგრძნობიარე პროექტმა, მოსამზადებელ ეტაპზე გაიარა სხვადასხვა შეფასება და ჩატარდა 

კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებთან, ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან, აკადემიურ წრეებთან, და 

ადგილობრივ და ეროვნულ უწყებებთან, და რომ აღნიშნულ კონსულტაციები კვლავაც 

გრძელდება.  

 

22. მისაღებობის ანგარიშში ხელმისაწვდომ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, CRP დაადგინა, 

რომ საჩივარი აკმაყოფილებდა ყველა მოთხოვნას; შეესაბამებოდა შესაბამისობის განხილვის 

ფუნქციას; და არ ექცეოდა AMP  142 და 145-149 პარაგრაფებით გათვალისწინებულ 

შეზღუდვებში. კერძოდ, CRP დაადგინა, რომ არსებობს ADB შეუსაბამობის მტკიცებულებები 

პროექტის დადასტურებამდე, რომელიც შეეხება შემდეგ საკითხებს: 
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(i) EIA საკვლევი ტერიტორიის და პროექტის კომპონენტების არაადეკვატური 

შეფასება, რაც გამოწვეულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის დროებითი განახლების 

სრულ EIA პროცესში გაუთვალისწინებლობით; 

(ii)EIA ხმაურის და ჰაერის საბაზისო კვლევების, ხმაურის და ვიბრაციის 

ზემოქმედების შეფასების და მართვის მონაცემების არ არსებობა;  

(iii)ტერიტორიის და საკითხის შესაბამისი EMP გამოყენება ცნობილ ზემოქმედებაზე 

რეაგირებისთვის; 

(iv)PCR და ხადას ხეობის კულტურული მონაცემების არაადეკვატური შეფასება;  

(v)სოციალური ზემოქმედების შეფასება, თავიდან არიდება და შერბილება, და 

სოციალური სარგებელის მაქსიმუმამდე გაზრდა, ასევე დადებითი სოციალური 

ზემოქმედების გაძლიერება; 

(vi)პოტენციური დადებითი წვლილი პროექტის მიერ გენდერულ საკითხებზე 

რეაგირების კუთხით;  

(vii)LARP ფარგლებში შემოსავლის და საცხოვრებელი პირობების აღდგენის ნაწილის 

არაადეკვატურობა; და  

(viii) პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის არასათანადოდ გაზიარება, კერძოდ 

SEMP და თემის შესაბამისი გარემოს მართვის გეგმების (TSEMP) და ტერიტორიის 

შესაბამისი გარემოს მართვის გეგმების (SSEMPs). 

 

23. CRP დამატებით დაადგინა, რომ ADB შეუსაბამობის პირველადი მტკიცებულება 

დაკავშირებული იყო ზიანთან ან შესაძლოა გამოეწვია ის ზიანი, რომელზეც მომჩივნებმა 

მოუთითეს საჩივარში. CRP ასევე კმაყოფილია იმ გარემოებით, რომ მომჩივნებმა ძალისხმევა 

ჩადეს პროექტთან დაკავშირებული საკითხების CWRD-თან მოგვარების მიმართულებით. 

აღნიშნული მიგნებების გათვალისწინებით, CRP მისაღებობის ანგარიშში რეკომენდაცია 

გაუწია საბჭოს მიერ პროექტის შესაბამისობის შესწავლის დადასტურებას. 

 

 

IV. შესაბამისობის შესწავლის გავრცელების სფერო და მიმდინარეობა 

 

24. CRP-მ შესაბამისობის შესწავლა დაიწყო 2021 წლის მაისში, მას შემდეგ, რაც BCRC 

დაადასტურა TOR და დასრულდა 2022 წლის ივნისში. TOR დაყრდნობით, CRP შეაფასა ADB 

შესაბამისობა შემდეგ ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან, რომლებიც 

მოქმედებდა საბჭოს მიერ დადასტურების მომენტისთვის:  

 

(i) უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (2009);  

 

(ii) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (2018);  

 

(iii) OM ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება) გამოცემული 2013 წლის 

1 ოქტომბერს; 

 

(iv) OM ნაწილი C2 (გენდერი და განვითარება ADB ოპერაციებში) გამოცემული 2010 

წლის 6 დეკემბერს; 
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(v) OM ნაწილი C3 (სოციალური საკითხების ADB ოპერაციებში ჩართვა) გამოცემული 

2010 წლის 6 დეკემბერს; და  

 

(vi) OM ნაწილი L3 (ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა) გამოცემული 2019 

წლის 28 იანვარს. 

 

25. TOR განსაზღვრავს CRP მოკვლევის სფეროს, რომელიც უკავშირდება შემდეგ თემებს 

და CRP შესაბამისობის ანგარიშის შედმეგ პარაგრაფებს: (ა) EIA საკვლევი ტერიტორია და 

პროექტის კომპონენტები (პარაგრაფი 36); (ბ) ჰაერის, ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება 

(პარაგრაფი 44); (გ) პროექტი და გარემოს მართვის გეგმა (პარაგრაფი 51); (დ) ფიზიკური 

კულტურული რესურსები (პარაგრაფი 65-66); (ე) სოციალურ ეკონომიკურ ზემოქმედება და 

პროექტს სარგებელი (პარაგრაფი 82); (ვ) გენდერი (პარაგრაფი 94); (ზ) იძულებითი 

განსახლება (პარაგრაფი 108); და (თ) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა (პარაგრაფი 121).  

 

26. შესაბამისობის შესწავლის პროცესი მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს:  

 

(i) პროექტის შესაბამისი დოკუმენტების სამაგიდო კვლევა, რომელიც 

წარმოდგენილი იქნა მომჩივნების და მათი წარმომადგენლების მიერ;  

 

(ii) საპროექტო ტერიტორიის მონახულება და დათვალიერება;  

 

(iii) საკონსულტაციო შეხვედრები, მათ შორის პირისპირ შეხვედრები ADB 

პერსონალთან და პროექტის კონსულტანტებთან;  

 

(iv) შეხვედრები მომჩივნებთან, მათ წარმომადგენლებთან ერთად ან მათ გარეშე;  

 

(v) ინდივიდუალური ან ჯგუფური კონსულტაციები სხვა ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ პირებთან;  

 

(vi) შეხვედრები შესაბამის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და 

ადგილობრივ ექსპერტებთან;  

 

(vii) კონსულტაციები ექსპერტებთან და მათი ანალიზი განხილვა ჩატარდა CRP მიერ; 

 

(viii) შეხვედრები მსესხებელთან, აღმასრულებელ და განმახორციელებელ 

სააგენტოებთან, მათ შორის პროექტის კონტრაქტორებთან და კონსულტანტებთან; 

და 

 

(ix) შეხვედრები შესაბამის სამთავრობო სააგენტოებთან. 

 

27. CRP განიხილა პროექტის ისეთი დოკუმენტაცია, როგორიც არის სრული EIA პროექტი 

და საბოლოო ანგარიში; LARP; ცხრილში 2 ჩამოთვლილი კვლევები, მათ შორის ამ კვლევების 

TOR; და ADB სესხის დოკუმენტაცია (მაგალითად, სასესხო ხელშეკრულება, პროექტის 
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ადმინისტრირების სახელმძღვანელო, და პრეზიდენტის ანგარიში და რეკომენდაცია ADB 

დირექტორთა საბჭოსთვის [RRP], ასევე დაკავშირებული დოკუმენტები). ასევე განხილული 

იქნა პროექტის შიდა მონიტორინგის ანგარიშები (მაგალითად, შიდა ანგარიშები, 

ყოველკვირეული და ყოველთვიური მონიტორინგის ანგარიშები, რომლებიც მომზადდა 

პროექტის გუნდის მიერ), და საჯაროდ ხელმისაწვდომი გარემოს და სოციალური 

მონიტორინგის ანგარიშები. შიდა კომუნიკაციები და კომენტარები აღნიშნულ 

დოკუმენტებზე, ასევე შეხვედრების ოქმები ან მიმოხილვები შესწავლილი იქნა CRP მიერ, 

რათა გამოერკვია  ADB ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შესაბამისობის 

საკითხი. 

 

28. ADB-ს პროექტთან დაკავშირებულ ძალისხმევაზე დამატებითი ინფორმაციის 

მოპოვების მიზნით, CRP ინდივიდუალური კონსულტაციები ჩაატარა ADB-ს სულ მცირე 19 

თანამშრომელთან და კონსულტანტთან. რამდენიმე შეხვედრა ასევე გაიმართა ADB პროექტის 

გუნდის წევრებთან, და ამ შეხვედრებს ხშირად მოჰყვებოდა დამატებითი დოკუმენტების 

და/ან განმარტებების მოთხოვნა.  

 

29. CRP შეხვდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,  MRDI და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, და დამატებით საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს (NACHP), ასევე კურატორ მინისტრს- 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს.  საპროექტი 

ტერიტორიის მონახულება საშუალება მისცა CRP უშუალოდ დაკვირვებოდა სამუშაოებს და 

პროექტთან დაკავშირებულ ნაგებობებს ხადას ხეობაში, განეხილა მომჩივნების მიერ 

დაფიქსირებული პრობლემები  PMCSC პერსონალთან, და ლოტი 1 და 2 კონტრაქტორებთან.  

 

30. პროექტთან დაკავშირებით ცალკე საჩივარი დააფიქსირა ქართულმა არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ EBRD-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის დამოუკიდებელი 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის (IPAM) ფარგლებში. ეფექტურობის უზრუნველყოფის 

მიზნით, CRP ითანამშრომლა IPAM-თან. შესაძლებლობის ფარგლებში, TOR  და 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის მოთხოვნების დაცვით, IPAM და CRP 

ერთანეთს გაუზიარეს პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია; ერთობლივად ჩართეს 

საერთაშორისო  PCR კონსულტანტი; 2021 წლის ოქტომბერში ჩაატარეს ერთობლივი მისია; 

შეხვდნენ პროექტის შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს ვირტუალურად და ადგილზე, 

თბილისში და ხადას ხეობაში; და ჩაატარეს ერთობლივი შეხვედრა როგორც EBRD, ასევე ADB 

პროექტის გუნდებთან. 

 

31. CRP-მ შესაბამისობის შესწავლის პროცესში ორი მისია ჩაატარა საქართველოში. 

პირველი, ფაქტების მოკვლევის მისია გაიმართა CRP და  IPAM მონაწილეობით, 2021 წლის 

11-18 ოქტომბერს. CRP წევრი ჰალინა ვარდი და საერთაშორისო PCR კონსულტანტი, 

რომელიც დაინიშნა როგორც  IPAM და CRP შესაბამისობის განხილვის მიზნებისთვის 

შეუერთდნენ მოკვლევის პროცესს საქართველოში, და CRP წევრი აჯაი დეშპანდე და CRP 

თავმჯდომარე ელისეა გოზუნი აქტივობებში ჩართული იყვნენ ვირტუალურად. 2021 წლის 

15-22 ნოემბერს, გაიმართა CRP მეორე მისია, რომელიც მოიცავდა CRP სამივე წევრს და 

მრჩეველს, OCRP, ირუმ აჰსანს. ორივე მისიის დროს, CRP შეხვდა თბილისში და ხადას 

ხეობაში მყოფ მომჩივნებს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებს და 
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ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს. ასევე, რამდენიმე ექსპერტს და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თბილისში.   

 

32. იმ პირების სია, რომლებთან შეხვედრაც გამართა CRP შესაბამისობის შესწავლის 

მიზნებისთვის წარმოდგენილია დანართში 3. CRP მისიეს განხორციელება შესაძლებელი 

გახდა GRM მიერ მისიის აქტივობების კოორდინირების და მოწყობის შედეგად, და 

ადმინისტრაციული, ლოგისტიკური და ოპერაციული დახმარების შედეგად, რომელიც 

უზრუნველყო შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო ოფისმა. მომდევნო ვირტუალური 

შეხვედრები და კომუნიკაცია განხორციელდა საჭიროების შესაბამისად, CRP ფაქტების 

მოძიების პროცესში, რომელიც 2022 წლის ივნისში დასრულდა.  

 

33. შესაბამისობის შესწავლის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, CRP ჩართო ხუთი (5) 

ტექნიკური ექსპერტი: ფიზიკური კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი; ხმაურის და 

ვიბრაციის ექსპერტი; EIA/გარემოს მართვის ექსპერტი;  სოციალური ზემოქმედების 

ექსპერტი; და საქართველოს მიწის სამართლის ექსპერტ იურისტი. აღნიშული ექსპერტების 

მუშაობამ ხელი შეუწყო CRP დაედგინა შესაბამისობა ADB ოპერაციული პოლიტიკების და 

კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის ფარგლებში; ხელი შეუწყო გამოვლენილი ფაქტების 

გაფილტვრას; და ADB შესაბამისობის განსაზღვრას.  

 

34. 2022 წლის 29 ივლისს,  AMP  185 პარაგრაფის შესაბამისად, CRP შესაბამისობის 

ანგარიშის პროექტი (ინგლისურ ენაზე) მომჩივნებს გადასცა მათი წარმომადგენლების 

დახმარებით; მსესხებელს (ანუ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ასევე ასლი გაეგზავნა   

აღმასრულებელ სააგენტოს- MRDI); და ADB ხელმძღვანელობას. CRP მოითხოვა მათი 

კომენტარები და პასუხები, რისთვისაც დაადგინა 45 სამუშაო დღის ვადა. იგივე ანგარიში 

გაეგზავნა  BCRC. CRP ანგარიშის პროექტის ქართული ვერსია მომჩივნებს და მსესხებელს 

გადაგვგზავნა 2022 წლის 23 აგვისტოს.  2022წლის 30 სექტემბრისთვის, CRP მიიღო 

კომენტარები ADB ხელმძღვანელობის და საავტომობილო გზების დეპარტამენტისგან. 

კომენტარები მიღებული იქნა მომჩივნების წარმომადგენლებისგან 2022 წლის 3 ოქტომბერს. 

განიხილავდა საბოლო ანგარიშის საბჭოსთვის წარდგენის თარიღის გადავადებას, და BCRC 

დააკმაყოფილა ეს მოსაზრება. შესაბამისად ვადა გახანგრძლივდა 2022 წლის 18 ნოემბრამდე.  

 

V. მიგნებები 

 

35. ზოგადი მიგომა. 2022 წლის ივნისში, ფაქტების მოძიების დასრულების შემდეგ CRP 

განიხილა და იმსჯელა ანალიზის, დაკვირვებების, ინფორმაციის შესახებ, რომელიც 

მოგროვდა შეხვედრების და კონსულტაციების დროს, და იმ ექსპერტების მიერ მოწოდებულ 

ინფორმაციაზე, რომლებიც ჩართული იყვნენ პროცესში.  ქვემოთ მოცემულ თავებში 

შეჯამებულია CRP მინებები რვა (8) საკითხზე, რომლებიც ასახულია შესაბამისობის 

შესწავლის TOR-ის მე-6 პარაგრაფში. CRP ასევე დაამატა მონიტორინგის და 

ზედამხედველობის ნაწილი (იხილეთ ნაწილი 1), რათა ხაზი გაესვა ADB-ს მიერ პროექტზე 

ზედამხედველობის ფუნქციის შესრულებას იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც 

შეყვანილია შესაბამისობის შესწავლის TOR-ში. 
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36. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია  CRP მიგნებები თითოეულ საკითხზე 

თანმიმდევრულად. ყოველი საკითხის ანალიზი დაყოფილია ორ ნაწილად: ADB-ს 

მოქმედებები საბჭოს მიერ დადასტურებამდე; და საბჭოს მიერ დადასტურების შემდეგ. 

თითოეულ საკითხში CRP აღწერს ADB-ს მიერ (ა) წინასწარი შესწავლის განხორციელებას და 

შესაბამისი უსაფრთხოების დოკუმენტების გათვალისწინებას საბჭოს მიერ 

დადასტურებამდე; და (ბ)  საბჭოს დადასტურების შემდეგ ADB-ს მიერ პროექტის 

მონიტორინგის და ზედამხედველობის პასუხისმგებლობების შესრულებას. იმ საკითხებზე, 

რომლებიც გამომდინარეობს SPS-დან, CRP შეისწავლა “დაემორჩილა თუ არა ADB 
უსაფრთხოების მოთხოვნებით გათვალისწინებულ პირობებს, და მოხდა თუ არა მათი 
განხორციელება... აიღო თუ არა პასუხისმგებლობა წინასწარი შესწავლის ჩატარებაზე და 
განხილვაზე, მონიტორინგზე და პროექტის ზედამხედველობაზე პროექტის SPS პრინციპების 
და მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელებისთვის... დაეხმარა თუ არა 
მსესხებელს/კლიენტს სოციალური და გარემოს ზემოქმედების და რისკების მართვაში“ SPS 

44-ე პარაგრაფის შესაბამისად. ასევე შესწავლილი იქნა “…ADB-ს წინასწარი შესწავლის და 
განხილვის პროცესში გარემოს და სოციალური შეფასებების ხაზგასმა, და დაგეგმვის 
პროცესი... მოხდა თუ არა ADB-ს მიერ (ა) ყველა შესაძლო სოციალური და გარემო 
ზემოქმედების და რისკების იდენტიფიცირება; (ბ) მოხდა თუ არა ეფექტური ზომების 
გათვალისწინება გეგმებში და პროექტში უარყოფითი შედეგების თავიდან არიდების, 
მინიმუმამდე დაყვანის, ან კომპენსირების  მიზნით; (გ) მოხდა თუ არა 
მსესხებლის/კლიენტის ინფორმირება ADB-ს უსაფრთხოების პრინციპების და მოთხოვნების 
შესახებ... და სოციალური და გარემოზე ზემოქმედების და/ან რისკების ადეკვატურად 
მართვის მიზნით აუცილებელი ძალისხმევის შესახებ;… იმ შემთხვევებში, როდესაც 
შეფასების და დაგეგმვის პროცესი, ან უსაფრთხოების დოკუმენტები არ აკმაყოფილებს ADB-ს 
უსაფრთხოების მოთხოვნებს, მსესხებელი/კლიენტი ვალდებულია განახორციელოს 
დამატებითი შეფასება და/ან გააუმჯობესოს არსებული გეგმები“, რაც გათვალისწინებულია 

SPS 56 პარაგრაფით. 

  

37. და ბოლოს, CRP ანალიზის და მიგნებების ფარგებში განხილული იქნა ADB მიერ იმის 

უზრუნველყოფა, რომ მსესხებელს ემოქმედა მონიტორინგის და ანგარიშგების მოთხოვნების 

შესაბამისად, რომლებიც გათვალისწინებულია 57-ე პარაგრაფით, და რომ “ADB-ს 
მონიტორინგის და ზედამხედველობის აქტივობები შეესაბამებოდა პროექტის რისკებსა და 
ზემოქმედებას“, როგორც ეს SPS 58-ე პარაგრაფით არის გათვალისწინებული. ADB-ს 

შესაბამისობის განხილვისას, CRP-მ შესაძლებლობის ფარგლებში ასევე გაითვალისწინა: (ა) 

SPS გარემოს უსაფრთხოების პრინციპი 2, პროექტის ზემოქმედების იდენტიფიცირების და 

შეფასებისთვის“... (მათ შორის ზემოქმედება საცხოვრებელ პირობებზე გარემოს მედია, 
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების, მოწყვლადი ჯგუფების და გენდერული საკითხების 
კუთხით...“;  (ბ)  პრინციპი 4 უარყოფით ზეგავლენაზე რეაგირების მიზნით ზომების 

გამოყენება „რათა თვიდან იქნას არიდებული, და შეუძლებლობის შემთხვევაში შემცირდეს, 
შერბილდეს და/ან განეიტრალდეს უარყოფითი ზემოქმედება და გაიზარდოს დადებითი 
ზემოქმედება გარემოს დაგეგმვის და მართვის გზით... მათ შორის მესამე მხარეებზე 
მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენის კუთხით …”; და (გ) მოქმედება SPS დანართი 1-ის 

პარაგრაფები 5 და 9 შესაბამისად, რომლებიც უკავშირდება პროექტის მომზადების და 

დანერგვისთვის საბაზისო მონაცემების მოგროვებას. CRP ასევე წარმოადგენს მიგნებებს ADB-

ს საბჭოს წინა და დადასტურების შემდგომი მოქმედებების შესახებ, რაც შეეხება 
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკას, და OM გენდერის და განვითარების ADB 

ოპერაციებში გათვალისწინებას.  

 

38. ინსტრუქცია გენერალური მრჩევლის ოფისიდან "ზარალის" და "სავარაუდო ზიანის" 

შესახებ, 2019 წლის თებერვალი. AMP პარაგრაფი 186 მოითხოვს შესაბამისობის საბჭოს მიერ 

დადგინდეს ჰქონდა თუ არა ადგილი პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს. თუ გამოვლინდა 

შეუსაბამობა, და დადასტურდა პირდაპირი და მატერიალური ზიანის მიყენება, მაშინ 

ანგარიში ორიენტირებული იქნება შეუსაბამობის, როგორც სავარაუდო ზიანის გამომწვევი 

მიზეზის შესწავლაზე. დამატებითი AMP მოთხოვნები ზიანის შეფასებაზე ხელმისაწვდომია 

პარაგრაფში 187, რომელშიც ნათქვამია, რომ საბაზისო მდგომარეობა პროექტის არ არსებობის 

პირობებში გამოყენებული იქნება, როგორც შედარების საფუძველი, და პროცესი 

დაეყრდნობა ხელმისაწვდომ ინფორმაციას. პარაგრაფში 190 ნათქვამია, რომ “[i] თუ CRP 
გააკეთებს დასკვნას, რომ ADB-ს შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი და მატერიალური 
ზიანი, მაშინ ხელმძღვანელობა მოამზადებს მაკორექტირებელ მოქმედებებს, რათა პროექტი 
შესაბამისობაში მოვიდეს ADB პოლიტიკებთან და რეაგირება მოხდეს ზიანზე“. 187-ე 

პარაგრაფში ასევე ნათქვამია, რომ “შეუსრულებელი და მიუღწეველი მოლოდინები, 
რომლებიც არ იწვევს პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს იქნება გამონაკლისი.”  შენიშვნაში 

დამატებულია, რომ “შესაბამისობის... შესწავლის დროს, თუ CRP აღმოაჩენს, რომ ყველა 
სავარაუდო პირდაპირი და მატერიალური უარყოფითი ზემოქმედება მთლიანად ან 
ნაწილობრივ არ არის გამოწვეული ADB-ს შეუსაბამობით... მაშინ შესაბამისობის შესწავლის 
ანგარიშში ეს საკითხი აღნიშნული იქნება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის ან მისი 
გამომწვევი მიზეზების ანალიზის გარეშე.” 

 

39. აღნიშნული დებულებების გამოყენების და ზიანთან დაკავშირებული მიგნებების 

შემდეგ, CRP გაითვალისწინა გენერალური მრჩევლის ოფისის (OGC) 2019 წლის თებერვლის 

ინსტრუქცია (OGC ინსტრუქცია) BCRC თხოვნის შესაბამისად. აღნიშნული ინსტრუქციის 

საჯარო ვერსია გამოქვეყნდა OCRP-ის მიერ 2020 წელს.10 წინამდებარე შესაბამისობის 

განხილვა არის პირველი შემთხვევა, როდესაც CRP გადაწყვიტა OGC-ის ინსტრუქციის 

გამოყენება „ზიანზე“ და „შესაძლო დაზიანებაზე“. 

 

40. OGC-ის მიერ CRP გაცემული ინსტრუქცია მოიცავდა რამდენიმე საკითხს, რომელიც 

გულისხმობს ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 2012 გამოყენებას. 

ინსტრუქციაში ასევე იყო მოთხოვნა, რომ AMP ფარგლებში გამოყენებულიყო ტერმინები 

„ზიანი“ და „შესაძლო ზიანი“. როგორც ზემოთ უკვე ითქვა, CRP-ის მიერ ზიანის ანალიზის 

მოთხოვნები გათვალისწინებულია AMP 186 და 187 პარაგრაფებში. AMP 190-ე პარაგრაფის 

თანახმად, ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოამზადოს მაკორექტირებელი მოქმედებები 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ CRP გამოარკვევს, რომ ADB-ს შეუსაბამობამ გამოიწვია 

პირდაპირი და მატერიალური ზიანი. 

 

41. CRP-ის მიგნებები ADB შესაბამისობაზე და ზიანზე წინამდებარე ანგარიშში 

წარმოდგენილია ცალ-ცალკე, და გათვალისწინებულია შესაბამისობის შესწავლის ტექნიკურ 

 
10 ADB. 2020. Compliance Review Panel: Clarifications on the Application of Certain Provisions of the Accountability 

Mechanism Policy 2012. მანილა.  
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TOR-ში. იმ შემთხვეებში, როდესაც CRP გამოავლინა ADB შეუსაბამობა ოპერაციულ 

პოლიტიკებთან და პროცედურებთან, როგორც ეს ამ ანგარიშში არის განხილული, CRP-ის 

მიერ გამოვლენილი ზიანი არის სამი სახეობის:                                                                                                               

 

(i) მიგნებები იმაზე, რომ პირდაპირი და მატერიალური ზიანი გამოწვეული იყო 

ADB-ს შეუსაბამობით, მაგრამ ზიანის დადგომას ხელი შეუწყო ხვა მონაწილეების 

მოქმედებებმაც. აქ, ხელმძღვანელობამ უნდა მოამზადოს მაკორექტირებელი 

მოქმედებების AMP-ს 190 პარაგრაფის შესაბამისად. 

 

(ii) მიგნებები, რომლებზეც საბჭო გადაჭრით ვერ ადგენს, რომ პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანი მომავალში გამოწვეული იქნება ADB-ს შეუსაბამობის გამო; 

და ასეთი ზიანი ნებისმიერ შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა (მაგალითად, 

რადგან, განხორციელებული მაკორექტირებელი მოქმედებები დღემდე 

ეფექტურია). აქ, OGC ინსტრუქციის გათვალისწინებით, ხელმძღვანელობას AMP-ს 

190 პარაგრაფის შესაბამისად არ ევალება მაკორექტირებელი მოქმედებების 

განხორციელება. 

 

(iii) მიგნებები, რომლებზეც გადაჭრით შეუძლებელია იმის თქმა, რომ ADB-ს 

შეუსაბამობა მომავალში გამოიწვევს პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს, მაგრამ 

მაინც არსებობს მომავალში პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკი (რადგან, 

არ არის ცნობილი დღეს განხორციელებული მაკორექტირებელი მოქმედება 

მოახდენს თუ არა ზეგავლენას ზიანის რისკზე). ასეთ შეთხვევაში, OGC 

ინსტრუქციის გათვალისწინებით, ხელმძღვანელობას AMP-ს 190 პარაგრაფის 

შესაბამისად არ ევალება მაკორექტირებელი მოქმედებების განხორციელება. 

 

42. დამატებით, AMP მიუთითებს CRP, რომ „შეუსრულებელი მოლოდინები“, რომლებიც 

არ იწვევს პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს პროექტის განხორციელების გარეშე არსებულ 

სიტუაციასთან შედარებით, არ განიხილება შეფასებაში. ასეთ შემთხვევაში, 

ხელმძღვანელობას AMP-ს 190 პარაგრაფის შესაბამისად არ ევალება მაკორექტირებელი 

მოქმედებების განხორციელება. 

 

43. მესამე სახეობის მიგნებები ექვემდებარება სპეციალურ გათვალისწინებას. წინა 

შესაბამისობის შეფასებაში, CRP ორიენტირებული იყო სამომავლო ზიანის დადგომის 

„ალბათობაზე“. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც CRP ეთხოვა განესაზღვრა რამდენად 

არსებობდა „გონივრული ალბათობა“ ზიანის დადგომისა. აღნიშნული განპირობებულია 

იმით, რომ OGC-ს 2019 წლის თებერვლის მითითებით, თუ ზიანი ჯერ არ დამდგარა, 

პოტენციური „პირდაპირი და მატერიალური ზიანის“ არსებობა, რომელიც გამოწვეულია 

ADB-ს შეუსაბამობასთან დაკავშირებული უნდა იყოს „გონივრულ ალბათობასთან“, რომ 

ზიანი შეიძლება დადგეს მომავალში.  

 

44. ამ შემთხვევაში, ADB ხელმძღვანელობამ მოამზადა შიდა სამოქმედო გეგმა CRP 

მისაღებობის ანგარიშზე რეაგირებისთვის, და დამატებით გადაიდგა მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები CRP შესაბამისობის მოკვლევის პროცესში შესაბამისობის შესწავლის TOR 

საკითხებზე რეაგირებისთვის. ეს ნაბიჯები დადებითია. თუმცა, შედეგები ან აღიშნული 
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ნაბიჯების წარმატება- კერძოდ, ისტორიულ-კულტურული გეგმა და ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმა, რომელიც განხილულია ქვემოთ- ყველა საკითხში მკაფიო არ იყო 

წინამდებარე ანგარიშზე 2022 წლის ივნისში დასრულების მომენტისთვის. 

 

45. ADB პროექტის გუნდის მიერ შესაბამისობის შესწავლის დროს ინიცირებული 

მაკორექტირებელი მოქმედებები- ისეთი მოქმედებებიც კი, რომლებსაც წარმატების 

უმნიშვნელო შანსები აქვს- მაგალითად 25% ან 30%- ჩაანაცვლებს „გონივრულ ალბათობას“ 

იმისა, თუ რამდენად შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს იმ შესაძლო ზიანს, რომელიც 

უკავშირდება ADB შეუსაბამობას. „გონივრული ალბათობის“ სამომავლო ზიანის ერთი 

შედეგი არის ის, რომ როგორც OGC ინსტრუქცია განსაზღვრავს CRP-თვის, ADB პროექტის 

გუნდებმა შეიძლება თავი აირიდონ AMP 190-ე პარაგრაფით გათვალისწინებული 

მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის მომზადების პასუხისმგებლობა, რომელიც 

ექვემდებარება CRP მონიტორინგს, მაშინაც კი როდესაც ADB შეუსაბამობა სრულად არის 

გამოსწორებული, ან მაკორექტირებელი მოქმედებები არ არის დასრულებული. თუ ADB 

ზოგიერთი შეუსაბამობა, რომელიც უკავშირდება ზიანის რისკს უპასუხოდ რჩება, მაშინ 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის სასარგებლო არ იქნება ADB-ს 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის არსებობა. როდესაც ADB რაღაცას არასწორად აკეთებს, 

ის იღებს ზომებს და ასწორებს შეცდომებს. 

 

A. გარემოზე ზემოქმედების საკვლევი ტერიტორია და პროექტის კომპონენტები 

 

46. მომჩივნების შეხედულება. მომჩივნები ირწმუნებიან, რომ რამდენიმე სოფელი 

პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული როგორც „ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული“, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროექტის გეგმები, რომლებიც ზემოქმედებს 

ამ სოფლებზე. საჩივარი შეეხება კონკრეტულად გუდაურის და ზაქათკარის არსებული 

დამაკავშირებელი გზის აღდგენას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

ტერიტორიაზე მისასვლელად, ასევე გეგმას, რომ ეს გზა მომავალში უნდა გახდეს მუდმივი 

მოხმარების გზა. ეს საკითხი კითხვებს აჩენს ასევე პროექტის ხადას ხეობაზე ზემოქედების 

კუთხით, რაც განპირობებულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA ანგარიშის 

მიღმა დატოვებით. მომჩივნების წარმომადგენლებმა მოგვიანებით უთხრეს CRP-ს, რომ 

ისინი ღელავენ კაიშაურნი, ჯღმიანი და სეტურები სოფლებზე, რომლებიც მდებარეობს 

ზაქათკარსა და გუდაურს შორის, და გათვალისწინებული არ არის, როგორც ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული სოფლები. 

 

47. CRP-ს შესაბამისობის ანგარიშში გამოიკვეთა ADB შეუსაბამობის მტკიცებულება, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის განახლება არ არის 

ასახული EIA პროცესში. CRP-ის TOR-ში გათვალისწინებული იქნა CRP-ის მიერ EIA საკვლევ 

ტერიტორიაზე და პროექტის კომპონენტებზე რეაგირება.  

 

48. ADB ხელმძღვანელობის შეხედულება. ADB ხელმძღვანელობის პასუხის თანახმად, 

ზაქათკარიდან გუდაურისკენ გასასვლელი გზა მოწესრიგდება დროებით, სამშენებლო 

სამუშაოების დროს, რათა ხელმისაწვდომი იყოს ნარჩენების განკარგვის ადგილები და სხვა 

სამშენებლო დანიშნულების ობიექტები, რაც აუცილებელია გარემოს მართვის გეგმის (EMP) 

მოთხოვნების შესაბამისად. მოხდა საბაზისო მონაცემების მოგროვება და შესაძლო 
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ზემოქმედების შეფასება ამ გზისთვის. მეთოდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

მომზადდება სამუშაოების კონტრაქტორის მიერ ყველა დროებითი გზისთვის. ეს 

ინფორმაცია განიხილება და დამტკიცდება მშენებლობის ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი კონსულტანტის მიერ სამუშაოების დაწყებამდე. როგორც EIA არის 

მითითებული და განხილული იქნა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის დროს, 

არსებული გზა მომავალში გახდება მუდმივმოქმედი გზა. ADB-ს ხელმძღვანელობის პასუხში 

განმარტებულია, რომ ეს საკითხი განიხილება და შემოწმდება 2021 წელს, ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის (KVDP) მომზადების დროს. შემდგომ, განმახორციელებელი სააგენტო 

დამატებით შეისწავლის აღნიშნული გზის სავარაუდო ზემოქმედებას, შეიმუშავებს 

შემარბილებელ ზომებს, და ჩაატარებს დამატებით კონსულტაციებს. გზის ამ მონაკვეთის EIA 

განახლდება, და მომზადდება LARP საკუთრების შეფასებაზე დაყრდნობით შესყიდვების 

განსახორციელებლად. აღნიშნული პროცესი წარიმართება მიწის საბაზრო ღირებულებაზე 

და სხვა აქტივების ჩანაცვლების ღირებულებაზე დაყრდნობით.  

 

49.  შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები. SPS გარემოს უსაფრთოხების 

პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ „შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, 
კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და რისკების განსაზღვრას, რომლებიც 
შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ 
რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“ ამ დოკუმენტში დამატებით არის განსაზღვრული 

სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარება საჭიროების შესაბამისად. SPS დამატებით 

შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს, რომლებიც უკავშირდება საპროექტო ტერიტორიას და 

მის შესწავლას. SPS დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს ტერიტორიაზე 

ზემოქმედების კონცეფციას. დანართი 1-ის დანართი, რომელიც მიმოიხილავს EIA ანგარიშს, 

ნათქვამია, რომ უნდა გადაისინჯოს საბაზისო მონაცემები, არსებული და შემოთავაზებული 

განვითარების აქტივობები და მათი ზემოქმედება, მათ შორის ისეთი ზემოქმედება, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება საპროექტო აქტივობებს. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

50. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა თავდაპირველად 

წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ეს კომპონენტი არ გახდა 

საბჭოს მიერ დადასტურებული პროექტის ნაწილი. თუმცა, EIA-ში ნათქვამია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება დიდველის ველზე 

მისასვლელად. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს გაუმჯობესებული 

თუ არსებული გზა, რომელიც მოწესრიგდება სამშენებლო მიზნებისთვის) ერთმანეთს 

დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას თაღოვანი ხიდის გავლით, რომელიც აშენდება 

პროექტის ფარგლებში, ასევე ერთმანეთს დააკავშირებს დიდველს და ხადას ხეობას.  

 

51. 2018 წლის მაისის მომზადებულ EIA საწყისი ანგარიში ნათქვამია (გვ.17), რომ 

შემოთავაზებული საპროექტო გზა ერთმანეთს დააკავშირებს გუდაურის ტერიტორიას ახალი 

ადგილობრივი გზების გამოყენებით (დასაშვები სიჩქარე 60 კილომეტრი საათში და 

მაქსიმალური დაქანება 8%). შემოთავაზებული გზა ზაქათკარსა და გუდაურს შორის ასევე 
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ასახულია MoEPA პროექტის მშენებლობის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თარიღდება 2019 

წლის 25 აპრილით,11 და მითითებულია, როგორც ყაზბეგის ეროვნულ პარკში სატრანსპორტო 

მოძრაობის შემცირების, მისასვლელი გზის და მგზავრობის ხანგრძლივობის შემცირების 

შესაძლებლობა.  

 

52. EIA საბოლოო ანგარიშის ფოტო 46 არის რუკა (აღნიშნული ფოტო წინამდებარე 

ანგარიშში მოცემულია ნომრით 1), რომელიც ასახავს ზაქათკარის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის განლაგებას, მშენებლობის პროცესში წკერეს 

ხელმისაწვდომობისთვის. საბოლოო EIA ასევე მოიცავს ინფორმაციას მშენებლობის დროს 

პროექტის მოედანზე მისასვლელად, მათ შორის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

გამოყენებით. საბოლოო EIA ანგარიშის 267 პარაგრაფში, რომელშიც მოცემულია ქვემოთ 

წარმოდგენილი ფოტო 1 აღნიშნულია, რომ გუდაურიდან დიდველზე მისასვლელი გზა 

საუკეთესო მარშრუტია ნარჩენების განთავსების ობიექტზე მისასვლელად. აქვე ნათქვამია, 

რომ დაგეგმილია გუდაურის გზა გახდება მუდმივი გზა. პარაგრაფში 274 ნათქვამია, რომ 

პროექტის ფარგლებში, გუდაურის გზა „შეიძლება გახდეს მუდმივი გზა“, დაახლოებით 4.9 კმ 

სიგრძით. ფოტო 49 ასახავს დაგეგმილი გუდაურის გზის განლაგებას. საბოლოო EIA ამავე 

პარაგრაფში ნათქვამია, რომ გზასთან დაკავშირებული შესაძლო ზემოქმედება შესწავლილი 

იქნება და EIA განახლდება შესაბამისად, თუ გზა გახდება მუდმივი.  საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 978 ნათქვამია, რომ სამშენებლო პროცესი მითხოვს დიდი სამშენებლო ტექნიკის 

გადაადგილებას, რაც გამოიწვევს საცობს პოპულარულ საპროექტო გზაზე, მათ შორის 

„გზაზე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს გუდაურს და ზაქათკარს.“ 

 

ფოტო 1: წკერეში მისასვლელი გზები მშენებლობის დროს  

 
 

წყარო: საქართველოს მთავრობა. 2019. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (ნაწილი 2 A-B) 
საქართველო: ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტი 

ფოტო 46. გვ. 99. თბილისი. 

 

 
11 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 86-106. 
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53. საბოლოო EIA, ფოტოები 110 და 111 (წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია 

როგორც ფოტო 2 და 3) ასახავს ცხრა (9) სოფელს საპროექტო ტერიტორიაზე, კერძოდ ეს 

სოფლებია- მუღურე, სვიანა-როსტიანი, წკერე, ბეგონი/ბენიანი, ბედონი, ქვეშეთი, არახვეთი, 

ზაქათკარი და კობი. EIA ანგარიშის კონსულტაციების შემაჯამებელ დანართში ასევე 

ნახსებეია სოფლები კაიშაურები და ჯაღმიანი, რომლებიც მდებარეობს ზაქათკარი-

გუდაურის გზის სიახლოვეს, და მოხსენიებულია, როგორც ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

სოფლები. თუმცა, საბოლოო EIA ფოტოზე 111-ის განმარტებაში ვკითხულობთ, რომ 

გუდაურის მისასვლელი გზა დეტალურად არ არის შესწავლილი, და დღემდე არ არის 

შეფასებული ტერიტორიაზე არსებული სოფლები. 

 

ფოტო 3: საპროექტო ტერიტორიის სოფლები (ლოტი 1)  

 
 

წყარო: საქართველოს მთავრობა. 2019. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (ნაწილი 5E) 
საქართველო: ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობის) საავტომობილო გზის პროექტი) 
Road Project. ფოტო 110. გვ. 246. თბილისი. 
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ფოტო 3: საპროექტო ტერიტორიის სოფლები (ლოტი 2)  

 

 
წყარო: საქართველოს მთავრობა. 2019. საქართველო: გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

(ნაწილი 5E) ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის 

პროექტისთვის ფოტო 111. გვ. 247. თბილისი. 

 

54. განახლებული ზაქათკარი-გუდაურის გზა, ასევე საბოლოო EIA მოცემული ფოტოები 

46 და 49 გათვალისწინებული არ იქნა საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში. თუმცა, 

მთავარი საპროექტო გზა ერთმანეთს მაინც დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას 

თაღოვანი ხიდით დიდველიდან, სოფელ ზაქათკარის სიახლოვეს (ხიდი 3). ზაქათკარი-

გუდაურის გზის საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში შეყვანის გარეშეც მოხდება 



24  
 

 

დაკავშირება დიდველთან; გზის პროექტი12 ითვალისწინებს დამაკავშირებელი ნაწილის 

მშენებლობას, რომელიც შესაძლებელს გახდის გუდაურის გზასთან დაკავშირებას. პროექტის 

რუკებში ნაჩვენებია, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზა დაუკავშირდება აღნიშნულ 

მონაკვეთს.13  

 

55. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის გაუმჯობესება 

დაგეგმილია პროექტისთვის, რათა მოხდეს სამშენებლო აღჭურვილობის და მასალების 

ტრანსპორტირება.  ზაქათკარი-გუდაურის გზის საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში 

გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაშიც, EIA ფარგლებში უნდა შეფასებულიყო გზის 

გარემოზე და სოციალურ საკითხებზე ზემოქმედება. საბოლოო ანგარიშის F.7.9 ნაწილში 

შეფასებულა დროებითი გზები. ანგარიშის თანახმად, კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს 

დროებითი გზების მეთოდოლოგია, ასევე შემარბილებელი ზომები მტვერთან და 

სატრანსპორტო მოძრაობის შეფერხებებთან დაკავშირებით. თუმცა, ანგარიშში 

გათვალისწინებული არ არის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის გამოყენებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება; თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მისასვლელ გზებზე 

ზემოქმედების ზოგადი იდენტიფიცირება მოხდა, და ზოგიერთ კონკრეტულ გზაზე 

ზემოქმედება ინდივიდუალურად არის მითითებული. თანმდევი ზემოქმედების ანალიზში 

გათვალისწინებული არ იყო ზაქათკარი-გუდაურის გზაზე ზემოქმედება გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, მთავარი საპროექტო გზის მშენებლობის შემდეგ. 

 

56. შესაბამისობის შესწავლის დროს, CRP გამოარკვია, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

გასწვრივ მაცხოვრებელ თემთან კონსულტაციები ჩატარდა LARP საწყისი გეგმების 

მომზადების დროს ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზისთვის LARP მოსამზადებლად, 

თუმცა საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში ეს გზა გათვალისწინებული არ იქნა. 

აღსანიშნავია, რომ ეს კონსულტაციები და თანმდევი სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზი 

სრულად არ იქნა ასახული საბოლოო EIA-ში.  

 

57. CRP აღნიშნავს, რომ საპროექტო გზა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გუდაურის 

რეკრეაციული ზონს გაფართოებაში. საჯაროდ ხელმისაწვდომი განვითარების გეგმები, 

რომლებიც წინ უსწრებს პროექტის განხორციელებადობის და განხორციელების წინა 

კვლევებს, რომლებიც დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის მიერ, მოიცავს ხადას ხეობის 

განვითარების საკითხსაც.14 დამატებით საგზაო ინფრასტრუქტურის გარეშე, აღნიშნულის 

ეფექტურად რეალიზება შეუძლებელი იქნება.  

 

58. საბოლოო EIA ანგარიშში ასახული თანმდევი ზიანი არ ითვალისწინებს კონტექსტს, 

რომელიც განხილული იყო ზემოთ, 55 და 56-ე პარაგრაფებში. კერძოდ, დიდველის გზის 

მშენებლობა გულისხმობს დამაკავშირებელი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელსაც შეიძლება 

მიუერთდეს გუდაურის გზა; ასევე, თაღოვან ხიდს, რომელმაც შეიძლება ერთმანეთს 

 
12 იხილეთ https://kveshetikobiroad.ge/wp-content/uploads/2021/03/Qvesheti-Kobi-akhali-gzis-marshrutis-ruka_.pdf, 
გვ. 5-15. 

13 შენიშვნა 12. 
14 საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 2016. გუდაურის 

რეკრეაციული ტერიტორიის მომსახურების რეკომენდაცია. თბილისი 
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დააკავშიროს დიდველი და გუდაური. თაღოვანი ხიდი 3 მდებარეობა უფრო 

ხელმისაწვდომს ხდის ზემო ხადას ხეობას გუდაურიდან და პირიქით. საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 1294 მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ საპროექტო ტერიტორიის მთავარი 

საყურადღებო საკითხი არის უკონტროლო განვითარება- მათ შორის ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობა- და დამატებით ნათქვამია, რომ „არსებოს მნიშვნელოვანი რისკი 
იმისა, რომ დაუგეგმავი განვითარება მოხდება ხეობაში, საპროექტო გზის გარშემო, ისევე 
როგორც ეს მოხდა სოფელ გუდაურის მიმდებარედ“. თუმცა, საბოლოო EIA არ არის 

შეფასებული უკონტროლო განვითარების რისკი სოციალური ზემოქმედების და 

გართულებების კუთხით; ან ასეთი განვითარების ზემოქმედება PCR ობიექტებზე და 

ტერიტორიებზე; ლანდშაფტზე; ან გარემოზე.    

 

59. ADB-ს მიერ 2018 წლის ოქტომბერში EIA პროექტის განხილვის შიდა ჩანაწერების 

თანახმად, რომლებიც შეისწავლა CRP-იმ მკაფიოდ არის მითითებული, რომ პროექტი 

შეშფოთებულია პოტენციური თანმდევი რისკების ალბათობით. თუმცა, დამატებითი 

ანალიზის მოთხოვნის ნაცვლად, ADB-მ რეკომენდაცია გაუწია ცვლილებებს, რათა 

შემცირებულიყო EIA პოტენციალი და ყურადღება გამახვილებულიყო ხადას ხეობას და 

გუდაურს შორის დამაკავშირებელი გზის ზემოქმედებაზე, რაც განპირობებული იქნებოდა 

საპროექტო გზის მოწყობით.  

  

60. საბოლოო EIA განხილული არ არის თანმდევი ზემოქმედება, რომელიც გამოწვეულია 

გზის მშენებლობით და მისი კავშირი სხვა განვითარების გეგმებთან, რომლებიც არსებობდა 

პროექტის მომზადების ეტაპზე. კუმულატიური ზემოქმედების ანალიზში 

გათვალისწინებული არ არის გუდაურის რეკრეაციული ზონის ზემოქმედება. აღნიშნულზე 

ნათქვამია, რომ ეს არის უკონტროლო განვითარების შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების 

შერბილების საშუალება. საბოლოო EIA აღნიშნულია მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო 

შეზღუდვები, რომლებიც ვრცელდება ამ და სხვა რეკრეაციული ზონების სიახლოვეს 

არსებული მიწების პრივატიზაციაზე. პარაგრაფში 1298 კეთდება დასკვნა, რომ გუდაურის 

რეკრეაციული ზონის და დაგეგმილი ხადას ხეობის ვიზიტორების ცენტრის კუმულატიური 

ზემოქმედება სასარგებლოა, ”რადგან, ხელს შეუწყობს კონსერვაციას და შესძლო 
უკონტროლო განვითარების კონტროლს საპროექტო ტერიტორიაზე, ასევე კონტროლის ქვეშ 
მოექცევა თანმდევი ზემოქმედება, როგორიც არის ადამიანური კონფლიქტები...“  

 

61. CRP აღნიშნავს, რომ ხადას ხეობის ვიზიტორების ცენტრი არის პროექტის ერთერთი 

მთავარი მიღწევა15 და რომ ეს ხელს შეუწყობს საპროექტო ტერიტორიაზე ტურისტული 

აქტივობების განვითარებას. თუმცა, ვიზიტორების ცენტრის რეალური ბუნება ჯერ 

დადასტურებული არ არის, და მომზადდება კონკრეტული კვლევის დასრულების შემდეგ,16 

და შესაბამისად მისი ზემოქმედება, მათ შორის გუდაურიდან ხადას ხეობაში დამატებითი 

ტურისტების მოზიდვის საკითხი ჯერ შეფასებული არ არის.  

 

 
15 შენიშვნა 1. 
16 საქართველოს მთავრობა. 2019. საქართველო: გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის 

(ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტისთვის. ნაწილი 6, პუნქტი F, პარაგრაფი. 973, გვ. 354. 
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62. CRP აღნიშნავს, რომ  EIA მომზადების პროცესში ADB მიეწოდა ინტერვენციის სამი 

ძირითადი პუნქტი, რაც უზრუნველყოფს SPS მოთხოვნების გათვალისწინებას თანმდევი 

ზემოქმედების კუთხით, კერძოდ:  შემოწმება/სქოუფინგი; EIA კვლევის TOR მომზადება; და 

EIA პროექტის განხილვა. სამივე შემთხვევაში ADB-მ ვერ უზრუნველყო პროექტის თანმდევი 

ზემოქმედების ადეკვატურად შეფასება. 

 

63. მართალია, სქოუფინგი EIA მომზადების ნაგულისხმები ნაწილია, ADB სწორად 

მიუთითა  CRP-ს, რომ ეს არ არის სავალდებულო ნაწილი SPS ფარგლებში. CRP აღნიშნავს, 

რომ ტერმინი „სქოუფინგი“ ნახსენებია როგორც SPS-ში, ასევე OM-ის F1 ნაწილში. 

დამატებით, SPS არ კრძალავს სქოუფინგის ჩატარებას, რომელიც ზოგადად კარგ პრაქტიკად 

მიიჩნევა, და საშუალებას აძლევს ADB-ს შეისწავლოს EIA ფარგლებში შემოთავაზებული 

სხვადასხვა კვლევების რელევანტობა. EIA-სთან დაკავშირებული სქოუფინგი არ 

ჩატარებულა ADB სესხს მიზნებისთვის, თუმცა სქოუფინგის ანგარიში მომზადდა ეროვნული 

EIA პროცესის მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

64. ADB არ უცდია EIA-ის TOR გაძლიერება იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ საპროექტო 

ტერიტორია და დაკავშირებული ზემოქმედება ადეკვატურად შეფასებულიყო. მართალია 

შესწორებები შევიდა EIA-ის TOR-ში ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილებების 

უკეთ განხილვის კუთხით, ცვლილებები არ განხორციელებულა თანმდევი ზემოქმედების 

შესაფასებლად.  როდესაც ADB-მ განიხილა და კომენტარები გააკეთა EIA პროექტზე, მოხდა 

თანმდევი ზემოქმედების ნაწილების ამოღება და არა მათი გათვალიწინების გაძლიერება, 

რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ.  

 

b. საბჭოს დადასტურების შემდგომ 

 

65. საბჭომ დაამტკიცა პროექტი, რომელიც არ მოიცავდა ზაქათკარი- გუდაურის ახალი, 

მუდმივი გზის მშენებლობას. თუმცა, 2021 წლის მაისის განხილვების შიდა ჩანაწერების 

თანახმად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მზად იყო გაეახლებინა EIA და შეეყვანა 

ზაქათკარი- გუდაურის ახალი გზა. 2022 წლის ივნისში, შესაბამისობის შესწავლის ანგარიშის 

დასრულებისთვის, პირველი EIA პროექტი მომზადდა ზაქათკარი-გუდაურის გზისთვის, და 

გადიოდა შიდა განხილვას, და როგორც CRP-თვის გახდა ცნობილი გეგმები მომზადებული 

იყო შესაბამისი LARP-თვის. ანგარიშების თანახმად კონსულტაციებიც გაიმართა. თუმცა, 

გადაწყვეტილება აღნიშნული გზის პროექტში გათვალისწინებით კუთხით არ მიღებულა.  
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ფოტო 4: გუდაურის რეკრეაციული ტერიტორია საპროექტო გზასთან მიმართებით  

                                                   

  
წყარო: ADB. 2019. საქართველო: ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) 
საავტომობილო გზის პროექტი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. მანილა: აპრილი, P. L-2. 

 

66. TA 9552 გამოყენებით, ADB დაიწყონ ხადას ხეობის განვითარების გეგმის მომზადება, 

რომელიც დაეხმარება საქართველოს მთავრობას დააბალანსოს თემის განვითარება, 

რეგიონალური განვითარება, და ადგილობრივი კონსერვაციის მიზნები. KVDP მომზადების 

TOR ონლაინ გამოქვეყნდა 2021 წლის 19 ოქტომბრიდან 12 ნოემბრამდე პერიოდში. ამ 

დოკუმენტების თანხმად, სტრატეგიული გარემოს შეფასება განხორციელდება, როგორც 

პროცესის განუყოფელი ელემენტი, და KVDP ფარგლებში მომზადდება ორი 

დამოუკიდებელი განვითარების მარეგულირებელი გეგმა- ერთი გეგმა შეეხება ცხრა (9) 

სოფელს (ზაქათკარი, ციხიანი, შარმიანი, სვიანა-როსტიანი, კოროღო, იუხო, ბენიან-ბეგონი, 

მუღურე, წკერე), რომლებიც მდებარეობს გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში, და მეორე  გეგმა 

ბედონი, ქვეშეთი, და არახვეთის სოფლებისთვის. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-

გუდაურის გზის გასწვრივ არსებული სოფლები, მათ შორის კაიშაურნი და ჯაღმიანი 

მოექცევა საპროექტო გზის ზემოქმედების ქვეშ. KVDP არ მოიცავს აღნიშნულ ტერიტორიებს, 

მაგრამ როგორც CRP გახდა ცნობილი, ეს ტერიტორიები მოექცევა ცალკე, გუდაურის 

გენერალური გეგმის ფარგლებში (რომელიც არ განუხილავს CRP-ს).  

 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

67. SPS გარემოს უსაფრთოხების პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ 
„შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და 
რისკების განსაზღვრას, რომლებიც შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-
ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“  

პოლიტიკა დამატებით მიუთითებს სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარების 

აუცილებლობაზე საჭიროების შესაბამისად. SPS ასევე მოიცავს კონკრეტულ დებულებებს, 

რომლებიც უკავშირდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ტერიტორიების და 

პროექტის საკვლევი ტერიტორიის SPS, დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს 

ტერიტორიაზე ზემოქმედების კონცეფციას. SPS აღწერს საბაზისო მონაცემებს, და 

შემოთავაზებულ აქტივობებს პროექტის ტერიტორიაზე, მათ შორის იმ მოქმედებებს, 

რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პროექტთან.  
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68. SPS  პარაგრაფი 6, დანართი 1 განსაზღვრავს საპროექტო ტერიტორიაზე ზემოქმედებას 
„(ა) პროექტის მთავარი ტერიტორია და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები, რომლებსაც 
მსესხებელი/კლიენტი (მათ შორის კონტრაქტორები) მოაწყობენ ან აკონტროლებენ, როგორიც 
არის... გვირაბები, მისასვლელი გზები, ჭები, და ნარჩენების განკარგვის სივრცეები, და 
სამშენებლო ბანაკები;... (გ) ტერიტორიები და თემები, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ 
პროექტით დაგეგმილი განვითარების კუმულატიური ზემოქმედების ქვეშ, სხვა მსგავსი 
ზემოქმედება გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე,... და სხვა პროექტთან დაკავშირებული 
განვითარება, რომელიც რეალისტურად არის გაწერილი შეფასების დროს; და (დ) 
ტერიტორიები და თემები, რომლებიც შესძლაო მოექცნენ დაუგეგმავი, მაგრამ 
პროგნოზირებადი განვითარების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც გამოწვეულია პროექტით და 
შესძლო განვითარდეს მოგვიანებით ან სხვა ტერიტორიაზე.“ ერთობლიობაში, დანართი 1-ის 

პარაგრაფი 6 და გარემოს უსაფრთხოების პოლიტიკის პრინციპი 2 განსაზღვრავს გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების მასშტაბს, რომელიც განხორციელდა. 

 

69. CRP-ის შესაბამისობის განსაზღვრის დროს გამოირკვა, რომ არსებობს შეუსაბამობის 

მტკიცებულება ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA პროცესიდან ამოღების 

გათვალისწინებით. შესაბამისობის შესწავლის პროცესში გამოირკვა, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ უფრო მეტად ექცევა, ვიდრე 

მისასვლელი გზა. თაღოვანი ხიდი (ხიდი 3), რომელიც უნა აშენდეს ქვეშეთი კობის ახალი 

გზის ფარგლებში გუდაურს და ხადას ხეობას დააკავშირებს ერთმანეთს. ეს მოხდება იმის 

ხარჯზე, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა ერთმანეთს დაუკავშირეს პროექტის ახალ, მუდმივ 

ინფრასტრუქტურას. აღნიშნული თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და 

გუდაურის ტურისტული სივრცის გაფართოებას და ხადას ხეობის განვითარებას. ახალი 

მშენებლობით გამოწვეული ზემოქმედება იქნება სხვადასხვა ხარისხის, მიუხედავად 

ზაქათკარი-გუდაურის დამაკავშირებელი გზის მდგომარეობისა; მიუხედავად იმისა 

გამოყენებული იქნება თუ არა დროებით განახლებული გზა სამშენებლო ტექნიკის 

მოძრაობისთვის, დროთა განმავლობაში პროექტის ფარგლებში ზაქათკარი-გუდაურის გზა 

განახლდება. აღნიშნული გამოიწვევს საპროექტო ტერიტორიის ზემოქმედების გაფართოებას. 

შედეგად, ADB-მ უნდა უზრუნველეყო, რომ ხადას ხეობის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის საბოლოო EIA-ში გათვალისწინებული ყოფილიყო თანმდევი 

ზემოქმედება. 

 

70. CRP მიიჩნევს, რომ ADB არ შეესაბამებოდა საბჭოს წინა შესწავლის და განხილვის 

მოთხოვნებს, რომლებიც გათვალისწინებულია SPS 56-ე პარაგრაფით, და ვერ უზრუნველყო 

პროექტის გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი გზის ზემოქმედების სრულად 

ასახვა საბოლოო EIA-ში, რაც მოთხოვნილია SPS გარემოს უსაფრთხოების პოლიტიკის მე-2 

პრინციპით. საბჭოს დადასტურების შემდგომ პერიოდში, CRP ვერ მოიძია ADB სხვა 

შეუსაბამობა, რომელიც უკავშირდება ზაქათკარი-გუდაურის გზის საკითხს. 

 

71. KVDP მომზადების/განვითარების პროცესი მნიშვნელოვანი იქნება ხადას ხეობის 

მომავალი განვითარების ჩარჩოს ჩამოყალიბებისთვის. თუმცა, საბოლოო შედეგები არ 

გამოვლინდება 2023 წლამდე. EIA შესწორების შემდეგ, ზაქათკარი-გუდაურის ახალი გზის 

საკითხი და KVDP კონტექსტი ჯერ კიდევ არ არის მკაფიო. მეტიც, KVDP არ შეეხება ყველა 

სოფელს, რომელიც მდებარეობს ზაქათკარი-გუდაურის გზის სიახლოვეს, რაც საჩივრის 
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ერთერთი თემაა; რჩება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკები, რაც 

განპირობებულია ADB-ს საბჭოს წინა შეუსაბამობით, კერძოდ კი ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი გზის მოწყობით.  

 

72. AMP-ის 187 პარაგრაფი მოითხოვს, რომ CRP გაითვალისწინოს ზიანი პროექტის არ 

არსებობის პირობებში. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც გამოწვეულია უარყოფითი თანმდევი 

ზემოქმედებით არ წარმოიქმნება პროექტის არ არსებობის პირობებში. სანაცვლოდ, ADB 

შესაბამისობაში რომ ყოფილიყო თანმდევი ზემოქმედების ანალიზის მოთხოვნებთან, მაშინ 

ნებისმიერი თანმდევი ზემოქმედება იდენტიფიცირებული, შეფასები და შერბილებული 

იქნებოდა EIA და EMP საშუალებით.  

 

73. CRP ინფორმირებულია, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის დაგეგმილი განახლება 

გაანალიზებული იქნება მსესხებლის მიერ პროექტის ფარგლებში მუდმივი განახლების 

მიზნით. ანალიზი შეყვანილია EIA-ში, რომელიც დასრულდა წინამდებარე შესაბამისობის 

შესწავლის შემდეგ. დამატებით, მართალია ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

სიახლოვეს მდებარე სოფლები გათვალისწინებული არ არის KVDP-ში, CRP აცნობიერებს, 

რომ ეს სოფლები გათვალისწინებულია ცალკე, გუდაურის გენერალურ გეგმაში, ასევე 

გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში. CRP აღნიშნავს იმ პოტენციალს, რომელიც ამ ჩარჩოებს 

გააჩნიათ ზაქათკარი-გუდაურის გზის სიახლოვეს არსებულ სოფლებზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკების თავიდან არიდების კუთხით.  

 

74. EIA შესწორების შემდეგ, ახალი ზაქათკარი-გუდაურის გზის პროექტი 

დასრულებული არ იყო 2022 წლის ივნისის მდგომარეობით, და ჯერ კიდევ არ იყო 

განსაზღვრული KVDP შინაარსი. მეტიც, KVDP არ შეეხება ზაქათკარი-გუდაურის გზას, რაც 

საჩივრის მთავარი საკითხი იყო; რჩება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკები, რაც 

გამოწვეულია ADB-ს საბჭოს დასტურის წინა შეუსაბამობით, კერძოდ იმ გარემოებით, რომ არ 

შეფასდა ზაქათკარი-გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი ხიდი N3 

დაკავშირებული თანმდევი ზემოქმედება.  თუმცა, KVDP მომზადების მიმდინარე პროცესის 

გათვალისწინებით, და გუდურის რეკრეაციული ზონის და გუდაურის გენერალური გეგმის 

გათვალისწინებით, CRP მიიჩნევს, რომ პირდაპირი და მატერიალური რისკის რეალიზების 

ალბათობა მკაფიო არ არის. შესაბამისად, ADB ხელმძღვანელობას არ ეკისრება AMP-ს 190 

პარაგრაფით გათვალისწინებული მაკორექტირებელი მოქმედებების შეთავაზების 

პასუხისმგებლობა. თუმცა, დარჩენილი პირდაპირი და მატერიალური რისკების 

გათვალისწინებით, CRP რეკომენდაციას უწევს მაკორექტირებელი მოქმედებების სამოქმედო 

გეგმის მომზადებას ხელმძღვანელობის მიერ, რათა CRP შეძლოს მონიტორინგის წარმოება.  

 

B. ჰაერის, ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება 
 

75. მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

76.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 
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ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.17 

 

77.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)18. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

78.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

 
17 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
18 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 
79.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების19 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

80.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 
საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 
საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 

81.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

 
19 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
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82.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის საპროექტო 

საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და დიდი 

საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
83.CRP-ი აღიარებს ამ ძალისხმევას. თუმცა, CRP-მა მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, რომ 

PMCSC-ის კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების საკონტაქტო ინფორმაცია არ 

იყო წარმოდგენილი და რომ საინფორმაციო დაფებზე განთავსებული ინფორმაცია 

არსებული რუკების შესახებ არასაკმარისი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასარკვევად, თუ სად იქნებოდა განთავსებული პროექტის ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებთან მიმართებით, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელების ან პირუტყვის 

გადასასვლელების დაშორება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების მიწის 

ნაკვეთებიდან. ასეთი ინფორმაცია მოცემულია დიდ საპროექტო რუკებზე, მაგრამ ასეთი 

რუკები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მუნიციპალურ ოფისებში; ქვეშეთში პროექტის 

საინფორმაციო ჯიხურში; და ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში 

თბილისში. ეს ნაკლოვანება ხაზს უსვამს რეგულარული სათემო კონსულტაციების 

გაგრძელების აუცილებლობას, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო დეტალური 

ინფორმაციის პრეზენტაცია და განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა 

კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
 
84.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 

85.CRP-ი ასევე შეშფოთებული იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ 

წვდომა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების წინასწარი შესწავლისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სა და მსოფლიო 

ბანკისათვის გაგზავნილი მოთხოვნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიშები დაფინანსდა 

მსოფლიო ბანკის მიერ, მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს მათი 

გამჟღავნების უფლებამოსილება, რადგან ანგარიშები მის საკუთრებაშია. CRP-მა მიიღო 

ინფორმაცია, რომ ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის პროექტის 

დამტკიცებამდე გამართული დისკუსიები მივიდა შეთანხმებამდე, რომ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ხელმისაწვდომს გახდიდა ამ ანგარიშებს ყველასთვის, ვინც 

მივიდოდა მათ ოფისში თბილისში და მოითხოვდა ანგარიშებს. მაგრამ არ იყო შეთანხმება 

მათი ონლაინ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რაც გაზრდიდა ანგარიშებზე 
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ხელმისაწვდომობას. ამ ორი ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ინსპექტირებისთვის მოთხოვნის 

შემთხვევაში ნახსენებია პროექტის საინფორმაციო ბუკლეტში, რომელიც ADB-მ გაავრცელა 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ასევე მოკლე მიმოხილვაში 
დაინტერესებული მხარეებისთვის: მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება. 
 
86. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“. 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“. მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
87.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

88.2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 
 
89.ADB-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

შესახებ და KVDP-ის მომზადების შედეგად შექმნილი საწყისი მასალები წარმოდგენილი და 

განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. დეტალური პრეზენტაციები 

თემის წევრებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმის, ასევე KVDP-ის წინასწარი ხედვის შესახებ 

გამოქვეყნებულია როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 
90.როგორც აღნიშნულია ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებში (მაგ., ნაწილი D PCR-ის შესახებ), 

კონტრაქტორების მხრიდან შეტყობინებულ იქნა მრავალი შეუსაბამობის შესახებ 
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ორგანიზაციის შიგნით, ADB-ის სპეციალისტთა საზოგადოებისა და გარემოს 

დამკვირვებლების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ამზადებს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

განსახილველად წარუდგენს მათ ADB-ს, CRP-ის მიერ შიდა დოკუმენტების განხილვა 

მიუთითებს, რომ ADB-ის გამოხმაურება არ იყო ეფექტური იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

EMR-ები იძლეოდა ადეკვატურ ზოგად სურათს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მუშაობის შესახებ, რამდენადაც ეს ცნობილი იყო ADB-ის პროექტის 

ჯგუფისათვის.   
 
91.CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი 

(3) მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა 

და შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 

შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  
 
92.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
93.SEMPs-TSEMPs/SSEMPs-ის საკითხი განხილულია წინამდებარე ანგარიშის C ნაწილში. 

კონსულტაციები შემოთავაზებულ ადგილებზე, ზემოქმედებებზე და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე ზოგიერთი დროებითი ობიექტისთვის ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან პროექტის შესაბამის სოფლებში (როგორც ეს დოკუმენტურად არის 

ასახული SMR-ებში). თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებს თავად ჰქონდეთ წვდომა TSEMP-ებზე და თავად SSEMP-ებზე.   
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94.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 
95.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 
96.მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას. ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   
 

97.TSEMP და SSEMPs შეიძლება იყოს უაღრესად ტექნიკური და, შესაბამისად, რთული 

გასაგები ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის ან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, 

როდესაც საქმე მათ უფლებებს ან ინტერესებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ და 

შესაბამისი EMP თავად წარმოადგენს უაღრესად ტექნიკურ და მოცულობით დოკუმენტებს, 

თუმცა ისინი ADB-ის საგარანტიო ზომების გამოქვეყნების მოთხოვნების ცენტრშია. ამას 
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ზუსტად ის მიზანი აქვს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც სურს გადახედოს 

მათ, მიეცეს ამის შესაძლებლობა, AIP-ის მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად. SPS და AIP 

მოითხოვს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას. 
 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

98.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იყო როგორც 
პროექტის მომზადების, ასევე პროექტის განხორციელების მახასიათებელი. ADB-ის მიერ 
ორი საველე პროფესიული დამკვირვებლის დანიშვნამ ხელი შეუწყო ADB-ის ჩართულობას 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ის პროექტის 
გუნდი ეფექტური ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ი 
აღნიშნავს, რომ სათემო საჩივრები შეტანილია გამოქვეყნებულ SMR-სა და EMR-ში, ის 
საჩივრები, რომლებიც უშუალოდ იქნა მიღებული ADB-ის დამკვირვებლების მიერ 
ადგილზე, არ არის შეტანილი ამ ანგარიშებში და არ არის გამოქვეყნებული. CRP-ის 
შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის პროექტზე კომენტარებში, ADB-ის ხელმძღვანელობამ 
განმარტა, რომ ბევრი არაფორმალური საკითხი, რომელიც ყოველდღიურად წამოიჭრება 
CLO-თან, სწრაფად წყდება მათი ოფიციალური საჩივრების პროცესში შეტანის საჭიროების 
გარეშე. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს მიდგომა შეესაბამება სტანდარტულ პრაქტიკას 
საქართველოში, სადაც საჩივრები, ჩვეულებრივ, წყდება ზეპირად, რაც შეესაბამება 
ადგილობრივ ადათ-წესებსა და პრაქტიკას. ვინაიდან CLO-ის როლი არის ინფორმაციის 
გადაცემა და ნდობის დამყარება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან, ამ 
საჩივრების ოფიციალურად აღრიცხვამ და გამოქვეყნებამ შეიძლება არ შეუწყოს ხელი ამ 
პროცესს და კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს. CRP-ი აფასებს ამ განმარტებას და არ 
ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
 
99. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 

 

100.რაც შეეხება ADB-ის მიერ EMR-ების მონიტორინგსა და მიმოხილვას და მათ მიერ 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და შეუსაბამობების გამოქვეყნებას, SPS-ის 

53-ე პუნქტი ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ ითვალისწინებს, რომ ADB-ის საჯარო 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შესაბამისად (ახლა ჩანაცვლებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკით), „ADB მოწოდებულია იმუშაოს 
მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს სოციალური და გარემოს დაცვის 
საკითხების შესახებ შესაბამისი (დადებითი თუ უარყოფითი) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა... ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის... რათა მათ შეძლონ პროექტის დიზაინისა და 
განხორციელების თვალსაზრისით შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდება … ADB განათავსებს 
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შემდეგ საგარანტიო დოკუმენტებს თავის ვებსაიტზე: (iv) გარემოსდაცვითი… მონიტორინგის 

ანგარიშები, რომლებიც წარდგენილია მსესხებლების/კლიენტების მიერ პროექტის 

განხორციელების დროს, მიღებისთანავე“ (აქცენტები დამატებულია). 54-ე პუნქტი ადგენს, 

რომ „შინაარსიანი კონსულტაციები არის პროცესი, რომელიც… (ii) უზრუნველყოფს 
შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გამოქვეყნებას… ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანებისთვის“. CRP-ს არ მიუღია საკმარისი მტკიცებულება ADB-ის 

ქმედებებთან დაკავშირებით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები ასახავდეს 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და სოციალური მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას განხილვის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს, რომ გამოქვეყნებული EMR-ები შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას შესაბამისი და 

ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 
 
101.ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
102.CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ20, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022), რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება. 
 

103.წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო 

დოკუმენტები, ADB-ს არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-

ის ძალისხმევა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
 

 
20 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
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104. საბოლოო გზშ აშკარად მოითხოვს კონტრაქტორებისგან, რათა მათ მოამზადონ 

საკუთარი SEMP-ები, რომლებიც ეფუძნება საბოლოო გზშ-ისა და შესაბამისი EMP-ის 

მოთხოვნებს და წარმოადგენს პროექტის ყოვლისმომცველი გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის სისტემის ნაწილს. ADB-ის პროექტის გუნდთან და მდგრადი 

განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტთან დისკუსიისას, შესაბამისობის 

განხილვის ფარგლებში, CRP-მა მიიღო ინფორმაცია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები 

უზრუნველყოფს EMP-ის დეტალურობის დონეს და საჭირო შემარბილებელი ღონისძიებების 

პრაქტიკულ რეალიზებას ახდენს იმ თითოეული საპროექტო ღონისძიებისთვის, რომელსაც 

გზშ-ის შესაბამისად განსაზღვრული აქვს სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება. აქედან 

გამომდინარე, ნათელია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა SPS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამდენად, 

ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება 

საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 

პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან 

- L3 ნაწილთან ერთად TSEMP-ებისა და SSEMP-ების გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

105. CRP-ი აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ შეკვეთილი 

ანგარიშები მოიცავს მის მეორე შუალედურ ანგარიშს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, 

განსაზღვრავს ძირითად რისკებს PCR-ისთვის და მათ შემცირებას, ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგად სამოქმედო გეგმას (CHGAP), რომელშიც შედის დანართი 

კონტრაქტორების მიერ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს დანარჩენი შედეგების მსგავსად, არც ეს დოკუმენტი არ იქნა 

გამოქვეყნებული. ეს დოკუმენტები შეიცავს არსებით ინფორმაციას კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ძეგლების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ცხოვრებასთან. პროექტის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებიც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებაზე, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი საზრუნავი და ინტერესები დაცულია. მოკლე მიმოხილვაში 

დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ნათქვამია, რომ 

CHGAP-ის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პროექტის ვებსაიტიდან, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს 

მტკიცებულება, რომ ეს ასეა. ვერც მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვერც კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა, რომელიც ასევე გამოქვეყნებულია პროექტის ვებსაიტზე, ვერ 

ჩაანაცვლებს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მეორე შუალედური საბოლოო 

ანგარიშისა და კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის სრულად 

გამოქვეყნებას. ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა ნაწილობრივ 

გამიზნულია გზშ-ში PCR-ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და, ამ 

ანგარიშის პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის შენიშვნების მიხედვით, მომზადებულია 

SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე შუალედური ანგარიში და CHGAP წარმოადგენს პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. 
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CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც 

განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის გამოქვეყნების 

სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძირითადი საბოლოო შედეგების 

გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

106. რაც შეეხება ADB-ის შეუსაბამობას SSEMP-ების, TSEMP-ების და NACHP-ის საბოლოო 

შედეგების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, CRP ადგენს, რომ ის ფაქტი, რომ ADB-მ ვერ 

უზრუნველყო მსესხებლის მიერ დოკუმენტების ადეკვატური გამოქვეყნება, ხელს უშლის 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ინფორმირებულ მონაწილეობას. ეს ზიანს 

აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს, მაგრამ CRP-ს არ აქვს მკაფიო 

მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი მატერიალური 

ზიანი ან რომ მომავალი ზიანი დაზუსტებით არის ცნობილი გონივრულ ფარგლებში. ADB-

ის ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება გამოსასწორებელი ქმედებების შეთავაზება AMP-ის 

190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. თუმცა, ზიანის დარჩენილი რისკის გათვალისწინებით, CRP 

მოელის, რომ ADB მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს CRP-ის მიერ ADB-ის დადგენილი 

შეუსაბამობის საკითხის გადაწყვეტა TSEMP-ების, SSEMP-ების და NACHP-ის მეორე 

შუალედური ანგარიშისა და ზოგადი კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის 

გამოქვეყნების გზით.  

 

C. გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შემუშავება და გადავადება 

 

107. მომჩივნების შეხედულება. მომჩივნები ირწმუნებიან, რომ რამდენიმე სოფელი 

პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული როგორც „ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული“, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროექტის გეგმები, რომლებიც ზემოქმედებს 

ამ სოფლებზე. საჩივარი შეეხება კონკრეტულად გუდაურის და ზაქათკარის არსებული 

დამაკავშირებელი გზის აღდგენას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

ტერიტორიაზე მისასვლელად, ასევე გეგმას, რომ ეს გზა მომავალში უნდა გახდეს მუდმივი 

მოხმარების გზა. ეს საკითხი კითხვებს აჩენს ასევე პროექტის ხადას ხეობაზე ზემოქედების 

კუთხით, რაც განპირობებულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA ანგარიშის 

მიღმა დატოვებით. მომჩივნების წარმომადგენლებმა მოგვიანებით უთხრეს CRP-ს, რომ 

ისინი ღელავენ კაიშაურნი, ჯღმიანი და სეტურები სოფლებზე, რომლებიც მდებარეობს 

ზაქათკარსა და გუდაურს შორის, და გათვალისწინებული არ არის, როგორც ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული სოფლები. 

 

108. CRP-ს შესაბამისობის ანგარიშში გამოიკვეთა ADB შეუსაბამობის მტკიცებულება, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის განახლება არ არის 

ასახული EIA პროცესში. CRP-ის TOR-ში გათვალისწინებული იქნა CRP-ის მიერ EIA საკვლევ 

ტერიტორიაზე და პროექტის კომპონენტებზე რეაგირება.  

 

109. ADB ხელმძღვანელობის შეხედულება. ADB ხელმძღვანელობის პასუხის თანახმად, 

ზაქათკარიდან გუდაურისკენ გასასვლელი გზა მოწესრიგდება დროებით, სამშენებლო 

სამუშაოების დროს, რათა ხელმისაწვდომი იყოს ნარჩენების განკარგვის ადგილები და სხვა 
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სამშენებლო დანიშნულების ობიექტები, რაც აუცილებელია გარემოს მართვის გეგმის (EMP) 

მოთხოვნების შესაბამისად. მოხდა საბაზისო მონაცემების მოგროვება და შესაძლო 

ზემოქმედების შეფასება ამ გზისთვის. მეთოდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

მომზადდება სამუშაოების კონტრაქტორის მიერ ყველა დროებითი გზისთვის. ეს 

ინფორმაცია განიხილება და დამტკიცდება მშენებლობის ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი კონსულტანტის მიერ სამუშაოების დაწყებამდე. როგორც EIA არის 

მითითებული და განხილული იქნა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის დროს, 

არსებული გზა მომავალში გახდება მუდმივმოქმედი გზა. ADB-ს ხელმძღვანელობის პასუხში 

განმარტებულია, რომ ეს საკითხი განიხილება და შემოწმდება 2021 წელს, ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის (KVDP) მომზადების დროს. შემდგომ, განმახორციელებელი სააგენტო 

დამატებით შეისწავლის აღნიშნული გზის სავარაუდო ზემოქმედებას, შეიმუშავებს 

შემარბილებელ ზომებს, და ჩაატარებს დამატებით კონსულტაციებს. გზის ამ მონაკვეთის EIA 

განახლდება, და მომზადდება LARP საკუთრების შეფასებაზე დაყრდნობით შესყიდვების 

განსახორციელებლად. აღნიშნული პროცესი წარიმართება მიწის საბაზრო ღირებულებაზე 

და სხვა აქტივების ჩანაცვლების ღირებულებაზე დაყრდნობით.  

 

110.  შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები. SPS გარემოს უსაფრთოხების 

პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ „შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, 
კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და რისკების განსაზღვრას, რომლებიც 
შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ 
რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“ ამ დოკუმენტში დამატებით არის განსაზღვრული 

სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარება საჭიროების შესაბამისად. SPS დამატებით 

შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს, რომლებიც უკავშირდება საპროექტო ტერიტორიას და 

მის შესწავლას. SPS დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს ტერიტორიაზე 

ზემოქმედების კონცეფციას. დანართი 1-ის დანართი, რომელიც მიმოიხილავს EIA ანგარიშს, 

ნათქვამია, რომ უნდა გადაისინჯოს საბაზისო მონაცემები, არსებული და შემოთავაზებული 

განვითარების აქტივობები და მათი ზემოქმედება, მათ შორის ისეთი ზემოქმედება, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება საპროექტო აქტივობებს. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

111. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა თავდაპირველად 

წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ეს კომპონენტი არ გახდა 

საბჭოს მიერ დადასტურებული პროექტის ნაწილი. თუმცა, EIA-ში ნათქვამია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება დიდველის ველზე 

მისასვლელად. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს გაუმჯობესებული 

თუ არსებული გზა, რომელიც მოწესრიგდება სამშენებლო მიზნებისთვის) ერთმანეთს 

დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას თაღოვანი ხიდის გავლით, რომელიც აშენდება 

პროექტის ფარგლებში, ასევე ერთმანეთს დააკავშირებს დიდველს და ხადას ხეობას.  

 

112. 2018 წლის მაისის მომზადებულ EIA საწყისი ანგარიში ნათქვამია (გვ.17), რომ 

შემოთავაზებული საპროექტო გზა ერთმანეთს დააკავშირებს გუდაურის ტერიტორიას ახალი 

ადგილობრივი გზების გამოყენებით (დასაშვები სიჩქარე 60 კილომეტრი საათში და 

მაქსიმალური დაქანება 8%). შემოთავაზებული გზა ზაქათკარსა და გუდაურს შორის ასევე 
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ასახულია MoEPA პროექტის მშენებლობის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თარიღდება 2019 

წლის 25 აპრილით,21 და მითითებულია, როგორც ყაზბეგის ეროვნულ პარკში სატრანსპორტო 

მოძრაობის შემცირების, მისასვლელი გზის და მგზავრობის ხანგრძლივობის შემცირების 

შესაძლებლობა.  

 

113. EIA საბოლოო ანგარიშის ფოტო 46 არის რუკა (აღნიშნული ფოტო წინამდებარე 

ანგარიშში მოცემულია ნომრით 1), რომელიც ასახავს ზაქათკარის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის განლაგებას, მშენებლობის პროცესში წკერეს 

ხელმისაწვდომობისთვის. საბოლოო EIA ასევე მოიცავს ინფორმაციას მშენებლობის დროს 

პროექტის მოედანზე მისასვლელად, მათ შორის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

გამოყენებით. საბოლოო EIA ანგარიშის 267 პარაგრაფში, რომელშიც მოცემულია ქვემოთ 

წარმოდგენილი ფოტო 1 აღნიშნულია, რომ გუდაურიდან დიდველზე მისასვლელი გზა 

საუკეთესო მარშრუტია ნარჩენების განთავსების ობიექტზე მისასვლელად. აქვე ნათქვამია, 

რომ დაგეგმილია გუდაურის გზა გახდება მუდმივი გზა. პარაგრაფში 274 ნათქვამია, რომ 

პროექტის ფარგლებში, გუდაურის გზა „შეიძლება გახდეს მუდმივი გზა“, დაახლოებით 4.9 კმ 

სიგრძით. ფოტო 49 ასახავს დაგეგმილი გუდაურის გზის განლაგებას. საბოლოო EIA ამავე 

პარაგრაფში ნათქვამია, რომ გზასთან დაკავშირებული შესაძლო ზემოქმედება შესწავლილი 

იქნება და EIA განახლდება შესაბამისად, თუ გზა გახდება მუდმივი.  საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 978 ნათქვამია, რომ სამშენებლო პროცესი მითხოვს დიდი სამშენებლო ტექნიკის 

გადაადგილებას, რაც გამოიწვევს საცობს პოპულარულ საპროექტო გზაზე, მათ შორის 

„გზაზე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს გუდაურს და ზაქათკარს.“22  

 

ცხრილი 3. თემის და ტერიტორიის შესაბამისი გარემოს მართვის გეგმები, რომლებიც არ 

მოითხოვს აზიის განვითარების ბანკის მიერ დადასტურებას 

 

ნიადაგის ზედა ფენის მართვის 

გეგმა 

ნარჩენების მართვის გეგმა ნარჩენი წყლების მართვის 

გეგმა 

ჰაერის ხარისხის გეგმა ხმაურის კონტროლის გეგმა დაღვრის მართვის გეგმა 

სატრანსპორტო მოძრაობის 

მართვის გეგმა 

შრომითი და თემის ჯანმრთელობა 

და უსაფრთხოება 

შრომისა და სამუშაო 

პირობების მართვის გეგმა  

ქცევის კოდექსი საგანგებო რეაგირების მართვის 

გეგმა 

მიწისზედა წყლების მართვის 

გეგმა 

რეკულტივაციის/მიწის 

აღდგენის გეგმა 

ბიომრავალფეროვნების მართვის 

გეგმა 

მშენებლობის ვიბრაციის 

მართვის გეგმა 

სამშენებლო ბანაკის გეგმა სამშენებლო ბანაკის მართვის 

გეგმა 

ნარჩენების განთავსების 

გეგმა 

ასფალტის საამქროს მართვის 

გეგმა  

ბეტონის საამქროს მართვის გეგმა  დროებითი სასაწყობო 

სივრცეების, მდინარის 

დროებითი 

გადასასვლელების და 

დროებითი გზების მოწყობის 

 
21 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 86-106. 
22 საქართველოს მთავრობა 2019. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project: Environmental 

Impact Assessment (Part 7, Sections G–I). თბილის: ცხრილები 170 და 171, გვ. 479-485. 
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მეთოდები 

ხიდის მშენებლობის გეგმა აზბესტის უსაფრთხო მართვის 

გეგმა  

კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის 

გეგმა 

ადგილობრივი მართვის გეგმა შრომის ჯამრთელობის და 

უსაფრთოხების დაცვის გეგმა 

გვირაბებისთვის  

განთავსების რისკის შეფასება  

გვირაბების გარდამავალი გეგმა   

შენიშვნა: ეს სია არ მტკიცდება აზიის განვითარების ნაკის მიერ  

წყარო: ADB. 2019. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, Environmental Impact 
Assessment (Part 7, Sections G–I). მანილა: ცხრილები 170 და 171, გვ. 479-485. 

 

114. b. განახლებული ზაქათკარი-გუდაურის გზა, ასევე საბოლოო EIA მოცემული 

ფოტოები 46 და 49 გათვალისწინებული არ იქნა საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში. 

თუმცა, მთავარი საპროექტო გზა ერთმანეთს მაინც დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას 

თაღოვანი ხიდით დიდველიდან, სოფელ ზაქათკარის სიახლოვეს (ხიდი 3). ზაქათკარი-

გუდაურის გზის საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში შეყვანის გარეშეც მოხდება 

დაკავშირება დიდველთან; გზის პროექტი23 ითვალისწინებს დამაკავშირებელი ნაწილის 

მშენებლობას, რომელიც შესაძლებელს გახდის გუდაურის გზასთან დაკავშირებას. პროექტის 

რუკებში ნაჩვენებია, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზა დაუკავშირდება აღნიშნულ 

მონაკვეთს.24  

 

115. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის გაუმჯობესება 

დაგეგმილია პროექტისთვის, რათა მოხდეს სამშენებლო აღჭურვილობის და მასალების 

ტრანსპორტირება.  ზაქათკარი-გუდაურის გზის საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში 

გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაშიც, EIA ფარგლებში უნდა შეფასებულიყო გზის 

გარემოზე და სოციალურ საკითხებზე ზემოქმედება. საბოლოო ანგარიშის F.7.9 ნაწილში 

შეფასებულა დროებითი გზები. ანგარიშის თანახმად, კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს 

დროებითი გზების მეთოდოლოგია, ასევე შემარბილებელი ზომები მტვერთან და 

სატრანსპორტო მოძრაობის შეფერხებებთან დაკავშირებით. თუმცა, ანგარიშში 

გათვალისწინებული არ არის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის გამოყენებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება; თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მისასვლელ გზებზე 

ზემოქმედების ზოგადი იდენტიფიცირება მოხდა, და ზოგიერთ კონკრეტულ გზაზე 

ზემოქმედება ინდივიდუალურად არის მითითებული. თანმდევი ზემოქმედების ანალიზში 

გათვალისწინებული არ იყო ზაქათკარი-გუდაურის გზაზე ზემოქმედება გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, მთავარი საპროექტო გზის მშენებლობის შემდეგ. 

 

116. შესაბამისობის შესწავლის დროს, CRP გამოარკვია, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

გასწვრივ მაცხოვრებელ თემთან კონსულტაციები ჩატარდა LARP საწყისი გეგმების 

მომზადების დროს ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზისთვის LARP მოსამზადებლად, 

 
23 იხილეთ https://kveshetikobiroad.ge/wp-content/uploads/2021/03/Qvesheti-Kobi-akhali-gzis-marshrutis-ruka_.pdf, 
გვ. 5-15. 

24 შენიშვნა 12. 
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თუმცა საბჭოს მიერ დადასტურებულ პროექტში ეს გზა გათვალისწინებული არ იქნა. 

აღსანიშნავია, რომ ეს კონსულტაციები და თანმდევი სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზი 

სრულად არ იქნა ასახული საბოლოო EIA-ში.  

 

117. CRP აღნიშნავს, რომ საპროექტო გზა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გუდაურის 

რეკრეაციული ზონს გაფართოებაში. საჯაროდ ხელმისაწვდომი განვითარების გეგმები, 

რომლებიც წინ უსწრებს პროექტის განხორციელებადობის და განხორციელების წინა 

კვლევებს, რომლებიც დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის მიერ, მოიცავს ხადას ხეობის 

განვითარების საკითხსაც.25 დამატებით საგზაო ინფრასტრუქტურის გარეშე, აღნიშნულის 

ეფექტურად რეალიზება შეუძლებელი იქნება.  

 

118. საბოლოო EIA ანგარიშში ასახული თანმდევი ზიანი არ ითვალისწინებს კონტექსტს, 

რომელიც განხილული იყო ზემოთ, 55 და 56-ე პარაგრაფებში. კერძოდ, დიდველის გზის 

მშენებლობა გულისხმობს დამაკავშირებელი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელსაც შეიძლება 

მიუერთდეს გუდაურის გზა; ასევე, თაღოვან ხიდს, რომელმაც შეიძლება ერთმანეთს 

დააკავშიროს დიდველი და გუდაური. თაღოვანი ხიდი 3 მდებარეობა უფრო 

ხელმისაწვდომს ხდის ზემო ხადას ხეობას გუდაურიდან და პირიქით. საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 1294 მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ საპროექტო ტერიტორიის მთავარი 

საყურადღებო საკითხი არის უკონტროლო განვითარება- მათ შორის ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობა- და დამატებით ნათქვამია, რომ „არსებოს მნიშვნელოვანი რისკი 
იმისა, რომ დაუგეგმავი განვითარება მოხდება ხეობაში, საპროექტო გზის გარშემო, ისევე 
როგორც ეს მოხდა სოფელ გუდაურის მიმდებარედ“. თუმცა, საბოლოო EIA არ არის 

შეფასებული უკონტროლო განვითარების რისკი სოციალური ზემოქმედების და 

გართულებების კუთხით; ან ასეთი განვითარების ზემოქმედება PCR ობიექტებზე და 

ტერიტორიებზე; ლანდშაფტზე; ან გარემოზე.    

 

119. ADB-ს მიერ 2018 წლის ოქტომბერში EIA პროექტის განხილვის შიდა ჩანაწერების 

თანახმად, რომლებიც შეისწავლა CRP-იმ მკაფიოდ არის მითითებული, რომ პროექტი 

შეშფოთებულია პოტენციური თანმდევი რისკების ალბათობით. თუმცა, დამატებითი 

ანალიზის მოთხოვნის ნაცვლად, ADB-მ რეკომენდაცია გაუწია ცვლილებებს, რათა 

შემცირებულიყო EIA პოტენციალი და ყურადღება გამახვილებულიყო ხადას ხეობას და 

გუდაურს შორის დამაკავშირებელი გზის ზემოქმედებაზე, რაც განპირობებული იქნებოდა 

საპროექტო გზის მოწყობით.  

  

120. საბოლოო EIA განხილული არ არის თანმდევი ზემოქმედება, რომელიც გამოწვეულია 

გზის მშენებლობით და მისი კავშირი სხვა განვითარების გეგმებთან, რომლებიც არსებობდა 

პროექტის მომზადების ეტაპზე. კუმულატიური ზემოქმედების ანალიზში 

გათვალისწინებული არ არის გუდაურის რეკრეაციული ზონის ზემოქმედება. აღნიშნულზე 

ნათქვამია, რომ ეს არის უკონტროლო განვითარების შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების 

შერბილების საშუალება. საბოლოო EIA აღნიშნულია მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო 

შეზღუდვები, რომლებიც ვრცელდება ამ და სხვა რეკრეაციული ზონების სიახლოვეს 

 
25 საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 2016. გუდაურის 

რეკრეაციული ტერიტორიის მომსახურების რეკომენდაცია. თბილისი 
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არსებული მიწების პრივატიზაციაზე. პარაგრაფში 1298 კეთდება დასკვნა, რომ გუდაურის 

რეკრეაციული ზონის და დაგეგმილი ხადას ხეობის ვიზიტორების ცენტრის კუმულატიური 

ზემოქმედება სასარგებლოა, ”რადგან, ხელს შეუწყობს კონსერვაციას და შესძლო 
უკონტროლო განვითარების კონტროლს საპროექტო ტერიტორიაზე, ასევე კონტროლის ქვეშ 
მოექცევა თანმდევი ზემოქმედება, როგორიც არის ადამიანური კონფლიქტები...“  

 

121. CRP აღნიშნავს, რომ ხადას ხეობის ვიზიტორების ცენტრი არის პროექტის ერთერთი 

მთავარი მიღწევა26 და რომ ეს ხელს შეუწყობს საპროექტო ტერიტორიაზე ტურისტული 

აქტივობების განვითარებას. თუმცა, ვიზიტორების ცენტრის რეალური ბუნება ჯერ 

დადასტურებული არ არის, და მომზადდება კონკრეტული კვლევის დასრულების შემდეგ,27 

და შესაბამისად მისი ზემოქმედება, მათ შორის გუდაურიდან ხადას ხეობაში დამატებითი 

ტურისტების მოზიდვის საკითხი ჯერ შეფასებული არ არის.  

 

122. CRP აღნიშნავს, რომ  EIA მომზადების პროცესში ADB მიეწოდა ინტერვენციის სამი 

ძირითადი პუნქტი, რაც უზრუნველყოფს SPS მოთხოვნების გათვალისწინებას თანმდევი 

ზემოქმედების კუთხით, კერძოდ:  შემოწმება/სქოუფინგი; EIA კვლევის TOR მომზადება; და 

EIA პროექტის განხილვა. სამივე შემთხვევაში ADB-მ ვერ უზრუნველყო პროექტის თანმდევი 

ზემოქმედების ადეკვატურად შეფასება. 

 

123. მართალია, სქოუფინგი EIA მომზადების ნაგულისხმები ნაწილია, ADB სწორად 

მიუთითა  CRP-ს, რომ ეს არ არის სავალდებულო ნაწილი SPS ფარგლებში. CRP აღნიშნავს, 

რომ ტერმინი „სქოუფინგი“ ნახსენებია როგორც SPS-ში, ასევე OM-ის F1 ნაწილში. 

დამატებით, SPS არ კრძალავს სქოუფინგის ჩატარებას, რომელიც ზოგადად კარგ პრაქტიკად 

მიიჩნევა, და საშუალებას აძლევს ADB-ს შეისწავლოს EIA ფარგლებში შემოთავაზებული 

სხვადასხვა კვლევების რელევანტობა. EIA-სთან დაკავშირებული სქოუფინგი არ 

ჩატარებულა ADB სესხს მიზნებისთვის, თუმცა სქოუფინგის ანგარიში მომზადდა ეროვნული 

EIA პროცესის მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

124. ADB არ უცდია EIA-ის TOR გაძლიერება იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ საპროექტო 

ტერიტორია და დაკავშირებული ზემოქმედება ადეკვატურად შეფასებულიყო. მართალია 

შესწორებები შევიდა EIA-ის TOR-ში ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილებების 

უკეთ განხილვის კუთხით, ცვლილებები არ განხორციელებულა თანმდევი ზემოქმედების 

შესაფასებლად.  როდესაც ADB-მ განიხილა და კომენტარები გააკეთა EIA პროექტზე, მოხდა 

თანმდევი ზემოქმედების ნაწილების ამოღება და არა მათი გათვალიწინების გაძლიერება, 

რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ.  

 

b. საბჭოს დადასტურების შემდგომ 

 

125. საბჭომ დაამტკიცა პროექტი, რომელიც არ მოიცავდა ზაქათკარი- გუდაურის ახალი, 

მუდმივი გზის მშენებლობას. თუმცა, 2021 წლის მაისის განხილვების შიდა ჩანაწერების 

 
26 შენიშვნა 1. 
27 საქართველოს მთავრობა. 2019. საქართველო: გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის 

(ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტისთვის. ნაწილი 6, პუნქტი F, პარაგრაფი. 973, გვ. 354. 
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თანახმად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მზად იყო გაეახლებინა EIA და შეეყვანა 

ზაქათკარი- გუდაურის ახალი გზა. 2022 წლის ივნისში, შესაბამისობის შესწავლის ანგარიშის 

დასრულებისთვის, პირველი EIA პროექტი მომზადდა ზაქათკარი-გუდაურის გზისთვის, და 

გადიოდა შიდა განხილვას, და როგორც CRP-თვის გახდა ცნობილი გეგმები მომზადებული 

იყო შესაბამისი LARP-თვის. ანგარიშების თანახმად კონსულტაციებიც გაიმართა. თუმცა, 

გადაწყვეტილება აღნიშნული გზის პროექტში გათვალისწინებით კუთხით არ მიღებულა.  

 

D. ფიზიკური კულტურული რესურსები 

 

126.მომჩივნების შეხედულება. მომჩივნები ირწმუნებიან, რომ რამდენიმე სოფელი პროექტის 
დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული როგორც „ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული“, 
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროექტის გეგმები, რომლებიც ზემოქმედებს ამ 
სოფლებზე. საჩივარი შეეხება კონკრეტულად გუდაურის და ზაქათკარის არსებული 
დამაკავშირებელი გზის აღდგენას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამშენებლო 
ტერიტორიაზე მისასვლელად, ასევე გეგმას, რომ ეს გზა მომავალში უნდა გახდეს მუდმივი 
მოხმარების გზა. ეს საკითხი კითხვებს აჩენს ასევე პროექტის ხადას ხეობაზე ზემოქედების 
კუთხით, რაც განპირობებულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA ანგარიშის 
მიღმა დატოვებით. მომჩივნების წარმომადგენლებმა მოგვიანებით უთხრეს CRP-ს, რომ 
ისინი ღელავენ კაიშაურნი, ჯღმიანი და სეტურები სოფლებზე, რომლებიც მდებარეობს 
ზაქათკარსა და გუდაურს შორის, და გათვალისწინებული არ არის, როგორც ზემოქმედების 
ქვეშ მოქცეული სოფლები. 
 

127. CRP-ს შესაბამისობის ანგარიშში გამოიკვეთა ADB შეუსაბამობის მტკიცებულება, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის განახლება არ არის 

ასახული EIA პროცესში. CRP-ის TOR-ში გათვალისწინებული იქნა CRP-ის მიერ EIA საკვლევ 

ტერიტორიაზე და პროექტის კომპონენტებზე რეაგირება.  

 

128.  შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები. SPS გარემოს უსაფრთოხების 

პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ „შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, 
კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და რისკების განსაზღვრას, რომლებიც 
შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ 
რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“ ამ დოკუმენტში დამატებით არის განსაზღვრული 

სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარება საჭიროების შესაბამისად. SPS დამატებით 

შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს, რომლებიც უკავშირდება საპროექტო ტერიტორიას და 

მის შესწავლას. SPS დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს ტერიტორიაზე 

ზემოქმედების კონცეფციას. დანართი 1-ის დანართი, რომელიც მიმოიხილავს EIA ანგარიშს, 

ნათქვამია, რომ უნდა გადაისინჯოს საბაზისო მონაცემები, არსებული და შემოთავაზებული 

განვითარების აქტივობები და მათი ზემოქმედება, მათ შორის ისეთი ზემოქმედება, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება საპროექტო აქტივობებს. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

129. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა თავდაპირველად 

წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ეს კომპონენტი არ გახდა 
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საბჭოს მიერ დადასტურებული პროექტის ნაწილი. თუმცა, EIA-ში ნათქვამია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება დიდველის ველზე 

მისასვლელად. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს გაუმჯობესებული 

თუ არსებული გზა, რომელიც მოწესრიგდება სამშენებლო მიზნებისთვის) ერთმანეთს 

დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას თაღოვანი ხიდის გავლით, რომელიც აშენდება 

პროექტის ფარგლებში, ასევე ერთმანეთს დააკავშირებს დიდველს და ხადას ხეობას.  

 

130. 2018 წლის მაისის მომზადებულ EIA საწყისი ანგარიში ნათქვამია (გვ.17), რომ 

შემოთავაზებული საპროექტო გზა ერთმანეთს დააკავშირებს გუდაურის ტერიტორიას ახალი 

ადგილობრივი გზების გამოყენებით (დასაშვები სიჩქარე 60 კილომეტრი საათში და 

მაქსიმალური დაქანება 8%). შემოთავაზებული გზა ზაქათკარსა და გუდაურს შორის ასევე 

ასახულია MoEPA პროექტის მშენებლობის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თარიღდება 2019 

წლის 25 აპრილით,28 და მითითებულია, როგორც ყაზბეგის ეროვნულ პარკში სატრანსპორტო 

მოძრაობის შემცირების, მისასვლელი გზის და მგზავრობის ხანგრძლივობის შემცირების 

შესაძლებლობა.  

 

131. EIA საბოლოო ანგარიშის ფოტო 46 არის რუკა (აღნიშნული ფოტო წინამდებარე 

ანგარიშში მოცემულია ნომრით 1), რომელიც ასახავს ზაქათკარის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის განლაგებას, მშენებლობის პროცესში წკერეს 

ხელმისაწვდომობისთვის. საბოლოო EIA ასევე მოიცავს ინფორმაციას მშენებლობის დროს 

პროექტის მოედანზე მისასვლელად, მათ შორის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

გამოყენებით. საბოლოო EIA ანგარიშის 267 პარაგრაფში, რომელშიც მოცემულია ქვემოთ 

წარმოდგენილი ფოტო 1 აღნიშნულია, რომ გუდაურიდან დიდველზე მისასვლელი გზა 

საუკეთესო მარშრუტია ნარჩენების განთავსების ობიექტზე მისასვლელად. აქვე ნათქვამია, 

რომ დაგეგმილია გუდაურის გზა გახდება მუდმივი გზა. პარაგრაფში 274 ნათქვამია, რომ 

პროექტის ფარგლებში, გუდაურის გზა „შეიძლება გახდეს მუდმივი გზა“, დაახლოებით 4.9 კმ 

სიგრძით. ფოტო 49 ასახავს დაგეგმილი გუდაურის გზის განლაგებას. საბოლოო EIA ამავე 

პარაგრაფში ნათქვამია, რომ გზასთან დაკავშირებული შესაძლო ზემოქმედება შესწავლილი 

იქნება და EIA განახლდება შესაბამისად, თუ გზა გახდება მუდმივი.  საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 978 ნათქვამია, რომ სამშენებლო პროცესი მითხოვს დიდი სამშენებლო ტექნიკის 

გადაადგილებას, რაც გამოიწვევს საცობს პოპულარულ საპროექტო გზაზე, მათ შორის 

„გზაზე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს გუდაურს და ზაქათკარს.“ 

 
28 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 86-106. 
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ჩანართი 1: დამცავი (ბუფერული) ზონები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ კანონის შესაბამისად  
 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონა არის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 
ობიექტების ირგვლივ ან/და მათი გავრცელების ან გავლენის არეალში არსებული ტერიტორია“ 

(მუხლი 3 (კ)). საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არეგულირებს 

ბუფერულ ზონაში განხორციელებულ აქტივობებს. 
 
ძირითადი დაცვის ზონები ვრცელდება მხოლოდ რეგისტრირებულ PCR ძეგლებზე და 

ტერიტორიებზე. არსებობს ორი სახის ზონა: ფიზიკური (რომელიც იცავს რეგისტრირებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ფიზიკურ უსაფრთხოებას); და ვიზუალური ( რომელიც იცავს 

რეგისტრირებული კულტურული მემკვიდრეობის ვიზუალურ უსაფრთხოებას). ფიზიკური დაცვის 

არეალი არ უნდ აიყოს 50 მეტრ რადიუსზე ნაკლები. ვიზუალური დაცვის ზონა უნდა იყოს მინიმუმ 

300 მეტრი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტიდან, რომელიც არის რეგისტრირებული, მაგრამ 

არ წამოადგენს ეროვნული მნიშვნელობის ან მსოფლიო მემკვიდრეობის ობიექტს; ეროვნული 

მნიშვნელობის მემკვიდრეობისთვის 500 მეტრამდე (მუხლი 36). 
 
მეორადი დამცავი ზონა არის ოთხი სახეობის: „ისტორიული განაშენიანების„, „განაშენიანების“,  

„ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის“ და „არქეოლოგიური დაცვის“ ზონები. თითოეული ეს ზონა 

განისაზღვრებ ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან შეთანხმებით მინისტრის 

რეკომენდაციის და საქართველოს მთავრობის ბრძანების საფუძველზე (მუხლი 34(5)). სხვადასხვა 

სახის მეორადი დამცავი ზონები უფრო დეტალურად არის აღწერილი ამ კანონის 37-40 მუხლებში.  

წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 2007. საქართველოს კანონი კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ. 

 

132. SPS გარემოს უსაფრთოხების პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ 
„შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და 
რისკების განსაზღვრას, რომლებიც შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-
ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“  

პოლიტიკა დამატებით მიუთითებს სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარების 

აუცილებლობაზე საჭიროების შესაბამისად. SPS ასევე მოიცავს კონკრეტულ დებულებებს, 

რომლებიც უკავშირდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ტერიტორიების და 

პროექტის საკვლევი ტერიტორიის SPS, დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს 

ტერიტორიაზე ზემოქმედების კონცეფციას. SPS აღწერს საბაზისო მონაცემებს, და 

შემოთავაზებულ აქტივობებს პროექტის ტერიტორიაზე, მათ შორის იმ მოქმედებებს, 

რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პროექტთან.  

 

133. SPS  პარაგრაფი 6, დანართი 1 განსაზღვრავს საპროექტო ტერიტორიაზე ზემოქმედებას 
„(ა) პროექტის მთავარი ტერიტორია და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები, რომლებსაც 
მსესხებელი/კლიენტი (მათ შორის კონტრაქტორები) მოაწყობენ ან აკონტროლებენ, როგორიც 
არის... გვირაბები, მისასვლელი გზები, ჭები, და ნარჩენების განკარგვის სივრცეები, და 
სამშენებლო ბანაკები;... (გ) ტერიტორიები და თემები, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ 
პროექტით დაგეგმილი განვითარების კუმულატიური ზემოქმედების ქვეშ, სხვა მსგავსი 
ზემოქმედება გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე,... და სხვა პროექტთან დაკავშირებული 
განვითარება, რომელიც რეალისტურად არის გაწერილი შეფასების დროს; და (დ) 
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ტერიტორიები და თემები, რომლებიც შესძლაო მოექცნენ დაუგეგმავი, მაგრამ 
პროგნოზირებადი განვითარების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც გამოწვეულია პროექტით და 
შესძლო განვითარდეს მოგვიანებით ან სხვა ტერიტორიაზე.“ ერთობლიობაში, დანართი 1-ის 

პარაგრაფი 6 და გარემოს უსაფრთხოების პოლიტიკის პრინციპი 2 განსაზღვრავს გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების მასშტაბს, რომელიც განხორციელდა. 

 

134. CRP-ის შესაბამისობის განსაზღვრის დროს გამოირკვა, რომ არსებობს შეუსაბამობის 

მტკიცებულება ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA პროცესიდან ამოღების 

გათვალისწინებით. შესაბამისობის შესწავლის პროცესში გამოირკვა, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ უფრო მეტად ექცევა, ვიდრე 

მისასვლელი გზა. თაღოვანი ხიდი (ხიდი 3), რომელიც უნა აშენდეს ქვეშეთი კობის ახალი 

გზის ფარგლებში გუდაურს და ხადას ხეობას დააკავშირებს ერთმანეთს. ეს მოხდება იმის 

ხარჯზე, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა ერთმანეთს დაუკავშირეს პროექტის ახალ, მუდმივ 

ინფრასტრუქტურას. აღნიშნული თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და 

გუდაურის ტურისტული სივრცის გაფართოებას და ხადას ხეობის განვითარებას. ახალი 

მშენებლობით გამოწვეული ზემოქმედება იქნება სხვადასხვა ხარისხის, მიუხედავად 

ზაქათკარი-გუდაურის დამაკავშირებელი გზის მდგომარეობისა; მიუხედავად იმისა 

გამოყენებული იქნება თუ არა დროებით განახლებული გზა სამშენებლო ტექნიკის 

მოძრაობისთვის, დროთა განმავლობაში პროექტის ფარგლებში ზაქათკარი-გუდაურის გზა 

განახლდება. აღნიშნული გამოიწვევს საპროექტო ტერიტორიის ზემოქმედების გაფართოებას. 

შედეგად, ADB-მ უნდა უზრუნველეყო, რომ ხადას ხეობის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის საბოლოო EIA-ში გათვალისწინებული ყოფილიყო თანმდევი 

ზემოქმედება. 

 

135. CRP მიიჩნევს, რომ ADB არ შეესაბამებოდა საბჭოს წინა შესწავლის და განხილვის 

მოთხოვნებს, რომლებიც გათვალისწინებულია SPS 56-ე პარაგრაფით, და ვერ უზრუნველყო 

პროექტის გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი გზის ზემოქმედების სრულად 

ასახვა საბოლოო EIA-ში, რაც მოთხოვნილია SPS გარემოს უსაფრთხოების პოლიტიკის მე-2 

პრინციპით. საბჭოს დადასტურების შემდგომ პერიოდში, CRP ვერ მოიძია ADB სხვა 

შეუსაბამობა, რომელიც უკავშირდება ზაქათკარი-გუდაურის გზის საკითხს. 

 

136. KVDP მომზადების/განვითარების პროცესი მნიშვნელოვანი იქნება ხადას ხეობის 

მომავალი განვითარების ჩარჩოს ჩამოყალიბებისთვის. თუმცა, საბოლოო შედეგები არ 

გამოვლინდება 2023 წლამდე. EIA შესწორების შემდეგ, ზაქათკარი-გუდაურის ახალი გზის 

საკითხი და KVDP კონტექსტი ჯერ კიდევ არ არის მკაფიო. მეტიც, KVDP არ შეეხება ყველა 

სოფელს, რომელიც მდებარეობს ზაქათკარი-გუდაურის გზის სიახლოვეს, რაც საჩივრის 

ერთერთი თემაა; რჩება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკები, რაც 

განპირობებულია ADB-ს საბჭოს წინა შეუსაბამობით, კერძოდ კი ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი გზის მოწყობით.  

 

137. AMP-ის 187 პარაგრაფი მოითხოვს, რომ CRP გაითვალისწინოს ზიანი პროექტის არ 

არსებობის პირობებში. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც გამოწვეულია უარყოფითი თანმდევი 

ზემოქმედებით არ წარმოიქმნება პროექტის არ არსებობის პირობებში. სანაცვლოდ, ADB 

შესაბამისობაში რომ ყოფილიყო თანმდევი ზემოქმედების ანალიზის მოთხოვნებთან, მაშინ 
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ნებისმიერი თანმდევი ზემოქმედება იდენტიფიცირებული, შეფასები და შერბილებული 

იქნებოდა EIA და EMP საშუალებით.  

 

138. CRP ინფორმირებულია, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის დაგეგმილი განახლება 

გაანალიზებული იქნება მსესხებლის მიერ პროექტის ფარგლებში მუდმივი განახლების 

მიზნით. ანალიზი შეყვანილია EIA-ში, რომელიც დასრულდა წინამდებარე შესაბამისობის 

შესწავლის შემდეგ. დამატებით, მართალია ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

სიახლოვეს მდებარე სოფლები გათვალისწინებული არ არის KVDP-ში, CRP აცნობიერებს, 

რომ ეს სოფლები გათვალისწინებულია ცალკე, გუდაურის გენერალურ გეგმაში, ასევე 

გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში. CRP აღნიშნავს იმ პოტენციალს, რომელიც ამ ჩარჩოებს 

გააჩნიათ ზაქათკარი-გუდაურის გზის სიახლოვეს არსებულ სოფლებზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკების თავიდან არიდების კუთხით.  

 

139. EIA შესწორების შემდეგ, ახალი ზაქათკარი-გუდაურის გზის პროექტი 

დასრულებული არ იყო 2022 წლის ივნისის მდგომარეობით, და ჯერ კიდევ არ იყო 

განსაზღვრული KVDP შინაარსი. მეტიც, KVDP არ შეეხება ზაქათკარი-გუდაურის გზას, რაც 

საჩივრის მთავარი საკითხი იყო; რჩება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკები, რაც 

გამოწვეულია ADB-ს საბჭოს დასტურის წინა შეუსაბამობით, კერძოდ იმ გარემოებით, რომ არ 

შეფასდა ზაქათკარი-გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი ხიდი N3 

დაკავშირებული თანმდევი ზემოქმედება.  თუმცა, KVDP მომზადების მიმდინარე პროცესის 

გათვალისწინებით, და გუდურის რეკრეაციული ზონის და გუდაურის გენერალური გეგმის 

გათვალისწინებით, CRP მიიჩნევს, რომ პირდაპირი და მატერიალური რისკის რეალიზების 

ალბათობა მკაფიო არ არის. შესაბამისად, ADB ხელმძღვანელობას არ ეკისრება AMP-ს 190 

პარაგრაფით გათვალისწინებული მაკორექტირებელი მოქმედებების შეთავაზების 

პასუხისმგებლობა. თუმცა, დარჩენილი პირდაპირი და მატერიალური რისკების 

გათვალისწინებით, CRP რეკომენდაციას უწევს მაკორექტირებელი მოქმედებების სამოქმედო 

გეგმის მომზადებას ხელმძღვანელობის მიერ, რათა CRP შეძლოს მონიტორინგის წარმოება.  
 

140. მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

141.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 
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ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.29 

 

142.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)30. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

143.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 

 
29 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
30 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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144.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების31 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

145.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 
საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 
საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 
146.CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 
 

 
31 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
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147.CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ)32, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 
 

148.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

149.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
150.CRP-ი აღიარებს ამ ძალისხმევას. თუმცა, CRP-მა მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, რომ 

PMCSC-ის კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების საკონტაქტო ინფორმაცია არ 

იყო წარმოდგენილი და რომ საინფორმაციო დაფებზე განთავსებული ინფორმაცია 

არსებული რუკების შესახებ არასაკმარისი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასარკვევად, თუ სად იქნებოდა განთავსებული პროექტის ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებთან მიმართებით, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელების ან პირუტყვის 

გადასასვლელების დაშორება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების მიწის 

 
32 შენიშვნა 121. 
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ნაკვეთებიდან. ასეთი ინფორმაცია მოცემულია დიდ საპროექტო რუკებზე, მაგრამ ასეთი 

რუკები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მუნიციპალურ ოფისებში; ქვეშეთში პროექტის 

საინფორმაციო ჯიხურში; და ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში 

თბილისში. ეს ნაკლოვანება ხაზს უსვამს რეგულარული სათემო კონსულტაციების 

გაგრძელების აუცილებლობას, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო დეტალური 

ინფორმაციის პრეზენტაცია და განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა 

კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
 
151.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 

152.CRP-ი ასევე შეშფოთებული იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ 

წვდომა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების წინასწარი შესწავლისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სა და მსოფლიო 

ბანკისათვის გაგზავნილი მოთხოვნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიშები დაფინანსდა 

მსოფლიო ბანკის მიერ, მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს მათი 

გამჟღავნების უფლებამოსილება, რადგან ანგარიშები მის საკუთრებაშია. CRP-მა მიიღო 

ინფორმაცია, რომ ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის პროექტის 

დამტკიცებამდე გამართული დისკუსიები მივიდა შეთანხმებამდე, რომ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ხელმისაწვდომს გახდიდა ამ ანგარიშებს ყველასთვის, ვინც 

მივიდოდა მათ ოფისში თბილისში და მოითხოვდა ანგარიშებს. მაგრამ არ იყო შეთანხმება 

მათი ონლაინ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რაც გაზრდიდა ანგარიშებზე 

ხელმისაწვდომობას. ამ ორი ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ინსპექტირებისთვის მოთხოვნის 

შემთხვევაში ნახსენებია პროექტის საინფორმაციო ბუკლეტში, რომელიც ADB-მ გაავრცელა 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ასევე მოკლე მიმოხილვაში 
დაინტერესებული მხარეებისთვის: მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება.33 
 
153. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.34 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

 
33 შენიშვნა 3. 
34 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
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უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.35 მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
154.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

155.2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 
 
156.CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი 

(3) მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა 

და შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

 
35 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 

შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  
 
157.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
158.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 

 
 

159. მომჩივნების შეხედულება. მომჩივნები ირწმუნებიან, რომ რამდენიმე სოფელი 

პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული როგორც „ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული“, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროექტის გეგმები, რომლებიც ზემოქმედებს 

ამ სოფლებზე. საჩივარი შეეხება კონკრეტულად გუდაურის და ზაქათკარის არსებული 

დამაკავშირებელი გზის აღდგენას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

ტერიტორიაზე მისასვლელად, ასევე გეგმას, რომ ეს გზა მომავალში უნდა გახდეს მუდმივი 

მოხმარების გზა. CRP-ს შესაბამისობის ანგარიშში გამოიკვეთა ADB შეუსაბამობის 

ჩანართი 2: დროებითი დაცვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონით 

 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 15-ე მუხლის თანახმად, დროებითი დაცვის 

სტატუსი ენიჭება კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მისი 

დაცვა დამატებითი ინფორმაციის მოგროვების პერიოდში. დროებითი დაცვა შეიძლება 

თავდაპირველად გაიცეს ექვსი თვის ვადით, და შემდეგ გაგრძელდეს დამატებით 6 თვის ვადით. 

თუ განისაზღვრება, რომ ობიექტი არ უნდა იქნას შეყვანილი კულტურული მემკვიდრეობის 

ნუსხაში იმ კრიტერიუმების შესაბამისად, რომელიც აღწერილი მუხლში, მაშინ კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს ექსპერტის რჩევით გამოდის მინისტრის ბრძანება. (მუხლი 5, 

პუნქტი 4). თუ 12 თვის განმავლობაში არ მიიღება არანაირი გადაწყვეტილება, მაშინ დროებითი 

დაცვის ვადა იწურებად. 

 

წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 2007. საქართველოს კანონი კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ. თბილისი 
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მტკიცებულება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის 

განახლება არ არის ასახული EIA პროცესში. CRP-ის TOR-ში გათვალისწინებული იქნა CRP-

ის მიერ EIA საკვლევ ტერიტორიაზე და პროექტის კომპონენტებზე რეაგირება.  

 

ჩანართი 3: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

რეკომენდაციები  

 

– FieldIDs: 24 და 30 ან უნდა მოხდეს არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლა, ან მისასვლელი 

გზა და ბენიან-ბეგონის კვეთა უნდა შესწორდეს; 

– ნარჩენების განთავსების ობიექტის საზღვრების შესწორება FieldID: 7 და 10 მიმართებით; 

– არქეოლოგიური გორა სვიანა-როსტიანის (FieldID: 23) სიახლოვეს უნდა გამაგრდეს; 

– მიწის სამუშაოები სხვა ტერიტორიებზე, მათ შორის 16 არქეოლოგიურ ობიექტზე უნდა 

განხორციელდეს არქეოლოგების ზედამხედველობით; 

– მუდმივი მონიტორინგი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე, რომლებიც ახლოს 

არის ძირითად და მისასვლელ გზებთან, საგზაო კვანძებთან, ბეტონის შემრევ ნაგებობებთან 

და ბანაკებთან;  

– დაუყოვნებლივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს წკერე 

„კვირაცხოვრელი“ ტერიტორიაზე, წკერეს ხელნაწერებზე და კაიშაურნის კოშკზე (FieldID: 

10).  

– საინჟინრო სამუშაოების დაწყებამდე ცხრა (9) ადგილას უნდა ჩატარდეს მოკვლევა (FieldID: 

06, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26). 

 

წყარო: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, 2020. საქართველო: ქვეშეთი-
კობის საავტომობილო გზის პროექტი, კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური 
სამოქმედო გეგმა, შუალედური ანგარიში 2 (მომზადებულია საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ). ნოემბერი (შიდა), თბილისი, გვ. 186-

187.  

 

 

160. ADB ხელმძღვანელობის შეხედულება. ADB ხელმძღვანელობის პასუხის თანახმად, 

ზაქათკარიდან გუდაურისკენ გასასვლელი გზა მოწესრიგდება დროებით, სამშენებლო 

სამუშაოების დროს, რათა ხელმისაწვდომი იყოს ნარჩენების განკარგვის ადგილები და სხვა 

სამშენებლო დანიშნულების ობიექტები, რაც აუცილებელია გარემოს მართვის გეგმის (EMP) 

მოთხოვნების შესაბამისად. მოხდა საბაზისო მონაცემების მოგროვება და შესაძლო 

ზემოქმედების შეფასება ამ გზისთვის. მეთოდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

მომზადდება სამუშაოების კონტრაქტორის მიერ ყველა დროებითი გზისთვის. ეს 

ინფორმაცია განიხილება და დამტკიცდება მშენებლობის ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი კონსულტანტის მიერ სამუშაოების დაწყებამდე. როგორც EIA არის 

მითითებული და განხილული იქნა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის დროს, 

არსებული გზა მომავალში გახდება მუდმივმოქმედი გზა. ADB-ს ხელმძღვანელობის პასუხში 

განმარტებულია, რომ ეს საკითხი განიხილება და შემოწმდება 2021 წელს, ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის (KVDP) მომზადების დროს. შემდგომ, განმახორციელებელი სააგენტო 

დამატებით შეისწავლის აღნიშნული გზის სავარაუდო ზემოქმედებას, შეიმუშავებს 

შემარბილებელ ზომებს, და ჩაატარებს დამატებით კონსულტაციებს. გზის ამ მონაკვეთის EIA 
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განახლდება, და მომზადდება LARP საკუთრების შეფასებაზე დაყრდნობით შესყიდვების 

განსახორციელებლად. აღნიშნული პროცესი წარიმართება მიწის საბაზრო ღირებულებაზე 

და სხვა აქტივების ჩანაცვლების ღირებულებაზე დაყრდნობით.  

 

161.  შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები. SPS გარემოს უსაფრთოხების 

პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ „შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, 
კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და რისკების განსაზღვრას, რომლებიც 
შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ 
რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“ ამ დოკუმენტში დამატებით არის განსაზღვრული 

სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარება საჭიროების შესაბამისად. SPS დამატებით 

შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს, რომლებიც უკავშირდება საპროექტო ტერიტორიას და 

მის შესწავლას. SPS დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს ტერიტორიაზე 

ზემოქმედების კონცეფციას. დანართი 1-ის დანართი, რომელიც მიმოიხილავს EIA ანგარიშს, 

ნათქვამია, რომ უნდა გადაისინჯოს საბაზისო მონაცემები, არსებული და შემოთავაზებული 

განვითარების აქტივობები და მათი ზემოქმედება, მათ შორის ისეთი ზემოქმედება, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება საპროექტო აქტივობებს. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

162. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა თავდაპირველად 

წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ეს კომპონენტი არ გახდა 

საბჭოს მიერ დადასტურებული პროექტის ნაწილი. თუმცა, EIA-ში ნათქვამია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება დიდველის ველზე 

მისასვლელად. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს გაუმჯობესებული 

თუ არსებული გზა, რომელიც მოწესრიგდება სამშენებლო მიზნებისთვის) ერთმანეთს 

დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას თაღოვანი ხიდის გავლით, რომელიც აშენდება 

პროექტის ფარგლებში, ასევე ერთმანეთს დააკავშირებს დიდველს და ხადას ხეობას.  

 

163. 2018 წლის მაისის მომზადებულ EIA საწყისი ანგარიში ნათქვამია (გვ.17), რომ 

შემოთავაზებული საპროექტო გზა ერთმანეთს დააკავშირებს გუდაურის ტერიტორიას ახალი 

ადგილობრივი გზების გამოყენებით (დასაშვები სიჩქარე 60 კილომეტრი საათში და 

მაქსიმალური დაქანება 8%). შემოთავაზებული გზა ზაქათკარსა და გუდაურს შორის ასევე 

ასახულია MoEPA პროექტის მშენებლობის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თარიღდება 2019 

წლის 25 აპრილით,36 და მითითებულია, როგორც ყაზბეგის ეროვნულ პარკში სატრანსპორტო 

მოძრაობის შემცირების, მისასვლელი გზის და მგზავრობის ხანგრძლივობის შემცირების 

შესაძლებლობა.  

 

164. EIA საბოლოო ანგარიშის ფოტო 46 არის რუკა (აღნიშნული ფოტო წინამდებარე 

ანგარიშში მოცემულია ნომრით 1), რომელიც ასახავს ზაქათკარის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის განლაგებას, მშენებლობის პროცესში წკერეს 

ხელმისაწვდომობისთვის. საბოლოო EIA ასევე მოიცავს ინფორმაციას მშენებლობის დროს 

პროექტის მოედანზე მისასვლელად, მათ შორის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

 
36 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 86-106. 



58  
 

 

გამოყენებით. საბოლოო EIA ანგარიშის 267 პარაგრაფში, რომელშიც მოცემულია ქვემოთ 

წარმოდგენილი ფოტო 1 აღნიშნულია, რომ გუდაურიდან დიდველზე მისასვლელი გზა 

საუკეთესო მარშრუტია ნარჩენების განთავსების ობიექტზე მისასვლელად. აქვე ნათქვამია, 

რომ დაგეგმილია გუდაურის გზა გახდება მუდმივი გზა. პარაგრაფში 274 ნათქვამია, რომ 

პროექტის ფარგლებში, გუდაურის გზა „შეიძლება გახდეს მუდმივი გზა“, დაახლოებით 4.9 კმ 

სიგრძით. ფოტო 49 ასახავს დაგეგმილი გუდაურის გზის განლაგებას. საბოლოო EIA ამავე 

პარაგრაფში ნათქვამია, რომ გზასთან დაკავშირებული შესაძლო ზემოქმედება შესწავლილი 

იქნება და EIA განახლდება შესაბამისად, თუ გზა გახდება მუდმივი.  საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 978 ნათქვამია, რომ სამშენებლო პროცესი მითხოვს დიდი სამშენებლო ტექნიკის 

გადაადგილებას, რაც გამოიწვევს საცობს პოპულარულ საპროექტო გზაზე, მათ შორის 

„გზაზე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს გუდაურს და ზაქათკარს.“ 

165. მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

166.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.37 

 

167.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)38. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 

 
37 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
38 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

168.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 
169.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების39 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

170.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 

 
39 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
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საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 
საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 
171.CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 
 
172.CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ)40, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 
 

173.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

 
40 შენიშვნა 121. 
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საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

174.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
175.CRP-ი აღიარებს ამ ძალისხმევას. თუმცა, CRP-მა მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, რომ 

PMCSC-ის კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების საკონტაქტო ინფორმაცია არ 

იყო წარმოდგენილი და რომ საინფორმაციო დაფებზე განთავსებული ინფორმაცია 

არსებული რუკების შესახებ არასაკმარისი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასარკვევად, თუ სად იქნებოდა განთავსებული პროექტის ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებთან მიმართებით, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელების ან პირუტყვის 

გადასასვლელების დაშორება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების მიწის 

ნაკვეთებიდან. ასეთი ინფორმაცია მოცემულია დიდ საპროექტო რუკებზე, მაგრამ ასეთი 

რუკები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მუნიციპალურ ოფისებში; ქვეშეთში პროექტის 

საინფორმაციო ჯიხურში; და ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში 

თბილისში. ეს ნაკლოვანება ხაზს უსვამს რეგულარული სათემო კონსულტაციების 

გაგრძელების აუცილებლობას, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო დეტალური 

ინფორმაციის პრეზენტაცია და განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა 

კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
 
176.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 

177.CRP-ი ასევე შეშფოთებული იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ 

წვდომა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების წინასწარი შესწავლისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სა და მსოფლიო 

ბანკისათვის გაგზავნილი მოთხოვნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიშები დაფინანსდა 
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მსოფლიო ბანკის მიერ, მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს მათი 

გამჟღავნების უფლებამოსილება, რადგან ანგარიშები მის საკუთრებაშია. CRP-მა მიიღო 

ინფორმაცია, რომ ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის პროექტის 

დამტკიცებამდე გამართული დისკუსიები მივიდა შეთანხმებამდე, რომ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ხელმისაწვდომს გახდიდა ამ ანგარიშებს ყველასთვის, ვინც 

მივიდოდა მათ ოფისში თბილისში და მოითხოვდა ანგარიშებს. მაგრამ არ იყო შეთანხმება 

მათი ონლაინ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რაც გაზრდიდა ანგარიშებზე 

ხელმისაწვდომობას. ამ ორი ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ინსპექტირებისთვის მოთხოვნის 

შემთხვევაში ნახსენებია პროექტის საინფორმაციო ბუკლეტში, რომელიც ADB-მ გაავრცელა 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ასევე მოკლე მიმოხილვაში 
დაინტერესებული მხარეებისთვის: მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება.41 
 
178. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.42 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.43 მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
179.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

 
41 შენიშვნა 3. 
42 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
43 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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180.2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 
 
181.ADB-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

შესახებ და KVDP-ის მომზადების შედეგად შექმნილი საწყისი მასალები წარმოდგენილი და 

განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. დეტალური პრეზენტაციები 

თემის წევრებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმის, ასევე KVDP-ის წინასწარი ხედვის შესახებ 

გამოქვეყნებულია როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 
182.როგორც აღნიშნულია ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებში (მაგ., ნაწილი D PCR-ის შესახებ), 

კონტრაქტორების მხრიდან შეტყობინებულ იქნა მრავალი შეუსაბამობის შესახებ 

ორგანიზაციის შიგნით, ADB-ის სპეციალისტთა საზოგადოებისა და გარემოს 

დამკვირვებლების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ამზადებს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

განსახილველად წარუდგენს მათ ADB-ს, CRP-ის მიერ შიდა დოკუმენტების განხილვა 

მიუთითებს, რომ ADB-ის გამოხმაურება არ იყო ეფექტური იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

EMR-ები იძლეოდა ადეკვატურ ზოგად სურათს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მუშაობის შესახებ, რამდენადაც ეს ცნობილი იყო ADB-ის პროექტის 

ჯგუფისათვის.   
 
183.CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი 

(3) მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა 

და შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 
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შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  
 
184.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
185.SEMPs-TSEMPs/SSEMPs-ის საკითხი განხილულია წინამდებარე ანგარიშის C ნაწილში. 

კონსულტაციები შემოთავაზებულ ადგილებზე, ზემოქმედებებზე და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე ზოგიერთი დროებითი ობიექტისთვის ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან პროექტის შესაბამის სოფლებში (როგორც ეს დოკუმენტურად არის 

ასახული SMR-ებში).44 თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებს თავად ჰქონდეთ წვდომა TSEMP-ებზე და თავად SSEMP-ებზე.   
 

186.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 
187.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

 
44 საქართველოს მთავრობა. 2022. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, Social Monitoring 

Report (Semestral Report, July-December 2021). (საქართველო: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-

კობი) გზის პროექტი, სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (სემესტრული ანგარიში, 2021 წლის ივლისი-

დეკემბერი)). დანართი No. 3 - სამშენებლო ეტაპზე ჩატარებული კონსულტაციების შეჯამება. თბილისი: გვ. 56-
75. 
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დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 
188.მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას.45 ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   
 

189.TSEMP და SSEMPs შეიძლება იყოს უაღრესად ტექნიკური და, შესაბამისად, რთული 

გასაგები ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის ან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, 

როდესაც საქმე მათ უფლებებს ან ინტერესებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ და 

შესაბამისი EMP თავად წარმოადგენს უაღრესად ტექნიკურ და მოცულობით დოკუმენტებს, 

თუმცა ისინი ADB-ის საგარანტიო ზომების გამოქვეყნების მოთხოვნების ცენტრშია. ამას 

ზუსტად ის მიზანი აქვს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც სურს გადახედოს 

მათ, მიეცეს ამის შესაძლებლობა, AIP-ის მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად. SPS და AIP 

მოითხოვს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას. 
 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

190.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იყო როგორც 
პროექტის მომზადების, ასევე პროექტის განხორციელების მახასიათებელი. ADB-ის მიერ 
ორი საველე პროფესიული დამკვირვებლის დანიშვნამ ხელი შეუწყო ADB-ის ჩართულობას 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ის პროექტის 
გუნდი ეფექტური ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ი 
აღნიშნავს, რომ სათემო საჩივრები შეტანილია გამოქვეყნებულ SMR-სა და EMR-ში, ის 
საჩივრები, რომლებიც უშუალოდ იქნა მიღებული ADB-ის დამკვირვებლების მიერ 
ადგილზე, არ არის შეტანილი ამ ანგარიშებში და არ არის გამოქვეყნებული. CRP-ის 
შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის პროექტზე კომენტარებში, ADB-ის ხელმძღვანელობამ 

 
45 შენიშვნა 7, გვ. 28.  
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განმარტა, რომ ბევრი არაფორმალური საკითხი, რომელიც ყოველდღიურად წამოიჭრება 
CLO-თან, სწრაფად წყდება მათი ოფიციალური საჩივრების პროცესში შეტანის საჭიროების 
გარეშე. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს მიდგომა შეესაბამება სტანდარტულ პრაქტიკას 
საქართველოში, სადაც საჩივრები, ჩვეულებრივ, წყდება ზეპირად, რაც შეესაბამება 
ადგილობრივ ადათ-წესებსა და პრაქტიკას. ვინაიდან CLO-ის როლი არის ინფორმაციის 
გადაცემა და ნდობის დამყარება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან, ამ 
საჩივრების ოფიციალურად აღრიცხვამ და გამოქვეყნებამ შეიძლება არ შეუწყოს ხელი ამ 
პროცესს და კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს. CRP-ი აფასებს ამ განმარტებას და არ 
ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
 
191. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 

 

192.რაც შეეხება ADB-ის მიერ EMR-ების მონიტორინგსა და მიმოხილვას და მათ მიერ 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და შეუსაბამობების გამოქვეყნებას, SPS-ის 

53-ე პუნქტი ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ ითვალისწინებს, რომ ADB-ის საჯარო 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შესაბამისად (ახლა ჩანაცვლებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკით), „ADB მოწოდებულია იმუშაოს 
მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს სოციალური და გარემოს დაცვის 
საკითხების შესახებ შესაბამისი (დადებითი თუ უარყოფითი) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა... ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის... რათა მათ შეძლონ პროექტის დიზაინისა და 
განხორციელების თვალსაზრისით შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდება … ADB განათავსებს 
შემდეგ საგარანტიო დოკუმენტებს თავის ვებსაიტზე: (iv) გარემოსდაცვითი… მონიტორინგის 

ანგარიშები, რომლებიც წარდგენილია მსესხებლების/კლიენტების მიერ პროექტის 

განხორციელების დროს, მიღებისთანავე“ (აქცენტები დამატებულია). 54-ე პუნქტი ადგენს, 

რომ „შინაარსიანი კონსულტაციები არის პროცესი, რომელიც… (ii) უზრუნველყოფს 
შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გამოქვეყნებას… ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანებისთვის“. CRP-ს არ მიუღია საკმარისი მტკიცებულება ADB-ის 

ქმედებებთან დაკავშირებით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები ასახავდეს 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და სოციალური მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას განხილვის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს, რომ გამოქვეყნებული EMR-ები შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას შესაბამისი და 

ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 
 
193.ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 
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მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
194.CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ46, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022)47, რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება. 
 

195.წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო 

დოკუმენტები, ADB-ს არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-

ის ძალისხმევა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
 
196. საბოლოო გზშ აშკარად მოითხოვს კონტრაქტორებისგან, რათა მათ მოამზადონ 

საკუთარი SEMP-ები, რომლებიც ეფუძნება საბოლოო გზშ-ისა და შესაბამისი EMP-ის 

მოთხოვნებს და წარმოადგენს პროექტის ყოვლისმომცველი გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის სისტემის ნაწილს. ADB-ის პროექტის გუნდთან და მდგრადი 

განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტთან დისკუსიისას, შესაბამისობის 

განხილვის ფარგლებში, CRP-მა მიიღო ინფორმაცია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები 

უზრუნველყოფს EMP-ის დეტალურობის დონეს და საჭირო შემარბილებელი ღონისძიებების 

პრაქტიკულ რეალიზებას ახდენს იმ თითოეული საპროექტო ღონისძიებისთვის, რომელსაც 

გზშ-ის შესაბამისად განსაზღვრული აქვს სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება. აქედან 

გამომდინარე, ნათელია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა SPS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამდენად, 

ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება 

საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 

 
46 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
47 Review of Cultural Heritage Management Implementation, (კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
განხორციელების მიმოხილვა) 2022 წლის 13 ივნისი. ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
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პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან 

- L3 ნაწილთან ერთად TSEMP-ებისა და SSEMP-ების გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

197. CRP-ი აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ შეკვეთილი 

ანგარიშები მოიცავს მის მეორე შუალედურ ანგარიშს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, 

განსაზღვრავს ძირითად რისკებს PCR-ისთვის და მათ შემცირებას, ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგად სამოქმედო გეგმას (CHGAP), რომელშიც შედის დანართი 

კონტრაქტორების მიერ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს დანარჩენი შედეგების მსგავსად, არც ეს დოკუმენტი არ იქნა 

გამოქვეყნებული. ეს დოკუმენტები შეიცავს არსებით ინფორმაციას კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ძეგლების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ცხოვრებასთან. პროექტის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებიც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებაზე, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი საზრუნავი და ინტერესები დაცულია. მოკლე მიმოხილვაში 

დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ნათქვამია, რომ 

CHGAP-ის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პროექტის ვებსაიტიდან, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს 

მტკიცებულება, რომ ეს ასეა. ვერც მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვერც კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა, რომელიც ასევე გამოქვეყნებულია პროექტის ვებსაიტზე, ვერ 

ჩაანაცვლებს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მეორე შუალედური საბოლოო 

ანგარიშისა და კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის სრულად 

გამოქვეყნებას. ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა ნაწილობრივ 

გამიზნულია გზშ-ში PCR-ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და, ამ 

ანგარიშის პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის შენიშვნების მიხედვით, მომზადებულია 

SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე შუალედური ანგარიში და CHGAP წარმოადგენს პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც 

განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის გამოქვეყნების 

სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძირითადი საბოლოო შედეგების 

გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

198.რაც შეეხება ADB-ის შეუსაბამობას SSEMP-ების, TSEMP-ების და NACHP-ის საბოლოო 
შედეგების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, CRP ადგენს, რომ ის ფაქტი, რომ ADB-მ ვერ 
უზრუნველყო მსესხებლის მიერ დოკუმენტების ადეკვატური გამოქვეყნება, ხელს უშლის 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ინფორმირებულ მონაწილეობას. ეს ზიანს 
აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს, მაგრამ CRP-ს არ აქვს მკაფიო 
მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი მატერიალური 
ზიანი ან რომ მომავალი ზიანი დაზუსტებით არის ცნობილი გონივრულ ფარგლებში. ADB-
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ის ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება გამოსასწორებელი ქმედებების შეთავაზება AMP-ის 
190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. თუმცა, ზიანის დარჩენილი რისკის გათვალისწინებით, CRP 
მოელის, რომ ADB მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს CRP-ის მიერ ADB-ის დადგენილი 
შეუსაბამობის საკითხის გადაწყვეტა TSEMP-ების, SSEMP-ების და NACHP-ის მეორე 
შუალედური ანგარიშისა და ზოგადი კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის 
გამოქვეყნების გზით.  
  

E. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის სარგებელი  

 

199.მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

200.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.48 

 

201.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)49. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 

 
48 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
49 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

202.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 
203.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების50 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

204.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 
საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 

 
50 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
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საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 
205.CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 
 
206.CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ)51, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 
 

207.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

 
51 შენიშვნა 121. 
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შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

208.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
209.CRP-ი აღიარებს ამ ძალისხმევას. თუმცა, CRP-მა მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, რომ 

PMCSC-ის კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების საკონტაქტო ინფორმაცია არ 

იყო წარმოდგენილი და რომ საინფორმაციო დაფებზე განთავსებული ინფორმაცია 

არსებული რუკების შესახებ არასაკმარისი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასარკვევად, თუ სად იქნებოდა განთავსებული პროექტის ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებთან მიმართებით, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელების ან პირუტყვის 

გადასასვლელების დაშორება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების მიწის 

ნაკვეთებიდან. ასეთი ინფორმაცია მოცემულია დიდ საპროექტო რუკებზე, მაგრამ ასეთი 

რუკები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მუნიციპალურ ოფისებში; ქვეშეთში პროექტის 

საინფორმაციო ჯიხურში; და ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში 

თბილისში. ეს ნაკლოვანება ხაზს უსვამს რეგულარული სათემო კონსულტაციების 

გაგრძელების აუცილებლობას, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო დეტალური 

ინფორმაციის პრეზენტაცია და განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა 

კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
 
210.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 

211.CRP-ი ასევე შეშფოთებული იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ 

წვდომა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების წინასწარი შესწავლისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სა და მსოფლიო 

ბანკისათვის გაგზავნილი მოთხოვნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიშები დაფინანსდა 

მსოფლიო ბანკის მიერ, მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს მათი 

გამჟღავნების უფლებამოსილება, რადგან ანგარიშები მის საკუთრებაშია. CRP-მა მიიღო 
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ინფორმაცია, რომ ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის პროექტის 

დამტკიცებამდე გამართული დისკუსიები მივიდა შეთანხმებამდე, რომ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ხელმისაწვდომს გახდიდა ამ ანგარიშებს ყველასთვის, ვინც 

მივიდოდა მათ ოფისში თბილისში და მოითხოვდა ანგარიშებს. მაგრამ არ იყო შეთანხმება 

მათი ონლაინ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რაც გაზრდიდა ანგარიშებზე 

ხელმისაწვდომობას. ამ ორი ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ინსპექტირებისთვის მოთხოვნის 

შემთხვევაში ნახსენებია პროექტის საინფორმაციო ბუკლეტში, რომელიც ADB-მ გაავრცელა 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ასევე მოკლე მიმოხილვაში 
დაინტერესებული მხარეებისთვის: მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება.52 
 
212. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.53 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.54 მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
213.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

214.2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

 
52 შენიშვნა 3. 
53 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
54 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 
 
215.ADB-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

შესახებ და KVDP-ის მომზადების შედეგად შექმნილი საწყისი მასალები წარმოდგენილი და 

განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. დეტალური პრეზენტაციები 

თემის წევრებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმის, ასევე KVDP-ის წინასწარი ხედვის შესახებ 

გამოქვეყნებულია როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 
216.როგორც აღნიშნულია ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებში (მაგ., ნაწილი D PCR-ის შესახებ), 

კონტრაქტორების მხრიდან შეტყობინებულ იქნა მრავალი შეუსაბამობის შესახებ 

ორგანიზაციის შიგნით, ADB-ის სპეციალისტთა საზოგადოებისა და გარემოს 

დამკვირვებლების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ამზადებს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

განსახილველად წარუდგენს მათ ADB-ს, CRP-ის მიერ შიდა დოკუმენტების განხილვა 

მიუთითებს, რომ ADB-ის გამოხმაურება არ იყო ეფექტური იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

EMR-ები იძლეოდა ადეკვატურ ზოგად სურათს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მუშაობის შესახებ, რამდენადაც ეს ცნობილი იყო ADB-ის პროექტის 

ჯგუფისათვის.   
 
217.CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი 

(3) მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა 

და შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 

შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  
 
218.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 
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პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
219.SEMPs-TSEMPs/SSEMPs-ის საკითხი განხილულია წინამდებარე ანგარიშის C ნაწილში. 

კონსულტაციები შემოთავაზებულ ადგილებზე, ზემოქმედებებზე და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე ზოგიერთი დროებითი ობიექტისთვის ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან პროექტის შესაბამის სოფლებში (როგორც ეს დოკუმენტურად არის 

ასახული SMR-ებში).55 თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებს თავად ჰქონდეთ წვდომა TSEMP-ებზე და თავად SSEMP-ებზე.   
 

220.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 
221.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

 
55 საქართველოს მთავრობა. 2022. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, Social Monitoring 

Report (Semestral Report, July-December 2021). (საქართველო: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-

კობი) გზის პროექტი, სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (სემესტრული ანგარიში, 2021 წლის ივლისი-

დეკემბერი)). დანართი No. 3 - სამშენებლო ეტაპზე ჩატარებული კონსულტაციების შეჯამება. თბილისი: გვ. 56-
75. 
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ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 
222.მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას.56 ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   
 

223.TSEMP და SSEMPs შეიძლება იყოს უაღრესად ტექნიკური და, შესაბამისად, რთული 

გასაგები ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის ან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, 

როდესაც საქმე მათ უფლებებს ან ინტერესებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ და 

შესაბამისი EMP თავად წარმოადგენს უაღრესად ტექნიკურ და მოცულობით დოკუმენტებს, 

თუმცა ისინი ADB-ის საგარანტიო ზომების გამოქვეყნების მოთხოვნების ცენტრშია. ამას 

ზუსტად ის მიზანი აქვს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც სურს გადახედოს 

მათ, მიეცეს ამის შესაძლებლობა, AIP-ის მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად. SPS და AIP 

მოითხოვს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას. 
 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

224.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იყო როგორც 
პროექტის მომზადების, ასევე პროექტის განხორციელების მახასიათებელი. ADB-ის მიერ 
ორი საველე პროფესიული დამკვირვებლის დანიშვნამ ხელი შეუწყო ADB-ის ჩართულობას 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ის პროექტის 
გუნდი ეფექტური ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ი 
აღნიშნავს, რომ სათემო საჩივრები შეტანილია გამოქვეყნებულ SMR-სა და EMR-ში, ის 
საჩივრები, რომლებიც უშუალოდ იქნა მიღებული ADB-ის დამკვირვებლების მიერ 
ადგილზე, არ არის შეტანილი ამ ანგარიშებში და არ არის გამოქვეყნებული. CRP-ის 
შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის პროექტზე კომენტარებში, ADB-ის ხელმძღვანელობამ 
განმარტა, რომ ბევრი არაფორმალური საკითხი, რომელიც ყოველდღიურად წამოიჭრება 
CLO-თან, სწრაფად წყდება მათი ოფიციალური საჩივრების პროცესში შეტანის საჭიროების 
გარეშე. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს მიდგომა შეესაბამება სტანდარტულ პრაქტიკას 
საქართველოში, სადაც საჩივრები, ჩვეულებრივ, წყდება ზეპირად, რაც შეესაბამება 
ადგილობრივ ადათ-წესებსა და პრაქტიკას. ვინაიდან CLO-ის როლი არის ინფორმაციის 

 
56 შენიშვნა 7, გვ. 28.  
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გადაცემა და ნდობის დამყარება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან, ამ 
საჩივრების ოფიციალურად აღრიცხვამ და გამოქვეყნებამ შეიძლება არ შეუწყოს ხელი ამ 
პროცესს და კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს. CRP-ი აფასებს ამ განმარტებას და არ 
ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
 
225. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 

 

226.რაც შეეხება ADB-ის მიერ EMR-ების მონიტორინგსა და მიმოხილვას და მათ მიერ 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და შეუსაბამობების გამოქვეყნებას, SPS-ის 

53-ე პუნქტი ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ ითვალისწინებს, რომ ADB-ის საჯარო 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შესაბამისად (ახლა ჩანაცვლებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკით), „ADB მოწოდებულია იმუშაოს 
მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს სოციალური და გარემოს დაცვის 
საკითხების შესახებ შესაბამისი (დადებითი თუ უარყოფითი) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა... ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის... რათა მათ შეძლონ პროექტის დიზაინისა და 
განხორციელების თვალსაზრისით შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდება … ADB განათავსებს 
შემდეგ საგარანტიო დოკუმენტებს თავის ვებსაიტზე: (iv) გარემოსდაცვითი… მონიტორინგის 

ანგარიშები, რომლებიც წარდგენილია მსესხებლების/კლიენტების მიერ პროექტის 

განხორციელების დროს, მიღებისთანავე“ (აქცენტები დამატებულია). 54-ე პუნქტი ადგენს, 

რომ „შინაარსიანი კონსულტაციები არის პროცესი, რომელიც… (ii) უზრუნველყოფს 
შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გამოქვეყნებას… ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანებისთვის“. CRP-ს არ მიუღია საკმარისი მტკიცებულება ADB-ის 

ქმედებებთან დაკავშირებით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები ასახავდეს 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და სოციალური მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას განხილვის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს, რომ გამოქვეყნებული EMR-ები შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას შესაბამისი და 

ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 
 
227.ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
228.CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 



78  
 

 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ57, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022)58, რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება. 
 

229.წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო 

დოკუმენტები, ADB-ს არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-

ის ძალისხმევა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
 
230. საბოლოო გზშ აშკარად მოითხოვს კონტრაქტორებისგან, რათა მათ მოამზადონ 

საკუთარი SEMP-ები, რომლებიც ეფუძნება საბოლოო გზშ-ისა და შესაბამისი EMP-ის 

მოთხოვნებს და წარმოადგენს პროექტის ყოვლისმომცველი გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის სისტემის ნაწილს. ADB-ის პროექტის გუნდთან და მდგრადი 

განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტთან დისკუსიისას, შესაბამისობის 

განხილვის ფარგლებში, CRP-მა მიიღო ინფორმაცია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები 

უზრუნველყოფს EMP-ის დეტალურობის დონეს და საჭირო შემარბილებელი ღონისძიებების 

პრაქტიკულ რეალიზებას ახდენს იმ თითოეული საპროექტო ღონისძიებისთვის, რომელსაც 

გზშ-ის შესაბამისად განსაზღვრული აქვს სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება. აქედან 

გამომდინარე, ნათელია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა SPS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამდენად, 

ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება 

საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 

პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან 

- L3 ნაწილთან ერთად TSEMP-ებისა და SSEMP-ების გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

231. CRP-ი აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ შეკვეთილი 

ანგარიშები მოიცავს მის მეორე შუალედურ ანგარიშს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, 

 
57 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
58 Review of Cultural Heritage Management Implementation, (კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
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განსაზღვრავს ძირითად რისკებს PCR-ისთვის და მათ შემცირებას, ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგად სამოქმედო გეგმას (CHGAP), რომელშიც შედის დანართი 

კონტრაქტორების მიერ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს დანარჩენი შედეგების მსგავსად, არც ეს დოკუმენტი არ იქნა 

გამოქვეყნებული. ეს დოკუმენტები შეიცავს არსებით ინფორმაციას კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ძეგლების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ცხოვრებასთან. პროექტის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებიც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებაზე, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი საზრუნავი და ინტერესები დაცულია. მოკლე მიმოხილვაში 

დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ნათქვამია, რომ 

CHGAP-ის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პროექტის ვებსაიტიდან, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს 

მტკიცებულება, რომ ეს ასეა. ვერც მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვერც კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა, რომელიც ასევე გამოქვეყნებულია პროექტის ვებსაიტზე, ვერ 

ჩაანაცვლებს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მეორე შუალედური საბოლოო 

ანგარიშისა და კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის სრულად 

გამოქვეყნებას. ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა ნაწილობრივ 

გამიზნულია გზშ-ში PCR-ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და, ამ 

ანგარიშის პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის შენიშვნების მიხედვით, მომზადებულია 

SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე შუალედური ანგარიში და CHGAP წარმოადგენს პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც 

განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის გამოქვეყნების 

სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძირითადი საბოლოო შედეგების 

გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

232. რაც შეეხება ADB-ის შეუსაბამობას SSEMP-ების, TSEMP-ების და NACHP-ის საბოლოო 

შედეგების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, CRP ადგენს, რომ ის ფაქტი, რომ ADB-მ ვერ 

უზრუნველყო მსესხებლის მიერ დოკუმენტების ადეკვატური გამოქვეყნება, ხელს უშლის 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ინფორმირებულ მონაწილეობას. ეს ზიანს 

აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს, მაგრამ CRP-ს არ აქვს მკაფიო 

მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი მატერიალური 

ზიანი ან რომ მომავალი ზიანი დაზუსტებით არის ცნობილი გონივრულ ფარგლებში. ADB-

ის ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება გამოსასწორებელი ქმედებების შეთავაზება AMP-ის 

190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. თუმცა, ზიანის დარჩენილი რისკის გათვალისწინებით, CRP 

მოელის, რომ ADB მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს CRP-ის მიერ ADB-ის დადგენილი 

შეუსაბამობის საკითხის გადაწყვეტა TSEMP-ების, SSEMP-ების და NACHP-ის მეორე 

შუალედური ანგარიშისა და ზოგადი კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის 

გამოქვეყნების გზით.   
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F.გენდერი 

 

233. SPS გარემოს უსაფრთოხების პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ 
„შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და 
რისკების განსაზღვრას, რომლებიც შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-
ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“  

პოლიტიკა დამატებით მიუთითებს სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარების 

აუცილებლობაზე საჭიროების შესაბამისად. SPS ასევე მოიცავს კონკრეტულ დებულებებს, 

რომლებიც უკავშირდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ტერიტორიების და 

პროექტის საკვლევი ტერიტორიის SPS, დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს 

ტერიტორიაზე ზემოქმედების კონცეფციას. SPS აღწერს საბაზისო მონაცემებს, და 

შემოთავაზებულ აქტივობებს პროექტის ტერიტორიაზე, მათ შორის იმ მოქმედებებს, 

რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პროექტთან.  

 

234. KVDP მომზადების/განვითარების პროცესი მნიშვნელოვანი იქნება ხადას ხეობის 

მომავალი განვითარების ჩარჩოს ჩამოყალიბებისთვის. თუმცა, საბოლოო შედეგები არ 

გამოვლინდება 2023 წლამდე. EIA შესწორების შემდეგ, ზაქათკარი-გუდაურის ახალი გზის 

საკითხი და KVDP კონტექსტი ჯერ კიდევ არ არის მკაფიო. მეტიც, KVDP არ შეეხება ყველა 

სოფელს, რომელიც მდებარეობს ზაქათკარი-გუდაურის გზის სიახლოვეს, რაც საჩივრის 

ერთერთი თემაა; რჩება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკები, რაც 

განპირობებულია ADB-ს საბჭოს წინა შეუსაბამობით, კერძოდ კი ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი გზის მოწყობით.  

 

235. AMP-ის 187 პარაგრაფი მოითხოვს, რომ CRP გაითვალისწინოს ზიანი პროექტის არ 

არსებობის პირობებში. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც გამოწვეულია უარყოფითი თანმდევი 

ზემოქმედებით არ წარმოიქმნება პროექტის არ არსებობის პირობებში. სანაცვლოდ, ADB 

შესაბამისობაში რომ ყოფილიყო თანმდევი ზემოქმედების ანალიზის მოთხოვნებთან, მაშინ 

ნებისმიერი თანმდევი ზემოქმედება იდენტიფიცირებული, შეფასები და შერბილებული 

იქნებოდა EIA და EMP საშუალებით.  
 

236. მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

237.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 
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ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.59 

 

238.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)60. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

239.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 

 
59 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
60 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

240.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 
საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 
საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 
241.CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 
 
242.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 

243.CRP-ი ასევე შეშფოთებული იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ 

წვდომა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების წინასწარი შესწავლისა და 
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ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სა და მსოფლიო 

ბანკისათვის გაგზავნილი მოთხოვნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიშები დაფინანსდა 

მსოფლიო ბანკის მიერ, მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს მათი 

გამჟღავნების უფლებამოსილება, რადგან ანგარიშები მის საკუთრებაშია. CRP-მა მიიღო 

ინფორმაცია, რომ ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის პროექტის 

დამტკიცებამდე გამართული დისკუსიები მივიდა შეთანხმებამდე, რომ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ხელმისაწვდომს გახდიდა ამ ანგარიშებს ყველასთვის, ვინც 

მივიდოდა მათ ოფისში თბილისში და მოითხოვდა ანგარიშებს. მაგრამ არ იყო შეთანხმება 

მათი ონლაინ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რაც გაზრდიდა ანგარიშებზე 

ხელმისაწვდომობას. ამ ორი ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ინსპექტირებისთვის მოთხოვნის 

შემთხვევაში ნახსენებია პროექტის საინფორმაციო ბუკლეტში, რომელიც ADB-მ გაავრცელა 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ასევე მოკლე მიმოხილვაში 
დაინტერესებული მხარეებისთვის: მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება.61 
 
244. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.62 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.63 მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
245.როგორც აღნიშნულია ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებში (მაგ., ნაწილი D PCR-ის შესახებ), 

კონტრაქტორების მხრიდან შეტყობინებულ იქნა მრავალი შეუსაბამობის შესახებ 

ორგანიზაციის შიგნით, ADB-ის სპეციალისტთა საზოგადოებისა და გარემოს 

დამკვირვებლების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ამზადებს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

 
61 შენიშვნა 3. 
62 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
63 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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განსახილველად წარუდგენს მათ ADB-ს, CRP-ის მიერ შიდა დოკუმენტების განხილვა 

მიუთითებს, რომ ADB-ის გამოხმაურება არ იყო ეფექტური იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

EMR-ები იძლეოდა ადეკვატურ ზოგად სურათს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მუშაობის შესახებ, რამდენადაც ეს ცნობილი იყო ADB-ის პროექტის 

ჯგუფისათვის.   
 
246.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
247.SEMPs-TSEMPs/SSEMPs-ის საკითხი განხილულია წინამდებარე ანგარიშის C ნაწილში. 

კონსულტაციები შემოთავაზებულ ადგილებზე, ზემოქმედებებზე და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე ზოგიერთი დროებითი ობიექტისთვის ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან პროექტის შესაბამის სოფლებში (როგორც ეს დოკუმენტურად არის 

ასახული SMR-ებში).64 თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებს თავად ჰქონდეთ წვდომა TSEMP-ებზე და თავად SSEMP-ებზე.   
 

248.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 
249.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

 
64 საქართველოს მთავრობა. 2022. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, Social Monitoring 

Report (Semestral Report, July-December 2021). (საქართველო: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-

კობი) გზის პროექტი, სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (სემესტრული ანგარიში, 2021 წლის ივლისი-

დეკემბერი)). დანართი No. 3 - სამშენებლო ეტაპზე ჩატარებული კონსულტაციების შეჯამება. თბილისი: გვ. 56-
75. 
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ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 

250. მომჩივნების შეხედულება. მომჩივნები ირწმუნებიან, რომ რამდენიმე სოფელი 

პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული როგორც „ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული“, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროექტის გეგმები, რომლებიც ზემოქმედებს 

ამ სოფლებზე. საჩივარი შეეხება კონკრეტულად გუდაურის და ზაქათკარის არსებული 

დამაკავშირებელი გზის აღდგენას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

ტერიტორიაზე მისასვლელად, ასევე გეგმას, რომ ეს გზა მომავალში უნდა გახდეს მუდმივი 

მოხმარების გზა. ეს საკითხი კითხვებს აჩენს ასევე პროექტის ხადას ხეობაზე ზემოქედების 

კუთხით, რაც განპირობებულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA ანგარიშის 

მიღმა დატოვებით. მომჩივნების წარმომადგენლებმა მოგვიანებით უთხრეს CRP-ს, რომ 

ისინი ღელავენ კაიშაურნი, ჯღმიანი და სეტურები სოფლებზე, რომლებიც მდებარეობს 

ზაქათკარსა და გუდაურს შორის, და გათვალისწინებული არ არის, როგორც ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული სოფლები. 

 

251. CRP-ს შესაბამისობის ანგარიშში გამოიკვეთა ADB შეუსაბამობის მტკიცებულება, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის განახლება არ არის 

ასახული EIA პროცესში. CRP-ის TOR-ში გათვალისწინებული იქნა CRP-ის მიერ EIA საკვლევ 

ტერიტორიაზე და პროექტის კომპონენტებზე რეაგირება.  

 

252. ADB ხელმძღვანელობის შეხედულება. ADB ხელმძღვანელობის პასუხის თანახმად, 

ზაქათკარიდან გუდაურისკენ გასასვლელი გზა მოწესრიგდება დროებით, სამშენებლო 

სამუშაოების დროს, რათა ხელმისაწვდომი იყოს ნარჩენების განკარგვის ადგილები და სხვა 

სამშენებლო დანიშნულების ობიექტები, რაც აუცილებელია გარემოს მართვის გეგმის (EMP) 

მოთხოვნების შესაბამისად. მოხდა საბაზისო მონაცემების მოგროვება და შესაძლო 

ზემოქმედების შეფასება ამ გზისთვის. მეთოდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

მომზადდება სამუშაოების კონტრაქტორის მიერ ყველა დროებითი გზისთვის. ეს 

ინფორმაცია განიხილება და დამტკიცდება მშენებლობის ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი კონსულტანტის მიერ სამუშაოების დაწყებამდე. როგორც EIA არის 

მითითებული და განხილული იქნა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის დროს, 

არსებული გზა მომავალში გახდება მუდმივმოქმედი გზა. ADB-ს ხელმძღვანელობის პასუხში 

განმარტებულია, რომ ეს საკითხი განიხილება და შემოწმდება 2021 წელს, ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის (KVDP) მომზადების დროს. შემდგომ, განმახორციელებელი სააგენტო 

დამატებით შეისწავლის აღნიშნული გზის სავარაუდო ზემოქმედებას, შეიმუშავებს 
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შემარბილებელ ზომებს, და ჩაატარებს დამატებით კონსულტაციებს. გზის ამ მონაკვეთის EIA 

განახლდება, და მომზადდება LARP საკუთრების შეფასებაზე დაყრდნობით შესყიდვების 

განსახორციელებლად. აღნიშნული პროცესი წარიმართება მიწის საბაზრო ღირებულებაზე 

და სხვა აქტივების ჩანაცვლების ღირებულებაზე დაყრდნობით.  

 

253.  შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები. SPS გარემოს უსაფრთოხების 

პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ „შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, 
კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და რისკების განსაზღვრას, რომლებიც 
შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ 
რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“ ამ დოკუმენტში დამატებით არის განსაზღვრული 

სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარება საჭიროების შესაბამისად. SPS დამატებით 

შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს, რომლებიც უკავშირდება საპროექტო ტერიტორიას და 

მის შესწავლას. SPS დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს ტერიტორიაზე 

ზემოქმედების კონცეფციას. დანართი 1-ის დანართი, რომელიც მიმოიხილავს EIA ანგარიშს, 

ნათქვამია, რომ უნდა გადაისინჯოს საბაზისო მონაცემები, არსებული და შემოთავაზებული 

განვითარების აქტივობები და მათი ზემოქმედება, მათ შორის ისეთი ზემოქმედება, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება საპროექტო აქტივობებს. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

254. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა თავდაპირველად 

წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ეს კომპონენტი არ გახდა 

საბჭოს მიერ დადასტურებული პროექტის ნაწილი. თუმცა, EIA-ში ნათქვამია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება დიდველის ველზე 

მისასვლელად. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს გაუმჯობესებული 

თუ არსებული გზა, რომელიც მოწესრიგდება სამშენებლო მიზნებისთვის) ერთმანეთს 

დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას თაღოვანი ხიდის გავლით, რომელიც აშენდება 

პროექტის ფარგლებში, ასევე ერთმანეთს დააკავშირებს დიდველს და ხადას ხეობას.  

 

255. 2018 წლის მაისის მომზადებულ EIA საწყისი ანგარიში ნათქვამია (გვ.17), რომ 

შემოთავაზებული საპროექტო გზა ერთმანეთს დააკავშირებს გუდაურის ტერიტორიას ახალი 

ადგილობრივი გზების გამოყენებით (დასაშვები სიჩქარე 60 კილომეტრი საათში და 

მაქსიმალური დაქანება 8%). შემოთავაზებული გზა ზაქათკარსა და გუდაურს შორის ასევე 

ასახულია MoEPA პროექტის მშენებლობის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თარიღდება 2019 

წლის 25 აპრილით,65 და მითითებულია, როგორც ყაზბეგის ეროვნულ პარკში სატრანსპორტო 

მოძრაობის შემცირების, მისასვლელი გზის და მგზავრობის ხანგრძლივობის შემცირების 

შესაძლებლობა.  

 

256. EIA საბოლოო ანგარიშის ფოტო 46 არის რუკა (აღნიშნული ფოტო წინამდებარე 

ანგარიშში მოცემულია ნომრით 1), რომელიც ასახავს ზაქათკარის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის განლაგებას, მშენებლობის პროცესში წკერეს 

ხელმისაწვდომობისთვის. საბოლოო EIA ასევე მოიცავს ინფორმაციას მშენებლობის დროს 

 
65 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 86-106. 
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პროექტის მოედანზე მისასვლელად, მათ შორის ზაქათკარი-გუდაურის არსებული გზის 

გამოყენებით. საბოლოო EIA ანგარიშის 267 პარაგრაფში, რომელშიც მოცემულია ქვემოთ 

წარმოდგენილი ფოტო 1 აღნიშნულია, რომ გუდაურიდან დიდველზე მისასვლელი გზა 

საუკეთესო მარშრუტია ნარჩენების განთავსების ობიექტზე მისასვლელად. აქვე ნათქვამია, 

რომ დაგეგმილია გუდაურის გზა გახდება მუდმივი გზა. პარაგრაფში 274 ნათქვამია, რომ 

პროექტის ფარგლებში, გუდაურის გზა „შეიძლება გახდეს მუდმივი გზა“, დაახლოებით 4.9 კმ 

სიგრძით. ფოტო 49 ასახავს დაგეგმილი გუდაურის გზის განლაგებას. საბოლოო EIA ამავე 

პარაგრაფში ნათქვამია, რომ გზასთან დაკავშირებული შესაძლო ზემოქმედება შესწავლილი 

იქნება და EIA განახლდება შესაბამისად, თუ გზა გახდება მუდმივი.  საბოლოო EIA 

პარაგრაფში 978 ნათქვამია, რომ სამშენებლო პროცესი მითხოვს დიდი სამშენებლო ტექნიკის 

გადაადგილებას, რაც გამოიწვევს საცობს პოპულარულ საპროექტო გზაზე, მათ შორის 

„გზაზე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს გუდაურს და ზაქათკარს.“ 

257. მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

258.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.66 

 

259.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)67. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

 
66 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
67 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

260.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 
261.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების68 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 

262.CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ)69, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

 
68 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
69 შენიშვნა 121. 
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მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 
 

263.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

264.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
 
265. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.70 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 

 
70 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
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დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.71 მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
266.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

267.2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 
 
268.ADB-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

შესახებ და KVDP-ის მომზადების შედეგად შექმნილი საწყისი მასალები წარმოდგენილი და 

განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. დეტალური პრეზენტაციები 

თემის წევრებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმის, ასევე KVDP-ის წინასწარი ხედვის შესახებ 

გამოქვეყნებულია როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 
 

269.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 

 
71 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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270.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 
271.მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას.72 ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   
 

272.TSEMP და SSEMPs შეიძლება იყოს უაღრესად ტექნიკური და, შესაბამისად, რთული 

გასაგები ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის ან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, 

როდესაც საქმე მათ უფლებებს ან ინტერესებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ და 

შესაბამისი EMP თავად წარმოადგენს უაღრესად ტექნიკურ და მოცულობით დოკუმენტებს, 

თუმცა ისინი ADB-ის საგარანტიო ზომების გამოქვეყნების მოთხოვნების ცენტრშია. ამას 

ზუსტად ის მიზანი აქვს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც სურს გადახედოს 

მათ, მიეცეს ამის შესაძლებლობა, AIP-ის მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად. SPS და AIP 

მოითხოვს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას. 
 

c. ანალიზი და მიგნებები 
 

 
72 შენიშვნა 7, გვ. 28.  
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273. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 
 
274. ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
275.CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ73, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022)74, რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება. 
 

276.წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო 

დოკუმენტები, ADB-ს არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-

ის ძალისხმევა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
 

277. CRP-ი აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ შეკვეთილი 

ანგარიშები მოიცავს მის მეორე შუალედურ ანგარიშს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, 

განსაზღვრავს ძირითად რისკებს PCR-ისთვის და მათ შემცირებას, ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგად სამოქმედო გეგმას (CHGAP), რომელშიც შედის დანართი 

 
73 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
74 Review of Cultural Heritage Management Implementation, (კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
განხორციელების მიმოხილვა) 2022 წლის 13 ივნისი. ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
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კონტრაქტორების მიერ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს დანარჩენი შედეგების მსგავსად, არც ეს დოკუმენტი არ იქნა 

გამოქვეყნებული. ეს დოკუმენტები შეიცავს არსებით ინფორმაციას კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ძეგლების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ცხოვრებასთან. პროექტის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებიც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებაზე, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი საზრუნავი და ინტერესები დაცულია. მოკლე მიმოხილვაში 

დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ნათქვამია, რომ 

CHGAP-ის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პროექტის ვებსაიტიდან, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს 

მტკიცებულება, რომ ეს ასეა. ვერც მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვერც კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა, რომელიც ასევე გამოქვეყნებულია პროექტის ვებსაიტზე, ვერ 

ჩაანაცვლებს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მეორე შუალედური საბოლოო 

ანგარიშისა და კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის სრულად 

გამოქვეყნებას. ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა ნაწილობრივ 

გამიზნულია გზშ-ში PCR-ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და, ამ 

ანგარიშის პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის შენიშვნების მიხედვით, მომზადებულია 

SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე შუალედური ანგარიში და CHGAP წარმოადგენს პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც 

განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის გამოქვეყნების 

სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძირითადი საბოლოო შედეგების 

გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

E. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის სარგებელი  

 

278.მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

279.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 
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ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.75 

 

280.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)76. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

281.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 

 
75 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
76 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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282.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების77 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

283.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 
საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 
საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 
284.CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 
 

 
77 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 



96  
 

 

285.CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ)78, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 
 

286.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

287.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
 
288.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

 
78 შენიშვნა 121. 
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შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 
289. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.79 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.80 მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
290.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

291.2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 
 
292.CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი 

(3) მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

 
79 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
80 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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პირისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა 

და შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 

შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  
 
293.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
294.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 
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გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 
295.მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას.81 ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   
 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

296.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იყო როგორც 
პროექტის მომზადების, ასევე პროექტის განხორციელების მახასიათებელი. ADB-ის მიერ 
ორი საველე პროფესიული დამკვირვებლის დანიშვნამ ხელი შეუწყო ADB-ის ჩართულობას 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ის პროექტის 
გუნდი ეფექტური ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ი 
აღნიშნავს, რომ სათემო საჩივრები შეტანილია გამოქვეყნებულ SMR-სა და EMR-ში, ის 
საჩივრები, რომლებიც უშუალოდ იქნა მიღებული ADB-ის დამკვირვებლების მიერ 
ადგილზე, არ არის შეტანილი ამ ანგარიშებში და არ არის გამოქვეყნებული. CRP-ის 
შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის პროექტზე კომენტარებში, ADB-ის ხელმძღვანელობამ 
განმარტა, რომ ბევრი არაფორმალური საკითხი, რომელიც ყოველდღიურად წამოიჭრება 
CLO-თან, სწრაფად წყდება მათი ოფიციალური საჩივრების პროცესში შეტანის საჭიროების 
გარეშე. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს მიდგომა შეესაბამება სტანდარტულ პრაქტიკას 
საქართველოში, სადაც საჩივრები, ჩვეულებრივ, წყდება ზეპირად, რაც შეესაბამება 
ადგილობრივ ადათ-წესებსა და პრაქტიკას. ვინაიდან CLO-ის როლი არის ინფორმაციის 
გადაცემა და ნდობის დამყარება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან, ამ 
საჩივრების ოფიციალურად აღრიცხვამ და გამოქვეყნებამ შეიძლება არ შეუწყოს ხელი ამ 
პროცესს და კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს. CRP-ი აფასებს ამ განმარტებას და არ 
ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
 
297. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 

 
81 შენიშვნა 7, გვ. 28.  
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298.ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
299.CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ82, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022)83, რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება. 
 

300. რაც შეეხება ADB-ის შეუსაბამობას SSEMP-ების, TSEMP-ების და NACHP-ის საბოლოო 

შედეგების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, CRP ადგენს, რომ ის ფაქტი, რომ ADB-მ ვერ 

უზრუნველყო მსესხებლის მიერ დოკუმენტების ადეკვატური გამოქვეყნება, ხელს უშლის 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ინფორმირებულ მონაწილეობას. ეს ზიანს 

აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს, მაგრამ CRP-ს არ აქვს მკაფიო 

მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი მატერიალური 

ზიანი ან რომ მომავალი ზიანი დაზუსტებით არის ცნობილი გონივრულ ფარგლებში. ADB-

ის ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება გამოსასწორებელი ქმედებების შეთავაზება AMP-ის 

190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. თუმცა, ზიანის დარჩენილი რისკის გათვალისწინებით, CRP 

მოელის, რომ ADB მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს CRP-ის მიერ ADB-ის დადგენილი 

შეუსაბამობის საკითხის გადაწყვეტა TSEMP-ების, SSEMP-ების და NACHP-ის მეორე 

შუალედური ანგარიშისა და ზოგადი კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის 

გამოქვეყნების გზით.   

 

G. იძულებითი განსახლება  

 

 
82 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
83 Review of Cultural Heritage Management Implementation, (კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
განხორციელების მიმოხილვა) 2022 წლის 13 ივნისი. ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
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301. SPS გარემოს უსაფრთოხების პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ 
„შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და 
რისკების განსაზღვრას, რომლებიც შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-
ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“  

პოლიტიკა დამატებით მიუთითებს სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარების 

აუცილებლობაზე საჭიროების შესაბამისად. SPS ასევე მოიცავს კონკრეტულ დებულებებს, 

რომლებიც უკავშირდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ტერიტორიების და 

პროექტის საკვლევი ტერიტორიის SPS, დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს 

ტერიტორიაზე ზემოქმედების კონცეფციას. SPS აღწერს საბაზისო მონაცემებს, და 

შემოთავაზებულ აქტივობებს პროექტის ტერიტორიაზე, მათ შორის იმ მოქმედებებს, 

რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პროექტთან.  

 

302. CRP-ის შესაბამისობის განსაზღვრის დროს გამოირკვა, რომ არსებობს შეუსაბამობის 

მტკიცებულება ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA პროცესიდან ამოღების 

გათვალისწინებით. შესაბამისობის შესწავლის პროცესში გამოირკვა, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ უფრო მეტად ექცევა, ვიდრე 

მისასვლელი გზა. თაღოვანი ხიდი (ხიდი 3), რომელიც უნა აშენდეს ქვეშეთი კობის ახალი 

გზის ფარგლებში გუდაურს და ხადას ხეობას დააკავშირებს ერთმანეთს. ეს მოხდება იმის 

ხარჯზე, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა ერთმანეთს დაუკავშირეს პროექტის ახალ, მუდმივ 

ინფრასტრუქტურას. აღნიშნული თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და 

გუდაურის ტურისტული სივრცის გაფართოებას და ხადას ხეობის განვითარებას. ახალი 

მშენებლობით გამოწვეული ზემოქმედება იქნება სხვადასხვა ხარისხის, მიუხედავად 

ზაქათკარი-გუდაურის დამაკავშირებელი გზის მდგომარეობისა; მიუხედავად იმისა 

გამოყენებული იქნება თუ არა დროებით განახლებული გზა სამშენებლო ტექნიკის 

მოძრაობისთვის, დროთა განმავლობაში პროექტის ფარგლებში ზაქათკარი-გუდაურის გზა 

განახლდება. აღნიშნული გამოიწვევს საპროექტო ტერიტორიის ზემოქმედების გაფართოებას. 

შედეგად, ADB-მ უნდა უზრუნველეყო, რომ ხადას ხეობის და გუდაურის ახალი 

დამაკავშირებელი გზის საბოლოო EIA-ში გათვალისწინებული ყოფილიყო თანმდევი 

ზემოქმედება. 

 

303. CRP მიიჩნევს, რომ ADB არ შეესაბამებოდა საბჭოს წინა შესწავლის და განხილვის 

მოთხოვნებს, რომლებიც გათვალისწინებულია SPS 56-ე პარაგრაფით, და ვერ უზრუნველყო 

პროექტის გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი გზის ზემოქმედების სრულად 

ასახვა საბოლოო EIA-ში, რაც მოთხოვნილია SPS გარემოს უსაფრთხოების პოლიტიკის მე-2 

პრინციპით. საბჭოს დადასტურების შემდგომ პერიოდში, CRP ვერ მოიძია ADB სხვა 

შეუსაბამობა, რომელიც უკავშირდება ზაქათკარი-გუდაურის გზის საკითხს. 

 

304. EIA შესწორების შემდეგ, ახალი ზაქათკარი-გუდაურის გზის პროექტი 

დასრულებული არ იყო 2022 წლის ივნისის მდგომარეობით, და ჯერ კიდევ არ იყო 

განსაზღვრული KVDP შინაარსი. მეტიც, KVDP არ შეეხება ზაქათკარი-გუდაურის გზას, რაც 

საჩივრის მთავარი საკითხი იყო; რჩება პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკები, რაც 

გამოწვეულია ADB-ს საბჭოს დასტურის წინა შეუსაბამობით, კერძოდ იმ გარემოებით, რომ არ 

შეფასდა ზაქათკარი-გუდაურის და ხადას ხეობის დამაკავშირებელი ხიდი N3 

დაკავშირებული თანმდევი ზემოქმედება.  თუმცა, KVDP მომზადების მიმდინარე პროცესის 
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გათვალისწინებით, და გუდურის რეკრეაციული ზონის და გუდაურის გენერალური გეგმის 

გათვალისწინებით, CRP მიიჩნევს, რომ პირდაპირი და მატერიალური რისკის რეალიზების 

ალბათობა მკაფიო არ არის. შესაბამისად, ADB ხელმძღვანელობას არ ეკისრება AMP-ს 190 

პარაგრაფით გათვალისწინებული მაკორექტირებელი მოქმედებების შეთავაზების 

პასუხისმგებლობა. თუმცა, დარჩენილი პირდაპირი და მატერიალური რისკების 

გათვალისწინებით, CRP რეკომენდაციას უწევს მაკორექტირებელი მოქმედებების სამოქმედო 

გეგმის მომზადებას ხელმძღვანელობის მიერ, რათა CRP შეძლოს მონიტორინგის წარმოება.  
 

305. მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

306.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში. 

 

307.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
308.SEMPs-TSEMPs/SSEMPs-ის საკითხი განხილულია წინამდებარე ანგარიშის C ნაწილში. 

კონსულტაციები შემოთავაზებულ ადგილებზე, ზემოქმედებებზე და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე ზოგიერთი დროებითი ობიექტისთვის ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან პროექტის შესაბამის სოფლებში (როგორც ეს დოკუმენტურად არის 

ასახული SMR-ებში).84 თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებს თავად ჰქონდეთ წვდომა TSEMP-ებზე და თავად SSEMP-ებზე.   

 
84 საქართველოს მთავრობა. 2022. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, Social Monitoring 

Report (Semestral Report, July-December 2021). (საქართველო: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-
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309.CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  
 
310.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 

311. მომჩივნების შეხედულება. მომჩივნები ირწმუნებიან, რომ რამდენიმე სოფელი 

პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული როგორც „ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული“, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროექტის გეგმები, რომლებიც ზემოქმედებს 

ამ სოფლებზე. საჩივარი შეეხება კონკრეტულად გუდაურის და ზაქათკარის არსებული 

დამაკავშირებელი გზის აღდგენას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

ტერიტორიაზე მისასვლელად, ასევე გეგმას, რომ ეს გზა მომავალში უნდა გახდეს მუდმივი 

მოხმარების გზა. ეს საკითხი კითხვებს აჩენს ასევე პროექტის ხადას ხეობაზე ზემოქედების 

კუთხით, რაც განპირობებულია ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის EIA ანგარიშის 

მიღმა დატოვებით. მომჩივნების წარმომადგენლებმა მოგვიანებით უთხრეს CRP-ს, რომ 

ისინი ღელავენ კაიშაურნი, ჯღმიანი და სეტურები სოფლებზე, რომლებიც მდებარეობს 

 
კობი) გზის პროექტი, სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (სემესტრული ანგარიში, 2021 წლის ივლისი-

დეკემბერი)). დანართი No. 3 - სამშენებლო ეტაპზე ჩატარებული კონსულტაციების შეჯამება. თბილისი: გვ. 56-
75. 
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ზაქათკარსა და გუდაურს შორის, და გათვალისწინებული არ არის, როგორც ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული სოფლები. 

 

312. CRP-ს შესაბამისობის ანგარიშში გამოიკვეთა ADB შეუსაბამობის მტკიცებულება, რაც 

გამოიხატება იმაში, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზის მონაკვეთის განახლება არ არის 

ასახული EIA პროცესში. CRP-ის TOR-ში გათვალისწინებული იქნა CRP-ის მიერ EIA საკვლევ 

ტერიტორიაზე და პროექტის კომპონენტებზე რეაგირება.  

 

313. ADB ხელმძღვანელობის შეხედულება. ADB ხელმძღვანელობის პასუხის თანახმად, 

ზაქათკარიდან გუდაურისკენ გასასვლელი გზა მოწესრიგდება დროებით, სამშენებლო 

სამუშაოების დროს, რათა ხელმისაწვდომი იყოს ნარჩენების განკარგვის ადგილები და სხვა 

სამშენებლო დანიშნულების ობიექტები, რაც აუცილებელია გარემოს მართვის გეგმის (EMP) 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

 

314.  შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები. SPS გარემოს უსაფრთოხების 

პოლიტიკის პრინციპი 2 მოითხოვს პროექტის მიერ „შესაძლო პირდაპირი, ირიბი, 
კუმულატიური, და გამოწვეული ზემოქმედებების და რისკების განსაზღვრას, რომლებიც 
შეეხება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ... და ფიზიკურ კულტურულ 
რესურსებს საპროექტო ტერიტორიაზე.“ ამ დოკუმენტში დამატებით არის განსაზღვრული 

სტრატეგიული გარემოს შეფასების ჩატარება საჭიროების შესაბამისად. SPS დამატებით 

შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს, რომლებიც უკავშირდება საპროექტო ტერიტორიას და 

მის შესწავლას. SPS დანართი 1, პარაგრაფი 6 დეტალურად აღწერს ტერიტორიაზე 

ზემოქმედების კონცეფციას. დანართი 1-ის დანართი, რომელიც მიმოიხილავს EIA ანგარიშს, 

ნათქვამია, რომ უნდა გადაისინჯოს საბაზისო მონაცემები, არსებული და შემოთავაზებული 

განვითარების აქტივობები და მათი ზემოქმედება, მათ შორის ისეთი ზემოქმედება, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება საპროექტო აქტივობებს. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

315. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა თავდაპირველად 

წარმოადგენდა პროექტის ნაწილს, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ეს კომპონენტი არ გახდა 

საბჭოს მიერ დადასტურებული პროექტის ნაწილი. თუმცა, EIA-ში ნათქვამია, რომ არსებული 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება დიდველის ველზე 

მისასვლელად. CRP აღნიშნავს, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა (იქნება ეს გაუმჯობესებული 

თუ არსებული გზა, რომელიც მოწესრიგდება სამშენებლო მიზნებისთვის) ერთმანეთს 

დააკავშირებს გუდაურს და ხადას ხეობას თაღოვანი ხიდის გავლით, რომელიც აშენდება 

პროექტის ფარგლებში, ასევე ერთმანეთს დააკავშირებს დიდველს და ხადას ხეობას.  

 

316. 2018 წლის მაისის მომზადებულ EIA საწყისი ანგარიში ნათქვამია (გვ.17), რომ 

შემოთავაზებული საპროექტო გზა ერთმანეთს დააკავშირებს გუდაურის ტერიტორიას ახალი 

ადგილობრივი გზების გამოყენებით (დასაშვები სიჩქარე 60 კილომეტრი საათში და 

მაქსიმალური დაქანება 8%). შემოთავაზებული გზა ზაქათკარსა და გუდაურს შორის ასევე 
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ასახულია MoEPA პროექტის მშენებლობის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თარიღდება 2019 

წლის 25 აპრილით,85 და მითითებულია, როგორც ყაზბეგის ეროვნულ პარკში სატრანსპორტო 

მოძრაობის შემცირების, მისასვლელი გზის და მგზავრობის ხანგრძლივობის შემცირების 

შესაძლებლობა.  

 

317. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია ადგილობრივი დასაქმების 

შესახებ. 

 

318.ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.86 

 

319.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)87. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 

 
85 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 86-106. 
86 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
87 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
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არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

320.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 
ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

321.2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 
პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 
საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 
საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 
საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 
დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და 
(vi) საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის 
განახლებაში. 
 
322.CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 
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შესახებ)88, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 
 

323.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

324.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  
325.CRP-ი აღიარებს ამ ძალისხმევას. თუმცა, CRP-მა მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, რომ 

PMCSC-ის კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების საკონტაქტო ინფორმაცია არ 

იყო წარმოდგენილი და რომ საინფორმაციო დაფებზე განთავსებული ინფორმაცია 

არსებული რუკების შესახებ არასაკმარისი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასარკვევად, თუ სად იქნებოდა განთავსებული პროექტის ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებთან მიმართებით, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელების ან პირუტყვის 

გადასასვლელების დაშორება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების მიწის 

ნაკვეთებიდან. ასეთი ინფორმაცია მოცემულია დიდ საპროექტო რუკებზე, მაგრამ ასეთი 

რუკები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მუნიციპალურ ოფისებში; ქვეშეთში პროექტის 

საინფორმაციო ჯიხურში; და ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში 

 
88 შენიშვნა 121. 
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თბილისში. ეს ნაკლოვანება ხაზს უსვამს რეგულარული სათემო კონსულტაციების 

გაგრძელების აუცილებლობას, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო დეტალური 

ინფორმაციის პრეზენტაცია და განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა 

კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
 
326.ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 
 
327. 2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.89 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“. მას შემდეგ, 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  
 
328.ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  
 

329.ADB-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

შესახებ და KVDP-ის მომზადების შედეგად შექმნილი საწყისი მასალები წარმოდგენილი და 

განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. დეტალური პრეზენტაციები 

თემის წევრებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმის, ასევე KVDP-ის წინასწარი ხედვის შესახებ 

 
89 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
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გამოქვეყნებულია როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 
330.როგორც აღნიშნულია ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებში (მაგ., ნაწილი D PCR-ის შესახებ), 

კონტრაქტორების მხრიდან შეტყობინებულ იქნა მრავალი შეუსაბამობის შესახებ 

ორგანიზაციის შიგნით, ADB-ის სპეციალისტთა საზოგადოებისა და გარემოს 

დამკვირვებლების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ამზადებს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

განსახილველად წარუდგენს მათ ADB-ს, CRP-ის მიერ შიდა დოკუმენტების განხილვა 

მიუთითებს, რომ ADB-ის გამოხმაურება არ იყო ეფექტური იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

EMR-ები იძლეოდა ადეკვატურ ზოგად სურათს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მუშაობის შესახებ, რამდენადაც ეს ცნობილი იყო ADB-ის პროექტის 

ჯგუფისათვის.   
 
331.CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი 

(3) მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა 

და შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 

შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  
 
332.თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია 

პროექტის ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ 

და ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და 

პროექტის გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების 

უფრო მცირე ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების 

სანაყაროს უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  
 
333.როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 
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ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება. 
 
334.მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას.90 ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   
 

335.TSEMP და SSEMPs შეიძლება იყოს უაღრესად ტექნიკური და, შესაბამისად, რთული 

გასაგები ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის ან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, 

როდესაც საქმე მათ უფლებებს ან ინტერესებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ და 

შესაბამისი EMP თავად წარმოადგენს უაღრესად ტექნიკურ და მოცულობით დოკუმენტებს, 

თუმცა ისინი ADB-ის საგარანტიო ზომების გამოქვეყნების მოთხოვნების ცენტრშია. ამას 

ზუსტად ის მიზანი აქვს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც სურს გადახედოს 

მათ, მიეცეს ამის შესაძლებლობა, AIP-ის მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად. SPS და AIP 

მოითხოვს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას. 
 
336. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 

 
90 შენიშვნა 7, გვ. 28.  
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გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 

 

337.რაც შეეხება ADB-ის მიერ EMR-ების მონიტორინგსა და მიმოხილვას და მათ მიერ 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და შეუსაბამობების გამოქვეყნებას, SPS-ის 

53-ე პუნქტი ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ ითვალისწინებს, რომ ADB-ის საჯარო 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შესაბამისად (ახლა ჩანაცვლებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკით), „ADB მოწოდებულია იმუშაოს 
მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს სოციალური და გარემოს დაცვის 
საკითხების შესახებ შესაბამისი (დადებითი თუ უარყოფითი) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა... ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის... რათა მათ შეძლონ პროექტის დიზაინისა და 
განხორციელების თვალსაზრისით შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდება … ADB განათავსებს 
შემდეგ საგარანტიო დოკუმენტებს თავის ვებსაიტზე: (iv) გარემოსდაცვითი… მონიტორინგის 

ანგარიშები, რომლებიც წარდგენილია მსესხებლების/კლიენტების მიერ პროექტის 

განხორციელების დროს, მიღებისთანავე“ (აქცენტები დამატებულია). 54-ე პუნქტი ადგენს, 

რომ „შინაარსიანი კონსულტაციები არის პროცესი, რომელიც… (ii) უზრუნველყოფს 
შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გამოქვეყნებას… ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანებისთვის“. CRP-ს არ მიუღია საკმარისი მტკიცებულება ADB-ის 

ქმედებებთან დაკავშირებით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები ასახავდეს 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და სოციალური მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას განხილვის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს, რომ გამოქვეყნებული EMR-ები შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას შესაბამისი და 

ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 
 
338.ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
339.წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო 

დოკუმენტები, ADB-ს არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-

ის ძალისხმევა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
 
340. საბოლოო გზშ აშკარად მოითხოვს კონტრაქტორებისგან, რათა მათ მოამზადონ 

საკუთარი SEMP-ები, რომლებიც ეფუძნება საბოლოო გზშ-ისა და შესაბამისი EMP-ის 

მოთხოვნებს და წარმოადგენს პროექტის ყოვლისმომცველი გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის სისტემის ნაწილს. ADB-ის პროექტის გუნდთან და მდგრადი 

განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტთან დისკუსიისას, შესაბამისობის 

განხილვის ფარგლებში, CRP-მა მიიღო ინფორმაცია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები 

უზრუნველყოფს EMP-ის დეტალურობის დონეს და საჭირო შემარბილებელი ღონისძიებების 
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პრაქტიკულ რეალიზებას ახდენს იმ თითოეული საპროექტო ღონისძიებისთვის, რომელსაც 

გზშ-ის შესაბამისად განსაზღვრული აქვს სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება. აქედან 

გამომდინარე, ნათელია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა SPS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამდენად, 

ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება 

საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 

პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან 

- L3 ნაწილთან ერთად TSEMP-ებისა და SSEMP-ების გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

341. CRP-ი აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ შეკვეთილი 

ანგარიშები მოიცავს მის მეორე შუალედურ ანგარიშს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, 

განსაზღვრავს ძირითად რისკებს PCR-ისთვის და მათ შემცირებას, ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგად სამოქმედო გეგმას (CHGAP), რომელშიც შედის დანართი 

კონტრაქტორების მიერ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს დანარჩენი შედეგების მსგავსად, არც ეს დოკუმენტი არ იქნა 

გამოქვეყნებული. ეს დოკუმენტები შეიცავს არსებით ინფორმაციას კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ძეგლების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ცხოვრებასთან. პროექტის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებიც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებაზე, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი საზრუნავი და ინტერესები დაცულია. მოკლე მიმოხილვაში 

დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ნათქვამია, რომ 

CHGAP-ის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პროექტის ვებსაიტიდან, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს 

მტკიცებულება, რომ ეს ასეა. ვერც მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვერც კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა, რომელიც ასევე გამოქვეყნებულია პროექტის ვებსაიტზე, ვერ 

ჩაანაცვლებს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მეორე შუალედური საბოლოო 

ანგარიშისა და კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის სრულად 

გამოქვეყნებას. ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა ნაწილობრივ 

გამიზნულია გზშ-ში PCR-ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და, ამ 

ანგარიშის პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის შენიშვნების მიხედვით, მომზადებულია 

SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე შუალედური ანგარიში და CHGAP წარმოადგენს პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც 

განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის გამოქვეყნების 

სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძირითადი საბოლოო შედეგების 

გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 



113 
 

 

342. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა 

ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, 

ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის 

პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 

ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში. 

 

343.შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)91. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

344.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 
გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 
პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 
გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 
რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 
კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 

 
91 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 



114  
 

 

ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 
თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 
განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
პირების უფლებები. 
 
345.დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების92 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის ადრე 

გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   
 
346.CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 
 

347.2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  
 

 
92 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
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348.საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის 

საპროექტო საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და 

დიდი საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  

 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

349.CRP-ი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იყო როგორც 
პროექტის მომზადების, ასევე პროექტის განხორციელების მახასიათებელი. ADB-ის მიერ 
ორი საველე პროფესიული დამკვირვებლის დანიშვნამ ხელი შეუწყო ADB-ის ჩართულობას 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ის პროექტის 
გუნდი ეფექტური ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ი 
აღნიშნავს, რომ სათემო საჩივრები შეტანილია გამოქვეყნებულ SMR-სა და EMR-ში, ის 
საჩივრები, რომლებიც უშუალოდ იქნა მიღებული ADB-ის დამკვირვებლების მიერ 
ადგილზე, არ არის შეტანილი ამ ანგარიშებში და არ არის გამოქვეყნებული. CRP-ის 
შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის პროექტზე კომენტარებში, ADB-ის ხელმძღვანელობამ 
განმარტა, რომ ბევრი არაფორმალური საკითხი, რომელიც ყოველდღიურად წამოიჭრება 
CLO-თან, სწრაფად წყდება მათი ოფიციალური საჩივრების პროცესში შეტანის საჭიროების 
გარეშე. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს მიდგომა შეესაბამება სტანდარტულ პრაქტიკას 
საქართველოში, სადაც საჩივრები, ჩვეულებრივ, წყდება ზეპირად, რაც შეესაბამება 
ადგილობრივ ადათ-წესებსა და პრაქტიკას. ვინაიდან CLO-ის როლი არის ინფორმაციის 
გადაცემა და ნდობის დამყარება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან, ამ 
საჩივრების ოფიციალურად აღრიცხვამ და გამოქვეყნებამ შეიძლება არ შეუწყოს ხელი ამ 
პროცესს და კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს. CRP-ი აფასებს ამ განმარტებას და არ 
ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
 
350. რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს 
ADB-ის შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 
მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 
მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 
მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა. 

 

351.რაც შეეხება ADB-ის მიერ EMR-ების მონიტორინგსა და მიმოხილვას და მათ მიერ 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და შეუსაბამობების გამოქვეყნებას, SPS-ის 
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53-ე პუნქტი ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ ითვალისწინებს, რომ ADB-ის საჯარო 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შესაბამისად (ახლა ჩანაცვლებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკით), „ADB მოწოდებულია იმუშაოს 
მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს სოციალური და გარემოს დაცვის 
საკითხების შესახებ შესაბამისი (დადებითი თუ უარყოფითი) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა... ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის... რათა მათ შეძლონ პროექტის დიზაინისა და 
განხორციელების თვალსაზრისით შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდება … ADB განათავსებს 
შემდეგ საგარანტიო დოკუმენტებს თავის ვებსაიტზე: (iv) გარემოსდაცვითი… მონიტორინგის 

ანგარიშები, რომლებიც წარდგენილია მსესხებლების/კლიენტების მიერ პროექტის 

განხორციელების დროს, მიღებისთანავე“ (აქცენტები დამატებულია). 54-ე პუნქტი ადგენს, 

რომ „შინაარსიანი კონსულტაციები არის პროცესი, რომელიც… (ii) უზრუნველყოფს 
შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გამოქვეყნებას… ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანებისთვის“. CRP-ს არ მიუღია საკმარისი მტკიცებულება ADB-ის 

ქმედებებთან დაკავშირებით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები ასახავდეს 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და სოციალური მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას განხილვის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს, რომ გამოქვეყნებული EMR-ები შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას შესაბამისი და 

ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 
 
352.ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 

57-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 
 
353.CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ93, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022)94, რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

 
93 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
94 Review of Cultural Heritage Management Implementation, (კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
განხორციელების მიმოხილვა) 2022 წლის 13 ივნისი. ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
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მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება. 
 

354.წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო 

დოკუმენტები, ADB-ს არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-

ის ძალისხმევა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
 
 

ცხრილი 4: პასუხისმგებლობების მატრიცა 
 

საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

1. გარემოზე ზემოქმედება  

1.1 გარემოზე 

ზემოქმედების 

შეფასება, 

კვლევის 

სფერო და  

პროექტის 

კომპონენტები 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას  

საბჭოს დადასტურების წინ 

განსაზღვრული კომპლექსური 

შემოწმების ვალდებულებასა და  SPS-ის 

56-ე მუხლით დადგენილ განხილვის 

ვალდებულებასთან. ეს გულისხმობს 

საბოლოო გზშ-ში პროექტით 

გამოწვეული ზემოქმედების 

ადეკვატურად გათვალისწინებას, რაც 

უკავშირდება  პროექტის ფარგლებში 

ხადის ხეობასა და  გუდაურს შორის 

კავშირის ჩამოყალიბებას, როგორც ამას 

მოითხოვს გარემოსდაცვითი 

საგარანტიო პოლიტიკის  SPS-ის მე-2 

პრინციპი. (იხილეთ პარაგრაფი 71.)  

 

არა რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

2. ჰაერი, ხმაური და ვიბრაცია  

2.1 ჰაერი CRP ადგენს, რომ ADB არ 

შეესაბამებოდა საბჭოს დასტურის წინ 

დადგენილი კომპლექსური 

შემოწმებისა და განხილვის 

ვალდებულებებს, რომლებიც 

გაწერილია SPS-ის 56-ე მუხლით და  

გულისხმობს ადეკვატური საბაზისო 

მონაცემების მოპოვებას საპროექტო 

ტერიტორიაზე ჰაერის ხარისხის 

შესახებ, საბოლოო გზშ-ში შესატანად, 

SPS-ის 1-ელი დანართის მე-5 და მე-9 

პარაგრაფების შესაბამისი 

დებულებების თანახმად (იხ, 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ღონისძიებების გარეშე 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

პარაგრაფი 89)  

2.2 ხმაური CRP ადგენს, რომ ADB არ 

შეესაბამებოდა საბჭოს დასტურის წინ 

დადგენილი კომპლექსური 

შემოწმებისა და განხილვის 

ვალდებულებებს, რაც 

გათვალისწინებულია SPS-ის 56-ე 

პარაგრაფით და გულისხმობს 

ადეკვატური საბაზისო მონაცემების 

მოპოვებას საპროექტო ტერიტორიაზე 

ხმაურის შესახებ, საბოლოო გზშ-ში 

შესატანად SPS-ის 1-ელი დანართის მე-

5 და მე-9 პარაგრაფების შესაბამისი 

დებულებების თანახმად (იხ. 

პარაგრაფი 103.) 

არა ღონისძიებების გარეშე 

3. მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები (PCR)  

3.1 საბჭოს 

დასტურის წინ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADB-ის საბჭოს დასტურის წინა 

კომპლექსური შემოწმება ვერ 

აკმაყოფილებდა მოთხოვნილ 

სტანდარტს SPS-ის 56-ე მუხლის 

შესაბამისად. ADB-მ არ დაადასტურა 

საბჭოს დამტკიცებამდე, რომ 

გამოვლენილი იყო პროექტის ყველა 

ძირითადი შესაძლო ზემოქმედება და 

რისკი გარემოზე; ან რომ PCR-ზე 

უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან 

აცილების, მათი მინიმუმამდე 

დაყვანისა და შერბილების ზომები 

ადეკვატურად იყო 

გათვალისწინებული საგარანტიო 

გეგმებსა და პროექტის დიზაინში; 

როგორც ამას მოითხოვდა SPS-ის 56-ე 

პარაგრაფი. კერძოდ, ADB-მ არ 

უზრუნველყო: (i) რომ შეფასების 

პროცესი დაფუძნებული ყოფილიყო 

PCR-თან დაკავშირებით შესაბამის 

საბაზისო მონაცემებზე SPS-ის 1-ელი 

დანართის მე-5 პარაგრაფის 

შესაბამისად და რომ გზშ მოიცავდა 

დეტალურ საბაზისო მონაცემებს 

პუნქტის შესაბამისად. SPS-ის 1-ელი 

დანართის მე-9 პარაგრაფის 

დიახ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სავალდებულო 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 საბჭოს 

დასტურის 

შემდგომ 

შესაბამისად; და (ii) რომ გზშ-ში 

შეფასებული ლანდშაფტზე 

ზემოქმედება და ამის თავიდან 

აცილება და შემცირება ასახავს 

ლანდშაფტის ინტეგრაციას SPS-ის PCR 

დებულებებში PCR-ის განმარტებით, 

რომელიც მოცემულია SPS-ის 1-ელი 

დანართის 45-ე პარაგრაფის მე-13 

სქოლიოში. შედეგად, ADB-ს არ შეეძლო 

რწმუნების უზრუნველყოფა, რომ 

საბოლოო გზშ-ის დეტალურობისა და 

კომპლექსურობის დონე პოტენციური 

ზემოქმედებისა და რისკების 

მნიშვნელობის თანაზომიერი იყო PCR-

თან მიმართებით, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის 1-ელი დანართი (იხ. 

პარაგრაფი 216). 

 

საბჭოს დამტკიცების შემდეგ, ADB-მ არ 

შეასრულა SPS-ის 58-ე პარაგრაფით 

გათვალისწინებული მონიტორინგისა 

და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობა ორი 

თვალსაზრისით:  

 

(i) მან არ უზრუნველყო საბჭოს 

დამტკიცების შემდგომ 

პერიოდში, PCR-ზე შესაძლო 

უარყოფითი ზემოქმედების 

ადეკვატური შეფასება და  

შემცირება, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის 

გარემოსდაცვითი გარანტიების 

მე-2 და მე-4 პრინციპები, 

პროექტის განხორციელების 

პროცესში NACHP-ისა და 

GeoGraphic-ის მიერ 

ჩატარებული დამატებითი 

სამუშაოების მიგნებების 

გათვალისწინებით  (იხ. 

პარაგრაფი 219.) 

(ii) ის არ ახორციელებდა 

პროექტის ზედამხედველობას 

ისე, რომ უზრუნველეყო, რომ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

გადადგმული ნაბიჯები 

სამშენებლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შედეგად PCR-ის 

მიმართ არსებული რისკების 

გადასაწყვეტად შესაბამისობაში 

ყოფილიყო SPS-ის 

გარემოსდაცვითი გარანტიების 

მე-4 პრინციპით დადგენილ 

იერარქიასთან. (იხ. პარაგრაფი 

220.) 

 

 

 

 

 

 

4. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება  და  პროექტის სარგებელი  

4.1 

უარყოფითი 

სოციალური 

ზემოქმედება 

 

უარყოფითი სოციალური 

ზემოქმედების გამოვლენასა და 

შემცირებასთან დაკავშირებით, CRP 

ადგენს, რომ  ADB არ შეესაბამებოდა 

საბჭოს დასტურის წინ დადგენილი 

კომპლექსური შემოწმებისა და 

განხილვის ვალდებულებებს, 

რომლებიც გაწერილია SPS-ის 56-ე 

მუხლით, რადგან მან, SPS 

გარემოსდაცვითი საგარანტიო 

ღონისძიებების მე-2 და მე-4 

პრინციპების შესაბამისად, ვერ 

უზრუნველყო საბოლოო გზშ-სა და 

მისი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

(EMP) ფარგლებში: 

 

(i) კონტრაქტორების მიერ 

მოლაპარაკებული მიწის 

შესყიდვის უარყოფითი 

სოციალური რისკების 

გამოვლენა და  ეფექტურად 

შერბილება;  

(ii) მიწის ხელმისაწვდომობის 

შეზღუდვის შედეგად ზოგიერთ 

ტერიტორიებზე მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიახ 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სავალდებულო 

ღონისძიება 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

შეზღუდვის უარყოფითი 

ზეგავლენისთვის ადეკვატური 

შემარბილებელი ზომების 

განსაზღვრა; 

(iii) გასცდა პროექტის ვიზუალური 

ზემოქმედების გამარტივებულ 

მტკიცებებს, რათა დაედგინა 

პროექტის ლანდშაფტზე 

ზემოქმედების უფრო ფართო 

სოციალური შედეგები; და 

(iv) უზრუნველყო უარყოფითი 

საოპერაციო ფაზის 

სოციალური ზემოქმედების 

ადეკვატური გამოვლენა და 

შემცირება, განსაკუთრებით 

ნაგვისა და ნარჩენების და 

თემის უსაფრთხოებისა და 

დაცულობის საკითხებთან 

დაკავშირებით.   

მოვალეობების შეუსრულებლობა 

ზემოხსენებული ოთხი (4) 

მიმართულებით იმას ნიშნავდა, რომ 

ADB-ს არ შეეძლო საბჭოს 

დამტკიცებამდე დაედასტურებინა, რომ 

გამოვლენილი იყო პროექტის ყველა 

ძირითადი შესაძლო სოციალური 

ზემოქმედება და რისკი; და რომ 

უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან 

აცილების, მისი მინიმუმამდე 

დაყვანისა და შემცირების ზომები 

ადეკვატურად იყო 

გათვალისწინებული საგარანტიო 

გეგმებსა და პროექტის დიზაინში; 

როგორც ამას მოითხოვდა SPS-ის 56-ე 

პარაგრაფი (იხ. პარაგრაფები 264-265.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

4.2 დადებითი 

ზემოქმედება 

და სარგებელი   

 CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას OM-

ის C3 ნაწილის მიხედვით, ADB-ის 
ოპერაციებში სოციალური 
განზომილებების ჩართვის შესახებ, 

რათა უზრუნველყოს, რომ პროექტის 

საბჭოს მიერ დამტკიცების წინ 

განხორციელებული სოციალური 

ანალიზის ფარგლებში 

ჩამოყალიბებული ყოფილიყო 

ღონისძიებები განხორციელების 

ზომებთან ერთად პროექტის 

სოციალური სარგებლის 

მაქსიმალურად გასაზრდელად. (იხ. 

პარაგრაფი 312.) 

 

საბჭოს დამტკიცების შემდგომ 

პერიოდში, CRP ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას OM-ის C3/BP ნაწილის 

6(iii) პარაგრაფით გათვალისწინებულ 

პასუხისმგებლობასთან, პროექტის 

დიზაინით პროექტის სარგებლის 

მაქსიმალურად გაზრდის 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. 

(იხ. პარაგრაფი 314.) 

არ 

შეესაბამება: 

AMP-ის 187-

ე პარაგრაფი 

„შეუსრულებ

ელი 

მოლოდინებ

ის” შესახებ 

ეხება ორივე 

მიგნებას.  

ღონისძიებების გარეშე 

5. გენდერი  

5.1 გენდერზე 

ზემოქმედება 

ოპერაციულ 

ეტაპზე 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 დადებითი 

გენდერული 

ზემოქმედების 

გაძლიერება 

CRP ადგენს, რომ  ADB არ 

შეესაბამებოდა კომპლექსური 

შემოწმებისა და განხილვის 

ვალდებულებებს, რომლებიც 

გაწერილია SPS-ის 56-ე (i) და (ii) 

მუხლით, მსესხებლის საბოლოო გზშ-

ისა და მის EMP-ის საოპერაციო ეტაპის 

ზემოქმედებებში გენდერული 

განზომილებების  ასახვასთან 

დაკავშირებით, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის გარემოსდაცვითი 

გარანტიების მე-2 და მე-4 პრინციპები. 

(იხილეთ პარაგრაფი 344.) 

 
საბოლოო გზშ ეხება ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების წინაშე 

არსებულ კონტექსტურ გამოწვევებს, 

მათ შორის გზებზე, საზოგადოებრივ 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არ 

შეესაბამება: 

გამოიყენება 

AMP-ის 187-

ე პარაგრაფი 

„შეუსრულებ

ელი 

მოლოდინებ

ის” შესახებ. 

ღონისძიებების გარეშე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ღონისძიებების გარეშე 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

ტრანსპორტსა და სხვა სერვისებზე 

წვდომის საკითხებს. ამ საკითხების 

გენდერული განზომილებები ნათლად 

არის ხაზგასმული ADB-ის გენდერული 

და სოციალური ანალიზის ანგარიშში, 

მაგრამ არ არის გათვალისწინებული 

მსესხებლის საბოლოო გზშ-ში. ADB არ 

ეცადა, რომ საბოლოო გზშ-ში 

ჩაწერილიყო და გადაწყვეტილიყო ეს 

საკითხები, პროექტის 

შესაძლებლობების გამოსაკვლევად 

პოზიტიური გენდერული 

ზემოქმედების გაძლიერების 

მიმართულებით, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის გარემოსდაცვითი 

საგარანტიო პოლიტიკის 4 პრინციპი, 

რომელიც განხილული უნდა იქნას SPS-

ის 1-ლი დანართის დამატების E 

პარაგრაფთან ერთად. შესაბამისად, CRP 

ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას 

კომპლექსური შემოწმებისა და 

მიმოხილვის პასუხისმგებლობებთან 

SPS-ის 56 პარაგრაფის შესაბამისად გზშ-

ს მომზადებასთან დაკავშირებით. (იხ. 

პარაგრაფი 346.) 

 

6. იძულებითი განსახლება  

შემოსავლისა 

და საარსებო 

წყაროს 

აღდგენა 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას 

საბჭოს დასტურის წინა კომპლექსური 

შემოწმებისა და  მიმოხილვის 

პასუხისმგებლობებთან მიმართებით, 

SPS-ის 56-ე მუხლის შესაბამისად, 

შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: (i) 

ადეკვატური შემწეობების ვერ 

უზრუნველყოფა საარსებო წყაროების 

აღსადგენად; და (ii) არაფულადი 

დახმარების ვერ უზრუნველყოფა 

საარსებო შემოსავლისა და წყაროების 

აღსადგენად და გასაუმჯობესებლად 

LARP-ების შესაბამისად, რაც 

ეწინააღმდეგება SPS-ის 

არანებაყოფლობითი განსახლების 

საგარანტიო მექანიზმების მე-2 

დანართის მე-12 და 21-ე პარაგრაფების 

დიახ სავალდებულო 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

მოთხოვნებს. (იხ. პარაგრაფი 392.) 

 

7. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  

 

 

CRP-ს არ მიუღია საკმარისი 

მტკიცებულება ADB-ის ქმედებებთან 

დაკავშირებით, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები 

ასახავდეს კონტრაქტორების 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას 

განხილვის, მონიტორინგისა და 

ზედამხედველობის 

პასუხიმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე 

პარაგრაფის შესაბამისად, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს, რომ 

გამოქვეყნებული EMR-ები 

შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას 

შესაბამისი და ადეკვატური 

ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 

(იხ. პარაგრაფი 440.) 

 

CRP-ის ანალიზის თანახმად, 

SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის 

პროექტის საგარანტიო დოკუმენტები, 

რომლებიც საჭიროა SPS-ის 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ის 71-ე 

პარაგრაფის,  AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფისა 

და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის 

ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო 

გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP 

ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას 

პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების 

გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის 

შესაბამისად, რომელიც განხილული 

უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან 

და OM-ის L3 ნაწილთან ერთად (იხ. 

პარაგრაფი 445) 

 

ვინაიდან კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა 

არა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

ნაწილობრივ გამიზნულია გზშ-ში PCR-

ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად და, ამ ანგარიშის 

პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის 

შენიშვნების მიხედვით, 

მომზადებულია SPS-ის მოთხოვნების 

შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე 

შუალედური ანგარიში და CHGAP 

წარმოადგენს პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, 

ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და 

ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას 

ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით 

SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, 

რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-

ის 15 (ii) პარაგრაფთან და OM-ის მე-3 

დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს ძირითადი საბოლოო 

შედეგების გამოუქვეყნებლობასთან 

მიმართებით. (იხ. პარაგრაფი 447.) 

 

8. მონიტორინგი და ზედამხედველობა  

 CRP არ მიიჩნევს, რომ ADB-ის მიერ 

განხორციელებული 

ზედამხედველობის ღონისძიებები 

პროექტის რისკებისა და ზემოქმედების 

თანაზომიერი იყო და ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას SPS-ის, 58-ე (iv) 

პარაგრაფთან. (იხ. პარაგრაფი. 463.) 

 

დიახ სავალდებულო 

ღონისძიება 

 

 

წყარო: საქართველოს მთავრობა. 2019. თბილისი; და ADB. 2019. Georgia: North-South Corridor (Kvesheti-

Kobi) Road Project: Road Section (CP-02) Resettlement Plan. ცხრილი 4-2 ვალდებულებების მატრიცა. 

თბილისი. 

 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ  
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თემის საჭიროებების შეფასება (CNA) დაკვეთილ იქნა ADB-ის მიერ 2020 წლის ბოლოს, 

“სოფლის დონეზე კონსერვაციის, მიწათსარგებლობისა და ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესების კუთხით პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრის მიზნით და 
ტექნიკური დასკვნების შესამუშავებლად TOR-თვის, რომელიც ხადის ხეობისა და მისი 
შემოგარენის გენერალური გეგმისთვის იქნება გამოყენებული.”95 დოკუმენტის დასკვნებში 

ნახსენები იყო, რომ (i) სოფლის მეურნეობა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანებისთვის მთავარი საარსებო წყაროა; (ii) მეცხოველეობა და ბოსტნეულის წარმოება, 

ძირითადად, გამოიყენება საკუთარი მოხმარებისთვის;96 ხოლო (iii) სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობა და მეფუტკრეობა, ძირითადად, გამოიყენება საარსებო საშუალებების მისაღებად, 

ჭარბი პროდუქცია კი იცვლება მეზობლებთან ან იყიდება.97 კარაქი და ერბო იყიდება 

ადგილობრივად. რაც შეეხება ყველს, იგი მზადდება, ინახება ზაფხულში და იყიდება 

ზამთარში ან იცვლება სხვა პროდუქტებზე.98 შემოსავლის სხვა მოხსენიებული წყაროები 

მოიცავს ხელნაკეთი ნივთების, ველური პროდუქტებისა და თაფლის გაყიდვას გზისპირა 

ბაზრობებზე არსებული გზის გასწვრივ. 99    

 

2021 წლის ივლისში, ADB-ის საერთაშორისო განსახლების სპეციალისტის რეკომენდაცია 

იყო, რომ რადგან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი არაერთი პირი იყო ძალიან ღარიბი, 

პროექტის ფარგლებში სასურველი იყო დამატებითი დახმარების აღმოჩენა საარსებო წყაროს 

აღდგენის მიმართულებით, მაგალითად ახალი მინდვრების კულტივაციის მიზნით 

ინვენტარის, თესლისა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკური მომსახურების მიწოდება. 

 

სოციალური მონიტორინგის ანგარიშში (SMRs)100 განხილულია შემთხვევები, როდესაც 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები უკმაყოფილოები იყვნენ შეთავაზებული 

კომპენსაციით და მოითხოვეს ქონების ხელახალი შეფასება. აღნიშნული საჩივრების 

აღრიცხვა და მათზე მუშაობა ხორციელდებოდა ინდივიდუალური წესით. საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ავალებს კონსულტანტებს საჩივრების განხილვას და მიგნებების 

წარმოდგენას, რის შემდეგაც შესაბამის მუნიციპალიტეტში შექმნილი საჩივრების განხილვის 

კომიტეტი ან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩივრების განხილვის კომისია იღებს 

გადაწყვეტილებას შესაბამის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთან მოლაპარაკებების 

საფუძველზე. მონიტორინგის ანგარიშებიდან ჩანს, რომ მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმის (LARP) ყველა საჩივარი პროექტის დასაწყისიდან 2022 წლის მაისამდე გადაწყვეტილ 

იქნა. 

 

 
95 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი. 2021. 

2021. თემის საჭიროებების შეფასება. თბილისი: გვ. 20. 
96 შენიშვნა 280, გვ. 20. 
97 შენიშვნა 280, გვ. 3.  
98 შენიშვნა 280, გვ. 22. 
99 შენიშვნა 280, გვ. 3.  
100 საქართველოს მთავრობა. 2020. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project: Social Monitoring 

Report2019. საქართველო: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტი:  
სოციალური მონიტორინგის ანგარიში 2019 (იანვარი-ივნისი 2020). თბილისი: პარაგრაფი 44, გვ. 23; და 

პარაგრაფი 58, გვ. 27.  
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CRP-თან განხილვის პროცესში, ADB-მა განმარტა, რომ საარსებო წყაროების აღსადგენად, 

პირველ რიგში, ეს წყაროები უნდა არსებობდეს. ADB-მა აღნიშნა, რომ ორმა  LARP-ითა და 

CNA-ით დადასტურდა, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანები არ იყვნენ 

დამოკიდებულები მიწაზე შემოსავლისა და საარსებო წყაროსათვის. შესაბამისად, არ 

არსებობდა სხვა ზომების საჭიროება საარსებო წყაროების აღსადგენად. CRP დამატებით იქნა 

ინფორმირებული, რომ სხვა დახმარება, რომლის გაწევასაც პროექტი გეგმავს ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი პირებისათვის, ADB-ის მიერ მიიჩნევა სათემო განვითარებად და არა 

LARP-ის შესაბამისად საარსებო წყაროს აღდგენის პროგრამად. თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ 

ბოსტნეულისა და ხილის წარმოება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების საარსებო 

წყაროს ნაწილია. შესაბამისად, ბოსტნეულის მოსაყვანი მიწის დაკარგვა საარსებო წყაროს 

დაკარგვასაც ნიშნავს. 

 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

LARP-ის განხორციელება დაიწყო 2019 წლის სექტემბერში. მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმები (LARPs) არ ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთის გადაცემას 

კონტრაქტორებისათვის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის შესაბამისი 

კომპენსაციის გადაცემამდე.101 ამას ადასტურებს გარე მონიტორინგის კონსულტანტის მიერ 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის მომზადებული შესაბამისობის ანგარიშები, 

რომლებშიც დოკუმენტურად არის ასახული LARP-თან შესაბამისობა გზის თითოეული 

მონაკვეთისათვის მანამ, სანამ იგი გადაეცემა კონტრაქტორებს. ამის შემდგომ, 

მსესხებლებისათვის შესაბამისობის ანგარიშების წარდგენა იძლევა საფუძველს ADB-ისა და 

EBRD-თვის, რათა გამოსცენ წერილი წინააღმდეგობის არარსებობის თაობაზე გზის შესაბამის 

მონაკვეთზე მოსამზადებელი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

ეს შეესაბამება SPS-ის არანებაყოფლობითი განსახლების მე-11 პრინციპს.102 შესაბამისობის 

ანგარიშები უზრუნველყოფს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი თითოეული პირი 

იღებს კომპენსაციას გადახდების მატრიცის შესაბამისად. ნებისმიერი შეუსაბამობა 

განმარტებულია. 

 

CRP აღნიშნავს, რომ  მართალია, LARP-ის მომზადების პროცესში, ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირთა შემოსავლის არაფორმალური წყაროები არ იქნა გამოვლენილი, 

ტურისტებისათვის უკანა ეზოს ნაწილის მიქირავების გარდა, მაგრამ საკომპენსაციო 

უფლებამოსილების მატრიცა ითვალისწინებს დებულებას „გაუთვალისწინებელი 
ზემოქმედება მშენებლობის პროცესში, მათ შორის დროებითი ზემოქმედებები და 
ზემოქმედებები საარსებო წყაროებზე, რომლებიც სხვა ადგილას არ იქნა შეფასებული: 
ზემოქმედება განისაზღვრება და შეფასდება, ხოლო კომპენსაციის გადახდა განხორციელდება 
წინამდებარე პროექტით შეთანხმებული დებულებების საფუძველზე და  ADB-ის 
პოლიტიკის (SPS 2009) მოთხოვნების შესაბამისად“. ADB-მ აცნობა CRP-ს, რომ მსგავსად 

 
101 შენიშვნა 258, პარაგრაფი 21, გვ. 18. 
102 შენიშვნა 40, არანებაყოფლობითი განსახლების საგარანტიო პოლიტიკის პრინციპი, გვ. 17. კომპენსაციის 

გადახდა და განსახლების სხვა კუთვნილი გადახდების უზრუნველყოფა ფიზიკური ან ეკონომიკური 
განსახლების წინ. განსახლების გეგმის განხორციელება მკაცრი კონტროლის ქვეშ პროექტის განხორციელების 
პროცესში’. 
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განხილვა LARP-ის შესაბამისად და შესაბამისი კომპენსაციის/შემწეობების გადახდა 

შესაძლებელი იყოს შემოსავლის CNA-ით განსაზღვრული არაფორმალური წყაროების 

შემთხვევაში.   

 

 საარსებო წყაროს აღდგენასთან დაკავშირებით, SPS-ის არანებაყოფლობითი განსახლების 

საგარანტიო მოთხოვნების 21-ე პარაგრაფში მითითებულია, რომ “მსესხებელმა/დამკვეთმა 
განსახლების გეგმაში უნდა გაითვალისწინოს გადაადგილებულ პირთა შემოსავლის 
აღდგენისა და საარსებო წყაროს გაუმჯობესების დეტალური ღონისძიებები. საპროექტო 
ღონისძიებების ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი შემოსავლის წყაროები და საარსებო 
წყაროების აღდგენა უნდა განხორციელდეს პროექტის წინა დონემდე,  ხოლო 
მსესხებელი/დამკვეთი ყველანაირად უნდა ეცადოს, გადაადგილებულ პირთა შემოსავლების 
გაუმჯობესებას, რათა მათ შეძლონ პროექტიდან სარგებლის მიღება…” (დამატებულია 

აქცენტები). მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ SPS-ში არ არის მითითებული, რომ საარსებო 

წყაროს აღდგენა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ 

პირთა მიმართ. თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ ორივე LARP-ის საკომპენსაციო 

უფლებამოსილების მატრიცის მე-3 სვეტის შესაბამისად (იხ. მე-4 ცხრილი ზემოთ) „საარსებო 

წყაროების აღდგენის“ შესახებ, კომპენსაცია უნდა გაიცეს მხოლოდ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი ისეთი პირების მიმართ, რომლებიც პროდუქტიული სასოფლო-სამეურნეო 

აქტივების 10%-ზე მეტს კარგავენ და ისეთი პირების მიმართ, რომლებიც პროდუქტიული 

არასასოფლო-სამეურნეო აქტივების 10%-ზე მეტს კარგავენ ან ისეთებზე, რომლებიც 

ჩაითვლებიან „ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებად“ LARP-ის განსაზღვრებით. 

 

ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ პროექტის LARP-ი მოიცავს შემოსავლის აღდგენის 

დეტალურ ღონისძიებებს და დასძენს, რომ საკომპენსაციო უფლებამოსილების მატრიცა 

მკაფიო დებულებებს იძლევა საარსებო წყაროების აღდგენის მიმართულებით და სცდება 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების უშუალო ფულად ღირებულებას, საარსებო წყაროს 

აღდგენის კომპენსაციის გადახდით ყველა ადამიანისათვის, რომელთა საარსებო წყარომაც 

განიცადა ზემოქმედება. CRP-ს არ შეუძლია აღნიშნულ მტკიცებულებების სათანადო 

დასაბუთების მოძიება LARP-ებში. საკომპენსაციო უფლებამოსილების მატრიცა გარკვევით 

განმარტავს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა პირი, რომელმაც დაკარგა 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, ხეები, შენობები და სხვა ნაგებობები იღებს კომპენსაციას 

დანაკარგებისთვის. მაგრამ საარსებო წყაროს აღდგენა სცდება ამას. რომ ავიღოთ მაგალითი 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირისა, რომელიც იყენებს მიწის ნაწილს ბოსტნის ან 

ბაღჩისათვის, LARP-ებით განსაზღვრული შესაბამისი საკომპენსაციო უფლებამოსილება 

მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ფულად ღირებულებას; ფულად კომპენსაციას, 

რომელიც ეფუძნება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ხის მოსალოდნელ მოსავალს, 

გამრავლებულს მსგავსი პროდუქტიულობის ხის გაზრდისათვის საჭირო წლებზე; და 

ფულად კომპენსაციას სასოფლო-სამეურნეო მიწის დაკარგვისთვის სრული ჩანაცვლებითი 

ღირებულების ოდენობით არსებული საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით. 

აღნიშნული უფლებამოსილებები არ არის ადეკვატური ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ იმ 

პირთა საარსებო წყაროების პროექტის წინა დონემდე აღსადგენად, რომლებიც სარგებლობენ 

პროექტის ფარგლებში შეძენილი მიწით საარსებო წარმოებისთვის, როგორც ამას მოითხოვს 

SPS. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა აღნიშნული ჯგუფი, რომელთაც მოუწევთ 

ჩასანაცვლებელი მიწის მომზადება წარმოებისათვის, მათ შორის მოხვნის ან დაბარვის, 
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ნაკელის შეტანისა და თესლის ან ჩითილის შეძენის გზით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ 

ყველა პირს, რომელიც კარგავს მიწას, რომელზეც ნაწილობრივ დამოკიდებულია, როგორც 

საარსებო წყაროზე; იმის მიუხედავად ეს მიწა წარმოადგენს თუ არა მცირე საარსებო 

წარმოებას; უნდა ჰქონდეს უფლება, რათა მიიღოს შემწეობა იმ სამუშაოს კომპენსაციის 

სახით, რომელიც საჭიროა ახალი მიწის ნაკვეთის წარმოებაში ჩართვის მიზნით. ამ 

შემთხვევაში განხორციელდება მათი საარსებო წყაროების აღდგენა პროექტის წინა 

დონეებამდე. მიუხედავად ამისა, LARP-ების „საარსებო წყაროს აღდგენის“ შემწეობის 

გადახდა ხორციელდება მხოლოდ იმ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

რომლებიც კარგავენ სასოფლო ან არასასოფლო-სამეურნეო პროდუქტიული აქტივების 10%-

ზე მეტს. 21-ე პუნქტი არ მოიცავს არანებაყოფლობითი განსახლების საგარანტიო 

მექანიზმების კვალიფიკაციას, რომელიც ზღუდავს უფლებამოსილების გავრცელებს 

მხოლოდ ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებზე. 

 

CRP-ის დასაშვებობის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ LARP-ით გათვალისწინებული  

შემწეობები საარსებო წყაროს აღდგენის მიზნით წარმოადგენს მხოლოდ ფულად 

კომპენსაციას.103 CRP-ი აღნიშნავს, რომ ფულის გამოყოფა დასაშვებია SPS-ით და CRP არ 

სვამს კითხვებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან, CRP დამატებით აღიარებს, რომ  

საკომპენსაციო უფლებამოსილების მატრიცით გათვალისწინებული დებულება საარსებო 

წყაროს აღდგენასთან დაკავშირებით შეეხება დამატებით შემწეობებს. CRP-ის წუხილის 

საგანს წარმოადგენს დამატებითი მოთხოვნა, რომელსაც განსაზღვრავს არანებაყოფლობითი 

განსახლების საგარანტიო მოთხოვნა მე-12 პარაგრაფში, რომ “ეკონომიკურად განსახლებული 
პირების შემთხვევაში, იმის მიუხედავად მოხდება მათი ფიზიკური განსახლება თუ არა, 
მსესხებელმა/დამკვეთმა დაუყოვნებლივ უნდა განახორციელოს შემოსავლის ან საარსებო 
წყაროების დაკარგვის კომპენსირება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით. 
მსესხებელი/დამკვეთი ასევე უწევს დახმარებას, როგორიცაა, მაგალითად, საკრედიტო 
მექანიზმები, სწავლება და დასაქმების შესაძლებლობები, რათა მათ შეძლონ შემოსავლის 
მიღების შესაძლებლობის, წარმოების დონისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესება ან, 
როგორც მინიმუმ, მათი განსახლების წინა დონეებამდე აღდგენა …”104 (აქცენტები 

დამატებულია). CRP აღნიშნავს, რომ SPS საარსებო წყაროს არა მხოლოდ აღდგენას, არამედ 

მის გაუმჯობესებასაც მოითხოვს. 

 

ზემოხსენებული მსჯელობის გათვალისწინებით, CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას საბჭოს 

დასტურის წინა კომპლექსური შემოწმებისა და  მიმოხილვის პასუხისმგებლობებთან 

მიმართებით, SPS-ის 56-ე მუხლის შესაბამისად, შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: (i) 

ადეკვატური შემწეობების ვერ უზრუნველყოფა საარსებო წყაროების აღსადგენად; და (ii) 

არაფულადი დახმარების ვერ უზრუნველყოფა საარსებო შემოსავლისა და წყაროების 

აღსადგენად და გასაუმჯობესებლად LARP-ების შესაბამისად, რაც ეწინააღმდეგება SPS-ის 

არანებაყოფლობითი განსახლების საგარანტიო მექანიზმების მე-2 დანართის მე-12 და 21-ე 

პარაგრაფების მოთხოვნებს.  

 

 
103 შენიშვნა 4, პარაგრაფი 107, გვ. 20. 
104 შენიშვნა 40, დანართი 2: უსაფრთხოების მოთხოვნები 2: არანებაყოფლობითი განსახლება, პარაგრაფი 12, 

გვ.46.   
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2022 წლის მაისში, ADB-მ აცნობა CRP-ს, რომ იგი განიხილავდა სათემო განვითარების 

ინიციატივებს, კერძოდ: (i) მოსახლეობის დახმარება ბიზნესის წამოწყებაში; (ii) ტურისტული 

გიდების მომზადება;105 (iii) მომზადება ყოველდღიურ წარმოებასა და მეფუტკრეობაში; და 

(iv) ორგანული სასუქების გამოყენება. ამ დროს ხორციელდებოდა სასწავლო 

შესაძლებლობების კვლევა რეგიონულ სასოფლო-სამეურნეო მომზადების ცენტრთან და 

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ერთად.  

 

D2 ნაწილში დაინტერესებულ მხარეთა საარსებო წყაროების განვითარების დოკუმენტისა: 

თემის განვითარება და საარსებო წყაროების აღდგენა, რომელიც გამოქვეყნებულია პროექტის 

ვებგვერდზე, მითითებულია, რომ „მართალია, შესაბამის ორგანიზაციებთან და 

ექსპერტებთან კონსულტაციების დროს აღინიშნა, რომ საარსებო წყაროების განვითარების 

ძალიან მცირე შესაძლებლობა არსებობს ხადის ხეობის სოფლის მეურნეობიდან 

გამომდინარე. ამის მიუხედავად, სპეციალიზებულ უწყებებთან ერთად განიხილება 
სწავლებიდან სარგებლის მიღების შესაძლებლობა მერძევეობისა და მეფუტკრეობის ან 
ორგანული სასუქების გამოყენების გაუმჯობესების სფეროებში” (აქცენტი დამატებულია). 

თემის განვითარების ინიციატივების E2 ნაწილი: თემის საჭიროებების შეფასება დამატებით 

აღნიშნავს, რომ “ხორციელდება თემის განვითარების ინიციატივების ფორმულირება, თემის 
საჭიროებების შეფასების მიგნებებისა და გენერალური გეგმა+-ის განვითარების შესაბამისად. 
პროექტით განისაზღვრა სასესხო სახსრები სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისა 
და ადგილობრივი მოსახლეობის შესაძლებლობების შესაქმნელად, როგორიცაა, მაგალითად 
მოსახლეობის დახმარება ბიზნესის წამოწყებაში, და ტურისტული გიდების მომზადება. 
ადგილობრივი გზების გაუმჯობესება და კავშირი გუდაურთან და ქვეშეთთან ასევე 
მნიშვნელოვანი მოთხოვნებია, რაც ხელს შეუწყობს სწავლებისა და ბიზნესის განვითარებს 
შესაძლებლობებს” (დამატებულია აქცენტი). თუმცა, დაინტერესებულ მხარეთა დოკუმენტი 

არ იძლევა დამატებით ინფორმაციას აღნიშნული სათემო განვითარების ინიციატივებთან 

დაკავშირებით. შესაძლებელია ამის დაპირისპირება იმავე დოკუმენტის G ნაწილთან, 

რომელშიც დამატებით არის მოხსენიებული კონკრეტული შეთანხმებები, რომლებიც 

მიღწეულ იქნა ადგილობრივ თემებთან წკერესა და სვიანა-როსტიანში. 

 

CRP აღნიშნავს, რომ ეს განვითარება არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა გამოასწოროს ADB-

ის საბჭოს დასტურის წინა შეუსაბამობა საარსებო წყაროს ან შემოსავლის აღდგენის ან 

გაუმჯობესების დახმარებასთან დაკავშირებით. LARP-ის უფლებები არ შეცვლილა, რათა 

შეიცავდეს შემოსავლის ან საარსებო წყაროს აღდგენის ან გაუმჯობესების მიზნით 

დახმარების უფლებას. CRP-ს არ აკმაყოფილებს მის წინაშე არსებული მტკიცებულებები 

იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს რაიმე მკაფიო დასაბუთება ფულადი კომპენსაციისა 

და არაფულადი დახმარების ფაქტობრივი განხორციელებისთვის ისე, რომ 

ხელმისაწვდომობა და თუნდაც უფლებები საარსებო წყაროზე და შემოსავლის აღდგენის ან 

გაუმჯობესების დახმარებაზე არ იქნა გადახდილი მიწისა და აქტივების იძულებითი შეძენის 

დაწყებიდან დაახლოებით ორი წლის შემდეგ.  

 

რაც შეეხება საკითხს, აყენებს თუ არა შეუსაბამობები პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებს, საარსებო წყაროს აღდგენასთან მიმართებით ADB-

 
105 შენიშვნა 176. 
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ის შეუსაბამობასთან დაკავშირებით CRP აღნიშნავს, რომ საარსებო წყაროს აღდგენის 

უფლების გავრცელება მხოლოდ მძიმე ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებზე ნიშნავს, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ სხვა პირებს არ აქვთ უფლება მიიღონ და, შესაბამისად, 

არ მიიღეს ეს შემწეობა.   

 

ADB-ის შეუსაბამობა, რომელიც დაკავშირებულია LARP-ში უფლების არარსებობასთან, 

შემოსავლის ან საარსებო წყაროს აღდგენის ან გაუმჯობესების არაფულად პროგრამებზე, იმას 

ნიშნავს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა ადამიანებმა არ იციან, რომ მათ აქვთ ასეთი 

დახმარების მიღების უფლება. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ, როგორც ჩანს, პროექტის 

ფარგლებში, ამ საკითხთან დაკავშირებით პრეტენზია არ დაფიქსირებულა. ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი პირები მოკლებულნი არიან საჭირო დახმარებას, რომელსაც შეუძლია 

გააუმჯობესოს მათი საარსებო წყარო ან მისცეს შესაძლებლობები შემოსავლის სხვა 

წყაროებზე. CRP აღნიშნავს, რომ ეს ასევე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების საშუალო შემოსავალი პროექტის ტერიტორიის 

უმეტეს ნაწილში საქართველოს ეროვნულ საშუალო მნიშვნელობაზე დაბალია.106 

 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანების უფლებები SPS-ის მიხედვით მოიცავს როგორც 

კომპენსაციას, ასევე დახმარებას შემოსავლებისა და საარსებო წყაროების გასაუმჯობესებლად 

ან სულ მცირე აღსადგენად. ეს უფლებები ინტეგრირებულია იმ გარანტიებში, რომელთა 

გამოყენებასაც SPS ითვალისწინებს, როდესაც ხდება მიწის ან აქტივების იძულებითი შეძენა. 

CRP ადგენს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ის პირები, რომელთა მიწა ან აქტივები უკვე 

შეძენილია, პირდაპირ და მატერიალურად დაზარალდნენ ADB-ის ორი შეუსაბამობის გამო 

საარსებო წყაროს აღდგენისთვის ფულადი სახსრების უფლებებთან; და საარსებო წყაროსა და 

შემოსავლის გაუმჯობესებასა და აღდგენაში დახმარებასთან დაკავშირებით. ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების მიწისა და აქტივების შეძენა არ განხორციელდებოდა 

პროექტის არარსებობის პირობებში. ხელმძღვანელობა ვალდებულია შესთავაზოს 

გამოსასწორებელი ქმედებები AMP-ის 190-ე პუნქტის შესაბამისად. ეს უნდა გავრცელდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებზე, რომელთა მიწა ან აქტივები ჯერ კიდევ შესაძენია.  

 

4. სვიანა-როსტიანი  

 

სვიანა-როსტიანი არის ხადის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი, რომელიც გამოირიცხა LARP-დან, 

იმ შეფასების საფუძველზე, რომ მასზე გავლენას არ მოახდენს პროექტი. ძალიან ცოტა 

ადამიანი ცხოვრობს სოფელში და მათი უმეტესობა გადადის უფრო ხელმისაწვდომ 

ადგილებში ზამთრის თვეებში, ერთი ხანდაზმული წყვილის გარდა. 

 

a. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

2020 წლის ივლისი-დეკემბრის SMR-ში აღნიშნა, რომ „სამშენებლო სამუშაოები მე-4 

მისასვლელ გზაზე შეფერხდა სოფელ სვიანა-როსტიანის მოსახლეობის მიერ 

 
106 შენიშვნა 192, პარაგრაფი 64. 
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ზვავსაშიშროებისა და მეწყერის საფრთხის გამო.“107 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პასუხი მოიცავდა დაპირებას კაშხლის მშენებლობის შესახებ თოვლის შესაჩერებლად, 

რომელსაც დააპროექტებდა საინჟინრო ჯგუფი. მეწყერთან დაკავშირებით საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტში აღნიშნეს, რომ ვარაუდობენ, რომ სოფელი მყარ კლდის ფენაზე 

მდებარეობს, შესაბამისად, ასეთი საფრთხე არ არსებობს.108  

 

2020 წლის 4 ნოემბერს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, PMCSC-ის და 

კონტრაქტორის წარმომადგენლები ჩავიდნენ სოფელში მისასვლელი გზის მშენებლობასთან 

დაკავშირებით გამართულ საჯარო კონსულტაციაზე.109  2021 წლის 19 ივლისს სოფლის 

მცხოვრებმა ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს გაუგზავნა წერილი, რაზეც 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 2019 წლის აგვისტოში უპასუხა, რომ აღნიშნული 

პირის მიწა მდებარეობს მაგისტრალის განაშენიანების საპროექტო ტერიტორიის მიღმა და 

მიუთითა, რომ მანძილი მის სახლსა და დაგეგმილ მისასვლელ გზას შორის 200 მ-ზე მეტია. 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა განმარტა, რომ სახლებზე სამშენებლო სამუშაოების 

ზემოქმედება 2021 წლის გაზაფხულის დასაწყისში იქნა განხილული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ოფიციალურ პირებსა და მოსახლეობას შორის. შესაბამისად, საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტმა მიმართა სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს, რათა მას შეესწავლა 

სახლებისა და შენობების ტექნიკური მდგომარეობა სოფელში; შეეფასებინა მათზე ქვეშეთი-

კობის საავტომობილო გზის მშენებლობის გავლენა; და დაედგინა, იქნებოდა თუ არა 

უსაფრთხო მათში ცხოვრება, თუ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს უნდა შეეძინა 

ისინი.  

 

სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ დაასკვნა, რომ სოფელში რამდენიმე სახლი და შენობა 

დაზიანებულია და აქვთ გარკვეული შეუსაბამობები სეისმურ ნორმებთან მიმართებით. 

ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობისას წარმოქმნილმა დინამიკურმა დატვირთვებმა 

შესაძლოა დააზიანოს საცხოვრებელი სახლები და ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო 

ნაგებობის ჩამოშლა გამოიწვიოს. სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ დასძინა, რომ 

გზატკეცილი მთის ფერდობიდან ჩამოწოლილი ზვავებისგან დამცავი ფარის როლს 

შეასრულებდა.  

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ სახლები შეეტანა 

განახლებულ LARP-ში110 და, 2021 წლის ივნისში, დაავალა დამოუკიდებელ 

სერტიფიცირებულ აუდიტორულ კომპანიას სახლების ჩანაცვლების ღირებულების 

განსაზღვრა. სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროსა და აუდიტორული კომპანიის 

დასკვნებიდან გამომდინარე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შესთავაზა 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებს მათი სახლების შეძენა, მაგრამ მფლობელებმა უარი 

თქვეს, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ კომპენსაციის განაკვეთი ძალიან დაბალი იყო. ზოგიერთი 

 
107 საქართველოს მთავრობა. 2021. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project: Social Monitoring 

Report (July-December 2020). თბილისი: პარაგრაფი 23, გვ. 16.  
108 შენიშვნა 292.  
109 საქართველოს მთავრობა. 2021. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project: Social Monitoring 

Report (January-June 2021). თბილისი: პარაგრაფი 22, გვ. 7., პარაგრაფი 22, გვ. 7.  
110 შენიშვნა 175, პარაგრაფი 48, გვ. 12.  
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მათგანი ითხოვდა მიწისა და ყველაფრის, რაც მასზე იყო, სრულ გამოსყიდვას. ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირებთან სულ გაიმართა ექვსი (6) შეხვედრა, მაგრამ კონსენსუსი ვერ იქნა 

მიღწეული. 2021 წლის 23 სექტემბერს, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

განაცხადეს, რომ ისინი წარუდგენდნენ წერილს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს მას 

შემდეგ, რაც მიეცემოდათ ქონების შეფასების ანგარიშის დეტალური გაცნობის 

შესაძლებლობა. 

 

 CRP-მა 2021 წლის ნოემბერში აღნიშნა, რომ სვიანა-როსტიანის უკან აღმართული 

ფერდობი საკმაოდ ციცაბოა და მიიღო ინფორმაცია, რომ პროექტის ფარგლებში 

განხორციელდა ორი სიფრთხილის ზომა. პირველ რიგში, მოხდა სანიაღვრე კანალიზაციის 

უზრუნველყოფა გზასთან შედარებით უფრო მაღალ დონეზე, წვიმის ან თოვლის დნობის 

შედეგად მთის მწვერვალიდან წამოსული წყლის გადინების მიზნით; და მეორე, 

ნაპირსამაგრის მშენებლობა (მიმდინარე) ქვედა ნაწილში სოფლის მიმართულებით. CRP-ს 

დამატებით ეცნობა, რომ ADB-ის საპროექტო ჯგუფმა დაგეგმა ნაპირსამაგრის ქვის ფენით 

გამაგრება, რომელიც გაატარებდა წვიმის წყალს და შეაჩერებდა სოფლის მიმართულებით 

ქანების, ნალექისა და სხვა მასალების შემცველი წყლის შემოდინების შედეგად წარმოქმნილ 

ეროზიას.  

 

 ორი მისიის დროს CRP-ი შეხვდა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებს, რომლებმაც 

აღნიშნეს, რომ არ ჰქონდათ სოფლის დატოვების სურვილი, მაგრამ ასევე შიშობდნენ 

საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზვავებისა და ქვის ცვენის გამო. მათ არ იცოდნენ რა 

დაემართებოდათ მომავალში. 

 

 CRP-მა განიხილა 2021 წლის დეკემბრის ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაავალა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს (სააგენტო) 

პროექტის ფარგლებში, მათ შორის სვიანა-როსტიანის ზემოთ არსებული ზვავსაშიში 

ზონების განსაზღვრა და შეფასება. 2022 წლის 22 თებერვალს, სააგენტომ გაუგზავნა თავისი 

შეფასება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, სადაც ნათქვამია, რომ „კონტრაქტორი 
კომპანიის მიერ მისასვლელი გზის მოწყობისთვის შესრულებული რელიეფის ცვლილება 
(ფერდობის მოჭრა), ზვავსაშიშროების თვალსაზრისით, ქმნის მცირე ტერასას და დაბლობს 
ზვავის გადაადგილების ზონაში, რაც შეამცირებს ზვავის წინა რისკის დონეს“.  

 

 2022 წლის 5 მარტს, მეწყერი ჩამოწვა მე-4 მისასვლელ გზაზე. სამუშაოები შეჩერდა 

მეწყრის შედეგად წარმოქმნილი გრუნტის გატანისას. 2022 წლის აპრილის მისიის 

ფარგლებში, ADB-ის საპროექტო ჯგუფი ჩავიდა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ სოფელში 

და შეხვდა ორ (2) მოხუც მაცხოვრებელს მათი პრობლემების განსახილველად. სამოქმედო 

გეგმის პროექტში, რომელიც მიეწოდა CRP-ს, გამეორებულ იქნა, რომ სოფლის მოსახლეობის 

უსაფრთხოების პრობლემებს ადასტურებდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროსათვის მიერ შეკვეთილი კვლევა. ადგილზე ვიზიტის 

შედეგად, ADB-მ დაადგინა, რომ „საჭირო იქნება სვიანა-როსტიანში არსებული შენობების 
კომპენსაცია და SPS 2009-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად რაც შეიძლება სწრაფად 
უნდა მომზადდეს და განხორციელდეს LARP-ის დამატება სოფელთან დაკავშირებით,“. 

განიხილება განსახლების სამი (3) განსხვავებული ვარიანტი, კერძოდ, დროებითი 
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გადაადგილება, მუდმივი სრული გადაადგილება და შენობების მუდმივი გადატანა, მაგრამ 

არა ეკონომიკური გადაადგილება. 
 

 ADB-მ აცნობა CRP-ს იმ პროცესის შესახებ, რომელიც განხორციელდება LARP-ის 

დამატების დასრულებამდე. აღსანიშნავია, რომ დაგეგმილი ზემოქმედების შეფასება, 

როგორც პროცესის ნაწილი, მოიცავს შეფასებას „კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების 
და გამოავლენს გამაგრების სამუშაოებს, რომლებიც საჭიროა მათ შესანარჩუნებლად“. ეს 

დაგეგმილია იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც შეძენილია ან არ არის შეძენილი 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისგან. LARP-ის დამატება მიჰყვება ამ პროექტისთვის 

მომზადებულ LARP-ების მოდელს, მაგრამ მასში შეტანილია დამატებითი ახალი თავები - 

ასაშენებელი სახლების დეტალური პროექტები და ინფრასტრუქტურული განლაგება და 

დეტალური დროებითი გადაადგილების გეგმა. LARP-ის დამატების ეს თავი შეიცავს 

კონკრეტულ ინფორმაციას დასაქირავებელი შენობების ადგილმდებარეობისა და 

მახასიათებლების შესახებ და შეიცავს ქირავნობის ხელშეკრულების ასლს, სადაც 

მითითებულია ქირის ხარჯები და პერიოდი. სახლის რეკონსტრუქციისა და დროებითი 

გადაადგილების გეგმის ხარჯები დაემატება LARP-ის ხარჯებს. ამის ნაცვლად, დაგეგმილია 

„LARP დამატების განხორციელება ორი დამოუკიდებელი პროცესის სახით. პირველი 
გულისხმობს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირისათვის კომპენსაციისა და შემწეობის 
გადახდას. მეორე კი მოიცავს ახალი სახლების მშენებლობას, პირისათვის, რომელიც ირჩევს 
მე-2 და მე-3 ვარიანტებს და დროებითი გადაადგილების გეგმის განხორციელებას.”111 

დროებითი გადაადგილების ხანგრძლივობა დამოკიდებული იქნება სახლის მშენებლობის 

დასრულებაზე.  

 

b. ანალიზი და მიგნებები 

 

 ADB ინფორმირებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების პრობლემებისა 

და პროექტის ზემოქმედების თაობაზე სვიანა-როსტიანში და თანამშრომლობს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერმა (CLO) რამდენიმე შეხვედრა გამართა 

მოსახლეობასთან და ADB-ის გუნდის სხვა წევრებიც შეუერთდნენ შეხვედრებს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და მოსახლეობას შორის. ამასთან, ADB-მ ასევე 

მიავლინა საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი და საერთაშორისო კონსულტანტი 

კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში ადგილზე ჩასვლისა და სოფლის შეფასების 

მიზნით.    

 

 გადაწყვეტილება სოფელ სვიანა-როსტიანისთვის LARP-ის დამატების მომზადების 

შესახებ მისასალმებელია. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები თავად აირჩევენ ერთ-

ერთს სამი (3) ვარიანტიდან და მათ მიეწოდათ ჩარჩო რწმუნების მისაღებად, რომ გაიცემა 

სათანადო კომპენსაცია და დახმარება.   

 

 
111 საქართველოს მთავრობა. 2022. Kvesheti-Kobi Highway Land Acquisition and Resettlement Plan: Additional 

Interventions for Sviana-Rostiani Village (ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების გეგმა: დამატებითი ჩარევები სვიანა-როსტიანისთვის) (სამუშაო ვერსია). აპრილი (შიდა). 



135 
 

 

 ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იქნა დადგენილი შეუსაბამობა. LARP-ის დამატების 

მომზადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდეც კი, ADB-მ რეკომენდაცია გაუწია 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, რათა დროებითი განსახლება ყოფილიყო 

შეთავაზებული ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისათვის, თუნდაც მხოლოდ 

მშენებლობის დროს. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება სოფლისთვის LARP-ის 

დამატების მომზადების შესახებ ადრე უნდა ყოფილიყო მიღებული, სასამართლო 

ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის გათვალისწინებით იმ სახლებისა და შენობების 

მდგომარეობის შესახებ, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაზიანდება ან ჩამოიშლება მშენებლობის 

პროცესში. 

 

 სვიანა-როსტიანიდან განსახლების შესახებ კომპლექსური შემოწმების ფარგლებში, 

CRP-ი ხაზს უსვამს, რომ ADB-მ უნდა უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერი ჩასანაცვლებელი 

სახლის პროექტი (ან/და არსებული სახლების დანგრევა) შეესაბამებოდეს ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმიდან გამომდინარე საკითხებს. (იხ. წინამდებარე ანგარიშის 

ნაწილი D PCR-ის შესახებ.) ეს უზრუნველყოფს, რომ იძულებით განსახლებაზე გაწეულმა 

მუშაობამ შეავსოს კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით შესრულებული 

სამუშაოები. ამავდროულად, ADB-მ უნდა უზრუნველყოს, რომ დროებითი გადაადგილების 

კონტრაქტების დეტალები, რომლებიც ჯერ კიდევ განიხილება, შეესაბამებოდეს SPS-ს. 

 

H.  ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა  

 

 მომჩივანთა მოსაზრება. მომჩივნები ამტკიცებენ, რომ მათ არ აქვთ პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალური პროექტის დიზაინი და ინფორმაცია 

ადგილობრივი დასაქმების შესახებ. 

 

  ADB-ის ხელმძღვანელობის მოსაზრება. ADB-ის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია ფართოდ გავრცელდა და რომ როგორც პროექტი, 

ისე საბოლოო გზშ-ები გამოქვეყნდა ინგლისურად და ქართულად, როგორც ADB-ის 

ვებსაიტზე, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ხოლო დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში, ასევე ქვეშეთსა და კობში ხელმისაწვდომი იყო 

ნაბეჭდი ასლები ორივე ენაზე. გზშ-ის პროექტის ქართულენოვანი ვერსია ასევე 

ხელმისაწვდომი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2018 წლის 17 

ოქტომბრიდან. ანალოგიურად, 1-ელი და მე-2 ლოტების LARP-ების პროექტები ასევე 

გამოქვეყნდა ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებსაიტებზე და 

ხელმისაწვდომი იყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში და დუშეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალურ სამსახურებში.112    

 

 შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. SPS-ში ხაზგასმულია ADB-ის ვალდებულება 

იმუშაოს მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ფართო 

 
112 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 36. 
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საზოგადოებისთვის გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე)113. ამასთან, ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (AIP) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დაინტერესებული 

მხარეების ნდობას ADB-ის მიმართ და გაზარდოს ADB-ის საქმიანობის გავლენა 

განვითარებაზე. იგი აღიარებს ადამიანების უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

ინფორმაცია ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ADB-ის სახელმძღვანელო პრინციპებს შორის 

არის ინფორმაციის გამოქვეყნება მკაფიო, დროული და სათანადო ფორმით; პრეზუმფცია 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ; პროაქტიული გამოქვეყნება; და ინფორმაციის 

მიწოდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. საოპერაციო სახელმძღვანელოს (OM) დანართის L3 ნაწილის 

(განხორციელების მექანიზმები) 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ „ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ინფორმაციის გამოქვეყნების პრეზუმფციის 
შესაბამისად, ADB აქვეყნებს ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ინფორმაცია 
შედის გამჟღავნების გამონაკლისებში. …. AIP ეხება იმ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, 
რომლებსაც ADB აწარმოებს, მოითხოვს წარმოებას მსესხებლების ან დამკვეთების მიერ, ან 
არის წარმოებული და მიწოდებული ADB-თვის სხვა მხარეების მიერ ADB-ის ოპერაციების 
ფარგლებში“. 

 

a. საბჭოს დასტურის წინ 

 

CRP-ი აღნიშნავს, რომ ადგილი ჰქონდა პროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ვრცელ 

გამოქვეყნებას საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რაც დასტურდება გზშ-ებისა და LARP-ების 

პროექტებისა და საბოლოო ვერსიების გამოქვეყნებით; ვიდეოს მომზადებით, რომელიც 

გრაფიკულად ასახავს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის მდებარეობას ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ სოფლებთან მიმართებით; დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით, 

რაც დოკუმენტურად არის ასახული დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

გამოქვეყნებულ გეგმაში; და პროექტის საინფორმაციო ფურცლის, ასევე ხშირად დასმული 

კითხვების შემუშავებითა და გავრცელებით. ADB-მა 2019 წლის ივლისში საკუთარ 

ვებგვერდზე ასევე გამოაქვეყნა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

მარშრუტის ალტერნატივების შეფასების შესახებ პროექტით დაინტერესებული მხარეების 

თხოვნების საპასუხოდ. მომზადდა საჯარო ინფორმაციის ბუკლეტი და დაურიგდა 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ყველა ოჯახს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებსა და 

ადგილობრივ ხელისუფლებას სრულად გაეაზრებინა პროექტის არანებაყოფლობითი 

განსახლების ასპექტები, მათ შორის პროცესები, მექანიზმები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირების უფლებები. 

 

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად მოხდა პროექტის 

ინფრასტრუქტურის დიზაინის რამდენიმე გაუმჯობესება, მათ შორის: (i) გვირაბის 

მონაკვეთის გაფართოება წკერეში, (ii) მიწისქვეშა გადასასვლელების დამატება და (iii) 

სოფლის მისასვლელი გზების114 გაუმჯობესება. ეს ხაზს უსვამს პროექტის ინფორმაციის 

ადრე გამოქვეყნებას მნიშვნელობას, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა 

 
113 შენიშვნა 40, ინფორმაციის გამოქვეყნება, პარაგრაფი 53, გვ. 19. 
114 შენიშვნა 4, დანართი 2, ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, გვ. 30. 
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უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს 

პროექტი.   

 

b. საბჭოს დასტურის შემდგომ 

 

2021 წლის მისიის დროს ADB-მ ხაზგასმით აღნიშნა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

გაძლიერების აუცილებლობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან, რომ: (i) საპროექტო კომუნიკაციების მართვა გაგრძელდება 

პროაქტიულად და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გამარტივდება; (ii) 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს კონტეინერის ტიპის საპროექტო ჯიხურს 

საპროექტო დოკუმენტაციის განსათავსებლად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; (iii) 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს PMCSC-ს მოამზადოს ვიდეო ანიმაცია 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, შეიმუშაოს და გამოსცეს პროექტის კვარტალური 

საინფორმაციო ბიულეტენი და განაახლოს ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი; (iv) 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაავალებს ორ კონტრაქტორს დააყენონ 

საინფორმაციო დაფები თითოეულ სოფელში, რომელშიც გაივლის საპროექტო გზა; (v) ADB 

დაეხმარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დაინტერესებული მხარეებისთვის 

მოკლე მიმოხილვების სერიის შემუშავებაში პროექტის ვებსაიტზე გამოსაქვეყნებლად; და (vi) 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს PMCSC-ს დახმარებას SEP-ის განახლებაში. 

 

CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის განახლებები რეგულარულად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 

დონეზე და სხვადასხვა ფორმით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შეიმუშავა 

პროექტის სპეციალური ვებგვერდი (https://kveshetikobiroad.ge/en/) რომელზეც 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ინფორმაცია: (i) ინფორმაცია საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, ADB-ისა და EBRD-ის მიერ პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ 

შორის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კომუნიკაციის გაგრძელების შესახებ, როგორც ეს 

დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებულია SMR-ებში; (ii) პროექტის საინფორმაციო 

ბიულეტენი, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება 2021 წლის მესამე კვარტალიდან; (iii) 

საჯარო საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, რომლებიც ორიენტირებულია იმ 

პირებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ კონსულტაციებში მონაწილეობა მშენებლობის ეტაპზე; 

და (iv) სოციალური მედიის, მათ შორის ფეისბუკისა და ინსტაგრამის გამოყენება. ასევე 

განახლდა ხშირად დასმული კითხვების ვებგვერდი და ასევე მომზადდა და გავრცელდა ორი 

თემატური მოკლე მიმოხილვა (კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის თემის განვითარებისა და საარსებო წყაროების გაუმჯობესების შესახებ). 

 

CRP აღნიშნავს, რომ 2021 წლის სექტემბრის მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის - კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებები (მოკლე მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ)115, რომელიც ერთობლივად არის მომზადებული საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის მიერ, ასახავს, თუ როგორ განიხილებოდა კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხები წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და ტექნიკურ-

 
115 შენიშვნა 121. 
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ეკონომიკური კვლევის ეტაპებზე და გზშ-ის ფარგლებში. იგი ასევე ხაზს უსვამს 

განსახორციელებელ შემარბილებელ ზომებს. მოკლე მიმოხილვა კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარუდგენს საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების 

შესაბამისად ჩატარებულ სამუშაოებს და აჯამებს CHGAP-ის ძირითად ელემენტებს. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მოკლე მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ CHGAP 

გამოქვეყნებულია ონლაინ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს არც ეს და არც სხვა 

შედეგები (განხილულია ამ ანგარიშის D ნაწილში) არ არის გამოქვეყნებული. 

 

2021 წლის სექტემბერში, ADB-ის მისიის შიდა ჩანაწერში აღნიშნული იყო ADB-ის 

წინადადება, რომ მომზადებულიყო ბროშურა, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა ყველა 

საჩივარი და მითითებული იქნებოდა, თუ რა ცვლილებები განხორციელდა პროექტის 

ფარგლებში თითოეულის შემთხვევაში. ADB-ის ვარაუდით, ასეთი ბროშურა შეიძლება ასევე 

შეიცავდეს ფორმას ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის, რომელშიც ისინი 

გამოხატავდნენ იყვნენ თუ არა კმაყოფილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

გაუმჯობესებებით. რამდენადაც CRP-ს ესმის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

დათანხმდა ამაზე, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს ეს ბროშურა.  

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქვეშეთში მოაწყო კონტეინერის ტიპის საპროექტო 

საინფორმაციო ჯიხური, სადაც განთავსებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და დიდი 

საპროექტო რუკა. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით, საინფორმაციო დაფები ასევე 

მოწოდებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა სოფლის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებში, რათა თემებს ჰქონდეთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე. ეს მოიცავს პროექტის 

ძირითად ინფორმაციას, როგორიცაა პროექტის რუკა, რომელიც ეხება სოფელს, PMCSC-ის 

ძირითადი პერსონალის, კონტრაქტორების, CLO-ისა და გარემოსა და სოციალური 

მონიტორის (ESM)  საკონტაქტო დეტალებს, სამუშაო შესაძლებლობებს, დაგეგმილ თემის 

შეხვედრებსა და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს. CRP-მა ნახა ამ საინფორმაციო დაფების 

უმეტესობა ორი მისიის დროს.  

 

CRP-ი აღიარებს ამ ძალისხმევას. თუმცა, CRP-მა მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, რომ 

PMCSC-ის კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების საკონტაქტო ინფორმაცია არ 

იყო წარმოდგენილი და რომ საინფორმაციო დაფებზე განთავსებული ინფორმაცია 

არსებული რუკების შესახებ არასაკმარისი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასარკვევად, თუ სად იქნებოდა განთავსებული პროექტის ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებთან მიმართებით, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელების ან პირუტყვის 

გადასასვლელების დაშორება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების მიწის 

ნაკვეთებიდან. ასეთი ინფორმაცია მოცემულია დიდ საპროექტო რუკებზე, მაგრამ ასეთი 

რუკები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მუნიციპალურ ოფისებში; ქვეშეთში პროექტის 

საინფორმაციო ჯიხურში; და ADB-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფისებში 

თბილისში. ეს ნაკლოვანება ხაზს უსვამს რეგულარული სათემო კონსულტაციების 

გაგრძელების აუცილებლობას, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო დეტალური 

ინფორმაციის პრეზენტაცია და განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა 

კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
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ინფორმაცია ზეპირი თუ წერილობითი საჩივრების შესახებ შეტანილია SMR-ებში და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. თითოეული საანგარიშო პერიოდისთვის 

მიღებული საჩივრები ჩამოთვლილია ცალ-ცალკე, ისევე, როგორც, ADB-თვის 

ოფიციალურად გადაგზავნილი რიგი საჩივრები. თუმცა, CRP-ი აღნიშნავს, რომ SMR-ები, 

როგორც ჩანს, არ შეიცავს საჩივრებს, რომლებიც წარმოიშვა CLO-ის მუშაობის დროს და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იძლეოდეს სრულ სურათს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანების პრობლემების დონის შესახებ პროექტთან დაკავშირებით. 

 

CRP-ი ასევე შეშფოთებული იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ წვდომა 

პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების წინასწარი შესწავლისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სა და მსოფლიო ბანკისათვის 

გაგზავნილი მოთხოვნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიშები დაფინანსდა მსოფლიო 

ბანკის მიერ, მხოლოდ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს აქვს მათი გამჟღავნების 

უფლებამოსილება, რადგან ანგარიშები მის საკუთრებაშია. CRP-მა მიიღო ინფორმაცია, რომ 

ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის პროექტის დამტკიცებამდე 

გამართული დისკუსიები მივიდა შეთანხმებამდე, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ხელმისაწვდომს გახდიდა ამ ანგარიშებს ყველასთვის, ვინც მივიდოდა მათ 

ოფისში თბილისში და მოითხოვდა ანგარიშებს. მაგრამ არ იყო შეთანხმება მათი ონლაინ 

გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რაც გაზრდიდა ანგარიშებზე ხელმისაწვდომობას. ამ ორი 

ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ინსპექტირებისთვის მოთხოვნის შემთხვევაში ნახსენებია 

პროექტის საინფორმაციო ბუკლეტში, რომელიც ADB-მ გაავრცელა სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ასევე მოკლე მიმოხილვაში დაინტერესებული 
მხარეებისთვის: მარშრუტის ალტერნატივების შეფასება.116 

 

2021 წლის შუა რიცხვებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურმა 

წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“.117 

ეს შეესაბამება 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 ბრძანებას, სადაც საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა ჩამოთვალა საავტომობილო გზების არაერთი პროექტი, მათ შორის ლარსის 

საავტომობილო გზის პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები გამოცხადდა 

„კომერციულ საიდუმლოებ(ებ)ად“. ბრძანება განსაზღვრავს, რომ კვლევები ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს მხოლოდ „სახელმწიფო უწყებებისთვის, დონორი ორგანიზაციებისთვის, 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, დეპარტამენტში დასაქმებული ნებისმიერი 
პირისა და კონსულტანტებისთვის, რომელთაც აქვთ შეთანხმებები დეპარტამენტთან ან/და 
დონორ ორგანიზაციებთან ან/და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან“.118 მას შემდეგ, 

 
116 შენიშვნა 3. 
117 სალომე წურწუმიას განცხადება, ვიდეო, "როგორ დევნის ხელისუფლება ხადელებს გზის მშენებლობის გამო - 

სპეციალური რეპორტაჟი" https://mtisambebi.ge/. ხელმისაწვდომია ონლაინ შემდეგ ბმულზე 

https://www.youtube.com/watch?v=d3JK0nBNjhk&t=1602s, 10 დეკემბერი, 2021 (განცხადება 23.54-ზე).  
118 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. 2020. ბრძანება # 241 (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას, საქართველოს საავტომობილო 

 



140  
 

 

რაც CRP-ის შეშფოთება ბრძანების შედეგებთან დაკავშირებით წამოჭრა ADB-ის საპროექტო 

ჯგუფმა, CRP-ის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაარწმუნა ისინი, 

რომ ადრე შეთანხმებული ვარიანტი, მოთხოვნის შემთხვევაში პირადად გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ხელმისაწვდომი რჩება.  

 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი ასევე აღინიშნეს ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მისიას 2021 წლის ნოემბერში და 

რომლებმაც განაცხადეს, რომ დაინტერესებულნი იქნებიან განიხილონ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის დავალებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ მომზადებული კულტურული მემკვიდრეობის ანგარიშები.  

 

2022 წლის იანვარში პროექტის ფარგლებში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრეზენტაცია უბნისა და თემის სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების შეჯამების შესახებ (SSEMPები და TSEMPები - 

პრეზენტაციაში მოხსენიებულია, როგორც 'SEMPs'). პრეზენტაცია განმარტავს, თუ რას 

წარმოადგენს SSEMP და TSEMP; რა ფუნქცია ეკისრება პროექტის ძირითად სუბიექტებს 

მათთან მიმართებით; და სხვადასხვა ტიპის TSEMP-ებსა და SSEMP-ებს, იმის მიხედვით, თუ 

რა გავლენას ეხება თითოეული მათგანი; რა რეაგირება უნდა განხორციელდეს 

ზემოქმედებასთან მიმართებით; და რუკებზე წარმოდგენილ ზემოქმედების ადგილების. 

 

ADB-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

შესახებ და KVDP-ის მომზადების შედეგად შექმნილი საწყისი მასალები წარმოდგენილი და 

განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. დეტალური პრეზენტაციები 

თემის წევრებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ისტორიულ-

კულტურული საყრდენი გეგმის, ასევე KVDP-ის წინასწარი ხედვის შესახებ 

გამოქვეყნებულია როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებსაიტზე. 

 

როგორც აღნიშნულია ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებში (მაგ., ნაწილი D PCR-ის შესახებ), 

კონტრაქტორების მხრიდან შეტყობინებულ იქნა მრავალი შეუსაბამობის შესახებ 

ორგანიზაციის შიგნით, ADB-ის სპეციალისტთა საზოგადოებისა და გარემოს 

დამკვირვებლების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი ამზადებს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

განსახილველად წარუდგენს მათ ADB-ს, CRP-ის მიერ შიდა დოკუმენტების განხილვა 

მიუთითებს, რომ ADB-ის გამოხმაურება არ იყო ეფექტური იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

EMR-ები იძლეოდა ადეკვატურ ზოგად სურათს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მუშაობის შესახებ, რამდენადაც ეს ცნობილი იყო ADB-ის პროექტის 

ჯგუფისათვის.   

 

CRP-ი აღნიშნავს, რომ დეტალური საინჟინრო პროექტები არ არის გამოქვეყნებული. სამი (3) 

მაგალითი ასახავს ამის პოტენციურ მნიშვნელობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირისათვის 

 
გზების დეპარტამენტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით 
გარკვეული დოკუმენტების კომერციული საიდუმლოების დაცვის შესახებ). თბილისი. 
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით პროექტის ზემოქმედებისა და 

შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ: პირველი, გენდერული სამოქმედო გეგმის 

პროექტის შედეგი 1 ეხება „EWCD-[მოხუცები, ქალები, ბავშვები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები]-მეგობრული უსაფრთხოების ობიექტების მონტაჟს 
„საპროექტო გზების გასწვრივ“, მათ შორის საცალფეხო გადასასვლელებთან, გზის განათებასა 
და ავტობუსის გაჩერებებთან „სადაც არსებობს ამის საჭიროება“. მეორე, საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით, ღობეები უნდა დამონტაჟდეს შესაბამის 

ადგილებში. მესამე, მოსახლეობისა და პირუტყვის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით, 

მოეწყობა მიწისქვეშა გადასასვლელები და პირუტყვის გადასასვლელები. ვინაიდან 

საპროექტო ნახაზები მიუწვდომელია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, 

მათ არ გააჩნიათ საშუალება შეამოწმონ, არის თუ არა პროექტში ასახული და 

განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებსაც პროექტი ითვალისწინებს. 

თავად CRP-მა ვერ შეძლო თვალყური ედევნებინა დეტალურ პროექტებში შეტანილი 

ცვლილებებისთვის ADB-სა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შეთანხმების 

შემდეგ (როგორიცაა ცვლილებები მისასვლელი გზების განლაგებაში PCR-ზე უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად).  

 

თუმცა, CRP-თან განხილვისას, ADB-ის პროექტის ჯგუფმა განმარტა, რომ მიუხედავად იმისა, 

რომ დეტალური დიზაინი არ იყო გამოქვეყნებული, შესაბამისი ინფორმაცია პროექტის 

ზემოქმედების არეალისა და მახასიათებლების შესახებ გამოქვეყნებულია ონლაინ და 

ადგილზე. დეტალური მაღალი ხარისხის რუკები ლეგენდებითა და მარკირებით ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია პროექტის საინფორმაციო ჯიხურსა და პროექტის 

გავრცელების არეალში მდებარე ორი მუნიციპალიტეტის ოფისებში. სოფლების უფრო მცირე 

ზომის რუკები, რომლებზეც მონიშნულია მომსახურების გზები, ფუჭი ქანების სანაყაროს 

უბნები და პირუტყვის გადასასვლელები, ასევე ხელმისაწვდომია პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი თითოეული სოფლის საინფორმაციო დაფებზე.  

 

SEMPs-TSEMPs/SSEMPs-ის საკითხი განხილულია წინამდებარე ანგარიშის C ნაწილში. 

კონსულტაციები შემოთავაზებულ ადგილებზე, ზემოქმედებებზე და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე ზოგიერთი დროებითი ობიექტისთვის ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან პროექტის შესაბამის სოფლებში (როგორც ეს დოკუმენტურად არის 

ასახული SMR-ებში).119 თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებს თავად ჰქონდეთ წვდომა TSEMP-ებზე და თავად SSEMP-ებზე.   

 

CRP-მა განიხილა ინფორმაციის არ გამოქვეყნების საკითხი ისეთ TSEMP-ებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა ფუჭი ქანების განთავსების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი შინაარსის მართვის გეგმა 

შესაბამის დასაშვებობის ანგარიშში. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ 

 
119 საქართველოს მთავრობა. 2022. Georgia: North–South Corridor (Kvesheti–Kobi) Road Project, Social Monitoring 

Report (Semestral Report, July-December 2021). (საქართველო: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-

კობი) გზის პროექტი, სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (სემესტრული ანგარიში, 2021 წლის ივლისი-

დეკემბერი)). დანართი No. 3 - სამშენებლო ეტაპზე ჩატარებული კონსულტაციების შეჯამება. თბილისი: გვ. 56-
75. 
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განახლებული გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გამოქვეყნდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ პრეზუმფცია ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლოდ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის (AIP) ერთ-ერთი პრინციპია.  

 

როგორც ადრე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

პროექტის ვებსაიტზე ახლახან გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების შეჯამების 

პრეზენტაცია (რომელსაც იგი მოიხსენიებს, როგორც „SEMPs“) სლაიდების სახით. ეს 

ლაკონიური და კარგად ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირთათვის. თუმცა, მიწოდებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისათვის, 

რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა სრულად გაიგონ, თუ რა შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება აიღეს კონტრაქტორებმა გამოვლენილ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მხოლოდ ამ 

ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში შეძლებენ სრულად და შინაარსიანად ჩართვას 

განხორციელებული ღონისძიებების მონიტორინგის პროცესში და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მისი კონტრაქტორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითისათვის, პროექტის ფარგლებში 

მოსალოდნელია 4 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს 

უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად 

საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის 

გეგმების მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა 

დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება თავად გეგმების გამოქვეყნება.   

 

მეორე მაგალითში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა გამოთქვეს წუხილი 

ადგილზე დასაქმებასთან დაკავშირებით. კონსულტაციების დროს თემის წევრებს მიაწოდეს 

ინფორმაცია, რომ პროექტში დასაქმებისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივ 

მოსახლეობას.120 ეს ვალდებულება უნდა აისახოს ლოკალური შინაარსის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც უნდა შეიცავდეს ორი კონტრაქტორის ადგილობრივი დასაქმების მიზნებს. 

თუმცა, ეს TSEMP არ არის გამოქვეყნებული, ამიტომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა არ იციან, თუ როგორ აისახა ვალდებულება გეგმებში და ვერ აკონტროლებენ მათ 

შესრულებას.   

 

TSEMP და SSEMPs შეიძლება იყოს უაღრესად ტექნიკური და, შესაბამისად, რთული გასაგები 

ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის ან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ადამიანისთვის. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, 

როდესაც საქმე მათ უფლებებს ან ინტერესებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ და 

შესაბამისი EMP თავად წარმოადგენს უაღრესად ტექნიკურ და მოცულობით დოკუმენტებს, 

თუმცა ისინი ADB-ის საგარანტიო ზომების გამოქვეყნების მოთხოვნების ცენტრშია. ამას 

ზუსტად ის მიზანი აქვს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც სურს გადახედოს 

 
120 შენიშვნა 7, გვ. 28.  
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მათ, მიეცეს ამის შესაძლებლობა, AIP-ის მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად. SPS და AIP 

მოითხოვს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას. 

 

c. ანალიზი და მიგნებები 

 

CRP-ი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან იყო როგორც პროექტის 

მომზადების, ასევე პროექტის განხორციელების მახასიათებელი. ADB-ის მიერ ორი საველე 

პროფესიული დამკვირვებლის დანიშვნამ ხელი შეუწყო ADB-ის ჩართულობას ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ის პროექტის გუნდი ეფექტური 

ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ი აღნიშნავს, რომ სათემო 

საჩივრები შეტანილია გამოქვეყნებულ SMR-სა და EMR-ში, ის საჩივრები, რომლებიც 

უშუალოდ იქნა მიღებული ADB-ის დამკვირვებლების მიერ ადგილზე, არ არის შეტანილი ამ 

ანგარიშებში და არ არის გამოქვეყნებული. CRP-ის შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის 

პროექტზე კომენტარებში, ADB-ის ხელმძღვანელობამ განმარტა, რომ ბევრი არაფორმალური 

საკითხი, რომელიც ყოველდღიურად წამოიჭრება CLO-თან, სწრაფად წყდება მათი 

ოფიციალური საჩივრების პროცესში შეტანის საჭიროების გარეშე. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს 

მიდგომა შეესაბამება სტანდარტულ პრაქტიკას საქართველოში, სადაც საჩივრები, 

ჩვეულებრივ, წყდება ზეპირად, რაც შეესაბამება ადგილობრივ ადათ-წესებსა და პრაქტიკას. 

ვინაიდან CLO-ის როლი არის ინფორმაციის გადაცემა და ნდობის დამყარება ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან, ამ საჩივრების ოფიციალურად აღრიცხვამ და გამოქვეყნებამ 

შეიძლება არ შეუწყოს ხელი ამ პროცესს და კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდეს. CRP-ი აფასებს 

ამ განმარტებას და არ ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას ამ საკითხთან დაკავშირებით.   

 

რაც შეეხება დეტალური საინჟინრო პროექტების არ გამოქვეყნებას, CRP-ი არ ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა CRP-ს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ 

ყველას, ვინც დაინტერესებულია დეტალური საინჟინრო პროექტების ნახვით, შეუძლია 

მოითხოვოს ისინი და წავიდეს პროექტის ოფისში, სადაც შეძლებს მათ ნახვას. CRP-ის 

მოსაზრებაა, რომ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობის არსებობის შესახებ ფართოდ უნდა 

გავრცელდეს, რათა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა 

მხარეებმა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა.   

 

რაც შეეხება ADB-ის მიერ EMR-ების მონიტორინგსა და მიმოხილვას და მათ მიერ 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და შეუსაბამობების გამოქვეყნებას, SPS-ის 

53-ე პუნქტი ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ ითვალისწინებს, რომ ADB-ის საჯარო 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შესაბამისად (ახლა ჩანაცვლებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკით), „ADB მოწოდებულია იმუშაოს 
მსესხებელთან/დამკვეთთან, რათა უზრუნველყოს სოციალური და გარემოს დაცვის 
საკითხების შესახებ შესაბამისი (დადებითი თუ უარყოფითი) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა... ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის... რათა მათ შეძლონ პროექტის დიზაინისა და 
განხორციელების თვალსაზრისით შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდება … ADB განათავსებს 
შემდეგ საგარანტიო დოკუმენტებს თავის ვებსაიტზე: (iv) გარემოსდაცვითი… მონიტორინგის 

ანგარიშები, რომლებიც წარდგენილია მსესხებლების/კლიენტების მიერ პროექტის 
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განხორციელების დროს, მიღებისთანავე“ (აქცენტები დამატებულია). 54-ე პუნქტი ადგენს, 

რომ „შინაარსიანი კონსულტაციები არის პროცესი, რომელიც… (ii) უზრუნველყოფს 
შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გამოქვეყნებას… ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანებისთვის“. CRP-ს არ მიუღია საკმარისი მტკიცებულება ADB-ის 

ქმედებებთან დაკავშირებით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები ასახავდეს 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი და სოციალური მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას განხილვის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს, რომ გამოქვეყნებული EMR-ები შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას შესაბამისი და 

ადეკვატური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 

 

ეს ასახავს ADB-ის მიერ მონიტორინგის პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობას SPS-ის 57-ე 

პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მონიტორინგის საქმიანობის 

მასშტაბი, მისი ფარგლებისა და პერიოდულობის ჩათვლით, უნდა იყოს პროექტის რისკებისა 

და ზემოქმედების პროპორციული. 

 

CRP-ი აფასებს ADB-ის მიერ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმისა და KVDP-ის 

შესახებ კვლევების ანგარიშების გამოქვეყნებას და წარდგენას. CRP-ი ასევე აღნიშნავს, რომ 

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ121, რომელიც განხილული და დამტკიცებული იქნა 

ADB-ს მიერ და გამოქვეყნდა პროექტის ვებსაიტზე და რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

აწვდის ინფორმაციას კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასების, მისი თავიდან აცილებისა და შერბილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში ასევე გამოქვეყნდა კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა (2019-2022)122, რომელიც აჯამებს „2018 წლიდან გატარებული 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ღონისძიებების კონტექსტს, სტრუქტურას და 
განხორციელებას“ პროექტის მხარდასაჭერად. ეს დოკუმენტი მომზადდა საერთაშორისო 

ექსპერტი კონსულტანტის მიერ, რომელმაც ასევე გაუწია დახმარება საქართველოს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელსაც ევალებოდა ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის მომზადება.  

 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არის ADB-ის საპროექტო დოკუმენტები, ADB-ს 

არ შეუძლია თავად გამოაქვეყნოს ისინი. CRP-მა გაითვალისწინა ADB-ის ძალისხმევა 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დასარწმუნებლად ამ ანგარიშების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

 
121 Stakeholder Brief on Cultural Heritage (მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ), 2021 წლის 18 ოქტომბერი. ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
122 Review of Cultural Heritage Management Implementation, (კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
განხორციელების მიმოხილვა) 2022 წლის 13 ივნისი. ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/ 
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TSEMP-ების და SSEMP-ების საკითხთან დაკავშირებით, CRP-მა მიიღო ინფორმაცია, რომ 

მათი გამჟღავნება შეუძლებელია, რადგან ისინი წარმოადგენენ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტსა და კონტრაქტორებს შორის ხელშეკრულების შეთანხმების პროდუქტებს. 

ლოგიკურად, ასეთივე საკონტრაქტო შეთანხმება იმოქმედებს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და NACHP-ისთვის. თუმცა, CRP-მ აღნიშნა, რომ AIP-ის მე-15 პარაგრაფში 

(ii) ინფორმაციის გამოქვეყნების სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ ნათქვამია, რომ „ADB 
ავრცელებს ინფორმაციას, თუ ეს ინფორმაცია არ შედის ინფორმაციის გამოქვეყნების 
გამონაკლისებში“. გარდა ამისა, OM-ის ნაწილი L3 კონკრეტულად ითვალისწინებს, რომ 

„პოლიტიკა ეხება დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, რომელსაც ADB აწარმოებს, რომლის 
წარმოებასაც ADB მოითხოვს მსესხებლების ან კლიენტების მიერ, ან რომელსაც სხვა მხარე 
აწარმოებს და აწვდის ADB-ს, ADB-ის ოპერაციების დროს. პოლიტიკა ხორციელდება ADB-ის 
ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული დეტალური შეთანხმებების შესაბამისად და 
საჯაროდ ხელმისაწვდომია ADB-ის ჩვეულებრივი პროცედურების შესაბამისად“. OM-ის მე-3 

დანართში - L3 ნაწილში ჩამოთვლილია საპროექტო დოკუმენტები, რომლებიც უნდა 

გამოქვეყნდეს, რომლებიც მოიცავს „პროექტის საგარანტიო დოკუმენტებს“. მასში ნათქვამია, 

რომ „ADB-მა უნდა განათავსოს საგარანტიო დოკუმენტები თავის ვებსაიტზე საგარანტიო 
პოლიტიკის მოთხოვნების შესაბამისად (2009). სრული მოთხოვნებისთვის იხილეთ 
საგარანტიო პოლიტიკა. საპროექტო ინფორმაცია, მათ შორის გარემოსდაცვითი და 
სოციალური გარანტიების საკითხები, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროექტის ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის მათთვის 
გასაგებად და ხელმისაწვდომ ადგილას დროულად, სათანადო ფორმით და ენაზე (ენებზე)“ 

(აქცენტები დამატებულია). SPS-ის 71-ე პარაგრაფში ნათქვამია (ნაწილობრივ): „…ADB 
აქვეყნებს საგარანტიო გეგმებსა და ჩარჩოებს, მათ შორის სოციალური და გარემოსდაცვითი 
შეფასებებისა და მონიტორინგის ანგარიშებს, თავის ვებგვერდზე“. 

 

საბოლოო გზშ აშკარად მოითხოვს კონტრაქტორებისგან, რათა მათ მოამზადონ საკუთარი 

SEMP-ები, რომლებიც ეფუძნება საბოლოო გზშ-ისა და შესაბამისი EMP-ის მოთხოვნებს და 

წარმოადგენს პროექტის ყოვლისმომცველი გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 

სისტემის ნაწილს. ADB-ის პროექტის გუნდთან და მდგრადი განვითარებისა და კლიმატის 

ცვლილების დეპარტამენტთან დისკუსიისას, შესაბამისობის განხილვის ფარგლებში, CRP-მა 

მიიღო ინფორმაცია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები უზრუნველყოფს EMP-ის 

დეტალურობის დონეს და საჭირო შემარბილებელი ღონისძიებების პრაქტიკულ რეალიზებას 

ახდენს იმ თითოეული საპროექტო ღონისძიებისთვის, რომელსაც გზშ-ის შესაბამისად 

განსაზღვრული აქვს სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება. აქედან გამომდინარე, 

ნათელია, რომ SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის პროექტის საგარანტიო დოკუმენტები, 

რომლებიც საჭიროა SPS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამდენად, ისინი ხვდება 

SPS-ისა და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო 

გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტების გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის 

შესაბამისად, რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის 

გამოქვეყნების სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან 

ერთად TSEMP-ებისა და SSEMP-ების გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 
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ანალოგიური მდგომარეობაა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს ძირითადი შედეგების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით. ADB-ის 

ხელმძღვანელობის პოზიციაა, რომ მან იცოდა, რომ საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე 

მოპოვებული საბაზისო მონაცემები მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტების (PCR) შესახებ არ იყო ვრცელი და რადგან ინფორმირებული იყო ამ ხარვეზის 

შესახებ, ADB-მ წარმოადგინა კომპლექსური მოთხოვნები EIA-ში (პარაგრაფები 1274–1289) და 

EMP-ში, რათა დარწმუნებულიყო, რომ მშენებლობამდე უზრუნველყოფილი იქნებოდა PCR-

ის "სრულყოფილი მართვა". ADB-ის ხელმძღვანელობა დასძენს, რომ გზშ-მ აღიარა, რომ 

საჭირო იყო დამატებითი სამუშაო კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და, 

შესაბამისად, მოიცავდა, ADB ხელმძღვანელობის განმარტებით „მნიშვნელოვან დამატებით 
მოთხოვნებს PCR-ისთვის, რომლებიც უპრეცედენტოა ADB-ის ცენტრალური და დასავლეთ 
აზიის დეპარტამენტის სუვერენული ოპერაციების პროექტისათვის“. მიუხედავად იმისა, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა არ იყო გათვალისწინებული საბოლოო 

გზშ-ში, PCR-ის შესახებ D თავის შესაბამისად, იგი დაკვეთილი იქნა საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ და მოიცავდა კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო 

გეგმის მომზადებას, რომელიც განსაზღვრავდა კონტრაქტორების მიერ გასატარებელ 

ქმედებებს, ასევე. კონტრაქტორების CHMP-ების მიმოხილვას. კონტრაქტორებმა 

გაითვალისწინეს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შედეგები თავიანთი CHMP-ების 

გადახედვისას. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შედეგების დეტალური ანალიზი 

შეგიძლიათ იხილოთ წინამდებარე ანგარიშის D ნაწილში მატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების შესახებ.  

 

CRP-ი აღნიშნავს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ შეკვეთილი 

ანგარიშები მოიცავს მის მეორე შუალედურ ანგარიშს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, 

განსაზღვრავს ძირითად რისკებს PCR-ისთვის და მათ შემცირებას, ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის ზოგად სამოქმედო გეგმას (CHGAP), რომელშიც შედის დანართი 

კონტრაქტორების მიერ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს დანარჩენი შედეგების მსგავსად, არც ეს დოკუმენტი არ იქნა 

გამოქვეყნებული. ეს დოკუმენტები შეიცავს არსებით ინფორმაციას კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ძეგლების შესახებ, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ცხოვრებასთან. პროექტის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებიც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებაზე, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი საზრუნავი და ინტერესები დაცულია. მოკლე მიმოხილვაში 

დაინტერესებული მხარეებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ნათქვამია, რომ 

CHGAP-ის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პროექტის ვებსაიტიდან, მაგრამ CRP-ს არ უნახავს 

მტკიცებულება, რომ ეს ასეა. ვერც მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ვერც კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

განხორციელების მიმოხილვა, რომელიც ასევე გამოქვეყნებულია პროექტის ვებსაიტზე, ვერ 

ჩაანაცვლებს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მეორე შუალედური საბოლოო 

ანგარიშისა და კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის სრულად 

გამოქვეყნებას. ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა ნაწილობრივ 

გამიზნულია გზშ-ში PCR-ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და, ამ 

ანგარიშის პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის შენიშვნების მიხედვით, მომზადებულია 
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SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე შუალედური ანგარიში და CHGAP წარმოადგენს პროექტის 

საგარანტიო დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც 

განხილული უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან - ინფორმაციის გამოქვეყნების 

სასარგებლო პრეზუმფციის შესახებ და OM-ის მე-3 დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ძირითადი საბოლოო შედეგების 

გამოუქვეყნებლობასთან მიმართებით. 

 

CRP ადგენს, რომ ADB-ის მიერ ადეკვატური ანგარიშგების განუხორციელებლობა EMR-

ებთან დაკავშირებით, ხელს უშლის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების 

ინფორმირებულ მონაწილეობას. ეს ზიანს აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ 

ადამიანებს, მაგრამ CRP-ს არ აქვს მკაფიო მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ 

დღემდე გამოიწვია პირდაპირი მატერიალური ზიანი ან რომ მომავალი ზიანი დაზუსტებით 

არის ცნობილი გონივრულ ფარგლებში. ADB-ის ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება 

გამოსასწორებელი ქმედებების შეთავაზება AMP-ის 190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. თუმცა, 

ზიანის დარჩენილი რისკის გათვალისწინებით, CRP-ი მოელის, რომ ADB მიიღებს ზომებს, 

რათა უზრუნველყოს CRP-ის მიერ ADB-ის დადგენილი შეუსაბამობის გადაჭრის გზების 

განხილვა მომავალ EMR-ებში.  

 

რაც შეეხება ADB-ის შეუსაბამობას SSEMP-ების, TSEMP-ების და NACHP-ის საბოლოო 

შედეგების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, CRP ადგენს, რომ ის ფაქტი, რომ ADB-მ ვერ 

უზრუნველყო მსესხებლის მიერ დოკუმენტების ადეკვატური გამოქვეყნება, ხელს უშლის 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების ინფორმირებულ მონაწილეობას. ეს ზიანს 

აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს, მაგრამ CRP-ს არ აქვს მკაფიო 

მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ გამოიწვია პირდაპირი მატერიალური 

ზიანი ან რომ მომავალი ზიანი დაზუსტებით არის ცნობილი გონივრულ ფარგლებში. ADB-

ის ხელმძღვანელობას არ მოეთხოვება გამოსასწორებელი ქმედებების შეთავაზება AMP-ის 

190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. თუმცა, ზიანის დარჩენილი რისკის გათვალისწინებით, CRP 

მოელის, რომ ADB მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს CRP-ის მიერ ADB-ის დადგენილი 

შეუსაბამობის საკითხის გადაწყვეტა TSEMP-ების, SSEMP-ების და NACHP-ის მეორე 

შუალედური ანგარიშისა და ზოგადი კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის 

გამოქვეყნების გზით. 

 

I. ADB-ის მონიტორინგი და ზედამხედველობა  

 

ამ ნაწილში CRP შესაბამისობის განხილვისთვის აერთიანებს ADB-ის მონიტორინგისა და 

ზედამხედველობის მიმოხილვის საკითხებს TOR-ში შეტანილი რვა (8) სფეროდან 

თითოეულის შემთხვევაში. ამით CRP ცდილობს ხაზი გაუსვას ADB-ის ზედამხედველობის 

შესახებ მის საერთო დასკვნას, რომელიც გამომდინარეობს CRP-ის მიერ ADB-ის 

მონიტორინგისა და ზედამხედველობის განხილვის შედეგად B.2 და B.3, C, D, E.1, E.2, F და G 

ნაწილებში განსაზღვრულ საკითხებთან დაკავშირებით. 
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პროექტის განხორციელების რეგულარული ზედამხედველობის ფარგლებში, ADB 

განიხილავს ნახევარწლიურ გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს (EMRs) და 

ნახევარწლიურ სოციალური მონიტორინგის ანგარიშებს (SMRs), რომლებიც დოკუმენტურად 

ასახავენ გარემოსდაცვითი მართვის გეგმისა (EMP) და მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმების (LARPs) განხორციელებას. ეს ანგარიშები დამტკიცებულია ADB-ს მიერ და 

გამოქვეყნებულია ADB-ის პროექტის ვებსაიტზე. ამასთან ერთად, ADB ასევე განიხილავს 

შესაბამისობის ანგარიშებს, რომლებიც მომზადებულია მსესხებლის გარე მონიტორინგის 

კონსულტანტის მიერ, რათა დარწმუნდეს, რომ LARP-ის განხორციელება შეესაბამება 

დამტკიცებულ LARP-ებს და საკომპენსაციო უფლებამოსილების მატრიცაში 

გათვალისწინებული კომპენსაცია რეალურად მიიღეს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა 

პირებმა მიწის ნაკვეთების გადაცემამდე, ხოლო ნებისმიერი შეუსაბამობა სათანადოდ არის 

განმარტებული. ADB-ის მიერ წინამდებარე შესაბამისობის ანგარიშების მიღება მიუთითებს, 

მას არ ჰქონდა პრეტენზია კონტრაქტორებისათვის შესაბამის ანგარიშში განხილული გზის 

მონაკვეთის გადაცემასთან დაკავშირებით. ADB-ის პროექტის ჯგუფის და მისი 

საერთაშორისო კონსულტანტების მიერ საბჭოს დასტურის შემდეგ განხორციელდა 

რამდენიმე მიმოხილვის მისია. აღნიშნული მივლინებების შემდგომი ანგარიშები 

ადასტურებს მონიტორინგის მისიების მიგნებებს, ასევე საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან მიღწეულ შეთანხმებებს გამოვლენილი საკითხების გადასაჭრელად, მათ 

შორის პროექტის განხორციელების გაუმჯობესების რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. 

 

CRP აღნიშნავს, რომ სხვა პროექტებთან შედარებით, რომლებიც CRP-მა წარსულში განიხილა, 

ADB-მ ჩვეულებრივზე მეტი გააკეთა ამ პროექტში მონიტორინგის კარგი პრაქტიკის 

უზრუნველსაყოფად. გადადგმული ნაბიჯებია: 

 

(i) დამატებითი ადამიანური რესურსების გამოყოფა, როგორიცაა გარემოს დაცვის საგარანტიო 

პოლიტიკის საერთაშორისო სპეციალისტი, განსახლების საერთაშორისო სპეციალისტი, 

კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო სპეციალისტი და საგარანტიო პოლიტიკის 

ადგილობრივი სპეციალისტი ADB პროექტის გუნდის მხარდასაჭერად. 

 

(ii) საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეროვნული ექსპერტებისა (CLO) და გარემოსდაცვითი 

და სოციალური დამკვირვებლების (ESM) მოზიდვა, რომლებიც ადგილზე არიან და 

მონაწილეობენ ყოველკვირეულ სოციალურ და გარემოს დაცვის შეხვედრებში ADB-ის, 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, PMCSC-ის წარმომადგენლებთან და, ზოგჯერ, 

კონტრაქტორების გარემოსდაცვით წარმომადგენლებთან ერთად. CLO ასევე მიდის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ თემებში და რეგულარულად ხვდება ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებს სხვადასხვა სოფლებიდან, რეაგირებას ახდენს ნებისმიერ 

პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას კვირის განმავლობაში ან დარჩეს 

გადასაწყვეტი წინა კვირიდან. ანალოგიურად, ESM რეგულარულად ხვდება PMCSC-ს და 

კონტრაქტორს და ატარებს ადგილზე ინსპექტირებას. 

 

(iii) CLO-ისა და ESM-ის ყოველკვირეული ანგარიშების განხილვა, რომლებშიც 

დოკუმენტურად არის წარმოდგენილი კვირის მიღწევები და საყურადღებო საკითხები, 
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რეკომენდებულ მაკორექტირებელ ქმედებებთან ერთად ამ პრობლემების გადასაჭრელად, 

სადაც თითოეულ საკითხს მინიჭებული აქვს პრიორიტეტული რეიტინგი, მათ შორის 

მაღალი (წითელი), საშუალო (ნარინჯისფერი) და დაბალი (ყვითელი). ასევე მითითებულია 

მაკორექტირებელი ქმედებების ვადები. აღნიშნული ყოველკვირეული ანგარიშები ასევე 

მოიცავს გარემოსდაცვით და სოციალურ ქმედებათა რეესტრს, კულტურული 

მემკვიდრეობის ტერიტორიის ინსპექტირების საკონტროლო სიას, ნებართვებისა და 

დამტკიცებების სტატუსს, სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების სტატუსს, 

საჩივრების აღრიცხვის ჟურნალს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისა და პროექტის 

თანამშრომლებისგან და დროებითი ობიექტის რუკებს ორივე ლოტისათვის. სწორედ ამ 

ყოველკვირეულ ანგარიშებს ემყარება საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან 

ყოველკვირეული შეხვედრის დღის წესრიგი.  

 

(iv) ADB-ის საქართველოს წარმომადგენლობისთვის პროექტის განხორციელების დელეგირება 

და პროექტის ოფიცრის დანიშვნა, რომელიც ახორციელებდა სესხის დამუშავებას ADB-ის 

სათავო ოფისიდან საქართველოს წარმომადგენლობაში პროექტის განსახორციელებლად, 

უზრუნველყოფდა თანმიმდევრულობასა და უკეთეს კოორდინაციას პროექტის 

პარტნიორებს შორის. პროექტის გუნდის, მათ შორის პროექტის კონსულტანტების 

ადგილმდებარეობა საქართველოს წარმომადგენლობაში ქვეყნის ფარგლებში, იმას ნიშნავს, 

რომ ADB-თვის უფრო ადვილია წარმოდგენილი იყოს პროექტის განხორციელების 

შეხვედრებზე, რომლებსაც მართავს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ან, საჭიროების 

შემთხვევაში, მოინახულოს პროექტის ტერიტორია. 

 

(v) ADB-ის პროექტის გუნდის რეგულარული შეხვედრები საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან, PMCSC-თან და კონტრაქტორებთან, რომლებზეც განხილული იყო 

განხორციელების სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის შეხვედრები ორ კვირაში ერთხელ 

LARP-ის მიმდინარეობის განსახილველად. ADB-მ მიაწოდა PMCSC-ს ქმედებათა 

აღრიცხვის რეესტრი პროექტის აქტივობების მოსახერხებელი მონიტორინგისა და 

წელიწადში ორჯერ მონიტორინგის ანგარიშის მომზადების ხელშეწყობის მიზნით. 

 

(vi) მონაწილეობა რამდენიმე შეხვედრაში ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ შესაბამის 

პირებთან, საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან და PMCSC-თან ერთად, 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების მიერ წამოჭრილი კონკრეტული 

საკითხების/შეშფოთების განსახილველად. 

 

პროექტის განხორციელების შემდეგ, კონტრაქტორის არაერთი შეუსაბამობა გამოვლინდა და 

აღირიცხა UBM-ის ქმედებათა აღრიცხვის რეესტრში, ასევე CLO-სა და ESM-ის ერთობლივ 

ყოველკვირეულ ანგარიშებში. ზოგიერთმა ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა პირმა ასევე გამოთქვა 

წუხილი CRP-თან ვიზიტის დროს 2021 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში. შესაბამისი 

შეუსაბამობებისა და ADB-ის მიერ განხორციელებული ქმედებების მიმოხილვა მოცემულია 

წინა თავებში.  
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CRP აღნიშნავს, რომ ADB აცნობიერებს ამ შეუსაბამობების განხილვისა და მოგვარების 

მნიშვნელობას და მან წამოჭრა ეს საკითხები საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან 

შეხვედრების, ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისა და მიმოხილვის მისიების 

ფარგლებში. ADB-ის მიერ საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და PMCSC-ისთვის 

მიწოდებული ინფორმაცია მოიცავს შემდეგ საჭიროებებს:  

 

(i) ნებართვების დამტკიცება, ყველა დროებითი ობიექტისთვის, პროექტის აქტივობისა და 

პროექტის სხვა ინფრასტრუქტურისთვის ნებართვების უზრუნველყოფის მიზნით რაც 

შეიძლება მალე;  

 

(ii)ნარჩენების სანაყარო უბნების დამტკიცების უზრუნველყოფა გამოყენებამდე და უბნების 

უსაფრთხოდ მართვა და ფუნქციონირება ეკოლოგიურად უსაფრთხო ფორმით;  

 

(iii)გვირაბის წყლის, ბეტონის ქარხნის, ბანაკებისა და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების 

წყლების ჩაშვების დამტკიცება გამოყენებამდე, შემდეგ სათანადო მართვა და კონტროლი; 

 

(iv)კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გამოვლენა წინასამშენებლო კვლევების დროს, 

მათი სათანადო მართვა და მონიტორინგი, სამუშაოების დაწყებამდე მდგომარეობის 

შეფასების დასრულების ჩათვლით, რასაც მოჰყვება შემოღობვა და ვიბრაციის 

მონიტორინგი სამშენებლო საქმიანობისას;  

 

(v)ზვავისაგან დაცვისა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სხვა ღონისძიებების გატარება 

შესაბამისი და ინციდენტების ადგილებში SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად; და 

 

(vi) თემისა და კონკრეტული საიტის მართვის გეგმების დამტკიცება PMCSC-ის მიერ სამუშაო 

ადგილის მფლობელობაში გადასვლამდე123 და შემდეგ სათანადოდ განხორციელება. 2022 

წლის 4 თებერვალს, ADB-მ არ დაამტკიცა შესაბამისობის ანგარიში 2-3, მანამ, სანამ არ იქნა 

გადაწყვეტილი ლოტი 2-ის კონტრაქტორის მიერ კერძო მიწების ხელყოფა ყოველგვარი 

იჯარის ხელშეკრულების გარეშე. 

 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული ყველა მცდელობისა, CRP-მა აღნიშნა, რომ 

კონტრაქტორების შეუსაბამობის მრავალი საკითხი შენარჩუნდა და გადაუჭრელი დარჩა 

მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში, მას შემდეგაც კი, რაც ADB-მ ზემოთ აღნიშნული 

არხებით წამოჭრა ეს საკითხები საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან. ზოგიერთი 

განხორციელებული გამოსასწორებელი ქმედება არასაკმარისი აღმოჩნდა პრობლემების 

სრულად მოსაგვარებლად, ამიტომ პრობლემები კვალ იქმნებოდა. CRP-ის წინამდებარე 

შესაბამისობის ანგარიშის სხვა ნაწილებში მოხსენიებული გრძელვადიანი საკითხები 

 
123  ADB. 2022. საქართველო: Kvesheti-Kobi Road Project, Project Performance Rating (ქვეშეთი-კობის 

საავტომობილო გზის პროექტი, პროექტის შესრულების შეფასება) 1-ელი კვარტალი, 2022 (შიდა). 
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მოიცავს PCR-ის უბნების არასათანადო გამიჯვნასა და შემოღობვას; გარკვეულ უბნებზე 

საჭიროების შემთხვევაში ვიბრაციის მონიტორინგის განუხორციელებლობას; კერძო მიწების 

ხელყოფას; სამუშაოების განხორციელებას სავალდებულო კვლევების განხორციელებამდე; 

TSEMPs/SSEMPs-ის, ან ნებართვების არარსებობას. ზოგიერთი მათგანი წარმოადგენდა 

PMCSC-ის მიერ კონტრაქტორებზე გაცემული შეუსაბამობის ანგარიშების (NCRs) საგანს. 

მაგალითისათვის, ბენიან-ბეგონის გასწვრივ 1-ელ მისასვლელ გზაზე წყლის მილების 

დაზიანების საკითხი წამოიჭრა 2021 წლის ნოემბრის პირველ კვირაში, მაგრამ გადაუჭრელი 

დარჩა, რადგან მაკორექტირებელი ქმედებები ვერ უზრუნველოყოფდა გრძელვადიან 

გადაწყვეტას. მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა იმან, რომ იანვრის მესამე კვირაში, 

როდესაც 1-ელი ლოტის კონტრაქტორი არემონტებდა ცენტრალურ წყალსადენს, საიდანაც 

წყალი მიეწოდება სახლებს, წყალსადენი გაიყინა და შვიდი (7) ოჯახი წყალმომარაგების 

გარეშე დარჩა. წყლის მიწოდება მხოლოდ ოთხ (4) ოჯახს აღუდგა, ერთი თვის შემდეგ. 

რადგან თოვლი ართულებს სარემონტო სამუშაოებს, მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ 

კონტრაქტორები 2022 წლის გაზაფხულზე დაამონტაჟებდნენ წყლის ახალ მილებს წკერედან 

სოფლამდე. 2022 წლის მაისში მოსახლეობას შესთავაზეს ახალი 2 კმ-იანი მილსადენის 

მოწყობა.   

 

წინამდებარე ანგარიშის მომზადების საანგარიშო პერიოდის ბოლოს, 2022 წლის 23 ივნისს124 

გარემოს დაცვისა და სოციალურ ქმედებათა შიდა რეესტრმა აჩვენა, რომ 1-ელ ლოტში სულ 

წამოჭრილი 74 საკითხიდან, 59% დაიხურა; ხოლო ხუთი (5), რომელსაც მინიჭებული ჰქონდა 

მაღალი პრიორიტეტი და 16 - საშუალო პრიორიტეტით გადაუჭრელი დარჩა (მთლიანი 

საკითხების 28%). მე-2 ლოტის შემთხვევაში, წამოჭრილი 59 საკითხიდან 42% დაიხურა, 

მაგრამ 11 საკითხი მაღალი და 15 - საშუალო პრიორიტეტით გადაუჭრელი დარჩა (44%). მათ 

შორის, აღსანიშნავია, წკერეში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების საკითხი სახლიდან, რომელიც 1-

ელი ლოტის კონტრაქტორმა თავისი თანამშრომლებისთვის იქირავა. ამ სახლიდან ადგილი 

ჰქონდა კანალიზაციისა და სხვა ჩამდინარე წყლების დაუმუშავებლად ჩაშვებას სოფლის 

ხევში, რამაც, 2021 წლის სექტემბერში, გამოიწვია საჩივრები. ამის შემდეგ, 1-ელი ლოტის 

კონტრაქტორმა აიღო ვალდებულება სეპტიკური ავზის მოწყობასთან დაკავშირებით, 

რომელიც საკმარისად დიდი იყო არა მხოლოდ ნაქირავები სახლის საჭიროების, არამედ სხვა 

ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც შეეძლოთ მასთან მიერთება. თუმცა, PMCSC-მა აღმოაჩინა, 

რომ სეპტიკური ავზს არ ჰქონდა სათანადო იზოლირება და, შესაბამისად, გაჟონავდა 

მიერთების შემდეგ. გატარდა გამოსასწორებელი ღონისძიებები და, 2022 წლის 23 ივნისის 

მონიტორინგის ანგარიშის მდგომარეობით, 1-ელი ლოტის კონტრაქტორმა დაასრულა 

სეპტიკური ავზის განახლება. თუმცა, ნაქირავები სახლიდან ჩამდინარე წყლების მილსადენი 

არ იყო მიერთებული ავზთან,125 რაც ნიშნავს, რომ 1-ელი ლოტის კონტრაქტორი არ იყენებდა 

სეპტიკურ ავზს დანიშნულებისამებრ. დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება 

გაგრძელდა, ამჯერად კერძო მიწის ნაკვეთზე, საკითხის პირველად დაყენებიდან ცხრა (9) 

თვის შემდეგ. CRP აღნიშნავს, რომ ამ საკითხის მოგვარება რთული არ არის და სეპტიკური 

ავზი თავიდანვე სწორად უნდა დამონტაჟებულიყო. 

 
124 ADB (ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი). 2022. ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის 

პროექტი (ლოტი 1 და ლოტი 2) ყოველკვირეული გარემოს დაცვისა და სოციალური მონიტორინგის. 23 
ივნისი (შიდა).  
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 მოსახლეობის საჩივრებთან დაკავშირებით,126 რომლებიც მოიცავს ინფრასტრუქტურისა და 

აქტივების დაზიანებას, შემაწუხებელ მოვლენებს (ხმაური, ვიბრაცია, მტვერი), შეზღუდვებს 

ან მისასვლელი გზის დაკარგვას, საჩივრების ჟურნალი ყოველკვირეული ანგარიშისათვის 

22-2022 აჩვენებს, რომ პროექტის დაწყების დღიდან მიღებული 69 საჩივრიდან 60.87 % 

დაიხურა, 36.23% (25 საჩივარი) ღია რჩება, ხოლო 2% (2 საჩივარი) ელოდება ტექნიკური 

გადაწყვეტილებების დასრულებას და განხილვას („შეჩერებულია ტექნიკური მიზეზებით“. 

CRP შეშფოთებულია, რომ ღია გადაუწყვეტელი საჩივრები ღია რჩება დაახლოებით 200 დღის 

განმავლობაში (მედიანა), ხოლო ტექნიკური მიზეზებით შეჩერებული საჩივრები - 493 დღის 

განმავლობაში.   

 

CRP ასევე შეშფოთებულია, რომ ოთხ (4) დროებით ობიექტზე მონიტორინგისა და 

ზედამხედველობის დროს, ADB დათანხმდა შემსუბუქებულიყო განლაგების კრიტერიუმები, 

რომლებიც გათვალისწინებული იყო საბოლოო გზშ-ში. ეს ობიექტები იყო ქვის სამტვრევი 

ქარხანა კობში; ბეტონის ქარხნები 1 და 2; და ბანაკი 2. საბოლოო გზშ ითვალისწინებს, რომ ეს 

ობიექტები არ უნდა განთავსდეს საცხოვრებელი ქონებიდან 1 კმ-ში. თუმცა, ADB დათანხმდა 

ობიექტების ადგილმდებარეობას 339 მ-ში (ქვის სამტვრევი ქარხანა), 153 მ-ში (ბეტონის 

ქარხანა 1) და 553 მ-ში (ბანაკი 2 და ბეტონის ქარხანა 2) საცხოვრებელი ტერიტორიებიდან, იმ 

პირობით, რომ საზოგადოების ფართო მხარდაჭერა იქნებოდა მიღებული სამი (3) ობიექტის 

შემთხვევაში და მოპოვებული იქნებოდა 1-ელ ბეტონის ქარხანასთან ახლოს მცხოვრები 15 

პირის ნებართვა. მიუხედავად იმისა, რომ CRP აღიარებს, რომ ადგილზე არსებული რეალობა 

შეიძლება არ იძლეოდეს გზშ-ში გათვალისწინებული დროებითი ობიექტების განთავსების 

კრიტერიუმების მკაცრი დაცვის შესაძლებლობას, CRP აღნიშნავს, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირებისგან არ უნდა მოველოდეთ ასეთი გადაწყვეტილების ზემოქმედების გაგებას, 

თუ ისინი არ მიიღებენ დამატებით ინფორმაციას ამის დასასაბუთებლად. უფრო მეტიც, არ 

არსებობს SPS-ის ან მისი თანმხლები OM-ის F1 ნაწილის დებულება, რომელიც ADB-ს ანიჭებს 

უფლებამოსილებას, რათა მან საკუთარი შეხედულებისამებრ გამოიყენოს „ფართო 

საზოგადოების მხარდაჭერის“ ან „ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა თანხმობის“ 

კრიტერიუმები საჯაროდ გამჟღავნებული გზშ-ის შესაბამისად დადგენილი ზემოქმედების 

შემცირების მოთხოვნებიდან გადახვევის საფუძვლად, რისკის შემდგომი შეფასების გარეშე.  

 

SPS-ის 58-ე პუნქტი ითვალისწინებს, რომ „ADB განიხილავს პროექტის შესრულებას 
მსესხებლების/დამკვეთის ვალდებულებების შესაბამისად, როგორც ეს შეთანხმებულია 
სამართლებრივ დოკუმენტებში. ADB-ის მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 
საქმიანობის მასშტაბი იქნება პროექტის რისკებისა და ზემოქმედების პროპორციული“. 58-ე 

პარაგრაფი განსაზღვრავს ADB-ის მიერ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის 

მიზნით ჩატარებულ მონიტორინგს, მათ შორის: „(i) უარყოფითი გარემოსდაცვითი ან 
სოციალური ზემოქმედების მქონე პროექტების პერიოდული ვიზიტების ჩატარება ადგილზე; 
(ii) საზედამხედველო მისიების განხორციელება ADB-ის საგარანტიო პოლიტიკის 
სპეციალისტების/ოფიცრების ან კონსულტანტების მიერ დეტალური მიმოხილვით 
მნიშვნელოვანი სოციალური ან გარემოზე ზემოქმედების მქონე პროექტებისთვის; (iii) 
მსესხებლების/დამკვეთების მიერ წარდგენილი პერიოდული მონიტორინგის ანგარიშების 
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მიმოხილვა, რათა დარწმუნდეს, რომ უარყოფითი ზემოქმედება და რისკები შემცირებულია 
გეგმისა და ADB-თან შეთანხმების შესაბამისად; და (iv) მსესხებლებთან/დამკვეთებთან 
მუშაობა, მათ მიერ საგარანტიო პოლიტიკით გათვალისწინებული ვალდებულებების 
შეუსრულებლობის გამოსასწორებლად, როგორც ეს გათვალისწინებულია სამართლებრივ 
ხელშეკრულებებში, და გამოსასწორებელი ღონისძიებების გამოყენება სათანადო 
შესაბამისობის აღსადგენად. 

 

კონტრაქტორის შეუსაბამობების გაგრძელება, მიუხედავად PMCSC-ის მიერ შეუსაბამობის 

შესახებ შეტყობინებებისა ან/და მოქმედებისკენ მოწოდებისა და მიუხედავად იმისა, რომ 

ADB ამ საკითხებს პირდაპირ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან წამოჭრიდა, 

საფრთხეს უქმნის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს, მათ თემებს და გარემოს. ეს ასევე უქმნის 

საფრთხეს ADB-ს რეპუტაციას.  

 

CRP აფასებს იმ დამატებით ძალისხმევას, რომელიც ADB-ის გუნდმა გამოიყენა ამ პროექტის 

მონიტორინგისა და ზედამხედველობის გასაძლიერებლად. თუმცა, ეს ნაბიჯები არ იყო 

მთლად ეფექტური. თუმცა, უნდა აღნიშნოს, რომ, COVID-19-ის მდგომარეობა საქართველოში 

და ზამთრის პირობები ხადის ხეობაში შეზღუდვებს ქმნიდა. მაგრამ ეს არ ამართლებს 

მრავალი შეუსაბამობის გაგრძელებას.  

 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კონტრაქტორის შეუსაბამობები გაგრძელდა ხანგრძლივი 

პერიოდების განმავლობაში და არის მრავალი შემთხვევა, როდესაც განხორციელებულმა ან 

დღემდე განხორციელებულმა ქმედებებმა არ მოაგვარა პრობლემები ან მხოლოდ დროებით 

აღადგინა შესაბამისობა. იმ მიდგომის გაგრძელება, რომელსაც ADB-ის პროექტის ჯგუფი 

დღემდე იყენებდა, ვერ არწმუნებს CRP-ს, რომ კონტრაქტორის სოციალური და 

გარემოსდაცვითი მართვის სისტემური გამოწვევები, რომლებიც აშკარაა შიდა 

დოკუმენტაციაში, ეფექტურად იქნება გადაწყვეტილი. შიდა ანგარიშში არ არის 

მითითებული იმის შესახებ, რომ ADB-ის მუშაობამ მონიტორინგის თვალსაზრისით 

არსებითად შეცვალა მსესხებლის მიერ კონტრაქტორების ვალდებულებების 

შეუსრულებლობასთან მიდგომა, რათა უზრუნველეყო გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მართვა და საგარანტიო პოლიტიკასთან შესაბამისობა. ADB ყურადღებით ადევნებდა თვალს 

ადგილზე, ასევე PMCSC-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილი 

ინდივიდუალური შესაბამისობის საკითხებს; მაგრამ არსებული მტკიცებულებები 

მიუთითებს იმაზე, რომ უფრო ძლიერი ქმედება არის აუცილებელი. CRP აღნიშნავს, რომ SPS-

ის 58-ე (iv) პუნქტი ADB-გან მოითხოვს „იმუშაოს მსესხებლებთან/დამკვეთებთან, რათა 
მაქსიმალურად გამოასწოროს მათ მიერ საგარანტიო პოლიტიკით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების შეუსრულებლობა, როგორც ეს დადგენილია სამართლებრივი 
შეთანხმებებით და გამოიყენოს სამართლებრივი საშუალებები შესაბამისობის აღსადგენად, 
საჭიროებისამებრ“. OM-ის F1/OP ნაწილის 28-ე პარაგრაფი დამატებით ადგენს, რომ: „თუ 
რომელიმე საგარანტიო მოთხოვნა, რომელიც დადგენილია სამართლებრივ შეთანხმებებში, 
აღმოჩნდა, რომ არ არის დამაკმაყოფილებლად შესრულებული, ADB მოითხოვს 
მსესხებლის/დამკვეთისგან, რათა მან შეიმუშაოს და განახორციელოს შესაბამისი 
გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა (CAP), ADB-თან შეთანხმებით, რათა გამოასწოროს 
საგარანტიო პოლიტიკასთან არადამაკმაყოფილებელი შესაბამისობა. ADB-მ ასევე შეიძლება 
განიხილოს სამართლებრივი დაცვის საშუალებების გამოყენება, მათ შორის ვადის შეჩერება, 
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გაუქმება ან დაჩქარება, რაც მითითებულია სამართლებრივ ხელშეკრულებებში.“ (აქცენტი 

დამატებულია). 

 

წინამდებარე ანგარიშის G ნაწილის შესაბამისად, 2022 წლის თებერვალში, ADB-მ 

თავდაპირველად არ დაამტკიცა მე-2 ლოტის კონტრაქტორის შესაბამისობის ანგარიშები 2-3. 

აღნიშნულ თვეში საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან კომუნიკაციაში, ADB-ის 

პროექტის ჯგუფის წევრმა განაცხადა, რომ თუ მე-2 ლოტის კონტრაქტორის მიერ კერძო 

მიწების ხელყოფის საკითხი არ მოგვარდებოდა, ADB საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 

მოსთხოვდა  გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის მომზადებას. ეს არის ერთადერთი 

შემთხვევა, როდესაც შესაძლო ესკალაციური ღონისძიება (გამოსასწორებელი სამოქმედო 

გეგმის მომზადების სახით) მითითებულია CRP-თვის მიწოდებულ დოკუმენტაციაში. 2022 

წლის ივნისის მდგომარეობით, CRP-ს არ გააჩნია მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-მ გადადგა 

ნაბიჯები, როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ისე მსესხებელთან ერთად, რათა განეხილა 

დამატებითი სისტემური ვარიანტები, შესაბამისობის აღდგენისა და გაუმჯობესების მიზნით, 

როგორც ეს გათვალისწინებულია SPS-ის 58(iv) პარაგრაფით. ADB-ს აქვს ვრცელი ცოდნა 

პროექტის შესაბამისობის გამოწვევების შესახებ და დეტალურად ადევნებს თვალყურს 

დროის პერიოდებს, როდესაც დარღვევები გრძელდებოდა. CRP მოელოდა, რომ მოიპოვებდა 

მტკიცებულებებს, რომ ADB განიხილავდა უფრო ძლიერ და სისტემურ ქმედებებს ADB-ის 

ზემდგომი ხელმძღვანელობის მეშვეობით შეშფოთების უფრო აქტიურ ფაზაში გადატანის 

მიზნით. ასევე არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-მ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს მოსთხოვა გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და 

განხორციელება, როგორც ამას განსაზღვრავს OM-ის F1/OP ნაწილის 28-ე პარაგრაფი. 

მიუხედავად იმისა, რომ SPS არ იძლევა მკაფიო ჩარჩოს პრობლემის ასეთი აქტივიზაციის 

მიზნით, და ADB-გან მოითხოვს მხოლოდ „მსესხებლებთან მუშაობას… რათა 

შეძლებისდაგვარად გამოასწორონ  ნებისმიერი დარღვევა… და გამოიყენონ 

გამოსასწორებელი საშუალებები… საჭიროებისამებრ“, ზიანის რისკს, ისევე როგორც 

რეალურ პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს, რომელსაც გამოიწვევდა ამგვარი უმოქმედობა 

ან ნელი მოქმედება, უნდა შეესრულებინა სახელმძღვანელოს როლი შეუსაბამობების 

ადრეული სისტემური გააქტიურებისთვის. დღემდე განხორციელებული ქმედებები არ 

ასახავს ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობას, როდესაც ინდივიდუალური შესაბამისობის 

საკითხები იზოლირებულად განიხილება; მაგრამ CRP-თვის ნათელია, რომ ისინი 

არასაკმარისი იყო. CRP არ მიიჩნევს, რომ ADB-ის მიერ განხორციელებული 

ზედამხედველობის ღონისძიებები პროექტის რისკებისა და ზემოქმედების თანაზომიერი 

იყო და ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას SPS-ის, 58-ე (iv) პარაგრაფთან.  

 

ზიანის შესახებ, CRP ადგენს, რომ ADB-ის შეუსაბამობამ პროექტის განხორციელების 

ზედამხედველობასთან დაკავშირებით, კონტრაქტორის არაერთი გრძელვადიანი 

შეუსაბამობის ფონზე, პირდაპირი და მატერიალური ზიანი მიაყენა ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ზოგიერთ ადამიანს. ამას სხვა პირთა ქმედებებმაც შეუწყო ხელი. AMP-ის 190-ე 

პარაგრაფის შესაბამისად ADB-ის ხელმძღვანელობას მოეთხოვება გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების შეთავაზება. 

   

(I) დასკვნები და მიღებული გაკვეთილები 
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წინამდებარე შესაბამისობის განხილვის TOR-ის ფარგლებში და ზემოხსენებული მიგნებების 

განხილვის შესაბამისად, ქვემოთ წარმოდგენილ მე-5 ცხრილში შეჯამებულია CRP-ის მიერ 

დადგენილი შეუსაბამობები. 

 

ცხრილი 5. მიგნებები შეუსაბამობებისა და ზიანის შესახებ და ხელმძღვანელობის შესაბამისი 

გამოსასწორებელი ღონისძიებები 

 

საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

9. გარემოზე ზემოქმედება  

1.1 გარემოზე 

ზემოქმედების 

შეფასება, 

კვლევის 

სფერო და  

პროექტის 

კომპონენტები 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას  

საბჭოს დადასტურების წინ 

განსაზღვრული კომპლექსური 

შემოწმების ვალდებულებასა და  SPS-ის 

56-ე მუხლით დადგენილ განხილვის 

ვალდებულებასთან. ეს გულისხმობს 

საბოლოო გზშ-ში პროექტით 

გამოწვეული ზემოქმედების 

ადეკვატურად გათვალისწინებას, რაც 

უკავშირდება  პროექტის ფარგლებში 

ხადის ხეობასა და  გუდაურს შორის 

კავშირის ჩამოყალიბებას, როგორც ამას 

მოითხოვს გარემოსდაცვითი 

საგარანტიო პოლიტიკის  SPS-ის მე-2 

პრინციპი. (იხილეთ პარაგრაფი 71.)  

 

არა რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

10. ჰაერი, ხმაური და ვიბრაცია  

2.1 ჰაერი CRP ადგენს, რომ ADB არ 

შეესაბამებოდა საბჭოს დასტურის წინ 

დადგენილი კომპლექსური 

შემოწმებისა და განხილვის 

ვალდებულებებს, რომლებიც 

გაწერილია SPS-ის 56-ე მუხლით და  

გულისხმობს ადეკვატური საბაზისო 

მონაცემების მოპოვებას საპროექტო 

ტერიტორიაზე ჰაერის ხარისხის 

შესახებ, საბოლოო გზშ-ში შესატანად, 

SPS-ის 1-ელი დანართის მე-5 და მე-9 

პარაგრაფების შესაბამისი 

დებულებების თანახმად (იხ, 

პარაგრაფი 89)  

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ღონისძიებების გარეშე 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

2.2 ხმაური CRP ადგენს, რომ ADB არ 

შეესაბამებოდა საბჭოს დასტურის წინ 

დადგენილი კომპლექსური 

შემოწმებისა და განხილვის 

ვალდებულებებს, რაც 

გათვალისწინებულია SPS-ის 56-ე 

პარაგრაფით და გულისხმობს 

ადეკვატური საბაზისო მონაცემების 

მოპოვებას საპროექტო ტერიტორიაზე 

ხმაურის შესახებ, საბოლოო გზშ-ში 

შესატანად SPS-ის 1-ელი დანართის მე-

5 და მე-9 პარაგრაფების შესაბამისი 

დებულებების თანახმად (იხ. 

პარაგრაფი 103.) 

არა ღონისძიებების გარეშე 

11. მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები (PCR)  

3.1 საბჭოს 

დასტურის წინ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADB-ის საბჭოს დასტურის წინა 

კომპლექსური შემოწმება ვერ 

აკმაყოფილებდა მოთხოვნილ 

სტანდარტს SPS-ის 56-ე მუხლის 

შესაბამისად. ADB-მ არ დაადასტურა 

საბჭოს დამტკიცებამდე, რომ 

გამოვლენილი იყო პროექტის ყველა 

ძირითადი შესაძლო ზემოქმედება და 

რისკი გარემოზე; ან რომ PCR-ზე 

უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან 

აცილების, მათი მინიმუმამდე 

დაყვანისა და შერბილების ზომები 

ადეკვატურად იყო 

გათვალისწინებული საგარანტიო 

გეგმებსა და პროექტის დიზაინში; 

როგორც ამას მოითხოვდა SPS-ის 56-ე 

პარაგრაფი. კერძოდ, ADB-მ არ 

უზრუნველყო: (i) რომ შეფასების 

პროცესი დაფუძნებული ყოფილიყო 

PCR-თან დაკავშირებით შესაბამის 

საბაზისო მონაცემებზე SPS-ის 1-ელი 

დანართის მე-5 პარაგრაფის 

შესაბამისად და რომ გზშ მოიცავდა 

დეტალურ საბაზისო მონაცემებს 

პუნქტის შესაბამისად. SPS-ის 1-ელი 

დანართის მე-9 პარაგრაფის 

შესაბამისად; და (ii) რომ გზშ-ში 

შეფასებული ლანდშაფტზე 

ზემოქმედება და ამის თავიდან 

დიახ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სავალდებულო 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

 

 

 

 

 

 

3.2 საბჭოს 

დასტურის 

შემდგომ 

აცილება და შემცირება ასახავს 

ლანდშაფტის ინტეგრაციას SPS-ის PCR 

დებულებებში PCR-ის განმარტებით, 

რომელიც მოცემულია SPS-ის 1-ელი 

დანართის 45-ე პარაგრაფის მე-13 

სქოლიოში. შედეგად, ADB-ს არ შეეძლო 

რწმუნების უზრუნველყოფა, რომ 

საბოლოო გზშ-ის დეტალურობისა და 

კომპლექსურობის დონე პოტენციური 

ზემოქმედებისა და რისკების 

მნიშვნელობის თანაზომიერი იყო PCR-

თან მიმართებით, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის 1-ელი დანართი (იხ. 

პარაგრაფი 216). 

 

საბჭოს დამტკიცების შემდეგ, ADB-მ არ 

შეასრულა SPS-ის 58-ე პარაგრაფით 

გათვალისწინებული მონიტორინგისა 

და ზედამხედველობის 

პასუხისმგებლობა ორი 

თვალსაზრისით:  

 

(iii) მან არ უზრუნველყო საბჭოს 

დამტკიცების შემდგომ 

პერიოდში, PCR-ზე შესაძლო 

უარყოფითი ზემოქმედების 

ადეკვატური შეფასება და  

შემცირება, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის 

გარემოსდაცვითი გარანტიების 

მე-2 და მე-4 პრინციპები, 

პროექტის განხორციელების 

პროცესში NACHP-ისა და 

GeoGraphic-ის მიერ 

ჩატარებული დამატებითი 

სამუშაოების მიგნებების 

გათვალისწინებით  (იხ. 

პარაგრაფი 219.) 

(iv) ის არ ახორციელებდა 

პროექტის ზედამხედველობას 

ისე, რომ უზრუნველეყო, რომ 

გადადგმული ნაბიჯები 

სამშენებლო უარყოფითი 

ზემოქმედების შედეგად PCR-ის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

მიმართ არსებული რისკების 

გადასაწყვეტად შესაბამისობაში 

ყოფილიყო SPS-ის 

გარემოსდაცვითი გარანტიების 

მე-4 პრინციპით დადგენილ 

იერარქიასთან. (იხ. პარაგრაფი 

220.) 

 

 

 

 

 

 

12. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება  და  პროექტის სარგებელი  

4.1 

უარყოფითი 

სოციალური 

ზემოქმედება 

 

უარყოფითი სოციალური 

ზემოქმედების გამოვლენასა და 

შემცირებასთან დაკავშირებით, CRP 

ადგენს, რომ  ADB არ შეესაბამებოდა 

საბჭოს დასტურის წინ დადგენილი 

კომპლექსური შემოწმებისა და 

განხილვის ვალდებულებებს, 

რომლებიც გაწერილია SPS-ის 56-ე 

მუხლით, რადგან მან, SPS 

გარემოსდაცვითი საგარანტიო 

ღონისძიებების მე-2 და მე-4 

პრინციპების შესაბამისად, ვერ 

უზრუნველყო საბოლოო გზშ-სა და 

მისი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

(EMP) ფარგლებში: 

 

(v) კონტრაქტორების მიერ 

მოლაპარაკებული მიწის 

შესყიდვის უარყოფითი 

სოციალური რისკების 

გამოვლენა და  ეფექტურად 

შერბილება;  

(vi) მიწის ხელმისაწვდომობის 

შეზღუდვის შედეგად ზოგიერთ 

ტერიტორიებზე მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობის 

შეზღუდვის უარყოფითი 

ზეგავლენისთვის ადეკვატური 

შემარბილებელი ზომების 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიახ 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სავალდებულო 

ღონისძიება 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 



159 
 

 

საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

განსაზღვრა; 

(vii) გასცდა პროექტის ვიზუალური 

ზემოქმედების გამარტივებულ 

მტკიცებებს, რათა დაედგინა 

პროექტის ლანდშაფტზე 

ზემოქმედების უფრო ფართო 

სოციალური შედეგები; და 

(viii) უზრუნველყო უარყოფითი 

საოპერაციო ფაზის 

სოციალური ზემოქმედების 

ადეკვატური გამოვლენა და 

შემცირება, განსაკუთრებით 

ნაგვისა და ნარჩენების და 

თემის უსაფრთხოებისა და 

დაცულობის საკითხებთან 

დაკავშირებით.   

მოვალეობების შეუსრულებლობა 

ზემოხსენებული ოთხი (4) 

მიმართულებით იმას ნიშნავდა, რომ 

ADB-ს არ შეეძლო საბჭოს 

დამტკიცებამდე დაედასტურებინა, რომ 

გამოვლენილი იყო პროექტის ყველა 

ძირითადი შესაძლო სოციალური 

ზემოქმედება და რისკი; და რომ 

უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან 

აცილების, მისი მინიმუმამდე 

დაყვანისა და შემცირების ზომები 

ადეკვატურად იყო 

გათვალისწინებული საგარანტიო 

გეგმებსა და პროექტის დიზაინში; 

როგორც ამას მოითხოვდა SPS-ის 56-ე 

პარაგრაფი (იხ. პარაგრაფები 264-265.) 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

4.2 დადებითი 

ზემოქმედება 

და სარგებელი   

 CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას OM-

ის C3 ნაწილის მიხედვით, ADB-ის 
ოპერაციებში სოციალური 
განზომილებების ჩართვის შესახებ, 

რათა უზრუნველყოს, რომ პროექტის 

საბჭოს მიერ დამტკიცების წინ 

განხორციელებული სოციალური 

ანალიზის ფარგლებში 

ჩამოყალიბებული ყოფილიყო 

ღონისძიებები განხორციელების 

ზომებთან ერთად პროექტის 

სოციალური სარგებლის 

მაქსიმალურად გასაზრდელად. (იხ. 

პარაგრაფი 312.) 

 

საბჭოს დამტკიცების შემდგომ 

პერიოდში, CRP ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას OM-ის C3/BP ნაწილის 

6(iii) პარაგრაფით გათვალისწინებულ 

პასუხისმგებლობასთან, პროექტის 

დიზაინით პროექტის სარგებლის 

მაქსიმალურად გაზრდის 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. 

(იხ. პარაგრაფი 314.) 

არ 

შეესაბამება: 

AMP-ის 187-

ე პარაგრაფი 

„შეუსრულებ

ელი 

მოლოდინებ

ის” შესახებ 

ეხება ორივე 

მიგნებას.  

ღონისძიებების გარეშე 

13. გენდერი  

5.1 გენდერზე 

ზემოქმედება 

ოპერაციულ 

ეტაპზე 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 დადებითი 

გენდერული 

ზემოქმედების 

გაძლიერება 

CRP ადგენს, რომ  ADB არ 

შეესაბამებოდა კომპლექსური 

შემოწმებისა და განხილვის 

ვალდებულებებს, რომლებიც 

გაწერილია SPS-ის 56-ე (i) და (ii) 

მუხლით, მსესხებლის საბოლოო გზშ-

ისა და მის EMP-ის საოპერაციო ეტაპის 

ზემოქმედებებში გენდერული 

განზომილებების  ასახვასთან 

დაკავშირებით, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის გარემოსდაცვითი 

გარანტიების მე-2 და მე-4 პრინციპები. 

(იხილეთ პარაგრაფი 344.) 

 
საბოლოო გზშ ეხება ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების წინაშე 

არსებულ კონტექსტურ გამოწვევებს, 

მათ შორის გზებზე, საზოგადოებრივ 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არ 

შეესაბამება: 

გამოიყენება 

AMP-ის 187-

ე პარაგრაფი 

„შეუსრულებ

ელი 

მოლოდინებ

ის” შესახებ. 

ღონისძიებების გარეშე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ღონისძიებების გარეშე 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

ტრანსპორტსა და სხვა სერვისებზე 

წვდომის საკითხებს. ამ საკითხების 

გენდერული განზომილებები ნათლად 

არის ხაზგასმული ADB-ის გენდერული 

და სოციალური ანალიზის ანგარიშში, 

მაგრამ არ არის გათვალისწინებული 

მსესხებლის საბოლოო გზშ-ში. ADB არ 

ეცადა, რომ საბოლოო გზშ-ში 

ჩაწერილიყო და გადაწყვეტილიყო ეს 

საკითხები, პროექტის 

შესაძლებლობების გამოსაკვლევად 

პოზიტიური გენდერული 

ზემოქმედების გაძლიერების 

მიმართულებით, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS-ის გარემოსდაცვითი 

საგარანტიო პოლიტიკის 4 პრინციპი, 

რომელიც განხილული უნდა იქნას SPS-

ის 1-ლი დანართის დამატების E 

პარაგრაფთან ერთად. შესაბამისად, CRP 

ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას 

კომპლექსური შემოწმებისა და 

მიმოხილვის პასუხისმგებლობებთან 

SPS-ის 56 პარაგრაფის შესაბამისად გზშ-

ს მომზადებასთან დაკავშირებით. (იხ. 

პარაგრაფი 346.) 

 

14. იძულებითი განსახლება  

შემოსავლისა 

და საარსებო 

წყაროს 

აღდგენა 

CRP ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას 

საბჭოს დასტურის წინა კომპლექსური 

შემოწმებისა და  მიმოხილვის 

პასუხისმგებლობებთან მიმართებით, 

SPS-ის 56-ე მუხლის შესაბამისად, 

შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: (i) 

ადეკვატური შემწეობების ვერ 

უზრუნველყოფა საარსებო წყაროების 

აღსადგენად; და (ii) არაფულადი 

დახმარების ვერ უზრუნველყოფა 

საარსებო შემოსავლისა და წყაროების 

აღსადგენად და გასაუმჯობესებლად 

LARP-ების შესაბამისად, რაც 

ეწინააღმდეგება SPS-ის 

არანებაყოფლობითი განსახლების 

საგარანტიო მექანიზმების მე-2 

დანართის მე-12 და 21-ე პარაგრაფების 

დიახ სავალდებულო 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

მოთხოვნებს. (იხ. პარაგრაფი 392.) 

 

15. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  

 

 

CRP-ს არ მიუღია საკმარისი 

მტკიცებულება ADB-ის ქმედებებთან 

დაკავშირებით, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ EMR-ები 

ასახავდეს კონტრაქტორების 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მუშაობის ადეკვატურ სურათს. CRP-ი 

ადგენს ADB-ს შეუსაბამობას 

განხილვის, მონიტორინგისა და 

ზედამხედველობის 

პასუხიმგებლობებთან, SPS-ის 58-ე 

პარაგრაფის შესაბამისად, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს, რომ 

გამოქვეყნებული EMR-ები 

შეესაბამებოდეს SPS-ის მოთხოვნას 

შესაბამისი და ადეკვატური 

ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ. 

(იხ. პარაგრაფი 440.) 

 

CRP-ის ანალიზის თანახმად, 

SEMP/TSEMP/SSEMP გეგმები არის 

პროექტის საგარანტიო დოკუმენტები, 

რომლებიც საჭიროა SPS-ის 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

ამდენად, ისინი ხვდება SPS-ის 71-ე 

პარაგრაფის,  AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფისა 

და OM-ის მე-3 დანართის - L3 ნაწილის 

ფარგლებში და ექვემდებარება საჯარო 

გამოქვეყნებას ADB-ის მიერ. CRP 

ადგენს ADB-ის შეუსაბამობას 

პროექტის საგარანტიო დოკუმენტების 

გამოქვეყნების პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებით SPS-ის 71 პარაგრაფის 

შესაბამისად, რომელიც განხილული 

უნდა იქნას AIP-ის 15 (ii) პარაგრაფთან 

და OM-ის L3 ნაწილთან ერთად (იხ. 

პარაგრაფი 445) 

 

ვინაიდან კულტურული 

მემკვიდრეობის სააგენტოს მუშაობა 

არა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არა 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეკომენდებული 

ღონისძიება 
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საკითხი 

 

ADB-ის შეუსაბამობის დადგენა   ზიანის 

დადგენა? 
(დიახ/არა) 

გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების მართვა 
(სავალდებულოa/რეკომენ

დებულიb/ 

ღონისძიების გარეშეc)  

ნაწილობრივ გამიზნულია გზშ-ში PCR-

ის საბაზისო შეფასების ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად და, ამ ანგარიშის 

პროექტზე ADB-ის ხელმძღვანელობის 

შენიშვნების მიხედვით, 

მომზადებულია SPS-ის მოთხოვნების 

შესაბამისად, CRP-ი მიიჩნევს, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს საბოლოო მეორე 

შუალედური ანგარიში და CHGAP 

წარმოადგენს პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტების ნაწილს. ამდენად, 

ისინი ხვდება SPS-ისა და OM-ის მე-3 

დანართის - L3 ნაწილის ფარგლებში და 

ექვემდებარება საჯარო გამოქვეყნებას 

ADB-ის მიერ. CRP ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას პროექტის საგარანტიო 

დოკუმენტების გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით 

SPS-ის 71 პარაგრაფის შესაბამისად, 

რომელიც განხილული უნდა იქნას AIP-

ის 15 (ii) პარაგრაფთან და OM-ის მე-3 

დანართთან - L3 ნაწილთან ერთად 

კულტურული მემკვიდრეობის 

სააგენტოს ძირითადი საბოლოო 

შედეგების გამოუქვეყნებლობასთან 

მიმართებით. (იხ. პარაგრაფი 447.) 

 

16. მონიტორინგი და ზედამხედველობა  

 CRP არ მიიჩნევს, რომ ADB-ის მიერ 

განხორციელებული 

ზედამხედველობის ღონისძიებები 

პროექტის რისკებისა და ზემოქმედების 

თანაზომიერი იყო და ადგენს ADB-ის 

შეუსაბამობას SPS-ის, 58-ე (iv) 

პარაგრაფთან. (იხ. პარაგრაფი. 463.) 

 

დიახ სავალდებულო 

ღონისძიება 

 

 

ADB=აზიის განვითარების ბანკი, CRP=შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი, გზშ=გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასება, EMP= გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა, EMR=გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიში, 

NACHP=საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, OM=საოპერაციო 

სახელმძღვანელო, SPS= საგარანტიო პოლიტიკა, PCR=მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები. 

შენიშვნები: 
a “სავალდებულო ღონისძიება” ნიშნავს გამოსასწორებელ ღონისძიებებს 2012 წლის ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმის პოლიტიკის (AMP) 190-ე მუხლის შესაბამისად, რომელთა მომზადება სავალდებულოა პროექტის 

ხელმძღვანელობის მიერ. 
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b “რეკომენდებული ღონისძიება” ნიშნავს გამოსასწორებელ ღონისძიებებს, რომელიც არ არის სავალდებულო 

AMP-ის 190-ე მუხლის შესაბამისად, მაგრამ, ამის მიუხედავად, მათი გამოყენება რეკომენდებულია CRP-ის მიერ 

ხელმძღვანელობის გამოსასწორებელ ღონისძიებებთან ერთად, რათა გადაწყვეტილ იქნას პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანის შესაბამისი ნარჩენი რისკი. 
c  “ღონისძიებების გარეშე” ნიშნავს, რომ არ არის სავალდებულო ან რეკომენდებული ხელმძღვანელობის მიერ 

გამოსასწორებელი ღონისძიებების განხორციელება რადგან (i) ADB-ის შეუსაბამობამ ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებს არ მიაყენა პირდაპირი და მატერიალური ზიანი; ან/და (ii) ზიანის მიყენება მომავალში არ 

არის მოსალოდნელი, შესაბამისად, 2019 წლის თებერვლის OGC-ის სახელმძღვანელო მითითების ტერმინების 

შესაბამისად, არ არის „დაზუსტებით ცნობილი გონივრულ ფარგლებში“, ან/და (iii) 4.2 ნაწილით 

გათვალისწინებული დადებითი ზემოქმედებისა და სარგებლის და 5.2 ნაწილით გათვალისწინებული 

დადებითი გენდერული ზემოქმედების გაძლიერების შესახებ მიგნებების შემთხვევაში, CRP-ს არ გააჩნია 

უფლებამოსილება დაადგინოს ზიანი, ვინაიდან მოქმედებს AMP-ის 187-ე პარაგრაფი „შეუსრულებელ 

მოლოდინებთან“ დაკავშირებით. 

წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი. 

 

 შესაბამისობის განხილვისთვის სხვა საკითხებთან დაკავშირებით TOR-ის ფარგლებში, CRP-

მა არ დაადგინა ADB-ის მოვალეობებთან შეუსაბამობა ვიბრაციის; გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმების შემუშავებისა და გადავადების; და იძულებითი განსახლების საკითხებთან 

დაკავშირებით (i) მიწის რეგისტრაციის; (ii) მიწაზე ან მიგდებულ მიწებზე შეზღუდული 

წვდომისა; და (iii) სოფელ სვიანა-როსტიანში განსახლების საკითხების შესახებ. 

 

გამოსასწორებელი ღონისძიება. ეს არის მრავალმხრივი შესაბამისობის მიმოხილვა, რომლის 

ფარგლებშიც, CRP-მა გააკეთა მრავალი დასკვნა ADB-ის შეუსაბამობის შესახებ. CRP-ის 

მოსაზრებაა, რომ გამოსასწორებელი ღონისძიება, რომელიც ADB-ის ხელმძღვანელობამ ახლა 

უნდა განახორციელოს, უნდა იყოს ადეკვატური, რათა უზრუნველყოს ADB-ის შეუსაბამობის 

შედეგად ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის პირდაპირი და მატერიალური ზიანის 

რისკების სათანადოდ გადაწყვეტა. CRP-ის მოსაზრებით, ADB-ის ხელმძღვანელობის მიერ 

მომზადებული გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა ამ ანგარიშის მიგნებების 

გათვალისწინებით უნდა გავრცელდეს ყველა დადგენილ შეუსაბამობაზე, სადაც CRP-მა 

გამოავლინა ADB-ის შეუსაბამობით გამოწვეული ფაქტობრივი პირდაპირი და მატერიალური 

ზიანი; ან შეუსაბამობის შედეგად  მომავალში პირდაპირი და მატერიალური ზიანის 

დარჩენილი რისკი. CRP-ის წინადადებაა, რომ ყველა ასეთი გამოსასწორებელი ქმედება 

დაექვემდებაროს CRP-ის მონიტორინგს. 

 

მიღებული გაკვეთილები. ამ ანგარიშის ოფიციალური მიგნებების გარდა, CRP ვარაუდობს, 

რომ საბჭომ და ADB-ის ხელმძღვანელობამ შეიძლება მოისურვონ გაიაზრონ შესაბამისობის 

განხილვის პროცესიდან მიღებული 18 გაკვეთილი.   

 

(i)შესაბამისობის განხილვის თემების გათვალისწინების შედეგად მიღებული გაკვეთილები  

 

ჰაერის ხარისხი და ხმაური: გაკვეთილი 1. საბაზისო მოდელირებამ ან/და დაშვებამ, რომ 

ფონური პირობები იდეალურია, შესაძლოა შეავსოს, მაგრამ თავისთავად ვერ ჩაანაცვლებს 

საველე მონაცემების საჭიროებას ჰაერის ხარისხის, ხმაურისა და, საჭიროების შემთხვევაში, 

სხვა გარემოსდაცვითი პარამეტრების ფონური მდგომარეობის შეფასებისას. 

 

კონკრეტული უბნის შესაბამისი და თემატური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები. 

გაკვეთილი 2: კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული კონკრეტული უბნის შესაბამისი და 
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თემატური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული SPS-

ში, მაგრამ ისინი ფართოდ გამოიყენება ADB-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში და 

არსებობს მათი მსგავსი გეგმები სხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების პრაქტიკაში. 

ADB ისარგებლებს გარანტიების განხორციელების ამ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტებით 

განახლებული საგარანტიო პოლიტიკისა და მასთან დაკავშირებული ოპერაციული 

პროცედურების ფარგლებში; მათ შორის მათი სტატუსით EMP-ებთან მიმართებით; 

გამოქვეყნების მოთხოვნებით; და ADB-ის პასუხისმგებლობით TSEMP-ების და SSEMP-ების 

განხილვასთან და დამტკიცებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც აქვთ საგარანტიო 

მნიშვნელობა.   

 

მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები. გაკვეთილი 3: შესაბამისობის 

მიმოხილვა ასახავს PCR-ის ადრეული და მკაცრი საბაზისო შეფასების მნიშვნელობას, 

როგორც გზშ-ის პროცესის განუყოფელ ნაწილს. გაკვეთილი 4: შესაბამისობის მიმოხილვა 

მიუთითებს ADB-ის საკუთარი PCR-ის შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობაზე – 

იქნება ეს შიდა თუ გარე ექსპერტების დროული ჩართულობა.  

 

გაკვეთილი 5: CRP-ის მიმოხილვამ გამოიყენა დეტალური ინფორმაცია, რომელიც მიღებულ 

იქნა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან 

უშუალო თანამშრომლობის შედეგად. შესაძლოა ასევე ღირებული აღმოჩნდეს ადრეული და 

სტანდარტული დიალოგის პრაქტიკის დადგენა ADB-სა და მსესხებლების საჯარო უწყებებს 

შორის, რომელთა მანდატები და ინსტიტუციური შესაძლებლობები მჭიდროდ შეესაბამება 

პროექტის საგარანტიო პოლიტიკით განსაზღვრულ კრიტიკულ საკითხებს.   

 

გაკვეთილი 6: ისეთ დროს, როდესაც საგარანტიო პოლიტიკის შესაბამის დასტურამდე და 

საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე ჩატარებული ფონური მდგომარეობის კვლევები არასრული ან 

არასაკმარისია SPS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მდგრადი განვითარებისა და 

კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის (SDCC) მიერ მომზადებული საგარანტიო 

პოლიტიკის შესაბამისობის მემორანდუმში უნდა იყოს დაზუსტებული, თუ რა კვლევები 

რჩება განსახორციელებელი და მითითებული უნდა იყოს, რომ შესაბამისობა პირობითია და 

დამოკიდებულია დარჩენილი კვლევების სათანადოდ ჩატარებაზე. ასეთი დამატებითი 

საგარანტიო კვლევების ზედამხედველობაზე პირველადი პასუხისმგებლობა ეკისრება ADB-

ს. 

 

გაკვეთილი 7: ADB-ის პროექტებისთვის სასარგებლო იქნება კულტურული მემკვიდრეობის 

მოთხოვნების შემდგომი დახვეწა ADB-ის განახლებული SPS-ისა და თანმხლები OM-ის 

ფარგლებში.  

 

სოციალური საკითხები: გაკვეთილი 8: შესაბამისობის მიმოხილვამ მოითხოვა, რომ CRP-მა 

განიხილოს ADB-ის პასუხისმგებლობების გენდერული და სოციალური განზომილებები, 

რომლებიც დაკავშირებულია SPS-ის გარემოს დაცვის დებულებებთან  „პოზიტიური 

ზემოქმედების“ „გაძლიერების“ მიმართულებით, ისევე როგორც მისი პასუხისმგებლობა OM-

ის C3/BP-ის შესაბამისად ADB-ის ოპერაციებში სოციალური განზომილებების ჩართვასთან 

მიმართებით, პროექტის დიზაინის მეშვეობით სოციალური სარგებლის მაქსიმალურად 

გაზრდის მიზნით. ეს დებულებები ექვემდებარება შესაბამისობის განხილვას და საჭიროა 
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ADB-ის თანამშრომლებმა ისინი აღიქვან მოთხოვნებად და არა სურვილებად, მიუხედავად 

მათი ფოკუსირებისა „სარგებლის შექმნაზე“ „რისკის შერბილების ნაცვლად“.  

 

გაკვეთილი 9: შესაბამისობის მიმოხილვამ წარმოშვა კითხვები, თუ რამდენად ვრცელდება 

კონტრაქტორების პრაქტიკაზე SPS-ის მოთხოვნები პროექტის დროებითი ობიექტებისთვის 

მიწის შესყიდვასთან მიმართებით. ამ საკითხს არ არეგულირებს არანებაყოფლობითი 

განსახლების გარანტიები, რადგან კერძო მიწასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების 

წარუმატებლობა არ იწვევს მიწის ჩამორთმევას. უარყოფითი სოციალური ზემოქმედების 

რისკის გათვალისწინებით კონტრაქტორის არასათანადო საქმიანობის შემთხვევაში, ისევე 

როგორც ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან მოლაპარაკებების დროს საკუთარი 

პირობების კარნახის არათანაბარი შესაძლებლობების გათვალისწინებით, CRP ვარაუდობს, 

რომ ამ სფეროში სასარგებლო იქნება ADB-ის მიერ მკაფიო მოთხოვნების შემუშავება SPS-ის 

განახლებულ ვერსიაში. 

 

გენდერი: გაკვეთილი 10: უსაფრთხოების ზომების გენდერულ განზომილებებთან 

დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას ხელმძღვანელობენ ADB-ის სოციალური 

სპეციალისტები, ხოლო გენდერის სპეციალისტები ფოკუსირებულები არიან ADB-ის 

გენდერისა და განვითარების პოლიტიკის განხორციელებაზე. SPS-ის გენდერულ 

განზომილებებთან დაკავშირებით ADB-ის პასუხისმგებლობების ოპტიმალური 

განხორციელება და გაძლიერება შესაძლებელია ADB-ის გენდერული სპეციალისტების 

ინტეგრირებით შესაბამისი SPS-ის კომპლექსური შემოწმების, მონიტორინგისა და 

ზედამხედველობის პროცესებში. 

 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა: გაკვეთილი 11: შესაბამისობის განხილვა გვიჩვენებს, რომ 

სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტორების და განმახორციელებელი სააგენტოს 

კონსულტანტების მიერ მომზადებული დოკუმენტები ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს 

საგარანტიო დოკუმენტებს, რომლებიც ექვემდებარება SPS-ის დებულებებს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის შესახებ და ADB-ის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკას.  

 

გაკვეთილი 12: ADB-ს არ აქვს მანდატი გამოაქვეყნოს პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-

ეკონომიკური და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები, რომლებიც არ არის მომზადებული 

ADB-ის დაფინანსებით, ან მოსთხოვოს მსესხებლებს ასეთი კვლევების გამოქვეყნება. ADB-ის 

მიერ დაფინანსებულ გზშ-ში ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის 

ინფორმაციის ადეკვატური გამოქვეყნების უზრუნველსაყოფად, და, ამავე დროს, ორმაგი 

ძალისხმევის თავიდან აცილების მიზნით, სასურველია პროექტის გუნდებმა მიაღწიონ 

შეთანხმებას პროექტის მომზადების ადრეულ ეტაპზე მსესხებლებთან და, საჭიროების 

შემთხვევაში, ადრეული მოსამზადებელი ანალიზის ფინანსისტებთან განხილვის გზით, 

რათა  მაქსიმალურად გამოქვეყნდეს წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევები, რომლებიც მოიცავს უსაფრთხოების გარანტიებს და წარმოადგენს 

საწყის წერტილს შემდგომი გზშ-ებისთვის.  

 

ზედამხედველობა: გაკვეთილი 13: წინამდებარე შესაბამისობის განხილვის პროცესში, CRP 

აღნიშნავს ADB-ის მიერ გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების გულმოდგინე 

მონიტორინგს, კერძოდ, საპროექტო ტერიტორიაზე ორი დამკვირვებელი სპეციალისტის 
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მივლინებას. თუმცა, ADB-ის ეფექტური ზედამხედველობა ასევე მოითხოვს პრობლემების 

გადასაწყვეტად მათი უფრო მაღალ დონეზე გადაცემის მკაფიო პროცედურებსა და ამ 

მიზნით მკაფიო მექანიზმების არსებობას. ამ საკითხთან დაკავშირებით, სასარგებლო იქნება 

დამატებითი შიდა ოპერაციული სახელმძღვანელოს არსებობა. 

 

(ii)შესაბამისობის განხილვის პროცესიდან მიღებული შიდა გაკვეთილები  

 

თანამშრომლობა ADB პროექტის გუნდთან. გაკვეთილი 14: ADB-ის პროექტის გუნდი, 

საქართველოში მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორის ხელმძღვანელობით, მზად იყო 

თანამშრომლობისთვის შესაბამისობის განხილვისას. გარდა ამისა, პროექტის გუნდი 

მიესალმა სხვადასხვა საკითხებს, რომლებიც CRP-ის ყურადღების ცენტრში მოექცა 

შესაბამისობის განხილვის პროცესში, მათ შორის ზოგიერთ ისეთ საკითხს, რომელიც არ 

შედიოდა TOR-ის მოქმედების ფარგლებში. ამ ფაქტორებმა გააუმჯობესა პროცესის 

ეფექტიანობა CRP-ის დამოუკიდებლობის შენარჩუნების პირობებში და, CRP-ის აზრით, 

შექმნა კარგი პრაქტიკა შესაბამისობის განხილვის შემდგომი პროცესებისთვის.  

 

შიდა აღრიცხვა. გაკვეთილი 15: შესაბამისობის განხილვის ეფექტიანობა იზრდება და 

შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზა უმჯობესდება დეტალური აღრიცხვის წარმოებით. 

შესაბამისობის ამ მიმოხილვისას, CRP-მა დიდი სარგებელი მიიღო ADB-ის ადგილზე 

მივლინებული დამკვირვებლების მიერ მომზადებულ შიდა ყოველკვირეულ მონიტორინგის 

ანგარიშებში არსებულ დეტალურ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობით. თუმცა, სხვა შიდა 

ჩანაწერები, როგორიცაა განმახორციელებელ უწყებასთან რეგულარული შეხვედრების 

ჩანაწერები, არასრული იყო; CRP-მა ვერ შეძლო დაესაბუთებინა ADB-ის ხელმძღვანელობის 

ზოგიერთი მტკიცება პროექტის არსებული შიდა ჩანაწერების განხილვის გზით; და ADB-ში 

არ იყო პროექტის სრულყოფილი ელექტრონული საძიებელი. ADB-ის პროექტის გუნდის 

წევრებს სჭირდებოდათ მნიშვნელოვანი დროის დათმობა CRP-ის მხრიდან დოკუმენტების 

დეტალურ მოთხოვნებზე რეაგირებისთვის, ხოლო CRP-ს სჭირდებოდა კონკრეტული 

დოკუმენტების მოთხოვნა ისე, რომ მან არ იცოდა ამ დოკუმენტების არსებობის შესახებ და იმ 

დროის გამოყენება, რომელიც უფრო ეფექტურად დაიხარჯებოდა ამ დოკუმენტების 

ანალიზზე. 

 

ადგილზე ვიზიტები Covid-19-ის დროს. გაკვეთილი 16: მიუხედავად იმისა, რომ 

შესაბამისობის განხილვის პროცესი მიმდინარეობდა COVID-19-ის პანდემიის დროს, CRP-მა 

წარმატებით შეძლო ორი დამოუკიდებელი მისიის განხორციელება საქართველოში 2021 

წლის ოქტომბერში და ნოემბერში. ეს მიდგომა თავდაპირველად აუცილებელი გახდა 

COVID-19 შეზღუდვებით, რამაც ხელი შეუშალა CRP-ის ყველა წევრის პირადად ჩამოსვლას 

2021 წლის ოქტომბრის პირველი მისიის დროს. თუმცა, ამან მოულოდნელი სარგებელი 

მოიტანა. განსაკუთრებით სასარგებლო აღმოჩნდა ADB-ის პროექტის გუნდთან 

დაკვირვებების განხილვა პირველი მისიის შემდეგ, ხოლო ერთი თვის შემდეგ მეორე მისიის 

დროს გამოვლენილი პრობლემების გადაწყვეტის მიმდინარეობის შეფასება.  

 

 „ზიანი“ და „სავარაუდო ზიანი“. გაკვეთილი 17: „სავარაუდო ზიანის“ ინტერპრეტაცია AMP-

ის ფარგლებში, რომელიც ADB-ის მთავარი იურიდიული მრჩეველის ოფისმა მიაწოდა CRP-ს 

2019 წლის თებერვალში, კარგად არ ახდენს უარყოფითი ზემოქმედების პრევენციას, რადგან 
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იგი CRP-გან მოითხოვს, რომ საბოლოო ანგარიშის მომზადების დროს დადგინდეს 

გონივრული დარწმუნებით, მომავალში მოხდება თუ არა ზიანი, რომელიც ჯერ კიდევ არ 

არის გამოვლენილი. როდესაც ადგილი აქვს ADB-ის შეუსაბამობას, ამ შეუსაბამობით 

გამოწვეული სერიოზული ზიანის მცირე ალბათობამაც კი, CRP-ის აზრით, უნდა აამოქმედოს 

გამოსასწორებელი ღონისძიება AMP-ის 190-ე პარაგრაფის შესაბამისად. სამომავლო 

ზიანისთვის „გონივრული დარწმუნების“ ზღვარს პოტენციურად აქვს უკუეფექტი, რაც 

საშუალებას აძლევს ADB-ის ხელმძღვანელობას, თავიდან აიცილოს 190-ე პარაგრაფის 

ამოქმედება თავდაპირველი გამოსასწორებელი ღონისძიების საშუალებით, რომლის 

წარმატების შესაძლებლობა გაურკვეველია CRP-ის დასაშვებობის განსაზღვრასა და მის 

საბოლოო ანგარიშს შორის პერიოდში შესაბამისობის განხილვის შემდეგ. 

 

თანადამფინანსებელი დაწესებულების ანგარიშვალდებულების მექანიზმთან 

თანამშრომლობა. გაკვეთილი 18: ეს იყო პირველი შემთხვევა CRP-ის ისტორიაში, როდესაც 

შესაბამისობის განხილვისას იგი თანამშრომლობდა თანადამფინანსებელი საერთაშორისო 

ფინანსური ინსტიტუტის ანგარიშვალდებულების მექანიზმთან, ამ შემთხვევაში, EBRD-ის 

IPAM-თან. მარტივი აღმოჩნდა ანგარიშვალდებულების ორი მექანიზმის განსხვავებული 

მანდატებისა და კონფიდენციალურობის მოთხოვნების შესრულება. CRP-მა დაადგინა, რომ 

საერთო საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი კონსულტანტი და 2021 

წლის ოქტომბერში საქართველოში ერთობლივი მისიის განხორციელება სასარგებლო 

აღმოჩნდა როგორც ანალიტიკური, ასევე ეფექტიანობის თვალსაზრისით.  
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(II) რეკომენდაციები 

 

CRP რეკომენდაციას უწევს საბჭოს, რათა მან: (i) მოსთხოვოს ხელმძღვანელობას 

გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის მომზადება 2012 წლის ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმის პოლიტიკის 190-ე პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც უნდა მოიცავდეს როგორც 

სავალდებულო ღონისძიებებს, ასევე CRP-ის მიერ წინამდებარე ანგარიშში შემოთავაზებულ 

და მე-5 ცხრილში შეჯამებულ ღონისძიებებს; და (ii) უფლებამოსილება მიანიჭოს CRP-ს, 

მონიტორინგი გაუწიოს ყველა იმ ღონისძიების განხორციელებას, რომელიც 

გათვალისწინებულია ხელმძღვანელობის გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმით, რომელსაც 

დაამტკიცებს საბჭო. 

 

 

 

ელისეა გოზუნი 

თავმჯდომარე, შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი 

 

ჰალინა ვარდი 

წევრი, შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი 

 

ვაიდეესვარან სანკარანი 

წევრი, შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი 

(2022 წლის 25 აგვისტოდან) 

 

აჟაი დეშპანდე 

წევრი, შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი 

(შესაბამისობის განხილვის დაწყებიდან 2022 წლის 8 ივლისამდე) 
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შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა 

 
 

 

 
შესაბამისობის ანალიზის ოფიცერს   

ADB-ის შესაბამისობის ანალიზის პანელი 

მანილა, ფილიპინები  

ელ-ფოსტა: amcro@adb.org     

 

ძვირფასო ოფიცერო,  

მოგმართავთ თხოვნით, დაიწყოთ შესაბამისობის ანალიზის პროცესი, რათა დარწმუნდეთ, რომ 23-

კილომეტრიანი ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის პროექტი, რომელიც გახლავთ ჩრდილო-სამხრეთის 

დერეფნის ახალი მონაკვეთი, შეესაბამება ADB-ის გარემოსდაცვით და სოციალურ სტანდარტებს და რათა 

მინიმუმამდე შემცირდეს პროექტის ზემოქმედება, რომელიც მშენებლობის საწყის ეტაპზეა. 

პროექტი აშკარად საფრთხეს უქმნის 60 კოშკის ხეობის სახელით ცნობილ უნიკალურ ხეობას კულტურული 

მემკვიდრეობასა და ლანდშაფტზე, ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაზე 

ზემოქმედების სათანადო უზრუნველყოფისა და შემსუბუქების გარეშე, რომელსაც ხელშესახები სარგებელი 

არ მოაქვს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 

ხადის ხეობის დაზიანება და არასრულყოფილი ალტერნატივები 

ადგილობრივმა მოსახლეობამ სახელმწიფო საავტომობილო გზების დეპარტამენტს მიმართა თხოვნით, 

გაერკვიათ, თუ რა გზით იქნებოდა შესაძლებელი ხადის ხეობის, მისი ლანდშაფტისა და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაზიანების თავიდან აცილება, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ხალხის საარსებო 

საშუალებებს. ჩვენ ვითხოვდით, რომ მაგისტრალს არ გაევლო ხეობაში, არამედ გაყვანილიყო 

ალტერნატიულ, მეზობელ ხეობაში (სადაც თითქმის არ არის მოსახლეობა და კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები), ან მომხდარიყო სხვა ალტერნატიული განლაგების შემოთავაზება. ეს მკაფიოდ დაფიქსირდა 2019 

წლის გაზაფხულზე ჩატარებული საჯარო განხილვების დროს, თუმცა, პროექტის განმახორციელებელმა 

არასდროს წარმოადგინა მკაფიო არგუმენტები, თუ საბოლოოდ როგორ მოხდა გზის აღნიშნული მარშრუტის 

შერჩევა, მათ შორის 
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ალტერნატივების  მითითებით. საჩივრის საპირისპიროდ აცხადებდნენ, რომ ალტერნატივების ძირითადი  

შერჩევის კრიტერიუმები იყო გეო-ინჟინრული შეფასება, თუმცა არც ESIA და არც შემდგომ გამოქვეყნებული 

სხვა დოკუმენტები არ მოიცავს ალტერნატივების სრულყოფილ ანალიზს და მათი უარყოფის მიზეზებს, მათ 

შორის არსებით კონსტრუქციულ ალტერნატივას (ერთიანი გვირაბი ქვეშეთიდან კობამდე, სავარაუდო 

სიგრძით 15.5 კმ, პროექტით შემოთავაზებული 9 კმ-იანი გვირაბის სანაცვლოდ), ასევე "არანაირი პროექტის" 

ალტერნატივა არსებითად არც განხილულა და თავიდანვე იყო უარყოფილი. ამ პერიოდში, 

კონსულტაციებისას, ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებისა და ექსპერტებისგან მოვისმინეთ უამრავი 

შეშფოთება გეოლოგიურ და სეისმოლოგიურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. 

ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ პროექტის ყველა ალტერნატივა იყოს 

კარგად შესწავლილი და გასაჯაროებული. ასევე, პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის მითითებული ყველა 

საჭირო დეტალი, მათ შორის დეტალური მარშრუტი, რათა შემარბილებელი და უსაფრთხოების ყველა 

ღონისძიების მიღებამდე არ მოხდეს პროექტის განხორციელების შეჩერება. 

ზემოქმედება საარსებო საშუალებებზე და ადგილობრივი სარგებელი  

პროექტის თანახმად,  იგი რეგიონს მოუტანს კეთილდღეობას და პროექტის დოკუმენტაციის თანახმად, მის 

ერთ-ერთ მთავარ ბენეფიციარს წარმოადგენს ადგილობრივი მოსახლეობაა. მოსალოდნელია, რომ 

ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლები გაიზრდება, რადგან პროექტით შესაძლებელი გახდება 

ადგილობრივი გზისა და ახლად დაარსებული ხადის ხეობის ვიზიტორთა ცენტრის გამოყენება ყველა 

სეზონზე. თუმცა, ზოგადად, 558 მლნ აშშ დოლარიანი პროექტისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობის 

სარგებელი ცოტა არ იყოს მოკრძალებულია. პროექტი აშკარად არ ითვალისწინებს ხეობაში ყველა 

სეზონისთვის გათვლილი შიდა გზის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, რომელიც იქნება 

ფუნქციონალური და სოფლის მოსახლეობისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი, მაშინ როცა ახალმა 

მაგისტრალმა შეიძლება ხელი შეუშალოს მოსახლეობას საკუთარ მიწებთან მისვლაში.  

პროექტისა და შემდგომი კომუნიკაციების თანახმად, EIA-მ განიხილა ყველა სახის პროექტთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს (ხმაური, ვიბრაცია, ჰაერის 

ხარისხი, ბიომრავალფეროვნება ...) და მათი შესაბამისი ფუნქციური საზღვრები. როგორც ეს მოცემულია 

EIA-ში, ჰაერის ხარისხისა და ხმაურის მოდელირების შედეგად დადგინდა, რომ საპროექტო გზაზე 

მოძრაობა არ გამოიწვევს მნიშვნელოვან ხმაურს და ჰაერის დაბინძურებას ეროვნული ან საერთაშორისო 

სტანდარტებით განსაზღვრული დონეზე ზემოთ. ამასთან, ხმაურისა და ჰაერის  დაბინძურების სათანადო 

საბაზისო კვლევების არარსებობა და იმ ზემოქმედების გათვალისწინება, რომელიც წარმოდგენილი იქნა 

ESIA-ში,  ექსპლუატაციის ფაზაში არ იძლევა ნდობას. მაგალითად მიუხედავად იმის მტკიცებისა, რომ 

ჰაერის ხარისხისთვის გამოყენებული იქნებოდა IFC-ის სტანდარტები, საბაზისო კვლევაში ჰაერის 

დაბინძურების მონიტორინგი ჩატარდა საქართველოს სტანდარტების შესაბამისად და მხოლოდ გარკვეულ 

უბნებში. ხეობაში არ მომხდარა ასევე ვიბრაცია გაზომვა, ხადის ვიბრაციის რისკების იდენტიფიცირებისა და 

შერბილების ნაცვლად, EIA-ში ნათქვამია: ”ამ ეტაპზე ძნელია ზუსტად გაანგარიშება, თუ რამდენად 

აღემატება ვიბრაცია დასაშვებ ზღვარს”. ჰაერის ხარისხის მართვისა და ხმაურით დაბინძურების პრევენციის 

სამოქმედო გეგმების  მომზადება დაევალა პროექტის მშენებელს.  ეს კითხვებს ბადებს, განსაკუთრებით 

ხმაურის  დაბინძურების შესახებ სათანადო კანონმდებლობის არარსებობის ფონზე. ამიტომ,  მშენებლობისა 

და მოგვიანებით ექსპლუატაციის ეტაპზე, გარკვეული თემებისთვის ხმაური და ჰაერის დაბინძურების დონე 

შეიძლება WHO-ის მიერ დადგენილ სტანდარტებზე უფრო მაღალი იყოს. ეს ნამდვილად უარყოფითად 

აისახება ადგილობრივების საარსებო საშუალებებზე. 

ESIA ეხება მხოლოდ ხადის ხეობის ზოგიერთ სოფელში (წკერე, კობი, ქვეშეთი, არახვეთი, ზაქათკარი, 

ბენიანი, ბეგონი, სვიანა, როსტიანი და მუგურე) იმ პირთა საჭიროებებსა და ზემოქმედებას, რომლებიც 

პირდაპირ დაზარალდნენ პროექტით. იგი არ ეხება ფართო სპექტრის პრობლემებს (დაბინძურება, ხმაური, 

საგზაო მოძრაობის გააქტიურება და ა.შ.), რომლის წინაშეც აღმოჩნდება პროექტით დაზარალებული 

თითოეული თემი, მათ შორის იმ სოფლებში, რომლებიც აქ არ არის ჩამოთვლილი (იხილეთ ქვემოთ). გარდა 

ამისა, ანგარიშში არ არის შეფასებული პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური და გენდერული გავლენა 

პროექტის არეალში არსებულ თემებზე მისი მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში, მუშახელის 

ზემოქმედების ჩათვლით. კვლევა ასევე ნაკლებად ეხება მიწის შესყიდვის უშუალო გავლენას პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებზე. 
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უნდა აღინიშნოს, რომ ხადის ხეობის რამდენიმე სოფელი პროექტის დოკუმენტებში არ  განიხილება 

"დაზარალებულად", თუმცა დაგეგმილია დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც გავლენას 

იქონიებს აღნიშნულ სოფლებზე. ADB-დან და EBRD-დან მიღებული პასუხი ადასტურებს, რომ საპროექტო 

დოკუმენტაცია არ მოიცავს აღნიშნული საქმიანობით გამოწვეულ გარემოსდაცვით და სოციალურ 

ზემოქმედებას ან გუდაურის გზის რისკის შემცირების გეგმებს. "ზაქათკარიდან გუდაურამდე არსებული გზა 

დროებით გაუმჯობესდება მშენებლობის პროცესში, რათა შესაძლებელი გახდეს გრუნტის ნაგავსაყრელთან 

მისვლა და ასევე სხვა სამშენებლო მიზნებისთვის, რომელიც ექვემდებარება EMP მოთხოვნებს. სპეციფიკური 

მეთოდის შესახებ დოკუმენტაციას მოამზადებენ სამუშაოების კონტრაქტორები ყველა დროებითი 

გზისთვის, რომლებიც სამუშაოების დაწყებამდე განიხილება და დამტკიცდება სამშენებლო 

ზედამხედველობის კონსულტანტისა და RD-ის მიერ. როგორც ეს მითითებულია EIA-ში (ნაწილი B.5.4) და 

განხილულ იქნა ადრე ჩატარებული კონსულტაციების დროს, გუდაურში არსებული გზა მომავალში 

გახდება მუდმივ გზად. მანამდე მოხდება შესაძლო სოციალურ და გარემო ზემოქმედების შესწავლა და 

ჩატარდება დამატებითი კონსულტაციები შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან. იგივე მიდგომა იქნება 

გამოყენებული ვიზიტორთა ცენტრისთვის. ამის შემდეგ მოხდება გზის მონაკვეთის EIA-ისა და LARP-ის 

განახლება, ქონების შეფასებებით, მიწის მიმდინარე საბაზრო ღირებულების და მიწის გარდა სხვა აქტივების 

ჩანაცვლების ღირებულების  შესაბამისად". შესაბამისად,  როგორც ჩანს, გუდაურის გზა განიხილება როგორც 

მუდმივი გზა, თუმცა არა როგორც პროექტის ნაწილი და ყველა საქმიანობა გადადებულია გაურკვეველი 

დროით. 

ESIA-ში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი ოჯახების შემოსავალი გაიზრდება ტურისტული და 

ადგილობრივი დასაქმების შესაძლებლობების მეშვეობით. ამასთან, მითითებული არ არის ადგილობრივი 

მუშახელის რაოდენობა, რომლის ჩართვაც კომპანიისთვის სავალდებულო იქნება. 

ამასთან, ადგილობრივი ტურისტული კომპანიები გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ ახალი გზა შეამცირებს 

ტურისტულ შესაძლებლობებს ხეობაში ხმაურის გაზრდის, დაბინძურების და სხვა სამშენებლო და 

საექსპლუატაციო რისკების გამო. ტურისტული კომპანიები არასდროს ყოფილან ჩართული პროექტის 

განხილვაში, რაც ნათელი ხდება მათი განცხადებიდან. 

გარდა ამისა, ხადის ხეობის გრძელვადიან განვითარებასთან დაკავშირებულ კითხვაზე, გასაკვირად ნათელი 

ხდება, რომ პროექტის დამფინანსებელმა, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრომ მხოლოდ ახლა "მიმართა დახმარების თხოვნით აზიის განვითარების ბანკს, პროექტისათვის 

მიწის მდგრადი გამოყენების გეგმის შემუშავებისათვის, რომელიც მომზადდება შესაბამისი 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ბუნებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ქალებისათვის სოციალური მომსახურებებისა და 

ეკონომიკური შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. ამ გეგმის შედეგები ასევე 

განსაზღვრავს ტურიზმის კონცეფციისა და შესაძლო ვიზიტორთა ცენტრის განვითარებას, ადგილობრივი 

საზოგადოების წევრებისათვის მაქსიმალური სარგებლის მისაღწევად და მდგრადი ტურიზმის 

ღირებულების ხელშესაწყობად"1. მაშინ როგორ ამტკიცებს პროექტი, რომ ტურიზმის მეშვეობით გაიზრდება 

შემოსავლები, თუ ჯერ კონცეფციაც არ არის შემუშავებული? რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ახლად 

შემუშავებული მიწის მდგრადი გამოყენების გეგმა მოითხოვს გარკვეული ცვლილებების შეტანას ახალი 

გზის პროექტში?  

ყოველივე ზემოთქმული ადგილობრივი თემების წარმომადგენლების შეშფოთებას წარმოადგენს, იმასთან 

ერთად, რომ პროექტი არ ეხება ხადის ხეობის თემებში არსებულ არცერთ სოციალურ-ეკონომიკურ 

პრობლემას, მათ შორის საბავშვო ბაღის, სკოლის, ამბულატორიის არარსებობას და ა.შ. თითქმის ნახევარი 

მილიარდი აშშ დოლარის ინვესტირება და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო საშუალებების სულ 

მცირე 1%-ით გაუმჯობესების ვერ-უზრუნველყოფა კი აბსოლუტურად მიუღებელი პრაქტიკაა. 
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მიწების კომპენსაციის პროცესი საჯარო რეესტრში კვლავ პრობლემატურია, ამასთან არსებობს უფლებების 

შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობაა (მათ შორის, პროექტის საჩივრის მექანიზმი, IFI-ის 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმები და ა.შ.) იმ ხალხისათვის, რომლებიც სხვადასხვა გზით განიცდიან 

პროექტის ზემოქმედებას იქნება ეს მიწების დაკარგვა, სამშენებლო სამუშაოებისას სახლების შესაძლო 

დაზიანება თუ ჰაერისა და ხმაურის დაბინძურება და გეოლოგიური უსაფრთხოება. ყველა ეს საკითხი 

კვლავაც ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს. EBRD-ისა და ADB-ის გარანტიების მიუხედავად, 

რომ მიწის კომპენსაციის პროცესი წარიმართება მათი სტანდარტების შესაბამისად, ადგილზე ხალხი კვლავ 

იძულებულია იბრძოლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად. ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ქონების 

შეფასება. 1 კვ.მ მიწის ფასი 5,60 ლარიდან (1,80 აშშ დოლარი 2019) გაიზარდა 16-22 ლარამდე (5-7 აშშ 

დოლარი 2020), თუმცა მიუხედავად ამისა შემოთავაზებულ ფასზე მოლაპარაკებები მფლობელებთან არ 

შედგა. 

 

პროექტის გეგმასთან დაკავშირებული პრობლემები და ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე  

დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაკეთებული ESIA-ის ხარისხის ანალიზი ადასტურებს ჩვენს შეშფოთებას 

პროექტის ბუნებაზე და საარსებო საშუალებებზე ზემოქმედების შესახებ. EIA მკაფიოდ ახდენს მრავალი 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების "გადავადებას'' EIA-ის ეტაპიდან მშენებლობის ეტაპამდე და, 

შესაბამისად, იგი არ მიიღებს სათანადო დამტკიცებას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიმღები 

ნორმატიული ორგანოს მიერ. ეს მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საავტომობილო გზა გუდაურიდან, 

გრუნტის განადგურება, ასფალტის ქარხნები. 

 

 

EBRD, ADB-ის კონსოლიდირებული პასუხი 25.09.2020, ნაწყვეტი  
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ხშირ შემთხვევაში, ESIA განსაზღვრავს ზოგიერთ საქმიანობას, როგორც რეკომენდაციას, და არა როგორც 

სავალდებულო მოთხოვნებს. 2 მლნ კუბური მეტრი ნიადაგის განკარგვის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი უსაფრთხოებისათვის და სანამ პროექტის განხორციელება არ დაიწყება, 

მანამდე არ არსებობს მკაფიო პასუხი თუ როგორ მოხდება ამ კონკრეტული საკითხის მოგვარება. პროექტის 

კომპანიისგან მრავალი წინადადება მოვისმინეთ გრუნტის ნაგავსაყრელის ფერდობზე მოწყობასთან 

დაკავშირებით, რამაც უფრო მეტი შეშფოთება გამოიწვია.  

პროექტის ESIA აღწერს კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც შეიძლება სერიოზული ზემოქმედების ქვეშ 

აღმოჩნდეს, მაგრამ არ ახდენს მის შერბილებას. ანალიზი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით 

მიღებული ზომები უამრავ კითხვას იწვევს. მაგალითად ESIA-ში ნათქვამია, რომ გზის მარშრუტის 

შერჩევისას მოხდა კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებზე გვერდის ავლა, მაგრამ არ განმარტავს, თუ 

როგორ მოხდება ეს. მაგალითად. ESIA-ში აღნიშნულია, რომ ბეგონის კოშკი არ დაზარალდება, რადგან ის 

უკვე დანგრეულია. სათანადო შეფასების არარსებობა, რაც ნათლად დადასტურდა წინასწარი მშენებლობის-

წინა ეტაპის შემდგომი პროცესით. 2 

ADB-ის ბოლო ცნობებში ნათქვამია, რომ ადგილობრივი თემების და მწვანე ალტერნატივის მხრიდან 

გამოთქმული შეშფოთების საფუძველზე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, 

განხორციელებულია ყველა ღონისძიება, მათ შორის მიზანშეწონილობის კვლევა, კულტურული 

მემკვიდრეობის იდენტიფიკაცია, კონსულტაციები და ა.შ. აღნიშნულის საფუძველზე, ექვსი დარჩენილი 

კულტურული მემკვიდრეობის ადგილი იქნა გამოვლენილი საპროექტო გზიდან 50 მეტრში და აღნიშნული 

ადგილებისა და ზოგიერთი სხვა სენსიტიური ადგილისთვის მომზადდა შემარბილებელი ღონისძიებები. 

თუმცა, ამასთანავე წერილიდან ირკვევა, რომ მომზადდება მართვის ორი გეგმა; პირველი კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის გეგმა (CHMP), რომელიც უნდა შეიმუშაოს საპროექტო სამუშაოების 

კონტრაქტორმა, ხოლო მეორე კულტურული მემკვიდრეობის გენერალურ სამოქმედო გეგმას (CHGAP) 

შეიმუშავებს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, საერთაშორისო 

ექსპერტების დახმარებით. აღნიშნული ნაბიჯები მისასალმებელია, მაგრამ რადგან პროექტის ინიციატორმა 

უკვე დაიწყო სამუშაოები, არსებობს საშიშროება, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შემამსუბუქებელი 

ღონისძიებები ძალიან გვიან შემუშავდება და / ან საჭიროების შემთხვევაში საერთოდ შეუძლებელი იქნება 

პროექტის მარშრუტის შეცვლა. ამიტომ მნიშვნელოვანია პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის და ტექნიკური მითითებების გასაჯაროება, სამოქმედო გეგმების გარშემო 

ღია დისკუსიების ორგანიზება დაინტერესებული მხარეების სხვადასხვა ჯგუფების (არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, ექსპერტები და ა.შ.) მონაწილეობით.  

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ალტერნატიული მარშრუტების მომზადების მთავარი შემაკავებელი 

ფაქტორი იყო მთიანი რელიეფი, რომელსაც მოჰყვა გეოლოგიური არასტაბილურობა და კლიმატის სისუსტე, 

თუმცა კლიმატისადმი მდგრადი გზის მშენებლობისთვის პროექტის EIA-ში ნათქვამია, რომ წარმოდგენილი 

იქნება "ადაპტაციის" ღონისძიებები, თუმცა იგი ვერ ახდენს რეაგირებას ექსტრემალურ ამინდში გაზრდილ 

მოვლენებზე, მეწყერებზე, ღვარცოფებზე, ქვათა ცვენაზე და ზვავებზე, რაც ასევე იმოქმედებს ახალ გზაზე. 

ESIA-ის დოკუმენტში ასევე არ არის განხილული საკითხი, გააქტიურდება თუ არა სხვადასხვა სეისმური 

პროცესები პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესის გამო 

ESIA-ის ხარისხი  

ESIA-ის ანალიზი, რომელიც საფუძვლად უდევს გარემოს დაცვისა და მშენებლობის ნებართვებს ეროვნული 

კანონმდებლობისა და ADB ESIA-ის შესაბამისად, მიუთითებს რომ მისი ხარისხი ძალიან ცუდია. იგი არ 

მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა პროექტის ზემოქმედების სწორად 

აღსაქმელად, რაც იწვევს სუსტი შემარბილებელ შედეგებს. საბაზისო კვლევების დეფიციტთან ერთად, ESIA 

და მასთან დაკავშირებული საჯაროდ ხელმისაწვდომი მასალები არ მოიცავს პროექტის საკმარის 

დასაბუთებას, მათ შორის სათანადო ეფექტურობის ანალიზს, რომელიც მოთხოვნილია საქართველოს 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით. შემარბილებელი ღონისძიებები და პროექტის 

 

2 პუბლიკაციაში აღწერილია ეროვნული დონეზე ნებართვებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა. 
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იმპლემენტაციისთვის საჭირო დამატებითი ინფრასტრუქტურაც (მაგალითად, რუსეთ-სომხეთის 

გაზსადენების გამოყოფა) სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული.  

 

მიმოწერა აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებთან და პროექტთან 

გთხოვთ, იხილოთ თანდართული მიმოწერა  

GA წერილები და აზიის განვითარების ბანკისთვის მიწერილი პასუხები 

წერილი გენერალურ დირექტორს, ბატონ ვერნერ ლიპაჩს, ასლი: გენერალური დირექტორის 

მოადგილეს ბატონ ნიანშან ჟანგს, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი, აზიის 

განვითარების ბანკი, 4 სექტემბერი, 2020  

წერილი გენერალურ დირექტორს, ბატონ ვერნერ ლიპაჩს, ასლი: გენერალური დირექტორის 

მოადგილეს ბატონ ნიანშან ჟანგს, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი, აზიის 

განვითარების ბანკი, 6 სექტემბერი, 2019  

წერილი აზიის განვითარების ბანკის ადგილობრივ ოფისს, 2020 წლის 31 მარტი  

 

წერილი ადგილობრივი მოქალაქეებისგან  

 წერილი ადგილობრივი მოქალაქეებისგან, 2019 წლის 1 აგვისტო, გაეგზავნა პროექტის ლიდერს 

კამელ ბოუჰმადს, აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის გავლით  

 ნოემბერი 18, 2019, ვემერს, ლიპაჩს, კლინტს პეტერსონს, დონგ სუ პიო; მრავალ მიმოწერას და 

კომუნიკაციას ჰქონდა ადგილი ადგილობრივ მოსახლეობასა და პროექტის ოფისს შორის როგორც 

ხადის ხეობაში, ისე თბილისში  

დამატებითი ინფორმაცია  

ბრიფინგი ADB AGM-თვის 2019, მწვანე ალტერნატივა  

ექსპერტთა შეფასება ქვეშეთი კობის გზასთან დაკავშირებით, 2019  

ქვეშეთი-კობის გზის პროექტთან დაკავშირებული ანგარიში, მწვანე ალტერნატივა  

პეტიცია  

ESIA-ის ხარისხის ანალიზი, მ. გვილავა, ქართულ ენაზე  

 

რას ვითხოვთ: 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, შეისწავლოთ პროექტის გავლენა გარემოზე და მისი 

შესაბამისობა ADB-ის უსაფრთხოების სტანდარტებთან; რა გავლენას მოახდენს პროექტი ჩვენს საარსებო 

საშუალებებზე და ცხოვრების ხარისხზე და როგორი უნდა იყოს შესაბამისი ღონისძიებები, აღნიშნული 

პრობლემების მოსაგვარებლად.  

გთხოვთ, დაიცვათ ადგილობრივი ხელმომწერების კონფიდენციალობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან ზეწოლა. ამასთან, საჩივრის შესახებ წარმომადგენლობის 

უფლებამოსილება გვსურს მივანიჭოთ ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარეს, მანანა ქოჩლაძეს 

და მწვანე ალტერნატივას სოციალური და გარემოსდაცვითი პროგრამების ექსპერტს, ქალბატონ მარიამ 

დევიძეს. (იხ. დანართი 1). 
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შესაბამისობის ანალიზის ტექნიკური დავალება 

 

 

 

 

 

 

 

აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის შესაბამისობის ანალიზის 

პანელი 

 

 

 

 

შესაბამისობის ანალიზის ტექნიკური დავალება 

 

 

 

 

შესაბამისობის ანალიზის პანელის მოთხოვნა No. 2021/1 საქართველოში ჩრდილოეთ-სამხრეთ 

დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტთან დაკავშირებით (აზიის განვითარების ბანკის სესხი 

3803)  

 

 

 

 

5 მაისი 2021 

 

 

წინამდებარე დოკუმენტის გამოქვეყნება ხდება აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის შესაბამისად. 
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CRP-ის თხოვნა No. 2021/1 – შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა სესხი 3803-GEO 

დაკავშირებით: 

ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტი 
 

შესაბამისობის ანალიზის ტექნიკური დავალება 
 

I. შესავალი 

1. დირექტორთა საბჭოს (საბჭო) 2021 წლის 21 აპრილის გადაწყვეტილების 

შესაბამისად, რომელმაც მოახდინა შესაბამისობის ანალიზის ავტორიზება CRP-ის მოთხოვნის 

No 2021/1 საპასუხოდ, შესაბამისობის ანალიზის პანელმა (CRP) მოამზადა წინამდებარე 

ტექნიკური დავალება (TOR) შესაბამისობის ანალიზის კომიტეტის საბჭოს (BCRC) მიერ 

დასამტკიცებლად, AMP-ის 183-ე პუნქტის შესაბამისად. CRP-ის მოთხოვნა No 2021/1 შედგენილ 

იქნა 2021 წლის 6 იანვარს (საჩივარი), სესხი 3803-GEO: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის 

(ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტის (პროექტი) ფარგლებში. საჩივარი წარმოდგენილია 

პირველი დანართის სახით. BCRC-ის დამტკიცების შემდეგ, TOR გაეგზავნება საბჭოს, 

ხოლო ასლი ADB-ის მენეჯმენტს, და შემდეგ გამოქვეყნდება CRP-ის ვებ-გვერდზე, საბჭოს 

მხრიდან შესაბამისობის ანალიზთან დაკავშირებით ავტორიზაციის გადაწყვეტილების 

მიღებიდან 10 სამუშაო დღეში. 
 

2. 2021 წლის 10 მარტს, CRP-მ დაადგინა საჩივრის დასაშვებობა და რეკომენდაციით მიმართა 

საბჭოს მოეხდინა პროექტის შესაბამისობის ანალიზის ავტორიზაცია. საბჭომ განიხილა CRP-ის 

დასაშვებობის შესახებ მომზადებული ანგარიში საბჭოს შეხვედრაზე და 2021 წლის 21 აპრილს 

მოახდინა შესაბამისობის ანალიზის ჩატარების ავტორიზაცია. 

 

3. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (AMP) 183-ე პუნქტისა და ოპერაციების 

სახელმძღვანელოს 76-ე პუნქტის (OM) ნაწილი L1 / ოპერაციული პროცედურები შესაბამისად, 

წინამდებარე TOR განსაზღვრავს შესაბამისობის ანალიზის ფარგლებს, მეთოდოლოგიას, 

ანალიზის სავარაუდო ვადას და ბიუჯეტს, ასევე შესაბამისობის ანალიზის ჩასატარებლად CRP-ის 

წევრების დავალებებს: 

 

II. შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა 
 

4. საჩივრისა და პროექტის მოკლე მონაცემები წარმოდგენილია ქვემოთ: 
პროექტის სახელწოდება სესხი 3803-GEO: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) 

გზის პროექტი 

ქვეყანა საქართველო 

მსესხებელი საქართველო 

პროექტის დამტკიცების 

თარიღი 

2019 წლის 1 აგვისტო 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 

2026 წლის 31 დეკემბერი 

მომთხოვნი მხარე მომჩივან პირებს, რომელთაც არ მოისურვეს საკუთარი ვინაობის 

გასაჯაროება, წარმოადგენენ მანანა ქოჩლაძე და მარიამ დევიძე,       ორივე  

მათგანი არიის ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივიდან (თბილისში 

მოქმედი NGO) 

საჩივრის საკითხები საჩივარში წამოჭრილია ფართო საკითხები, რომელიც ეხება აზიის 

განვითარების ბანკის მხრიდან მის პოლიტიკასთან შეუსაბამობას და 

მიუთითებს შესაძლო ზიანზე ხეობაში მცხოვრები დაზარალებული 

პირების მიმართ: 
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 i. ხადის ხეობის დაზიანება და ალტერნატიული განლაგების 

ვარიანტების არასათანადო განხილვა; 

ii. ზემოქმედება საარსებო საშუალებებზე და ადგილობრივ სარგებელზე; 

iii. პროექტის დაპროექტების პრობლემები და ზემოქმედება ფიზიკურ 

კულტურულ რესურსებზე (PCR); და 

iv. გარემოზე ზემოქმედების  შეფასებაში ასახული ეკოლოგიური და 

სოციალური ზემოქმედების ანალიზის ხარისხი 

ADB-ის  

პასუხისმგებელი 

ოპერაციების 

დეპარტამენტი 

ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი (CWRD) 

პროექტის უსაფრთხოების 

კატეგორიზაცია 

კატეგორია A გარემოსდაცვითი ზემოქმედების მხრივ 

კატეგორია A განსახლების ზემოქმედების მხრივ 

კატეგორია C ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზემოქმედების მხრივ 

პროექტის აღწერილობა აღნიშნული პროექტი მოიცავს (1) 23 კილომეტრიანი კლიმატ-მედეგი 

შემოვლითი გზის მშენებლობას ქვეშეთსა და კობს შორის და 5 

კილომეტრიანი კლიმატ-მედეგი და ყველა ამინდში ხელმისაწვდომი 

დამაკავშირებელიგზებისმშენებლობას მიმდებარე ქალაქებთან და 

სოფლებთან; (2) ხადის ხეობაში ვიზიტორთა ცენტრის დაარსებას; და (3) 

პროექტებისა და ხელშეკრულებების მართვის კუთხით საქართველოს 

გზების დეპარტამენტის თანამშრომლების            შესაძლებლობების 

განვითარებას. პროექტის ჯამური ღირებულება შეადგენს 558,600 მილიონ 

აშშ დოლარს აზიის განვითარების ბანკიდან; 60 მილიონ აშშ დოლარს 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და 83 600 

აშშ დოლარს, როგორც მთავრობის საპარტნიორო დაფინანსება. 

მსესხებელი არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პროექტის 

აღმასრულებელი სააგენტო არის საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  (MRDI)  ხოლო 

 პროექტის შემსრულებელი სააგენტო არის       საქართველოს  

გზების დეპარტამენტი.ADB-ის სათაო ოფისში         პროექტზე 

პასუხისმგებელია       ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის 

(CWRD) ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება (CWTC). 
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პროექტის სტატუსი 2021 წლის აპრილის მდგომარეობით, აზიის განვითარების ბანკის გუნდმა 

აცნობა CRP-ის რომ შემდეგი ღონისძიებები უკვე განხორციელდა ან 

ამჟამად ხორციელდება: 

i. მუდმივი სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის ოქტომბერში კობში 890 

მეტრიანი საგანგებო გვირაბის გათხრით; 

ii. ძირითადი გვირაბის მთხრელი  ტექნიკა უკვე საქართველოშია და 

ამჟამად ხდებამისი ტრანსპორტირება მშენებლობის ადგილამდე; 

iii. 3 მუშათა ბანაკისა (მიმდინარე) და 2 ცემენტის ქარხნის მშენებლობა 

(მიმდინარე); 

iv. მეორე მონაკვეთზე  3 დამაკავშირებელი გზის სამუშაოები; 

v. მიწის ნაკვეთების 83%-ის შესყიდვა (ანუ, 293 მიწის ნაკვეთიდან 23); და 

vi. ხადის ხეობის განვითარების გენგეგმის შემუშავებისათვის მომზადება, 

რაც იქნება ხადის ხეობის ვიზიტორთა ცენტრის დაარსებასთან 

დაკავშირებული საპროექტო აქტივობებისა და ჩარევების საფუძველი. 

CRP-ის გუნდი CRP-ის წევრი აჟაი დეშპანდე იქნება წინამდებარე შესაბამისობის 

ანალიზის წამყვანი განმხილველი, CRP-ის წევრი ჰალინა ვარდას, და CRP-

ის თავმჯდომარე ელისეა გოზუნის დახმარებით. CRP-ის გუნდს 

დახმარებას გაუწევს შესაბამისობის ანალიზის პანელის ოფისი (OCRP). 

საკონტაქტო პირი ელისეა გოზუნი 

თავმჯდომარე, CRP, ამავდროულად OCRP-ის ხელმძღვანელი ელ-ფოსტა: 

crp@adb.org  
 

III. შესაბამისობის ანალიზის მასშტაბი 
 

5. AMP-ის 183-187-ე პუნქტებისა და OM-ის ნაწილი L1/OP 76-80-ე პუნქტების შესაბამისად, 

შესაბამისობის ანალიზი შეისწავლის ბრალდებებს, რომელიც უკავშირდება აზიის განვითარების 

ბანკის მხრიდან მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობას პროექტის შემუშავების, 

გაპროცესებისა და განხორციელების კუთხით, რამაც პირდაპირი, მატერიალური და 

უარყოფითი ზიანი მიაყენა ან შესაძლოა მიაყენოს პროექტით დაზარალებულ პირებს. AMP-ის 

199-ე პუნქტის შესაბამისად, წინამდებარე შესაბამისობის ანალიზის მასშტაბი შემოიფარგლება 

კონკრეტული საჩივრით. იგი არ გამოიკვლევს და გააკეთებს დასკვნებს მსესხებლის მხრიდან 

შეუსაბამობასთან დაკავშირებით და გამორიცხავს AMP-ის 142-ე და 148-ე პუნქტებით 

გათვალისწინებულ საკითხებს. CRP-ის შესაბამისობის ანალიზი და მისი შესაბამისობის 

ანგარიში მხედველობაში მიიღებს ADB-ის მენეჯმენტის მხრიდან, აღნიშნული საჩივრის 

წარდგენის შემდეგ, მასში დასმული საკითხების გადასაჭრელად განხორციელებული 

აქტივობების სტატუსსა და შედეგებს. შესაბამისობის ანალიზის განხორციელების შემდეგ, CRP 

მოამზადებს ანგარიშის პროექტს და მოითხოვს მასზე კომენტარებს როგორც მომჩივანი პირების, 

ისე მენეჯმენტისა და მსესხებლის მხრიდან. და ბოლოს, CRP საბოლოო ანგარიშს, დასკვნების 

ჩათვლით, წარუდგენს საბჭოს, BCRC-ის მეშვეობით. 
 

6.  CRP-ის დასაშვებობის ანგარიშში მიღებული დასკვნების საფუძველზე, CRP შეისწავლის 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობას მის ოპერაციულ პოლიტიკასა და პროცედურებთან 

შემდეგი მიმართულებებით: (i) EIA-ის კვლევის არეალი და პროექტის კომპონენტები 

(დასაშვებობის ანგარიშის 36-ე პუნქტი); (ii) ჰაერის, ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება(44-ე 

პუნქტი); (iii) გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შემუშავება და გადავადებ (პუნქტები 65-66); (v) 

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის სარგებელი (პუნქტი 82); (vi) გენდერი 

(პუნქტი 94); (vi) იძულებითი განსახლება (პუნქტი 108) და (vii) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

(პუნქტი 121). შესაბამისობა შეფასდება შემდეგ ოპერაციულ პოლიტიკასა და პროცედურებთან 

მიმართებაში, რომელიც ძალაში იყო საბჭოს მიერ სესხის დამტკიცების მომენტისათვის, 

პროექტის შემუშავების, დამუშავებისა და იმპლემენტაციის კუთხით: 
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i. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (2009) 

ii. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა (2018) 

iii.  OM ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება) 2013 წლის 1 ოქტომბერი 

iv. OM ნაწილი C2 (გენდერი და განვითარება ADB-ის ოპერაციებში) 2010 წლის 6 

დეკემბერი 

v.  OM ნაწილი C3 (სოციალური საკითხების გათვალისწინება ADB-ის ოპერაციებში) 2010 

წლის 6 დეკემბერი 

vi.  OM ნაწილი L3 (ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა) 2019 წლის 28 იანვარი 

 

IV. შესაბამისობის ანალიზის ჩატარება და მეთოდოლოგია 
 

7. შესაბამისობის ანალიზი სავარაუდოდ მოიცავს შემდეგს: 
 

i. პროექტის შესაბამისი ფაილებისა და დოკუმენტების ანალიზს; 
 

ii.  საპროექტო ადგილზე ვიზიტებს, საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის 

საფუძველზე; 

iii. საკონსულტაციო შეხვედრებს, მათ შორის ინტერვიუებს: 

 
· ADB-ის მენეჯმენტთან, თანამშრომლებთან და შესაბამის კონსულტანტებთან; 
·  მომჩივან პირებთან მათი წარმომადგენლების თანდასწრებით ან გარეშე; 

· სხვა დაზარალებულ პირებთან; 

·  მსესხებელთან, მათ შორის აღმასრულებელ და განმახორციელებელ 

სააგენტოებთან და შესაბამის კონსულტანტებთან და კონტრაქტორებთან, 

საჭიროებისამებრ; 
·  შესაბამისი სამთავრობო უწყებების ოფიციალურ პირებთან, საჭიროების შემთხვევაში; 
· შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებთან, საჭიროებისამებრ; და 
·  EBRD-ის პროექტის დამოუკიდებელ ანგარიშვალდებულების მექანიზმთან, რომელიც 

ასევე ახორციელებს პროექტის შესაბამისობის ანალიზს. 
 

iv.  კონსულტანტებისა ან ტექნიკური ექსპერტების ჩართულობას, საჭიროებისამებრ, 

CRP-ის საქმიანობაში დასახმარებლად; 
 

v. EBRD-თან კოორდინაციას კოლაბორაციის შესაძლებლობების შესასწავლად ორივე 

IAM-ის შესაბამისობის ანალიზის ჩასატარებლად; და 
 

vi.  ნებისმიერ სხვა ანალიზისა თუ კვლევის მეთოდს, რომელსაც CRP მიიჩნევს საჭიროდ, 

საკუთარი საქმიანობის განსახორციელებლად. 
 

8. საპროექტო ადგილზე ვიზიტი(ები) საჭიროა შემდეგი მიზნებისათვის: 
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i. მომჩივან და სხვა დაზარალებულ პირებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან 

განხილვების მოსაწყობად, განსაკუთრებით მათთან, ვისთან დაკავშირებაც CRP-თვის 

სირთულეს წარმოადგენს; 

ii. პირველწყარო დაკვირვებისთვის და პროექტის ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების 

შესაფასებლად და ჰაერის ხარისხისა და ღირებულების უკეთ აღსაქმელად, 

განსაკუთრებით პროექტის არეალის საბაზისო კვლევის არარსებობის 

გათვალისწინებით; 

iii. კონტრაქტორის მიერ საკითხის და ადგილის შესაბამისი კონკრეტული გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმების (TSEMPs/SSEMP-ები) მომზადებისა და აღნიშნულ პროცესში 

დაზარალებული პირების ჩართულობის დონის გასაგებად; 

iv. ზოგადად პროექტის არეალის მოსანახულებლად, უფრო კონკრეტულად კი 

დამაკავშირებელი გზების, ნაგავსაყრელი ადგილების, გრუნტის ტრანსპორტირების გზების, 

ასფალტის სადგურების მოსანახულებლად; 

v.  შესაბამისობის ანალიზისათვის რელევანტური სფეროს ქართველ 

ექსპერტებთან     შესახვედრად,     როგორიცაა ფიზიკური     კულტურის რესურსები 

(PCR), გარემოს დაცვა და მიწის/საკუთრების კანონი; 

vi. PCR-თან დაკავშირებული დაგეგმილი აქტივობების დამოწმებისა და შეფასებისთვის; 

vii.  მოსამზადებელი აქტივობების გასაგებად, რომელიც დაკავშირებულია ხადის ველის 

ვიზიტორთა ცენტრის შექმნასთან, კერძოდ თუ როგორ მოხდება პროექტის სოციალურ-

ეკონომიკური სარგებლით დაზარალებული პირების უზრუნველყოფა, 

განსაკუთრებით ქალების; 

 

viii.  არსებულ გზასთან და ტურისტულ ობიექტებთან და გუდაურის განვითარებასთან 

მიმართებაში პროექტის ლოკაციის უკეთ აღსაქმელად; 

 

ix. საარსებო წყაროებზე პროექტის ზემოქმედების და მათ აღსადგენად საჭირო პროგრამების 

შესაბამისობის დასადგენად; 

x.  მიწის შესყიდვისა და რეგისტრაციის პროცესის და დაზარალებულ პირებზე 

აღნიშნული პროცესის ზემოქმედების უკეთ აღსაქმელად; და ~ 

xi. პროექტის შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციისათვის და ვიზუალური 

დათვალიერების ჩასატარებლად, რათა დადგინდეს მომჩივანი პირების მიერ 

წამოჭრილი რომელიმე ან ყველა საკითხი რამდენად ჯდება შესაბამისობის

 ანალიზის სფეროში, ADB-ის მენეჯმენტის ან სხვათა მიერ 

განხორციელებული ქმედებების შემდეგ. 

 

9. ადგილის რეალურად დათვალიერება და შეფასება, პროექტის კონტრაქტორებთან და 

კონსულტანტებთან შეხვედრები და მომჩივან და პროექტის სხვა დაზარალებულ 

პირებთან პირისპირ შეხვედრა კომუნიკაცია გამოყენებული იქნება საველე ვიზიტების 

ინფორმაციის შესაგროვებლად. 
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V. ვადები 
 

17. CRP გეგმას მოცემული პროექტის შესაბამისობის ანალიზი დაასრულოს BCRC-ის მიერ 

TOR-ის დამტკიცებიდან 12 თვეში. ქვემოთ წარმოდგენილია შესაბამისობის ანალიზის 

განხორციელების სავარაუდო ვადები. აღნიშნული ვადები იქნება მოქნილი, COVID-19 

პანდემიით გამოწვეული გაურკვევლობების გათვალისწინებით. 

 
AMP  

ეტაპი 

 აქტივობა  ვადები 

4 შესაბამისობის ანალიზის ჩატარება 

 

სრულყოფილი შესაბამისობის კვლევის ჩატარება ყველა 

საჭირო და სათანადო მეთოდების გამოყენებით, 

რომელიც ზემოთაა ჩამოთვლილი, მათ შორისი 

ვიზიტი(ები), რომელიც დამოკიდებულია COVID-19 

პანდემიასთან დაკავშირებული მოგზაურობის 

შეზღუდვების მოხსნაზე და მთავრობის მიერ შესაბამისი 

თანხმობის გაცემაზე. 

მაისი 2021 - მაისი 2022 

 

ვიზიტის თარიღი  დამოკიდებულია 

პანდემიის კუთხით საქართველოში 

და  CRP/OCRP-ის ქვეყნებში  

არსებულ სიტუაციებზე და 

საერთაშორისო ვიზიტების კუთხით 

ADB-ის პოლიტიკაზე. ადგილზე 

ვიზიტი სავარაუდოდ დაგეგმილია 

2021 წლის ოქტომბერში და 2022 

წლის მარტის ბოლო კვირაში.   

შენიშვნა: პროექტის ადგილი და 

მიმდებარე ტერიტორია 

შესაბამისობის ანალიზისათვის 

სრულყოფილად ხელმისაწვდომი არ 

არის ზამთრის პერიოდში. 

5 შესაბამისობის ანალიზის პანელის ანგარიშის პროექტი. 

CRP ანგარიშის პროექტს კომენტირებისათვის მიაწვდის 

მენეჯმენტს, მსესხებელსა და მომჩივან პირებს. 

CRP შესაბამისობის ანალიზის ანგარიშის პროექტს 

განსახილველად გააცნობს ასევე BCRC-ს. 

  

 

(CRP-ის ანგარიშის პროექტზე კომენტარების/პასუხების 

მიღება მოსალოდნელია 2022 წლის 3 აგვისტომდე.) 

1 ივნისი, 2022 

 

(კომენტირების პერიოდის შეადგენს 

45 სამუშაო დღეს) 

  

 

6 CRP-ის საბოლოო ანგარიში. მენეჯმენტის, მსესხებლისა 

და მომჩივანი პირებისგან  მიღებული კომენტარების 

გათვალისწინების შემდეგ, CRP საბოლოო სახით 

დაასრულებს ანგარიშს. თითოეული მხარის 

კომენტარები იქნება განხილული CRP-ის მიერ, თუმცა 

CRP-ის საბოლოო დასკვნა წარმოდგენილი იქნება 

შესაბამისობის ანალიზის საბოლოო ანგარიშში. CRP 

საბოლოო ანგარიშს, BCRC-ის მეშვეობით წარუდგენს 

საბჭოს, მათ შორის      მომჩივანი პირების, მსესხებლისა 

და მენეჯმენტის კომენტარებით, და მატრიცით, 

რომელშიც შეტანილი იქნება CRP-ის პასუხები 

მოწოდებულ კომენტარებზე. 

23 აგვისტო, 2022 

 

(პასუხების მიღებიდან 14 სამუშაო 

დღეში) 

 

11. წინამდებარე ვადებში არ არის გათვალისწინებული ნებისმიერი დამატებითი დრო, 

რომელიც საჭიროა თარგმანისათვის; პასუხების წარსადგენად მოთხოვნილი დამატებითი 

დროისთვის; COVID-19-თან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გამონაკლისებისთვის და 
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ვიზიტის(ების) შეფერხებისთვის, რომელიც გამოწვეული იქნა სხვა მნიშვნელოვანი 

ადგილობრივი პოლიტიკური მოვლენებით. თუ CRP მოისურვებს აღნიშნული 

ცვლილებების გათვალისწინებას ვადებში, პირველ რიგში იგი მოიპოვებს BCRC-ის 

თანხმობას განახლებულ ვადებთან დაკავშირებით. 
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VI. შესაბამისობის ანალიზის ბიუჯეტი 
 

12. ქვემოთ წარმოდგენილია შესაბამისობის ანალიზის სავარაუდო ბიუჯეტი. 

ბიუჯეტი, ისევე როგორც კონსულტანტების ჩართვის აუცილებლობა გადაისინჯება და 

საჭიროებისამებრ ჩასწორდება, თუ მნიშვნელოვნად იქნება მიჩნეული შესაბამისობის 

ანალიზის პროცესში. 

 

საბიუჯეტო საკითხი თანხა 

სამსახურებრივი ვიზიტები 

(ვთქვათ ერთი ვიზიტი 

ადგილზე) 

$ 65,500 

CRP-ის ნახევარ განაკვეთზე 

მომუშავე წევრების 

პროფესიული ანაზღაურება 

$ 310,000 

კონსულტაციები $ 68,500 

ადმინისტრაციული ხარჯები 

(თარგმანი, წარმომადგენლობა 

და საკურიერო მომსახურება) 

$ 15,000 

ჯამი $ 459,000 

 

ელისეა გოზუნი 

თავმჯდომარე, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 

აჟაი დეშპანდე 

წევრი, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 

ჰალინა ვარდი 

წევრი, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 

5 მაისი, 2021 
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პირები, რომლებთანაც კონსულტაცია გაიარა შესაბამისობის შემსწავლელმა ჯგუფმა 

შესაბამისობის შესწავლის პროცესში 

 

შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი (CRP) დაუკავშირდა შემდეგ პირებს, როგორც აზიის 

განვითარების ბანკის (ADB) შიგნის, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რათა ჩაეტარებინა 

მოკვლევა საქათველოს: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო 

პროექტის ფარგლებში. ნუსხა არ არის ამომწურავი, რადგან ის არ ასახავს პირებს, 

რომლებმაც ითხოვეს საკუთარი ვინაობის კონფიდენციალურობის დაცვა.  

 

ADB პერსონალი 

 

ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი (CWRD) 

 

1. შეინ როზენტალი, მისიის ხელმძღვანელი, ADB-ის მუდმივი წარმომადგენლობა 

საქართველოში (GRM), ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი (CWRD); 

2.  მაიკლ ბეჩამპი, სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტი (უსაფრთხოება), 

პორტფელი, შედეგები, უსაფრთხოების და გენდერის განყოფილება, CWRD (CWOD-

PSG); 

3.  მერი ალის როსერო, სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტი (გენდერი და 

განვითარება), CWOD-PSG; 

4.  კო საკამოტო, ტრანსპორტის უფროსი სპეციალისტი, CWRD; 

5.  კამელ ბომანი, პორტფელის მართვის სპეციალისტი, საქართველოს მუდმივმოქმედი 

წარმომადგენლობა (GRM);  

6.  ავთანდილ ცხვიტავა, პროექტის უფროსი ოფიცერი, GRM; 

7.  ნინო ნადაშვილი, უსაფრთხოების ასოცირებული ოფიცერი, GRM.  

 

მდგრადი განვითარების და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი (SDCC) 

 

1.  ბრუს დუნი, დირექტორი, უსაფრთხოების განყოფილება (SDSS-SDCC); 

2.  ზეჰრა აბბასი, გარემოს დაცვის უფროსი სპეციალისტი (SDSS-SDCC); 

3.  ვენდი უოკერი, სოციალური განვითარების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი, 

სოციალური განვითარების თემატური ჯგუფი (SDCC); 

4.  დუნკან ლანგი, გარემოსდაცვის უფროსი სპეციალისტი (SDSS-SDCC); 

5.  ირინა ნოვიკოვა, სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტი (უსაფრთხოება) 

(SDSS-SDCC).  

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 

 

1. ელენა გორდეევა, ასოცირებული დირექტორი, უფროსი ბანკირი (ბანკინგი);  

2.  კატერინ ედეტი, უფროსი გარემოსდაცვის და სოციალური მრჩეველი (გარემოს და 

მდგრადობის დეპარტამენტი); 

3. ნურჟან დზუმაბაევი, უფროსი სოციალური მრჩეველი (გარემოს და მდგრადობის 

განვითარება).  
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გეოგრაფიკი 

1. გიორგი გოცირიძე, დირექტორი; 

2. სოფო კენკებაშვილი, პროექტის კოორდინატორი; 

3. თათია ღვინერია, პროექტის ასისტენტი 

 

პროექტის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების მექანიზმი, EBRD 

 

1.  ვიქტორია მარკეზ მეესი, მმართველი დირექტორი; 

2. სუშმა კოტაგირი, ასოცირებული დირექტორი, ანგარიშვალდებულება; 

3. კინგა ჯარომინ, შესაბამისობა.  

 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 

 

1. ბ-ნი კახა სიხარულიძე, მინისტრის პირველი მოადგილე 

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

1. ნინო თანდილაშვილი, მინისტრის მოადგილე 

 

ფინანსთა სამინისტრო 

 

1. ეკატერინე გუნცაძემ მინისტრის მოადგილე 

2. იოსებ სხირტლაძე, სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი,  

3. ნათია მშვიდობაძე, სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 

4. მაია ჩალაძე, საინვესტიციო პროექტების განყოფილების უფროსი 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

 

1. სალომე წურწუმია, თავმჯდომარის მოადგილე 

2. ლევან კუპატაშვილი, თავმჯდომარის მოადილე 

3. მიხეილ უჯმაჯურიძე 

4. თინათინ ყოლბაია 

5. რუსუდან ღოლიჯაშვილი 

6. ლუიზა ბუბაშვილი 

7. არჩილ ჯორბენაძე 

 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 

 

1. დავით ლომიტაშვილი, გენერალური დირექტორის მოადგილე 

2. გიორგი ჭეიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის დირექტორი 

3. კონსტანტინე ფიცხელაური, არქეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი 

 

მომჩივნები და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი სხვა პირები 
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მომჩივნები და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი სხვა პირები არახვეთიდან, 

ბედონიდან, სვიანა-როსტიანიდან, ბენიან-ბეგონიდან, წკერედან, მუღურედან და 

ზაქათარადან.  

 

მომჩივნების წარმომადგენლები 

 

1. მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივა 

2. მარიამ დევიძე, მწვანე ალტერნატივა 

 

ULUSLARARASI  BIRLEŞMIŞ  MÜŞAVIRLIK  A.Ş.  (UBM)  პროექტის მართვის და მშენებლობის 

ზედამხედველობის კონსულტანტი 

 

1. კრიშნა ჩახუმი 

2. არიფ ოზერი 

3. კაშიფ ბაშირი 

4. თამარ კავახი 

5. ნიკა სოფაძე 

6. ამირან ნადირაშვილი 

7. დავით კვირკველია 

8. ნიკოლოზ ცქვიტინიძე 

 

შპს ჩინეთის რკინიგზის გვირაბის ჯგუფი (ლოტი 1-ის კონტრაქტორი) 

 

გენერალური მენეჯერი, გარემოს და სოციალური პერსონალი 

 

შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი (ლოტი 2-ის კონტრაქტორი) 

 

გენერალური მენეჯერი, გარემოს და სოციალური პერსონალი 

 

კონსულტანტები (სოციალური დაცვა) 

 

1. გიორგი ხოდელი 

2. დრაგიცა ვესელინოვიჩი 

3. ტარიელ ქარელიძე 

4. ლანფრანცო ბლანჩეტი-რეველი 

 

კონსულტანტები (გარემოს დაცვა) 

 

1. ნიკ სკინერი 

2. მაკა სტამატელი 

3. თამარ ლაზარაშვილი 

 

არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეროვნული ექსპერტები 
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1. იულონ გაგოშიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

2. ციცინო ჩაჩხუნაშვილი, გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა 

და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

3. მანანა სურამელაშვილი, გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

4. ნატალია ბახტაძე-ენგლანდერი საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია 

5. რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

(CENN) 

6. ზურაბ ჯავახიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

7. პეტერ ნასმითი, საქართველოს ეროვნული ფონი 

8. ნატო ცინცაბაძე, პრეზიდენტი, ICOMOS საქართველო 

9. მანანა თევზაძე, თავმჯდომარე, ლურჯი ფარი საქართველო 

10. ლალი პერტენავა, საზოგადოებრივი ხელოვნების პლატფორმა 

11. გიორგი გოგოჭური, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, არქეოლოგიის ინსტიტუტის 

მკვლევარი 

12. ია თაბაგარი, საქართველოს ტურ-ოპერატორების ასოციაციის თავმჯდომარე 

13. მამუკა გვილავა, კონსულტანტი, მწვანე ალტერნატივა 

14. ლია ბოკუჩავა, კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი 
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მომჩივანთა პასუხები ანგარიშის პროექტზე  

 

 

მწვანე ალტერნატივა                               ფალიაშვილის ქუჩა 39ბ, IV სართული, 0179, 

თბილისი, 

                                                                                                               GeorgiaTel: (+99532) 222 38 74 

                                                                                                                greenalt@greenalt.org 

                                                                                                                www.greenalt.org 

 

საკითხი: მწვანე ალტერნატივისა და მომჩივანთა შენიშვნები შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფის ანგარიშის 

პროექტზე #2021/2 საქართველოში ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის (ქვეშეთი-კობის) საავტომობილო გზის 

პროექტის შესახებ, აზიის განვითარების ბანკის სესხი 3803 

 

ქალბატონო ელისეა და შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფის წევრებო, 

გვსურს მადლობა გადაგიხადოთ პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის დეტალური და საფუძვლიანი 

შეფასებისა და ინტენსიური საველე სამუშაოების ჩატარების გამო. ვწუხვართ, რომ ქვეშეთი-კობის საავტომობილო 

გზის პროექტი, რომელიც მწვანე ზონაში გადის, არ შეესაბამება აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტებს მთელ 

რიგ სფეროებში საბჭოს მიერ დამტკიცების დროს. 

 

გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი 
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მწვანე ალტერნატივისა და მოსარჩელეთა შენიშვნები შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფის ანგარიშის პროექტზე  

#2021/2 საქართველოში ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის (ქვეშეთი-კობის) საავტომობილო გზის პროექტის 

შესახებ, აზიის განვითარების ბანკის სესხი 3803 

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა იწონებს, რომ  ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისობის შემსწავლელ 

ჯგუფმა დაადგინა პროექტის ADB-ის სტანდარტებთან შეუსაბამობის მრავალი შემთხვევა. სასარგებლოა, რომ 

ჯგუფის ანგარიშში წარმოდგენილია “CRP-ის მიგნებები შესაბამისობის განხილვის თითოეულ საკითხთან 

მიმართებით. თითოეული საკითხის ანალიზი ორ ნაწილად იყოფა: ADB-ის მოქმედებები საბჭოს მიერ 

დამტკიცებამდე; და  მოქმედებები საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდგომ. თითოეული საკითხისათვის, CRP აღწერს 

ADB-მ როგორ i) განახორციელა  კომპლექსური შემოწმება და  მიმოიხილა უსაფრთხოებისა  და  სხვა შესაბამისი 

დოკუმენტაცია საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე; და  ii) საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდგომ პერიოდში; ADB-მ 

როგორ განახორციელა  პროექტის მონიტორინგისა  და  ზედამხედველობის პასუხისმგებლობები.“   

პოლიტიკის შესაბამისად ADB-მა „არ უნდა დააფინანსოს პროექტი, რომელიც არც მის საგარანტიო პოლიტიკას 

შეესაბამება და არც  მასპინძელი ქვეყნის სოციალურ და გარემოს დაცვით კანონებს და რეგულაციებს, მათ შორის 

ისეთი კანონებს, რომლებიც მასპინძელ ქვეყანას აკისრებს ვალდებულებებს საერთაშორისო სამართლის 

შესაბამისად;“ ასე რომ, ჩვენი თვალთახედვით, ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის პროექტი არ უნდა იქნას 

დამტკიცებული და დაფინანსებული  ADB-ის საბჭოს მიერ.  

მწვანე ალტერნატივა მოუწოდებს ADB-ის ხელმძღვანელობას, უზრუნველყოს, რომ შესაბამისობის შემსწავლელი  

ჯგუფის მიგნებები გამოყენებული იქნას არა მხოლოდ ქვეშეთი-კობის პროექტის გასაუმჯობესებლად და მისი 

ზეგავლენის შესამცირებლად, არამედ გაკვეთილად იქცეს მომავალში საქართველოში განხორციელებული 

პროექტების შემთხვევაში.  

ვიმედოვნებთ, რომ ერთ-ერთი გაკვეთილი ADB-ის ხელმძღვანელობის, მათ შორის ადგილობრივი 

წარმომადგენლობისთვის, იქნება ის, რომ მომავალში აღარ უგულებელყოფენ ადგილობრივი თემებისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წერილებსა და წუხილებს საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების 

მიღებამდე და ეცდებიან მოაგვარონ ეს წუხილები, რათა თავიდან აიცილონ ამ ნიადაგზე არსებული დარღვევები 

მომავალში.     

ალტერნატივებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

შესახებ 

მწვანე ალტერნატივა არ ეთანხმება შესაბამისობის შემსწავლელ ჯგუფს, პროექტის ალტერნატივების შესახებ 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ADB-ის ხელმძღვანელობის 

პასუხისმგებლობის თაობაზე. 

ის ფაქტი, რომ „ADB-იმ განახორციელა მთავრობის მიერ  საბოლოოდ შერჩეული მარშრუტის კომპლექსური 

შემოწმება შემდგომი შეფასების მიზნით, ხოლო მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთება და  დეტალური საინჟინრო პროექტი მზადდებოდა  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და  
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ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის. უსაფრთხოების დოკუმენტაციის დეტალური ინფორმაციის დიდი 

ნაწილი, რომელიც მომზადდა  ADB-ის სესხისთვის, განსაკუთრებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  (გზშ) 

ეყრდნობოდა მსოფლიო ბანკის კვლევების შედეგებს, თუმცა ADB-ს პირდაპირი გავლენა არ მოუხდენია 

აღნიშნულ კვლევებზე“, სიტუაციის უკეთ მართვას არ უწყობს ხელს. ჩვენ ვიწონებთ ADB-ის ხელმძღვანელობის 

მცდელობებს, როგორც ამას მოწმობს შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი, დაარწმუნოს პასუხისმგებელი 

ორგანიზაციები, გამოაქვეყნონ ეს ინფორმაცია. თუმცა, ADB არის საავტომობილო გზის ფაქტობრივი პროექტის 

მიზნობრივ მსხვილ დამფინანსებელთა შორის. ასე რომ, მისი პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ ყველა 

რელევანტური ინფორმაცია იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი და გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას საგარანტიო 

პოლიტიკის შესაბამისად.  

უდავოა,  რომ ქვეშეთი-კობის გზის მონაკვეთი არ არის დამოუკიდებელი პროექტი. ის არის ჩრდილოეთის 

დერეფნის ნაწილი. ADB გეგმავს, დააფინანსოს ჩრდილოეთის დერეფნის სხვა - კერძოდ, ნატახტარი-ჟინვალის 

მონაკვეთი. და ამჯერადაც, ტექნიკურ-ეკონომიკური და ალტერნატიული მარშრუტების შესახებ კვლევები უკვე 

კონფიდენციალურია. 

CPR-ის თანახმად, საზოგადოებას ხელი არ მიუწვდება  დერეფნისა და მისი მონაკვეთების საბოლოო  პროექტის  

შესახებ  ინფორმაციაზე  და არც უფლება აქვს, დააფიქსიროს საკუთარი აზრი. ADB-მა უნდა „უზრუნველყოს 

გარემოს დაცვის სტაბილურობა და პროექტების მდგრადობა და მხარი დაუჭიროს გარემოს დაცვის შესახებ 

მოსაზრებების ინტეგრაციას პროექტის თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.“ ეს  ვერ მოხდება 

სათანადო საჯარო კონსულტაციების გამართვის გარეშე. პასუხისმგებლობის გადატანა მსოფლიო ბანკსა და 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე, მათ შორის იმ ფაქტით, რომ ეს 

კვლევები არის კონფიდენციალური ქართული საზოგადოებისათვის, საქართველოს მთავრობის მოთხოვნით, არ 

წარმოადგენს საუკეთესო პრაქტიკის ნიმუშს.  

ADB აფინანსებს მთელ რიგ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საქართველოში. ზოგიერთ  ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევაში, რომლებიც მომზადებულია სხვა ფინანსური ინსტიტუტების ან პროექტის მიერ, ბანკი მოგვიანებით 

ეტაპზე ერთვება. თუმცა, ბანკის მიერ შექმნის დამატებით ღირებულებაში უნდა შედიოდეს სათანადო 

კომპლექსური შემოწმება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საგარანტიო პოლიტიკის შესაბამისად. 

ამასთანავე, სამწუხაროა, იმის ხილვა, რომ ADB მიმართავს დაქსაქსვის პრაქტიკას ჩრდილოეთი-სამხრეთის 

დერეფნის მიმართ და არ გააჩნია იმ შეფასებათა უმეტესობა, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს ხელშესახები ეფექტი 

პროექტის დიზაინსა და მის ზემოქმედებებზე. მიგვაჩნია, რომ ეს ეწინააღმდეგება საგარანტიო პოლიტიკას, 

რომელიც მოითხოვს, რომ გზშ „თითოეული შემოთავაზებული პროექტისთვის“ უნდა „განისაზღვროს პროექტის 

გავლენის არეალზე  შესაძლო პირდაპირი, არაპირდაპირი, ერთობლივი და  გამოწვეული ზემოქმედება და  

ფიზიკური, ბიოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური (მათ შორის ზემოქმედება საარსებო წყაროებზე 

გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, დაუცველი ჯგუფებისა და გენდერული საკითხების 

გათვალისწინებით) და  მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე  ზემოქმედების რისკები.” 
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შეაფასოს პოტენციური ტრანსსასაზღვრო და გლობალური ზემოქმედება, კლიმატის ცვლილებების ჩათვლით. 

გამოიყენოს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება საჭიროების მიხედვით.“ 

ჩვენ ასევე მიგვაჩნია, რომ სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის - თემატური გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმის /კონკრეტული უბნის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოდელის გამოყენება ქვეშეთი-კობის 

საავტომობილო გზისათვის არ წარმოადგენდა საუკეთესო არჩევანს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და 

სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციების დაბალი კომპეტენციისა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ არ 

არსებობს დეტალური მითითებები კონტრაქტორებისთვის და კონკრეტული უბნის შესაბამის გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმები რეგულარულად არ ქვეყნდება. ასევე, ზოგიერთი საქმიანობის მასშტაბის გათვალისწინებით, 

მივიჩნევთ, რომ ეს უნდა იყოს გზშ-ის ნაწილი, სულ მცირე, ზემოქმედების თვალსაზრისით. 

მაგალითად, აღნიშნული ჯგუფის ანგარიშის თანახმად, “პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელია 4 მილიონ 

კუბურ მეტრზე მეტი ფუჭი ქანების გამომუშავება. ეს უზარმაზარი მოცულობის ფუჭი მასალები, რომელიც 

წარმოიქმნება მწვანე ზონაში, აშკარად საჭიროებს სათანადო მართვას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაძლო 

უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება. ეს უნდა განხორციელდეს ფუჭი ქანების სანაყაროების მართვის გეგმების 

მეშვეობით, რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ, ხოლო ADB-მ უნდა დაამტკიცოს. თუმცა არ ხდება 

თავად გეგმების გამოქვეყნება.“ 

 ასევე, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, რომ ზემოქმედების ადგილიდან ამ რაოდენობით ამოღებული 

ფუჭი ქანების განთავსება უდიდეს ზეგავლენას მოახდენს ხეობაზე, ამიტომ, ზეგავლენა გულდასმით უნდა  

შეფასდეს გზშ-ს ფარგლებში და, სულ მცირე, შერბილების პრინციპები მაინც განისაზღვროს. 

მიგნება 1. ზაქათკარი-გუდაურის გზა 

შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფის მიგნება: „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კვლევის ზონა და პროექტის 

კომპონენტი - აზიის განვითარების ბანკი არ  შეესაბამებოდა  საბჭოს მიერ პროექტის დამტკიცების წინა 

კომპლექსური შემოწმებისა  და  მიმოხილვის მოთხოვნას, საგარანტიო პოლიტიკის 56-ე მუხლის თანახმად. ეს 

გულისხმობს, რომ საბოლოო გზშ-ში სათანადოდ უნდა აისახოს პროექტით გამოწვეული ზემოქმედება, რაც 

უკავშირდება  პროექტის ფარგლებში ხადის ხეობასა და  გუდაურს შორის კავშირის ჩამოყალიბებას, SPS-ის 

გარემოსდაცვითი საგარანტიო პოლიტიკის (SPS) მე-2 პრინციპის მოთხოვნით. (იხ. პარაგრაფი 59)“ 

მწვანე ალტერნატივის კომენტარი 1-ელ მიგნებაზე 

სამწუხაროა, რომ „ADB არ ცდილობდა გაეძლიერებინა ტექნიკური დავალება გზშ-სთვის, რათა უზრუნველეყო 

პროექტის ზემოქმედების ტერიტორიაზე და საკვლევ ტერიტორიაზე გამოწვეული ზემოქმედების ადეკვატური 

შეფასება“, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით რომ 2018 წლის ანგარიშს თანახმად მათ აქვთ წუხილები 

გამოწვეული ზემოქმედების თაობაზე. 

ზაქათკარი-გუდაურის გზა 
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მივესალმებით ხადის ხეობის განვითარების გეგმის მომზადებას და შემუშავებას; თუმცა, ვიზიარებთ 

შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფის წუხილს, რომ „ზაქათკარი-გუდაურის გზასთან დაკავშირებით წამოჭრილ 

საკითხებთან მიმართებით საბჭოს მიერ პროექტის დამტკიცების შემდეგ ეტაპზე. თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ  

რადგან გზშ-ის დანართი ზაქათკარი-გუდაურის ახალ გზასთან დაკავშირებით ჯერ არ დასრულებულა, ხადის 

ხეობის განვითარების გეგმის შინაარსი ჯერ არ არის გარკვეული, და,  უფრო მეტიც, ხადის ხეობის განაშენიანების 

გეგმა არ გავრცელდება ზაქათკარი-გუდაურის გზის მიმდებარე ყველა სოფელზე; ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი ადამიანებისთვის რჩება პირდაპირი და  არსებითი ზიანის რისკი საბჭოს მიერ პროექტის 

დამტკიცების წინა ეტაპზე ADB-ის შეუსაბამობის გამო ხადის ხეობასა და  ზაქათკარი-გუდაურის გზას შორის 

ხიდით ჩამოყალიბებული კავშირით გამოწვეულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებით.“ 

მაშასადამე, ხელმძღვანელობის მოქმედებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ „ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზა 

იყოს არსებული პროექტის ნაწილი იმით, რომ განაგრძობს ეროვნული კანონმდებლობისა და ADB-ის ყველა 

აუცილებელი ფორმალობის დაცვას.“ 

CPR-ის თანახმად „ზაქათკარი-გუდაურის გზის ხარისხის მიუხედავად და, იმის მიუხედავად, მოხდება თუ არა 

მისი განახლება თავდაპირველი გეგმის შესაბამისად, თაღოვანი ხიდი (ხიდი 3) წარმოქმნის ახალ კავშირს 

გუდაურსა და  ხადის ხეობას შორის; რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმისა და  განაშენიანების სხვა გეგმების ზრდას 

გუდაურის ტურისტული არეალის გასაფართოებლად და  ხადის ხეობის განაშენიანებისთვის. ეს გამოიწვევს 

ზემოქმედების არეალის გაფართოებას. შესაბამისად, ADB-ს უნდა ეზრუნა, რომ გუდაურსა და  ხადის ხეობას 

შორის ახალი კავშირის შექმნასთან ასოცირებული პროექტით გამოწვეული ზემოქმედება  გათვალისწინებული 

ყოფილიყო გზშ-ის საბოლოო ვარიანტში.“ ეს ნიშნავს, რომ აქ არის უფრო ფართო ზემოქმედების ზონა. 

შესაბამისად, ADB-ს უნდა უზრუნველეყო, რომ გუდაურსა და ხადის ხეობას შორის ახალი კავშირის შექმნით 

გამოწვეული ზეგავლენა გათვალისწინებული ყოფილიყო საბოლოო გზშ-ში. 

წუხილის საგანია ასევე, რომ ხადის ხეობის განვითარების გეგმა უნდა მოიცავდეს ყველა სოფელს, რომელზეც 

ზეგავლენას ახდენს ქვეშეთი-კობის გზა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა, ზაქათკარი-გუდაურის 

გზის ჩათვლით. მიგვაჩნია, რომ ხადის ხეობის განვითარების გეგმა ფართო კონსულტაციების გზით უნდა იყოს 

განხილული ადგილობრივ თემებთან და დაინტერესებულ პირებთან, კულტურული მემკვიდრეობის 

ექსპერტების, არქეოლოგების, ტურიზმის სპეციალისტებისა და დამგეგმავთა ჩათვლით, და მათი მოსაზრებები 

შეტანილი უნდა იქნას  აღნიშნულ გეგმაში. 

ხადის ხეობის განვითარების გეგმის განხორციელებას საფუძვლიანი მონიტორინგი უნდა გაუწიოს ADB-მ, რის 

შესახებაც ანგარიში უნდა მიეწოდოს CPR-ს და ფართო საზოგადოებას. 

მიგნება 2. ჰაერი, ხმაური და ვიბრაცია 

შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფის მიგნება: „აზიის განვითარების ბანკმა არ შეასრულა მასზე დაკისრებული 

პასუხისმგებლობები საბჭოს მიერ პროექტის დამტკიცების წინ კომპლექსური შემოწმებისა და  მიმოხილვის 

განხორციელებასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების პოლიტიკის 56-ე მუხლის თანახმად. ეს გულისხმობს, რომ 
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გზშ-ს საბოლოო ვერსიაში სათანადოდ უნდა აისახოს შესაბამისი ფონური მონაცემები საპროექტო ტერიტორიაზე 

ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით უსაფრთხოების პოლიტიკის 1-ელი დანართის მე-5 და  მე-9 მუხლების 

შესაბამისი დებულებების თანახმად. (იხ. პარაგრაფი 74.) საბჭოს მიერ პროექტის დამტკიცების შემდეგ, ADB-მა არ 

უზრუნველყო მშენებლობის  დაწყებამდე შემდგომი მოდელირების კვლევების ჩატარება, როგორც ამას მოითხოვს 

საბოლოო გზშ-ის 532-ე მუხლი. შესაბამისად, აზიის განვითარების ბანკმა არ შეასრულა უსაფრთხოების 

პოლიტიკის 57-ე და  58-ე მუხლებით განსაზღვრული მონიტორინგისა  და  ზედამხედველობის მოთხოვნა. (იხ. 

პარაგრაფი 75.)“ 

 

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები ჰაერის ხარისხის შესახებ მიგნებებთან დაკავშირებით 

მართალია, ვიწონებთ CPR-ის დასკვნას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს რამდენიმე საკითხი, რომელიც 

ხაზგასმული აქვს CPR-s, რომ ფონური კვლევები ჩატარებული უნდა ყოფილიყო ხელუხლებელ ზონებში. კარგია, 

რომ 2022 წლის მაისში მომზადდა ჰაერის ხარისხის ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, ჰაერის ხარისხის 

დეტალური მონიტორინგისა და მოდელირების კვლევების ჩათვლით. 

თუმცა იმ დაშვებაზე დაფუძნებული სცენარები, თუნდაც ყველაზე უარესი შემთხვევის სცენარი 3 (მე-3 სცენარში 

PM2.5; აჭარბებს IFC/WB PM10-ის დღიურ მაქსიმუმს ყველაზე მაღალი ემისიის პირობებში, მაგრამ არ აღემატება 

წლიურ მაქსიმუმს), ეფუძნება დაშვებას, რომ „ძრავისა და ემისიის შემცირების ტექნოლოგიის განვითარების 

განხილვისას, უნდა აღინიშნოს, რომ ემისიის დონეები ასახავს ყველაზე უარეს შემთხვევას. მოსალოდნელია, რომ 

რეალური ემისიის დონეები იქნება უფრო დაბალი“. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 

მთავრობა არ გეგმავს ახალი სტანდარტების შემუშავებას ძრავებისთვის, საინტერესოა, რას ემყარება ასეთი 

თავდაჯერებულობა. 

მიგნებები ხმაურის შესახებ  

შესაბამისობის შემსწავლელი  ჯგუფის მიგნება: „აზიის განვითარების ბანკმა არ შეასრულა მასზე დაკისრებული 

პასუხისმგებლობა საბჭოს მიერ პროექტის დამტკიცების წინ კომპლექსური შემოწმებისა და მიმოხილვის 

განხორციელებასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების პოლიტიკის 56-ე მუხლის თანახმად. ეს გულისხმობს, რომ 

გზშ-ის საბოლოო ვერსიაში სათანადოდ უნდა აისახოს შესაბამისი ფონური მონაცემები საპროექტო 

ტერიტორიაზე ხმაურთან დაკავშირებით უსაფრთხოების პოლიტიკის 1-ელი დანართის მე-5 და  მე-9 მუხლების 

შესაბამისი დებულებების თანახმად. (იხ. პარაგრაფი 89.) საბჭოს მიერ პროექტის დამტკიცების შემდეგ აზიის 

განვითარების ბანკმა არ შეასრულა მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა უსაფრთხოების პოლიტიკის 44-ე 

მუხლის თანახმად კონტრაქტორების ხმაურის კონტროლის გეგმების მიმოხილვასთან დაკავშირებით. ADB-მ არ 

უზრუნველყო ხმაურის კონტროლის გეგმების ადეკვატურობა, რათა უზრუნველეყო მსესხებლის მიერ 

უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნების შესრულება ხმაურთან დაკავშირებით სამშენებლო ეტაპზე. (იხ. 

პარაგრაფი 91).“ 

მწვანე ალტერნატივის კომენტარები 
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გვინდა ვთხოვოთ შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფს, უზრუნველყოს, რომ ADB-მა გადასინჯოს ხმაურის 

კონტროლის გეგმები და განახორციელოს ეფექტური ღონისძიებები ხმაურის კონტროლისთვის როგორც 

მშენებლობის, ასევე საოპერაციო ფაზებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ხმაურის მაღალი დონე, რამაც 

შეიძლება ზიანი მიაყენოს ადგილობრივ თემებს.   

 

მწვანე ალტერნატივის კომენტარები 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა ჯგუფმა ვერ მიაგნო ვერავითარ წინააღმდეგობას ADB-ის მხრიდან 

ვიბრაციის თაობაზე, გვინდა დავეთანხმოთ მათ შენიშვნას, რომ „გზშ სათანადოდ ვერ აფასებს ვიბრაციის 

დონეების“ რისკს და გვინდა ვთხოვოთ რეკომენდაციის სახით, უზრუნველყოს ანგარიშგება ვიბრაციის 

რეგულარული მონიტორინგისა და ზედამხედველობის შედეგების თაობაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

ნებისმიერი შესაძლო რისკი საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობისა და 

სახლებისთვის. 

მიგნება 3. მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები 

შესაბამისობის შემსწავლელი  ჯგუფის მიგნება: „ADB არ შეესაბამებოდა  საბჭოს წინასწარი დასტურით 

დადგენილ ვალდებულებებს და მიმოხილვის პასუხისმგებლობებს, უსაფრთხოების პოლიტიკის 56-ე პუნქტის 

შესაბამისად, რომელიც ეხება მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს. ADB-მა არ 

უზრუნველყო, რომ საბოლოო გზშ-ის დეტალურობა და  ამომწურავობა  მატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებთან დაკავშირებული პოტენციური ზეგავლენისა და რისკების თანაზომადი 

ყოფილიყო, როგორც ეს გათვალისწინებული იყო უსაფრთხოების პოლიტიკით და საოპერაციო 

სახელმძღვანელოთი, ნაწილი 1/საოპერაციო პროცედურები, პუნქ. 7. ADB-მა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე მხარი 

არ დაუჭირა, რომ პროექტის ყველა მთავარი პოტენციური სოციალური და გარემოსდაცვითი ზეგავლენა 

ყოფილიყო განსაზღვრული; ან მავნე ზეგავლენის თავიდან არიდების, მინიმიზაციის და შერბილების 

ღონისძიებები სათანადოდ ყოფილიყო ჩართული უსაფრთხოების გეგმებში და პროექტის გეგმაში; როგორც ეს 

იყო გათვალისწინებული SPS-ის 56-ე პუნქტის შესაბამისად (იხ. პარაგრაფი 202).“  

სამწუხაროდ,  ADB-მა გვიან გააცნობიერა, რომ „საქართველოში მთავარი საზრუნავია მატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები“ და არ უზრუნველყო პროექტის ფარგლებში ხადის ხეობის 

კულტურული მემკვიდრეობის მხედველობაში მიღება და დაცვა. 

CPR-ის მიგნებები სვიანა-როსტიანზე პროექტის ზეგავლენის თაობაზე შემაშფოთებელია: „პროექტის 

მშენებლობამ უკვე დააზიანა საფლავები სვიანაანთში, სვიანა-როსტიანის მიმდებარე დაუსახლებელ სოფელში. 

2022 წლის ზამთარში ზვავმა  და  წყლის ჩამონადენმა გარემოზე მავნე ზემოქმედება მოახდინა და  სვიანა-

როსტიანის მცხოვრებლებმა კიდევ ერთხელ გამოთქვეს შეშფოთება. ამ უკანასკნელმა მოვლენებმა უბიძგა  ADB-ს 

შეემუშავებინა  სვიანა-როსტიანის სამოქმედო გეგმა, რომელიც თარიღდება 2022 წლის აპრილით. გეგმა ასახავს 

მიწის შესყიდვისა და  განსახლების გეგმის დანართის შექმნისა  და  მისი განხორციელების ნაბიჯებს (იხ. 
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წინამდებარე ანგარიშის მომდევნო ნაწილი G). სვიანა-როსტიანის შესახებ გადაწყვეტილება ინჟინერ-

კონსტრუქტორთა ანგარიშებით გახდა ცნობილი, რაც მათ დააკისრა საავტომობილო მართვის დეპარტამენტმა  

შვიდ შენობასთან მიმართებით. მათ დაასკვნეს, რომ შენობების არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით 

მცირე დინამიკურმა დატვირთვებმაც კი - ისეთმა, როგორიც მოსალოდნელია პროექტის მშენებლობისას - 

შეიძლება ექვს (6) ობიექტზე გამოიწვიოს ნგრევა ; ხოლო მეშვიდეზე შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება  ან მისი 

ნაწილის  „დემონტაჟი“ თუმცა, როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, „ისტორიულ-კულტურული განსახლების 

გეგმა რეკომენდაციას უწევს სვიანა-როსტიანში ისტორიული განაშენიანების არეალის დაცვის ზონის 

მშენებლობას“, და ეს იქნება მინიმალური ღონისძიება, რაც უნდა უზრუნველყოს ADB-მა.  

სამწუხაროა, რომ „ADB წინააღმდეგობაში მოდის მონიტორინგისა და ზედამხედველობების ვალდებულებებთან, 

რაც დაკისრებული აქვს SPS-ის 44-ე პუნქტის შესაბამისად. მან ვერ უზრუნველყო საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდგომ პერიოდში განხორციელებულიყო მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე 

პოტენციური მავნე ზემოქმედების სათანადო შეფასება და შერბილება, როგორც ეს მითითებულია SPS-ს გარემოს 

დაცვის უსაფრთხოების მე-2 და მე-4 პუნქტებით  და პროექტის განხორციელების პროცესში   საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და „გეოგრაფიკის“ მიერ დამატებით ჩატარებული 

სამუშაოს მიგნებების გათვალისწინებით.“ 

 მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვის უზრუნველსაყოფად, არსებითი მნიშვნელობა 

ექნება ხადის ხეობის განვითარების გეგმის განხორციელებას მისი დამტკიცების შემდეგ. და ADB-ის 

ხელმძღვანელობამ უნდა განახორციელოს ამ გეგმის სათანადო მონიტორინგი. 

მიგნება 4 

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის უპირატესობები  

უარყოფითი სოციალური ზემოქმედება. ADB არ შეესაბამებოდა  საბჭოს წინა დასტურით გათვალისწინებულ 

პასუხისმგებლობებს, რომლებიც გაწერილია SPS-ის 56 მუხლით, რადგან მან ვერ შეძლო საბოლოო EIA და  EMP-

ში SPS გარემოს უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებული შემდეგი საკითხების დაკმაყოფილება: (i) 

კონტრაქტორების მიერ შეთანხმებული მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული უარყოფითი სოციალური 

ზემოქმედების რისკების იდენტიფიცირება და  ეფექტურად შერბილება; (ii) თემის მიწაზე ხელმისაწვდომის 

შეზღუდვასთან დაკავშირებული უარყოფითი ზემოქმედების ადეკვატურად შერბილება; (iii)  პროექტით 

გამოწვეული ვიზუალური ზემოქმედების პროცესში ფართო სოციალური გართულებების  ალბათობის 

გათვალისწინება; და (iv) ოპერირების ეტაპთან დაკავშირებულია სოციალური ზემოქმედების იდენტიფიცირება 

და  თავიდან არიდება, განსაკუთრებით კი დაბინძურებასთან და  ნარჩენებთან, თემის უსაფრთხოების და  დაცვის 

საკითხებთან მიმართებით, როგორც ამას მოითხოვდა SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიების მე-2 და მე-4 

პრინციპები. 

ADB-მა ვერ დაადასტურა, საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, რომ იდენტიფიცირებული იქნა პროექტის ყველა 

მთავარი პოტენციური სოციალური ზეგავლენა და რისკი; და რომ უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან 

აცილების, შემცირებისა და შერბილების ყველა ღონისძიება სათანადოდ იყო ჩართული უსაფრთხოების გეგმებში 



დანართი 5 
197 

 

 

და პროექტების გეგმებში, როგორც ეს გათვალისწინებული იყო SPS-ის 56 პუნქტის შესაბამისად (იხ. პარაგრაფები 

143 და 244). 

 

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები 

დამტკიცების შემდგომ პერიოდში პროექტის ფარგლებში  დაიწყო რიგი დამატებითი გეგმის შედგენა, მათ 

შორისაა: ხადის ხეობის განვითარების გეგმა, ხადის გენერალური გეგმა +, ტურიზმის განვითარების გეგმის 

პრიორიტეტული საინვესტიციო გეგმა, და ადგილობრივ თემთან მიღწეული იქნა შეთანხმება კონკრეტულიო 

მოქმედებების თაობაზე; თუმცა იკვეთება რამდენიმე პრობლემა. 

1. პირველი, კონკრეტული მოქმედებების განხორციელების ფაზა ჯერ კიდევ ჩამორჩება შეთანხმებულ 

გრაფიკს (წყლის ინფრასტრუქტურა, მუდმივი დასახლებები და სხვ.). 

2. რიგი დოკუმენტები კვლავ შემუშავების ფაზაშია). 

მიუხედავად ამისა, მიგვაჩნია, რომ შესაბამისობის შემსწავლელმა ჯგუფმა უნდა უზრუნველყოს პროექტის 

დადებითი სოციალური ზეგავლენის გაზრდა და გაძლიერება  მიღწეული შეთანხმებების მონიტორინგისა და 

განვითარების გეგმების განხორციელებით: 

• პროექტით შეთანხმებული შიდა გზების სავალდებულო მშენებლობა 

• 2022 წლის მაისში ადგილობრივ თემებსა და პროექტის წარმომადგენლებს შორის მიღწეული 

შეთანხმებების მონიტორინგი და აღსრულება  

• გეგმების საჭიროებების შეფასებასთან ჰარმონიზაციისა და შესაბამისობაში მოყვანის პირდაპირი 

მოთხოვნა 

• სათანადო სასოფლო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც  დაფუძნებული იქნება 

საჭიროებათა შეფასებაზე და თემის განვითარების დამტკიცებულ გეგმებზე, რომლებიც 

მომზადდება ხადის ხეობის განვითარებისა და  გენერალური გეგმების შესაბამისად 

• საზოგადოების ფართო ჩართულობისთვის ვიზიტორთა ცენტრის შექმნა ხადის ხეობის 

განვითარების გეგმისა და ხადის გენერალური გეგმა+ -ის შესაბამისად. 

მიგნება 5. გენდერული თემის უსაფრთხოებისა და ოპერაციული ეტაპის გენდერული ზეგავლენის მხრივ, რაც  

ზრდის პოზიტიურ გენდერულ ზეგავლენას, ADB არ შეესაბამებოდა მისსავე კომპლექსურ შემოწმებისა და 

გადასინჯვის პასუხისმგებლობებთან SPS-ის 56 (i) და  (ii) პუნქტის მიხედვით, რომლებიც შეეხებოდა თემის 

უსაფრთხოების გენდერულ განზომილებებს და საოპერაციო ეტაპის ზეგავლენას მსესხებლის საბოლოო გზშ-ში 

და მის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში, როგორც ეს გათვალისწინებულია SPS-ს გარემოს უსაფრთხოების მე-2 

და მე-4 პრინციპებით. (იხ. პარაგრაფი 322). საბოლოო გზშ მიუთითებს კონტექსტურ გამოწვევებზე, რომლებმაც 

ზეგავლენა მოახდინა ადამიანებზე გზების, საჯარო ტრანსპორტის და სხვა სერვისების მისაწვდომობის კუთხით. 
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ADB არ ცდილობს უზრუნველყოს, რომ საბოლოო გზშ-ში ჩაიწეროს და გადაიჭრას ისინი, რათა მოხდეს პროექტის 

შესაძლებლობების იდენტიფიცირება პოზიტიური გენდერული ზეგავლენების გასაძლიერებლად, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია SPS-ს გარემოს უსაფრთხოების პოლიტიკის მე-4 პრინციპის შესაბამისად. ADB, შესაბამისად, 

წინააღმდეგობაში მოდიოდა მისსავე კომპლექსურ შემოწმებასთან და გადასინჯა SPS-ის 56 პუნქტით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობები გზშ-ს მომზადებასთან დაკავშირებით. (იხ. პარაგრაფი 324). 

 

მწვანე ალტერნატივის კომენტარი 

სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ „პროექტის რისკების და მავნე ზეგავლენის გენდერული განზომილებები 

სათანადოდ იქნა იდენტიფიცირებული,  მთლიანობაში პროექტის დოკუმენტების სხვადასხვა პუნქტებში,“ „არც 

თემის უსაფრთხოების გენდერული განზომილებები, არც ოპერაციული ეტაპის გენდერული განზომილებები არ 

იყო სათანადოდ ასახული მსესხებლის საბოლოო გზშ-ში და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია SPS-ის გარემოს დაცვის უსაფრთხოების მე-2 და მე-4 პრინციპების შესაბამისად. 

მიგნებების თანახმად, „საბოლოო გზშ, გენდერული და სოციალური ანალიზი და სიღარიბის შემცირებისა და 

სოციალური სტრატეგიის შეჯამება მიუთითებს სერვისებზე საზოგადოების არასათანადო ხელმისაწვდომობას, 

მათ შორის, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებზე, ჯანდაცვისა და 

ინტერნეტკავშირებზე; ასევე აღსანიშნავია ცუდი ელექტრომომარაგება. საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროექტი 

ვერ აუმჯობესებს ხადის ხეობის მცხოვრებლების მისაწვდომობას ამ სერვისებზე პირდაპირ, თუმცა პროექტის 

გზის ხელმისაწვდომობამ შეიძლება გააადვილოს ზოგიერთ სერვისზე ხელმისაწვდომობა არაპირდაპირ.“ 

ჩვენი თვალსაზრისით, სამწუხაროდ, ეს არის საპროექტო ჩარჩოს ლოგიკური გაგრძელება, რაც მხოლოდ ხელს 

უწყობს მობილობას  რუსეთსა და საქართველოს შორის და არ ითვალისწინებს ადგილობრივი ხალხის, მათ შორის 

ქალების, საჭიროებებს.  

ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ ჯგუფს, მოითხოვოს პროექტის გენდერული სამოქმედო გეგმის განახლება და მისი 

განხორციელების მონიტორინგი, და უზრუნველყოს, რომ ყველა შესაბამისი იდენტიფიცირებული დოკუმენტი, 

ტურიზმის განვითარების გეგმის მსგავსად, შეიცავდეს ინტეგრირებულ  გენდერულ კომპონენტს.  

მიგნება 6. არანებაყოფლობითი განსახლება, შემოსავლისა და საარსებო წყაროების აღდგენა 

შესაბამისობის შესწავლის ჯგუფის მიგნება: „ADB  არ შეესაბამებოდა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური 

შემოწმებისა და გადასინჯვის პასუხისმგებლობებს უსაფრთხოების პოლიტიკის 56-ე პუნქტის შესაბამისად, 

საარსებო წყაროების აღდგენისათვის ანგარიშსწორება განეხორციელებინა მხოლოდ ნაღდი ფულით და შემწეობა 

საარსებო წყაროების აღდგენისათვის გამოეყო მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც მძიმე ზემოქმედება განიცადა, 

რაც ეწინააღმდეგება SPS-ის არანებაყოფლობითი განსახლების გარანტიების მე-2 დანართის მე-12 და 21-ე 

პუნქტებს. (იხ. პარაგრაფი 368.)“ 

მწვანე ალტერნატივის კომენტარი არანებაყოფლობითი განსახლების შესახებ მიგნებაზე 
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შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი აღნიშნავს, რომ „სვიანა-როსტიანი არის ხადის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი, 

რომელიც ამოირიცხა მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმიდან, იმ შეფასებაზე დაყრდნობით, რომ მასზე 

პროექტი ზემოქმედებას ვერ მოახდენდა. ძალზე ცოტა ადამიანი ცხოვრობს იქ და მათი უმეტესობა ზამთრის 

თვეებში  მიგრირებს უფრო ადვილად მისადგომ ადგილებში ერთი ხანში შესული წყვილის გარდა.“ სოფელ 

როსტიანში არსებულ ვითარებაზე მითითებით, ქონების ხანში შესულ მესაკუთრეებს, რომელთა წინაპრებიც აქ 

ცხოვრობდნენ საუკუნეების განმავლობაში, გამოუცხადეს, რომ „დაუყოვნებლივ დაეტოვებინათ თავიანთი სახლ-

კარი.“ მეტიც, რომ კომპენსაციას მიიღებდნენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დატოვებდნენ იქაურობას. ისინი არ 

ენდნენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და არ წავიდნენ. ამასობაში, სამუშაოები გრძელდება უშუალოდ 

მათი საკუთრების თავზე; კლდის ლოდები ხანდახან ცვივა მათი სახლის მიმდებარედ. არც ერთ ცივილიზებულ 

ქვეყანაში სამუშაო არ დაიწყება მანამ, სანამ სოფლის მაცხოვრებლები არ დატოვებენ ტერიტორიას და არ მიიღებენ 

კომპენსაციას, პლუს ალტერნატიულ საცხოვრებელს. და, როგორც ჩანს, ADB არ ატარებს არანაირ პირდაპირ 

ღონისძიებას, რათა უზრუნველყოს ამ ადამიანების უსაფრთხოება. 

ამასობაში რამდენიმე ადგილობრივი სოფელ არახვეთში დააკავეს ტრადიციულად მათ საკუთრებაში არსებული 

მიწის უკანონო მითვისების ბრალდებით. სამწუხაროდ, საქართველოს მთავრობა ცდილობს მიმართოს 

იძულებით ზომებს პროექტის განხორციელების სასარგებლოდ, რასაც მსხვერპლად სწირავს ადგილობრივების 

ინტერესებსა და უფლებებს. ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ ADB-ის როლი, უზრუნველყოს საგარანტიო პოლიტიკის 

დაცვა პროექტის განხორციელების განმავლობაში, იქნება გადამწყვეტი. 

როგორც CPR მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს, გეოგრაფიკის მიერ შესრულებულია დამატებითი სამუშაო და მომზადებულია ხადის 

ხეობის განვითარების გეგმა, ეს  ჯერ კიდევ სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს ADB-ის ადრინდელი შეუსაბამობის 

იმ დონეზე გამოსწორებას, რომ დიდი ზიანი არ მიადგეთ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს.“ ის 

მოიცავს ADB-ის პასუხისმგებლობებს მიაგნოს ყველა შესაძლო გზას, რათა უზრუნველყოს, რომ პროექტის 

განხორციელების პროცესში ხადის მცხოვრებლები განსახლებულები იქნენ თანაბრად  ხელსაყრელი პირობებით. 

მწვანე ალტერნატივა სთხოვს CPR-ს, მოითხოვოს ADB-ის ხელმძღვანელობისგან საარსებო წყაროების აღდგენის 

გეგმის გადახედვა და განახლება ადგილობრივებთან კონსულტაციით და მონიტორინგი გაუწიოს მის 

განხორციელებას.  

მიგნება 7. ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. ADB-ის წარუმატებლობა, უზრუნველეყო ADB-ის მიერ უშუალოდ 

მიღებული საჩივრების გასაჯაროება; უზრუნველეყო კონტრაქტორების სოციალური მონიტორინგის 

ანგარიშებთან და გარემოს მონიტორინგის ანგარიშებთან შეუსაბამობის სათანადო გასაჯაროება; უარი 

დეტალური საინჟინრო პროექტების გასაჯაროებაზე ეწინააღმდეგება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

პოლიტიკის, პარაგრაფი 15 (i)-ის „მკაფიო, დროული და სათანადო გასაჯაროების“ შესახებ და პარაგრაფი 15 (vi)-

ის „ინფორმაციის მიწოდება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისა და სხვა დაინტერესებული 

პირებისთვის.“ მოთხოვნებს (იხ. პარაგრაფი 416). 

უკომენტაროდ 
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მიგნება 8. მონიტორინგი და შეფასება 

„ADB-ის მონიტორინგი და ზედამხედველობა არ შეესაბამებოდა SPS-ის 58 (iv) პარაგრაფს. შესაბამისობის 

შემსწავლელი ჯგუფი არ მიიჩნევს საკმარისად იმას, რომ ADB-ის მიერ განხორციელებული მოქმედებები 

პროექტის რისკებისა და ზეგავლენების თანაზომადია ამ პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. (იხ. პარაგრაფი 

432).“  

ჩვენ ვიწონებთ CPR-ის მიგნებას და ADB-ის ხელმძღვანელობის მცდელობებს, უზრუნველყონ „პროექტში 

ჩვეულებრივზე უკეთესი მონიტორინგის და ზედამხედველობის კარგი პრაქტიკა.“  „კონტრაქტორთა 

შეუსაბამობების გაგრძელების“ მიუხედავად, რასაც ახლაც აქვს ადგილი, ხოლო საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან მოლაპარაკება ვერაფერს ცვლის. როგორც CPR ასკვნის, „ზიანი მიყენებულია და კვლავ 

გამუდმებით რჩება საფრთხე ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, მათი თემებისთვის, 

გარემოსთვის. ის ასევე რეპუტაციულ საფრთხეს უქმნის ADB-ს.“  

რადგან პროექტის განხორციელების გეგმას ჰქონდა ნაკლოვანებები, მონიტორინგის შემდგომ თავს იჩენს 

ზოგიერთი  შეუსაბამობა პროექტის სტრუქტურაში, დაბალია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კადრების 

კომპეტენცია, რასაც თან ერთვის  მათი მხრიდან სურვილის უქონლობა, მოაგვარონ ისეთი მეორეხარისხოვანი 

საკითხები, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობა, არანებაყოფლობითი განსახლება და სხვ. ეს იკითხება 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თითოეულ განცხადებაში, რასაც იგი აკეთებს პროექტის მომზადებისა და 

განხორციელების პროცესში. ადამიანებს, რომლებიც გამოთქვამენ თავიანთ წუხილებს, ყოველთვის დევნიან და 

ბრალს სდებენ სხვადასხვა დარღვევებში. ამიტომ, სანამ დეპარტამენტის დამოკიდებულება არ შეიცვლება, ბანკი 

ვერ შეძლებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი თემებისა და გარემოს სათანადო უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას.  
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მსესხებლის პასუხები ანგარიშის პროექტზე 

 

 

ადრესატი: ქალბატონ ელისეა გოზუნს 

შესაბამისობის შემსწავლელი ჯგუფი 

აზიის განვითარების ბანკი 

ელ. ფოსტა: CRP@ADB.ORG  

ასლი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ელ. ფოსტა: LETTERS@MRDI.GOV.GE     

ასლი: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

ელ. ფოსტა: INFO@MOF.GE  

ძვირფასო ქალბატონო ელისეა, 

მოგმართავთ 2022 წლის 29 ივლისის CRP2022BGG12 წერილისა და საქართველოში ჩრდილოეთი-სამხრეთის 

დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო გზის პროექტის შესახებ (შემდგომში - „პროექტი“) შესაბამისობის 

განხილვის ჯგუფის №2021/1 მოთხოვნასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ანგარიშის პროექტის, (შემდგომში - 

„ანგარიში“) თაობაზე. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა (შემდგომში - „საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი“ ან „RD“) ყურადღებით განიხილა ანგარიშის პროექტი და გვინდა მადლობა გადაგიხადოთ 

ანგარიშის მომზადების პროცესში გაწეული ძალისხმევისა და შრომისათვის. თუმცა, გვსურს მოგაწოდოთ 

დამატებითი განმარტებები/შენიშვნები, რათა ნათელი მოეფინოს რამდენიმეს საკითხს და დაიხვეწოს ანგარიში. 

გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ წარმოდგენილი დეტალური შენიშვნები ანგარიშთან დაკავშირებით: 

1. გარემოზე ზემოქმედება (ზაქათკარი-გუდაურის გზა) 

1.1. ანგარიშის 38-ე, 45-ე, 46-ე, 51-ე, 54-ე, 55-ე და მე-60 პარაგრაფებთან დაკავშირებით, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს სურს ხაზი გაუსვას, რომ ზაქათკარი-გუდაურის გზა არ წარმოადგენს მთავარი გზის ნაწილს 

(ქვეშეთი-კობის მთავარი პროფილი), მაგრამ არის არსებული ადგილობრივი გზა და მის გაუმჯობესებას 

მნიშვნელოვანი სოციალური მნიშვნელობა ექნება მომავალში. გუდაური ერთ-ერთი ყველაზე დიდი 
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სათხილამურო კურორტია საქართველოში და არსებული გზის გაუმჯობესება მეტ სამუშაო ადგილს მოუტანს არა 

მხოლოდ გუდაურს, 

არამედ ადგილობრივ მოსახლეობასაც ახლომდებარე ადგილებში. ადგილობრივებს ექნებათ მეტი შესაძლებლობა, 

რათა განავითარონ ბიზნესები, უზრუნველყონ ეფექტური კავშირი და მეტი სტიმული დარჩნენ ისტორიულ 

მიწაზე. 

1.2. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში განხორციელებული პროექტები უნდა შეესაბამებოდეს 

საქართველოს კანონმდებლობასა და სასესხო ხელშეკრულებას. ამიტომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

ყოველთვის მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობისა და სასესხო ხელშეკრულების მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

1.3. მიუხედავად იმისა, რომ მისასვლელი გზა არ იყო პროექტის მთავარი მარშრუტის ნაწილი და პროექტის 

ძირითადი მოქმედების სფერო, ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის გზშ (პარაგრაფი 274), ხაზს უსვამს, რომ პროექტის 

ფარგლებში მისასვლელი გზა გუდაურიდან შესაძლოა მუდმივ გზად გადაკეთდეს. ასევე აღნიშნულია, რომ გზა 

იქნება დაახლოებით 4.9 კმ სიგრძის და მისი მდებარეობა ნაჩვენებია გზშ-ის 49-ე სქემაზე. გზშ მიუთითებს, რომ 

მისასვლელ გზასთან დაკავშირებული პოტენციური ზემოქმედება შესწავლილი იქნება შემდგომში და, თუ გზა 

მუდმივი გზად იქცევა, შესაბამისად განხორციელდება გზშ-ის განახლება. 

1.4. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა და ADB-მ ერთობლივად გადადგეს ნაბიჯები ADB-ის პოლიტიკისა 

და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესასრულებლად. კერძოდ, გარემოზე ზემოქმედების 

შემდგომი შეფასების მიზნით, მომზადდა ახალი საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების (შემდგომში - IEE) 

პროექტი, რომელსაც მოითხოვს ADB-ის პოლიტიკა. 

1.5. უფრო მეტიც, საქართველოს კანონმდებლობით არ არსებობს გზისთვის გზშ-ის მომზადების მოთხოვნა, თუ 

საუბარი არ არის საერთაშორისო ან 5 კმ-ზე მეტი სიგრძის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების 

მშენებლობაზე, რაც არ ხორციელდება პროექტის ფარგლებში. შეთანხმებული სტრატეგიის შესაბამისად, 

მომზადდა LARP-ისა და IEE-ის დამოუკიდებელი პროექტები გუდაური-ზაქათკარის ადგილობრივი გზისთვის 

2019 წელს და, შესაბამისად, განახლდა 2021 და 2022 წლებში. 

1.6. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ დღეისთვის სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს და ისინი ვერ 

დაიწყება IEE-სა და LARP-ის დამტკიცებამდე. 

1.7. უნდა აღინიშნოს, რომ გზშ-ს ფარგლებში შეფასებულ იქნა მისასვლელი გზების პოტენციური ზემოქმედება 

(გზშ-ის ნაწილი F.7.9). კონტრაქტის 4.15 ქვეპუნქტისა და გზშ-ს მიხედვით, მისასვლელ გზებზე პასუხისმგებლობა 

ეკისრება კონტრაქტორს. დაგეგმვის ეტაპზე გაურკვეველია, თუ სად გადაწყვეტს კონტრაქტორი ბანაკების, 

ნაგავსაყრელებისა და დროებითი ნაგებობების განთავსებას და რომელი გზები იქნება გამოყენებული 

მისასვლელად. ამიტომ, ეს საკითხი ვერ დარეგულირდება პროექტის დაგეგმვის ეტაპზე და არც მისასვლელი 

გზების ზემოქმედების შეფასების განხორციელება იქნება შესაძლებელი. გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კონტრაქტორი 

პასუხისმგებელია ნებისმიერი სახის ექსპლუატაციასა და ზემოქმედებაზე, რაც შეიძლება საჭირო გახდეს 

მისასვლელი გზების გამოყენებისათვის. უფრო მეტიც, დროებითი ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრის 

შემდეგ, 2021 წელს მომზადდა და პროექტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა დროებითი ობიექტების შეფასების 

ანგარიში. 

1.8. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „ზაქათკარი-გუდაურის გზის გასწვრივ არსებული სოფლები, მათ შორის 

კაიშაურნი და ჯაღმიანი ასევე განიცდიან საპროექტო გზით გამოწვეულ ზემოქმედებას. თუმცა, ხადის ხეობის 

განვითარების გეგმა (KVDP) არ მოიცავს ამ ტერიტორიას“. (პარ.55). საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხაზს 

უსვამს, რომ, ფაქტობრივად, ჯაღმიანი და კაიშაური ხადის ხეობის ნაწილს უბრალოდ არ წარმოადგენენ, ისინი 

გუდაურის ნაწილია და, შესაბამისად, KVDP, რადგან ეს დოკუმენტი კონკრეტულად ხადის ხეობას უკავშირდება, 

ამ სოფლებზე ვერ გავრცელდება. გუდაურს აქვს თავისი გენერალური გეგმა, რომელიც დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის NE587 დადგენილებით, რომელიც მოიცავს აღნიშნულ 

სოფლებს. 
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1.9. ანგარიშის 59-ე პარაგრაფზე დაყრდნობით, CRP ადგენს შეუსაბამობას და ადგენს, რომ ამ შეუსაბამობამ 

შეიძლება გამოიწვიოს ზიანი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ ანგარიშში გაკეთებულ განცხადებას ზიანის შესახებ. CRP 

ანგარიში არ განსაზღვრავს ზიანის მნიშვნელობას. გვინდა უფრო ცხადად გავუსვათ ხაზი ზიანის სამართლებრივ 

მნიშვნელობას. საქართველოს კანონმდებლობა და საერთაშორისო სამართალი აღიარებს ზიანის ცნებას. 

იმისათვის, რომ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება დადგეს, აუცილებელია ოთხი კუმულაციური ელემენტის 

არსებობა, კერძოდ, ადგილი უნდა ჰქონდეს პირის მიერ ჩადენილ უკანონო ქმედებას (რომელიც შეიძლება იყოს 

ვალდებულების დარღვევა), ბრალეულობა, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი და ზარალის (ზიანის) კონკრეტული 

სახე. აღნიშნული ელემენტებიდან ერთ-ერთის არარსებობაც გამორიცხავს ზიანის ცნებას. 

1.10. დაბოლოს, თუ განვიხილავთ დაგეგმვის ყველა შესრულებულ ეტაპს, სამართლებრივ შესაბამისობასა და 

განხორციელებულ საფეხურებს, ზიანის შესახებ განცხადება გაზვიადებული აღმოჩნდება. უფრო მეტიც, ის არც კი 

აკმაყოფილებს სამართლებრივ მოთხოვნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა არსებობდეს სამართლებრივ 

კონტექსტში ზიანის დასადგენად. 

2. ხმაური 

2.1. როგორც ანგარიშშია აღნიშნული (პარაგრაფი 77), ხმაურის მონიტორინგი ჩატარდა ქვეშეთსა და არახვეთში. 

შესაბამისი დასაბუთება მარტივი იყო, ზემოაღნიშნულ ადგილებში უკვე იყო აქტივობები (მოსახლეობა, მოძრაობა 

და ა.შ.). რამდენადაც ხადის ხეობაში ასეთი აქტივობები არ ყოფილა, ხმაურის დონე, ფონურად 0-ის (ნული) 

ტოლი იყო და, შესაბამისად, მეტისმეტად არაგონივრული იყო ასეთი მონიტორინგის ჩატარება. CRP-ის ანგარიშში 

(პარაგრაფი 86) კარგად არის განხილული, რომ ხადის ხეობაში ხმაურის მოდელირება ჩატარდა 2022 წლის 

მარტში, როგორც ეს ამას ითხოვდა საბოლოო გზშ და შედეგებმა აჩვენა, რომ გზის სრულად ამოქმედების 

შემდეგაც კი არ არის მოსალოდნელი ჭარბი ხმაური. 

2.2. თუმცა, ხაზგასმულია, რომ ADB-ის მხრიდან კონტრაქტორების ხმაურის კონტროლის გეგმების 

მონიტორინგის ნაკლებობა, იწვევს შეუსაბამობასა და ზიანს (პარ. 91). გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ 

პროექტის ხელმძღვანელი, ინჟინერი, რომელსაც ეკისრება ზედამხედველობისა და პროექტის მენეჯმენტის 

როლი, შერჩეულია საერთაშორისო სატენდერო პროცედურების შესაბამისად. უფრო მეტიც, ინჟინერი 

წარმოადგენს საერთაშორისო კომპანიას შესაბამისი კვალიფიციური კადრებით. ზუსტად ინჟინერი არის 

პასუხისმგებელი სისტემატურად განიხილოს საცხოვრებელი გეგმები და მოითხოვოს მათი განახლება განხილვა. 

ყველა გეგმა და, მათ შორის, ხმაურის კონტროლის გეგმები ასევე განიხილებოდა ADB-ს შესაბამის 

თანამშრომლებთან ერთად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ განვიხილავთ მონიტორინგის სხვა ინსტრუმენტებს, 

რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. უფრო მეტიც, რაიმე ზიანი მოცემულ სიტუაციაში არც კი შეიძლება 

განიხილებოდეს. 

3. მატერიალური კულტურლი მემკვიდრეობის ობიექტები 

3.1. რაც შეეხება პუნქტებს. 137, 139, 149, 171, 174, 204, 205, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სურს 

გარკვეული ფაქტობრივი განმარტებების მოწოდება, რადგან კულტურული მემკვიდრეობა ძალიან სენსიტიური 

საკითხია და ჩვენ გვსურს ეს საკითხი სათანადოდ გადავწყვიტოთ. 

3.2. საპროექტო ფაზაში, ცნობილ უბნებზე პოტენციური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, გზის მარშრუტი 

იყო შერჩეული იმისთვის, რომ, შეძლებისდაგვარად, გვერდი აევლო ტერიტორიაზე გამოვლენილი 

ძეგლებისთვის. გზშ-ის მომზადების ეტაპზე ჩატარდა კულტურული მემკვიდრეობის შესაბამისი კვლევები. 

კერძოდ: 

ა) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ეროვნული რეესტრის მიმოხილვა; 

ბ) ეროვნული და საერთაშორისო კულტურული ლანდშაფტის აღნიშვნების მიმოხილვა (ხადის ხეობა არ არის 

მონიშნული); 

გ) კონსულტაცია დაინტერესებულ მხარეებთან; 

დ) ქართველი დამოუკიდებელი ექსპერტის, უდიდესი გამოცდილების მქონე არქეოლოგის, იულონ გაგოშიძის 

მიერ ჩატარებული საველე კვლევა. 

ე) საველე კვლევა ჩატარდა და შესაბამისი დოკუმენტაცია განიხილა დამოუკიდებელმა CH ექსპერტმა (ICOMOS 

GEORGIA-ს მაღალი დონის თანამშრომელი), რომელიც იყო GOLDER ASSOCIATE S. R. L.-ის დამოუკიდებელი 

ექსპერტი.  

2019 წლის გზშ ეყრდნობოდა ადგილზე ჩატარებული კვლევების დასრულებას, მაგრამ აღიარებდა დამატებითი 

კულტურული მემკვიდრეობის წარმოდგენის შესაძლებლობას გზშ-ის N დანართში, 5-ფაზიანი კულტურული 
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მემკვიდრეობის სტრატეგიის დეტალებით, რომელიც ეხებოდა ხეობის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ 

ცოდნაში არსებულ ხარვეზებს. 

3.3. 2019 წლის აგვისტოში საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მიმართა NACHP-ს ნებართვის მისაღებად და 

წარადგინა CH კვლევა და არქეოლოგიური დასკვნა, რის საფუძველზეც NACIIP-მა გამოსცა დადებითი დასკვნა და 

დაამტკიცა სამუშაოების დაწყება მშენებლობის დროს არქეოლოგის მეთვალყურეობის პირობით. 

 

 

 

3.4. 5-ფაზიანი სტრატეგიის განხორციელება დაიწყო 2020 წელს UBM-ის მიერ მშენებლობის წინა კვლევებით და 

დეტალური რეკოგნოსცირებითა და მიზნობრივი საცდელი გათხრებით NACHPG-ის მიერ. 

3.5. 2020 წლის აგვისტოში ჩატარდა საველე კვლევა NACHPG-ის მიერ, რომლის საფუძველზე ანგარიში მომზადდა 

2020 წლის ოქტომბერში. 

3.6. NACHPG-მა შესაბამისად მოამზადა სათანადო ანგარიშები. 

3.7. მნიშვნელოვანია ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ არც ერთი გამოვლენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი 

არ არის განთავსებული ფიზიკური დაცვის ზონაში. 

3.8. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის (შემდგომში - კანონი) 36-ე მუხლის 1-ელი 

პუნქტის შესაბამისად, ძეგლის ინდივიდუალურ დამცავ ზონად განისაზღვრება ტერიტორია უძრავი ძეგლის 

გარშემო, რომელიც შედგება ფიზიკური და ვიზუალური დაცვის არეალებისგან. 

ფიზიკური დაცვის არეალი განისაზღვრება შემდეგი მანძილით: ძეგლის სიმაღლე გამრავლებული 2-ზე, მაგრამ 

არანაკლებ 50 მეტრის რადიუსით (მუხლი 36. პარ. 2). 

ვიზუალური დაცვის არეალი განისაზღვრება ძეგლებისათვის 300 მეტრის რადიუსით (საქართველოს კანონი 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მუხ. 36. პარ. 4). 

3.9. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი განმარტავს, რომ NACHP-მა, კონსერვატიული მიდგომის მიხედვით, 

შეისწავლა მთელი ხადის ხეობისა და კობის მიდამოები და გამოავლინა 104 პოტენციური ობიექტი, რომელიც 

შედის ვიზუალური დაცვის არეალში (გზის თითოეული მხრიდან 300 მ. 300 პლუს 300 მ — 600 მ). კერძოდ, 1-ელი 

ლოტის ფარგლებში გამოვლინდა 5 ობიექტი 0-50 მეტრიანი ფიზიკური დაცვის არეალში და 8 ობიექტი 50-300 მ-

ის ვიზუალური დაცვის არეალში, ხოლო მე-2 ლოტზე დაფიქსირდა 20 ობიექტი 0-50 მ, 51 ობიექტი - 50-300მ-ში. 

სულ 0-300 მ არეალში 71 ობიექტი გამოვლინდა. 

3.10. NACHP-ის ანგარიშებში გათვალისწინებული რეკომენდაციების მიხედვით, უბანზე მონიტორინგს 

ახორციელებენ ინჟინრისა და კონტრაქტორის CH ექსპერტები მთელი სამშენებლო საქმიანობის განმავლობაში, 

ასევე NACHP. 

3.11. ასევე, ხსენებული NACHP-ის ანგარიშების საფუძველზე რეკომენდებული იქნა დამატებითი არქეოლოგიური 

კვლევები, რომელიც ჩატარდა 2021 წლის მაის-ივნისში და მათი დამტკიცების შემდეგ დაიწყო სამუშაოები 

კონკრეტულ ტერიტორიებზე. 

3.12. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ გზშ ითვალისწინებს შემარბილებელ ზომებს კულტურულ 

მემკვიდრეობის ობიექტებთან დაკავშირებით: (I) სამუშაოების სიახლოვეს მდებარე ძეგლების შემოღობვა, 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე; (II) ფიზიკური დაცვის საზღვრების ზომების დაცვა (50მ)1; (III) ვიბრაციის 

შედეგების მონიტორინგი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე2; (IV) გზშ-ის E დანართში აღწერილი 

შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის გამოყენება; (V) კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლის 

არსებობის უზრუნველყოფა, თუ დაგეგმილია რაიმე გათხრები3; და (VI) უზრუნველყოფა, რომ კონტრაქტორების 

პერსონალი იცნობდეს შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურას და ძეგლის დაცვას მოთხოვნებს.4 NACHP-ის 

ანგარიშს არ მოჰყვა სხვა შემარბილებელ ზომებისა და გზშ-ში წარმოდგენილი ზომები სრულ თანხვედრაშია 

შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. 

 
1 გზშ გვ. 474 
2 გზშ, ცხრილი 2: წინასამშენებლო და სამშენებლო ფაზის ძირითადი შერბილების ზომების შეჯამება, გვ. 40. 
3 გზშ, კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებელი, გვ. 492. 
4 გზშ, დანართი A, გვ. 160. 
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3.13. ყველა შემარბილებელი ღონისძიება ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და, ამავე დროს, 

დამოუკიდებელია ერთმანეთისგან. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი იყენებს არა მხოლოდ ძეგლების 

შემოღობვას, არამედ დამკვირვებლებსაც, მაგრამ ასევე ახორციელებს ვიბრაციის ეფექტების მონიტორინგს, 

იყენებს შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურას, უზრუნველყოფს კულტურული მემკვიდრეობის 

დამკვირვებლების არსებობას და ა.შ. ამასთან, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ „კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ“ კანონის მე-10 მუხლის თანახმად, კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს გამოვლენილი ან 

აღმოჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის საწყისი (დროებითი) დაცვის რეჟიმი. ეს ვალდებულება 

გამომდინარეობს ხელშეკრულების 4.24 ქვეპუნქტიდან. 

3.14. ვინაიდან ეს კონკრეტული პროექტი FIDIC-ის ვარდისფერი წიგნის მიხედვით რეგულირდება, 

კონტრაქტორმა უნდა იმოქმედოს ხელშეკრულების 4.24 ქვეპუნქტის შესაბამისად, სადაც ნათლად არის 

მითითებული კონტრაქტორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ვალდებულება. კერძოდ, ხელშეკრულების 

4.24 ქვეპუნქტის მიხედვით, უნდა განხორციელდეს უბანზე აღმოჩენილი ყველა ნამარხის, მონეტების, ღირებული 

ძველი ნივთებისა და ნაგებობების და სხვა ნაშთების ან გეოლოგიური ან არქეოლოგიური მნიშვნელობის 

ნივთების განთავსება დამსაქმებლის ზრუნვისა და უფლებამოსილების ქვეშ. კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს 

გონივრული სიფრთხილის ზომები, რათა თავიდან აიცილონ კონტრაქტორის პერსონალის ან სხვა პირების მიერ 

რომელიმე აღმოჩენილი ნივთის აღება ან დაზიანება. კონტრაქტორი ნებისმიერი ასეთი ნივთის აღმოჩენისთანავე 

დაუყოვნებლივ აცნობებს ინჟინერს, რომელიც გასცემს მასთან მოპყრობის ინსტრუქციას. გარდა ამისა, 

კონტრაქტორს შეუძლია მოითხოვოს დრო ნებისმიერი დაგვიანებისთვის, თუ ხელშეკრულების შესრულება 

გვიანდება ან/და ნებისმიერი ასეთი ხარჯის ანაზღაურება გათვალისწინებული იქნება სახელშეკრულებო ფასში. 

3.15. რაც შეეხება საბიუჯეტო რესურსებს შემარბილებელი ღონისძიებებისთვის, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება არქეოლოგიური ან/და კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების აღმოჩენის შემდეგ, საქართველოს კანონმდებლობის, ასევე ხელშეკრულების 4.24 

ქვეპუნქტის შესაბამისად (რომელიც განსაზღვრავს კონტრაქტორის ვალდებულებას, თუ ახალი არქეოლოგიური 

და/ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები იქნება აღმოჩენილი სამშენებლო სამუშაოების დროს). რადგან 

სამშენებლო სამუშაოები FIDIC-ის საფუძველზე მიმდინარეობს, ხელშეკრულება ითვალისწინებს ვარიაციის 

პროცედურას მე-13 ქვეპუნქტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ, სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას 

ცხადი გახდება, რომ დამატებითი სამუშაოების განხორციელებაა საჭირო. შესაბამისად, კონტრაქტორი 

ვალდებულია შეასრულოს დამატებითი სამუშაოები შესაბამის დროში ან/და ღირებულების ანაზღაურებით. 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ამას მოითხოვს, 

კონტრაქტები შეიცვლება და შესაბამისი ცვალებადობის ბრძანებები გაიცემა ინჟინრის მიერ. 

3.16. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხაზს უსვამს, რომ ხელშეკრულება ითვალისწინებს 

გაუთვალისწინებელი ხარჯების შესახებ დებულებას, ასევე შესაბამის მუხლს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

მოიქცეს კონტრაქტორი. უფრო მეტიც, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მე-2 ლორი ფუნქციონირებს FIDIC-ის ტიპის 

ხელშეკრულების შესაბამისად, რომელიც მოიცავს სპეციალურ პუნქტებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს 

კონტრაქტორი, როდესაც საქმე ეხება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა ან აღმოჩენას. 

3.17. დასასრულ, გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ პროექტის დაგეგმვის დაწყებიდან დღემდე ყველა 

შესაბამისი ღონისძიება ჩატარდა და არ არსებობს საფუძველი PCR-ის შეუსაბამობის განხილვისათვის. 

3.18. რაც შეეხება ანგარიშის პუნქტებს:  204, 205, 206, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სურს გამოყოს 

რამდენიმე საკითხი. პირველ რიგში, ჯეოგრაფიკის მიერ მომზადებული ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმა საფუძვლად დაედო KVDP-ის მომზადებას. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც შესაბამისი კანონის თანახმად 

მომზადდა KVDP-ის დაგეგმვის მიზნით. ჯეოგრაფიკის ანგარიში არ არის დაკავშირებული და, შესაბამისად, ვერ 

განიხილავს რაიმე პოტენციურ გავლენას სამშენებლო საქმიანობაზე. არსებობს კონკრეტული გეგმა და ნაბიჯები, 

რომლებიც უკვე გადადგმული და განხორციელებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ NACHP-

თან ერთად, როგორც ეს გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით და მარეგულირებელი ორგანოს მიერ. 

3.19. რაც შეეხება 205-ე პარაგრაფს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სურს ხაზი გაუსვას, რომ კულტურული 

მემკვიდრეობის 60 ძეგლის/ობიექტის სია აშკარად არასწორად იქნა გაგებული. ეს 60 ძეგლი/ობიექტი 

განლაგებულია არა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე, არამედ მთლიანად ხეობის სიახლოვეს 

და ცუდ მდგომარეობაშია. ასე რომ, რაღაც მომენტში და დროს, საჭიროების შემთხვევაში, NACHP-ს ან ზოგიერთ 

სხვა დაწესებულებას, რომელსაც სურს გარკვეული სამუშაოს შესრულება, შეუძლია ეს სია განიხილოს 

მგრძნობიარე რეცეპტორად ან შეიძლება გამოიყენოს კულტურული მემკვიდრეობის საყრდენი  გეგმის 

მომზადების მიზნით. მას არაფერი აქვს საერთო საავტომობილო გზის პროექტის სამშენებლო აქტივობებთან ან 

გავლენასთან. 
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3.20. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის თანახმად, საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ზედამხედველობას უწევს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 5.3 მუხლისა და „საქართველოს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 18 ივნისის 

#108/ნ ბრძანების შესაბამისად, ეს უფლება სრულად არის დელეგირებული საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოზე. NACHP-ის დებულების თანახმად, NACHP პასუხისმგებელია 

კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციაზე. ამიტომ არც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და არც 

კონტრაქტორი არ არის და არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციაზე 

ხადის ხეობის მთლიან ტერიტორიაზე. 

3.21. ჩვენ ასევე გვინდა გამოვყოთ კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური სამოქმედო გეგმის მე-3 დანართი 

(შუალედური ანგარიში 2), რომელიც განსაზღვრავს „აუცილებელ ქმედებებს კულტურული მემკვიდრეობის და 

არქეოლოგიურ ძეგლებთან დაკავშირებით“. დანართში წარმოდგენილია კონკრეტული ქმედებები, როგორიცაა 

კონსერვაცია, ვიბრაციის მონიტორინგი, დეტალური არქეოლოგიური კვლევა, შემოღობვა და ა.შ. რომელიც უნდა 

განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და/ან დროს. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ დანართში 

განსაზღვრული ზოგიერთი სამუშაო უკვე შესრულებულია და საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სიამაყით 

აცხადებს, რომ სამუშაოები მიმდინარეობს მითითებული ღონისძიებების სრული დაცვით. ასევე, ხაზგასმით 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა მითითებულ ტერიტორიებზე შემდგომი 

არქეოლოგიური კვლევების ჩატარებამდე (2021 წლის მაისი-ივნისი), როგორც ეს რეკომენდებულია NACHP-ის 

მიერ. 

3.22. ანგარიშში (პარაგრაფი 206) უბანთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ: 26 შემდგომი კომპლექსური 

შემოწმება საჭიროა, რათა ADB-ს შეეძლოს დარწმუნდეს, რომ გადაადგილება დააკმაყოფილებს შესაბამის 

მოთხოვნებს. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ უბნის გადატანისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შეთანხმება 

და შემდგომი მონიტორინგი შესაძლებელია მხოლოდ მონიტორინგის განმახორციელებელი მარეგულირებელი 

ორგანოს, NACHP-ის მიერ. საქართველო არაერთ საერთაშორისო ღონისძიებას ახორციელებს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. საქართველო არის მხარე ევროპის საბჭოს ჩარჩო კონვენციისა 

საზოგადოებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების შესახებ  (საქართველოში ძალაში შევიდა 

როგორც 01/06/2011-ში) და ვალდებულია იმოქმედოს ამ კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად. 

საქართველოს, როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, აქვს საკუთარი კანონმდებლობა კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით, რომელიც შეესაბამება კონვენციის პრინციპებს და ადგენს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზომებს და კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რომლებიც განსაზღვრავს 

კონკრეტულ ქმედებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს კულტურული მემკვიდრეობის გადატანისას. გარდა 

ამისა, გადაადგილება განხორციელდება მარეგულირებელი ორგანოს ზედამხედველობით საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

3.23. ამასთან, გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს აქვს 

დამოუკიდებელი თავი XXXII, რომელიც ითვალისწინებს დანაშაულს კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ. 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების  ან საქართველოს კანონმდებლობით დაცული სხვა კულტურული 

მემკვიდრეობის განზრახ დაზიანება ან განადგურება ისჯება შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, უპირველეს 

ყოვლისა, RD და კონტრაქტორი დაინტერესებულნი არიან სამუშაოების სრულად დაცვით განახორციელონ 

საკანონმდებლო მოთხოვნები, ისე, რომ არ დაზიანდეს კულტურული მემკვიდრეობა. 

3.24. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ვერ ხედავს რაიმე ქმედებას და მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს, 

რომელიც გამოიწვევს ზიანს, წინამდებარე წერილის 1.9 პუნქტის განსაზღვრების შესაბამისად. აქედან 

გამომდინარე, ნებისმიერი განცხადება ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის მიყენებული ზიანის 

შესახებ უსაფუძვლოა. 

4. უარყოფითი სოციალური ზემოქმედება 

4.1. ანგარიშის პარაგრაფები 218 და 246 ეხება შემთხვევას, როდესაც კონტრაქტორმა ბანაკი 2020 წელს ააშენა 

დაურეგისტრირებელ მიწაზე, ხოლო 2021 წლის დასაწყისში კერძო პირმა დაარეგისტრირა მიწა საკუთრებად. 

გზშ-ის ფარგლებში არ შედის ის, თუ რა ფორმით აიღებს მიწას იჯარით კონტრაქტორი, ამიტომ იგი არ 

ითვალისწინებს ამ საკითხს. ეს არის კერძო სამართლის საკითხი. უფრო მეტიც, ის ვერ განიხილება გზშ-ში 

დაგეგმვის ეტაპზე, რადგან მდებარეობა, თუ სად განათავსებს კონტრაქტორი დროებით ობიექტებს, უცნობია. 

მიწებს თითოეულ ადგილას აქვს განსხვავებული ფასი და სტატუსი. გზშ-ში მსგავსი საკითხების წინასწარ 

განსაზღვრა სრულიად შეუძლებელია. ვერც წინასამშენებლო სახელმძღვანელო კონტრაქტორისთვის, ვერც მიწის 

ნაკვეთების საბაზრო განაკვეთების განსაზღვრა და ვერც კომპლექსური შემოწმება ვერ მოგვცემს შედეგს, რადგან 
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სახეზეა ახლად გამოვლენილი გარემოება ახლად წარმოქმნილ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით და არიან 

ახალი მესაკუთრეები, რომლებსაც ვერ ვაიძულებთ ხელშეკრულების გაფორმებას. გვინდა აღნიშნეთ, რომ არც 

ADB-ს და არც საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არ აქვთ უფლება ჩაერიონ ურთიერთობებში, რომელსაც 

კერძო სამართალი არეგულირებს. CRP-ის ყურადღების გამახვილება აღნიშნულ საკითხზე და პროექტის 

განხილვა ნაკლოვანებად, ისევე როგორც ამ საკითხის სოციალურ ზემოქმედებად მიჩნევა, სრულიად შეუსაბამოა. 

4.2. ზარალთან დაკავშირებით ანგარიშში გაკეთებულ განცხადებას ვერ გავიზიარებთ. როგორც უკვე განვმარტეთ 

ზიანის სამართლებრივი მნიშვნელობა წინამდებარე წერილის 1.9. პუნქტით, RD ვერც ამ შემთხვევაში ვერ ხედავს 

შესაძლო ზიანის არსებობას. 

4.3. წკერე-ბეგონის გზასთან დაკავშირებით, რომელიც მოხსენიებულია 239-ე პუნქტში, გვინდა ხაზგასმით 

აღვნიშნოთ, რომ ეს გზა ახლა უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე პროექტის დაწყებამდე. გზის მოვლა 

ყოველდღიური საკითხია, რაც პროექტის განხორციელების ნაწილია. გზის მდგომარეობა ნამდვილად 

უმჯობესდება, რადგან კონტრაქტორები კეთილსინდისიერად ასრულებენ მისი მოვლის ვალდებულებები. 

სოფელ წკერეს შესასვლელი დროებითი სარგებლობისთვის ბეტონით დაიგო ძირითადი სამუშაოების 

დასრულებისას. აღსანიშნავია, რომ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წკერე-ბეგონის გზას სრულად და სამშენებლო 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაუკავშირდება მთავარ გზაზე გადასასვლელს, რომელიც იქნება პროექტის 

დამატებითი სოციალური სარგებელი. 

4.4. ასევე მოგვარდა ბეგონის წყლის პრობლემა და დასრულდა ახალი მილის მშენებლობა ადგილობრივებთან 

თანამშრომლობით. ახალი სისტემა უფრო დახვეწილია, ვიდრე იყო პროექტის დაწყებამდე. ეს პროცედურა 

შრომატევადია რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში, როგორც მოგეხსენებათ, ზამთარი ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ტერიტორიაზე ძალიან მკაცრია და უმეტეს შემთხვევაში ასეთი სამუშაოების ჩატარება 

შეუძლებელია. ამ შემთხვევაშიც, იქ აპრილის ბოლომდე დიდთოვლობა იყო და, ბუნებრივია, სამშენებლო 

სამუშაოების ჩატარება ვერ მოხერხდა. ასევე, გარკვეული დრო დასჭირდა მოსახლეობასთან კონსულტაციებს. 

4.5. ანგარიშის 247-ე პარაგრაფში წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა D ნაწილს 

(მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები), გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მატერიალურ 

კულტურული ობიექტებზე შესრულებული სამუშაოები დაგეგმვიდან დღემდე, მათ შორის NACHP დოკუმენტი, 

გეოგრაფიკის დოკუმენტი და KVDP, არა მხოლოდ საკმარისია სამუშაოების მიზნებისთვის, არამედ ბევრად 

აღემატება ყველა ვალდებულებას, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე IFI-ის 

პოლიტიკით. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ასეთი მასშტაბის კვლევები არასოდეს განხორციელებულა 

პროექტის ტერიტორიაზე. უფრო მეტიც, ჩატარებულმა კვლევებმა გაცილებით გადააჭარბა პროექტის მარშრუტს, 

რაც დამატებითი სოციალური სარგებელია კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში. ეს დამატებითი ძალისხმევა 

სამაგალითოა მრავალი პროექტისთვის მსოფლიოში. ამიტომ, განცხადებები ნებისმიერი ზიანის შესახებ 

უსაფუძვლოა. 

4.6. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სურს ხაზგასმით აღნიშნოს, რომ „საავტომობილო გზების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ერთ-ერთი ფუნქციაა 

უზრუნველყოს საავტომობილო გზების ფუნქციონირება. სხვა მრავალ საკითხთან ერთად, მოვლა-პატრონობაც 

ნიშნავს გზის ნაგვის/ნარჩენებისგან გათავისუფლებას. დღეს საქართველოში ყველა გზა მოვლა-პატრონობის 

რეჟიმშია და ასევე იქნება იქნება ახალი გზას ამოქმედების შემდგომ. შესაბამისად, დასახელებული საკითხები არ 

შეიძლება იყოს გზშ-ის საგანი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არწმუნებს CRP-ის გუნდს, რომ 

მარეგულირებელი სისტემა სრულად დანერგილია და კარგად ფუნქციონირების გზების მოვლა-პატრონობასთან 

დაკავშირებით. ასე რომ, დაყენებულ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე ზიანი არ ჩანს. 

5. გენდერი 

5.1. სამწუხაროდ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გაკვირვებულია იმ განცხადებით, რომ ქალებს შეიძლება 

რაიმე ზიანი მიადგეთ პროექტის გამო. როგორც ამ წერილში რამდენჯერმე აღინიშნა, ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ ტერიტორიებს, სოფლებს ჰქონდათ და აქვთ ბევრი სოციალური პრობლემა და ბევრი მათგანი 

დაკავშირებული იყო სათანადო საგზაო ინფრასტრუქტურის არარსებობასთან. გზა დაპროექტებულია და 

სამუშაოები მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და საგზაო ინფრასტრუქტურა თანაბრად 

ხელმისაწვდომია ქალებისა და მამაკაცებისთვის. გზშ, როგორც დოკუმენტი, რომელიც ფოკუსირებულია 

გარემოსდაცვით ზემოქმედებაზე, ვერ აფასებს პროექტის გენდერულ მგრძნობელობას დეტალურად. თუმცა, 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სურს ხაზი გაუსვას, რომ პროექტს აქვს ცალკე გენდერული გეგმა, 

რომელიც აქტიურია და ეტაპობრივად განხორციელდება მთელი პროექტის განმავლობაში. უფრო მეტიც, 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაიქირავა გენდერის სპეციალისტი პროექტისთვის და დაიგეგმა და 
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მიმდინარეობას შესაბამისი აქტივობები. ამიტომ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სთხოვს CRP-ის გუნდს 

გადახედოს 322-ე და 323-ე პარაგრაფებში გაკეთებულ განცხადებებს. 

6. შემოსავლისა და საარსებო წყაროს აღდგენა 

6.1. ანგარიშში (პარაგრაფები 368, 369, 370, 373) მიჩნეულია, რომ „სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაკარგვა ასევე 

წარმოადგენს საარსებო წყაროს დაკარგვას”. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხაზს უსვამს, რომ ჩვენი 

გაგებით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაკარგვა არ წარმოადგენს საარსებო წყარო დაკარგვას. ყველა სასოფლო-

სამეურნეო მიწა კომპენსირებული იყო ბევრად უფრო სამართლიანად საჭიროებისამებრ. რადგან ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი ტერიტორია მთებში მდებარეობს, ხოლო იქ მცხოვრებ ადამიანებს მეტი მხარდაჭერა 

სჭირდებათ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას საპროექტო 

ტერიტორიაზე მეფუტკრეობის, მესაქონლეობის და სხვა გავრცელებულ სასოფლო-სამეურნეო დარგებში. 

6.2. წინამდებარე წერილის 1.9. პუნქტში მოცემული განმარტების საფუძველზე, განცხადება ზიანის შესახებ 

უსაფუძვლოა და არ დასტურდება მტკიცებულებებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, პირიქით, ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ პირებს გადაეხადათ ყველა საჭირო თანხა და დამატებითი დანაკარგი ან ზიანები არ არის 

მოსალოდნელი. 

7. ინფორმაციაზე წვდომა 

7.1. 413, 415, 416, 418 პარაგრაფებში წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს სურს გარკვეული განმარტებების გაკეთება. პირველ რიგში, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, საჯარო ინფორმაცია არის ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის 

ნახაზი, მოდელი, გეგმა, განლაგება, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია ან ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი), 

ანუ საჯარო დაწესებულებაში შენახული ნებისმიერი ინფორმაცია, ისევე როგორც მიღებული [დამუშავებული, 

შექმნილი ან გაგზავნილი საჯარო დაწესებულების ან საჯარო მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ 

საქმიანობასთან დაკავშირებით; ასევე ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული 

ნებისმიერი ინფორმაცია, თუ ინფორმაცია არ არის აღიარებული საიდუმლო ინფორმაციად. საქართველოში 

მოქმედი ნებისმიერი საჯარო დაწესებულება და, რა თქმა უნდა, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტიც 

ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობა. 

7.2. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ პროექტში თავიდანვე აქტიურად იყვნენ ჩართულები 

შერჩეული პირები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები. კონსულტაციები 

პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებთან ყოველთვის აქტიურად მიმდინარეობდა. 

პროექტის დაწყებამდე გამართულ 12 საჯარო შეხვედრას, ფოკუსჯგუფის 7 დისკუსიას, ექსპერტთა ჯგუფის 19 

შეხვედრას და 7 პირისპირ შეხვედრას, სულ 45 ღონისძიებას, 500-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. 

7.3. ინფორმაციაზე წვდომა არ განისაზღვრება მხოლოდ მისი გამოქვეყნებით, არამედ მისი ხელმისაწვდომობით 

მოთხოვნისთანავე. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევების მიხედვით, 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე ღია საჯარო დაწესებულებებაა. 

7.4. ქვეშეთი-კობის პროექტს აქვს მრავალრიცხოვანი სოციალური მედიის არხი (ფეისბუკი, ინსტაგრამი, ვებ-

გვერდი, ტვიტერი), რომლებსაც დიდი წვლილი შეაქვთ პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში. უამრავი 

დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე https://kveshetikobiroad.ge/en/. დოკუმენტაცია, რომელიც 

დაკავშირებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტებთან, ყოველთვის მიეწოდება დაინტერესებულ პირებს 

მოთხოვნის შემთხვევაში. დამატებითი დეტალებისთვის ჩვენ გვსურს შემდეგი ინფორმაციის გაზიარება. 2018-

2022 წლებში განხორციელდა 27 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა ქვეშეთი-კობის პროექტთან დაკავშირებით. 

ყველა მოთხოვნა ადეკვატურად იქნა განხილული და მოთხოვნილი ინფორმაცია გადაეცა დაინტერესებულ 

პირებს. 27 მოთხოვნიდან 7 არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარმოადგინა, დანარჩენები კი სხვადასხვა კერძო 

პირმა და მედია არხებმა. მოთხოვნილ ინფორმაციას შორის იყო დეტალური პროექტი, განხილული დოკუმენტები 

სხვადასხვა ნებართვების მოპოვების ეტაპზე, ასევე სხვა ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით. გვინდა 

ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ დეტალური პროექტი ასევე მოითხოვეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ და კერძო 

პირებმა, რაც მოწოდებული იქნა. 

7.4. რაც შეეხება SSEMP-ებსა და TSEMP-ებს, ისინი წარმოადგენს ცოცხალ დოკუმენტებს, რომლებიც 

ექვემდებარება ცვლილებას მშენებლობის პროცესში. დოკუმენტებით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ 

მოითხოვონ ისინი და დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია, მაგრამ მათი გამოქვეყნების მოთხოვნა არ არსებობს. 

როდესაც დოკუმენტს ქმნის კონტრაქტორი, ეს არის კონტრაქტორების დოკუმენტი, კონტრაქტორი წყვეტს 

გამოაქვეყნოს თუ არა იგი. ამიტომ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არ შეუძლია დაეთანხმოს CRP-ის 

დასკვნებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში არ არსებობს რაიმე ზიანის განხილვის საფუძველი, 

როდესაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ყველა ღონეს ხმარობს საზოგადოების ინფორმირებისთვის 
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სხვადასხვა არხებით. ეს პროცესი სამუშაოების დაწყებამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ამჟამადაც 

მიმდინარეობს. არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ვინმეს უარი ეთქვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 

და ამან მათ ზიანი მიაყენა. ზიანის დანახვა თავისთავად არ შეიძლება, როდესაც არ არსებობს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა და, შესაბამისად, რაიმე ზიანის შესახებ განცხადება უსაფუძვლოა. 

7.5. 429, 432, პარაგრაფებში წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

აღნიშნავს, რომ ყველა შესაძლო მონიტორინგის მექანიზმი ადგილზეა. კერძოდ, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და ADB-ის შესაბამისი პერსონალი ყოველ ორშაბათს იწვევენ შეხვედრებს, სადაც განიხილება 

ყველა მიმდინარე აქტივობა და, საჭიროების შემთხვევაში, ხდება მათი განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტა. 

უბანზე არიან შესაბამისი სოციალური თანამშრომლები, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის 

მენეჯერი, ასევე ინჟინერი, რომლის პირდაპირი პასუხისმგებლობაა ყველა ადგილზე მიმდინარე ღონისძიების 

ზედამხედველობა და, საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორისთვის ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები ასევე არიან ადგილზე ყოველ კვირას, რათა შეხვდნენ 

ხალხს, განიხილონ ყველა შესაბამისი პრობლემა, რაც ეჭვგარეშეა, რომ წარმოადგენს ძალიან ნაყოფიერ მექანიზმს. 

7.6. საჩივრების არსებობა ბუნებრივია ფართომასშტაბიანი პროექტების განხორციელებისას. რადგან 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს უკვე აქვს მდიდარი გამოცდილება ფართომასშტაბიანი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხით, შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ 

სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის საჩივრები ყოველთვის პროცესის ნაწილია. ცხადია, არსებობს სხვადასხვა 

სახის საჩივრები, საიდანაც ზოგიერთი უსაფუძვლოა, ზოგი კი საფუძვლიანი, მაგრამ საჩივრების არარსებობა არც 

ერთ პროექტში არ არის მოსალოდნელი. 

7.7. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა საჩივარი განიხილება კანონისა და შიდა დოკუმენტაციის 

მოთხოვნების შესაბამისად ზიანის დადგომამდე. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ვარაუდი, რომ შეიძლება 

არსებობდეს გარკვეული დაუდასტურებელი ზიანი, უსაფუძვლოა. ზიანის არსებობა უნდა დადასტურდეს. 

საკმარისი არ არის მხოლოდ ჰიპოთეტური დაშვებები „ზიანის სავარაუდო მიყენების“ შესახებ. თანაც, ყველა 

ზარალს აქვს თავისი საკომპენსაციო ინსტრუმენტები. ზიანი თავიდან უნდა იქნას აცილებული, მაგრამ თუ 

მცდელობის მიუხედავად, იგი მაინც მოხდა, სამართლიანად და სრულად იქნება კომპენსირებული. ეს პრინციპი 

მოქმედებს როგორც სამოქალაქო, ისე საჯარო ურთიერთობაში და, შესაბამისად, პროექტში ჩართული ყველა 

მხარე მოქმედებს ამ პრინციპის დაცვით. 

რომ შევაჯამოთ ყველა ზემოხსენებული დაზუსტება და მოწოდებული განმარტება, CRP-ის გუნდს უმორჩილესად 

ვთხოვთ გადახედოს ანგარიშში მოხსენიებულ მიგნებებს შეუსაბამობასთან და ზიანთან დაკავშირებით. 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი რჩება თქვენს განკარგულებაში და ყოველთვის მზადაა განიხილოს 

თქვენთან ერთად პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დეტალი. საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი მზად არის გასცეს ნებისმიერი დამატებითი განმარტება CRP-ის გუნდისთვის სასურველ 

ნებისმიერ ფორმატში. 

 

კეთილი სურვილებით, 

გიორგი წერეთელი 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე 

(ხელმოწერა) 
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VI. აზიის განვითარების ბანკის ხელმძღვანელობის კომენტარები წინასწარ პროექტზე 

 

აზიის განვითარების ბანკი 

(ADB) 

 

მემორანდუმი 

ცენტრაური და დასავლეთ აზიის განყოფილება 

გენერალური დირექტორის ოფისი 

2022 წლის 29 სექტემბერი 

 

ვის:ელისეა გ. გოზუნს 

შესაბამისობის მიმოხილვის საბჭოს თავმჯდომარე 

ასლი:შიქსინ ჩენი 

ვიცე პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 

ვისგან:ეუგენ ჟუკოვი 

გენერალური დირექტორი, CWRD 

საკითხი:სესხი N 3803-GEO; ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფანი (ქვეშეთი - კობი) გზის  

პროექტი - ხელმძღვანელობის პასუხი შესაბამისობის საბჭოს წინასწარ პროექტზე 

 

ა. შესავალი 

1. ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის 2019 წლის აგვისტოში 

დამტკიცებული პროექტი („პროექტი“) აუმჯობესებს კავშირს, უსაფრთხოებას და 

მოსახლეობის პირობებს ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის გასწვრივ, აკავშირებს თბილისს 

ჩრდილოეთით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონთან და სამხრეთით ქვემო ქართლის რეგიონთან.  

პროექტი რთული და ძალიან პრობლემატურია საინჟინრო, მშენებლობის და უსაფრთხოების 

კუთხით, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ეს სატრანსპორტო საშუალება მრავალფეროვან და 

კომპლექსურ რელიეფზე გადის. გზა გაივლის მთაგორიან ხეობაში, რომელიც მეტწილად 

მიუწვდომელია ზამთარში, ნოემბრიდან აპრილამდე. პროექტით გათვალისწინებული გზა 

დაპროექტდა ევროკავშირის სტანდარტებით და ითვალისწინებს ხუთ გვირაბს და ხუთ 

ხიდს, მათ შორის საქართველოში ყველაზე გრძელ გვირაბს (9 კმ; უკვე დასრულებულია 30%). 

 

2. შესაბამისობის განხილვის საბჭოს (CRP) თავმჯდომარის 2022 წლის 29 ივლისის  

მემორანდუმით, CRP-მ ხელმძღვანელობას სთხოვა კომენტარი წინასწარ ანგარიშზე 

(„ანგარიში“) პროექტის შესაბამისობის მიმოხილვის შესახებ. ხელმძღვანელობის 

კომენტარები მომზადებულია აზიის განვითარების ბანკის პასუხისმგებლობის მექანიზმის 

პოლიტიკის (პოლიტიკა) 185-ე პუნქტის შესაბამისად და მოიცავს (i) ხელმძღვანელობის 

პასუხის მოკლე შინაარსს CRP-ს ანგარიშზე (ნაწილი B), (ii) პროექტის ოპტიმიზაციასთან 

დაკავშირებული მოსაზრებები (ნაწილი C ) და (iii) ხელმძღვანელობის დეტალური პასუხები 

ანგარიშზე (დანართი 1). 

3. ხელმძღვანელობა აფასებს CRP–ს მიერ ჩატარებულ ვრცელ სამუშაოს კოვიდ-19 პანდემიის 

ფონზე. ანგარიშში მოცემული ზოგადი პრობლემატური საკითხები და ძირითადი მიზნები 

შეესაბამება ხელმძღვანელობის მიზანს, არ დაუშვას ზიანის მიყენება უფრო ფართო 

მასშტაბის გრძელვადიანი სარგებელი მოუტანოს პროექტის ზონას და მოსახლეობას. 
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ხელმძღვანელობა მიესალმება ანგარიშში მოცემულ რეკომენდაციებს, მეტად გაუმჯობესდეს 

პროექტის განხორციელება. 

 

B. შემაჯამებელი კომენტარების ანგარიშში მოცემულ დასკვნებზე 

4. მოქმედების სფერო და დასკვნები. ანგარიშში მოცემულია რვა მიმართულება, რომელზეც 

CRP–მ დაადგინა შეუსაბამობა. ანგარიშში შეტანილია ახალი მეცხრე მიმართულება "ADB-ს 

მონიტორინგი და ზედამხედველობა", რომელიც არ იყო შეტანილი არც წარმოდგენილ 

საჩივრებში და არც ტექნიკურ დავალებაში. აღნიშნულ ცხრა მიმართულებაში, შეფასებულია 

15 საკითხი: (i) შესაბამისობა - ხუთ პუნქტში; (ii) შეუსაბამობა, რომელიც არ იწვევს ზიანს - 

ორ პუნქტში და (iii) შეუსაბამობა, რამაც გამოიწვია, ან შესაძლოა გამოიწვიოს პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანი - რვა პუნქტში, რაც, დადასტურების შემთხვევაში, საჭიროებს 

გამოსასწორებელი ზომების მიღებას (ცხრილი). 

 

ცხრილი: CRP-ს შეფასებები 

 

  შეუსაბამობა ზიანი 

პუნქტი საკითხი განხილვამდე განხილვის 

შემდეგ 

 

A.1 გარემოსდაცვითი 

ზეგავლენის შეფასების 

(გზშ) საკვლევი ზონა და 

პროექტის კომპონენტი 

კი არა  

B.1 ჰაერის ხარისხი  კი არა 

B.2 ხმაური  კი კი 

B.3 ვიბრაცია არა არა არა 

C გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმის 

შემუშავება 

არა არა არა 

D ფიზიკური 

კულტურული 

რესურსები 

კი კი კი 

E.1 უარყოფითი სოციალური 

გავლენა 

კი კი  

E.2 დადებითი გავლენა და 

სარგებელი 

 კი არა 

F გენდერი  კი კი 

G.1 მიწის რეგისტრაცია არა არა არა 

G.2 შეზღუდული წვდომა     

G.3 შემოსავლის წყაროს 

აღდგენა 

კი კი კი 

G.4 სვიანა - როსტიანი არა არა არა 

H ინფორმაციის  კი კი 
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ხელმისაწვდომობა 

I ADB-ს მონიტორინგი და 

ზედამხედველობა 

 კი კი 

 

5. დასკვნების და პასუხების შეჯამება. მომდევნო ქვეპუნქტებში შეჯამებულია CRP-ს 

დასკვნები და ხელმძღვანელობის პასუხები 10 მიმართულებაზე, რომელზეც ანგარიშში 

დაფიქსირდა შეუსაბამობა. დეტალური პასუხები მოცემულია N1 დანართში. 

 

A.1 გზშ-ს არეალი და პროექტის კომპონენტი 

6. CRP-ს დასკვნები შესაბამისობასა და ზიანზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB-ს არ ქონდა 

შესრულებული საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური შემოწმებით და მიმოხილვის 

ვალდებულებები, რაც ითვალისწინებდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში (გზშ) ხადას 

ხეობასა და გუდაურის დამაკავშირებელი გზით გამოწვეული შესაძლო ზეგავლენის 

სათანადოდ გათვალისწინებას (ზაქათკარი-გუდაურის გზა). ანგარიშში ნათქვამია, რომ 

რამდენადაც ზაქათკარი-გუდაურის გზის გარემოსდაცვითი შეფასება ჯერ არ არის 

დასრულებული  და „ხადას ხეობის განვითარების გეგმის“ კონტენტი ჯერ არ არის 

გარკვეული და არ ითვალისწინებს ზაქათკარი-გუდაურის გზის მიმდებარე სოფლებს. კვლავ 

რჩება მოსახლეობაზე პირდაპირი და არსებითი ზიანის რისკი.  

 

7. ხელმძღვანელობის პასუხი. პროექტის დამტკიცების დროს, ხადას ხეობის და გუდაურის 

დამაკავშირებელი დროებითი გზები მშენებლობის სტრატეგიის ნაწილი იყო, ხოლო SPS–ის 

მოთხოვნების შესაბამისად, დროებითი გზების შეფასება შედიოდა გზშ-ში (პუნქტი F.7.9 და 

ცხრილი 151), საბაზისო მონაცემები შეგროვდა და ზემოქმედება სრულად შეფასდა. გზშ-ში 

ასევე განისაზღვრა მოთხოვნა სამუშაოების კონტრაქტორებისთვის, შეიმუშაონ „დროებითი 

გზების მოწყობის მეთოდები“, რაც უზრუნველყოფს დროებით გზებთან დაკავშირებული 

ზემოქმედების შემცირებას. 

 

8. SPS–ის შესაბამისად, პროექტის გზშ ითვალისწინებს პროექტით გამოწვეული 

ზემოქმედების შეფასებას (გზშ ნაწილი F9). კონტრაქტორების მიერ გამოყენებული 

დროებითი მისასვლელი გზა შედის არსებულ პროექტში, თუმცა დროებითი გზის მიერ 

გამოწვეული ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება, რადგან წელიწადში ხუთი თვის 

განმავლობაში გაუვალია. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად განიხილება მცირე ცვლილება 

პროექტის მასშტაბში, რომ გათვალისწინებული იყოს აღნიშნული დროებითი გზა, როგორც 

მუდმივი ობიექტი, ეს არ შედიოდა პროექტში საბჭოს მიერ დამტკიცების დროს და როგორც 

ასეთი არ შედიოდა გზშ-ში. SPS არ მოითხოვს იმ კომპონენტების შეფასებას, რომლებიც არ 

არის პროექტის ნაწილი. გამოყენებული მიდგომა შეესაბამება „გარემოსდაცვითი პოლიტიკის 

მე-2 პრინციპს“, პროექტის ზეგავლენის ზონის განსაზღვრით, დროებითი გზის 

ზეგავლენასთან შესაბამისად და ზეგავლენის უფრო ფართო ზონის გათვალისწინებით. 

 

9. როდესაც პროექტში ცვლილება დამტკიცდება, როგორც გათვალისწინებულია მოცემულ 

შემთხვევაში, რომ შეიცავდეს ახალ მუდმივ გზას, უნდა ჩატარდეს გარემოსდაცვითი 

შეფასება, SPS-ის „საოპერაციო ინსტრუქციის“ F1 მუხლის 33-ე პუნქტის შესაბამისად. ეს არის 

პროცესი, რომელსაც პროექტი მიყვება და ახლა ტარდება სრული შეფასება SPS-ის 

მოთხოვნების შესაბამისად და გასაჯაროვდება. ამასთან, უკონტროლო პრცესებით 
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გამოწვეული პოტენციური ზეგავლენის კომპლექსური მართვა მოხდება „ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმით“, რაშიც გათვალისწინებული იქნება კანონიერი მიწათსარგებლობის 

რეგულაციები ხადას ხეობაში - რაც ნიშნავს, რომ გგაუთვალისწინებელი და უკონტროლო 

პროცესების ზემოქმედება თავიდან იქნება აცილებული. ხადას ხეობის განვითარების 

პროექტზე არ ვრცელდება SPS_ის მოთხოვნები და დაექვემდებარება სტრატეგიულ 

გარემოსდაცვით შეფასებას, ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. 

ხადას ხეობის განვითარების პროექტში არ შედის სოფელ ჯაღმიანს და კაიშაურს, რადგან 

ისინი გუდაურის მასტერ გეგმაშია გათვალისწინებული, რომელიც დამტკიცდა 2019 წლის 

დეკემბერში და რომელსაც უკვე აქვს შემუშავებული ზომები ზემოქმედების პოტენციური 

რისკების მართვისთვის. 

 

10. ანგარიშში არ არის მოცემული რაიმე მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს ზიანზე ან 

სავარაუდო ზიანზე, ან ზიანის კონკრეტულ მაგალითებზე. ამასთან, SPS-ის შესაბამისად, 

ზაქათკარი-გუდაურის გზის მშენებლობა არ დაიწყება გარემოსდაცვითი შეფასების 

დასრულებამდე, ADB–ს მიერ დამტკიცებამდე და სამუშაოების კონტრაქტებში შესაბამისი 

შემამსუბუქებელი ზომების გათვალისწინებამდე. ამ კომპონენტების გათვალისწინებით, 

რომლებიც სტანდარტულია ADB-ის მიერ დაფინანსებული პროექტებისთვის, არ არსებობს  

"სავარაუდო ზიანის" რაიმე მტკიცებულება და არც ამგვარი ზიანის რაიმე კავშირი 

შეუსაბამობასთან, რასაც ითვალისწინებს AM პოლიტიკის 145, 147 და 186 პუნქტები. 

 

11. დასკვნა. SPS არ მოითხოვდა ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზის შეფასების შეტანას 

გზშ-ში, რადგან ის ჯერ არ არის პროექტის ნაწილი. ხადას ხეობის და გუდაურის 

დამაკავშირებელი დროებითი გზების გარემოსდაცვითი ზეგავლენა როგორც გზშ-ს 

შემადგენელი ნაწილი, SPS– ის შესაბამისად. მუდმივი გზის დამტკიცების შემდეგ, ჩატარდება 

ზაქათკარი-გუდაურის გზის, როგორც მუდმივი ობიექტის, სრული გარემოსდაცვითი 

შეფასება, ხოლო მშენებლობა არ დაიწყება შეფასების დასრულებამდე და N2 ლოტის 

კონტრაქტორთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში „გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის“ 

ჩართვამდე. შესაბამისად, არ არსებობს  CRP–ს მიერ დადგენილი შეუსაბამობის და 

„სავარაუდო ზიანის“ რაიმე მტკიცებულება. ამასთან, ხადას ხეობის განვითარების გეგმა, 

რომელიც უზრუნველყოფს დამატებით გარანტიას SPS-ის მოთხოვნების ფარგლებს გარეთ 

(პუნქტი 9), კიდევ უფრო შეამსუბუქებს და გააკონტროლებს შესაძლო და გრძელვადიან 

ზემოქმედებას. 

 

 

 

 

 

B.1 ჰაერის ხარისხი 

12. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB–ს არ 

აქვს შესრულებული SPS–ის მოთხოვნები, იმ ფაქტის საფუძველზე, რომ საბჭოს მიერ 

დამტკიცებამდე, ADB–მ ვერ უზრუნველყო, რომ გზშ-ში გათვალისწინებული ყოფილიყო 

ხადას ხეობის ჰაერის ხარისხის სათანადო საბაზისო მონაცემები; ამასთან, საბჭოს მიერ 

დამტკიცების შემდეგ, ADB–მ ვერ უზრუნველყო, რომ შემდგომი მოდელირებული კვლევები 

ჩატარებულიყო მშენებლობის დაწყებამდე.  CRP ასკვნის, რომ შეუსაბამობა სავარაუდოდ არ 
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გამოიწვევს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის პირდაპირი და არსებითი ზიანის 

მიყენებას. 

 

13. ხელმძღვანელობის პასუხი. SPS-ის მიხედვით, შეფასების პროცესი ემყარება "შესაბამის 

გარემოსდაცვით და სოციალურ საბაზისო მონაცემებს" (N1 დანართის მე-5 პუნქტი). 

გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარებისას, საბაზისო მონაცემის დასადგენად კონკრეტულ 

დღეს ჰაერის ხარისხის სინჯის აღების ნაცვლად, პროექტში გამოყენებულია უფრო 

ფრთხილი მიდგომა, ხეობაში ჰაერის ხარისხი განისაზღვრა როგორც "სუფთა"  (ე.ი. 

საუკეთესო შესაძლო ხარისხი, მოდელირების მიზნებისთვის). ეს მიდგომა შეესაბამება SPS-ის 

მოთხოვნებს, რომელიც არ ითვალისწინებს სპეციფიური მონაცემების შეგროვებას 

თითოეულ შემთხვევაში და იძლევა დისკრეციის შესაძლებლობას საბაზისო მონაცემის 

დადგენის მეთოდის არჩევის მხრივ. საბაზისო მონაცემის „ხელშეუხებლად“ განსაზღვრით, 

მეთოდში გამოყენებულია ფრთხილი მიდგომა ჰაერის ხარისხის დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. 

 

14. ანგარიშში ფიქსირდება შეუსაბამობა, რომ ”ADB-მ არ უზრუნველყო, რომ შემდგომი 

მოდელირების კვლევები ჩატარებულიყო მშენებლობის დაწყებამდე, რასაც მოითხოვს 

საბოლოო გზშ-ს 532-ე პუნქტი” თუმცა, საბოლოო გზშ-ს 532-ე პუნქტი ეხება "მონიტორინგს" 

და არა "მოდელირებას". შემდგომი მოდელირება არ იყო საჭირო. ხადას ხეობაში 

მონიტორინგი განხორციელდა კონტრაქტორების მიერ მშენებლობის დაწყებამდე, როგორც 

მითითებულია „გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგის ექვსთვიან ანგარიშებში“. 

 

15. დასკვნა. CRPS–ის შეუსაბამობის დასკვნები არ ემყარება SPS–ის მოთხოვნებს და 

გამოწვეულია გზშ-ს მუხლის არასწორად წაკითხვით, რომელიც ითხოვს მშენებლობამდე 

„მონიტორინგს“ და არა „მოდელირებას“. ეს ფაქტიური შეცდომა უნდა იქნას განხილული 

საბოლოო ანგარიშში. SPS არ ითვალისწინებს სპეციფიური მონაცემების შეგროვებას 

თითოეულ შემთხვევაში და ფაქტიურად, ADB–ს მიერ გამოყენებული ფრთხილი მიდგომა 

უფრო მეტად იცავს ჰაერის ხარისხს, ვიდრე საბაზისო მონაცემების გამოყენება. ეს მიდგომა 

დადასტურდა ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით (2022 წლის მაისი), 

რამაც დაადასტურა, რომ თავდაპირველი შეფასება ეფექტური და შესაბამისი იყო. 

 

B.2 ხმაური 

16. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB–მ არ 

შეასრულა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური შემოწმების ვალდებულება SPS-ის 

შესაბამისად - არ უზრუნველყო გზშ-ში ხადას ხეობიდან ხმაურის სათანადო საბაზისო 

მონაცემების გათვალისწინება. ანგარიშში ასევე ნათქვამია, რომ საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდეგ, ADB0ს არ ქონდა შესრულებული მონიტორინგის ვალდებულებები, 

კონტრაქტორების „ხმაურის კონტროლის გეგმების“ განხილვის მხრივ. 

17. ანგარიშში ნათქვამია, რომ "ხმაურის კონტროლის გეგმებში“ დროებითი ობიექტების 

მშენებლობის ეტაპზე ეფექტური შემამსუბუქებელი ზომების არარსებობამ შეიძლება 

გამოიწვიოს ხმაურის სტანდარტულზე უფრო მაღალი დონე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 

ზიანი". 
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18. ხელმძღვანელობის პასუხი. SPS-ის მიხედვით, შეფასების პროცესი ემყარება "შესაბამის 

გარემოსდაცვით და სოციალურ საბაზისო მონაცემებს" (N1 დანართის მე-5 პუნქტი). ჰაერის 

ხარისხის შემთხვევაში გამოყენებული მეთოდის მსგავსად, საბაზისო მაჩვენებლის 

დასადგენად კონკრეტულ დღეს ხმაურის მონაცემების აღების ნაცვლად, პროექტში 

გამოყენებულია უფრო ფრთხილი მიდგომა, ხეობაში ხმაურის დონე განისაზღვრა როგორც 

"შესაფერისი"  (ე.ი. ხმაურის ძალიან დაბალი დონეები). ეს მიდგომა შეესაბამება SPS-ის 

მოთხოვნებს, რომელიც არ ითვალისწინებს სპეციფიური მონაცემების შეგროვებას 

თითოეულ შემთხვევაში და იძლევა დისკრეციის შესაძლებლობას საბაზისო მონაცემის 

დადგენის მეთოდის არჩევის მხრივ. საბაზისო მონაცემის „ხელშეუხებლად“ განსაზღვრით, 

მეთოდში გამოყენებულია ფრთხილი მიდგომა. 

 

19. სამშენებლო ხმაურის მართვის მხრივ, SPS–ს შესაბამისად, გზშ და გმგ ითვალისწინებს 

პრევენციის ან შერბილების მკაფიო მოთხოვნებს. გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში და გზშ-

ში მოცემული ზომები შემდგომ გადატანილია ხმაურის მართვის გეგმებში, რომლებიც 

შეამოწმეს და დაამტკიცეს „პროექტის მართვის და მშენებლობის ზედამხედველობის 

კონსულტანტების“ (PMCSC) ტექნიკურმა ექსპერტებმა. SPS-ის N1 დანართის მე-12 პუნქტის 

შესაბამისად. ხმაურის კონტროლის გეგმებში მოცემულია კონტრაქტორებისთვის საჭირო 

ყველა ინფორმაცია, მშენებლობით გამოწვეული ხმაურის მართვის და კონტროლისთვის. 

ხმაურის კონტროლის გეგმები სააგენტოსა და კონტრაქტორებს შორის ხელშეკრულების 

ნაწილია. SPS არ მოითხოვს ADB–ს მიერ კონტრაქტორების დოკუმენტების განხილვას და 

დამტკიცებას, როგორიცაა ხმაურის კონტროლის გეგმები. ამის მიუხედავად, ADB–მ 

გადახედა ხმაურის კონტროლის გეგმებს და წარმოადგინა კომენტარები. 

 

20. ზიანის მხრივ, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის ზიანის მიყენების საფუძველი არ 

არის დადგენილი და ანგარიშში მოცემული მტკიცება, რომ ADB–ს მიერ ხმაურის 

კონტროლის გეგმების არგანხილვამ „შეიძლება გამოიწვიოს ხმაურის უფრო მაღალი დონე“, 

ზოგადი და ჰიპოთეტური ხასიათისაა. ანგარიშში არ არის მოცემული ხმაურის 

არაადეკვატური შემცირებული დონის დამადასტურებელი ფაქტი და არც მიზეზობრივი 

კავშირი ხმაურის დონესა და ADB–ს მიერ ხმაურის კონტროლის გეგმების ოფიციალურად 

არგანხილვას შორის. ასევე არ არის აღიარებული, რომ ხმაურის კონტროლის გეგმები 

განიხილეს კვალიფიციურმა ექსპერტებმა, სამუშაოებზე გაფორმებული კონტრაქტების 

შესაბამისად.. 

 

21. დასკვნა. შეუსაბამობებზე CRP–ს დასკვნები არ ემყარება SPS–ის მოთხოვნებს. SPS არ 

ითვალისწინებს მონაცემთა შეგროვების სპეციფიკურ მეთოდებს თითოეულ შემთხვევაში, 

საბაზისო მაჩვენებლის. ფაქტიურად, ADB–ს მიერ მიღებული მიდგომა უფრო ფრთხილია. 

CRP–ს დასკვნა ხმაურის კონტროლის გეგმებთან დაკავშირებით ასევე არ ემყარება ADB-ს 

პოლიტიკას და პროცედურულ მოთხოვნებს. ზიანის თვალსაზრისით, ანგარიშში 

მითითებული ზიანის მიყენება ჰიპოთეტური და ზოგადი ხასიათისაა და არ არის 

დასაბუთებული მტკიცებულებებით. ხმაურთან დაკავშირებული მხოლოდ ერთი საჩივარი 

დაფიქსირდა პროექტის საჩივრების განხილვის მექანიზმის ფარგლებში. რეგულარული 

მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ ხმაურის დონე ძირითადად პროექტით 

გათვალისწინებული ლიმიტების ფარგლებში იყო. 
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D. ფიზიკური კულტურული რესურსები 

22. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB–მ არ 

შეასრულა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური შემოწმების ვალდებულება 

ფიზიკური კულტურული რესურსების კუთხით და მონიტორინგის და ზედამხედველობის 

ვალდებულება, ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე შესაძლო უარყოფითი ზეგავლენის 

შეფასების და შემცირებისთვის. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB–ს მიერ ფიზიკური 

კულტურული რესურსების საკითხში ვალდებულებების შეუსრულებლობით, ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფ პირებს მიადგათ არსებითი პირდაპირი ზიანი. 

23. ხელმძღვანელობის პასუხი. SPS პოლიტიკის მე-2 და მე-4 პრინციპის შესაბამისად, გზშ-ში 

გათვალისწინებული იყო ზეგავლენა ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე, კერძოდ 

ლანდშაფტის მხრივ. გზშ-ს მეთოდოლოგია ითვალისწინებდა შემამსუბუქებელი ზომების 

იერარქიას SPS პოლიტიკის „დაცვის N1 მოთხოვნის“ მე-4 პრინციპის შესაბამისად, 

ზეგავლენის მაქსიმალური პრევენციით. შედეგად, გზების დეპარტამენტმა შეარჩია გზის 

საბოლოო განლაგება, რომელშიც გათვალისწინებულია ხადას ხეობაში არსებულ ყველა 

ცნობილი კულტურული რესურსი და ლანდშაფტი. 

 

24. CRP–ის დასკვნა შეუსაბამობაზე ემყარება მოსაზრებას, რომ საბჭოს მიერ დამტკიცების 

მომენტისთვის, (i) საბოლოო გზშ არ იყო საკმარისად დეტალური და ყოვლისმომცველი, 

ფიზიკურ კულტურული რესურსების მხრივ; (ii) ყველა პოტენციური სოციალური და 

გარემოზე ზემოქმედება და რისკი არ გამოვლენილა და (iii) ზემოქმედების და რისკების 

შემამსუბუქებელი ზომები არ იყო გათვალისწინებული დაცვის გეგმებში. მიუხედავად 

აღიარებისა, რომ საბაზისო შეფასება შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო საბჭოს მიერ 

დამტკიცებამდე, ჩატარდა საბაზისო კვლევები, ხოლო ფართო საკითხები შეტანილი იყო 

გზშ-ში გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში, რაც მოითხოვს ამ სამუშაოს ჩატარებას 

მშენებლობის დაწყებამდე. გათვალისწინებული იყო მოთხოვნები კონტრაქტორებისთვის, 

ჩაეტარებიათ მშენებლობამდე წინასწარი კვლევა, ყოვლისმომცველი 5-ფაზიანი 

არქეოლოგიური სტრატეგიის შესაბამისად; PMCSC კულტურული მემკვიდრეობის 

მობილიზებისთვის, მიწის სამუშაოების მონიტორინგისთვის. საქართველოს მთავრობას 

ეცნობა, რომ თუ მშენებლობამდე ჩატარებული კვლევებით მნიშვნელოვანი საკითხები 

გამოირკვეოდა, შედეგად შესაძლოა დამდგარიყო პროექტით გათვალისწინებული გზის 

მარშრუტის შეცვლის აუცილებლობა. გამოყენებული მიდგომის შედეგად, (i) მშენებლობის 

დაწყებამდე გამოვლინდა ფიზიკურ კულტურული ობიექტები და (ii) ფიზიკური 

კულტურული ობიექტების კონსერვაცია SPS-ის გარემოს დაცვის პოლიტიკის მე-11 

პრინციპის შესაბამისად. როგორც ასეთი, გზშ-ით განისაზღვრა ფიზიკურ კულტურული 

ობიექტების შეზღუდვები პროექტის დამტკიცებისას და შესაბამისად მოიცავდა 

მნიშვნელოვან დამატებით მოთხოვნებს, რომლებიც უნდა შესრულებულიყო მშენებლობის 

დაწყებამდე. 

 

25. საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდეგ, განხორციელდა 5 ფაზიანი არქეოლოგიური 

სტრატეგია. ფიზიკური კულტურული ობიექტების კონსერვაციის უზრუნველსაყოფად, 

შემუშავდა კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი სამოქმედო გეგმა (CHგენდერული 

სამოქმედო გეგმა), რომელიც ქმნის (i) ძეგლების და კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტების რეესტრს გზის 600 მეტრიან ბუფერში და მათი მნიშვნელობის და ფიზიკური 

მდგომარეობის რეესტრს; (ii) პოტენციური ზემოქმედების შეფასება და (iii) შემამსუბუქებელი 
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ზომები. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულმა სააგენტომ შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა, 

რომელიც ახლა ხორციელდება PMCSC კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის 

მხარდაჭერით. კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 

განსაზღვრული ძირითადი აქტივობები მოიცავდა დეტალურ არქეოლოგიურ კვლევებს ცხრა 

ობიექტზე, რაც ამჟამად დასრულებულია. ამ ობიექტებზე სამშენებლო სამუშაოებზე 

ნებართვა გაიცემოდა მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

დამტკიცების შემდეგ. ამასთან, ADB-ს ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა 

კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტების (GEOGRAGTIC) ჩართულობა, ისტორიულ-

კულტურული საცნობარო გეგმის შემუშავებით, ხეობაში ფიზიკური კულტურული 

ობიექტების კონსერვაციის უზრუნველსაყოფად. 

 

26. CRP–ს მიერ შეუსაბამობის დასკვნის მიხედვით, ADB არასაკმარისად იყო ჩართული 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუშაობის განხილვაში და 

საკმარისად არ უზრუნველყოფდა გამოვლენილი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების 

შეფასებას პოტენციური ზემოქმედების მხრივ. CRP–ს დასკვნა, რომ ADB არასაკმარისად 

მიმოიხილავდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუშაობას, არ 

ემყარება SPS–ის ან ADB–ს პოლიტიკის რომელიმე მოთხოვნას ან პროცედურას. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულს სააგენტოს სამუშაოს შესრულება დაავალა 

გზების დეპარტამენტმა და კონტრაქტორმა და ამ სახელშეკრულებო შეთანხმების 

გათვალისწინებით, გზების დეპარტამენტი და კონტრაქტორი, პირველ რიგში 

პასუხისმგებელნი იყვნენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

შესრულებული სამუშაოს განხილვაზე. ამის მიუხედავად, ADB–მ განიხილა კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშები და საჭიროების შემთხვევაში 

წარმოადგინა კომენტარები. Geographic–ის მიერ გამოვლენილ დამატებით კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებთან დაკავშირებით, ამ ობიექტების მართვის რეკომენდაციები 

გათვალისწინებულია კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმებში, რომლებიც შედის 

სამუშაო ხელშეკრულებებში, SPS–ის მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

27. ზიანის თვალსაზრისით, CRP დასკვნა მოცემულია შეფასების გარეშე, მიზეზობრივად 

აკავშირებს ზიანს ADB–ს შეუსაბამობასთან. ფიზიკური კულტურული რესურსების 

კონსერვაციის უზრუნველსაყოფად მსესხებლის მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი 

სამუშაოების ფონზე, CRP–ს დასკვნის საფუძველი გაურკვეველია. 

 

28. დასკვნა. გზშ-ში გათვალისწინებულია ფიზიკური კულტურული რესურსების ლიმიტები 

და მკაფიო აშკარა არჩო ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, 5 ფაზიანი არქეოლოგიური 

სტრატეგიის მეშვეობით. ფიზიკური კულტურული რესურსების სრული შეფასება პროექტის 

ზონაში განხორციელდა SPS–ის შესაბამისად და მნიშვნელოვანი ძალისხმევით, მათ შორის 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს და Geographic-ის 

სპეციალისტის ჩართულობით. ADB-მ ხელი შეუწყო მსესხებელს დამატებითი ზომების 

მიღებაში ფიზიკური კულტურული რესურსების კონსერვაციის უზრუნველსაყოფად, SPS–ის 

მოთხოვნების შესაბამისად. ამ ზომებში შედის (სრულ განაკვეთზე) კულტურული 

მემკვიდრეობის მონიტორინგის სპეციალისტების ჩართულობა (პირველი ADB-ს მიერ 

დაფინანსებული პროექტებისთვის საქართველოში), რომლებიც ყოველდღიურად ადგილზე 

იმყოფებიან, პროექტის და ისტორიული კულტურული საცნობარო გეგმის შემუშავების 
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გასაკონტროლებლად. ამასთან, ADB–მ გამოყო გარემოსდაცვითი საკითხების ოფიცერი, 

დამატებითი ზედამხედველობისთვის, ობიექტების ყოველკვირეული შემოწმებების და 

ანგარიშგების საშუალებით, აგრეთვე საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის 

ექსპერტის ჩართულობით, რაც უზრუნველყოფს კომპლექსურ შემოწმებას, ფიზიკური 

კულტურული რესურსების დაცვის მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

 

29. ხელმძღვანელობა აღიარებს, რომ ფიზიკური კულტურული რესურსების საბაზისო 

მონაცემები შეზღუდული იყო პროექტის შეფასების ეტაპზე და ამ საკითხის 

გამოუსწორებლობის შემთხვევაში შესაძლოა გამოეწვია სავარაუდო ზიანი პროექტის 

განხორციელების დროს. ამის გათვალისწინებით, არქეოლოგიური 5 ფაზიანი სტრატეგიის 

ეფექტურმა განხორციელებამ და საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდეგ ჩატარებულმა 

დამატებითმა შეფასებებმა დიდწილად შეამცირა ეს რისკი. ამასთან, ხელმძღვანელობა 

ყურადღებით ეკიდება ნარჩენი რისკების საკითხს მჭიდროდ თანამშრომლობს 

მსესხებელთან, რათა უზრუნველყოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს და Geographic-ის კვლევების შედეგების დროულად შესრულება. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე ზემოქმედების შესაფასებლად და 

შესამცირებლად გატარებული მნიშვნელოვანი ზომების გათვალისწინებით, CRP–ს დასკვნის 

საფუძველი არ ემყარება ADB-ს პოლიტიკის და პროცედურების მოთხოვნებს. რაც შეეხება 

ზიანს, სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა ფიზიკური კულტურული რესურსების 

ობიექტების მახლობლად, მარეგულირებლის (კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო), სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტის და გზების 

დეპარტამენტის წინასწარი თანხმობის გარეშე. ანგარიშის დასკვნა, რომ "[გამოვლენილმა 

შეუსაბამობამ] გამოიწვია პირდაპირი და მატერიალური ზიანის რისკი", არ გვაძლევს მყარ 

მიზეზობრივ კავშირს გამოვლენილ შეუსაბამობას და ზიანის რისკს შორის. 

 

E.I უარყოფითი სოციალური ზემოქმედება 

30. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB-მ არ 

შეასრულა SPS-ის ფარგლებში საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური შემოწმების 

პასუხისმგებლობა, რადგან არ უზრუნველყო, რომ გზშ-ში და გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმაში (i) "გამოვლინდა და ეფექტურად შემცირდა უარყოფითი სოციალური ზემოქმედება, 

რომელიც წარმოიქმნება, მიწის გარკვეულ მონაკვეთებზე მოსახლეობის წვდომის 

შეზღუდვის შედეგად (iii) გამოავლინა პროექტის ლანდშაფტზე ზემოქმედების უფრო ფართო 

სოციალური შედეგები; და (iv) უზრუნველყო საკმარისი იდენტიფიკაცია და შემცირება 

საოპერაციო ეტაპზე არასასურველი სოციალური ზემოქმედებისა, განსაკუთრებით ნაგვის, 

ნარჩენების და  საზოგადოების უსაფრთხოების მხრივ. ” ანგარიშში ასევე ნახსენებია ADB–ს 

შეუსაბამობა SPS-ის გარემოს დაცვის მოთხოვნების 56-ე პუნქტის და მე-2 და მე-4 

პრინციპების მოთხოვნებთან, რადგან საბჭოს მიერ განხილვამდე არ დაადასტურა, რომ 

მოხდა პროექტის ყველა ძირითადი პოტენციური გავლენის და პროექტის რისკების 

იდენტიფიცირება; და რომ პრევენციის, მინიმიზაციის და შემსუბუქების ზომები სათანადოდ 

იქნა ჩართული დაცვის გეგმებში და პროექტის დიზაინში. 

 

31. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB-მ არ შეასრულა „პროექტის განხორციელებამდე 

დადგენილი პასუხისმგებლობები, სოციალური რისკის ეფექტური შემცირების მხრივ, 

რომელიც დაკავშირებულია კონტრაქტორების მიერ კერძო მიწაზე წვდომის საკითხზე 
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მოლაპარაკებასთან, რამაც გამოიწვია ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირთათვის პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანის მიყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა ნაწილობრივ 

გამოსწორდა პროექტის განხორციელებისას მიღებული ზომებით, კვლავ რჩება პრობლემები 

და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის პირდაპირი და არსებითი ზიანის მიყენების 

რისკები“. შემდგომ, ანგარიშში მითითებულია, რომ კვლავ არსებობს ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირებისთვის პირდაპირი და არსებითი ზიანის მიყენების რისკი ნაგვის/ნარჩენების 

და მოსახლეობის უსაფრთხოების მხრივ.  

 

E.2. დადებითი ზემოქმედება და სარგებელი 

35. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB–მ არ 

შეასრულა საოპერაციო ინსტრუქციის C3 ნაწილით გათვალისწინებული ფუნქცია - ADB-ს 

ოპერაციებში სოციალური მიმართულებების ჩართვის მხრივ, რათა უზრუნველყოს, რომ 

საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე პროექტის სოციალური საკითხების ანალიზში განისაზღვრა 

ზომები პროექტის მიერ სოციალური სარგებლის მაქსიმალურად გასაზრდელად. ამასთან, 

ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB_მ არ შეასრულა საოპერაციო ინსტრუქციის C3/OP ნაწილით 

გათვალისწინებული ვალდებულება უზრუნველეყო, რომ პროექტის დიზაინი 

მაქსიმალურად ზრდიდეს პროექტით მიღებულ სოციალურ სარგებელს. ანგარიშში არ არის 

ნახსენები გამოვლენილ შეუსაბამობასთან დაკავშირებული ზიანი.  

 

36. ხელმძღვანელობის პასუხი. სოციალური მიმართულებები გამოვლინდა, გაანალიზდა და 

დაიხვეწა პროექტის მომზადების და განხორციელების დროს, საოპერაციო ინსტრუქციის 

C3/OP ნაწილის შესაბამისად. მომზადდა სიღარიბის და სოციალური საკითხების საწისი 

ანალიზი (IPSA) კონცეფციის შემუშავების ეტაპზე. შემდეგ, ჩატარდა სოციალური ანალიზი 

პროექტის დაპროექტების ეტაპზე და მისი დასკვნები შეტანილია სიღარიბის შემცირების და 

სოციალურ სტრატეგიაშიც, ასევე გზშ, მიწის შეძენის და განსახლების გეგმა და გენდერული 

სამოქმედო გეგმა. ამასთან, საზოგადოების საჭიროებების შეფასება მოამზადა 

კვალიფიციურმა რეგიონალურმა სამოქალაქო ორგანიზაციამ, პროექტის განხორციელების 

ადრეულ ეტაპზე, ხადას ხეობის განვითარების გეგმის მომზადების და მისი 

პრიორიტეტული საინვესტიციო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად. 

საზოგადოების საჭიროებების შეფასება ემყარებოდა ფართომასშტაბიან საველე სამუშაოებს, 

მათ შორის 11 ფოკუს ჯგუფის დისკუსიას და 185 სწრაფ გამოკითხვას (ხეობის მოსახლეობის 

50%). სოციალური საკითხები სათანადოდ იქნა შეტანილი პროექტის დიზაინში და (i) 

ემყარება სანდო მონაცემებს და შეფასებებს; (ii) ასახულია საპროექტო დოკუმენტებში 

(გენდერული სამოქმედო გეგმა, ხადას ხეობის განვითარების გეგმა და სამუშაოს 

კონტრაქტები); და (iii) გამყარებულია საკმარისი რესურსებით და განხორციელების 

ზომებით. 

 

37. დასკვნა. შეუსაბამობის შესახებ დასკვნა არ ემყარება SPS-ს ან ADB პოლიტიკის და 

პროცედურების მოთხოვნებს და მოცემულია არასწორი ვარაუდით, რომ პროექტის დიზაინი 

არ ითვალისწინებს სოფლის ინფრასტრუქტურის შემუშავებას და რომ პროექტს არანაირი 

დადებითი გავლენა არ ექნება, რაც რეალურად არ შეესაბამება სიმართლეს და 

ეწინააღმდეგება (i) პროექტის შედეგს და შედეგების ინდიკატორებს; (ii) ორი სამუშაო 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ბიუჯეტს, მცირე მასშტაბის სოციალური 

ინფრასტრუქტურის განსახორციელებლად, ასევე საკონსულტაციო ხელშეკრულებით, 
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ვიზიტორთათვის მრავალფუნქციური ცენტრის შესაქმნელად და შესაბამისი ტრეინინგების 

უზრუნველსაყოფად; (iii) კანალიზაციის სისტემის გაუმჯობესება სოფელ წკერეში, 

წყალმომარაგების სისტემების გაუმჯობესება სოფელ ბედონში და ბენიან-ბეგონში და წკერე-

ბეგონის დამაკავშირებელი გზის გაუმჯობესება; და (iv) პრიორიტეტული საინვესტიციო 

პროგრამის მომზადება და საზოგადოების განვითარების ინიციატივები ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის შესაბამისად. ამრიგად, ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ პროექტი 

შემუშავებულია და განხორციელდა საოპერაციო ინსტრუქციის მე-3 ნაწილთან სრულ 

შესაბამისობაში. როგორც AM პოლიტიკის მე-3 მუხლშია მითითებული. „შეუსრულებელი 

მოლოდინები“, რომლებიც არ წარმოქმნიან უშუალო და მატერიალურ ზიანს, პროექტის 

არგანხორციელების სიტუაციასთან შედარებით, ამოღებული უნდა იყოს შესაბამისობის 

დადგენის ანგარიშიდან. 

 

F. გენდერი 

38. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში მითითებულია, რომ ADB-

მ არ შეასრულა კომპლექსური შემოწმების და განხილვის SPS-ით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები, რადგან (i) არც საზოგადოების უსაფრთხოების გენდერული საკითხები და 

არც საოპერაციო ეტაპის ზემოქმედების გენდერული საკითხები არ აისახა სათანადოდ 

საბოლოო ჰზშ-ში და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში; და (ii) საბოლოო გზშ-ში არ არის 

მითითებული ადეკვატური შესაძლებლობები პროექტისათვის, დადებითი გენდერული 

ზემოქმედების გასაუმჯობესებლად. ანგარიშში მითითებულია, რომ ქალებისადმი ზიანის 

მიყენება "შეიძლება გამოწვეული იყოს ADB-ს მიერ საზოგადოების უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობამ, თუმცა არ არის სავარაუდო 

საოპერაციო ზემოქმედებასთან მიმართებაში ADB-ს დარღვევებთან დაკავშირებით". 

 

39. ხელმძღვანელობის პასუხი. როგორც ანგარიშში აღინიშნა და SPS-ის გარემოს დაცვის 

კომპონენტის მე-2 და მე-4 პრინციპების შესაბამისად, როგორც გზშ, ასევე გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმა მოიცავს მითითებებს გენდერულ საკითხებსა და ზემოქმედებებზე და 

ითვალისწინებს შემამსუბუქებელ ზომებს გენდერული ზემოქმედების რისკებზე. ამასთან, 

კომპლექსური შემოწმების და განხილვის დროს, ADB–მ დაადასტურა, რომ (i) გამოვლენილია 

პროექტის ყველა მნიშვნელოვანი პოტენციური სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება და 

რისკები; და (ii) ეფექტური ზომები უარყოფითი ზემოქმედების პრევენციის, შემცირების, 

შემცირების ან კომპენსირებისთვის. აღნიშნული შეესაბამება SPS-ის 56-ე პუნქტს და 

სათანადოდ აისახა 2019 წლის 28 მაისის „დაცვის პოლიტიკასთან შესაბამისობის 

მემორანდუმში“. ამასთან, ანგარიშში აღიარებულია, რომ ADB აკმაყოფილებს საოპერაციო 

ინსტრუქციის მე-2 ნაწილის მოთხოვნებს გენდერისა და განვითარების შესახებ (ანგარიშის 

311 პუნქტი).   

 

40. ზიანის მიყენების მხრივ, ანგარიშში არ არის მკაფიოდ დადასტურებული, რომ არსებობს 

სავარაუდო პირდაპირი და მატერიალური ზიანი და რომ ეს გამოწვეულია ADB–ს მიერ SPS–

ის მოთხოვნების შეუსრულებლობით, როგორც ეს მოტხოვნილია AM პოლიტიკის 186-ე 

პუნქტით. ამასთან, არ არის ნახსენები, რომ პროექტმა შექმნა ან გაზარდა გენდერული 

ხარვეზები ან ქალების მიმართ დისკრიმინაცია. გამოვლენილ უარყოფით გავლენას 

საზოგადოების უსაფრთხოებაზე, როგორც ეს მითითებულია გზშ-ში, აქვს შესაბამისი 

შემამსუბუქებელი ზომები, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების, მათ შორის ქალების 
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კეთილდღეობას. პროექტით გათვალისწინებულია შესაბამისი ზომები გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმაში შემავალი შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების 

მონიტორინგისთვის, რათა უზრუნველყოს, რომ ქალებს და დანარჩენ საზოგადოებას არ 

მიადგეს ზიანი. 

 

41. დასკვნა. ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ პროექტის გენდერული ასპექტები 

შემუშავებულია და განხორციელდა SPS–თან სრულ შესაბამისობაში. ანგარიშში ნახსენებია, 

რომ CRP მეტწილად კმაყოფილია, რომ პროექტის რისკების გენდერული ასპექტები და 

უარყოფითი ზემოქმედება სათანადოდ იქნა გამოვლენილი პროექტის დოკუმენტაციის 

სხვადასხვა ნაწილში (ანგარიშის 322-ე პუნქტი). აღსანიშნავია ისიც, რომ გენდერული 

ასპექტები ასახულია გედერულ სამოქმედო გეგმაში, საზოგადოების საჭიროებების 

შეფასებასა და ხადას ხეობის განვითარების გეგმაში. ზიანის თვალსაზრისით, ანგარიშში 

მითითებული ზიანი ჰიპოთეტურია და არ არის გამყარებული მტკიცებულებებით და არ აქვს 

აშკარა კავშირი ADB–ს მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან. 

 

G.3. შემოსავლის და საარსებო წყაროს აღდგენა 

42. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB-მ არ 

შეასრულა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური შემოწმების და მიმოხილვის 

ფუნქციები შემდეგი საკითხების მხრივ: (i) შეზღუდვები საარსებო წყაროს აღდგენის კუთხით 

და (ii) მხოლოდ უკიდურესად დაზარალებული პირებისთვის დახმარების გამოყოფა, 

საარსებო წყაროს აღდგენისთვის. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ამ კუთხით ვალდებულების 

შეუსრულებლობა სავარაუდოდ, ზიანს აყენებს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს. 

 

43. ხელმძღვანელობის პასუხი. SPS–ის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა განსახლების 

გეგმა, მათ შორის დეტალური მისაღები ზომები შემოსავლის აღდგენის და განსახლებული 

პირების საარსებო წყაროს გაუმჯობესებისთვის. SPS–ის თანახმად, არანებაყოფლობითი 

განსახლების პოლიტიკის მე-3 პრინციპი, მიწით კომპენსაცია, მოქმედებს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს შესაძლებელია; დასაშვებია ფულადი კომპენსაცია. მიუხედავად ამისა, 

CRP-მ დაადგინა შეუსაბამობა იმის გამო, რომ საარსებო წყაროს აღდგენა მხოლოდ ფულადი 

კომპენსაციით შემოიფარგლება. ეს დასკვნა ემყარება SPS–ის მე-2 დანართის მე-12 პუნქტს, 

რომლის მიხედვითაც „მსესხებელი/დამკვეთი ასევე უზრუნველყოფს დახმარებას, 

როგორიცაა საკრედიტო საშუალებები, ტრეინინგი და დასაქმების შესაძლებლობები, რათა 

[განსახლებულმა პირებმა] შეძლონ გაიუმჯობესონ, ან მინიმუმ აღადგინონ შემოსავლის 

გამომუშავების შესაძლებლობები, წარმოების დონე და ცხოვრების სტანდარტები, 

განსახლებამდე არსებულ დონემზე.” ამ შემთხვევაში და როგორც განსახლების გეგმაში 

აღინიშნა, მიწით ჩანაცვლება შეუძლებელი იყო, რადგან გზების დეპარტამენტი 

მოკლებულია შესაძლებლობას მართოს დაზარალებული პირების სახელით მიწის 

შეძენისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნა. ფულადი კომპენსაციის სქემა შემუშავდა SPS–ის 

შესაბამისად. შეიქმნა კომპენსაციის მიღების უფლების მატრიცა, რომელიც ითვალისწინებს 

საარსებო წყაროს აღდგენისთვის მკაფიო დებულებებს კულტურების უშუალო ფულადი 

ღირებულების მიღმა, ასევე მოითხოვს ინდივიდუალური შეფასებების საფუძველზე 

მისაღები ზომების დამატებით განხილვას. 
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ფულადი ანაზღაურებას დაემატა დამატებითი ზომები, მათ შორის ნატურით ანაზღაურება, 

ტრეინინგი და სასოფლო-სამეურნეო დამატებითი მხარდაჭერა, SPS–ის მე-2 დანართის მე-9 

და მე-12 პუნქტების შესაბამისად. 

 

44. CRP-ს დასკვნა, რომ საარსებო წყაროს აღდგენა შემოიფარგლებოდა დაზარალებული 

პირების მხოლოდ გარკვეული კატეგორიით, არ შეესაბამება სიმართლეს. ანგარიშში 

შეუსაბამობა ემყარება ფაქტს, რომ შემოსავალის და საარსებო წყაროს აღდგენა 

შემოიფარგლებოდა მხოლოდ იმ პირებით, რომლებმაც დაკარგეს მათი სასოფლო-სამეურნეო 

ან არა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების აქტივების მინიმუმ 10%. როგორც განსახლების 

გეგმაში აღინიშნა და SPS–ის მე-2 დანართის 21-ე პუნქტის შესაბამისად, საარსებო წყაროს 

აღდგენის დახმარება გაიცემა ყველა იმ პირზე, რომელთა საარსებო წყაროზე მოხდა 

ზემოქმედება. "მძიმე ზემოქმედების" შემწეობა წარმოადგენს საარსებო წყაროს აღდგენის 

დამატებით კომპონენტს, სერიოზულად დაზარალებული ოჯახებისთვის.  

 

45. ანგარიშში ზიანის იდენტიფიცირება ემყარება შემოსავლის და საარსებო წყაროს აღდგენის 

პროგრამის არასწორად წარმოებას მხოლოდ "სერიოზულად დაზარალებულ პირებზე". SPS–

ის მე-2 დანართის 21-ე პუნქტის შესაბამისად, მომზადდა შემოსავლის და საარსებო წყაროს 

სტრატეგია, რომლის თანახმად, საარსებო წყაროს აღდგენის დახმარება გადაეხდება ყველა 

დაზარალებულ პირს, რომელთა საარსებო წყაროზეც მოხდა ზემოქმედება. რაც შეეხება 

ფულადი კომპენსაციის შეზღუდვას, დასკვნა როგორც ჩანს არ ითვალისწინებს არაფულადი 

კომპენსაციის პირობებს, რომლებიც მოცემულია უფლებამოსილების მატრიცაში და 

მიმდინარე შეფასებებსა და გეგმებში, რომლებიც ასევე მოიცავს უნაღდო კომპენსაციის 

ელემენტებს, მაგალითად სასოფლო სამეურნეო საკითხებში ტრეინინგს. 

 

46. დასკვნა. შემოსავლის და საარსებო წყაროს განვითარების სტრატეგიამ უზრუნველყო 

ყველა დაზარალებული პირის დახმარება და მოიცავდა არასასოფლო სამეურნეო 

დახმარებას. ამასთან, ანგარიშის დასკვნა ფულადი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შესახებ არ ემყარება SPS-ის მოთხოვნებს. ეს ფაქტობრივი უზუსტობები 

და არა პოლიტიკაზე დაფუძნებული მოთხოვნები, რომლებიც ანგარიშის თანახმად, 

სავარაუდოდ იწვევს ზიანს, არ შეესაბამება SPS-ს და AM პოლიტიკას. 

 

H. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

47. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნახსენებია, რომ ADB-მ არ 

შეასრულა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის და საოპერაციო ინსტრუქციის L3 

ნაწილის მოთხოვნები, რადგან სათანადოდ არ დააფიქსირა (i) კონტრაქტორების დარღვევები 

პროექტის მონიტორინგის ექვსთვიან ანგარიშებში; (ii) დეტალური საინჟინრო პროექტები; 

(iii) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მოხსენებები; და (iv) 

ობიექტების სპეციფიური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები (SEMPS) და საკითხის 

სპეციფიური მართვის გეგმები (TSEMPs), რომლებსაც ამზადებენ კონტრაქტორები. 

 

48. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ინფორმაციის არგასაჯაროება იწვევს ზიანს - "მნიშვნელოვანი 

პროექტის საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რომლებმაც შესაძლოა 

გავლენა იქონიონ დაზარალებული პირების ცხოვრებაზე, დაზარალებულები ვერ 

დარწმუნდებიან, რომ მათი ინტერესები დაცულია." 
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49. ხელმძღვანელობის პასუხი. რეგულარულად წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტების 

სია (ინფორმაციის პროაქტიული გაცემა) ADB-ს ვებგვერდზე დაფიქსირებულია 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის საოპერაციო ინსტრუქციის L3 ნაწილის 

დანართის 2(iii) პუნქტში, რომელიც არ შეიცავს ანგარიშში მითითებულ რომელიმე 

დოკუმენტს. სხვა დოკუმენტები ხელმისაწვდომია მოთხოვნისთანავე და საჭიროებისამებრ 

(ინფორმაციის გაცემა მოთხოვნისამებრ), საოპერაციო ინსტრუქციის L3 ნაწილის დანართის 

მე-6 პუნქტის შესაბამისად. მონიტორინგის ექვსთვიანი ანგარიშები წარმოდგენილი იყო SPS 

მოთხოვნების შესაბამისად. ამის მიუხედავად, ანგარიშში ნათქვამია, რომ ამ ანგარიშებში 

კონტრაქტორის დარღვევების არასათანადოდ აღწერა წარმოადგენს ADB–ს მხრიდან 

ვალდებულების შეუსრულებლობას ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის 

კონტექსტში. ეს არსებითად ადგენს მოთხოვნებს, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკაში და SPS-ში. ანალოგიურად, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა არ ითვალისწინებს დეტალური საინჟინრო პროექტის ან 

კონტრაქტორის დონეზე დაცვის დაგეგმვის დოკუმენტებს, როგორიცაა კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშები ან SEMPS/TSEMPS, ADB–ს მიერ 

დაფინანსებული სამშენებლო კონტრაქტების ფარგლებში. 

 

50. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა არ ადგენს 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნებს, როგორც ეს ანგარიშშია მითითებული, იგი ადგენს 

პრინციპს, რომ ADB–მ უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მის მიერ დაფინანსებულ 

პროექტებზე „მკაფიო, დროული და შესაბამისი ფორმით, რათა გაიზარდოს 

დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობა არსებით საკითხებზე ქონდეთ ურთიერთობა 

ADB-სთან. ეს შეესაბამება SPS-ის მოთხოვნას, რომლის მიხედვით "ინფორმაცია 

[დაზარალებულ პირებზე] უნდა გაიცეს მათთვის მისაღები ფორმით და მათთვის გასაგებ 

ენაზე". ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის და SPS–ის თანახმად, ADB–მ 

მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩაატარა საზოგადოებისთვის პროექტთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის მისაწოდებლად. მაგალითად: 

 

 საინჟინრო პროექტი. მიუხედავად იმისა, რომ დეტალური პროექტი თავისთავად არ 

იყო პროაქტიული ფორმით გაზიარებული, ყველა შესაბამისი ინფორმაცია პროექტის 

შედეგებზე და დიზაინზე საჯაროვდება როგორც ონლაინ, ისე ადგილზე. დეტალური 

და მაღალი ხარისხის ფერადი რუქები ხელმისაწვდომია სოფლების დონეზე, პირობითი 

ნიშნებით და აღნიშვნებით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. რუქები საშუალებას 

აძლევს დაზარალებულებს გაეცნონ პროექტის შედეგებს, მათ შორის მაგალითად 

სამუშაო მისასვლელ გზებს და ნარჩენების გატანის ადგილებს, მათ სახლებთან და 

სოფლებთან მიმართებაში. 

 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშები. პროექტის 

ფარგლებში მომზადდა და გასაჯაროვდა ორი შემაჯამებელი დოკუმენტი, რომელიც 

აღწერს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დასკვნებს და 

კულტურული მემკვიდრეობის მართვის საკითხებს: (i) „მოკლე ინფორმაცია 

დაინტერესებული მხარეებისთვის“, რომელიც ემსახურება კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დასკვნების და მიღებული ზომების  

შეჯამებას კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასების, პრევენციის და 
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შემცირების მიზნით; და (ii) შემაჯამებელი მოხსენება, რომელიც მოიცავს 2018 წლიდან 

პროექტის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ზომების კონტექსტს, 

სტრუქტურას და განხორციელებას. დამოუკიდებელი და ავტორიტეტული ექსპერტის 

მიერ ჩატარებულ შემაჯამებელ ანგარიშში შეფასდა პროექტის დაწყების დღიდან ADB–ს 

მიერ ჩატარებული კომპლექსური შემოწმებები (და მათი განხორციელება). CRP ამ 

მნიშვნელოვან დოკუმენტს თავის ანგარიშში არ იხსენიებს. 

 SSEMP/TSEMP. პროექტის ფარგლებში მომზადდა და გასაჯაროვდა SEMP და TSEMP-ის 

შეჯამებები, დაინტერესებული მხარეებისთვის ხელმისაწვდომი და ადვილად გასაგები 

ინფორმაციის მისაწოდებლად. ამ შეჯამებებში მოცემულია ყველა ძირითადი 

სამშენებლო ობიექტის და რეცეპტორების გეოგრაფიული მონაცემები/ჩამონათვალი და 

განმარტავს მართვის გეგმებს. გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები 

განხილულია, საკვანძო შემარბილებელ ზომებთან, მონიტორინგთან და ანგარიშგების 

მოთხოვნებთან ერთად. 

 

51. პროექტის ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (სქოლიო 1) და 

პროექტის ადგილობრივი საინფორმაციო ცენტრი მითითებულია N2 დანართში. როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, ტექნიკური დოკუმენტებიდან ინფორმაცია (მაგ. დაცვის გეგმები 

კონტრაქტორის დონეზე) გასაჯაროვებულია, პროექტის დაინტერესებული მხარეებისთვის 

ხელმისაწვდომი და შესაბამისი ფორმით. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ანგარიშშ 

დაფიქსირებულია სავარაუდო ზიანის მიყენება ტექნიკური დოკუმენტების არგასაჯაროების 

გამო, იმ ფაქტის იგნორირებით, რომ ამ დოკუმენტებიდან საკვანძო ინფორმაცია 

საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია. საჩივარი, რომელსაც CRP განიხილავს, ასევე არ 

აფიქსირებს ტექნიკური დოკუმენტების არგამჟღავნების საფუძველზე. პროექტთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის პოტენციური 

ნარჩენი რისკი ჰიპოთეტურია და არ წარმოადგენს "პირდაპირ და არსებით ზიანს" AM 

პოლიტიკის კონტექსტში. 

 

52. დასკვნა. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის მოთხოვნა, რომ ინფორმაცია 

გაიცეს „მკაფიო, დროული და სათანადო წესით“, დაკმაყოფილდა მნიშვნელოვანი მიღებული 

ზომით, უზრუნველყოფილი იყოს დოკუმენტების მნიშვნელოვანი და ხელმისაწვდომი 

შეჯამებები, რომლებიც ძალზე ტექნიკური ხასიათისაა. CRP–ს დასკვნა, რომ ძირითადი 

ტექნიკური დოკუმენტები უნდა გასაჯაროვებულიყო, არ ემყარება ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის ან SPS–ის მოთხოვნას და წარმოადგენს დამატებით 

მოთხოვნას ან სტანდარტს, რომელიც არ შედის ADB-ს პოლიტიკასა და პროცედურებში. 

CRP–ს მიერ სავარაუდო ზიანის დაკავშირება ტექნიკური დოკუმენტების არარსებობასტან, 

რომლებიც არ არის საჭირო პროაქტიული ფორმით გამჟღავნდეს ADB პოლიტიკის და 

პროცედურების შესაბამისად, არ არის გამყარებული AP, SPS და AM პოლიტიკით. 

 

 

 

 

 

I. ADB-ს მიერ მონიტორინგის და ზედამხედველობის წარმოება 
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53. CRP-ს დასკვნა შესაბამისობის და ზიანის საკითხზე. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ADB–მ არ 

შეასრულა SPS_ის 58(iv) პუნქტი და საოპერაციო ინსტრუქციის F1 ნაწილის 28-ე პუნქტი, 

რადგან  (i) CRP არ თვლის, რომ მიღებული ზომები შეესაბამებოდა პროექტის რისკებს და 

ზეგავლენებს“ და (ii) „ასევე არ არსებობს დამადასტურებელი საბუთი, რომ ADB-მ მოსთხოვა 

გზების დეპარტამენტს მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და 

განხორციელება“.  

 

54. ანგარიშში ნათქვამია, რომ კონტრაქტორების მხრიდან მუდმივმა არაკომპეტენტურობამ 

ზიანი მიაყენა დაზარალებულ პირებს, თემებსა და გარემოს და მუდმივად უქმნის რისკებს. 

 

55. ხელმძღვანელობის პასუხი. ანგარიშის მიხედვით, კონტრაქტორების მიერ 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა წარმოადგენს ADB–ს პოლიტიკის და პროცედურების 

დარღვევას. როგორც დამფინანსებელი, ADB არ არის პასუხისმგებელი ხელშეკრულების 

განხორციელებაზე და არ არის კონტრაქტორების სახელშეკრულებო მხარე, როგორც 

პირდაპირ არის მითითებული ADB–ს შესყიდვების პოლიტიკის მე-9 პუნქტში (2017). AM 

პოლიტიკის 148-ე პუნქტის მიხედვით, ”შესაბამისობის განხილვაში არ უნდა იყოს 

გათვალისწინებული: (i) საჩივრები, რომლებიც ეხება სხვა მხარეების პასუხისმგებლობას, მაგ. 

მსესხებლის, შემსრულებელი უწყების ... (ii) საჩივრები, რომლებიც არ უკავშირდება ADB–ს 

შეუსაბამობას საოპერაციო პოლიტიკასა და პროცედურებთან. ანგარიშში ნახსენები 

საკითხები (მაგ.: დროებითი ობიექტებისთვის დამტკიცება, დაზიანებული წყლის მილების 

დაფიქსირება, ფიზიკური კულტურული რესურსების ობიექტების უკეთ შემოღობვა.) 

რამდენიმე თვის განმავლობაში ღია იყო და მათი უმეტესობა გადაწყდა ანგარიშის 

გამოქვეყნების შემდეგ. ობიექტზე წვდომის არარსებობამ ნოემბრიდან აპრილამდე და 

„კოვიდ-19-ის“ მომდევნო ტალღებმა არსებითად და უარყოფითად იმოქმედა ზოგიერთ 

საკითხის დროულ გადაწყვეტაზე. ADB–ს ფუნქციაა პროექტის ზედამხედველობა და 

მონიტორინგი და დაცვის მექანიზმებთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს ასრულებს 

მთავრობა. ADB–მ შეასრულა ფუნქცია გზების დეპარტამენტის აქტიური მხარდაჭერით. 

პროექტისთვის შეიქმნა უპრეცედენტო და ძლიერი მონიტორინგის სისტემები, მათ შორის, 

დამატებითი პერსონალის მობილიზება და ობიექტის ყოველკვირეული შემოწმებების 

ჩატარება საშუალებას აძლევდა ADB-ს თვალყური ედევნებინა და დახმარებოდა საკითხების 

მაქსიმალურად გადაწყვეტაში, SPS-ის 44-ე პუნქტის შესაბამისად. ამასთან, დადასტურდა 

საჩივრების გადაწყვეტის მექანიზმის ეფექტურობა დაინტერესებული მხარეების 

პრობლემატური საკითხების გადასაწყვეტად. ზიანის თვალსაზრისით, ანგარიშში არ არის 

განსაზღვრული დაზარალებული პირებისთვის მიყენებული ფაქტობრივი, პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანი, ხოლო გამოვლენილი "ზიანი" უფრო უკავშირდება კონტრაქტორის 

არაკომპეტენტურობას, ვიდრე ADB-ს შესაბამისობას მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან. 

 

56. ანგარიშში მოცემული დასკვნები არ ითვალისწინებს, რომ პროექტის მფლობელია 

მსესხებელი და ADB ასრულებს დამფინანსებლის ფუნქციას და არა პროექტის 

განმახორციელებლის. ADB აგრძელებს პროექტის განხორციელების მონიტორინგს და 

ზედამხედველობას მისი საოპერაციო პოლიტიკის და პროცედურების შესაბამისად. 

პროექტის სამუშაო ჯგუფი ყოველკვირეულად ხვდება გზების დეპარტამენტს, 

კონტრაქტორებს და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტს, შეთანხმებული 

მაკორექტირებელი მოქმედებების მიმდინარეობის განსახილველად. ეს ქმედებები 
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სისტემატურად და დეტალურად აისახება ყოველკვირეული მონიტორინგის ანგარიშებში და 

დაცვის ქმედებების საკონტროლო უწყისში, რომელიც წარმოადგენს პროექტის მთავარ 

მონიტორინგის ინსტრუმენტს. მიდგომა შეესაბამება საოპერაციო ინსტრუქციის FL ნაწილის 

28-ე პუნქტს, რომელიც მოითხოვს, რომ "მსესხებელმა/დამკვეთმა უნდა შეიმუშაოს და 

განახორციელოს შესაბამისი მაკორექტირებელი ზომების გეგმა, ADB–სთან შეთანხმებით, 

დაცვის კუთხით არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად." ამასთან, ADB ატარებს სესხის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მსესხებლის დაცვასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების რეგულარულ მონიტორინგს და განხილვას და მაკორექტირებელი 

ზომების განსაზღვრას იმ მიმართულებებში, სადაც გამოვლენილია შეუსაბამობა. სესხის 

ხელშეკრულების დაცვის საკითხთან დაკავშირებული 12 პირობიდან 10 შესრულებულია, 

ხოლო 2 ნაწილობრივ შესრულდა, გარკვეული ნებართვების გაცემის შეფერხების და 

ზოგიერთი საჩივრის გადაწყვეტის გაჭიანურების გამო. SPS–ის 58 (iv) პუნქტის შესაბამისად, 

ADB–მ გააფრთხილა გზების დეპარტამენტი და მსესხებელი შეუსაბამობების შესახებ, 

მიღებული იქნა მაკორექტირებელი ზომები (მაგ.: განსახლების გეგმის განხორციელების 

ანგარიშების დამტკიცების შეჩერება) და გაუწია დახმარება შეუსაბამობის გამოსწორებაში. 

ამასთან, პროექტის გუნდმა შეაფასა ADB–ს პროექტის განხორციელების მონიტორინგის 

სისტემაში (EOPs) დაცვის ინდიკატორი განსაზღვრა როგორც „რისკის ქვეშ“ პირველ და 

მეორე კვარტლებში, გადაუწყვეტელი საკითხების მოგვარების დაჩქარების მიზნით. 

მნიშვნელოვანი პროგრესი დაფიქსირდა Q3 2022 წლის მესამე კვარტალში (სქოლიო 10). 

 

57. დასკვნა. ანგარიშში მოცემული დასკვნები შეუსრულებლობის კუთხით წარმოადგენს არა 

ADB-ს პოლიტიკის და პროცედურების დარღვევას, არამედ სამუშაოების კონტრაქტორების 

მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევას. ანგარიშში ზიანის მიყენება არ არის 

განსაზღვრული როგორც ADB–ს ბრალეულობით, როგორც ეს გათვალისწინებულია AM 

პოლიტიკის 147-ე პუნქტით, არამედ უფრო უკავშირდება სამუშაოების კონტრაქტორების 

მიერ ვალდებულებების დარღვევას. ანგარიშში მითითებული დარღვევა ასევე 

ეწინააღმდეგება ანგარიშში მოცემულ სხვა განცხადებებს, რომლებიც დადებითად აფასებენ 

ADB–ს მიერ ჩატარებულ მონიტორინგს და ზედამხედველობას: ”CRP აღნიშნავს, რომ სხვა 

პროექტებთან შედარებით, რომლებიც CRP-მ ადრე განიხილა, ADB–მ ჩვეულებრივზე მეტი 

გააკეთა მოცემულ პროექტში სათანადო მონიტორინგის და ზედამხედველობის პრაქტიკის 

კუთხით" (პუნქტი 421); ”შიდა ანგარიშგებაში არ არსებობს კონტრაქტორების მეთოდებში 

მნიშვნელოვანი ცვლილების ფაქტები გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების 

მართვის და დაცვის საკითხში, ADB–ს მიერ ჩატარებული მონიტორინგის და 

ზედამხედველობის შედეგად” (პუნქტი 431); და "ADB ყურადღებით მოეკიდა 

ინდივიდუალური შესაბამისობის საკითხებს, რომლებიც გამოვლენილია ამ სფეროში 

PMCSC-ს და გზების დეპარტამენტის მიერ; თუმცა, არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, 

რომ შესაძლოა საჭირო იყოს მეტი ზომების მიღება" (პუნქტი 431). ხელმძღვანელობა 

გააგრძელებს მსესხებელთან მუშაობას პროექტით გათვალისწინებული დაცვის მექანიზმების 

გასაუმჯობესებლად. 

 

58. ხელმძღვანელობა ასევე აღნიშნავს, რომ ADB–ს მონიტორინგის და ზედამხედველობის 

შეფასება არ შედის არც საჩივარში და არც შესაბამისობის მიმოხილვის კომპეტენციაში. 

ამრიგად, ეს ნაწილი ამოღებული უნდა იყოს CRP–ს საბოლოო ანგარიშიდან, AM პოლიტიკის 

148(i) და (ii) პუნქტების და 186-ე პუნქტის შესაბამისად. 
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C. პროექტის ოპტიმიზაციის საკითხები 

59. პროექტის ოპტიმიზაციის კუთხით არსებული დარღვევები. პროექტის სირთულის და 

პოტენციური ზემოქმედების გათვალისწინებით, პროექტის დიზაინში გათვალისწინებულია 

რამდენიმე კომპონენტი, რომელიც სცილდება ADB პოლიტიკის და პროცედურების 

მოთხოვნებს, მაგალითად, ძლიერი მიდგომა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის 

კუთხით. პროექტში გამოიყენებოდა უწყვეტი და ადაპტირებული მიდგომა დაცვის ზომების 

მართვის მიმართ, რაც უზრუნველყოფს, რომ შემამსუბუქებელი ზომები საჭიროებისამებრ 

ხორციელდება პირობების შეცვლას და ობიექტისთვის სპეციფიურ მონიტორინგის შედეგებს. 

2021 წლის დასაწყისში სამუშაოების დაწყების შემდეგ, ADB-მ და მსესხებელმა გადადგეს 

რამდენიმე ნაბიჯი, რომ პროაქტიულად გადაწვიტონ პრეტენზიები და გაზარდონ პროექტის 

განხორციელების ხარისხი. ბოლო 15 თვის განმავლობაში შეიქმნა სამოქმედო გეგმა, CRP–

სანგარიშში გამოვლენილი ხარვეზების გადასაწყვეტად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

ქმედებებმა საგრძნობი შედეგი გამოიღო, ხელმძღვანელობა აღიარებს, რომ არსებობს მეტი 

ოპტიმიზაციის საჭიროება პროექტის განხორციელების გარკვეული ასპექტების კუთხით. 

 

60. თუმცა, ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ პოლიტიკასთან შესაბამისობა უნდა გაიმიჯნოს 

შეუსრულებელი მოლოდინებისგან ან პროექტის ოპტიმიზაციის საკითხებისგან, რომლებიც 

არ უკავშირდება ADB-ს პოლიტიკასა და პროცედურებს. გამიჯვნა გათვალისწინებულია AM 

პოლიტიკაში, რომელიც მოუწოდებს CRP-ს შეამოწმოს, „პრეტენზიებში დაფიქსირებული 

სავარაუდო პირდაპირი და მატერიალური ზიანი გამოწვეულია თუ არა ADB–ს მიერ მისი 

საოპერაციო პოლიტიკის და პროცედურების დარღვევით (პუნქტი 145). ანგარიშის დასკვნები 

ღირებულია პროექტის ოპტიმიზაციისთვის, როგორც ეს წინა ნაწილებში აღინიშნა, თუმცა 

ანგარიშის დასკვნები ცალსახად არ ემყარება ADB-ს პოლიტიკის და პროცედურების 

მოთხოვნებს. 

 

61. ზიანის იდენტიფიცირება და მიზეზები. 2020 წელს CRP–მ გამოაქვეყნა შენიშვნა, 

რომელშიც მოცემულია სახელმძღვანელო მითითებები AM პოლიტიკის ფარგლებში 

ტერმინების „ზიანის“ და „სავარაუდო ზიანის“ განმარტებაზე: 

 ”შესაბამისობის განხილვის ბოლო ეტაპზე, როდესაც CRP გამოსცემს საბოლოო 

ანგარიშს, AM პოლიტიკით CRP-მ „დარწმუნებით უნდა დაადგინოს, არსებობს თუ 

არა სავარაუდო პირდაპირი და მატერიალური ზიანი” (პუნქტი 186). „დარწმუნებით 

დადგენა“ ნიშნავს უტყუარად დადგენას, ხოლო „არსებობს“ ნიშნავს მოცემულ 

ფაქტიურ რეალობას. ამრიგად, CRP_ს საბოლოო ანგარიშში შეტანილი უნდა იყოს 

მხოლოდ პირდაპირი, მატერიალური და ფაქტობრივი ზიანი, დადგენილი 

გარკვეული დონის გონივრული უტყუარობით, რომელიც გამოწვეულია  ADB-ს მიერ 

საოპერაციო პოლიტიკის და პროცედურების დარღვევით" (პუნქტი 29). 

 "AM პოლიტიკის 103 და 106-ე პუნქტებში, ტერმინი „სავარაუდო“ ზიანი გვხვდება იმ 

ბრალდებების კონტექსტში, რომლებიც, მათი ხასიათიდან გამომდინარე, 

წარმოადგენს პრეტენზიას ან მტკიცებებს, რომ ადგილი ქონდა გარკვეულ ფაქტს და 

შესაბამისად, საჭიროებს მოკვლევას. შესაბამისობის განხილვის პროცესი პრეტენზიის 

წაყენების ეტაპიდან გადადის დასკვნების ეტაპზე; უნდა გაირკვეს "სავარაუდო და 

შესაძლო" ზიანის და "რეალური და არსებული" ზიანის საკითხი, რათა CRP-ს 

საბოლოო ანგარიშში შევიდეს საბოლოო ფაქტების ან დასკვნების სახით, რომლებსაც 
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შედეგად უნდა მოყვეს ხელმძღვანელობის პასუხი დარღვევების გამოსწორების 

გეგმაში." (პუნქტი 30). 

 „იმ შემთხვევებში, სადაც CRP–ს აქვს აშკარა მტკიცებულება, რომლითაც დგინდება 

მიზეზობრივი კავშირი ADB–ს მიერ პოლიტიკას ან პროცედურების დარღვევასა და 

მომავალ არსებით ზიანს შორის, რომელიც ჯერ არ მომხდარა, თუმცა აშკარად 

„სავარაუდოა” მოხდეს მომავალში, CRP-მ უნდა გაითვალისწინოს ასეთი არსებითი 

ზიანი. მაშინ როდესაც სავარაუდო ზიანი ცალსახად არ არის განსაზღვრული AM 

პოლიტიკაში, დარღვევის გამოსწორების კონტექსტში, პრაქტიკული შედეგი იმაში 

მდგომარეობს, რომ სავარაუდო ზიანი, რომელიც გონივრულად პროგნოზირებულია, 

იდენტიფიცირებული იქნება CRP-ს მიერ და ჩვეულებრივ, საჭირო იქნება მათი 

საბჭოს მიერ გამოსწორება“  (პუნქტი 32). 

 

62. ანგარიშში მითითებული დასკვნები ზიანის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი და 

ზოგჯერ ჰიპოთეტური ხასიათისაა, უზრუნველყოფს სასარგებლო მითითებებს პროექტის 

უწყვეტი ოპტიმიზაციისთვის. პროექტის ოპტიმიზაციის გაძლიერებით, სავარაუდოდ, 

პოტენციური ზიანის რისკი შემცირდება. ნარჩენი რისკის აღმოსაფხვრელად, ADB 

ვალდებულია მჭიდროდ ითანამშრომლოს მსესხებელთან, რათა უზრუნველყოს დროული 

იდენტიფიცირების და საჩივრების გადაწყვეტის ძლიერი მექანიზმები. 

 

63. ანგარიშის მოქმედების სფერო. AM პოლიტიკის 186-ე პუნქტის მიხედვით, CRP–ის 

შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშში "ყურადღება გამახვილდება კონკრეტულ საჩივარზე". 

ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ ანგარიშში შეფასებული 15 საკითხიდან, მინიმუმ ხუთი არ 

შედის საჩივარში, მათ შორის (i) უარყოფითი სოციალური ზემოქმედება (როგორც ეს 

განსაზღვრულია ანგარიშში), (ii) შეზღუდული წვდომა და დამუშავებული მიწები, (iii) 

არანებაყოფლობითი განსახლება სვიანა-როსტიანში, (iv) დეტალური დაპროექტების და 

კონტრაქტორების სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების გასაჯაროება და (v) 

ADB-ს მიერ მონიტორინგი და ზედამხედველობა. მიმოხილვა ან ანგარიშის მომზადება, 

რომელიც სცდება შესაბამისობის მიმოხილვის კომპეტენციის სფეროს, წარმოადგენს AM 

პოლიტიკის 186-ე და 187-ე პუნქტების დარღვევას. 

 

D. დასკვნა 

64. ხელმძღვანელობა მადლობას უხდის CRP–ს ინტენსიური ჩართულობის და საფუძვლიანი 

მუშაობისთვის. ხელმძღვანელობა მიესალმება CRP–ს დასკვნებს და რეკომენდაციებს 

პროექტის შემდგომი ოპტიმიზაციის მიზნით და აღნიშნავს, რომ ბევრი საკითხის გადაწყვეტა 

ხდება პროექტის განხორციელების ხარისხის ოპტიმიზაციის ფარგლებში. 

 

65. AM პოლიტიკით, CRP–ის მიმოხილვის მიზანია დადგინდეს, არის თუ არა მომჩივანების 

მიერ დაფიქსირებული სავარაუდო პირდაპირი და მატერიალური ზიანი ADB–ს მიერ მისი 

საოპერაციო პოლიტიკის და პროცედურების შეუსრულებლობის შედეგი (პუნქტი 145, 147, 

186 და 187). როგორც წინა ნაწილებში აღინიშნა, ანგარიშში მოცემული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის დასკვნები არ ემყარება ADB პოლიტიკის და პროცედურების 

მოთხოვნებს. მიუხედავად ამისა, ეს დასკვნები ღირებულია პროექტის ოპტიმიზაციის და 

განხორციელების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ზიანის თვალსაზრისით, როგორც წინა 

ნაწილებში აღვნიშნეთ, ზიანის მიყენების კუთხით მოცემული დასკვნები ჰიპოთეტურია და 
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შესაბამისად სცდება AM პოლიტიკის მოთხოვნას, რომ მიმოხილვასა და ანგარიშში 

ყურადღება გამახვილდეს პირდაპირი და არსებითი ზიანის არსებობაზე და მის მიზეზობრივ 

კავშირზე ADB-ს მიერ პოლიტიკის და პროცედურების დარღვევასთან (პუნქტი 145, 147 და 

186). 

 

66. ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ ანგარიში გასცდა საჩივრისა და კომპეტენციის სფეროსი 

ფარგლებს. AM პოლიტიკით, მიმოხილვა და ანგარიში ორიენტირებული უნდა იყოს 

წარმოდგენილ საჩივარზე (პუნქტი 186 და 187). ამის მიუხედავად, ხელმძღვანელობა 

გულმოდგინედ შეისწავლის ანგარიშში მოყვანილ დამატებით საკითხებს და მიიღებს 

ზომებს. 

 

67. ანგარიშში არაკომპეტენტურობის და სავარაუდოდ ზიანის შესახებ მოცემული 

დასკვნების ყურადღებით გაცნობის შემდეგ, ხელმძღვანელობა თვლის, რომ პროექტი 

მომზადდდა და ხორციელდება ADB–ს პოლიტიკის და პროცედურების შესაბამისად. 

ხელმძღვანელობა მზადაა CRP–ს დამატებითი განმარტებები წარუდგინოს 

მოთხოვნისთანავე. 

 

დანართები: 

1. ხელმძღვანელობის დეტალური პასუხები  

2. ონლაინ და ადგილზე ხელმისაწვდომი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 დანართი 6 
 

 

დანართი 1: ხელმძღვანელობის დეტალური პასუხები ანგარიშზე 

 

# CPR-ის ანგარიშის დასკვნები ხელმძღვანელობის პასუხი 

ნაწილი II - პროექტი 
16 "ცხრილი 2. დაცვის ზომებთან დაკავშირებული 

დამატებითი კვლევები/ანგარიშები პროექტის 

განხორციელებისას " 

საჭიროა ამ ცხრილის განახლება და შემეგი ანგარიშების 

შეტანა. 

 კულტურული მემკვიდრეობის მართვის განხორციელების 

მიმოხილვა 

 დროებითი ობიექტების შეფასების ანგარიში 

 სპეციფიური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების 

შეჯამება 

 ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

 ხმაურის მოდელირების კვლევა 

17 

 

„პროექტმა მნიშვნელოვანი შეფერხებები განიცადა 

კონტრაქტორების მობილიზების, 

მოწყობილობების მოწოდების, დროებითი გზების 

და ობიექტების მოწყობის და მუდმივი 

სამუშაოების დაწყების მხრივ, კორონავირუსის 

პანდემიის გამო. 2021 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, „ლოტი 1“ სათადარიგო გვირაბის 

და მთავარი გვირაბის მშენებლობის პროგრესმა 

შეადგინა შესაბამისად 26.2% და 3.84%, ხოლო 

„ლოტ 2-ში“ პროგრესმა შეადგინა 1.19% (ბევრად 

მცირე, დაგეგმილ 42%-თან შედარებით).   

 

პუნქტში შეტანილი უნდა იყოს უახლესი მონაცემები: 

„პროექტმა მნიშვნელოვანი შეფერხებები განიცადა 

კონტრაქტორების მობილიზების, მოწყობილობების 

მოწოდების, დროებითი გზების და ობიექტების მოწყობის 

და მუდმივი სამუშაოების დაწყების მხრივ, კორონავირუსის 

პანდემიის გამო. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 

ფიზიკური პროგრესი ლოტ 1-ში ( კობი-წკერე; მთავარი 

გვირაბი და სათადარიგო გვირაბი) პროგრესმა 35.2% 

შეადგინა, ხოლო დაგეგმილი იყო 37.6%. ლოტ 2-ში 

(ქვეშეთი-წკერე) ფიზიკური პროგრესი იყო 8.9%, ხოლო 

დაგეგმილი 65.7%. 

ნაწილი V - დასკვნები 

A. გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასების ზონა და პროექტის კომპონენტები 

43 საბოლოო გზშ [გარემოზე ზემოქმედების შეფასება] 

ასევე მოიცავს ინფორმაციას მშენებლობის დროს 

ობიექტზე წვდომის შესახებ, მათ შორის გუდაურსა 

და ზაქათკარს შორის არსებული მარშუტების 

მეშვეობით [საბოლოო გზშ-ის პუნქტი 267, 

რომელიც მიუთითებს სურათზე ნაჩვენები 

რუკაზე, აღნიშნავს, რომ გუდაურიდან დიდველის 

პლატომდე მისასვლელი საუკეთესო მარშრუტია 

ნარჩენების განსათავსებელ ტერიტორიამდე. 

იგეგმება, რომ გუდაურიდან მისასვლელი გზა 

მუდმივი გზა იქნება. 274-ე პუნქტში ნათქვამია, 

რომ პროექტის ფარგლებში, გუდაურიდან 

მისასვლელი გზა შეიძლება გადაკეთდეს 49 კმ 

სიგრძის მუდმივ გზად.   

დროებითი გუდაურის მისასვლელი გზით გამოწვეული 

ზემოქმედება განხილული იყო F ნაწილში და მთლიანი 

პროექტით გამოწვეული პოტენციური ზემოქმედება 

განხილული იყო გზშ-ს ნაწილში. მიდგომა შეესაბამებოდა 

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების 21-ე პრინციპ, როდესაც 

განსაზღვრა პროექტის ზემოქმედების არეალი, რომელიც 

შეესაბამება დროებითი გზის ზემოქმედებას და 

ზემოქმედების უფრო ფართო არეალს გზის მიერ გამოწვეულ 

ზემოქმედებასთან დაკავშირებით. ნაკლებად სავარაუდოა 

გუდაური-ხადას დამაკავშირებელი დროებითი მისასვლელი 

გზის შედეგად გამოწვეული ზემოქმედების შემდგომი 

მნიშვნელოვანი ზრდა, განსაკუთრებით იმის 

გათვალისწინებით, რომ დროებითი გზა კვლავ გაუვალი 

იქნება წლის მნიშვნელოვანი ნაწილში და ხადამდე მანძილი 

დაახლოებით იგივეა რაც ბედონის არსებული გზიდან. 

აქედან გამომდინარე, არ იყო საჭირო ზემოქმედების ზონის 

შეცვლა უფრო მეტად გუდაურის მისასვლელ გზაზე 

ორიენტირებისთვის. 

SPS-ის 1-ლი დანართის მე-6 პუნქტში აღნიშნულია, რომ 

პროექტის ზემოქმედება და რისკები გაანალიზებული იქნება 

პროექტის გავლენის არეალის კონტექსტში. პროექტის 

დამუშავების დროს მუდმივი მისასვლელი გზა არ იყო 

დადასტურებული და შესაბამისად შეუძლებელი იყო 

გონივრულად ან სრულად შეფასება. გუდაურთან მუდმივი 

მისასვლელი გზა ამჟამად დადასტურებულია, 

დასრულებულია გარემოსდაცვითი შეფასება პროექტის ამ 
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კომპონენტისთვის და მოიცავს ამ გზის მიერ გამოწვეული 

ზემოქმედების სრულ შეფასებას. პროექტი შესაბამისობის 

განხილვის საბჭოს (CRP) გადაეცა 2022 წლის 17 მაისს. გზის 

განლაგება ზოგიერთ მონაკვეთში განსხვავდება გზისგან, 

რომელიც გამოიყენება მშენებლობის პერიოდში, რომელიც 

მიყვება მხოლოდ არსებულ მარშუტებს და დროებით 

განახლდა. ზემოქმედება დროებითი გზიდან შეფასდა და 

შეტანილია გზშ-ს 7.9 პუნქტში. 

 

აზიის განვითარების ბანკს (ADB) შეუძლია შეაფასოს 

მხოლოდ მსესხებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტი. 

დამტკიცების დროს პროექტი არ ითვალისწინებდა 

გუდაურის მისასვლელ გზას. მსესხებელმა მიუთითა, რომ 

იგი შეიძლება მოგვიანებით იყოს შემოთავაზებული 

პროექტში ჩასართავად და ამის შემდეგ სრულად შეფასდება 

SPS მოთხოვნების შესაბამისად.   

44 

 

„გზშ-ს საბოლოო შეფასებაში ნათქვამია, რომ 

გუდაურის მისასვლელი გზა დეტალურად არ 

არის შესწავლილი და ამ ტერიტორიაზე არსებული 

სოფლები დღემდე არ არის შეფასებული.   

გზშ-ში ფაქტობრივად ჩატარდა დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობა და კვლევა ზაქათკარი-გუდაურის 

მისასვლელი გზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში, როგორც ეს 

დეტალურადაა აღწერილი გზშ-ის E.3.1.1 ნაწილში. SPS 

პოლიტიკის მე-2 პრინციპის თანახმად, ჩატარდა პროექტის 

გარემოსდაცვითი შეფასება, პოტენციური პირდაპირი, 

ირიბი, კუმულაციური და გამოწვეული ზემოქმედების და 

რისკების დასადგენად, ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ-

ეკონომიკურ და ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე 

პროექტის გავლენის ზონის კონტექსტში. ზაქათკარი-

გუდაურის მისასვლელი გზა საბჭოს მიერ განხილვამდე არ 

იყო დამტკიცებული, როგორც მუდმივი ობიექტი, ამიტომ 

ჩატარდა კვლევები და დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობა სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების 

საკითხებში უფრო საფუძვლიანად გარკვევისთვის, თუმცა 

არ შეფასებულა გზის საოპერაციო ზემოქმედება SPS-ის 

შესაბამისად. თუმცა, მუდმივი გზის შემდგომი განხილვით, 

ჩატარდა სრული შეფასება SPS მოთხოვნების შესაბამისად.   

საწყისი პროექტის მომზადებისას, ADB-ს არ გააჩნდა 

დეტალური პროგნოზები მისასვლელი გზისთვის, ამიტომ 

შეუძლებელი იყო ექსპლუატაციის ზემოქმედების დადგენა, 

მაგალითად ხმაურის და ჰაერის ხარისხის კუთხით. 

მისასვლელი გზის - როგორც პროექტის მუდმივ ობიექტად 

განსაზღვრის შემდეგ განხორციელდა გარემოსდაცვითი 

შეფასება SPS-ის შესაბამისად, შემუშავდა თანმხლები 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებები.   
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45 „გუდაური-ზაქათკარის მუდმივი განახლებული 

გზა, საბოლოო გზშ-ის 46-ე და 49-ე სურათებზე 

მოცემული მარშუტის გასწვრივ, არ იყო 

გათვალისწინებული საბჭოს მიერ დამტკიცებულ 

პროექტში. თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ ვინაიდან  

ზაქათკარი-გუდაური არსებული გზის გამაგრება 

ხდება სამშენებლო ტექნიკის და მასალების 

ტრანსპორტირების პროექტისთვის დაგეგმილი 

სამშენებლო სტრატეგიის ნაწილი, გზშ-ს უნდა 

შეეფასებინა ამ მისასვლელი გზის გამოყენების 

ზემოქმედება გარემოზე და სოციალურ 

საკითხებზე.   

SPS პოლიტიკის მე-2 პრინციპით, „უნდა ჩატარდეს 

გარემოსდაცვითი შეფასება თითოეული შემოთავაზებული 

პროექტისთვის, რათა გამოვლინდეს პოტენციური 

პირდაპირი, არაპირდაპირი, კუმულაციური და 

შედეგობრივი ზემოქმედება და რისკები ფიზიკურ, 

ბიოლოგიურ, სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე (მათ 

შორის ზემოქმედება საარსებო წყაროზე გარემოს დაცვის, 

ჯანდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით, მოწყვლადი 

ჯგუფების და გენდერული საკითხების კონტექსტში) და 

ფიზიკური კულტურული რესურსები პროექტის გავლენის 

ზონის კონტექსტში“. ამ პრინციპის შესაბამისად, 

მშენებლობასთან დაკავშირებული  ზემოქმედება 

გათვალისწინებული იყო დროებით მისასვლელ გზაზე, 

ხოლო ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი მისასვლელი გზის 

შეფასება არ იყო პროექტის ნაწილი და ამიტომ არ მომხდარა 

მისი შეფასება. 

SPS არ მოითხოვს პროექტის ანალიზისას იმ კომპონენტების 

შეფასებას, რომლებიც არ არის პროექტის ნაწილი. პროექტის 

ფარგლებში ცვლილებების დამტკიცებისას ტარდება 

გარემოსდაცვითი შეფასება, SPS-ის შესაბამისად. 

ხელშეკრულებით კონტრაქტორს ევალება (i) განსაზღვროს 

და გაატაროს საკუთარი ღონისძიებები დროებითი 

ობიექტების, მათ შორის მისასვლელი გზებისთვის და (ii) 

წარმოადგინოს მეთოდი, რომელსაც ამტკიცებს მშენებლობის 

ზედამხედველობის კონსულტანტი. პროექტის შეფასების 

დროს დროებითი ობიექტების ზუსტი ადგილმდებარეობა 

არ იყო ცნობილი. როგორც მშენებლობის ფაზიდან ჩანს, 

გამოიყენება არსებული მისასვლელი გზები და განსხვავდება 

გზშ-ს 46-ე პუნქტში მოცემული შემოთავაზებული მუდმივი 

გზის მიმართულებისგან (CRP ანგარიშის სურათი 1 

[ანგარიში]). 

SPS-ის თანახმად, დროებითი გზების შეფასება შეტანილი 

იყო გზშ-ს F.7.9 პუნქტში. N151 ცხრილში მოცემულია 

კონტრაქტორის მიერ გზების მოწყობის დროებითი 

მეთოდის  შემუშავების აუცილებლობა. ეს სტანდარტული 

პრაქტიკაა ADB-ს ყველა პროექტისთვის, რადგან დროებითი 

მისასვლელი გზები ძალიან იშვიათად განისაზღვრება 

პროექტის დამტკიცების დროს. იმ შემთხვევაში, თუ საბჭოს 

მიერ განხილვის დროს გზა განსაზღვრული იქნებოდა 

როგორც პროექტის მუდმივი კომპონენტი, საჭირო 

გახდებოდა დამატებითი შეფასებები, მათ შორის ხმაურის, 

ჰაერის ხარისხის და კულტურული მემკვიდრეობის 

საკითხების გათვალისწინება.   
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48 „თუმცა, დამატებითი ანალიზის მოთხოვნის 

ნაცვლად, ADB-მ შესთავაზა შესწორებების შეტანა 

ზიანის პოტენციალის შესამცირებლად, ხადას 

ხეობასა და გუდაურის დამაკავშირებელი გზის 

შესაძლო ზემოქმედებებზე ორიენტირებისთვის, 

რაც შესაძლებელი იქნებოდა პროექტით 

გათვალისწინებული გზის საშუალებით. ამიტომ, 

საბოლოო გზშ-ში არ არის მოცემული შესაბამისი 

მითითებები“.   

ADB-ს მიზა არ იყო ხადას ხეობასა და გუდაურს შორის 

დამაკავშირებელი გზის პოტენციური გარემოსდაცვითი ან 

სოციალური ზემოქმედების დამალვა. ზემოქმედებები 

სრულად შეფასდა SPS-ის შესაბამისად, პროექტის არეალის 

და მასშტაბის მიხედვით. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საბჭოს მიერ განხილვამდე, 

ზაქათკარი-გუდაურის მისასვლელი გზა არ იყო 

დამტკიცებული, როგორც მუდმივი კომპონენტი და 

შესაბამისად, თანმდევი და საოპერაციო ზემოქმედება არ იყო 

შეფასებული. თუმცა, მუდმივი გზის დამტკიცების შემდეგ, 

ჩატარდა სრული შეფასება SPS მოთხოვნების შესაბამისად და 

აისახა თანმდევი შემამსუბუქებელი ღონისძიებები. 

ასევე, სრულდება ხადას ხეობის განვითარების გეგმის 

შემუშავება, რაც უზრუნველყოფს ზაქათკარი-გუდაურის 

მისასვლელი გზის გრძელვადიანი ექსპლუატაციის შედეგად 

გამოწვეული ზემოქმედების სათანადოდ გათვალისწინებას. 

ხადას ხეობის განვითარების გეგმა ასევე დაექვემდებარება 

სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 5 წელზე მეტ ვადიანი 

მშენებლობის გათვალისწინებით, საკმარისი დროა თანმდევ 

და საოპერაციო ზემოქმედებებზე სამუშაოების შევსების და 

დახვეწისთვის და SPS იძლევა შესაძლებლობას 

განისაზღვროს, თუ როდის უნდა დასრულდეს ეს 

აქტივობები.   

49 „მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო გზშ-ში არ 

განიხილება გზის მშენებლობით გამოწვეული 

ზემოქმედება განვითარების სხვა გეგმებთან 

ერთად, რომლებიც შემუშავდა პროექტის 

მომზადების დროს, იგი ეხება გუდაურის 

რეკრეაციული ზონის შექმნის ზეგავლენას. 

განიხილავს ამ საკითხს როგორც პოტენციური 

გვერდითი ეფექტების შემცირებას და არა როგორც 

გამოწვეული ზემოქმედების განმაპირობებელ 

ფაქტორს.   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, SPS მოითხოვს პროექტის 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას; შეფასების დროს, 

ზაქათკარი-გუდაურის მუდმივი გზა არ წარმოადგენდა 

პროექტის შემადგენელ ნაწილს და შესაბამისად, მისგან 

გამოწვეული ზემოქმედება არ იყო გათვალისწინებული. 

თუმცა, გამოწვეული ზემოქმედება უფრო ფართოდ იყო 

განხილული F.9 ნაწილში. რაც შეეხება გუდაურის 

რეკრეაციულ ზონას, გენერალური გეგმა უკვე მოქმედებს. 

გეგმის მითითება გზშ-ის 1298-ე პუნქტში ეხება 

უკონტროლო პროცესებს, რომლებსაც ადგილი ქონდათ 

გუდაურის რაიონში, რაც წარმოადგენდა ამ გეგმის 

შემუშავების ერთ-ერთ მიზეზს.   

50 „ვიზიტორთა ცენტრის ზუსტი ფორმატი ჯერ არ 

არის დადასტურებული და შემუშავდება 

კონკრეტული კვლევის დასრულების შემდეგ და 

შესაბამისად, მისი ზემოქმედება, მათ შორის 

გუდაურიდან ხადას ხეობაში დამატებით 

ტურისტული მარშუტის გაყვანაზე, არ არის 

შეფასებული.     

როდესაც დადგინდება ვიზიტორთა ცენტრის ზუსტი 

ფორმატი, მდებარეობა და პროექტი, დაიწყება სოციალური 

და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება SPS-ის N1 დანართის 

მე-7 ნაწილის შესაბამისად. ხადას ხეობის განვითარების 

გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შეფასებები და 

კონსულტაციები ადგენს ცენტრის ზუსტ ფორმატს და 

მდებარეობას. SRS-ის თანახმად, ცენტრის მშენებლობა არ 

უნდა დაიწყოს, სანამ არ ჩატარდება უსაფრთხოების 

საკითხების აუცილებელი შეფასებები და სამუშაოების 

კონტრაქტებში არ აისახება შესაბამისი მოთხოვნები. 

58 „მიუხედავად ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

ხარისხისა და განახლდება თუ არა 

თავდაპირველი გეგმის შესაბამისად, თაღოვანი 

ხიდი (ხიდი N3) იქნება ახალი დამაკავშირებელი 

კომპონენტი კავშირს გუდაურსა და ხადას ხეობას 

შორის, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის და სხვა 

მიმართულებების განვითარებას. იგეგმება 

გუდაურის ტურისტული ზონის გაფართოება და 

პროექტით გამოწვეული გარდაუვალი ზემოქმედება 

განხილული იყო გზშ-ს ნაწილში. ამასთან, ხდება 

გარდაუვალი პოტენციური ზემოქმედების კომპლექსური 

მართვა ხადას ხეობის განვითარების გეგმის შემუშავებით, 

რომელიც შეიცავს მიწათსარგებლობის რეგულაციებს და 

ყველა საჭირო დეტალს სამშენებლო ნებართვის 

გაცემისთვის. ხადას ხეობის გეგმაზე არ ვრცელდება SPS-ის 

მოთხოვნები და დაექვემდებარება სტრატეგიულ 
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ხადას ხეობის განვითარება, რაც იწვევს ქმნის 

ზემოქმედების უფრო ფართო არეალს, 

შესაბამისად, ADB-ს უნდა უზრუნველეყო 

გუდაურსა და ხადას ხეობას შორის ახალი 

დამაკავშირებელი რგოლის შექმნასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედების შეტანა საბოლოო 

გზშ-ში“.   

გარემოსდაცვით შეფასებას, ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად.   

59 „CRP აღმოაჩენს, რომ ADB არ შეესაბამებოდა 

საბჭოს წინასწარი დამტკიცების სათანადო 

გულმოდგინებას და განხილვის 

პასუხისმგებლობებს SPS-ის 56-ე პუნქტის 

შესაბამისად, რათა უზრუნველყოფილიყო 

ადექვატური განხილვა საბოლოო გზშ-ში 

გამოწვეული ზემოქმედების შესახებ, რომელიც 

დაკავშირებულია პროექტის მიერ დაარსებულ 

კავშირთან ხადას ველსა და შორის. გუდაური, 

როგორც ამას მოითხოვს SPS გარემოს დაცვის 

პოლიტიკის მე-2 პრინციპი“.   

SPS-ის პოლიტიკის მე-2 პრინციპის შესაბამისად, პროექტის 

ანალიზისას განხორციელდა გარემოსდაცვითი შეფასება, 

სადაც, სხვა საკითხებთან ერთად, შეფასდა გარდაუვალი და 

კუმულაციური ზემოქმედება. როგორც აღვნიშნეთ, SPS 

მოითხოვს პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. ეს 

შეფასება არ შეიძლება მოიცავდეს კომპონენტებს, რომლებიც 

არ იყო შეტანილი პროექტის დიზაინში შეფასების 

მომენტისთვის და განისაზღვრა მხოლოდ მოგვიანებით, 

პროექტის განხორციელებისას. პროექტის შეფასების დროს, 

მუდმივი მისასვლელი გზა არ იყო შეტანილი პროექტის 

დიზაინში. თუმცა, მუდმივი გზის დამტკიცების შემდეგ, 

ჩატარდა სრული შეფასება SPS მოთხოვნების შესაბამისად. 

თანმდევი შემამსუბუქებელი ზომები ასახულია შეფასებაში. 

როგორც აღვნიშნეთ, SRS-ის შესაბამისად, დროებითი გზების 

შეფასება შეტანილი იყო გზშ-ს F.7.9 ნაწილში. N151 ცხრილში 

მოყვანილია კონტრაქტორის მიერ დროებითი გზების 

მეთოდის განსაზღვრის აუცილებლობა, რომელიც 

უზრუნველყოფს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების 

სათანადო შემსუბუქებას.   

60 „თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც გზშ-

ს ახალი ზაქათკარი-გუდაურის გზის დამატება 

ჯერ არ არის დასრულებული და ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის მოცულობა ჯერ კიდევ არ 

არის ბოლომდე გარკვეული და უფრო მეტიც, 

ხადას ხეობის განვითარების გეგმაში არ არის 

გათვალისწინებული ზაქათკარი-გუდაურის გზის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ყველა 

სოფელი, კვლავ არსებობს ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი მოსახლეობისთვის პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანის მიყენების რისკი, რადგან 

ADB-მ ვერ შეასრულა ვალდებულებები ხადას 

ხეობას და ზაქათკარი-გუდაურის გზას შორის 

ხიდით გამოწვეული ზემოქმედებების შეფასების 

კუთხით.   

როგორც აღვნიშნეთ, ხადას ხეობის განვითარების გეგმა 

ამჟამად მუშავდება და დასრულდება 2023 წელს. გეგმა 

უზრუნველყოფს საუკეთესო მექანიზმს ხადას ხეობაში 

გამოწვეული ზემოქმედების სათანადოდ მართვისთვის. 

ხადას ხეობის განვითარების გეგმა სამართლებრივად 

სავალდებულო იქნება და განსაზღვრავს ზონირების და 

მიწათსარგებლობის რეგულაციებს. ამის გათვალისწინებით, 

ანგარიშში მოცემული მტკიცება პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანის რისკზე, გამოწვეული ზემოქმედებით, 

გაურკვეველია. 

ხადას ხეობის განვითარების გეგმა არ ითვალისწინებს 

ზაქათკარი-გუდაურის გზის მიმდებარე სოფლებს ჯაღმიანს 

და კაიშაურს, რადგან მათზე ვრცელდება გუდაურის 

გენერალური გეგმა, რომელიც დამტკიცდა 2019 წლის 

დეკემბერში. თუმცა, ეს სოფლები შედის მუდმივი 

მისასვლელი გზის გარემოზე და სოციალურ ზემოქმედების 

შეფასებაში და ამ შეფასების შედეგი შეტანილი იქნება 

სამუშაოების ხელშეკრულებაში. განისაზღვრება მოთხოვნა, 

რომ ღონისძიებები ჩატარდეს მშენებლობამდე. აქედან 

გამომდინარე, პირდაპირი და მატერიალური ზიანის 

პოტენციური რისკი სათანადოდ იმართება და არ არსებობს 

მტკიცებულება, რომ ეს ორი მექანიზმი არ იქნება საკმარისი 

სავარაუდო ზიანის თავიდან ასაცილებლად.   

B. ჰაერის, ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება 
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74 CRP-მ დაადგინა, რომ ADB-ს არ მიუღია ზომები 

იმისათვის, რომ საბოლოო გზშ-ში 

გათვალისწინებული იყოს ხადას ხეობიდან 

ჰაერის ხარისხის შესაბამისი მონაცემები. ეს 

მონაცემები აუცილებელი იყო გზის მშენებლობის 

და ექსპლუატაციის შედეგად ჰაერის ხარისხის 

ცვლილებების დასადგენად“.   

SPS-ის 1-ლი დანართის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გზშ 

მოიცავდა შესაბამის გარემოსდაცვით საბაზისო მონაცემებს 

ზემოქმედების შეფასებისთვის. ხადას ხეობის ჰაერის 

ხარისხის მონაცემები არ ჩაითვალა საჭიროდ გზშ-ს 

მიზნებისთვის, რადგან, როგორც გზშ-შია მითითებული, 

შედეგები იძლევა ჰაერის ხარისხის მხოლოდ „ფოტოსურათს“ 

წლის კონკრეტულ დღეს. სამაგიეროდ, მოდელირება 

განხორციელდა პრევენციული მეთოდით, სადაც ხეობაში 

ჰაერი მაღალი ხარისხის იყო და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 

გარემოსდაცვითი  და უსაფრთხოების ინსტრუქციით (2007) 

განსაზღვრულ ლიმიტებზე ბევრად დაბალი. შესაბამისად, ამ 

კუთხით საბაზისო მონაცემების არარსებობა არ ახდენდა 

გავლენას მოდელირების შედეგებზე და ზემოქმედების 

პროგნოზირებაზე. უფრო მეტიც, ხადას ხეობაში 

წინასამშენებლო საბაზისო მონაცემები პირდაპირ იყო 

მოთხოვნილი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ფარგლებში, 

როგორც პროექტის სტანდარტული მონიტორინგის  ნაწილი, 

რაც ნიშნავს, რომ ჰაერის ხარისხის პროგნოზები მკაფიოდ 

იყო დადგენილი ხადას ხეობაში მშენებლობის დაწყებამდე.   

75 ”საბჭოს მიერ დამტკიცების შემდეგ, ADB-მ არ 

უზრუნველყო შემდგომი მოდელირების 

კვლევების ჩატარება მშენებლობის დაწყებამდე, 

საბოლოო გზშ-ს 532-ე პუნქტის თანახმად. 

შესაბამისად, ADB-მ არ შეასრულა SPS-ის 57-ე და 

58-ე პუნქტებით გათვალისწინებული 

მონიტორინგი და ზედამხედველობა. თუმცა, CRP 

აღნიშნავს, რომ შემდგომში ჩატარდა დეტალური 

მონიტორინგი და მოდელირება, ხოლო 2022 წლის 

მაისის ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიში, რომელიც მომზადებულია „მე-2 

ლოტის“ კონტრაქტორის მიერ, საკმაოდ 

ყოვლისმომცველია“.   

დასკვნის შესასწორებლად, გზშ-ს 532-ე პუნქტი ეხება 

„მონიტორინგს“ და არა „მოდელირებას“. ხადას ხეობაში 

კონტრაქტორის მიერ მონიტორინგი განხორციელდა 

მშენებლობის დაწყებამდე, როგორც მითითებულია 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ექვსთვიან ანგარიშში. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წლის მაისის ჰაერის 

ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშმა დაადასტურა 

თავდაპირველი შეფასების დასკვნები, რომ თავდაპირველი 

მიდგომა იყო ეფექტური და შესაბამისი.   

 „CRP-მ განიხილა გზშ-ს ფარგლებში 

განხორციელებული ხმაურის მონიტორინგის 

ჩანაწერები და აღნიშნა, რომ ხმაურის 

მონიტორინგი ტარდებოდა ქვეშეთსა და 

არახვეთში, ხოლო ხადას ხეობის სოფლებში არ 

ჩატარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

სოფლების მაცხოვრებლებზე საგზაო მოძრაობით 

გამოწვეული ხმაურის მატების ზეგავლენა 

შეფასებულია ნორმის ფარგლებში, არ არსებობს 

საბაზისო მონაცემები, რომლიდანაც 

შესაძლებელი იქნებოდა პროექტთან 

დაკავშირებული აქტივობებით გამოწვეული 

ხმაურის დამატებითი ცვლილების გამოთვლა.   

SPS-ის შესაბამისად, გარემოსდაცვითი შეფასება ეფუძნებოდა  

გარემოსდაცვით და სოციალურ საბაზისო მონაცემებს. ჰაერის 

ხარისხის შემთხვევაში გამოყენებული მიდგომის მსგავსად, 

მოდელირება განხორციელდა პრევენციული მიდგომის 

მიხედვით, ხადას ხეობაში ხმაურის დონის "ჩვეულებრივ" 

კატეგორიაში შეყვანით. შესაბამისად, ამ კუთხით საბაზისო 

მონაცემების არარსებობას არ მოუხდენია გავლენა 

მოდელირების შედეგებზე და ზემოქმედების პროგნოზებზე. 

უფრო მეტიც, გზშ-ში ჩამოყალიბებულია დეტალური 

დებულებები ოპერაციებით გამოწვეული ხმაურის 

შერბილებისთვის, მათ შორის მაცხოვრებლების პოტენციური 

განსახლება, სადაც სტანდარტები არ არის დაცული 

ბარიერების გამოყენების შემთხვევაშიც კი (გზშ-ს პუნქტი 

1227). შესაბამისი შემამსუბუქებელი ღონისძიებები 

შემუშავდა გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ფარგლებში, 

SPS-ის 1-ლი დანართის მე-12 და მე-13 პუნქტების 

შესაბამისად. 

გზშ-ს 1226 პუნქტში ასევე მოყვანილია სამუშაო ხმაურის 

ხელახლა მოდელირების მოთხოვნა. ეს მოთხოვნა შესრულდა 

პროექტის დამტკიცების შემდეგ, ხეობაში ხმაურის დონეები 

გაიზომა ხმაურის განახლებულ მოდელში. ყველა მიღებული 

სიდიდე მსოფლიო ბანკის ინსტრუქციით განსაზღვრულ 
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ლიმიტზე ბევრად ნაკლები იყო. (განსხვავებული შემთხვევა 

დაფიქსირდა ბედონში, ღამის საათებში). ეს ნიშნავს, რომ 

„საბაზისო ხმაური" განისაზღვრება 45 და 55 დეციბალით, 

რაც განხორციელდა თავდაპირველ და განახლებულ 

მოდელებში.      

82 „ორივე კონტრაქტორის ხმაურის მართვის გეგმაში 

იდენტიფიცირებულია ხმაურის წარმომქმნელი 

ძირითადი წყაროები პროექტის წინასამშენებლო 

და მშენებლობის ეტაპებზე. წარმოდგენილია 

საბაზისო მონაცემები ქვეშეთსა და არახვეთში ორი 

უბნისთვის, თუმცა ხადას ხეობის მონაცემები არ 

არის წარმოდგენილი. „1-ლი ლოტის“ 

კონტრაქტორის ხმაურის კონტროლის გეგმა 

განსაზღვრავს სამშენებლო ტექნიკის 

მოსალოდნელ ხმაურის დონეებს (ანგარიშის 

ცხრილი 3). CRP-მა შეადარა ეს დონეები ორი 

კომპეტენტური წყაროს: აშშ-ს გზების 

ფედერალური ადმინისტრაციის და აშშ-ს გარემოს 

დაცვის სააგენტოს მიერ დადგენილ მონაცემებს.   

გზშ-ს საბაზისო დონის მიხედვით, ხადას ხეობაში ხმაურის 

დონეები განისაზრვრა როგორც „შესაბამისი“, ამიტომ 

ხმაურის შესაბამისი ლიმიტები შეესაბამება მსოფლიო ბანკის 

ინსტრუქციაში მითითებულს - 45 დბ(ა) ღამით/55 დღისით. 

შესაბამისად, მიუხედავად გამოყენებული ტექნიკისა ან 

სამშენებლო უბნიდან რეცეპტორებამდე მანძილისა, ეს არის 

ლიმიტები, რომლების დაცვაც კონტრაქტორს მოეთხოვება 

და მკაფიოდაა ასახული 1-ლი და მე-2 ლოტების ხმაურის 

კონტროლის გეგმებში. 

რაც შეეხება სამშენებლო ხმაურის დონეებს, რომლებიც 

წარმოდგენილია ხმაურის მართვის გეგმებში, იგივეა, რაც 

გზშ-ს 140-ე ცხრილში მოცემული დონეები. ემყარება აშშ-ს 

ტრანსპორტის დეპარტამენტის გზების ფედერალური 

ადმინისტრაციის მონაცემებს და იყენებს „გზების 

მშენებლობის ხმაურის მოდელს“ (RCNM, ვერსია 1.1) 

85 CRP-მ განიხილა კონტრაქტორების 2020 წლის 

აპრილის (ლოტი 1) და 2020 წლის აგვისტო (ლოტი 

2) ხმაურის მართვის გეგმები. გეგმებში ზოგადად 

მითითებულია კარგი საოპერაციო პრაქტიკა, 

პროექტის შესრულების ტექნიკური დეტალები, 

მოწყობილობების კონფიგურაცია და ხმაურის 

პროგნოზირებული დონეები და შემამსუბუქებელი 

ზომებს. მოსალოდნელი შედეგები არ არის 

ნახსენები და არც კონტრაქტორის ხმაურის 

მართვის გეგმები არ შეიცავს დეტალებს 

შემამსუბუქებელი ზომების და მოსალოდნელი 

შედეგების შესახებ. ხმაურის მართვის გეგმაში 

სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული 

ზემოქმედების შემსუბუქება დროებით 

ობიექტებზე, იმის გათვალისწინებით, რომ 

შეზღუდული ინფორმაცია იყო ხელმისაწვდომი 

ხმაურის მართვის გეგმების მომზადების დროს და 

არ არსებობდა ადგილზე განთავსებული 

სამშენებლო ტექნიკის მიერ ხმაურის წარმოქმნის 

ფაქტობრივი მონაცემები.   

ხმაურის მართვის ორივე გეგმა ადგენს მკაფიო მოთხოვნებს 

კონტრაქტორებისთვის, პროექტის ფარგლებში ხმაურის 

სტანდარტების მხრივ, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს, 

ასევე აუცილებელ შემარბილებელ ზომებს და 

მონიტორინგის მოთხოვნებს. წარმოდგენილი პრინციპები 

შესაბამისია და მოთხოვნები მკაფიოა, შეესაბამება 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში მითითებულ 

პრინციპებს, რომლებიც ADB-მ დაამტკიცა და შეესაბამება 

SPS-ის 1-ლი დანართის მე-9 ნაწილის პრინციპებს 

(დაბინძურების პრევენცია და შემცირება). 

ამასთან, დროებითი ობიექტების განლაგების მოთხოვნები 

ითვალისწინებდა განლაგებას ადგილობრივი 

დასახლებებიდან მოშორებით, რათა შეძლებისდაგვარად 

მომხდარიყო ზემოქმედების პრევენცია  (გზშ-ს 852-ე 

პუნქტი). ეს შეესაბამება SPS-ის პოლიტიკის მე-4 პრინციპს.   

89 

 

CRP ადგენს, რომ საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდეგ, ADB-ს არ გადაუდგამს ნაბიჯები იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ გზშ შეიცავდეს ხმაურის 

სათანადო საბაზისო მონაცემებს ხადას ხეობიდან. 

ეს მონაცემები საჭირო იყო პროექტით 

გათვალისწინებული გზის მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის გამო" ხმაურის დონის მზარდი 

ზრდის დასადგენად. 

როგორც ხმაურის საბაზისო მონაცემების მოპოვების 

ალტერნატივა, გამოყენებულ იქნა უფრო მეტად 

პრევენციული მიდგომა, რომელიც შეესაბამება SPS-ის 1-ლი 

დანართის მე-12 პუნქტს. დადასტურდა, რომ ეს საბაზისო 

მონაცემი იყო უფრო პრევენციული, 2022 წელს ბოლო 

ეტაპზე მონაცემების შეგროვების გზით, სადაც ფაქტიურად 

თავდაპირველი პროგნოზები უფრო კონსერვატიული იყო, 

ვიდრე საწყისი მოდელირების შედეგები.   



       
დანართი 6       237 

 

 

94 „ADB-ს მიერ კონტრაქტორების ხმაურის მართვის 

გეგმის განხილვის მხრივ არსებული დარღვევის 

კუთხით, CRP ადგენს, რომ ეფექტური 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების არარსებობამ 

მშენებლობის ეტაპზე დროებითი ობიექტების 

ხმაურის მართვის გეგმებში შეიძლება გამოიწვიოს 

ხმაურის სტანდარტულზე მაღალი დონე, რამაც 

შესაძლოა გამოიწვიოს ზიანი. 

SPS-ის თანახმად, ADB-მ უნდა განხილოს და დაამტკიცოს 

გზშ. ხმაურის მართვის გეგმebi არის სახელშეკრულებო 

დოკუმენტებია, რომლებიც შედის შემსრულებელ 

სააგენტოსა და კონტრაქტორს შორის გაფორმებულ 

ხელშეკრულებაში, რომელთა მოთხოვნები ასახულია 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში. 

SPS მოითხოვს, რომ გზშ და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 

შეიცავდეს მკაფიო მოთხოვნებს სამშენებლო ხმაურის 

პრევენციასთან ან შემსუბუქებასთან დაკავშირებით. გზშ და 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა მოიცავდა ასეთ 

მოთხოვნებს SPS-ის შესაბამისად. ADB-მ სატანადო 

ყურადღება დაუთმო ამ დოკუმენტებს და დაამტკიცა SPS-ის 

56-ე პუნქტის შესაბამისად. 

პროექტის დამტკიცების შემდეგ, გზშ-ს და გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული 

ღონისძიებები გადავიდა ხმაურის მართვის გეგმებში, 

რომლებიც შემდგომ განიხილეს და დაამტკიცეს პროექტის 

მართვის და მშენებლობის ზედამხედველობის 

კონსულტანტების ტექნიკურმა ექსპერტებმა (PMCSC). ADB-ს 

- როგორც დამფინანსებლის ფუნქცია არ არის ამ პროცესში 

ჩართვა და ანგარიშების შესაბამისობის შეფასება. ADB-ს 

ფუნქციაა, უზრუნველყოს, რომ გეგმები შეიცავდეს გზშ-სა 

და გარემოსდაცვით გეგმაში დადგენილ მოთხოვნებს, რაც 

განხორციელდა ბანკის მიერ SPS-ის 44-ე პუნქტის 

შესაბამისად, პროექტის განხილვის, მონიტორინგის და 

ზედამხედველობის  პროცესში. 

ADB-ის მიერ ხმაურის მართვის გეგმების განხილვის და 

დამტკიცების მოთხოვნით, ანგარიში ადგენს სტანდარტ, 

რომლებიც სცდება SPS-ის მოთხოვნებს. ასევე არარეალურია 

მოლოდინი, რომ ADB-ს აქვს შესაძლებლობა, ან უნდა 

გადახედოს და დაამტკიცოს ყველა ტექნიკური გეგმა. ეს 

შემსრულებელი უწყების და სამშენებლო 

ზედამხედველობის კონსულტანტების ფუნქციაა. ისევე, 

როგორც დეტალური საინჟინრო პროექტის შემთხვევაში; 

ADB არ არის დამპროექტებელი უწყება და არ შეუძლია 

გასცეს დასკვნა ტექნიკურ პროექტებზე. ასეთი დასკვნის 

შედეგად, ADB-მ უნდა შეასრულოს სერტიფიცირებული 

ინჟინრის ფუნქცია. 

ზიანის გამოვლენასთან დაკავშირებით, ანგარიშში ზოგადად 

ფიქსირდება, რომ ADB-ს მიერ ხმაურის მართვის გეგმების 

არგანხილვამ "შეიძლება გამოიწვიოს ხმაურის უფრო 

მაღალი დონე". ანგარიში არ იძლევა მტკიცებულებას  

გაზრდილი ხმაურის დონეებზე და არ ადგენს მიზეზობრივ 

კავშირს ხმაურის დონეებსა და ADB-ს მიერ ხმაურის 

მართვის გეგმის არგანხილვას შორის. 

რაც შეეხება დასკვნას ხმაურთან დაკავშირებულ ზიანზე, 

ბოლო გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშები 

აჩვენებს, რომ პროექტის მსვლელობისას ყველა სტანდარტი 

დაკმაყოფილდა, გარდა რამდენიმე მონაკვეთისა, სადაც 

დაფიქსირდა მცირე გადაჭარბება (3 დეციბელზე ნაკლები) 

გასული წლის განმავლობაში და რომ ფიგურირებს 

გაზრდილი ხმაურის მხოლოდ ერთი შემთხვევა. ეს 

მიუთითებს, რომ ხმაურის მართვის გეგმები ფაქტობრივად 

შესაფერისია, ხმაური არ არის მნიშვნელოვანი საკითხი 
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მაცხოვრებლებისთვის და არ არსებობს ზიანის ალბათობა.   

C. გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შემუშავება 
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(i) 

საბოლოო გზშ-ით კონტრაქტორებს ევალებათ 

ნიადაგის ზედა ფენის მართვის და 

რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმების 

მომზადება. მიუხედავად იმისა, რომ გზშ-ს 

მომზადების დროს მრავალი დროებითი 

ობიექტის მდებარეობა ცნობილი არ იყო, 

კონტრაქტორების მიერ TSEMP-ების მომზადებას 

ხელს შეუწყობდა ნიადაგის ზედა ფენის 

განთავსების ადგილების გარემოსდაცვით 

მართვის გეგმაში მითითება, გასხვისების ზონაში 

წარმოქმნილი ნიადაგის ზედა ფენის 

მიახლოებითი მოცულობების გათვალისწინებით. 

SPS-ის პოლიტიკის მე-4 პრინციპის შესაბამისად, 

პროექტისთვის მომზადდა გზშ და გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმა. საკითხის სპეციფიური გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმის (TSEMP) შემუშავებასთან დაკავშირებით 

დადგენილი დამატებითი მოთხოვნები ემსახურება 

დამატებით შემოწმებას, ითვალისწინებს ადგილობრივ 

პირობებს და კონტრაქტორის მიერ გამოყენებულ 

მშენებლობის მეთოდს და ტექნოლოგიას, რომელიც 

დამტკიცების დროს არ არის ცნობილი. ამ დამატებითი 

გეგმების შემუშავების მოთხოვნა იძლევა დამატებით 

გარანტიას, რომ კონტრაქტორი სათანადოდ მართავს 

ზემოქმედებას. ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივ 

მოთხოვნებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ (მარეგულირებელი), რომელიც მოითხოვს 

აღნიშნული გეგმების არსებობას სხვადასხვა ობიექტისთვის, 

როგორიცაა სერიული წარმოების ქარხნები. 

ანგარიშში ნავარაუდებია შეუსაბამობა TSEMP-ების ხარისხის 

მხრივ და აღნიშნულია, რომ ამ საკითხების მოგვარება 

შესაძლებელი იქნებოდა, თუ გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმაში განისაზღვრებოდა ნიადაგის ზედა ფენის 

განთავსების ადგილები. SRS არ მოითხოვს TSEMP-ების 

მომზადებას. მეტიც, SPS არ მოითხოვს გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმაშ განისაზღვროს ნიადაგის ზედა ფენის ან სხვა 

დროებითი ობიექტების დროებითი და მუდმივი 

ლოკაციების განსაზღვრას. ზოგადი სამრეწველო პრაქტიკის 

მიხედვით, კონტრაქტორი ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად პასუხისმგებელია ამ ლოკაციების 

იდენტიფიცირებაზე, ნებართვების მოპოვებაზე და შემდეგ 

სათანადოდ მართვასა და პოტენციური ზემოქმედების 

შემცირებაზე, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის და 

გაცემული ნებართვების შესაბამისად.   
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„გარემოსდაცვით მართვის გეგმაში შესაძლებელი 

იყო კონტრაქტორებისთვის უკეთესი მითითებების 

მიწოდება, თუ გათვალისწინებული იქნებოდა 

ლანდშაფტზე ზემოქმედება, რომელიც უნდა 

გადაწყდეს ლანდშაფტის მართვის 

ინტეგრირებული გეგმებით.   

SPS-ის შესაბამისად, გზშ მოიცავდა სოციალურ კულტურულ 

რესურსებზე პოტენციური ზემოქმედების შეფასებას, 

თანმდევი ღონისძიებებით, არსებითი ზიანის 

პრევენციისთვის. ლანდშაფტზე ზემოქმედება შეფასდა გზშ-ს 

F.83 ნაწილში, შემამსუბუქებელი და მართვის ღონისძიებები 

განისაზღვრა გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში. 

პროექტის დამტკიცების შემდეგ, ADB-მ გაწია დახმარება 

ხადას ხეობის განვითარების გეგმის შემუშავებაში. 

ლანდშაფტის დაცვა ამ გეგმის მთავარი კომპონენტი იქნება. 

SRS არ ითვალისწინებს მოთხოვნებს ლანდშაფტის მართვის 

გეგმებზე. ამის მიუხედავად, ანგარიში მიუთითებს 

შეუსაბამობაზე, რომ გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა არ 

მოითხოვდა ლანდშაფტის მართვის გეგმების შემუშავებას. 

აქედან გამომდინარე, ანგარიში ადგენს სტანდარტს, 

რომელიც აღემატება ADB-ის პოლიტიკის მოთხოვნებს და 

ავლენს შეუსაბამობას CRP-დან მიღებული მოთხოვნების 

საფუძველზე. 

124 "გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

შემამსუბუქებელი და კონტროლის ზომების 

დეტალების SSEMP-ზე და TSEMP-ზე გადატანის 

არაპირდაპირი ეფექტი მართვის სტრუქტურაში, 

რომელიც არ იძლევა ADB-ს მიერ ამ 

დოკუმენტებიდან არაერთის ცალსახად 

დამტკიცების საშუალებას, დიდადაა 

დამოკიდებული კონტრაქტორების/მსესხებლის 

შესაძლებლობაზე შეასრულონ SPS-ის მოთხოვნები. 

თუმცა, ADB-ს მიერ პროექტის მომზადების 

პროცესი არ აძლევს მას შესაძლებლობას 

დაადგინოს კონტრაქტორების გარემოსდაცვითი 

და სოციალური შესაძლებლობები. SEMP-

TSEMP/SSEMP მოდელის უფრო მეტად 

დამოკიდებულება კონტრაქტორებზე, შეიმუშაონ 

და განახორციელონ სპროექტის და ობიექტის 

სპეციფიური შემამსუბუქებელი ზომები 

გვთავაზობს, რომ კონტრაქტორების გარემოს 

დაცვის და სოციალური საკითხების მართვის 

შესაძლებლობა უნდა იყოს სატენდერო განაცხადის 

შეფასების კრიტერიუმი“.  

SPS-ის პოლიტიკის მე-4 პრინციპის მიხედვით, 

პროექტისთვის მომზადდა გზშ და გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმა (EMP). სამუშაოების კონტრაქტებში შესატანი 

დამატებითი გეგმები (SEM* SSEMP და TSEMP) არ ცვლის 

EMP-ს, არამედ აერთიანებს EMP-ს მოთხოვნებს სამუშაოების 

კონტრაქტებში, დამატებითი სპეციფიკაციით. ამასთან, , 

გზშ-მ და EMP Still-მა უზრუნველყო შეფასების ეფექტური 

ჩარჩო პროექტის დამტკიცებისთვის და არ გადადო 

პროექტის შემსუბუქება და მართვა TSEMPS-ისა და SSEMPS-

ის შემდგომ ეტაპზე დასრულებამდე. 

ანგარიში მიუთითებს დარღვევაზე, კონტრაქტორების 

„გარემოსდაცვითი და სოციალური შესაძლებლობების 

არასაკმარისი შეფასების გამო“. შეუსაბამობის საფუძველი არ 

არის ნათელი, რადგან SPS არ მოითხოვს ასეთ შეფასებას. 

D. კულტურული რესურსები 

140 "სულ რვა (8) "კულტურული მემკვიდრეობის 

პოტენციური ზემოქმედების ზონა" და 

"პოტენციურად მგრძნობიარე ფიზიკური 

კულტურული რესურსების უბნები" 

იდენტიფიცირებულია 184 და 185 სურათებში. 

საბოლოო გზშ-ში მითითებულია, რომ 

კონტრაქტორი უზრუნველყოფს ტერიტორიების 

შემოწმებას, და მშენებლობამდე ჩატარებული 

ნებისმიერი საჭირო გათხრები“.   

ეს მითითება, რომელიც შედის გზშ-ს 1276-ე პუნქტის მე-2

ქვეპუნქტში, ეხება კონკრეტულად 184-ე და 185-ე პუნქტებში

მოცემულ ტერიტორიებს. თუმცა, გზშ-ს 1274-ე პუნქტში ასევე

მითითებულია, რომ კონტრაქტორმა უნდა შეიმუშაოს

კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა, რომელიც

მოიცავს 5-ფაზიან სტრატეგიას ეტაპობრივი შეფასების და

ზემოქმედების შერბილებისთვის, განახორციელოს

არქეოლოგიური კვლევები მთელი პროექტის მსვლელობისას.

5 ფაზიანი სტრატეგია ამჟამად განხორციელების პროცესშია. 
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144 „CRP აღნიშნავს, რომ EMP მოიცავს შეზღუდულ 

დებულებებს რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის 

გეგმის შესახებ. არ არსებობს დებულება 

ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებების 

მონიტორინგის ან ლანდშაფტის მართვის გეგმის 

შესახებ.   

ლანდშაფტის აღდგენა გათვალისწინებულია 

რეკულტივაციის და მიწის აღდგენის კომპონენტში. 

კონტრაქტორი ვალდებულია შეიმუშაოს და განახორციელოს 

აღდგენის გეგმები (იხ. გზშ-ს ცხრილი N170 და EMP-ის N3 

პუნქტი). აღნიშნული გეგმების განხორციელების შემდგომი 

მონიტორინგი მოხდება პროექტის სტანდარტული 

მოთხოვნების შესაბამისად. ამასთან, ხადას ხეობაში 

შესაბამის ლოკაციებზე შესრულდა ლანდშაფტის 

ფოტომონტაჟების სერია. ფოტომონტაჟი მოიცავს სამ 

განსხვავებულ დროის ჰორიზონტს (მიმდინარე, 

მშენებლობის შემდგომი და პროექტის დასრულებიდან 15 

წელი). ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებები კიდევ უფრო 

გაძლიერდება ხადას ხეობის განვითარების გეგმის 

ფარგლებში, ლანდშაფტის საერთაშორისო არქიტექტორების 

და რეგიონული დამპროექტებლების მხარდაჭერით.   

145 „საბოლოო გზშ-ში არ არის შეფასებული 

პოტენციური ზემოქმედება საოპერაციო ეტაპზე, 

რომელიც გამოწვეულია პროექტის 

ინფრასტრუქტურის განთავსებით ზოგიერთი 

ძეგლის ვიზუალური დაცვის ზონაში, ან 

ლანდშაფტის ცვლილებებზე ისტორიულ-

კულტურული ეფექტის კუთხით, რაც გამოწვეული 

იქნება პროექტის განხორციელების შედეგად. ასევე 

არ არის განხილული რისკები ფიზიკურ 

კულტურულ რესურსებზე, შესაძლო ქურდობის ან 

ვანდალიზმის ფაქტების შედეგად. 

„საბოლოო გზშ-ში ფიქსირდება, რომ საპროექტო 

არეალში მთავარი პრობლემაა უკონტროლო 

პროცესები, მათ შორის ტურიზმის კომპონენტის 

დამატება: არსებობს მნიშვნელოვანი რისკი, რომ 

დაუგეგმავი პროცესები პროექტის გარშემო 

ხეობებში წარმოიქმნება ახალი გზის 

მშენებლობით. თუმცა, ეს რისკი არ არის 

შეფასებული ფიზიკური კულტურული 

რესურსების ძეგლებსა და ობიექტებზე მისი 

გავლენის კუთხით.”   

პროექტის ვიზუალური ზემოქმედებები განხილულია გზშ-

ის F.8.3 ნაწილში, რომელიც მოიცავს ლანდშაფტის და მასში 

ცვლილებების საკითხებს, რისის შეფასებაც ჩატარებულია. 

უსაფრთხოების საკითხები გათვალისწინებულია F.8.1 

პუნქტში, თუმცა არ არის სპეციფიური ფიზიკური 

კულტურული რესურსებისთვის. ანგარიშში შეიძლებოდა 

აღნიშნულიყო, რომ ლანდშაფტის ფოტომონტაჟი (იხ. 

ზემოთ) და დეტალური ისტორიულ-კულტურული 

საცნობარო გეგმა შემუშავებულია, რათა შემდგომ დაემატოს 

ლანდშაფტის გზშ-ს შეფასებას. ორივე გადაეცა CRP-ს 

მოკვლევის დროს. 

ნებისმიერ დაუგეგმავ პროცესს აქვს პოტენციალი გავლენა 

მოახდინოს ფიზიკურ კულტურულ ძეგლებსა და 

ობიექტებზე. გზშ-მ შეაფასა უკონტროლო პროცესების 

საერთო რისკი  F.9 ნაწილში. ხადას ხეობის განვითარების 

გეგმა ეხება ამ რისკს და მის შედეგებს ფიზიკური 

კულტურული რესურსების ძეგლებზე, უბნებსა და 

ლანდშაფტზე.   

 

 

 
147 CRP აღნიშნავს, რომ პროექტის 5 ფაზიანი 

სტრატეგიის 1-3 ფაზა კონტრაქტორებისთვის 

განსაზღვრავს ნაბიჯებს, რომლებსაც სხვა 

განხილული მარეგულირებელი ჩარჩოები 

ითვალისწინებს პროექტის განხორციელებამდე".      

 

“გზშ-ს მიზნებისთვის განხორციელებული კვლევა 

შეესაბამებოდა ადრეულ ეტაპზე შეფასებას. ADB-ს 

უნდა უზრუნველეყო, რომ მე-2 და მე-3 ფაზები 

ასევე განხორციელებულიყო მსესხებლის მიერ, 

გზშ პროცესის დროს ცნობილი პროექტით 

გათვალისწინებული ობიექტებისთვის.' 

„მე-2 ფაზაში ნათქვამია, რომ „სადაც 

შესაძლებელია, მარშრუტი შეიძლება შეიცვალოს, 

CRP-ს ამ შემთხვევაში მოყავს არქეოლოგიური 

ზემოქმედების შეფასება დასავლეთ კანადაში, ირლანდიასა 

და საფრანგეთში. სასესხო ხელშეკრულება მოითხოვს 

პროექტის განხორციელებას SPS-ის და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებიც არ 

ითვალისწინებს სხვა ქვეყნების მაგალითებს. SPS-ის N1 

დანართზე თანდართული გზშ-ს მონახაზის B ნაწილი 

მოიცავს შემდეგ სახელმძღვანელო მითითებებს: ეს ნაწილი 

განიხილავს ეროვნულ და ადგილობრივ სამართლებრივ და 

ინსტიტუციურ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც ტარდება 

გარემოსდაცვითი შეფასება. ასევე განსაზღვრავს პროექტთან 

შესაბამის საერთაშორისო გარემოსდაცვით 

ხელშეკრულებებს, რომლებსაც მიერთებულია ქვეყანა. 

SPS-ის 45-ე პუნქტი: „მსესხებელი/დამკვეთი 
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ან შემცირდეს მისი ზემოქმედება, რათა 

მინიმუმამდე შემცირდეს ფიზიკური 

კულტურული რესურსებისთვის მიყენებული 

ზიანი“. თუმცა, CRP აღნიშნავს, რომ ზემოქმედების 

თავიდან აცილება განლაგებაში მნიშვნელოვანი 

ცვლილებების გამო, უფრო რთულია პროექტის 

დამტკიცების შემდეგ, როდესაც განლაგების ერთი 

მონაკვეთის დიზაინის მახასიათებლები, 

ბუნებრივია, ასევე განსაზღვრავს მომდევნო 

მონაკვეთების განლაგების პარამეტრებს. 

„მიუხედავად იმისა, რომ მე-2 ფაზის ტექსტში 

მითითებულია, რომ „მოხდა პოტენციურად 

მნიშვნელოვანი ადგილების შემოვლა გზის 

ამჟამინდელი განლაგებით, CRP აღნიშნავს, რომ 

გზშ თავად განსაზღვრავს ზონებს ხაზთან ახლოს, 

სადაც არქეოლოგიური აღმოჩენების შანსები 

მონიშნულია, შემდგომი მოკვლევისთვის." 

პასუხისმგებელია პროექტის განლაგებაზე და დიზაინზე, 

რათა თავიდან აიცილოს ფიზიკური კულტურული 

რესურსებისთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება. 

იდენტიფიცირებული იქნება რესურსები, რომლებზეც 

სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს პროექტი. კვალიფიციური 

და გამოცდილი ექსპერტები შეაფასებენ პროექტის 

პოტენციურ ზემოქმედებას რესურსებზე, გარემოსდაცვითი 

შეფასების პროცესის განუყოფელი ნაწილის სახით, 

რომელიც მითითებულია პარაგრაფებში 4-10 [გზშ]  

ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდა: საველე კვლევები ჩატარდა 

კვალიფიციური და გამოცდილი ექსპერტების მიერ (გზშ-ს 

დანართი H და T). პროექტის დაწყებამდე მწირი ინფორმაცია 

არსებობდა ხეობაში არსებული ფიზიკური კულტურული 

რესურსების შესახებ. საბაზისო შეფასება შეიძლებოდა 

გაძლიერებულიყო საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე. გზშ-სა და 

EMP-ში შევიდა დეტალური დებულებები, რომლებიც 

მოითხოვს ამ სამუშაოების მშენებლობამდე ჩატარებას. 

კერძოდ, გზშ-ში ნათქვამია, რომ საჭიროა უფრო 

ფართომასშტაბიანი საველე კვლევების ჩატარება, რაც 

გაკეთდა მშენებლობამდე, კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს 5-ფაზიანი სტრატეგიის 

მიხედვით. 

SPS-ის 47-ე პუნქტი: „იმ შემთხვევებში, სადაც პროექტს 

სავარაუდოდ ექნება უარყოფითი ზემოქმედება ფიზიკურ 

კულტურულ რესურსებზე, მსესხებელი/დამკვეთი 

განსაზღვრავს შესაბამის ზომებს ზემოქმედების პრევენციის 

ან შემცირებისთვის, გარემოსდაცვითი დაგეგმვის პროცესის 

12-16 პუნქტების შესაბამისად [გარემოსდაცვითი დაგეგმვა 

და მართვა]. ამ ზომებში შეიძლება შედიოდეს როგორც 

პრევენცია, ასევე ტერიტორიის სრული დაცვა, შერჩეული 

შემამსუბუქებელი ზომები, გადარჩენის ზომების და 

დოკუმენტაციის ჩათვლით, იმ შემთხვევებში, როდესაც 

შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ დაიკარგოს ფიზიკური 

კულტურული რესურსი“. ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, 

ვინაიდან EMP-ში და არქეოლოგიურ 5 ფაზიან სტრატეგიში 

განისაზღვრა შესაბამისი ზომები ფიზიკურ კულტურულ 

რესურსებზე ზემოქმედების პრევენციის ან შემცირებისთვის.  

ხშირად, ADB-ს მიერ დაფინანსებული პროექტების 

შემთხვევაში, დეტალური დაპროექტება სრულდება საბჭოს 

მიერ დამტკიცების შემდეგ. დამატებითი კვლევები ხშირად 

ტარდება დამტკიცების შემდეგ. SPS-ის 56-ე პუნქტი არ 

მოითხოვს ყველა კომპლექსური შემოწმების დასრულებას 

პროექტის დამტკიცებამდე და ADB-ს პრაქტიკაა 

არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება პროექტის 

დამტკიცების შემდეგ. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს გადაწყვეტილებით [2019 წლის 2 აგვისტო] 

დამტკიცდა პროექტი ორი პირობით: (i) მიწის სამუშაოები 

განხორციელდეს მხოლოდ არქეოლოგის მეთვალყურეობით 

და (ii) სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ობიექტის 

იდენტიფიცირების ან აღმოჩენის შემთხვევაში, 

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-10 მუხლის თანახმად, სამუშაოები უნდა შეწყდეს 
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და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და 

სპორტის სამინისტროს (ამჟამად სააგენტო). 

არქეოლოგიური 5 ფაზიანი სტრატეგიით გამოყენებული 

მიდგომა სცილდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებაში მოყვანილ 

მოთხოვნებს და წარმოადგენს კარგ საერთაშორისო 

სამრეწველო პრაქტიკას. მე-3 ფაზაში ასევე კონკრეტულად 

მითითებულია, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს მარშრუტის 

შეცვლა უბნებზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. 

მსგავსი 5 ფაზიანი მიდგომა გამოყენებული იყო სამხრეთ 

კავკასიის გაზსადენის მშენებლობაზე საქართველოში, 

რომელიც დაფინანსებულია BP plc-ის (ყოფილი The British 

Petroleum Company plc და BP Amoco plc); ამით იქმნებოდა 

მშენებლობის გაგრძელების შესაძლებლობა და 

უზრუნველყოფდა საჭიროებისამებრ ფიზიკურ 

კულტურულ რესურსებზე ზემოქმედების პრევენციას ან 

შემსუბუქებას. 

 

მსესხებლისთვის ცნობილი იყო ცვლილებებით გამოწვეული 

რისკი და მისი შედეგები და მაინც დაამტკიცა და 

განახორციელა არქეოლოგიური 5 ფაზიანი სტრატეგია. 

SPS-ის 47-ე პუნქტი: „როდესაც პროექტი გაივლის ისეთ 

ადგილებში, სადაც მოსალოდნელია ფიზიკური 

კულტურული რესურსების მოძიება, როგორც ეს 

დადგენილია გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესში, 

შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურები 

გათვალისწინებული იქნება EMP-ში. შემთხვევითი 

აღმოჩენების არეალში მუშაობა დაუშვებელია 

კომპეტენტური სპეციალისტის მიერ შეფასებამდე და ამ 

მოთხოვნებთან შესაბამისი ქმედებების განსაზღვრამდე. 

   

ეს მოთხოვნა შესრულდა, რადგან EMP მოიცავდა 

შემთხვევით აღმოჩენის პროცედურას (დანართი E). მეტიც, 

კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის 

სპეციალისტების მიერ წინასამშენებლო კვლევის და 5-

ფაზიანი სტრატეგიის უფრო კომპლექსური 

განხორციელებით გზშ-ში უფრო მაღალ სენსიტიურ 

ადგილებში (იხ.პუნქტები 1274-1276), ყველა სამშენებლო 

ობიექტი კონტრაქტორს გადაეცა მხოლოდ შესაბამისი 

მიწისზედა და მიწისქვეშა სამუშაოების დასრულების 

შემდეგ. ეს მოიცავდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოებულ დეტალურ მე-3 

ფაზის არქეოლოგიურ სამუშაოებს  ცხრა ლოკაციაზე, 

რომელიც დასრულდა მშენებლობის დაწყებამდე. 

შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურა ამოქმედდა ოთხჯერ 

და ყველა მოთხოვნა სათანადოდ იყო დაცული. 

შემთხვევითი აღმოჩენების ანგარიშები გამოქვეყნდა 2021 

წლის 11 ნოემბერს, 2022 წლის 23 თებერვალს, 2022 წლის 27 

მაისს და 2022 წლის 15 ივლისს.   
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149 "საბოლოო გზშ-ის EMP-ში შემაჯამებელი ხარჯები 

ითვალისწინებს მცირე თანხებს შემოღობვისთვის, 

თუმცა არ მოიცავს მიზნობრივ ხარჯებს 

კულტურული მემკვიდრეობის საკითხების 

მართვისთვის, როგორიცაა შემდგომი 

არქეოლოგიური გამოკვლევები.     

გზშ დაგეგმვის დოკუმენტია და არა სახელშეკრულებო 

დოკუმენტი. იგი მოიცავს შემამსუბუქებელი და 

მონიტორინგის ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვას, რომელიც 

მიზნად ისახავს სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენის 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. კულტურული 

მემკვიდრეობის ღონისძიებები სპეციფიკურია 

ობიექტისთვის (ყოველი ობიექტი განსხვავებულია და 

საჭიროებს ობიექტზე მორგებულ შემარბილებელ ზომებს) 

და დაგეგმვის ეტაპზე არ შეიძლება რეალისტური 

დანახარჯების განსაზღვრა. თუმცა,  კონტრაქტების 

მოცულობის ანგარიშები მოიცავს სხვადასხვა გადახდის 

მექანიზმებს (მაგ., გათვალისწინებულ ხარჯებს, ცალკე 

პუნქტებად ანაზღაურებას და გაუთვალისწინებელ ხარჯებს) 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და შემამსუბუქებელი 

ღონისძიებებისთვის. გადახდის ეს მექანიზმები შეესაბამება 

დანიშნულებას და კარგად მუშაობს, რაც მტკიცდება 

არქეოლოგიური გამოკვლევების ეფექტური 

განხორციელებით.   

151 „CRP აღნიშნავს, რომ კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

წერილში მითითებული დროებითი ობიექტების 

ადგილმდებარეობა არ იყო წარმოდგეინლი 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

მოწოდებულ ანგარიშებსა და რუკებში. ბევრი 

მათგანი ჯერ არ იყო იდენტიფიცირებული.“   

საქართველოს კანონმდებლობით, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს არ 

მოეთხოვება ინფორმაციის მიღება დროებითი ობიექტების 

შესახებ, პროექტის დამტკიცების მთლიანი პროცესის 

ნაწილის სახით, ასეთი ობიექტები განიხილება ცალკე და 

მათი დამტკიცების პროცესი ხორციელდება საწყისი 

დამტკიცების შემდეგ.   

152 „საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა  

სამუშაოების შესრულება შესთავაზა 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ 

სააგენტოს და ADB-მ მიიღო შიდა ნებართვა. 

მოგვიანებით, განიხილეს 1-ლი ლოტის 

კონტრაქტორის კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმა და ბუფერული ზონები (თუმცა 

ჩანაწერი არ ასახავს განხილვის სახეობას)  

მართვის გეგმები რეგულარულად განიხილება 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტში, სამშენებლო 

ზედამხედველობის კონსულტანტსა და კონტრაქტორს 

შორის. უსაფრთხოების მონიტორინგის ექვსთვიან 

ანგარიშებში ხაზგასმულია საანგარიშო პერიოდში 

განხორციელებული ძირითადი აქტივობები და შედეგები.  

153 

 

"ტექნიკურ დავალებაში არ ფიქსირდებოდა 

ეხებოდა SRS-ის შესაბამისი მოთხოვნები და არ 

ითვალისწინებდა ADB-ს მიერ შედეგების 

გადახედვას ან დამკიცებას."   

ტექნიკური დავალება შემუშავდა SPS-ის მოთხოვნების 

შესაბამისად. ADB-ს ფუნქცია არ არის მისი სესხებით 

დაფინანსებული დოკუმენტების დამტკიცება (ტექნიკური 

მხარდაჭერისგან განსხვავებით), რადგან ის ამ კონტრაქტების 

მხარე არ არის. კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური 

სამოქმედო გეგმა (CHგენდერული სამოქმედო გეგმა) 

მსესხებლის დოკუმენტია. ამის გათვალისწინებით, ADB 

დაეხმარა აღმასრულებელ და განმახორციელებელ უწყებებს 

პროექტის განხორციელებისას და საჭიროებისამებრ 

აწვდიდა რჩევებს გენდერული სამოქმედო გეგმის 

შედეგებზე.   
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159 „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს მეორე შუალედური 

ანგარიში გამოიცა 2020 წლის ნოემბერში. 

აღსანიშნავია მისი ანალიზის მოცულობა და ადრე 

გაუთვალისწინებელი ობიექტების და ადგილების 

იდენტიფიცირება გზის მარშრუტზე და 

დაგეგმილი დროებითი ობიექტების მიმდებარე 

ტერიტორიაზე. თუმცა, ანგარიშში მითითებულია 

რამდენიმე უბანი, სადაც ნიადაგის ზედა ფენა უკვე 

იყო მოჭრილი იყო და შესაბამისად, შეუძლებელი 

იყო კვლევის ჩატარება, როგორც თავიდან იყო 

გათვალისწინებული.   

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მეორე შუალედური ანგარიშის მე-2 დანართში 

მითითებულია სამშენებლო ზედამხედველობის 

კონსულტანტის (UBM) კულტურული მემკვიდრეობის 

მონიტორინგის (CHM) მიერ ჩატარებული კვლევები. 

კანონმდებლობით, სამუშაოები ნებადართული იყო 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს შემდგომი ინფორმირების გარეშე, ან ობიექტების 

დამტკიცების გარეშე. UBM-მა გაატარა შემდეგი 

პროცედურები: 

კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის ჯგუფი 

(CHM) ასრულებს სამშენებლო უბნების წინასწარ კვლევას და 

შეუძლიათ გასცენ ობიექტზე სამუშაოს წარმოების ნებართვა, 

თუ კულტურული მემკვიდრეობის არსებობის 

მტკიცებულება არ მოიძებნება. ჯგუფი მონიტორინგს უწევს 

ობიექტს მიწის ნაკვეთის სამუშაოების დროს, შემთხვევითი 

პოვნის პროცედურის შემდეგ. 

 კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის 

ჯგუფი ატარებს ობიექტების წინასამშენებლო 

მოკვლევას და შეუძლიათ დაამტკიცონ ობიექტზე 

სამუშაოების წარმოება, თუ კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტი არ იქნა გამოვლენილი. 

მონიტორინგის ჯგუფი შემდგომ აკვირდება 

ობიექტს მიწის სამუშაოების წარმოებისას, 

შემთხვევით აღმოჩენის პროცედურების დაცვით 

 მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ღირებული ობიექტის 

იდენტიფიცირების შემთხვევაში, ჯგუფი ამის 

შესახებ აცნობებს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც 

ვალდებულია  ჩაატაროს პირველადი მოკვლევა.  

 შემდეგ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნულ სააგენტოს შეუძლია გასცეს ნებართვა, ან 

განაცხადოს, რომ საჭიროა შემდგომი გამოკვლევა. 

 სრული არქეოლოგიური გამოკვლევის საჭიროების 

შემთხვევაში, ამას ახორციელებს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, ან 

სხვა უფლებამოსილი უწყება. არქეოლოგიური 

სამუშაოების დასრულების და იმის დადასტურების 

შემდეგ, რომ ობიექტზე არ არის კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 

გასცემს ნებართვას პროექტის გაგრძელებაზე. 

ეს მიდგომა ეფექტურად გამოიყენებოდა, მომზადდა 

დოკუმენტაცია ყველა დროებით ობიექტზე, რომელიც არ 

შედიოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს დეტალურ მოკვლევაში.   

165 ”მეორე შუალედური ანგარიში დასრულდა 

პროექტის ტერიტორიაზე კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების და ობიექტების 

ფიზიკური მდგომარეობის წინასწარი შეფასებით. 

მოყვანილია 59, რომლებიც საჭიროებდა 

საკონსერვაციო ან სარესტავრაციო სამუშაოებს. 

რესტავრაცია, სასწრაფო რესტავრაცია ან 

მეორე შუალედური ანგარიშის 166-ე გვერდზე მოცემულ 

ცხრილში ფიქსირდება 60 ლოკაცია. მიუხედავად იმისა, რომ 

არსებობს რეკომენდაციები ამ 60 უბნის კონსერვაციასა და 

აღდგენასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ეხება 

ობიექტებს, რომელიც პროექტის ფარგლებში არ შედის. თუ 

ამ სიას შევადარებთ პროექტის სპეციფიკურ ცხრილს, 

რომელიც მოცემულია CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-ის 
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კონსერვაცია ჭირდებოდა 46 მათგანს. აღნიშნული 

სიის მიზანი იყო კონტრაქტორების დახმარება 

სამუშაოების დაწყებამდე პრევენციული ზომების 

გატარებაში და ასევე კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის გეგმების მომზადებაში. 

დადგინდა, რომ 59-დან ექვსი (6) საჭიროებს 

სასწრაფო აღდგენას.   

N2 დანართში, ვნახავთ, რომ პროექტთან უშუალოდ 

დაკავშირებული ქმედებები უმეტეს შემთხვევაში არ არის 

საჭირო, რადგან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პროექტი ამ 

უბნებზე გავლენას მოახდენს. 

166 

 

 „მეორე შუალედური ანგარიშში მითითებულია, 

რომ შეფასებამ: (i) გამოავლინა ფიზიკური 

კულტურული რესურსების ისტორიული 

ლანდშაფტის გარემოში ცვლილებები, ფიზიკური 

კულტურული რესურსების იდენტიფიცირებულ 

ლანდშაფტში, (ii) მითითებულია, რომ პროექტი 

გამოიწვევს ერთი (1) უძრავი ობიექტი და ცხრა (9) 

არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანებას ან/და 

ფიზიკურ განადგურებას, რომელიც მდებარეობს 

უშუალოდ გზის დერეფანში (ეს ადგილები 

მოგვიანებით დაექვემდებარა შემდგომ 

არქეოლოგიურ გამოკვლევას); (iii) გამოვლინდა 

მოსალოდნელი სამშენებლო დაზიანება პროექტის 

გვირაბების ზემოთ მდებარე ფიზიკური 

კულტურული რესურსების სტრუქტურებზე; 

კონკრეტულად ექვსი (6) არქეოლოგიური ობიექტი 

2 გვირაბის ზემოთ დიდველის პლატოზე და 

წკერე-კვირაცხოვლის მახლობლად, „1-ლი 

ლოტის“ გვირაბის შესასვლელთან და (iv) 

გამოვლინდა ვიბრაციის ზემოქმედება 

კულტურული მემკვიდრეობის რესურსებზე 

რამდენიმე ლოკაციაზე. დასკვნით ნაწილში 

შეჯამებულია რეკომენდაციები, მათ შორის 

შემამსუბუქებელი ზომები, ცალკეულ ობიექტებზე 

მისაღები ზომები. მაგალითები მოყვანილია მე-3 

ჩანართში."  

ეს პუნქტი არ ასახავს (i) საკვანძო ტექსტს მეორე 

შუალედური ანგარიშიდან. „ზემოხსენებული რისკების 

თავიდან აცილების მიზნით (ჩამოთვლილი CRP-ის 

ანგარიშის 166-ე პუნქტში, მიზანშეწონილია პრევენციული 

ზომების მიღება“ და  

(ii) მიუთითეთ, რომ საჭირო პრევენციული ღონისძიებები 

მიღებულია და განხორციელდა, ან მუშავდება ADB-ის მიერ.   

172 „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს CHგენდერული სამოქმედო 

გეგმა დათარიღებულია 2021 წლის ივლისით, რაც 

უსწრებს არქეოლოგიური ანგარიშის თარიღს. 

აღნიშნულია, რომ პროექტის ინფრასტრუქტურა 

ხვდება დიდი რაოდენობით კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების ვიზუალური დაცვის 

ზონებში და რომ მათ ლანდშაფტზე გავლენას 

ახდენს გზა. თუმცა, ბუფერული ზონის შემდეგაც 

კი, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე 

ირიბ ზემოქმედებას ახდენს პროექტით 

დაგეგმილი გზა, ხოლო ქვეშეთში, არახვეთში, 

ბემანში და ზაქათკარში, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

ცნობით, ურბანული ქსოვილი "ზოგიერთ 

შემთხვევაში" დარღვეულია გზის მშენებლობის 

შედეგად. ამ სოფლებში საცხოვრებელი პირობები 

შეიცვლება. ხადას ხეობის საერთო ურბანული 

განვითარების და დაგეგმარების რეგულაციების 

გარეშე, „ქაოტური“ და „არასტანდარტული“ 

მშენებლობა „აუცილებლად“ განხორციელდება 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ პროექტი 

დაამტკიცა 2019 წელს. იმ დროისთვის განლაგება იგივე იყო, 

რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევების დროს. ხადას 

ხეობაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეესტრი 

და ინფორმაცია საკვანძო ლოკაციების შესახებ 

ხელმისაწვდომი იყო დამტკიცების დროს. იმ დროს 

ბუფერულ ზონებთან დაკავშირებით არცერთი პრობლემა არ 

დაფიქსირებულა და ADB-ს არ შეეძლო უარი ეთქვა 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ პროექტის დამტკიცებაზე მოქმედი 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის საფუძველზე. ADB-მ 

შეამოწმა არსებობდა თუ არა ნებართვა და როგორც  CRP-მ 

აღნიშნა, ADB-მ ასევე გამოთქვა შეშფოთება კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დასკვნებზე 

ბუფერული ზონების შესახებ. 

მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გზის 

მარშრუტი ბუფერულ ზონებზე გაივლის, არ ფიქსირდება, 

რომ რაიმე სახის შესწორება იგეგმება. ამის ნაცვლად, 
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პროექტით გათვალისწინებული გზის მარშრუტზე.  მოხსენებებში წარმოდგენილია „საგზაო რუქა“ და ზომები, 

რომლებიც მიღებული უნდა იყოს ხადას ხეობაში 

კულტურული მემკვიდრეობის გრძელვადიანი 

შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც ან 

განხორციელებულია, ან ამჟამად მიმდინარეობს. 

175 თუმცა, საბოლოო გზშ-ს მსგავსად, CHგენდერული 

სამოქმედო გეგმა ცალსახად არ ასახავს 

შემარბილებელ ზომებს საოპერაციო ეტაპის 

პროექტის რისკის ცალკეული ძეგლებისა და 

უბნების/ობიექტების მიმართ.   

ADB უკვე განიხილავს ლანდშაფტის აღდგენის საკითხს; 

2022 წლის მაისში CRP-ს გადაეცა ფოტომონტაჟი. 

ფოტომონტაჟი შესრულდა კულტურული მემკვიდრეობის 

ძირითადი ობიექტებიდან და სოფლებიდან ხადას ხეობაში 

და მის მიმდებარედ მისასვლელი გზის დასაფიქსირებლად. 

სურათები გვიჩვენებს, თუ დროთა განმავლობაში როგორ 

აღდგება ლანდშაფტი, წარმოდგენილია ხედვა მიმდინარე 

სიტუაციაზე, შემდგომ მოწყობაზე (2025) და პროექტის 

დასრულებიდან 15 წლის შემდეგ (2040 წ.) მდგომარეობაზე. 

ფოტომონტაჟში მითითებულია ლანდშაფტის აღდგენის 

ზომები, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იყოს ხადას 

ხეობის განვითარების ფარგლებში და აღდგენის გეგმებში, 

რომლებიც კონტრაქტორებმა უნდა მოამზადონ.   

178 „CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-ის მე-3 

დანართი მკაფიოდ მიუთითებს კავშირზე 

საპროექტო გზის და ძეგლებისა და ობიექტების 

ინდივიდუალური დაცვის ზონებს შორის — ასევე 

იმ ობიექტებს შორის, რომლებსაც კულტურული 

მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2020 

წლის დეკემბერში მიენიჭა დროებით დაცულის 

სტატუსი. CRP-ს ეს დანართი არ მიუღია. თუმცა, 

CRP-მ განიხილა დანართის ვერსია, რომელიც 

დართული იყო CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-

ის წინა პროექტზე, საიდანაც ვლინდება, რომ 

მუდმივი საპროექტო ინფრასტრუქტურა არღვევს 

სულ 19 კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის 

და ძეგლის ფიზიკური დაცვის ზონებს. პროექტის 

დროებითი ინფრასტრუქტურა ასევე ემთხვევა 

კიდევ ცამეტი კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტის და ძეგლის ფიზიკური დაცვის ზონას.'   

CRP-ს არ მიუმართია რეგიონული დეპარტამენტისთვის 

CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-ის საბოლოო მე-3 

დანართის მიწოდების თხოვნით. რეგიონულ განყოფილებას 

არ ქონდა ინფორმაცია, რომ ეს დანართი აკლდა 

მოწოდებულ დოკუმენტებს და მოგაწვდით დაუყოვნებლივ.  

რაც შეეხება პროექტის ინფრასტრუქტურას და ძეგლებისა და 

ობიექტების ფიზიკური დაცვის ზონას, პროექტის 

ინფრასტრუქტურა ნამდვილად გადის ზოგიერთი ამ უბნის 

ფიზიკური დაცვის ზონაზე, თუმცა, მე-3 დანართში არ არის 

ჩამოთვლილი განსახორციელებელი აქტივობები. ამის 

ნაცვლად, იმავე ანგარიშის N2 დანართი წარმოადგენს 

ძირითად დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს ამ 

ობიექტებზე განსახორციელებელ აქტივობებს. ADB 

ყურადღებით ამოწმებს PMCSC-სთან CHგენდერული 

სამოქმედო გეგმა-ის N2 დანართში ჩამოთვლილი 

აქტივობების შესრულებას. 

179 არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ADB-მ 

შესთავაზა კონსულტაცია CHგენდერული 

სამოქმედო გეგმა-ში მოცემულ რეკომენდაციებსა 

და ზომებზე. კონტრაქტორებისგან მოთხოვნილი 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებები კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

მუშაობის შემდეგ, AD3-ების ჩართულობით, 

ორიენტირებული იყო მხოლოდ CHგენდერული 

სამოქმედო გეგმა-ის მე-2 დანართით 

გათვალისწინებულ კონტრაქტორების სამუშაოზე.“  

ADB და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

(EBRD) რეგულარულად თანამშრომლობდნენ 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუშაოების 

და პროექტზე მათი გავლენის განსახილველად. 

აღსანიშნავია, რომ SPS არ მოითხოვს ADB-ს მენეჯმენტის 

მიერ კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული გეგმების 

გადახედვას. ეს საკითხი შედის გზების დეპარტამენტის 

(დამქირავებელი) და სამშენებლო ზედამხედველობის 

კონსულტანტის (ინჟინრის) კომპეტენციაში. 

ამასთან, CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-ის ფარგლებში 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს დასკვნები შეესაბამება საქართველოს 

კანონმდებლობას. ADB-ს არ აქვს უფლება შეეწინააღმდეგოს 

სუვერენული სახელმწიფოს მიერ კანონის ინტერპრეტაციას. 

ამასთან, პროექტი შეესაბამება SPS-ის 1-ლი დანართის მე-11 

ნაწილით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს; 

CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-ის შედეგები იყო თუ არა 

ოპტიმალური, არ არის რელევანტური საკითხი.   
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181 „ADB-მ განიხილა „მე-2 ლოტის“ [კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის გეგმა] CHMP 2021 წლის 

ივლისში, თუმცა, როგორც ჩანს, ამ არ განუხილია 

„1-ლი ლოტის“ CHMP“.   

1-ლი ლოტის CHMP ასევე განხილულ იქნა და 2020 წლის 23 

სექტემბერს მნიშვნელოვანი ერთობლივი კომენტარები 

გაკეთდა EBRD-ის მიერ. 

აღსანიშნავია, რომ SPS არ ავალდებულებს ADB-ს 

განიხილოს კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული მართვის 

გეგმები. ეს საკითხი შედის გზების დეპარტამენტის 

(დამქირავებელი) და სამშენებლო ზედამხედველობის 

კონსულტანტის (ინჟინრის) კომპეტენციაში. ამის 

მიუხედავად, ADB და EBRD გასცდნენ თავიანთი შესაბამის 

პოლიტიკის მოთხოვნებს, რათა გაეზარდათ სამშენებლო 

ჯგუფის შესაძლებლობები პროექტის გარემოსდაცვითი 

ეფექტურობის მიღწევაში.   

183 

 

„ADB-ს პროექტის ჯგუფი უშუალოდ არ 

დაუკავშირდა კულტურის, სპორტის და 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 

დროებითი დაცვის სტატუსის ვადის გასვლამდე“.   

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო თანამშრომლობს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საკითხთა სამინისტროსთან კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების დროებითი დაცვის საკითხზე. 

მარეგულირებელი საკითხები სცილდება ADB-ს 

საზედამხედველო ფუნქციას პროექტის ფარგლებში, 

როგორც ეს განსაზღვრულია SPS-ით და სასესხო 

ხელშეკრულებით. 

ამის მიუხედავად, პროექტის დამტკიცების შემდეგ, ADB 

არაერთხელ ჩაერთო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნულ სააგენტოსთან და კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ერთად დაგეგმვის და 

მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში. 

184 "ADB-ს პროექტის გუნდი იღებდა ყოველკვირეულ 

შიდა განახლებულ მონაცემებს მონიტორინგის 

ჯგუფისგან. ფიზიკური კულტურული 

რესურსების შესახებ არანაირი შეუსაბამობის 

ანგარიშები არ იქნა მიჩნეული საჭიროდ PMCSC-ის 

მიერ 2022 წლის იანვრისთვის. თუმცა, CRP-ის 

მიერ ADB-ს მონიტორინგის ჯგუფის 4 თვიანი 

შიდა ანგარიშების განხილვა (2021 წლის 

ოქტომბრიდან — 2022 წლის იანვრის ჩათვლით) 

ასახავს გამოწვევებს ფიზიკური კულტურული 

რესურსებზე ზემოქმედების შემამსუბუქებელი 

ზომების განხორციელებაში.“   

მიუხედავად იმისა, რომ შეუსაბამობის დასკვნები არ 

მომზადებულა, გზების დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ 

კონტრაქტორ(ებ)ს PMCSC-ის მიერ ფიზიკური 

კულტურული რესურსების შესახებ წერილები 35-ჯერ 

გაეგზავნათ. ეს  სტანდარტული პრაქტიკაა პროექტის 

მართვის თვალსაზრისით და არ არსებობს საფუძველი 

ვარაუდისთვის, რომ მიდგომა არ იყო შესაბამისი. ამასთან, 

ეს არ არის შესაბამისობის საკითხი და SPS არ აკონკრეტებს 

პროექტის მართვის და ზედამხედველობის კონკრეტულ 

მეთოდებს. 

რაც შეეხება ფიზიკური კულტურული რესურსების 

საკითხებს, რომლებიც მითითებულია ანგარიშის 184-ე 

პუნქტში, რადგან ADB თვალყურს ადევნებს ყველა ამ 

საკითხს ყოველკვირეულ ანგარიშებში, გაურკვეველია, რა 

შემდგომი ზომების მიღებას მოითხოვს CRP. ADB ცალსახად 

ასრულებდა SPS-ის 44-ე პუნქტით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებს. ამასთან, ჩამოთვლილი ორი საკითხის 

განმარტებისთვის საჭიროა დამატებით ნიუანსებში 

გარკვევა. 

(i) სვიანაანთის სასაფლაოს ღობე ნაწილობრივ დაზიანდა, 

თუმცა თავად საფლავი არ დაზიანებულა. ღობე გამაგრდა 

და მოეწყო დამატებითი დამცავი მავთულის ღობე მომავალი 

პოტენციური დაზიანებისგან საფლავის დასაცავად. ამ 

სასაფლაოზე თავისთავად არ ვრცელდება საქართველოს 

კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რადგან ის 

1970-იან წლებში მოეწყო და კანონი ვრცელდება 

ისტორიული მნიშვნელობის მქონე სულ მცირე 100 წლის 

ობიექტებზე. 

(ii) რაც შეეხება ტრავერტინს, თავად აღნიშნული ქანი არ 
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დაზიანებულა. ტალახიან, გაჯერებულ მიწაზე, რომელზეც 

მიედინება მინერალებით მდიდარი წყალი, ამჟამად არის 

საბურავების ნაკვალევი, რომელიც დროთა განმავლობაში 

გაქრება.     

187 

 

„საკვლევი ტერიტორია არ არის იმ მასშტაბის, რაც 

გამოყენებულია კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუშაოებში და არ 

ითვალისწინებს ზაქათკარი-გუდაურის 

დაგეგმილი განახლებული გზის მიმდებარე 

ტერიტორიას.“   

რადგან აღნიშნული 2 კვლევის მიზნები განსხვავდება, ისინი 

უნდა შეფასდეს მათი შესაბამისი მიზნების მიხედვით. 

Geographic-ის მიერ მომზადებული ისტორიულ-

კულტურული საცნობარო გეგმის (HCRP) მიზანი იყო 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ შეგროვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით 

დეტალური კვლევების ჩატარება დასახლებებზე ხადას 

ხეობაში, მათ შორის ზაქათკარში, ქვეშეთში და არახვეთში, 

ამ სოფლებთან ახლოს საგზაო გასასვლელების 

გათვალისწინებით და მათი გაუმჯობესება უნდა 

დარეგულირდეს. HCRP წარმოადგენს ინფორმაციას  ხადას 

ხეობის განვითარების გეგმაზე, რომელიც შეიცავს 

მიწათსარგებლობის წესებს და ყველა საჭირო დეტალს 

სამშენებლო ნებართვის გასაცემად. დიდველის პლატოზე 

(ზაქათკარი-გუდაურის გზის გასწვრივ) სოფლები, 

რომლებიც არ შედის HCRP-ში, უკვე გათვალისწინებულია 

გუდაურის გენერალურ გეგმაში.   

189 „ხადას ხეობის ყველა უმნიშვნელოვანესი 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი (როგორიცაა 

ბენიან-ბეგონის ბეგოთკარის ეკლესია) არ შედის 

საცნობარო გეგმის პროექტში შემოთავაზებული 

განაშენიანებული ან ისტორიული 

განაშენიანებული ტერიტორიის დაცვის ზონაში.“ 

ობიექტები, რომლებიც არასოდეს ყოფილან 

განაშენიანებული ტერიტორიების ნაწილი, როგორიცაა 

ბეგოთკარის ეკლესია, არ ხვდება არც განაშენიანებულ და 

არც ისტორიულ დასაცავ ზონებში. აქედან გამომდინარე, 

ბეგოთკარის ეკლესია რეკომენდირებული იყო მოქცეულიყო 

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაში, რომელიც ერთ-

ერთი ყველაზე მკაცრი დაცვის ზონა ამ ტერიტორიაზე. ეს 

შეესაბამება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ კანონს და საქართველოს მთავრობის N181 

განკარგულებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ზონების შექმნის წესის შესახებ (2012 წლის 12 მაისი). 

ექსპერტებმა დაასრულეს HCRP ძირითად დაინტერესებულ 

მხარეებთან კონსულტაციით, მათ შორის ძეგლების და 

ობიექტების საერთაშორისო საბჭოსთან, საქართველოს 

ეროვნულ ფონდთან და „ლურჯ ფართან“. აქედან 

გამომდინარე, არ არის მიზანშეწონილი ADB-მ გააკეთოს 

კომენტარი, კონკრეტული შენობები უნდა მოექცეს თუ არა 

განაშენიანებული ტერიტორიების დაცვის ზონებში. 



       
დანართი 6       249 

 

 

196 "SPS-ის 49-ე პუნქტი აწესებს მოთხოვნებს 

ფიზიკური კულტურული რესურსების გატანაზე, 

მათ შორის საუკეთესო არსებული საშუალებების 

გამოყენებაზე. CRP-მ სთხოვა ADB-ს პროექტის 

ჯგუფს გადაადგილების მონაცემები. ADB-ს 

პროექტის ჯგუფმა CRP-ს აცნობა, რომ მეთოდი 

შეესაბამებოდა ეროვნულ კანონმდებლობას და 

რომ დეტალები გაირკვეოდა კონტრაქტორსა და 

მის ქვეკონტრაქტორს შორის შეთანხმების 

მიღწევის შემდეგ. ADB-მ დაარწმუნა CRP, რომ 

აგრძელებს კომპლექსურ შემოწმებას. თუმცა, ამ 

მომენტისთვის არ არსებობდა დოკუმენტაცია, 

რომელიც აჩვენებდა, თუ როგორ 

უზრუნველყოფდა ADB, "საუკეთესო არსებული 

საშუალებების გამოყენების“ მოთხოვნის 

შესრულებას. „მე-2 ლოტის“ კონტრაქტორის 

CHMP-ების ვერსიები, რომლებიც CRP-ს გადაეცა, 

არ ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტების გადატანას.   

"საუკეთესო ხელმისაწვდომი მეთოდი" განიხილება და 

შეთანხმდება დარგის ექსპერტებთან, მათ შორის 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოსთან (რეგულატორი), CHM-ებთან (მშენებლობის 

ზედამხედველობის ჯგუფი) და პროექტის საერთაშორისო 

კულტურული მემკვიდრეობის კონსულტანტთან (ჩარლზ 

ლე ქუენსი). ვინაიდან ეს სამუშაო ჯერ არ არის 

განხორციელებული, არ არსებობს შეუსაბამობის 

საფუძველი, რადგან აქტივობა ჯერ კიდევ არ არის 

დასრულებული. რა თქმა უნდა, ADB მიზნად დაისახავს SPS-

ის 1-ლი დანართის 49-ე პუნქტის მოთხოვნების 

შესრულებას. 

CHMP-ები ცოცხალი დოკუმენტებია, ამიტომ ისინი 

რეგულარულად განახლდება, რაც დასტურდება CRP-სთვის 

გადაცემული ეგზემპლარების რაოდენობით. გადატანის 

მეთოდოლოგიის შეთანხმების შემდეგ, „მე-2 ლოტის“ CHMP 

შესაბამისად განახლდება.   

198 

 

„არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ ADB-ს 

პროექტის ჯგუფი თანამშრომლობდა 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ 

სააგენტოსთან ან სხვა ექსპერტებთან 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

კანონმდებლობის საკითხებზე, რათა 

უზრუნველეყო მოთხოვნებში სრულად გარკვევა.   

გზშ მსესხებლის დოკუმენტია და მასში მოცემული 

შეხედულებები არ წარმოადგენს ADB-ის დირექტორთა 

საბჭოს, ხელმძღვანელობის, ან პერსონალის შეხედულებებს 

და შეიძლება იყოს წინასწარი ხასიათის. 

SPS არ მოითხოვს ADB-ს თანამშრომლობას 

მარეგულირებელებთან ან ექსპერტებთან რომელიმე 

კონკრეტულ სფეროში. მსესხებელს, პროექტის 

განმახორციელებელი და უწყების მეშვეობით, მოეთხოვება 

არსებითი კონსულტაციების წარმოება დაინტერესებულ 

მხარეებთან, რაც მან ამ პროექტის ფარგლებში შეასრულა. 

ADB უზრუნველყოფს ეროვნულ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ 2019 წლის 25 აპრილს გამოცემული 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესრულების 

მონიტორინგით. გადაწყვეტილება ითვალისწინებდა 

პირობას, პროექტი დამტკიცებულიყო კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ, რაც 

გარკვეული პირობებით მოხდა 2019 წლის 2 აგვისტოს.   

199 „საბოლოო გზშ არასაკმარისად დეტალურია, არ 

ავლენს ყველა, ან თუნდაც უმეტეს ფიზიკურ 

კულტურულ რესურს, რომელზეც სავარაუდოდ 

გავლენას მოახდენს პროექტი; ან დოკუმენტაცია 

იდენტიფიცირებული ფიზიკური კულტურული 

რესურსების მნიშვნელობის შესახებ, რათა 

შესაძლებელი ყოფილიყო ზემოქმედების 

ეფექტურად შეფასება. არ შეფასებულა 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 

მიხედვით პირველადი დაცვის ზონებში 

სხვადასხვა სახის მშენებლობაზე შეზღუდვების 

შესაბამისობა.“  

გზშ-ში აღიარებულია ფიზიკური კულტურული 

რესურსების საბაზისო შეზღუდვები და შესაბამისად 

მოიცავდა მნიშვნელოვან დამატებით მოთხოვნებს, 

რომლებიც უნდა შესრულდეს მშენებლობის დაწყებამდე. ეს 

მოთხოვნები დეტალურადაა ასახული გზშ-ში (და EMP-ში) 

და მის დანართში, არქეოლოგიური 5 ფაზიანი სტრატეგიის 

განხორციელებით. მსესხებელს ეცნობა, რომ ეს მიდგომა 

რისკებს უქმნის პროექტის განხორციელებას და რომ საჭირო 

იყო წინასამშენებლო კვლევები მნიშვნელოვანი ფაქტორების 

გამოსავლენად, რასაც შესაძლოა გამოეწვია გზის მარშრუტის 

შეცვლა (კონკრეტულად ნახსენებია სტრატეგიის მე-3 

ფაზაში). კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ ჩატარებული სამუშაოს შედეგად 

მარშრუტის / განლაგების შეცვლა რეალურად 

განხორციელდა ზაქათკარი-გუდაურის გზის შემთხვევაში.  

ADB რეგულარულად იყენებს ზემოთ აღნიშნულ მეთოდს და 

SPS-ის 56-ე პუნქტი არ მოითხოვს ყველა კომპლექსური 



250 დანართი 6 
 

 

შემოწმების დასრულებას პროექტის დამტკიცებამდე. 

სავალდებულოა უბრალოდ შესრულება, როგორც ამ 

პროექტის შემთხვევაში. 

ეს პუნქტი მოიცავს სქოლიოში მითითებულ საფრანგეთის, 

შრი-ლანკას და შეერთებულ შტატების კანონმდებლობას. 

გაუგებარია, რამდენად არის ეს რელევანტური ამ 

პროექტთან მიმართებაში.   

200 „SPS ითვალისწინებს ზემოქმედების და რისკების 

იდენტიფიკაციას პროექტის მომზადების ადრეულ 

ეტაპზე, თუმცა, გზშ-სა და EMP-ში გადადო 

როგორც  ფიზიკური კულტურული რესურსების, 

ისე არქეოლოგიური კვლევის სრული 

იდენტიფიკაცია პროექტის დამტკიცების 

შემდგომი პერიოდისთვის. ამასთან, EMP არ 

ითვალისწინებდა შემდგომი არქეოლოგიური 

გამოკვლევების ხარჯებს, რომლებიც ცალსახად 

იყო გათვალისწინებული ხუთ ფაზიანი 

სტრატეგიით“.   

გზშ-ში იდენტიფიცირებულია ფიზიკური კულტურული 

რესურსის რამდენიმე ობიექტი (ძირითადად გზის გასწვრივ) 

და შესაბამისად, მიწისზედა ფიზიკური კულტურული 

რესურსების სრული იდენტიფიკაცია არ დაყოვნებულა. 

უნდა გვესმოდეს, რომ პროექტის დაწყებამდე არსებობდა 

ძალიან მწირი ინფორმაცია ხეობაში ფიზიკური 

კულტურული რესურსების შესახებ. ფაქტობრივად, 

პროექტმა შესაძლებელი გახადა ხეობაში კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ობიექტების აღწერა სისტემატური 

მეთოდით  (ჩვეულებრივ, ცნობილია როგორც "დაცვა 

აღწერით"). 

SPS-ის მე-4 პუნქტის თანახმად (დანართი 1, ნაწილი D.l): 

„თუ გამოვლინდება გარემოზე პოტენციურად 

არასასურველი ზემოქმედება და რისკები, 

მსესხებელი/დამკვეთი განახორციელებს გარემოსდაცვით 

მაქსიმალურად სწრაფად“. შესაბამისად, ეს არ გამორიცხავს 

სამუშაოების დასრულებას საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდეგ. ADB-ს ოპერაციებში რეალურად ეს ყოველთვის არ 

არის შესაძლებელი და ამიტომ საჭიროა რისკზე 

დაფუძნებული და ადაპტირებული მიდგომა, რათა პროექტი 

არ შეჩერდეს და მოხდეს ზემოქმედების პრევენცია. ამ 

ღონისძიებებზე აქცენტი გაკეთდა პროექტის 

განხორციელების ფაზაში. 

გზშ/EMP მოიცავს შემამსუბუქებელი და მონიტორინგის 

ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვას, რომლის მიზანია 

სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას ინფორმაციის 

მიწოდება. კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებები 

სპეციფიკურია ობიექტისთვის (ყოველი ობიექტი 

განსხვავებულია და საჭიროებს ობიექტზე მორგებულ 

შემამსუბუქებელ ზომებს) და დაგეგმვის ეტაპზე 

რეალისტური ხარჯების დადგენა შეუძლებელია. თუმცა, 

სამუშაოებზე გაფორმებული კონტრაქტები ითვალისწინებს 

გადახდის სხვადასხვა მექანიზმებს (მაგ., 

გათვალისწინებული ხარჯები, ცალკე პუნქტებად გადახდა 

და გაუთვალისწინებელი ხარჯები) გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის და შემამსუბუქებელი ღონისძიებებისთვის. 

გადახდის ეს მექანიზმები შეესაბამება დანიშნულებას და 

კარგად მუშაობს, რაც დასტურდება არქეოლოგიური 

გამოკვლევების ეფექტური განხორციელებით. 

ეს მოსაზრება/მსჯელობა არ ემყარება SPS-ის მოთხოვნებს, 

 

CRP-ს აზრით, ADB-ს უნდა უზრუნველეყო, რომ 

ცნობილ საპროექტო ობიექტებზე, 

კონტრაქტორებისთვის 5-ფაზიანი სტრატეგიის მე-

2 და მე-3 ფაზა განხორციელებულიყო როგორც გზშ 

პროცესის ნაწილი.   
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"SPS ცალსახად მიუთითებს, რომ საჭიროა 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ 

ინფორმირებული მიდგომა ლანდშაფტის 

საკითხისადმი. თუმცა, ნაწილი F გარემოზე 

ზემოქმედების და შემამსუბუქებელი 

ღონისძიებების შესახებ საბოლოო გზშ-ს არ 

ითვალისწინებს ლანდშაფტის საკითხს 

კულტურული პერსპექტივიდან, თუნდაც ADB-ს 

გამოხმაურების შემდეგ და არ მომხდარა 

დამატებითი დაგეგმვის შესაძლებლობების 

იდენტიფიცირება და შეფასება ლანდშაფტზე 

არასასურველი ზემოქმედების დამატებით 

შემსუბუქებისთვის“. 

 

„ADB-მ არ უზრუნველყო ფიზიკური 

კულტურული რესურსების პროექტის საოპერაციო 

შედეგების ადეკვატურად შეფასება, ან იმ 

ცვლილებების გამოვლენა და შემსუბუქება, 

რომლებიც გამოწვეული იქნება პროექტის 

ზემოქმედებით ლანდშაფტის ხასიათსა და 

კულტურულ მნიშვნელობაზე.“ 

SPS-ში მოცემულია მხოლოდ სამი დათქმა ლანდშაფტზე და 

განსაზღვრავს ფიზიკურ კულტურული რესურსებს, როგორც 

„მოძრავ ან უძრავ ობიექტებს, ადგილებს, ნაგებობებს, 

ნაგებობების ჯგუფებს და ბუნებრივ მახასიათებლებს და 

ლანდშაფტები, რომლებსაც აქვთ არქეოლოგიური, 

პალეონტოლოგიური, ისტორიული, არქიტექტურული, 

რელიგიური, ესთეტიური, ან სხვა კულტურული 

მნიშვნელობა. 

გზის დიზაინში სათანადოდაა გათვალისწინებული 

ლანდშაფტის სახეობა და მემკვიდრეობითი მნიშვნელობა (i) 

ცნობილ ფიზიკურ კულტურული რესურსების ობიექტებზე 

ზემოქმედების პრევენციით, (ii) განლაგებით დიდველის და 

ბენიან-ბეგონის ფერდობების კიდეზე (დაბალ ნიშნულზე 

ბენიან-ბეგონის შემთხვევაში, ვიზუალური და ხმაურის 

ზემოქმედების დამატებით შესამცირებლად და (iii) 

ლანდშაფტზე მორგებული მოჭრილი და დახურილი 

გვირაბების და ხიდების ჩართვით. ამასთან, EMP 

განსაზღვრავს კონკრეტულ დებულებებს 

კონტრაქტორებისთვის, შეიმუშაონ ლანდშაფტის აღდგენის 

გეგმები პროექტის დასრულებამდე, ზემოქმედების 

რაციონალური შემცირების და მართვის მიზნით. 

ამასთან, ხადას ხეობის განვითარების გეგმაზე ინფორმაცია 

მოცემულია ისტორიულ-კულტურულ საცნობარო გეგმაში, 

რომელიც დეტალურად აფასებს პროექტის ოპერაციულ 

შედეგებს ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე და მოიცავს 

მათი მართვის პრაქტიკულ რეკომენდაციებს. ხადას ხეობის 

გეგმა სამართლებრივად სავალდებულო დოკუმენტია, 

რომელზეც გავრცელდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი 

შეფასება და შესაბამისად უზრუნველყოფს საუკეთესო 

ინსტრუმენტს პროექტის საოპერაციო შედეგების 

მართვისთვის, რაც გაუმჯობესებულ გზშ-ს არ შეუძლია.   
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„ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზის გამო, CRP 

ადგენს, რომ მთლიანობაში ADB ვერ ასრულებს 

საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე კომპლექსური 

შემოწმების და მიმოხილვის ვალდებულებებს, 

SPS-ის 56-ე პუნქტის მიხედვით, ფიზიკურ 

კულტურულ რესურსებთან მიმართებაში. 

„ADB-მ ვერ უზრუნველყო, რომ საბოლოო გზშ-ს 

დეტალურობის და ყოვლისმომცველობის დონე 

ყოფილიყო ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე 

პოტენციური ზემოქმედების და რისკების 

მნიშვნელობის შესატყვისი, როგორც ამას 

მოითხოვს SPS და საოპერაციო ინსტრუქციის 

ნაწილი FI/OP, პუნქტი 7. 

”ADB-მ საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე არ 

დაადასტურა, რომ პროექტის ყველა ძირითადი 

პოტენციური სოციალური და გარემოზე 

ზემოქმედება და რისკი იდენტიფიცირებული იყო; 

ან რომ არასასურველი ზემოქმედების პრევენციის, 

მინიმუმამდე შემცირების და შემსუბუქების 

ზომები ადეკვატურად იყო გათვალისწინებული 

დაცვის გეგმებში და პროექტის დიზაინში, რასაც 

ითვალისწინებდა SPS-ის 56-ე პუნქტი“.   

SPS-ის 56-ე პუნქტი არ მოითხოვს, რომ კომპლექსური 

შემოწმება და განხილვა დასრულდეს საბჭოს მიერ 

დამტკიცებამდე. ეს მოქმედებები რეალურად 

დასრულებულია, რაც აღიარებულია ანგარიშის 203-ე და 

209-ე პუნქტებში. შესაბამისად, 56-ე პუნქტი არ არის 

შესაბამისი საფუძველი გამოვლენილი დარღვევისთვის. 

უფრო მეტიც, შეუსაბამობის ყველა დასკვნა უნდა 

ემყარებოდეს პოლიტიკის კონკრეტულ მოთხოვნებს და არ 

უნდა განისაზღვროს „ერთობლიობაში“. 

საოპერაციო ინსტრუქციის FI ნაწილის მე-7 პუნქტის 

თანახმად,  "პროექტის გარემოს კატეგორია განისაზღვრება 

მისი ეკოლოგიურად ყველაზე მგრძნობიარე კომპონენტის 

კატეგორიით, მათ შორის პირდაპირი, არაპირდაპირი, 

გამოწვეული და კუმულაციური ზემოქმედებით. 

თითოეული პროექტი დეტალურად განიხილება მისი 

სახეობის, ადგილმდებარეობის, მასშტაბის, მგრძნობელობის 

და პოტენციალის მიხედვით. გზშ-ს ან IEE-ს [საწყისი 

გარემოსდაცვითი შეფასება] დეტალურობის და 

კომპლექსურობის დონე შეესაბამება პოტენციური 

ზემოქმედების და რისკების მნიშვნელობას. 

გზშ 1930 გვერდიანია (520 გვერდი ძირითად ტექსტს და 1410 

გვერდი დანართი) და მოიცავს გარემოზე ყველა ძირითად 

პოტენციურ ზემოქმედებას და რისკს. გზშ-ში ფიქსირდება, 

რომ საჭირო იყო დამატებითი სამუშაოები კულტურული 

მემკვიდრეობის მიმართულებით და შესაბამისად, 

ითვალისწინებს მნიშვნელოვან დამატებით მოთხოვნებს 

ფიზიკური კულტურული რესურსების მხრივ, რაც 

უპრეცედენტოა ADB-ს ცენტრალური და დასავლეთ აზიის 

განყოფილების ოპერაციების პროექტისთვის. როგორც 

აღინიშნა, ეს ზომები უზრუნველყოფს ზემოქმედების 

პრევენციას, მინიმუმამდე შემცირებას ან შემსუბუქებას. ეს 

ზომები შემდგომში განხორციელდა იმ ფორმით, როგორც 

გათვალისწინებული იყო. 

2019 წლის 28 მაისის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

შესაბამისობის მემორანდუმით, ADB-მ დაადასტურა, რომ 

პროექტის ყველა ძირითადი პოტენციური სოციალური და 

გარემოზე ზემოქმედება და რისკი იდენტიფიცირებული 

იყო, ან რომ ზემოქმედების მინიმიზაციის და შემსუბუქების 

ზომები სათანადოდ იყო ჩართული დაცვის გეგმებსა და 

პროექტის დიზაინში, SPS-ის 56-ე პუნქტის შესაბამისად.    
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203 "(i) ADB-მ ვერ უზრუნველყო, რომ SPS-ს 

უზრუნველყო კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუშაოსთვის 

საორიენტაციო წერტილი, ან რომ ტექნიკურმა 

დავალებამ მისცა ADB-ს საკმარისი შესაძლებლობა 

განეხილა და კომენტარი გაეკეთებინა შედეგებზე. 

ADB არასაკმარისად იყო ჩართული პროცესში და 

არ ქონდა შესაძლებლობა უზრუნველეყო, რომ 

სამუშაოს საერთო ეფექტურობა, პროექტის SPS-ის 

შესაბამისობასთან დაკავშირებით, 

ითვალისწინებდა ზემოქმედების შემდგომ 

შეფასებას და შემამსუბუქებელი ზომების 

შემუშავებისას. 

(ii) Geographic-ის მიერ წარმოებული სამუშაოების 

შედეგად მოხდა მრავალი ახალი კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის აღწერა. ზოგ შემთხვევაში, 

ეს აჩენს დამატებით კითხვებს ფიზიკურ 

კულტურულ რესურსებზე პროექტის პოტენციური 

რისკების შესახებ. არ არსებობს მტკიცებულება, 

რომ ADB ახლა უზრუნველყოფს ამ უბნებზე  

პროექტის ზემოქმედების დამატებითი შეფასებას, 

მათ შორის განხილვას, საჭიროა თუ არა რაიმე 

შემდგომი შემამსუბუქებელი ზომები.“  

"(iii) უცნობია, ამჟამად ასახავს თუ არა CHMP-ები 

მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს 

კონტრაქტორებისთვის, რომლებიც 

გამომდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის 

ეროვნული სააგენტოს CHგენდერული სამოქმედო 

გეგმა-დან და მეორე შუალედური ანგარიშიდან.“   

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს სამუშაოებისთვის ტექნიკური დავალება 

შემუშავებულია SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად. ADB-ს 

არ აქვს სამართლებრივი ფუნქცია მისი სესხებით 

დაფინანსებული დოკუმენტების დამტკიცებაში 

(განსხვავებით ტექნიკური დახმარებისგან), რადგან ის არ 

არის ამ კონტრაქტების მხარე. გზშ, EMP და CHგენდერული 

სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს მსესხებლის დოკუმენტებს. 

თუმცა, ADB დახმარებას უწევდა მსესხებელს პროექტის 

განხორციელების განმავლობაში და საჭიროებისამებრ 

უწევდა რეკომენდაციებს CHგენდერული სამოქმედო გეგმა-

ის შედეგებზე. 

ახალი ფიზიკური კულტურული რესურსების უმეტესობა არ 

შედის პროექტში. Geographic-ის ამოცანა ფართოა და მიზნად 

ისახავს ხადას ხეობის განვითარების გეგმის მომზადებას. 

ხადას ხეობის განვითარების გეგმის ერთ-ერთი მთავარი 

მიზანი ხეობაში კულტურული მემკვიდრეობის 

შენარჩუნებაა. ხადას ხეობის განვითარების გეგმა იმის 

მტკიცებულებაა, რომ მიმდინარეობს დამატებითი შეფასება 

და მასზე თანდართული პრიორიტეტული საინვესტიციო 

პროგრამა კიდევ ერთი მტკიცებულებაა იმისა, რომ 

განიხილება დამატებითი შემამსუბუქებელი ღონისძიებები 

და უზრუნველყოფს მიწის სამუშაოების დროს პოტენციური 

ზიანის პრევენციას. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს ფუნქციის შემადგენელი ნაწილია ორივე 

კონტრაქტორის CHMP-ების განხილვა და დამტკიცება, რაც 

შესრულდა და შესაბამისად, საჭირო ზომები რეალურად 

იქნება ინტეგრირებული. 

PMCSC ასევე მონაწილეობდა დამტკიცების პროცესში, რაც 

უზრუნველყოფს კონტრაქტორების მიერ კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

მოწოდებული კომენტარების ინტეგრირებას. PMCSC, 

ზედამხედველობის კონტექსტში, ვალდებულია 

უზრუნველყოს, რომ ეს გეგმები აკმაყოფილებდეს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს  მოთხოვნებს. SPS არ ავალდებულებს ADB-ს 

კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული მართვის გეგმების 

განხილვას და დამტკიცებას; ეს საკითხი შედის გზების 

დეპარტამენტის (დამქირავებელი) და სამშენებლო 

ზედამხედველობის კონსულტანტის (ინჟინრის) 

კომპეტენციაში.   
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"CRP ასკვნის, რომ ADB-მ ვერ შეასრულა 

მონიტორინგის და ზედამხედველობის 

ვალდებულება SPS-ის 44-ე პუნქტის შესაბამისად. 

ვერ უზრუნველყო საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდგომ პერიოდში, რომ ჩატარებულიყო 

ადეკვატური შეფასება და ფიზიკურ კულტურულ 

რესურსებზე შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების 

შემსუბუქება, როგორც ამას მოითხოვს SPS-ის 

„გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომების“ მე-2 

და მე-4 პრინციპები, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და 

Geographic-ის მიერ პროექტის განხორციელების 

პროცესში ჩატარებული დამატებითი სამუშაოების 

დასკვნების გათვალისწინებით. 

როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტის დამტკიცების შემდეგ 

განხორციელდა 5-ფაზიანი არქეოლოგიური სტრატეგია, რაც 

საშუალებას იძლევა შეფასდეს ფიზიკური კულტურული 

რესურსები და ზემოქმედების პრევენცია ან შემსუბუქება. 

გამსესხებელი, SPS-ის 44-ე პუნქტის მიხედვით, 

უზრუნველყოფს SPS-ის მე-2 და მე-4 პრინციპებთან 

დაკავშირებული საქმიანობის განხილვას, მონიტორინგს და 

ზედამხედველობს, რაც შესრულდა პროექტის გუნდში 

დამატებითი პერსონალის ჩართვით პროექტის 

მონიტორინგისთვის, პირველ რიგში, კულტურული 

მემკვიდრეობის მონიტორინგის ექსპერტების ჩართულობით 

(პირველი შემთხვევა ADB-ის მიერ დაფინანსებული 

პროექტისთვის საქართველოში) და გარემოსდაცვითი 

ოფიცრის ჩართულობით, რომელიც ყოველკვირეულად 

მიდის ობიექტზე და აძლევს რჩევებსა და რეკომენდაციებს 

ფიზიკური კულტურული რესურსების საკითხებზე, სხვა 

საკითხებთან ერთად. ADB აქტიურად იყო ჩართული 

ფიზიკური კულტურული რესურსების საკითხებში და 

ფაქტობრივად უზრუნველყო დამატებითი საერთაშორისო 

ექსპერტიზის დამატება პროექტის გუნდში. 

მტკიცება, რომ ADB-მ არ შეასრულა SPS-ის 44-ე პუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები, სუბიექტურია და არ 

ითვალისწინებს (i) ADB-ს აქტიურ ყოველკვირეულ 

ადგილზე მუშაობას და (ii) კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ შესრულებულ 

მასშტაბურ სამუშაოს. Geographic ინტეგრირებულია 

პროექტის განხორციელებაში PMCSC-ის 

ზედამხედველობით. ADB აგრძელებს თანამშრომლობას 

გზების დეპარტამენტთან და უწევს კონსულტაციას და 

შემდგომში უზრუნველყოფს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს და Geographic-ის მიერ 

გამოვლენილი ფიზიკური კულტურული რესურსების 

დაცვას და ზემოქმედების პრევენციას, რაც ხაზგასმული იყო 

ანგარიშში.    
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„დიდველის პლატოზე ერთ უბანზე დაგეგმილია 

საკონსერვაციო და აღდგენითი სამუშაოები, რათა 

მოხდეს პროექტით გამოწვეული დაზიანების 

პრევენცია, ხოლო მშენებლობამდე გამაგრებითი 

სამუშაოები გათვალისწინებულია დამატებით ერთ 

ლოკაციაზე  (ID: 23). თუმცა, პრევენციული 

კონსერვაციის ან სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

სხვა უბნებზე არ იგეგმება, სადაც კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტომ 

გამოავლინა როგორც კონსერვაციის საჭიროება, 

ასევე მშენებლობით გამოწვეული დაზიანების 

რისკი. 

 

ADB-მა დაამტკიცა მიდგომა, რომელიც 

ავალდებულებს კონსერვაციას ან 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მხოლოდ 

გამოვლენის ფაქტის შემდეგ, თუ სამშენებლო 

სამუშაოები გავლენას მოახდენს კულტურული 

მემკვიდრეობის შესაბამის რესურსზე. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

ანგარიშმა გამოტოვა მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი 

საკითხი ფიზიკური კულტურული რესურსების მხრივ, 

რომელიც აღნიშნულია კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშებში. ანგარიში N2 

დანართში მკაფიოდ განსაზღვრავს პროექტის რელევანტურ 

ყველა ობიექტს და ამ ობიექტების დასაცავად საჭირო 

ქმედებებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ADB მხარდაჭერას 

უწევს PMCSC-ს, რათა უზრუნველყოს ამ სიის დეტალური 

მონიტორინგი და ობიექტების სათანადო დაცვა და 

მონიტორინგი SPS-ის 44-ე პუნქტის შესაბამისად. 

გარდა აღნიშნული სიისა, კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიშის მე-6 ნაიწლში 

ჩამოთვლილია სხვა ობიექტები, რომლებიც საჭიროებენ 

კონსერვაციას/აღდგენას, მიუხედავად პროექტისა. 

ანგარიშში ნათქვამია: „სარეაბილიტაციო სამუშაოებს 

განახორციელებს მიწის სამუშაოების კომპანია იმ 

შემთხვევაში, თუ სამუშაოები ფიზიკურად აისახება CHR-ში“ 

ანგარიშში ასევე ნათქვამია: „ცხრილი დაეხმარება საინჟინრო 

კომპანიებს მიიღონ პრევენციული ზომები გარკვეულ 

მიმართულებებში, სამუშაოების დაწყებამდე“. 
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სააგენტოს ანალიზის მიხედვით, ეს წარმოადგენს 

რისკს, რომ ამ ზომებით ვერ მიიღწევა 

პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების 

შემსუბუქების ის დონე, რომელზეც 

მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიადგება მესამე 

მხარეებს, SPS-ის მე-4 პრინციპის შესაბამისად 

(გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება)“ 

 

„CRP ასკვნის, რომ საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდეგ, ADB-მ ვერ შეასრულა SPS-ის 44-ე 

პუნქტით გათვალისწინებული პროექტზე 

ზედამხედველობის პასუხისმგებლობა, რათა 

უზრუნველეყო, რომ ნაბიჯები, რომლებიც 

მიმართულია ფიზიკური კულტურული 

რესურსების რისკების აღმოფხვრაზე, ასახავდეს 

SPS-ის გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების მე-4 

პრინციპში განსაზღვრულ იერარქიას.   

ანგარიშის ტერმინოლოგია მნიშვნელოვანია, რადგან (i) ის 

არ ასახელებს ამ პრევენციულ ზომებს, როგორც 

ვალდებულებას, რომელიც უნდა შესრულდეს, რასაც 

ცალსახად აკეთებს დანართ 2-თან მიმართებაში, და (ii) 

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ეს პრევენციული 

სამუშაოები არ უნდა ჩატარდეს იმ შემთხვევაში, თუ 

სამუშაოები ფიზიკურად აისახება CHR-ში“ და უნდა 

ჩატარდეს „გარკვეულ ადგილებში“, სამუშაოების 

დაწყებამდე. 

ამიტომ, ADB-მ არ დაუჭირა მხარი მიდგომას, რომელიც 

ავალდებულებს კონსერვაციას ან სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებს მხოლოდ სამუშაოების განხორციელების 

შემდგომ. ADB-ის მიდგომა ითვალისწინებდა 

ორიენტირებას ობიექტებზე, რომლებზეც შესაძლოა გავლენა 

იქონიოს პროექტმა. არ არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, 

რომ ეს მიდგომა არ შეესაბამება SPS-ის მე-4 პრინციპს. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ობიექტების შემთხვევაში, 

სადაც საჭიროა შენარჩუნება და აღდგენა, მაგრამ 

რომლებზედაც არ არის გათვალისწინებული პროექტის 

პირდაპირი ზემოქმედება, ხადას ხეობის განვითარების 

გეგმის მეშვეობით განხილული იქნება შენარჩუნების 

არაერთი შესაძლებლობა.   

206 „ADB-ს გაცხადებული განზრახვა უზრუნველეყო, 

რომ მეგალითური უბნის გადატანა (ID: 26) 

ეროვნულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, 

თავისთავად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ 

დააკმაყოფილოს SPS-ის მოთხოვნები. ADB-ს 

დაჭირდება დამატებით კომპლექსური ანალიზის 

ჩატარება, რათა დარწმუნდეს, რომ გადაადგილება 

დააკმაყოფილებს SPS_ის 23-ე პუნქტის მოთხოვნას 

„საუკეთესო არსებული საშუალებების 

გამოყენების“ მხრივ. CRP მოელის, რომ ADB 

უზრუნველყოფს ამ მოთხოვნის დაცვას.“ 

მეგალითური ობიექტის (ID: 26) გადატანა განხორციელდება 

ეროვნული კანონმდებლობის და „საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი პრაქტიკის“ შესაბამისად, რომლებიც 

განხილული და შეთანხმებული იქნება დარგის ექსპერტებს 

შორის, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის 

ეროვნული დაცვის სააგენტოს (მარეგულირებელი), 

კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის 

ექსპერტებთან (მშენებლობის ზედამხედველობის ჯგუფი) და 

პროექტის საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის 

კონსულტანტთან (შარლ ლე კესნი).   

207 „თუ დავუბრუნდებით CRP-ს დასკვნას, რომ ADB-

მ ვერ შეასრულა კომპლექსური შემოწმების და 

განხილვის ვალდებულება ფიზიკურ კულტურულ 

რესურსებზე ზემოქმედებასთან და მათ 

შემსუბუქებასთან მიმართებაში, საბჭოს მიერ 

დამტკიცებამდე, ცხადია, რომ საბოლოო გზშ-ში 

და EMP-ში სათანადოდ არ არის 

იდენტიფიცირებული, შეფასებული და 

შემცირებული პროექტით ფიზიკურ კულტურულ 

რესურსებზე ზემოქმედების რისკები. ADB-მ არ 

უზრუნველყო, რომ საბოლოო გზშ და EMP 

ასახავდეს: (i) რისკების, ზემოქმედების და 

შემამსუბუქებელი ზომების იდენტიფიცირებას, 

რომლებიც გამოვლენილია კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

მიერ ჩატარებულ სამუშაოში; (ii) პროექტის 

პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების 

შეფასება ისტორიულ-კულტურულ საცნობარო 

გეგმის პროცესში ახლად იდენტიფიცირებულ 

ობიექტებზე და მასთან დაკავშირებული 

შემამსუბუქებელი ზომების იდენტიფიცირება; (iii) 

პროექტის დამტკიცების დროს და როგორც ვრცლად იყო 

განმარტებული ანგარიშში და გზშ-ში, საბჭოს მიერ 

დამტკიცებამდე შეგროვებული საწყისი მონაცემები არ იყო 

მასშტაბური. თუმცა, ამ ხარვეზის გათვალისწინებით, ADB-მ 

წარმოადგინა ყოვლისმომცველი მოთხოვნები გზშ-ში 

(პუნქტები 1274—1289) და EMP-ში, რათა 

უზრუნველყოფილიყო მშენებლობამდე ფიზიკური 

კულტურული რესურსების კომპლექსური მართვა და 

პოლიტიკის 2, 4 და 11 პრინციპების დაცვა. ამასთან, როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, SPS-ის 56-ე პუნქტი არ აკონკრეტებს, 

საჭიროა თუ არა პროექტის დამტკიცებამდე კომპლექსური 

შემოწმების ჩატარება. როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

სტანდარტული პრაქტიკაა არქეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება დამტკიცების შემდგომ. 

ანგარიშის 207-ე პუნქტში ნახსენებ დასკვნებთან 

დაკავშირებით, ADB-სთვის ცნობილია აღნიშნული 

ფიზიკური კულტურული რესურსების მნიშვნელობა და 

შეეცდება მათ სათანადო მართვას SPS-ის 1-ლი დანართის მე-

7 ნაწილის შესაბამისად. ADB გაივლის კონსულტაციას მის 

სოციალური განვითარების და დაცვის სპეციალისტთან, 

ანგარიშგების ყველაზე შესაფერის ფორმატზე.  
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პროექტის ზემოქმედების შეფასება შესაძლო 

გვირაბებზე ბენიან-ბეგონის გასხვისების ზოლში; 

(iv) EMP-ში ღონისძიებების შეტანა ID:26 

მეგალითური უბნის დაგეგმილი გადაადგილების 

საკითხის გადასაწყვეტად და (v) 

შემამსუბუქებელი ზომები, სოფელ სვიანა-

როსტიანის კულტურული მემკვიდრეობის 

ღირებულების სრულად ასახვისთვის 

განსახლების გეგმის ნებისმიერი დამატების 

განხორციელებაში“.  

208 „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი 

კრძალავს გარკვეულ აქტივობებს კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების და ობიექტების 

პირველადი დაცვის ზონებში. CRP-ს არ მიუღია 

პროექტის ამ აკრძალვებთან შესაბამისობის 

მკაფიო ანალიზი, რეკომენდირებული 

ჩამონათვალის გათვალისწინებით. საპროექტო 

არეალის სენსიტიურობის გამო, CRP მოელის, რომ 

ADB უზრუნველყოფს პროექტის 

განხორციელებისას კულტურული 

მემკვიდრეობის კანონში გათვალისწინებული 

შეზღუდვების სათანადოდ დაცვას; 

განსაკუთრებით სამშენებლო რისკის 

შემსუბუქებისას, რომელმაც შეიძლება 

უარყოფითად იმოქმედოს ობიექტებზე, 

რომლებიც ადრე დროებით იყო შეტანილი 

ჩამონათვალში და რომლებზეც კვლავ გაიცა 

რეკომენდაცია შეტანილი იყვნენ ისტორიულ-

კულტურული საცნობარო გეგმის შემუშავების 

პროცესში.“  

ADB-ს არ აქვს უფლება შეეწინააღმდეგოს მარეგულირებლის 

მიერ ეროვნული კანონმდებლობის ინტერპრეტაციას. 

როგორც აღინიშნა, პროექტის განლაგება ეცნობა 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, 

რომელმაც  არ გამოთქვა შეშფოთება ბუფერულ ზონებთან ან 

დაცვის ზონებთან დაკავშირებით და პროექტი დაამტკიცა 

2019 წლის 2 აგვისტოს. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ დამტკიცების შემდგომი მოკვლევის და 

შეფასების სამუშაოები მკაფიოდ განსაზღვრავს აღნიშნულ 

ზონებს. თუმცა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო არ შეწინააღმდეგებია თავდაპირველ 

გადაწყვეტილებას და არც ახალი შეზღუდვები დაუმატებია 

პროექტზე. შესაბამისად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს 

აქვს მანდატი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ 

კანონის ინტერპრეტაციისა. ქვეშეთი-კობის პროექტის 

შემთხვევაში, სააგენტომ დაადასტურა, რომ პროექტის 

თავდაპირველი დამტკიცება ჯერ კიდევ ძალაშია და არ 

არსებობს კონკრეტული დამატებითი მოთხოვნები 

ბუფერულ ზონებთან დაკავშირებით.   

209 "პროექტის დაწყებამდე კომპლექსური ანალიზის 

და მიმოხილვის საკითხში ADB-ს დარღვევების 

მხრივ, პროექტის წინასწარი შესწავლის და 

განხილვისას, CRP აღნიშნავს, რომ ჩატარდა 

ახალი სამუშაოს მნიშვნელოვანი ნაწილი, 

რომელიც  ზოგიერთ ხარვეზს ასწორებს. თუმცა, 

დამატებითი სამუშაო თავად ასოცირდება ADB-

ის შემდგომ სხვა დარღვევებთან და სრულად არ 

გამოუსწორებია ძველი დარღვევები. CRP ასკვნის, 

რომ არსებობს დარღვევების შედეგად 

მატერიალური და პირდაპირი ზიანის მიყენების 

რისკი“.   

დამატებითი განმარტება გარანტირებულია „ADB-ს 

შემდგომი დარღვევის“ და „წინა დარღვევების“ მხრივ, 

რომლებიც ნახსენებია 209-ე პუნქტის მე-2 წინადადებაში. 

სავარაუდო ზიანის შესახებ დასკვნა არ ქმნის მკაფიო და 

ძლიერ კავშირს იდენტიფიცირებულ დარღვევებთან. 
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„CRP-ის ადგილზე ვიზიტების დროს, თემის 

რამდენიმე წევრმა გამოხატა უკმაყოფილება 

კონტრაქტორების მიერ მათი მიწის ნაკვეთის 

დროებითი საპროექტო ობიექტებისთვის 

გამოყენების გამო. პროექტის დამტკიცებისას, 

რამდენიმე დროებითი პროექტის ლოკაცია არ იყო 

ცნობილი, საჭირო იყო კერძო მოლაპარაკებები 

კონტრაქტორებსა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

პირებს შორის, მიწით სარგებლობის მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად. ADB-ს პროექტის ჯგუფის 

წევრებმა აცნობეს CRP-ს, რომ მოლაპარაკებები 

იყო კერძო კონტრაქტის საკითხი კონტრაქტორებსა 

და დაზარალებულ პირებს შორის. ამგვარად, 

მიწით სარგებლობა აღება საპროექტო 

ობიექტებისთვის, როგორიცაა ბანაკები, 

მისასვლელი გზები, საწყობები, ნარჩენების 

გატანის ადგილები, არ იყო გათვალისწინებული 

მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმებში“.   

მიწის შესყიდვა მოლაპარაკების საფუძველზე, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია SPS-ში, არ გამოიყენება მოცემულ 

შემთხვევაში და ეხება პროექტის ძალიან განსხვავებულ 

გარემოებებს. მითითება მიწის მოლაპარაკებით შესყიდვაზე 

ამ შემთხვევაში მცდარია. კონტრაქტორის მიერ მიწის 

დროებით სარგებლობა რეგულირდება სამშენებლო 

სამუშაოების ხელშეკრულების სტანდარტული 

დებულებებით, რადგან ისინი ეხება ტერიტორიებს 

გასხვისების ზოლს ფარგლებს გარეთ, რომელსაც გასცემს 

დამკვეთი. დამუშავების ეტაპზე, ADB-მ გააძლიერა მიდგომა 

და მოითხოვა დამატებითი დებულებების განსახლების 

გეგმაში გათვალისწინება, რათა უზრუნველყოფილიყო 

კონტრაქტორის მიერ დროებითი მიზნით მიწით 

სარგებლობაში მიწის აღების კომპლექსური შესწავლა და 

ზედამხედველობა მთავრობის მიერ. ამგვარად, საპროექტო 

ობიექტების კომპლექსური შემოწმება, როგორიცაა ბანაკები, 

მისასვლელი გზები, საცავი და ნარჩენების განთავსების 

ადგილები, აისახება CARP-ის უფლებამოსილების 

მატრიცაში, გაუთვალისწინებელი სოციალური ზეგავლენის 

შესახებ მუხლებში, ბოლო ორ წინადადებაში: 

(ა) "გაუთვალისწინებელი ზემოქმედება მშენებლობის 

დროს, მათ შორის დროებითი ზემოქმედება და 

ზემოქმედება საარსებო წყაროებზე, რომლებიც სხვაგვარად 

არ არის შეფასებული", და  

(ბ) "ზემოქმედებები, რომლებიც დაკავშირებულია 

ნარჩენების განსათავსებელ ზონებთან და სამშენებლო 

ბანაკებთან." 

ამ ზემოქმედებებს, როგორც წესი, აკონტორლებენ 

კონტრაქტორები კერძო ხელშეკრულებების მეშვეობით და, 

როგორც ასეთი, მათზე არ ვრცელდება განსახლების გეგმის 

დებულებები. თუმცა, როგორც პროექტის გუნდმა CRP-ს 

განუმარტა, ეს ზემოქმედებები ექვემდებარება CARP-ს, 

როგორც კი არანებაყოფლობითის კატეგორიაში შევლენ - და 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირის საჩივარი იყო ერთ-

ერთი წინაპირობა, რომელიც ADB_მ გამოიყენა განსახლების 

გეგმის დებულებების განსაზღვრისთვის, კონტრაქტორების 

მიერ მიწით სარგებლობის შემთხვევებში. თითოეული 

საჩივარი იდენტიფიცირებულია და მონიტორინგი 

განხორციელდა გადაწყვეტამდე  

218  „საბოლოო გზშ-ში არ დაფიქსირებულა აშკარა 

სოციალური რისკები, რომლებიც დაკავშირებული 

იყო ინფორმაციის ასიმეტრიასთან და მხარეთა 

სავაჭრო უფლებასთან, რომლებიც 

მონაწილეობდნენ მიწის დროებით გამოყენების 

გარიგებებში. არც გზშ და არც გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმა არ ითვალისწინებდნენ ზომებს, 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის 

ინფორმაციის მისაწოდებლად, ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა იჯარის საბაზრო განაკვეთები, ან რას 

უნდა ველოდოთ საიჯარო გარიგებების 

განხილვისას. არ შეიქმნა კარგი პრაქტიკა 

მიწით სარგებლობა მოლაპარაკების საფუძველზე არ არის 

უშუალოდ აქტუალური თემა მოცემულ შემთხვევაში: მიწით 

სარგებლობა ხდება ამ პროექტისთვის სპეციფიური ფორმით 

და მოლაპარაკების დებულებები არ გამოიყენება. თუ 

კონტრაქტორი ვერ ასრულებს თავის სახელშეკრულებო 

ვალდებულებებს დროებით ობიექტებთან და მიწით 

სარგებლობის მხრივ, პროექტის დონეზე სოციალური 

ზემოქმედების შემსუბუქების საჭიროებები შესრულდება 

გარემოსდაცვითი მართვის პროცესის მეშვეობით, პროექტის 

განხორციელების დროს. კონტრაქტორის მუშაობა 

სოციალური ზემოქმედების მართვის კუთხით, ეფექტური 

მონიტორინგი და საჩივრების გადაწყვეტა ხორციელდება 
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კონტრაქტორებისთვის, თუ როგორ უნდა 

აწარმოონ სათანადო გამოკვლევა მიწის შესყიდვის 

საკითხებზე, მიწის რეგისტრაციის რთულ 

პროცედურებში; არც ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

პირებთან მოლაპარაკების პრინციპებზე, 

სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად და რისკის 

მართვისთვის. ეს ეწინააღმდეგება SPS_ის 

დეტალურ მოთხოვნებს მიწის შესყიდვის 

მოლაპარაკებებზე, როდესაც მოქმედებს 

არანებაყოფლობითი განსახლებისას დადგენილი 

დაცვის ბერკეტები. სხვა საკიტხებს შორის, SPS-ის 

მე-2 დანართის 25-ე პუნქტი განსაზღვრავს, რომ 

მოლაპარაკების შედეგად გარიგება უნდა 

ემყარებოდეს მიწის ან/და სხვა აქტივების 

ადეკვატურ და სამართლიან ფასს; და  

არანებაყოფლობით განსახლებულ პირებთან ღია 

მოლაპარაკებებს, ინფორმაციის ასიმეტრიულობის 

და სავაჭრო უფლებების რისკების გადასაწყვეტად.“  

პროექტის საჩივრების განხილვის მექანიზმის მეშვეობით, 

როგორც გარემოსდაცვითი მართვის, ასევე 

არანებაყოფლობითი განსახლების მექანიზმებით.   

229 "გზშ-ში არ არის შემოთავაზებული ოპერაციების 

ეტაპზე თემის უსაფრთხოების რისკის 

შემსუბუქება. სხვა ტიპის უსაფრთხოების რისკი, 

როგორიცაა ცარიელი სახლების გაქურდვის რისკი, 

ან მცირედ დასახლებულ სოფლებში ზამთარში 

მცხოვრები პირების პერსონალური უსაფრთხოების 

რისკები - არ არის გამოვლენილი. დაზარალებულ 

პირებს დიდწილად მოუწევთ ადაპტაციის 

საკუთარი გზების გამოძებნა.   

მიმდინარეობს კონტრაქტორის საქმიანობის მონიტორინგი 

და შეუსაბამობის შემთხვევები ყოველკვირეულად ეცნობება 

დაინტერესებულ მხარეებს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ოფისის და გარემოს დაცვის ოფიცრის 

მეშვეობით. როგორც საჩივრების მართვის მექანიზმი, ასევე 

უსაფრთხოების ზომების მონიტორინგის მექანიზმი 

ძლიერია და სტანდარტულ პრაქტიკაზე უკეთესია. 

ინფორმაცია მიეწოდება საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს და PMCSC-ს და მათი ვალდებულებაა 

მიმართონ ზომებს გამოვლენილი საკითხების 

გადასაწყვეტად. უსაფრთხოების რისკები ჯერ არ არის 

განსაზღვრული, თუმცა, ADB მჭიდროდ ითანამშრომლებს 

გზების დეპარტამენტთან, რათა ჩაერთოს ნებისმიერი 

რისკის ადრეულ გამოვლენაში. პირდაპირი და არსებითი 

ზიანის მტკიცებულება არ არსებობს. 

EMP (ცხრილი A-6) მოიცავს საოპერაციო ფაზას, რომელიც 

ითვალისწინებს კონკრეტულ ზომებს, რომელთაგან ერთ-

ერთი დაკავშირებულია პოლიციასთან 

თანამშრომლობასთან გზის ექსპლუატაციის საკითხში. ამ 

ასპექტის ნაწილია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

საკითხები.   

230 „საბოლოო გზშ-ში ფიქსირდება, რომ ნარჩენებით 

დაბინძურება პრობლემაა არსებულ მარშრუტზე 

და რომ მისი მუდმივი გამოყენება გამოიწვევს ამ 

სიტუაციის გახანგრძლივებას. არსებობს ვარაუდი, 

რომ ეს არის ახალი განლაგების ერთ-ერთი 

გამართლება. მშენებლობის დროს, საბოლოო გზშ 

გვთავაზობს პროექტის ობიექტების რეგულარულ 

დასუფთავებას. აღიარებს ნარჩენების პოტენციურ 

ზემოქმედებას ექსპლუატაციის დროს, მაგრამ 

რეკომენდაცია, რომ გზების დეპარტამენტმა 

უზრუნველყოს სავალი ნაწილის და 

გზისპირებიდან ნარჩენების გაწმენდა და გატანა, 

შედის მხოლოდ გზშ-ს წყალზე ზემოქმედების 

ანალიზში.   

როგორც აღინიშნა, EMP (ცხრილი A-6) მოიცავს საოპერაციო 

ფაზას, რომელიც ითვალისწინებს ნარჩენების განკარგვის 

კონკრეტულ ზომებს. 

პირდაპირი და არსებითი ზიანის მტკიცებულება არ 

არსებობს. ტარდება კომპლექსური შემომწება, 

შემამსუბუქებელი ზომების დაგეგმვა და მონიტორინგის 

ღონისძიებები. 
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231 „საბოლოო გზშ-ში ფიქსირდება, რომ ლანდშაფტი 

მთლიანად შეიცვლება და მოცემულია ამის 

ილუსტრირება; მეთოდების აღწერისას, 

რომლითაც პროექტი ზღუდავს ამ ზემოქმედებას - 

გვირაბების და ამოჭრილი და დახურული 

მონაკვეთების ჩათვლით. საოპერაციო ეტაპის 

ვიზუალური ზემოქმედებების მხრივ, საბოლოო 

გზშ აღწერს ახალ თაღოვან ხიდს ხადას ხეობაში, 

როგორც ტურისტებისთვის პოტენციურად 

მიმზიდველ ობიექტს. ამასთან, მტკიცებულების 

გარეშე აფიქსირებს, რომ „ადგილობრივი 

მოსახლეობა დროთა განმავლობაში მიეჩვევა ახალ 

ინფრასტრუქტურას“ და რომ „მაყურებლის აღქმა 

შეიძლება განსხვავებული იყოს. საბოლოო გზშ არ 

ეხება ლანდშაფტის გამოყენებას ტრადიციული 

მეურნეობისთვის ან რელიგიური მიზნებისთვის, 

ან სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობისთვის. არ 

განიხილავს ლანდშაფტს, როგორც მისი 

ტრადიციული მაცხოვრებლების იდენტობის 

წყაროს და არც ლანდშაფტზე მოხდენილი 

ზემოქმედების შესაძლო შედეგებს 

დაზარალებული პირების იდენტობაზე ან 

მდგრადობაზე. არ არსებობს მონაცემები, რომ 

ADB-მ ამ კუთხით გზშ-ში რაიმე ცვლილება 

მოითხოვა.   

 გზშ-ს F.8.3 ნაწილი შეეხება ლანდშაფტზე ზემოქმედების 

საკითხებს და შეფასებისას გათვალისწინებული იყო 

მოსახლეობის მოსაზრებები. გზშ არ ითვალისწინებს 

ზუსტად განსაზღვრას, რა მოხდება ან არ მოხდება 

გრძელვადიან პერსპექტივაში: რამდენადაც საზოგადოების 

რეაქცია გაურკვეველია. SPS-ის მე-2 დანართში ცალსახად 

მითითებულია, რომ ტრადიციულ ფერმერულ მეურნეობაზე 

და რელიგიურ და სხვა სათემო საკითხებზე ზემოქმედება 

ფართოდ გაშუქდება გზშ-ს სხვა ნაწილებში, თუ პირდაპირ 

არ დაფიქსირდება ლანდშაფტზე ზემოქმედების ნაწილში. 

ლანდშაფტის საკითხი ზოგადად მხოლოდ SPS-შია 

ნახსენები, როგორც ფიზიკური კულტურული რესურსების 

კომპონენტი. გზშ ასრულებს SPS-ის 1-ლი დანართის მე-11 

პუნქტში დადგენილ ყველა მოთხოვნას. 

პირდაპირი და არსებითი ზიანის მტკიცებულება არ 

არსებობს. სავარაუდო პოტენციური ზიანი, რომელიც 

დაკავშირებულია ვიზუალურ და ლანდშაფტზე 

ზემოქმედებასთან, რომელიც გავლენას ახდენს ტრადიციულ 

ფერმერულ მეურნეობაზე ან რელიგიურ ან სხვა საკითხებზე, 

წარმოადგენს საკმაოდ ბუნდოვან კატეგორიას, რომელიც არ 

არის დაკავშირებული მოსახლეობის მიერ აქამდე წამოჭრილ 

ან/და პროექტის მიერ რეგისტრირებულ რაიმე კონკრეტულ 

პრობლემასთან.  
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„ADB-ს შიდა მონიტორინგის დოკუმენტებში 

სხვადასხვა დროს გამოთქმულია შეშფოთება, რომ 

იჯარის ხელშეკრულებები ცალმხრივად 

კონტრაქტორისთვის სასარგებლო იყო და 

თავიდან ყველა შეთანხმება არ იყო შედგენილი. 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა პირებმა მოითხოვეს 

სრულიად სხვა თანხები და მიღწეულ იქნა 

სრულიად განსხვავებული შეთანხმებები. ზოგ 

შემთხვევაში, შეფასება მოახდინა მესამე მხარემ, 

როდესაც შეთანხმება იჯარის თანხაზე ან 

კომპენსაცია ვერ განისაზღვრა დიდი ხნის 

განმავლობაში. ზოგიერთი ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირის საჩივარი დაფიქსირდა პროექტის 

საჩივრების მართვის მექანიზმში. UBM-ის 

აქტივობების თრექერის მიხედვით, პროექტის 

დაწყებიდან 2021 წლის დეკემბრამდე მიღებული 

საჩივრების 25% ამ საკითხს შეეხება. მიუხედავად 

იმისა, რომ საჩივრებიდან 66% დარეგისტრირდა 

როგორც გადაწყვეტილი, ზოგიერთი საჩივარი 

თვეების განმავლობაში არ განხილულა. CRP-ს 

ესმის, რომ უმოქმედობის აღმოსაფხვრელად, 

ADB-ის პროექტის ჯგუფმა შეაჩერა CR 2-3 

შესაბამისობის ანგარიშის დამტკიცება, რომელიც 

წარმოადგინა გზების დეპარტამენტმა, რამაც ასევე 

შეაჩერა მშენებლობისთვის გამოყოფილი 

ტერიტორიის დამტკიცება.   

საკითხი კონტრაქტორის კომპეტენციაა და არ წარმოადგენს  

ADB-ს მიერ დარღვევას. თუმცა, ანგარიში ადასტურებს, რომ 

ADB მონაწილეობს საკითხში და აქტიურად აკონტროლებს 

სიტუაციას. აქტივობების ტრეკერი და საჩივრების 

მონაცემთა ბაზა სპეციალურად შეიქმნა ყველა შემოსული 

საჩივრის აღწერისთვის და მონიტორინგისთვის, და არა 

მხოლოდ ADB-სთვის გადაცემული საჩივრების აღრიცხვის 

და მონიტორინგისთვის. ამით შეიქმნა საჩივრების 

კონტროლის უნიკალური ინსტრუმენტი, ისევე როგორც 

კავშირი შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან, რომელიც 

აუცილებელია საჩივრების გადასაწყვეტად. სწორია, რომ 

ზოგიერთი საჩივარი დიდი ხნის განმავლობაში ღია იყო და 

პროექტის ჯგუფი პერიოდულად უარს ამბობდა მიწის 

შესყიდვის და განსახლების შესაბამისობის შესახებ 

ანგარიშების მიღებაზე. 

ADB გააგრძელებს კონტრაქტორის სამუშაოს მონიტორინგს 

მიწით დროებით სარგებლობისას და კონსულტაციას 

გაუწევს მთავრობას იჯარის ხელშეკრულებების 

სტანდარტიზებული მიდგომის გამოყენების საკითხში, 

რომელიც ეფუძნება მოქმედ საბაზრო განაკვეთებს და 

მეთოდების თანმიმდევრულ გამოყენებას.    



260 დანართი 6 
 

 

237 „ADB ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ 

პროექტების განხორციელებისას დაცული იყოს 

საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონები, 

როგორც ეს მითითებულია SPS-ის 47-ე პუნქტში. 

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გაფორმება 

ხელმოწერილი ხელშეკრულების ან/და მიწის 

მესაკუთრისთვის კომპენსაციის გარეშე 

საქართველოში კანონით დაუშვებელია. 

სარგებლობა საჭიროებს მესაკუთრის ნებართვას, 

ხოლო ხელყოფა ითვლება დანაშაულად 

საქართველოს სსკ-ის 160-ე მუხლით“.   

ADB-ს ფუნქცია არ არის ეროვნული კანონების აღსრულება 

ან ეროვნული კანონების საკუთარი ინტერპრეტაციის 

შეთავაზება. ყოველთვის, როდესაც ADB იღებდა 

ინფორმაციას კონტრაქტორის დარღვევის შესახებ, 

დაუყოვნებლივ განიხილავდა გზების დეპარტამენტთან, 

ხშირად არაერთხელ, გზების დეპარტამენტის მუდმივი 

ხელშეწყობით, ეიძულებია კონტრაქტორი დაეცვა 

მოთხოვნებია. 

ეს არ არის ADB-ს მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა. 

ADB აგრძელებს მსესხებლის კონსულტირებას, დაიცვას 

შესაბამისი ეროვნული კანონები და რეგულაციები, ასევე 

ჩაატაროს კომპლექსური შემოწმება და კონტრაქტორის 

ზედამხედველობა, რისი ვალდებულებაც აღებული აქვს 

საქართველოს მთავრობას განსახლების გეგმასთან და გზშ-

სთან მიმართებაში.   

241 ასევე პრობლემას წარმოადგენდა სოფლის 

მოსახლეობის წყალთან წვდომის შეფერხება 

მშენებლობისას დაზიანების გამო. CRP-ის მეორე 

მისიის დროს, 2021 წლის ნოემბერში, CRP-მ 

უშუალოდ შეიტყო რამდენიმე შემთხვევის 

შესახებ, როდესაც შეწყდა წყლის მიწოდება ბენიან 

ბეგონში, ან კონტრაქტორის მანქანებმა დააზიანეს 

წყლის მილები. წკერეს და ბედონის  

წყალმომარაგებაზეც სხვადასხვა დროს მოხდა 

უარყოფითი ზემოქმედება. ბენიან ბეგონის 

სოფლის მაცხოვრებლებმა ასევე გამოხატეს 

შეშფოთება იმავე წყალმომარაგების სისტემასთან 

კონტრაქტორის ინფრასტრუქტურის დაგეგმილი 

მიერთების გამო. ADB-ის მონიტორინგმა 2022 

წლის იანვარში დააფიქსირა, რომ კონტრაქტორებს 

PMCSC-სთვის დასამტკიცებლად უნდა 

მიეწოდებიათ წყლის მოხმარების მონაცემები“.     

წყალმომარაგების ყველა საკითხი (მაგალითად დაზიანება 

და კავშირები) რეგულარულად განიხილებოდა და 

ფიქსირდებოდა, გაგრძელდა ყოველკვირეული განხილვები 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის 

დონეზე. 

მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული 

წყალმომარაგების საკითხში და გრძელვადიანი შედეგი 

ფაქტობრივად ბევრად უკეთესი იქნება, პროექტის 

დაწყებამდე არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით. უკვე 

შექმნილია წყალმომარაგების გაუმჯობესებული ქსელი და 

წყლის რეზერვუარები ყენდება ხეობაში სტრატეგიულ 

წერტილებში, რათა სოფლებს წყალი ბევრად უფრო 

თანმიმდევრულად და უფრო დიდი მოცულობით 

მიეწოდოს. 

242 „ზოგიერთ სარემონტო სამუშაოს ზოგჯერ 

მნიშვნელოვანი დრო დაჭირდა. ADB-მ აღნიშნა, 

რომ კონტრაქტორის შეფერხებით დაირღვა 

საბოლოო გზშ-ს 987 პუნქტი. ამრიგად, ბენიან-

ბეგონის მაცხოვრებლებს შეექმნათ განიცადეს 

წყალმომარაგების ხანგრძლივი შეფერხება 2021-

2022 წლებში, კონტრაქტორის მიერ მილსადენის 

დაზიანების შედეგად. 2022 წლის თებერვალში 

თემის წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი 

დაბლოკავდნენ კონტრაქტორის საქმიანობას 

წკერეში, თუ სოფელს წყალმომარაგება არ 

აღდგებოდა. იმავე თვის ბოლოს, „მე-2 ლოტის“ 

კონტრაქტორი დათანხმდა სოფლის მოსახლეობას, 

რომ დარჩენილი სარემონტო სამუშაოები გადაედო 

გაზაფხულამდე, უფრო ხელსაყრელ ამინდამდე, 

თუმცა, 2022 წლის მაისში ბენიან-ბეგონში წყლის 

მილებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არსებობდა 

პრობლემები. შედგა შეთანხმება, რომ ბენიან-

ბეგონში შეიცვლებოდა წყალმომარაგების სისტემა 

და 2022 წლის მაისში მოსახლეობას გასაცნობად 

წარედგინა ახალი 2 კილომეტრიანი მილსადენის 

პროექტი.“ 

შესაძლებლობის ფარგლებში, ADB-მ ხელი შეუწყო 

საკითხების გადაწყვეტას საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის თანმიმდევრული დახმარებით, მოეთხოვა 

კონტრაქტორისგან დარღვევების გამოსწორება. 

კონტრაქტორების მხრიდან ვალდებულებების შესრულების 

დაგვიანება განხილული უნდა იყოს ADB-ს ნებისმიერი 

სავარაუდო დარღვევისგან დამოუკიდებლად. 
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„არასასურველი სოციალური ზემოქმედების 

იდენტიფიკაციასა და შემსუბუქებასთან 

დაკავშირებით, CRP ადგენს, რომ ADB-მ ვერ 

შეასრულა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე 

კომპლექსური ანალიზის და მიმოხილვის 

ვალდებულებები SPS-ის 56-ე პუნქტის 

შესაბამისად, რადგან ვერ უზრუნველყო, SPS-ის 

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომების მე-2 და 

მე-4 პრინციპების შესაბამისად, რომ საბოლოო გზშ-

ში და EMP-ში: 

(i) გამოვლინდებოდა და ეფექტურად 

შემსუბუქტებოდა უარყოფითი სოციალური 

ზემოქმედების რისკები, რომლებიც წარმოიქმნება 

კონტრაქტორების მიერ მიწის შეძენის შედეგად; 

(ii) უზრუნველყოფილი ყოფილიყო არასასურველი 

ზემოქმედების საკმარისად შემსუბუქება, რომელიც 

დაკავშირებულია მიწის ზოგიერთ მონაკვეთზე 

მოსახლეობის წვდომის შემცირებასთან,  

(iii) გაცდენილიყო პროექტის ვიზუალური 

ზემოქმედების მარტივ ანალიზს, ლანდშაფტზე 

პროექტის უფრო ფართო ზემოქმედების 

სოციალური შედეგების იდენტიფიცირებისთვის; 

(iv) უზრუნველყოფილი ყოფილიყო 

ექსპლუატაციის ეტაპის სოციალური 

ზემოქმედების ადექვატური იდენტიფიკაცია და 

შემსუბუქება, განსაკუთრებით ნარჩენებთან და 

მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან  დაკავშირებით“.   

(i) ADB-მ გააძლიერა ეს მიდგომა და მოითხოვა, რომ 

მსესხებელმა შეიტანოს დამატებითი დებულებები CARP-ში, 

რათა მთავრობამ სათანადოდ გააკონტროლოს და 

მონიტორინგი გაუწიოს კონტრაქტორის მიერ დროებითი 

მიზნებისთვის მიწით სარგებლობას. ამგვარად, 

კომპლექსური შემოწმების მოთხოვნები პროექტის 

ობიექტებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ბანაკები, 

მისასვლელი გზები, საწყობები და ნარჩენების განთავსების 

ადგილები, ასევე აისახება LARR-ში; CARP-ის 

უფლებამოსილების მატრიცაში, გაუთვალისწინებელი 

სოციალური ზეგავლენის შესახებ მუხლებში, ბოლო ორ 

წინადადებაში: 

(ა) "გაუთვალისწინებელი ზემოქმედება მშენებლობის 

დროს, მათ შორის დროებითი ზემოქმედება და 

ზემოქმედება საარსებო წყაროებზე, რომლებიც სხვაგვარად 

არ არის შეფასებული", და  
(ბ) "ზემოქმედებები, რომლებიც დაკავშირებულია 
ნარჩენების განსათავსებელ ზონებთან და სამშენებლო 
ბანაკებთან."  

აქედან გამომდინარე, ADB-ს მიერ SPS-ის მოთხოვნების 
დარღვევას ადგილი არ აქვს, თუმცა არსებობს მუდმივი 
შეშფოთება კონტრაქტორების მხრიდან ვალდებულებების 
შესრულების და ადგილზე სოციალური ზემოქმედების 
მართვის მხრივ. ქვეშეთი-კობის კონტრაქტორებმა კერძო 
მიწების ხელყოფით გარკვეული ვალდებულებები 
დაარღვიეს. თუმცა, პროექტის საჩივრების მართვის 
მექანიზმით, ეს შემთხვევები გამოვლინდა. 
დადასტურებულია, რომ გამოსწორების ვადები არ იყო 
ოპტიმალური, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ მსესხებელს არ 
სურს დაავალოს კონტრაქტორებს გამოსასწორებელი 
ზომების მიღება. ამის გათვალისწინებით, ADB ჩართულია 
პროცესში და გააგრძელებს მსესხებლის კონსულტირებას 
იჯარის საკითხში სტანდარტიზებული და თანმიმდევრული 
მეთოდის გამოყენებაზე, საბაზრო განაკვეთების 
საფუძველზე. 

(ii) წვდომასთან დაკავშირებული ყველა საჩივარი 
დაფიქსირებულია და საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი დათანხმდა წვდომის უზრუნველყოფას 
ან/და კომპენსაციას. ყველა „დამუშავებული მიწა“ სრულად 
იქნება შესყიდული, ან უზრუნველყოფილი იქნება წვდომა. 
ეს შეესაბამება პოლიტიკის მიზნებს, რათა 
შეძლებისდაგვარად მოხდეს არანებაყოფლობითი 
განსახლების პრევენცია. ADB-ს მხრიდან დარღვევა არ 
არსებობს და ზიანის მიყენება არ მომხდარა, რამდენადაც 
წვდომის შეზღუდვას აქამდე ადგილი არ ქონია. 
კონტრაქტორებეზე არ მომხდარა მიწის გადაცემა წვდომის 
დაკარგვის კომპენსირების ან საკითხის სხვა ფორმით 
გადაწყვეტის გარეშე.   

(iii) ეს ძალიან ზოგადი განცხადება, რომელზეც ძნელია 

პასუხის გაცემა, თუ არ გამყარდება ზიანის მიყენების 

კონკრეტული ფაქტებით. არ არსებობს პირდაპირი და 

არსებითი ზიანის მიყენების მტკიცებულება. 

(iv) ეს საოპერაციო ეტაპის ზემოქმედებები სტანდარტულია, 

თუმცა რთულად განსასაზღვრია. სოციალური 

ზემოქმედების ყველა შემთხვევა აღირიცხა საჩივრების 
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მონიტორინგით და გზების დეპარტამენტისთვის 

ყოველკვირეული რეკომენდაციების მიცემით. არ არსებობს 

პირდაპირი და არსებითი ზიანის მტკიცებულება. ტარდება 

კომპლექსური შემოწმებები, იგეგმება შემამსუბუქებელი 

ზომები და მონიტორინგი.  
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244 ”საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე, ADB-მ არ 

დაადასტურა, რომ გამოვლენილი იყო პროექტის 

ყველა ძირითადი პოტენციური სოციალური 

ზემოქმედება და რისკი; და რომ უარყოფითი 

ზემოქმედების პრევენციის, მინიმიზაციის და 

შემსუბუქების ზომები სათანადოდ იყო 

გათვალისწინებული დაცვის გეგმებსა და 

პროექტის დიზაინში, SPS-ის 56-ე პუნქტის 

შესაბამისად.   

ADB-მ უზრუნველყო SPS-ის 56-ე პარაგრაფში აღნიშნულ 

თითოეულ ელემენტთან შესაბამისობა (ძალიან ფართო 

მასშტაბი), თუმცა გაუმჯობესება ყოველთვის სასურველია. 

2019 წლის 28 მაისს უსაფრთხოების პოლიტიკის 

შესაბამისობის მემორანდუმის გამოცემით, ADB-მ 

დაადასტურა, რომ პროექტის ყველა ძირითადი 

პოტენციური სოციალური და გარემოზე ზემოქმედება და 

რისკი გამოვლინდა, ან რომ უარყოფითი ზემოქმედების 

თავიდან აცილების, მინიმიზაციისა და შერბილების ზომები 

ადეკვატურად იყო ჩართული დაცვის გეგმებში და 

პროექტის დიზაინში, SRS-ის 56-ე პუნქტის შესაბამისად. 

246 CRP ადგენს, რომ ADB-ს მიერ პროექტის წინა 

პასუხისმგებლობების შეუსრულებლობა 

სოციალური რისკის ეფექტური შემსუბუქების 

მხრივ, რომელიც დაკავშირებულია 

კონტრაქტორების მოლაპარაკებებთან კერძო 

მიწით სარგებლობის საკითხზე, პირდაპირი და 

არსებითი ზიანი მიაყენა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაწილობრივ 

გამოსწორდა გარკვეული მიღებული ზომებით, 

პროექტის განხორციელების დროს წამოჭრილი 

პრობლემები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირებისთვის პირდაპირი და არსებითი ზიანის 

მიყენების რისკი კვლავ არსებობს. რაც შეეხება 

ADB-ს მიერ მიწის ზოგიერთ უბანზე 

კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფის მხრივ ვალდებულების 

შეუსრულებლობას, დეტალური საინჟინრო 

პროექტი, რომელიც გადაეცა CRP-ს, ანგარიშის 

მომზადების მომენტში არ იყო საკმარისი 

იმისათვის, რომ CRP-ს გადაემოწმებინა, სრულად 

ასწორებს თუ არა პრობლემას პროექტის 

მიმდინარე დიზაინი. CRP ასკვნის, რომ არსებობს 

ზეგავლენის ქვეშ მყოფი პირებისთვის პირდაპირი 

და არსებითი ზიანის მიყენების რისკი.  

უფლებამოსილების სტრუქტურა ინკლუზიური და 

ყოვლისმომცველია, ითვალისწინებს სოციალური 

ზემოქმედების ფართო სცენარს, კონკრეტულად 

მოხსენიებულია ნარჩენების განადგურება და სამშენებლო 

ბანაკები. განსახლების გეგმაში შეტანილია კონკრეტული 

დებულებები მოულოდნელი ზემოქმედების კუთხით, 

რომლის წინასწარ განსაზღვრაც შეუძლებელია. ADB-მ 

მონიტორინგი გაუწია და ხელი შეუწყო არასასურველი 

სოციალური ზემოქმედების შესახებ ყველა საჩივრის 

გადაწყვეტას. 

 

 

247 " ADB-ს მიერ ლანდშაფტზე ზემოქმედების 

სოციალური ასპექტების შეფასების და 

შემსუბუქების კუთხით, როგორც შემდგომ 

განმარტებულია D ნაწილში, CRP ადგენს, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს, Geographic-ის მიერ ჩატარებული 

დამატებითი სამუშაო და ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის მომზადება ჯერ არ არის 

საკმარისი გარანტია იმისთვის, რომ ADB-ის 

ადრინდელი შეუსაბამობა გამოსწორდება იმ 

დონემდე, რომ ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს 

კონკრეტული შეუსაბამობ(ებ)ის პირდაპირ და არსებით 

ზიანის კავშირი CRP-ის მიერ ფაქტობრივი 

მტკიცებულებებით არ არის გამყარებული. არ არის 

მოყვანილი კონკრეტული შემთხვევები, თუ რა არის ზიანი 

იქნა გამოწვეული. პროექტის ფარგლებში შექმნილი 

საჩივრების უნიკალური მონაცემთა ბაზაში ფიქსირდება 

ყველა არხიდან შემოსული საჩივრების სრული მონაცემები 

და კონტროლდება სრულად გადაწყვეტამდე.   
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„თუმცა, რაც შეეხება პოზიტიური სოციალური 

ზემოქმედების მაქსიმალურად გაზრდას და 

გაძლიერებას, პროექტის დამტკიცების მომენტში, 

პროექტის დიზაინის ელემენტები, რომლებიც 

განსაზღვრავდნენ პროექტის სოციალურ 

სარგებელს და პოზიტიურ ზემოქმედებას, ჯერ არ 

იყო შექმნილი. ADB-ს საკუთარ ანალიზში არ 

გაუთვალისწინებია, რომ სოფლის შიდა 

ინფრასტრუქტურის განვითარების და შიდა 

გზების მშენებლობის გარეშე, პროექტს არ 

ექნებოდა დადებითი გავლენა. პროექტის 

დამტკიცების მომენტში შიდა გზების მშენებლობა 

შემოიფარგლებოდა მისასვლელი და 

მომსახურების გზებით. პროექტი არ 

ითვალისწინებდა სოფლის ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას. CRP ასკვნის, რომ ADB-მ არ 

შეასრულა საოპერაციო ინსტრუქციის C3 ნაწილით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა, 

სოციალური ასპექტების ADB ოპერაციებში 
ჩართვის კუთხით, რათა უზრუნველეყოყოს, რომ 

საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე პროექტის 

სოციალური საკითხების ანალიზში 

შემუშავებულიყო ზომები პროექტის სოციალური 

სარგებლის მაქსიმალურად გასაზრდელად"     

სოციალური საკითხების გადასაჭრელი ზომები 

იდენტიფიცირებული, გაანალიზებული და დამუშავებულია 

პროექტის მომზადების და განხორციელების დროს, 

საოპერაციო ინსტრუქციის C3/OP ნაწილის შესაბამისად. 

სიღარიბის და სოციალური საკითხების ანალიზი მომზადდა 

კონცეფციის შემუშავების ეტაპზე, სოციალური ანალიზი 

ჩატარდა პროექტის შემუშავებისას და მისი დასკვნები 

შეტანილია სიღარიბის და სოციალური საკითხების 

შემაჯამებელ სტრატეგიაში, ასევე გზშ-ში, CARP-სა და 

გენდერულ სამოქმედო გეგმაში. ამასთან, საზოგადოების 

საჭიროებების შეფასება მომზადდა კომპეტენტური 

სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ, პროექტის 

განხორციელების ადრეულ ეტაპებზე, ხადას ხეობის 

განვითარების და მისი პრიორიტეტული საინვესტიციო 

პროგრამის მომზადების შესახებ ინფორმირების მიზნით. 

მოსახლეობის საჭიროებების შეფასება ეფუძნებოდა 

მასშტაბურ საველე სამუშაოებს, მათ შორის 11 ფოკუს 

ჯგუფის დისკუსიებს და 185 სწრაფ გამოკითხვას (ხეობის 

მოსახლეობის 50%). სოციალური ზომები სათანადოდაა 

გათვალისწინებული პროექტის დიზაინში და (i) ეფუძნება 

მყარ მონაცემებსა და შეფასებებს (ii) აისახება პროექტის 

დოკუმენტებში (გენდერული სამოქმედო გეგმა, ხადას 

ხეობის გეგმა და სამუშაოებზე გაფორმებული 

კონტრაქტები); და (iii) გამყარებულია საკმარისი 

რესურსებით და განხორციელების ზომებით. 

292 „ამ ფაქტების გათვალისწინებით, CRP აღიარებს 

პროექტის დამტკიცების შემდეგ ADB-ს მიერ 

გადადგმულ ნაბიჯებს, გზების დეპარტამენტის 

მხარდაჭერით, რათა კორექტირება შეეტანა 

პროექტის შედეგებში, უფრო მეტი დადებითი 

სოციალური შედეგის მისაღწევად. ADB-მ 

შეასრულა საოპერაციო ინსტრუქციის C3 ნაწილით 

(ბანკის პოლიტიკა) გათვალისწინებული 

ვალდებულება უზრუნველეყო პროექტის 

განხორციელების ღონისძიებებში ზომების 

გათვალისწინება სარგებლის გაზრდის მიზნით. 

მიუხედავად ამისა, საბჭოს მიერ დამტკიცების 

შემდგომ პერიოდში, CRP ზოგადად მიიჩნევს, რომ 

ზოგიერთი იმედისმომცემი ინიციატივების 

მიუხედავად, ADB ვერ ასრულებს საოპერაციო 

ინსტრუქციის C3/ბანკის პოლიტიკის ნაწილის 6(iii) 

პუნქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებას 

უზრუნველყოს, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს 

პროექტის სოციალური სარგებელი."   

შეუსაბამობის დასკვნა ემყარება არა SPS-ის მოთხოვნებს, 

არამედ მცდარ მოსაზრებას, რომ პროექტის დიზაინი არ 

ითვალისწინებდა სოფლის ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას და რომ პროექტს არანაირი დადებითი 

ზემოქმედება არ ექნებოდა. ეს ფაქტობრივად არასწორია და 

ეწინააღმდეგება (i) პროექტის შედეგების ინდიკატორებს, (ii) 

ბიუჯეტს, რომელიც გამოყოფილია ორი სამუშაო 

კონტრაქტით, მცირე მასშტაბის სოციალური 

ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად, ასევე ერთი 

საკონსულტაციო ხელშეკრულებით მრავალფუნქციური 

ვიზიტორთა ცენტრის შესაქმნელად და შესაბამისი 

ტრენინგების ჩასატარებლად; (iii) სოფელ სკერეს 

საკანალიზაციო სისტემის, სოფლების ბედონისა და ბენიან-

ბეგონის წყალმომარაგების სისტემების გაუმჯობესებს და 

წკერე-ბეგონის გზის რეაბილიტაციას; და (iv) ხადას ხეობის 

განვითარების გეგმის ფარგლებში პრიორიტეტული 

საინვესტიციო პროგრამის და თემის განვითარების 

ინიციატივების მომზადებას. აქედან გამომდინარე, 

ხელმძღვანელობა თვლის, რომ პროექტი შემუშავებული და 

განხორციელებულია საოპერაციო ინსტრუქციის მე-3 

ნაწილთან სრულ შესაბამისობაში. როგორც 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 187-ე 

პუნქტში აღინიშნა, „მოლოდინი, რომელიც არ იწვევს 

პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს, პროექტის 

არგანხორციელების სიტუაციასთან შედარებით, ამოღებული 

უნდა იყოს შეფასებიდან. 
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F. გენდერის საკითხები 

307 „ADB-მ მსესხებელთან განხილვისას შეიმუშავა 

გენდერული სამოქმედო გეგმა პროექტისთვის, 

რომელშიც გათვალისწინებულია შემდეგი 

საკიტხები: 

(i) (დაკავშირებულია პროექტის შედეგებთან 1): 

[ხანდაზმულები, ქალები, ბავშვები და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები] 

უსაფრთხოების ობიექტების დაყენება "პროექტით 

გათვალისწინებული მარშუტის გასწვრივ", მათ 

შორის საცალფეხო გადასასვლელები, გზის 

განათება და ავტობუსების გაჩერებები", საგზაო 

უსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიები გზისპირა სოფლებში და 

(ii) (დაკავშირებულია პროექტის შედეგებთან 2): 

გენდერზე ორიენტირებული მრავალფუნქციური 

ვიზიტორთა ცენტრის დაპროექტება და მოწყობა; 

ქალებზე ორიენტირებული ტურიზმის 

განვითარების პროგრამის შემუშავება და 

განხორციელება“.   

ეს პუნქტი ვარაუდობს, რომ გენდერული სამოქმედო გეგმა

მოიცავს ორ ოფციას, ხოლო რეალურად მოიცავს ექვს. 

აუცილებელია პუნქტის გადახედვა.   

308 "პროექტის ადმინისტრირების სახელმძღვანელოში  

გენდერული სამოქმედო გეგმის შეჯამება უფრო 

ფართოა, ვიდრე თავად გენდერული სამოქმედო 

გეგმის საბოლოო ტექსტი. გენდერული სამოქმედო 

გეგმა ეხება ხანდაზმული ქალების, ბავშვების და 

სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებზე გათვლილი უსაფრთხოების 

საშუალებების უზრუნველყოფას. თუმცა, 

გენდერული სამოქმედო გეგმა მოიცავს 

ვალდებულებას გენდერული პასუხისმგებლობის 

და სოციალურად ინკლუზიური დიზაინის 

პროექტის ფარგლებში აგებული ყველა 

ინფრასტრუქტურისთვის. ეს პოტენციურად 

მნიშვნელოვანია, რადგან პროექტის მართვის 

ინსტრუქცია ინტეგრირებულია სესხის 

ხელშეკრულებაში და ამიტომ სამართლებრივად 

შესასრულებლად სავალდებულოა 

მსესხებლისათვის.   

ეს პუნქტი დამაბნეველია და დასკვნა ფაქტობრივად 

არასწორია, პროექტის მართვის ინსტრუქციასა და 

გენდერული სამოქმედო გეგმაში გამოყენებული 

ტერმინოლოგია არ არის წინააღმდეგობრივი. პროექტის 

მართვის ინსტრუქციის ფორმულირება მოიცავს ასაგებ 

ინფრასტრუქტურას - 1 (პროექტით გათვალისწინებული 

გზები) და 2 (ვიზიტორთა ცენტრი). ამასთან, როგორც 

პროექტის მართვის ინსტრუქცია, ასევე გენდერული 

სამოქმედო გეგმა გათვალისწინებულია სესხის 

ხელშეკრულებაში და როგორც ასეთი სამართლებრივად 

სავალდებულოა მსესხებლისთვის. ეს პუნქტი საჭიროებს 

გადახედვას.   
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322 „თუმცა, არც საზოგადოების უსაფრთხოების 

გენდერული საკითხი და არც საოპერაციო ეტაპზე 

ზემოქმედების გენდერული საკითხები არ იყო 

სათანადოდ ასახული მსესხებლის საბოლოო გზშ-

ში და EMP-ში, როგორც ამას მოითხოვს SPS-ის 

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების მე-2 და მე-4 

პრინციპები. დაცვის მექანიზმების განხილვის 

პროცესიდან CRP ადგენს, რომ ADB-მ არ შეასრულა 

SPS-ის 56(i) და (ii) პუნქტით დაკისრებული 

ვალდებულებები. 

SPS-ის 56 (i) და (ii) პუნქტები: "კომპლექსური ანალიზი და 

მიმოხილვა მოიცავს საველე შემოწმებებს, ასევე საოფისე 

კვლევას. კომპლექსური ანალიზის და განხილვის 

მეშვეობით, ADB დაადასტურებს (i) რომ ყველა ძირითადი 

პოტენციური სოციალური და გარემოსდაცვითი 

ზემოქმედება და რისკი იდენტიფიცირებულია; (ii) 

მიღებულია ეფექტური ზომები, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული, შემცირდეს, შემსუბუქდეს ან კომპენსირდეს 

უარყოფითი ზემოქმედება. 

როგორც გზშ, ასევე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 

"შეიცავს არაერთ მითითებას გენდერთან დაკავშირებულ 

საკითხებსა და ზემოქმედებებზე" და "უზრუნველყოფს 

შემარბილებელ ზომებს გენდერული ზემოქმედების 

რისკებისადმი", როგორც  დასტურდება CRP-ს ანგარიშის 

311-ე პუნქტში. 

ADB-მ შეასრულა კომპლექსური ანალიზის ვალდებულება 

SPS-ის 56 (i) და (ii) პუნქტების, ისევე როგორც SPS-ის 

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების მე-2 პრინციპის 

მიხედვით, რადგან ის განსაზღვრავს ძირითად პოტენციურ 

სოციალურ ზემოქმედებას და რისკებს ოპერაციების ფაზაზე, 

მათ შორის, ქალების უსაფრთხოებაზე და სერვისებსა და 

კომუნალურ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის 

საკითხებზე.   

გზშ-ს ნაწილი 6 (ნაწილი F გარემოზე ზემოქმედების და 

შემამსუბუქებელი ზომების შესახებ), ქვეთავი F.7.2 

(სოციალური ინფრასტრუქტურა [კომუნალური 

მომსახურების ჩათვლით]) აღნიშნა ორი პოტენციური 

ზემოქმედება საზოგადოებაზე, ქალების ჩათვლით. 

(i) „პროექტის ოპერაციების ეტაპზე გაუმჯობესდება 

სოციალური ინფრასტრუქტურა, ე.ი. მოხდება ახალი 

მეთოდებით სერვისებზე ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ხადას ხეობის 

მაცხოვრებლები სამედიცინო მომსახურების და 

განათლების სერვისებისთვის მიდიან ქვეშეთში (ან 

თბილისში), მოუწესრიგებელი გზით. გზა ხელს შეუწყობს 

ქვეშეთამდე უფრო უსაფრთხო და სწრაფ მისვლას“ 

(პუნქტი. 982); 

(ii) „გაზის, წყლის და ელექტროენერგიის 

ინფრასტრუქტურა უცვლელი დარჩება. 

პროექტის ოპერაციები (პუნქტი 983). ქვეთავი F.7.3 

(მოსახლეობა და მიგრაცია) - აღნიშნულია, რომ 

"ოპერაციების ფაზაში მოსალოდნელი ზემოქმედება 

მოსახლეობაზე და მიგრაციაზე დადებითი იქნება, რადგან 

გზის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ინტენსიურ ვაჭრობას 

და სხვა ეკონომიკურ შესაძლებლობებს პროექტის არეალში" 

(პარაგრაფი 994).  

პუნქტი 1133, პოტენციური ზემოქმედება უსაფრთხოებაზე - 

„[ოპერაციების ფაზაში, უსაფრთხოების საკითხები 

შეიძლება ასევე წარმოიშვას ტერიტორიაზე გაზრდილი 

წვდომის შედეგად, თუმცა გზის ყველა მომხმარებლის მიერ 
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და არა კონკრეტულად სამშენებლო პერსონალის წვდომის 

გამო“.   

323 

 

„გარდა საბოლოო გზშ-სა და EMP-სა, გენდერული 

სამოქმედო გეგმა ასევე გვთავაზობს საოპერაციო 

ეტაპზე გენდერული რისკის შემცირების 

შესაძლებლობებს. გენდერული სამოქმედო გეგმის 

N 1 შედეგი ეხება პროექტის ინფრასტრუქტურის 

დიზაინის გენდერულ საკითხებს, თუმცა მისი 

ტერმინოლოგია არაზუსტია და ADB-ს არ აქვს 

განხილული ინფრასტრუქტურის დაგეგმვის 

საკითხი. ADB-ის პროექტის ჯგუფმა 2022 წლის 

მაისში CRP-ს განუმარტა, რომ ინფრასტრუქტურა 

შექმნილია ევროკავშირის სტანდარტების 

შესაბამისად, რაც გულისხმობს, რომ იგი 

დააკმაყოფილებს გენდერული სამოქმედო გეგმის 

1-ლი მიზნის მოთხოვნებს. CRP აღნიშნულს 

ეთანხმება, თუმცა აღნიშნავს, რომ საეჭვოა, მოაქვს 

თუ არა გენდერული სამოქმედო გეგმის N1 

ამოცანას მნიშვნელოვანი დამატებითი სარგებელი 

პროექტის ფარგლებში“. 

„სადაც გენდერული სამოქმედო გეგმა განიხილავს 

ინფრასტრუქტურის დეტალურ დაპროექტებას, 

CRP მოელის მინიმუმ გენდერის საკითხების 

სპეციალისტების და სასურველია უსაფრთხოების  

და გენდერის სპეციალისტების ჩართულობას, 

რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 

ინფრასტრუქტურის პროექტის მიმოხილვაში და 

განხორციელებაში.   

 პროექტის დამატებით სარგებელთან დაკავშირებული 

შენიშვნები, როგორც ჩანს არ ემყარება ADB-ს პოლიტიკას და 

პროცედურებს და სცდება შესაბამისობის განხილვის 

ფარგლებს. 

ADB-ს საოპერაციო პოლიტიკა გენდერთან დაკავშირებით 

ჩამოყალიბებულია საოპერაციო ინსტრუქციის CZ ნაწილში; 

არ არის მოთხოვნილი გენდერის სპეციალისტების ჩართვა 

ინფრასტრუქტურის დაპროექტებასა და განხორციელების 

განხილვაში. პროექტის გენდერულ ამოქმედო გეგმაში 

განსაზღვრულია პასუხისმგებელი სუბიექტები (გზების 

დეპარტამენტი, PMCSC და კონტრაქტორები). მათ აქვთ 

საკმაო გამოცდილება, რათა იმუშაონ ინფრასტრუქტურის 

დიზაინის ტექნიკურ დეტალებზე, რომელიც 

ითვალისწინებს ქალების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების 

უსაფრთხოების სტანდარტებს და სპეციფიკაციებს. 

324 

 

„საბოლოო გზშ-ში გათვალისწინებულია 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებთან 

დაკავშირებული გამოწვევები, მათ შორის გზებზე, 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და სხვა 

სერვისებზე წვდომის საკითხები, გენდერის 

კუთხით მისღები ზომები. საბოლოო გზშ-ში ADB 

არ უზრუნველყოფს მათ აღრიცხვას და 

გადაწყვეტას, რათა გამოვლინდეს 

შესაძლებლობები პროექტის ფარგლებში 

პროექტი შეესაბამებოდა SPS-ის 56-ე პუნქტის მოთხოვნებს, 

რადგან გზშ აერთიანებდა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირების პრობლემების მონაცემებს. გზშ-ს მე-5 ნაწილი 

(ნაწილი E), ქვესექცია E, 3.3 (სოციალური 

ინფრასტრუქტურა), პუნქტები. 710, 714 716, 725, 726-7281 

და 731 - განიხილავს ინფრასტრუქტურის, კომუნალურ 

სერვისების, ასევე გზებზე ხელმისაწვდომობის და 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სიმცირის საკითხებს. 

ანგარიშის 312-ე პუნქტის პირველი ორი წინადადება 
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პოზიტიური გენდერული ზემოქმედების 

გასაზრდელად: SPS გარემოსდაცვითი 

უსაფრთხოების პოლიტიკის მე-4 პრინციპის 

შესაბამისად. ADB-მ არ შეასრულა SPS-ის 56-ე 

პუნქტით გათვალისწინებული კომპლექსური 

ანალიზის და მიმოხილვის ვალდებულებები. 

მოიცავს აღნიშნულ საკითხებს: „საბოლოო გზშ-ში 

მოყვანილია მონაცემებს სხვა საკითხებზე, რომლებიც ასევე 

დაკავშირებულია გენდერთან, რაც ასევე ფიქსირდება ADB-

ს გენდერისა და სოციალური ანალიზის ანგარიშში. 

მაგალითად, მოყვანილია სოფლის ინფრასტრუქტურისა და 

სერვისების საერთო აღწერა და სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობის პრობლემები, მათ შორის 

განათლებაზე, ჯანდაცვაზე და საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტზე“. 

პროექტი შეესაბამება SPS-ის მე-4 პრინციპს, რამდენადაც 

განსაზღვრავს ღონისძიებებს თემის სოციალური 

პრობლემების მინიმიზაციისა და შემსუბუქების მიზნით. 

მე-6 ნაწილი (ნაწილი F გარემოზე ზემოქმედებისა და 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების შესახებ) მოიცავდა 

შემარბილებელ ზომებს ქალების და მამაკაცების 

სოციალური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების 

პრობლემების გადასაჭრელად. 982-ე პუნქტში აღნიშნულია, 

რომ პროექტით გათვალისწინებული გზა გაამარტივებს 

სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე წვდომას, მაგალითად 

ჯანდაცვის და საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, რათა 

უზრუნველყოს, რომ თემებს ქონდეთ წვდომა წყალზე, 

გაზზე და ელექტროენერგიაზე გზის მშენებლობის ეტაპზე. 

სოფ. ბედონის შემთხვევაში: ალტერნატიული მისასვლელი 

გზის მშენებლობა, რომელიც გარს უვლის სოფლის ცენტრს 

(პუნქტი 988). ნაწილი F.8 (სოციალური და კულტურული 

ასპექტები), ქვეპუნქტი 88.1 (მოსახლეობის და საქონლის 

უსაფრთხოების შესახებ) - შრომის და საზოგადოების 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმის მომზადება 

(პუნქტი1135). პუნქტი 1136 - კონსულტაციები 

ადგილობრივ ოჯახებთან, ჯგუფებთან, პოლიციასთან და 

გადაუდებელი დახმარების სამსახურებთან; 

კონტრაქტორების პერსონალის ინფორმირებისთვის 

საზოგადოებისთვის სენსიტიურ საკითხებზე, მაგ. 

საქონლის გადაადგილების კონკრეტულ პერიოდებზე. 

საჩივრების მართვის მექანიზმის ამოქმედება თემის 

წევრებს შესაძლებლობას აძლევს მოაგვარონ 

თემის/სოციალური ან/და საქონლის უსაფრთხოების 

პრობლემები (პუნქტი1138). სკოლის მოსწავლეების 

უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად, პროექტი 

განახორციელებს სკოლებში საგზაო უსაფრთხოების 

ცნობიერების ამაღლების პროგრამებს და უზრუნველყოფს 

ბავშვების ქურთუკებსა და ჩანთებზე ამრეკლავი ნიშნების 

დატანას (პუნქტი 1139). 

არ არის აუცილებელი, რომ გზშ ითვალისწინებდეს ყველა 

გენდერულ ასპექტს, განსაკუთრებით გენდერული 

დადებითი ზემოქმედების გაზრდასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს. გენდერული სამოქმედო გეგმა არის ამ მიზნით 

შექმნილი ინსტრუმენტი. გენდერული სამოქმედო გეგმა 

უნდა გადაიხედოს გზშ-სთან ერთად. 



       
დანართი 6       269 

 

 

326 „CRP ადგენს, რომ ქალებისთვის ADB-ს მიერ 

ვალდებულებების შეუსრულებლობას შეიძლება 

მოყვეს ქალებისთვის ზიანის მიყენება  

უსაფრთხოების კუთხით, თუმცა ნაკლებად 

სავარაუდოა ADB-ს დარღვევების კავშირი 

ოპერაციულ ზემოქმედებასთან“.   

პროექტმა არ წარმოქმნა და არ გაზარდა გენდერული 

განსხვავება და ქალების დისკრიმინაცია. გამოვლენილ 

ნეგატიურ ზემოქმედებას თემის უსაფრთხოებაზე, როგორც 

ეს მითითებულია გზშ-ში, და რომელიც, როგორც CRP 

აღნიშნავს, უკავშირდება ქალებს, გააჩნდა შესაბამისი 

შემამსუბუქებელი ზომები, რომლითაც დაცული იქნება 

საზოგადოების, მათ შორის ქალების კეთილდღეობა. 

პროექტში შემუშავებულია შესაფერისი ზომები 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში მითითებული 

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების 

მონიტორინგისთვის, რათა უზრუნველყოს, რომ არ მოხდეს 

ქალების და დანარჩენი საზოგადოების დაზარალება“.  

G. არანებაყოფლობითი განსახლება 

368 CRP-მ დაადგინა, რომ ADB-მ ვერ შეასრულა 

კომპლექსური ანალიზის და მიმოხილვის 

ვალდებულება SPS-ის 56-ე პუნქტის ფარგლებში, 

როდესაც დათანხმდა საარსებო წყაროს აღდგენის 

მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებით შეზღუდვას და 

საარსებო წყაროს აღდგენას მხოლოდ მძიმედ 

დაზარალებული პირებისთვის, SPS-ის 

არანებაყოფლობითი განსახლების ნაწილის მე-2 

დანართის მე-12 და 21 პუნქტების საწინააღდეგოდ. 

SPS-ის 56-ე პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების 

შესაბამისად, ADB-მ მსესხებლისგან მოითხოვა დამატებითი 

კვლევების ჩატარება ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებზე 

სოციალური ზემოქმედების შეფასების კუთხით, რამაც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა განსახლების გეგმა მის წინა 

ვერსიასთან შედარებით. ADB აქტიურ მხარდაჭერას უწევდა 

მსესხებელს განახლებული გეგმის მომზადებაში და 

პროექტის დამტკიცებამდე და მას შემდგომ მნიშვნელოვან 

შეფასებების ჩატარებაში.   
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  მომზადდა მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა „დაცვის 

ღონისძიებების“ მე-2 მოთხოვნის შესასრულებლად, 

შემუშავდა დეტალური ზომები, განსახლებულ პირთა 

შემოსავლის აღდგენისა და საარსებო წყაროს 

გაუმჯობესებისთვის. მიწით სარგებლობის და განსახლების 

გეგმას აქვს სტანდარტული მუხლები შემოსავლის და 

საარსებო წყაროს აღდგენის ზომების შესახებ, რომლებიც 

უნივერსალურად გამოიყენება ყველა დაზარალებულ 

პირთან მიმართებაში, ზემოქმედების სიმძიმის მიუხედავად. 

ამ მხრივ, ანგარიშის დასკვნა არაზუსტია, რამდენადაც 

საარსებო წყაროს აღდგენის დახმარება ეძლევა ყველა 

დაზარალებულ პირს. 

ამასთან, დაცვის მექანიზმების მე-2 მოთხოვნის მე-12 

პუნქტში აღნიშნულია, რომ „მსესხებელი/დამკვეთი გაწევს 

დახმარებას საკრედიტო შესაძლებლობებით, ტრენინგით და 

დასაქმების შესაძლებლობების შექმნით, რათა მოსახლეობამ 

გაიუმჯობესოს ან აღიდგინოს შემოსავლის მიღების უნარი, 

მეწარმეობის და ცხოვრების დონე". შეფასების დროს 

მიიჩნეოდა, რომ დახმარების შეზღუდვა ტრენინგით და 

შესაძლებლობების გაზრდით არ იყო სასურველი ვარიანტი; 

უფრო მორგებული მიდგომა იქნებოდა საარსებო წყაროს 

აღდგენის დამატებითი ზომების შემუშავება ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი პირების საჭიროებების საფუძველზე. ამასთან, 

ADB მუშაობდა მსესხებელთან, რათა გაეძლიერებინა მძიმე 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ოჯახების მხარდაჭერა. მძიმე 

ზემოქმედებისას დახმარება წარმოადგენს საარსებო წყაროს 

აღდგენის დამატებით კომპონენტს, მძიმედ 

დაზარალებული ოჯახებისთვის.   

რაც შეეხება ფულად კომპენსაციას, SPS-ის პოლიტიკის მე-3 

პრინციპის თანახმად, მიწის კომპენსაცია 

უზრუნველყოფილია მხოლოდ შესაძლებლობის 

ფარგლებში, ფულადი კომპენსაციის დაშვებით. ამასთან, 

დაცვის მექანიზმების მე-2 მოთხოვნის მე-9 პუნქტში 

ნათქვამია, რომ „თუ მიწა არ არის იძულებით 

გადაადგილებული პირების უპირატესი ვარიანტი, ან 

საკმარისი მიწა არ არის ხელმისაწვდომი გონივრულ ფასად, 

კომპენსაციის სხვა ვარიანტები ემყარება დასაქმების ან 

თვითდასაქმების შესაძლებლობებს, რომლებიც უნდა იყოს 

გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაციის გარდა“. მე-12 

პუნქტი არ ეხება SPS-ის ეკონომიურად დაზარალებული 

პირების უნაღდო ფორმით კომპენსაციის მოთხოვნებს 

შემოსავლის ან საარსებო წყაროს დაკარგვისთვის. 

ტერმინოლოგია, რომელსაც ეყრდნობა CRP დასკვნის 

გამოტანისას, ეხება ზომებს, რომლებიც მიიღება 

კომპენსაციაზე დამატებით. 

მოცემული პროექტის კონტექსტში, მიწით კომპენსაცია 

შეუძლებელი იყო, რაც ასევე აღნიშნულია CARP-ში და 

შემუშავდა ფულადი კომპენსაციის სქემა SPS მოთხოვნების 

შესაბამისად. როგორც ზემოთ აღინიშნა, შემუშავდა 

უფლებამოსილების მატრიცა, რომელიც ითვალისწინებს 

მკაფიო დებულებებს საარსებო წყაროს აღდგენაზე, 

ნათესების, ხეების და ბიზნესის შემოსავლის დაკარგვის 

გარდა, ასევე მოითხოვს ზომების შემდგომ განხილვას 

ინდივიდუალური შეფასების გათვალისწინებით. დღეის 

მდგომარეობით, პროექტის საჩივრების მართვის მექანიზმში 

და ADB-ში არ შესულა არანაირი პრეტენზია ფიზიკურად და 

ეკონომიკურად დაზარალებული პირებისთვის გაწეული 

დახმარების და საარსებო წყაროს ან შემოსავლის დაკარგავის 

საკითხზე. როგორც ასეთი, მექანიზმი ეფექტური და 

საიმედოა. 

მთლიანობაში, ADB სრულად აკმაყოფილებს SPS-ის 

მოთხოვნებს საარსებო წყაროს აღდგენის მხრივ. როგორც 

ჩანს, CRP-ს დასკვნა ეფუძნება მნიშვნელოვან ნაწილს 

ფულადი კომპენსაციით უკმაყოფილებაზე და არა მიწის 

ჩანაცვლებაზე. თუმცა, SPS არ ავალდებულებს მიწით 

კომპენსაციას, რაც, SPS პოლიტიკის მე-3 პრინციპის
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369 „ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის 

ფაქტიური ან სავარაუდო ზიანის მიყენების 

საკითხზე, CRP აღნიშნავს, რომ საარსებო წყაროს 

აღდგენის უფლების შეზღუდვა მხოლოდ მძიმედ 

დაზარალებული პირებისთვის ნიშნავს, რომ სხვა 

დაზარალებული პირები არ მიიღებენ დამატებით 

შეღავათს, რაც მნიშვნელოვანი საკითხია იმის 

გათვალისწინებით, პროექტის არეალის უმეტეს 

ნაწილში ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების  

საშუალო შემოსავალი ქვეყანაში დაფიქსირებულ 

საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია. ანალოგიურად, 

საარსებო წყაროს აღდგენის მხოლოდ ფულადი 

სახსრებით კომპენსირების ლიმიტი ართმევს 

დაზარალებულ პირებს საჭირო დახმარებას, 

რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს მათი საარსებო 

წყარო. SPS ითვალისწინებს არა მხოლოდ საარსებო 

წყაროს აღდგენას, არამედ საარსებო წყაროს 

გაუმჯობასაც“.   

გთხოვთ, გაეცნოთ ზემოთ მოცემულ დეტალურ 

განმარტებას. საარსებო წყაროს აღდგენის მექანიზმები 

უნივერსალურია და ვრცელდება ყველა ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფ პირზე, რომელიც კარგავს საარსებო და შემოსავლის 

წყაროებს. CARP-ს აქვს სტანდარტული მუხლები 

შემოსავლის და საარსებო წყაროს აღდგენის ღონისძიებების 

შესახებ, დაცვის მექანიზმის მე-2 მოთხოვნის ,ე-12 პუნქტის 

შესაბამისად, რომელიც მოითხოვს კომპენსაციას 

შემოსავლის ან საარსებო წყაროს დაკარგვისთვის. 

განსახლების გეგმა ითვალისწინებს დებულებებს საარსებო 

წყაროს/შემოსავლის მომტანი აქტივების დაკარგვის შესახებ, 

როგორიცაა ნათესები და მცენარეები, შემოსავლის ყველა 

წყარო, რომელიც მოიცავს როგორც ფორმალურ, ისე 

არაფორმალურ ბიზნეს ოპერაციებს, მაგალითად გაქირავება, 

არაფორმალური დამატებითი ღირებულების აქტივობების 

განხორციელება, როგორიცაა სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამუშავება და რეალიზაცია. 

ფულადი კომპენსაცია SRS-ის მიხედვით დაშვებულია, ეს არ 

შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამობად. ამასთან, 

უფლებამოსილების მატრიცა ითვალისწინებს დამატებითი, 

უნაღდო საარსებო წყაროს უზრუნველყოფის დებულებას - 

და როგორც ასეთი, პროექტის გუნდი გეგმავს ტრეინინგს, 

სასოფლო-სამეურნეო და სხვა მხარდაჭერას, რომელიც 

გაიწევა პროექტის განხორციელების დროს, საჭიროებიდან 

გამომდინარე. 

ამასთან, საარსებო წყაროს აღდგენის კომპენსაცია გადაეცემა 

კომპენსაციის რამდენიმე ოფციით და არა მხოლოდ მძიმე 

ზემოქმედების შემწეობის მეშვეობით, რომელიც 

განკუთვნილია როგორც დამატებითი კომპენსაცია მძიმედ 

დაზარალებულთათვის. ADB-ს განსახლების ყველა გეგმა 

ითვალისწინებს ცალკე დახმარებას, რომელიც გაეწევა 

მხოლოდ მძიმედ დაზარალებულ ოჯახებს. 

ყველა უფლება და შემწეობა, ისევე როგორც საზოგადოების 

განვითარების პროგრამით უზრუნველყოფილი სარგებელი, 

ემსახურება საარსებო წყაროს გაუმჯობესებას და არა 

მხოლოდ აღდგენას. 
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"CRP ადგენს, რომ ADB-მიერ ვალდებულებების 

დარღვევა სავარაუდოდ ზიანს აყენებს 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს. პროექტის 

განხორციელების დროს განიხილება 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების სხვა 

უნაღდო ფორმით დახმარება, CRP ვერ 

განსაზღვრავს, აკმაყოფილებს თუ არა ეს ფორმა 

დაცვის მოთხოვნებს, სანამ რეალურად არ 

განხორციელდება. გაუმჯობესებული 

ადგილობრივი გზები და გუდაურთან და 

ქვეშეთთან კავშირი ასევე აუცილებელი 

მოთხოვნაა ტრეინინგის და ბიზნესის 

განვითარების შესაძლებლობების 

გასაუმჯობესებლად“.   

ADB აკმაყოფილებს საარსებო წყაროს და შემოსავლის 

აღდგენასთან დაკავშირებულ ყველა მოთხოვნას. არც 

პროექტის საჩივრების მართვის მექანიზმში და არც ADB-ში 

არ შესულა რაიმე პრეტენზია ფიზიკურად და 

ეკონომიკურად განსახლებული პირთათვის გაწეული 

დახმარების საკითხზე. 

ზიანის იდენტიფიკაციის ანგარიშები ემყარება შემოსავლისა 

და საარსებო წყაროს აღდგენის პროგრამის არასწორ 

აღწერას - მხოლოდ „სერიოზულად დაზარალებული 

პირებისთვის“. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ეს განმარტება 

არასწორია. პროექტისთვის მომზადდა შემოსავლისა და 

საარსებო წყაროს აღდგენის სტრატეგია, რომლის 

მიხედვითაც საარსებო წყაროს აღდგენის შემწეობა ეძლევა 

ყველა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირს, რომელთა საარსებო 

წყაროზეც ხდება ზემოქმედება. მძიმე ზემოქმედების 

შემწეობა წარმოადგენს საარსებო წყაროს აღდგენის 

დამატებით კომენტარს მძიმე ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ოჯახებისთვის; ყველა დაზარალებული პირი იღებს 

კომპენსაციას საარსებო წყაროს აღდგენის სხვადასხვა 

კომპონენტიდან. 

როგორც ჩანს, ზიანის შესახებ დასკვნა ეფუძნება CRP-ის 

უკმაყოფილებას შემოსავლის და საარსებო წყაროს 

აღდგენის სტრატეგიით. ანგარიშის 371 პუნქტში, CRP 

გვთავაზობს დამატებით ზომებს, როგორიცაა თივის 

წარმოებისთვის აღჭურვილობის უზრუნველყოფა და 

მეფუტკრეობისა და ყველის წარმოებაში მხარდაჭერა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ADB მხარს უჭერს მთავრობას 

მსგავსი დამატებითი საარსებო ინიციატივების 

შემუშავებაში, ეს არის პროექტის ოპტიმიზაციის და არა 

ვალდებულების შეუსრულებლობის.   

H. ინფორმაციაზე წვდომა 

398 "CRP აღიარებს ამ კუთხით გაწეულ სამუშაოს. 

თუმცა: CRP-მ მეორე მისიის დროს ასევე აღნიშნა, 

რომ PMCSC კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის დამკვირვებლების საკონტაქტო 

ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი და რომ 

ინფორმაცია რუქების შესახებ, რომლებიც 

განთავსებული იყო საინფორმაციო დაფებზე, არ 

იყო საკმარისი სოფლის მოსახლეობისთვის იმის 

გასაგებად, თუ სად დაუკავშირდება პროექტით 

გათვალისწინებული ობიექტები მათ მიწის 

ნაკვეთებს, მაგ. მიწისქვეშა გადასასვლელები ან 

საქონლის გადასასვლელების მანძილი 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების მიწის 

ნაკვეთებიდან. ეს ხარვეზი ხაზს უსვამს 

მოსახლეობასთან რეგულარული 

კონსულტაციების გაგრძელების აუცილებლობას, 

რა დროსაც შესაძლებელი იქნება უფრო 

დეტალური ინფორმაციის მიწოდება და განხილვა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების კონკრეტულ 

პრობლემებთან დაკავშირებით.   

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისის მიზანია 

იმოქმედოს როგორც მეკავშირემ, რომელიც გადასცემს 

ინფორმაციას პროექტის შესაბამისი ჯგუფის წევრებს, მათ 

შორის კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის 

სპეციალისტებს. დღემდე, რამდენჯერმე ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფმა პირებმა და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა 

დააფიქსირეს  შეშფოთება საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ოფისში, რაც ეცნობა კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც 

შემდეგ შეხვდა დაზარალებულ პირებს, ან მიიღეს სხვა 

შესაბამისი ზომები. 

რაც შეეხება რუქებს, პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა 

დეტალური, მაღალი ხარისხის რუქა, რომელიც შეიცავს 

დაზარალებული პირებისთვის საჭირო ინფორმაციას. 

ფერადი რუქა ხელმისაწვდომია სოფლების 

მაცხოვრებლებისთვის, პირობითი ნიშნებით და 

აღნიშვნებით ქართულ და ინგლისურ ენებზე. რუკა 

საშუალებას აძლევს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს 

გაეცნონ პროექტის შედეგებს, მათ შორის მისასვლელ 

ტექნიკურ გზებს და ნარჩენების განთავსების ადგილებს. 

რუქა ასევე განთავსებულია პროექტის ვებგვერდზე. 

აღსანიშნავია, რომ პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია  

საჯაროვდება ADB-ის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
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პოლიტიკის და SPS-ის შესაბამისად. რუკის ხარისხთან და 

მონიტორინგის ჯგუფის საკონტაქტო ინფორმაციასთან 

დაკავშირებით წამოჭრილი საკითხები უფრო პროექტის 

ოპტიმიზაციას უკავშირდება, ვიდრე შეუსაბამობას.   

399 

 

როგორც ჩანს, დაცვის მექანიზმების 

მონიტორინგის ანგარიშები არ შეიცავს მეკავშირე 

ოფიცრის მუშაობის დროს წამოჭრილ საჩივრებს 

და შესაბამისად, შესაძლოა სრულად არ ასახავდეს 

პროექტთან დაკავშირებით ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირების პრობლემებს.   

SPS-ის 53-ე პუნქტის შესაბამისად, ანგარიშები გამოქვეყნდა

ADB-ს ვებგვერდზე. ასევე, SRS-ის შესაბამისად, ანგარიშები

მოიცავდა საჭირო ინფორმაციას, SPS-ის 53-ე პუნქტის

შესაბამისად. როგორც ანგარიშის 399-ე პუნქტში აღინიშნა, 

ინფორმაცია საჩივრების შესახებ, იქნება ეს ზეპირი თუ

წერილობითი, შეტანილია ანგარიშებში და გამოქვეყნებულია

ADB-ს პროექტის ვებგვერდზე. 

ანგარიშში დაფიქსირებული საზოგადოებასთან

ურთიერთობის ოფისის საკითხი უფრო პროექტის

ოპტიმიზაციის საკითხია და არა პოლიტიკასთან

შესაბამისობის, რადგან ADB-ის AIP და SPS არ მოითხოვს ამ

საკითხის გასაჯაროებას. ამასთან, ანგარიშგება

პრაქტიკულად რთული იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ

ბევრი არაფორმალური საკითხი, რომლებიც ყოველდღიურ

დონეზე განიხილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის

ოფისში, შეიძლება გადაწყდეს სწრაფად და საჩივრების

ოფიციალური პროცესის გარეშე. ეს მიდგომა შეესაბამება

სტანდარტულ პრაქტიკას მსხვილ სამშენებლო პროექტებში

და ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა საქართველო, სადაც

საჩივრები ჩვეულებრივ წყდება ზეპირი ფორმით -

გამოყენებული მიდგომა ადგილობრივი ტრადიციების და

პრაქტიკის შესაბამისია. ამასთან, საზოგადოებასთან

ურთოერთობის ოფისის ფუნქცია ინფორმაციის გადაცემა და

საზოგადოების ნდობის მოპოვებაა, ამიტომ ფორმალურმა

აღრიცხვამ და საჩივრების გასაჯაროებამ შეიძლება ხელი

შეუშალოს ამ პროცესს და იყოს კონტრპროდუქტიული

აღმოჩნდეს.   

 „ამასთან, CRP-მ დაადგინა, რომ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს არ ქონდათ წვდომა პროექტის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

ანგარიშებზე, მიუხედავად ADB-სთვის და 

მსოფლიო ბანკისთვის გაგზავნილი მოთხოვნისა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ანგარიშების 

მომზადება დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის მიერ, 

მათი გასაჯაროების უფლება აქვს მხოლოდ 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. CRP-ს 

ეცნობა, რომ ADB-სა და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს შორის პროექტის დამტკიცებამდე 

შედგა შეთანხმება, რომ  გზების დეპარტამენტი 

აღნიშნულ ანგარიშებს გააცნობს დაინტერესებულ 

მხარეებს. თუმცა, არ შეთანხმებულა ონლაინ 

განთავსების საკითხი, რითაც ანგარიშებზე წვდომა 

გაიზრდებოდა.   

როგორც ანგარიშშია მითითებული: წინასწარი ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევა და დასაბუთება დაფინანსდა 

მსოფლიო ბანკის და არა ADB-ის მიერ. ამ ანგარიშების 

გამოქვეყნება და ხელმისაწვდომობა არ ექვემდებარება ADB 

პოლიტიკას და პროცედურებს, ამიტომ საკითხი არ არის 

რელევანტური შესაბამისობის დადგენისთვის. მასალების 

გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული საკითხების აღწერა, 

რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული პროექტის 

ფარგლებში, ქმნის ADB-ს მიერ ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შთაბეჭდილებას, როგორც აღინიშნა 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკაში. 

საჩივრები გამოირიცხება, თუ ისინი ეხება ქმედებებს, 

რომლებიც არ არის დაკავშირებული ADB-ს ქმედებასთან ან 

უმოქმედობასთან. ამ თვალსაზრისით, ADB-სთვის დღემდე 

არ არის ცნობილი რაიმე ოფიციალური მოთხოვნის შესახებ, 

რომელიც წარედგინა გზების დეპარტამენტს. არსებობს 

ეფექტური მექანიზმი დაინტერესებული მხარეებისთვის ამ 

ანგარიშების გასაცნობად.   
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2021 წლის შუაში გზების დეპარტამენტის 

ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის 

ანგარიშები შეიცავს „კომერციულ საიდუმლოებას“. 

ეს თანხვედრაშია 2020 წლის 6 ოქტომბრის N241 

ბრძანებასთან, სადაც გზების დეპარტამენტმა 

მოიყვანა საავტომობილო გზების რამდენიმე 

პროექტი, მათ შორის ლარსის გზა, რომლის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასკვნა კომერციულ 

საიდუმლოებად განისაზღვრა“.   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მითითებული: წინასწარი 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დასაბუთება 

დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის და არა ADB-ის მიერ. ამ 

ანგარიშების გამოქვეყნება და ხელმისაწვდომობა არ 

ექვემდებარება ADB პოლიტიკას და პროცედურებს, ამიტომ 

საკითხი არ არის რელევანტური შესაბამისობის 

დადგენისთვის. მასალების გამოქვეყნებასთან 

დაკავშირებული საკითხების აღწერა, რომლებიც არ იყო 

გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში, ქმნის ADB-ს 

მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის შთაბეჭდილებას, 

როგორც აღინიშნა ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 

პოლიტიკაში. საჩივრები გამოირიცხება, თუ ისინი ეხება 

ქმედებებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ADB-ს 

ქმედებასთან ან უმოქმედობასთან. აღსანიშნავია, რომ 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა მოიცავს ჩრდილოეთ-

სამხრეთის დერეფნის სამ მონაკვეთს, პროექტით 

გათვალისწინებული გზის ჩათვლით. მთავრობამ აცნობა 

ADB-ს მიწით სპეკულაციის რისკის შესახებ გზის სხვა 

მონაკვეთებზე, რომლებიც შეტანილია ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშში, განსაკუთრებით 

იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გზის მონაკვეთები გადის 

ბევრად უფრო დასახლებულ ადგილებში.    

405 "როგორც ამ ანგარიშის სხვა ნაწილებშია 

აღნიშნული (მაგ. ნაწილი D - ფიზიკური 

კულტურული რესურსები), კონტრაქტორების 

მხრიდან არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა ADB-ს 

შიდა ექსპერტების მეშვეობით. თუმცა, CRP-ს არ 

მიუღია საკმარისი მტკიცებულება, რომ ADB-მ 

მიიღო ზომები გზების დეპარტამენტზე ზეწოლის 

მიზნით, რათა უზრუნველეყო გარემოს 

მონიტორინგის ანგარიშებში პროექტის 

განხორციელების სრული სურათის და 

ხარვეზების სრული სურათის ასახვა.”   

SPS-ის 53-ე პუნქტის შესაბამისად, მონიტორინგის 

ანგარიშები გამოქვეყნებულია ADB-ის ვებგვერდზე. ამასთან, 

SPS-ის შესაბამისად, ანგარიშებში ასახულია მონიტორინგის 

შედეგები და განსაზღვრავს აუცილებელ პრევენციულ და 

მაკორექტირებელ ქმედებებს (SPS-ის 57-ე პუნქტი). 

ამ პუნქტის მიუხედავად, ანგარიში განსაზღვრავს 

კონტრაქტორების დარღვევების დაფიქსირებასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს. SPS არ მოითხოვს SMR-ებში 

ხელშეკრულების მართვის საკითხების დაფიქსირებას და 

შესაბამისად, ანგარიშში წამოჭრილი პრობლემა არ არის 

პოლიტიკის დაცვის საკითხი. 

ამ თვალსაზრისით, კონტრაქტორის დარღვევების შესახებ 

ყოველკვირეულად ეცნობება დაინტერესებულ მხარეებს, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისის მეშვეობით. 

ინფორმაცია მიეწოდება საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს და PMCSC-ს და მათი პასუხისმგებლობაა 

მიიღონ ზომები იდენტიფიცირებული პრობლემების 

გადასაწყვეტად. ADB-ს საველე ჯგუფის როლი 

მონიტორინგში არის გზების დეპარტამენტისთვის, ასევე 

ADB-სთვის ინფორმაციის მიწოდება პროექტის სხვადასხვა 

საკითხზე და პროგრესზე. ამის თანმიმდევრულად და 

სტრუქტურირებულად განსახორციელებლად მზადდება და 

ქვეყნდება ანგარიში. 

ADB-ს პერსონალი და კონსულტანტები რეგულარულად 

მოინახულებენ ობიექტებს. ინფორმაცია კონტრაქტორის 

დარღვევების შესახებ ხშირად სიტყვიერადაა მოწოდებული, 

რის გამოც შეუძლებელია ყველა ამ კომუნიკაციის 

ოფიციალურად დაფიქსირება მონიტორინგის ანგარიშებში.   
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"CRP-მ განიხილა სპეციფიური გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმების გასაჯაროების საკითხი, მაგ. 

ნარჩენების განადგურების გეგმა, კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის გეგმა, ვიბრაციის 

მართვის გეგმა და ადგილობრივი კონტექსტის 

მართვის გეგმა შესაბამისობის ანგარიშში. SPS-ის 

„გარემოსდაცვითი მექანიზმები“ იძლევა 

უფლებას, რომ განახლებული გარემოსდაცვითი 

შეფასებები გაეცნოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

პირებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეების. CRP 

ასევე აღნიშნავს, რომ გამჟღავნებისთვის 

უპირატესობის მინიჭება AIR-ის ერთ-ერთი 

პრინციპია“.   

SPS-ის 53-ე პუნქტის შესაბამისად, გზშ, გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის გეგმა და მიწის შეძენის და განსახლების 

გეგმა გამოქვეყნდა ADB-ს ვებგვერდზე. როგორც წინა 

თავებში აღინიშნა, TSEMP სახელშეკრულებო დოკუმენტია, 

რომელშიც თავმოყრილია სამუშაოებზე გაფორმებული 

კონტრაქტების ფარგლებში დაცვის მექანიზმის მოთხოვნები. 

SPS არ ითხოვს კონტრაქტორის სპეციფიკური გეგმების 

გასაჯაროებას და ასეთი დოკუმენტების გამოქვეყნების 

მოთხოვნას არ ითვალისწინებს ADB-ს პოლიტიკა და 

პროცედურები.   

როგორც ჩანს, ანგარიშში მოცემული დასკვნა ნაწილობრივ 

ეფუძნება ინფორმაციის გასაჯაროების პრიორიტეტულობას, 

პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრავს ADB-ს მიდგომას 

გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და 

ჩართულობისადმი. AIP არ შეიცავს რაიმე მოთხოვნას 

კონტრაქტორის სპეციფიური გეგმების გამჟღავნების მხრივ 

და ამასთან ადგენს, რომ "პოლიტიკა განხორციელდება ADB-

ის მენეჯმენტის მიერ დამტკიცებული დეტალური 

ღონისძიებების შესაბამისად და საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

გახდება ADB-ს ნორმალური პროცედურების შესაბამისად" 

(პუნქტი 14), ADB-ს დეტალური პროცედურები დაცვის 

მექანიზმების მასალების გასაჯაროების კუთხით მოცემულია 

SPS-ში; პროექტის ფარგლებში გასაჯაროვდა მასალები, 

რომელთა გასაჯაროება SPS-ითაა გათვალისწინებული.   

409 როგორც აღვნიშნეთ, პროექტის ფარგლებში 

გამოქვეყნდა TSEMP-ების და SSEMP-ების 

შემაჯამებელი პრეზენტაცია გზების 

დეპარტამენტის პროექტის ვებგვერდზე, 

სლაიდების სახით. ლაკონური და კარგად 

ილუსტრირებული პრეზენტაცია ადვილად 

გასაგებია ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის, 

თუმცა მოწოდებული ინფორმაცია არ არის 

საკმარისი იმისთვის, რომ ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფმა პირებმა სრულად გააცნობიერონ, თუ რა 

შემამსუბუქებელი ზომების გატარებას გეგმავენ 

კონტრაქტორები იდენტიფიცირებულ და შესაძლო 

ზემოქმედებებთან დაკავშირებით, შეუძლიათ თუ 

არა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს სრულად 

ჩაერთონ და არსებითად აკონტროლონ, თუ რა 

კეთდება და დააკისრონ პასუხისმგებლობა  გზების 

დეპარტამენტს და მის კონტრაქტორებს. 

ილუსტრირებისთვის, მოსალოდნელია პროექტის 

ფარგლებში დაახლოებით 4 მილიონი კუბური 

მეტრი ნარჩენების დაგროვება. ეს უზარმაზარი 

მოცულობა ცალსახად საჭიროებს სათანადო 

მართვას, შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების 

შესამსუბუქებლად. ეს უნდა მოხდეს ნარჩენების 

განადგურების მართვის გეგმების მეშვეობით, 

რომლებიც უნდა მოამზადონ კონტრაქტორებმა და 

დაამტკიცოს ADB-მ. თუმცა, ჯერჯერობით გეგმები 

გასაჯაროებული არ არის.   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, SPS-ის 53-ე პუნქტის შესაბამისად, 

გზშ, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა და განსახლების გეგმა 

გამოქვეყნდა ADB-ის ვებგვერდზე. SPS არ მოითხოვს 

კონტრაქტორის სპეციფიკური გეგმების გასაჯაროებას, 

როგორიცაა TSEMP და ასეთი დოკუმენტების გამოქვეყნების 

მოთხოვნა არ შედის ADB-ს პოლიტიკასა და პროცედურებში. 

შესაბამისი გარემოსდაცვითი ინფორმაცია გასაჯაროვდა 

დროულად, ხელმისაწვდომ ადგილას და ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული პირების და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის გასაგებ ფორმატში და ენაზე. როგორც 

ანგარიშშია აღნიშნული, ეს მოიცავდა კონტრაქტორის 

გეგმების ტექნიკური დეტალების სინთეზს იმ ფორმითა და 

შინაარსით, რომელიც ხელმისაწვდომი და რელევანტური 

იქნება დაინტერესებული მხარეებისთვის, პროექტის 

განმახორციელებელი უწყების ვებგვერდზე შეჯამებების 

განთავსებით, როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე. 

ამასთან, საოპერაციო ინსტრუქციის  L3 ნაწილის (დანართი 

3) მიხედვით, „ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ, შესაძლოა სხვადასხვა ფორმატში (მაგ. 

ბროშურებს, სურათების, ინსცენირების სახით). 

TSEMP-ისა და SSEMP-ის შემაჯამებელ დოკუმენტში 

მოცემული ინფორმაცია შემუშავებულია SPS-ისა და 

საოპერაციო ინსტრუქციის მიხედვით, რათა გასაგები იყოს 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის. ADB-ს აზრით, ეს 

მიზანი მიღწეულია. ჩამოთვლილია ყველა ძირითადი 

სამშენებლო უბანი, ნახსენებია ყველა გეგმა, ძირითადი 

რეცეპტორები, გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები 

და  ყველა ძირითადი შემამსუბუქებელი და მონიტორინგის 

და ანგარიშგების მოთხოვნა.   
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411 "TSEMP და SSEMPs შეიძლება უაღრესად 

ტექნიკური  და შესაბამისად რთული გასაგები 

იყოს ზოგიერთი დაინტერესებული მხარისთვის 

და დაზარალებული პირისთვის. SPS და AIP 

უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომი ინფორმაციის 

მიწოდებას. თუმცა, ეს არ უნდა მოხდეს 

ტექნიკური და დეტალური ინფორმაციის 

მიწოდების ხარჯზე, რომელიც დაინტერესებულმა 

მხარეებმა შეიძლება სასარგებლოდ ჩათვალონ, 

როდესაც მათი უფლებები ან ინტერესები დგას 

საფრთხის წინაშე.  

დადასტურებულია, რომ გზშ და გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმა საკმაოდ ტექნიკური დოკუმენტებია. თუმცა, გზშ-ში 

შემაჯამებელი რეზიუმე სპეციალურად არის შეტანილი, 

რათა პროექტის შესახებ ინფორმაცია ადვილად 

ხელმისაწვდომი და გასაგები იყოს.  

ADB-ის მიდგომა ითვალისწინებს იმ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას, რომელიც გასაგებია ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის, პროექტის შესახებ 

საინფორმაციო ფურცლების და დაინტერესებული 

მხარეებისთვის ბრიფინგების ჩატარებით, სადაც 

ინფორმაცია ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს მიეწოდებათ 

SPS-ით გათვალისწინებულ ფორმატში.   

412 „CRP აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელება 

და კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

ადამიანებთან და სხვა დაინტერესებულ 

მხარეებთან იყო როგორც პროექტის მომზადების, 

ისე პროექტის განხორციელების ეტაპის 

კომპონენტი. ADB-ის მიერ მონიტორინგის ორი 

სპეციალისტის გამოყოფამ ხელი შეუწყო ADB-ს 

ურთიერთობას ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

პირებთან და ასევე უზრუნველყო ADB-ს 

პროექტის გუნდი  ორმხრივი კომუნიკაციის 

ეფექტური საშუალებებით. მიუხედავად იმისა, 

რომ CRP აღნიშნავს, რომ საზოგადოების 

საჩივრები შედის გასაჯაროებულ SMR-სა და EMR-

ში, საჩივრები, რომლებსაც უშუალოდ ADB-ს 

მონიტორინგის ჯგუფში იღებს, არ შედის ამ 

ანგარიშებში და არ არის გასაჯაროებული.“   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, SPS-ის 53-ე პუნქტის 

შესაბამისად, SMR-ები გამოქვეყნებულია ADB-ის 

ვებგვერდზე. ამასთან, SPS-ის შესაბამისად, ამ ანგარიშებში 

აღწერილია დაცვის მექანიზმები, მონიტორინგის შედეგები 

და აუცილებელი პრევენციული და მაკორექტირებელი 

ზომები (SPS-ის პუნქტი 57). არაფორმალური საჩივრების ან 

წამოჭრილი საკითხების გამჟღავნების მოთხოვნა არ არის 

გათვალისწინებული SPS-ში. მეტიც, არაპრაქტიკულია და არ 

არის რელევანტური ყველაზე მეტად დაზარალებული 

პირებისთვის, რომელთაც სურვილი აქვთ სწრაფად 

გადაწყდეს მათი პრობლემა. გარდა ამისა, სიტყვიერი 

გადაწყვეტის ტრადიცია შესაბამისია პროექტის ზონაში 

მაცხოვრებლებისთვის და ხელს უწყობს საზოგადოების 

ნდობის მოპოვებას. მუდმივი ანგარიშგება და საჩივრების 

გასაჯაროება ხელს შეუშლის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ოფისის ადგილობრივ საზოგადოებასთან 

დამყარებულ კავშირებს.   

415 CRP ადგენს, რომ ADB-მ ვერ უზრუნველყო მის 

მიერ უშუალოდ მიღებული საჩივრების 

გასაჯაროება;  კონტრაქტორების დარღვევების 

სათანადოდ ასახვა SMR-ებსა და EMR-ებში; 

დეტალური საინჟინრო პროექტების 

არგასაჯაროება არ შეესაბამება 15(i) პუნქტში 

მითითებულ AIP პოლიტიკის პრინციპებს - 

„მკაფიო, დროული და სათანადო გამჟღავნების 

შესახებ“ და (vi) „ინფორმაციის მიწოდება 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისთვის და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის“. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, SPS-ის 53-ე პუნქტის 

შესაბამისად, მონიტორინგის ანგარიშები გამოქვეყნებულია 

ADB-ის ვებგვერდზე. ამასთან, SPS-ის შესაბამისად, ამ 

ანგარიშებში აღწერილია დაცვის მექანიზმები, 

მონიტორინგის შედეგები და აუცილებელი პრევენციული 

და მაკორექტირებელი ზომები (SPS-ის პუნქტი 57). არც SPS 

და არც მისი ოპერატიული პროცედურები არ მოითხოვს 

არაფორმალური საჩივრების დაფიქსირებას მონიტორინგის 

ანგარიშებში. 

როგორც ჩანს, ანგარიშში მოცემული დასკვნა ნაწილობრივ 

ეფუძნება ინფორმაციის გასაჯაროების პრიორიტეტულობას, 

პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრავს ADB-ს მიდგომას 

გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და 

ჩართულობისადმი. AIP არ შეიცავს რაიმე მოთხოვნას 

კონტრაქტორის სპეციფიური გეგმების გამჟღავნების მხრივ 

და ამასთან ადგენს, რომ "პოლიტიკა განხორციელდება ADB-

ის მენეჯმენტის მიერ დამტკიცებული დეტალური 

ღონისძიებების შესაბამისად და საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

გახდება ADB-ს ნორმალური პროცედურების შესაბამისად" 

(პუნქტი 14), ADB-ს დეტალური პროცედურები დაცვის 

მექანიზმების მასალების გასაჯაროების კუთხით 

მოცემულია SPS-ში; პროექტის ფარგლებში გასაჯაროვდა 

მასალები, რომელთა გასაჯაროება SPS-ითაა 

გათვალისწინებული.  
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ADB-ის პოლიტიკა და პროცედურები არ საჭიროებს SMR-

ებში კონტრაქტის მართვის საკითხების დაფიქსირებას და 

შესაბამისად, ანგარიშში წამოჭრილი საკითხი არის არა 

პოლიტიკასთან შესაბამისობის პრობლემა, არამედ ეხება 

CRP-ის მოსაზრებას ADB-ს პოლიტიკის ეფექტურობაზე. 

ამ პუნქტის გათვალისწინებით, პროექტში პრიორიტეტად 

მიჩნეულია საჩივრების დაუყოვნებლივ გადაჭრა, რაც არ 

ითვალისწინებს პროცესის ფორმალიზების აუცილებლობას.   

რაც შეეხება დეტალურ საინჟინრო პროექტებს, ეს მასალები 

შედის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

კვლევაში, ორივე დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის მიერ, 

ADB-ს ჩართულობის გარეშე. ამ ანგარიშების გამოქვეყნება 

არ არის გათვალისწინებული ADB-ს პოლიტიკით და 

პროცედურებით. შესაბამისად, საკითხი არ არის 

რელევანტური ვალდებულებების შესრულების 

დასადგენად; მასალების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული 

საკითხების აღწერა, რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული 

პროექტის ფარგლებში, ქმნის ADB-ს მიერ ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შთაბეჭდილებას, როგორც აღინიშნა 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკაში. 

საჩივრები გამოირიცხება, თუ ისინი ეხება ქმედებებს, 

რომლებიც არ არის დაკავშირებული ADB-ს ქმედებასთან ან 

უმოქმედობასთან. აღსანიშნავია, რომ ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევა მოიცავს ჩრდილოეთ-სამხრეთის 

დერეფნის სამ მონაკვეთს, პროექტით გათვალისწინებული 

გზის ჩათვლით. მთავრობამ აცნობა ADB-ს მიწით 

სპეკულაციის რისკის შესახებ გზის სხვა მონაკვეთებზე, 

რომლებიც შეტანილია ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების ანგარიშში, განსაკუთრებით იმის 

გათვალისწინებით, რომ ეს გზის მონაკვეთები გადის ბევრად 

უფრო დასახლებულ ადგილებში. 

ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ საინჟინრო პროექტები არ 

არის შემუშავებული ADB-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის 

ფარგლებში, პროექტის ფარგლებში გადაიდგა ნაბიჯები 

დაზარალებული პირებისთვის ინფორმაციის უფრო 

მარტივად, ანუ რუქის სახით მისაწოდებლად.    
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„SSEMP-ების და TSE-MP-ების საკითხთან 

დაკავშირებით, CRP-ს ეცნობა, რომ მათი 

გასაჯაროება შეუძლებელია, რადგან 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და 

კონტრაქტორებს შორის ხელშეკრულების 

შეთანხმების ნაწილს წარმოადგენენ. ლოგიკურად, 

იგივე საკონტრაქტო შეთანხმება იმოქმედებდა 

გზების დეპარტამენტის და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოსთვის. 

მეორე შუალედური ანგარიში, რომელიც 

განსაზღვრავს ძირითად რისკებს და შემსუბუქების 

ზომებს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

გენერალურ სამოქმედო გეგმას ასევე არ არის 

გასაჯაროებული. CRP ადგენს, რომ კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

შედეგების არგასაჯაროება არ შეესაბამება 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკას. 

საოპერაციო ინსტრუქციის L3 ნაწილის პირველი 

პუნქტი ცალსახად მიუთითებს, რომ 

„ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკაში 

გასაჯაროებისთვის უპირატესობის მინიჭების 

გათვალისიწნებით, ADB ასაჯაროებს 

ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს 

ინფორმაცია არ შედის გამონაკლისებში... 

ინფორმაციის გამჟღავნების პოლიტიკა ეხება 

დოკუმენტებსა და ინფორმაციას, რომელსაც ADB 

აწარმოებს, მოითხოვს აწარმოონ მსესხებლებმა ან 

დამკვეთებმა, ან მზადდება და მიეწოდება ADB-ს 

სხვა მხარეების მიერ. ანალოგიურად, პროექტის 

გზშ ცალსახად მოითხოვს, რომ კონტრაქტორებმა 

მოამზადონ საკუთარი SEMPI, რომელიც ეფუძნება 

საბოლოო გზშ-ს და EMP-ის მოთხოვნებს და 

წარმოადგენს პროექტის ყოვლისმომცველი 

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 

სისტემის ნაწილს. ამგვარად,  

SEMP/SSEMP/TSEMP ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის ნაწილია. CRP 

ასკვნის, რომ ADB-ს მიერ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტით 

გათვალისწინებული ანგარიშების საბოლოო 

ვერსიების და SSEMP-ების და TSEMP-ების 

არგასაჯაროება არ შეესამებოდა ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკას და საოპერაციო 

ინსტრუქციის L3 ნაწილს."   

როგორც ზემოთ აღინიშნა,  SPS-ის 53-ე პუნქტის 

შესაბამისად, გზშ, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

და მიწის შეძენის და განსახლების გეგმა გამოქვეყნდა ADB-ს 

ვებგვერდზე. როგორც წინა თავებში აღინიშნა, TSEMP 

სახელშეკრულებო დოკუმენტია, რომელშიც თავმოყრილია 

სამუშაოებზე გაფორმებული კონტრაქტების ფარგლებში 

დაცვის მექანიზმის მოთხოვნები. SPS არ ითხოვს 

კონტრაქტორის სპეციფიკური გეგმების გასაჯაროებას და 

ასეთი დოკუმენტების გამოქვეყნების მოთხოვნას არ 

ითვალისწინებს ADB-ს პოლიტიკა და პროცედურები.   

როგორც ჩანს, ანგარიშში მოცემული დასკვნა ნაწილობრივ 

ეფუძნება ინფორმაციის გასაჯაროების პრიორიტეტულობას, 

პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრავს ADB-ს მიდგომას 

გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და 

ჩართულობისადმი. AIP არ შეიცავს რაიმე მოთხოვნას 

კონტრაქტორის სპეციფიური გეგმების გამჟღავნების მხრივ 

და ამასთან ადგენს, რომ "პოლიტიკა განხორციელდება ADB-

ს მენეჯმენტის მიერ დამტკიცებული დეტალური 

ღონისძიებების შესაბამისად და საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

გახდება ADB-ს ნორმალური პროცედურების შესაბამისად" 

(პუნქტი 14), ADB-ს დეტალური პროცედურები დაცვის 

მექანიზმების მასალების გასაჯაროების კუთხით 

მოცემულია SPS-ში; პროექტის ფარგლებში გასაჯაროვდა 

მასალები, რომელთა გასაჯაროება SPS-ითაა 

გათვალისწინებული. 

 
შესაბამისად, ამ მიმართულებით დარღვევების არსებბი დასკვნა 

ეფუძნება CRP-ს მოთხოვნას, რომელიც არ არის ასახული ADB-ის 

პოლიტიკაში ან პროცედურებში, არ არის გათვალისწინებული ADB-

ს მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, ზოგადი პრაქტიკის 

შესაბამისად. როგორც ანგარიშვალდებულების პოლიტიკის 142(viii) 

პუნქტშია აღნიშნული, საჩივრები არ განიხილება, თუ ისინი შეეხება 

ADB-ს არსებული პოლიტიკის და პროცედურების ადეკვატურობას 

ან შესაბამისობას. ვინაიდან ეს დასკვნა ეფუძნება არა ADB-ს 

პოლიტიკის და პროცედურების მოთხოვნებს, არამედ CRP-ის მიერ 

უფრო ოპტიმალური სტანდარტის განსაზღვრას, დასკვნა უნდა 

გადაიხედოს. 

აქედან გამომდინარე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს მეორე შუალედური ანგარიშის და 

გენდერული სამოქმედო გეგმის არგასაჯაროების პარალელურად, 

პროექტის ფარგლებში მოამზადდა და გამოქვეყნდა შემაჯამებელი 

დოკუმენტები, რომლებიც ასახავს ამ მიმართულებით ჩატარებულ 

სამუშაოს. პროექტის ვებგვერდზე დაინტერესებული 

მხარეებისთვის გამოქვეყნდა მოკლე ანგარიში, რომელიც 

ემსახურება კულტურულ მემკვიდრეობაზე შესაძლო ზემოქმედების 

შეფასებას, პრევენციის და შემსუბუქების ზომების არატექნიკურ 

შეჯამებას. ვებგვერდზე ასევე გამოქვეყნდა შემაჯამებელი ანგარიში, 

რომელიც ასახავს 2018 წლიდან განხორციელებული კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის ზომების კონტექსტს, სტრუქტურას და 

პროგრესს. დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ მომზადებული ეს 

ანგარიში წარმოადგენს პროექტის დაწყების დღიდან ADB-ს 

საქმიანობის დამოუკიდებელ შეფასებას. 

აღნიშნული მარტივ ენაზე მომზადებული შემაჯამებელი 

დოკუმენტები ყველაზე შესაფერისი ფორმატია ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირებისთვის და შეესაბამება AIP-ს მე-15 პუნქტის პრინციპს - 

„ADB ავრცელებს ინფორმაციას მკაფიოდ, დროულად და სათანადო 

ფორმით, რათა ხელი შეუწყოს დაინტერესებულ მხარეებს ADB-სთან 

ურთიერთობაში...“    
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418 „SSEMPS-ისა და TSEMPS-ის არგასაჯაროებამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს ზიანი. მაგალითად, 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნარჩენების გატანის 

მართვის გეგმაზე წვდომის არქონამ შეიძლება 

ზიანი მიაყენოს დაზარალებულ პირებს, 

პროექტის მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარეშე, რამაც 

შესაძლოა იმოქმედოს მათ ცხოვრებაზე. 

დაზარალებული პირები ვერ დარწმუნდებიან, 

რომ მათი ინტერესები  დაცულია. იგივე ეხება 

ზემოთ ნახსენები დეტალური საინჟინრო 

პროექტების არგასაჯაროებას. ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირები, სავარაუდოდ, დაზარალდებიან ამ 

ინფორმაციაზე წვდომის არარსებობის შედეგად. 

CRP ადგენს, რომ ამ დარღვევებმა შეიძლება 

გამოიწვიოს ზიანი.   

AMP-ის მიხედვით, CRP--მ უნდა დაადგინოს პირდაპირი და 

არსებითი ზიანის არსებობა და მისი კავშირი ADB-ს 

პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობასთან (პუნქტი 

186). ამრიგად, მხოლოდ პირდაპირი, არსებითი და 

არსებული ზიანი, რომელიც განსაზღვრულია გარკვეული 

გონივრული დარწმუნებით, რაც გამოწვეულია ADB-ის 

საოპერაციო პოლიტიკასთან და პროცედურებთან 

შეუსაბამობით, სათანადოდ უნდა იყოს შეტანილი CRP-ს 

საბოლოო ანგარიშის დასკვნებში. 

როგორც აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ADB-ს 

პოლიტიკა და პროცედურები არ საჭიროებს კონტრაქტორის 

გეგმების გამჟღავნებას, SSEMP-სა და TSEMP-ს შემაჯამებელი 

მონაცემები მომზადდა და გადაეცათ დაინტერესებულ 

მხარეებს, ინფორმაციის მარტივ, გასაგებ ფორმატში 

მისაწოდებლად. ამ ინფორმაციაში მოყვანილია ყველა 

ძირითადი სამშენებლო ობიექტი, ყველა გეგმა, ძირითადი 

რეცეპტორები, გარემოსდაცვითი და სოციალურ ასპექტები 

და ძირითადი შემამსუბუქებელი და მონიტორინგის და 

ანგარიშგების მოთხოვნები. 

SSEMP-ის და TSEMP-ს შესაბამისი მონაცემები პროექტის 

ყველა დაინტერესებულ მხარეებს შემაჯამებელი მასალების 

სახით გადაეცა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს შუალედურ ანგარიშსა და გენდერულ 

სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, პროექტის 

ვებგვერდზე დაინტერესებული მხარეებისთვის გამოქვეყნდა 

მოკლე მიმოხილვა, კულტურულ მემკვიდრეობაზე შესაძლო 

ზემოქმედების შესაფასებლად, პრევენციის და შემსუბუქების 

ზომების არატექნიკური შეჯამებისთვის. ვებგვერდზე ასევე 

გამოქვეყნდა შემაჯამებელი ანგარიში, რომელიც ასახავს 2018 

წლიდან განხორციელებული კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის ზომების კონტექსტს, სტრუქტურას და პროგრესს. 

დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ მომზადებული ეს 

ანგარიში წარმოადგენს პროექტის დაწყების დღიდან ADB-ს 

საქმიანობის დამოუკიდებელ შეფასებას. 

მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული წინასწარი 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის და დასაბუთების 

ფარგლებში მომზადებული დეტალური საინჟინრო 

დიზაინის არგასაჯაროების მხრივ, პროექტის ფარგლებში 

გამოქვეყნდა დეტალური, მაღალი ხარისხის რუქა, რომელიც 

შეიცავს დაზარალებული პირებისთვის საჭირო 

ინფორმაციას. ფერადი რუქა ხელმისაწვდომია სოფლების 

მაცხოვრებლებისთვის, პირობითი ნიშნებით და 

აღნიშვნებით ქართულ და ინგლისურ ენებზე. რუკა 

საშუალებას აძლევს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს 

გაეცნონ პროექტის შედეგებს, მათ შორის მისასვლელ 

ტექნიკურ გზებს და ნარჩენების განთავსების ადგილებს. 

რუქა ასევე განთავსებულია პროექტის ვებგვერდზე. 

ამასთან, პროექტის სპეციალურ ვებსაიტზე ბმული 

განთავსებულია ADB-ს პროექტის ვებგვერდზე, რათა 

უზრუნველყოს დროული და განახლებული ინფორმაციის 

მიწოდება. ანალოგიურად, პროექტის ვებგვერდი 

უკავშირდება ADB პროექტის ვებგვერდს. მნიშვნელოვანი 

სამუშაო ჩატარდა პროექტის დაინტერესებული 

მხარეებისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტების შესაბამისი 

ასპექტების გაცნობისთვის. პოტენციური 

ინფორმირებულობის ნაკლებობა „პროექტის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე“, რამაც „შეიძლება გამოიწვიოს ზიანი“, 

ჰიპოთეტურია და არ წარმოადგენს „პირდაპირ და არსებით 

ზიანს“.   
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I. ADB-ს მიერ მონიტორინგის და ზედამხედველობის წარმოება 

424 მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული მიღებული 

ზომებისა, CRP-მ დაადგინა, რომ კონტრაქტორის 

მხრიდან დარღვევის არაერთი საკითხი დიდი 

ხნის განმავლობაში გადაუჭრელი დარჩა. 

განხორციელებული ზოგიერთი 

მაკორექტირებელი ზომა არასაკმარისი აღმოჩნდა 

პრობლემების სრულად გადასაწყვეტად, რის 

გამოც პრობლემები მეორდება. 

ამ პუნქტში მითითებული საკითხები მხოლოდ რამდენიმე 

კვირიდან რამდენიმე თვემდე იყო ღიად დატოვებული. 

ნოემბრიდან აპრილამდე ობიექტზე წვდომის შეზღუდვამ და 

კორონავირუსის თანმიმდევრულმა ტალღებმა უარყოფითად 

იმოქმედა ზოგიერთი საკითხის დროულ გადაწყვეტაზე. ეს 

გარე ფაქტორები, რომლებმაც ასევე იმოქმედა CRP-ის 

ვიზიტზე და შესაბამისობის ზოგად მიმოხილვაზე, არ 

შეიძლება იგნორირებული იყოს. 

აღნიშნულის მიუხედავად, ADB მუშაობდა საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტთან, რათა შეძლებისდაგვარად 

გამოესწორებინა ყველა შეუსაბამობა ვალდებულებებთან, 

როგორც ეს გათვალისწინებულია სესხის ხელშეკრულებით 

და გამოიყენა სხვადასხვა საშუალებები (მაგ. შეაჩერა 

ზოგიერთი ანგარიშის დამტკიცება) შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად, SPS-ის 58(iv) პუნქტის შესაბამისად. 

425 ”დასკვნის მომზადების დროს, შიდა 

გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების 

აქტივობების ტრეკერი (2022 წლის 23 ივნისი) 

აჩვენებს, რომ „N1 ლოტში“, წამოჭრილი 74 

საკითხიდან 59% გადაწყდა; გადაუწყვეტელი 

რჩება ხუთი (5) საკითხი, რომელიც ითვლება 

მაღალ პრიორიტეტულად, ასევე და 16 საშუალო 

პრიორიტეტის საკითხი (სულ 28%). „მე-2 

ლოტის“ შემთხვევაში, 59 საკითხიდან 42% 

დახურულია, თუმცა რჩება 11 მაღალი 

პრიორიტეტის და 15 საშუალო პრიორიტეტის 

გადაუჭრელი საკითხი (44%). 

აღსანიშნავია წკერეში ჩამდინარე წყლების 

პრობლემა სახლში, რომელიც „1-ლი ლოტის“ 

კონტრაქტორმა თანამშრომლებისთვის იქირავა. 

ამ სახლიდან საკანალიზაციო და სხვა ჩამდინარე 

წყლები დაუმუშავებლად ჩაედინება სოფლის 

ხევში, რის გამოც მოსახლეობამ 2021 წლის 

სექტემბერში შემოიტანა საჩივრები. 

კონტრაქტორმა აიღო ვალდებულება შექმნას 

სეპტიკური ავზი, რომელიც საკმარისად დიდი 

იქნებოდა არა მხოლოდ ნაქირავებ სახლის 

მოთხოვნილებების, არამედ სხვა 

მაცხოვრებლების მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად, რომლებსაც მასთან 

დაკავშირება შეეძლოთ. უმცა, პროექტის მართვის 

და მშენებლობის ზედამხედველობის 

კონსულტანტმა დაადგინა, რომ სეპტიკური ავზი 

არ იყო სათანადოდ დალუქული და შესაბამისად 

მოხდებოდა გაჟონვა დაკავშირების შემდეგ. 

გატარდა მაკორექტირებელი ზომები და 2022 

წლის 23 ივნისის მონიტორინგის ანგარიშის 

მიხედვით, კონტრაქტორმა დაასრულა 

სეპტიკური ავზის შეკეთება. თუმცა, ჩამდინარე 

წყლების მილსადენი ნაქირავები სახლიდან არ 

იყო დაკავშირებული ავზთან, რაც ნიშნავს, რომ 

კონტრაქტორი სეპტიკურ ავზს 

მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული პროექტში 

მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელების 

კუთხით. 2022 წლის 16 სექტემბრის მდგომარეობით, გარემოს 

დაცვის და უსაფღტხოების აქტივობების თრექერში შედიოდა 

სულ 90 საკითხი „1-ლი ლოტის“ კონრაქტორთან მიმართებაში 

და 77 საკითხი „მე-2 ლოტის“ კონტრაქტორთან მიმართებაში; 

81% დახურულია ორივე კონტრაქტორის მიერ, ხოლო 19% 

ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. 

მართლაც შეფერხებული იყო წკერეში სეპტიკური სისტემის 

სამუშაოების დასრულება, რომელიც ახლა უკვე 

ფუნქციონირებს სოფლისთვის. ამასთან, „1-ლი ლოტის_ 

კონტრაქტორი სოფლიდან სამშენებლო ბანაკში გადავა. 

შესაბამისად, სოფლის მაცხოვრებლები ახალი 

საკანალიზაციო სისტემით ისარგებლებენ.   
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დანიშნულებისამებრ არ იყენებდა. 

დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლები აგრძელებდა 

ხევში ჩადინებას, ამჯერად კერძო მიწის 

ნაკვეთზე, საკითხის პირველად წამოჭრიდან 

ცხრა (9) თვის შემდეგ. CRP აღნიშნავს, რომ ამ 

საკითხის მოგვარება რთული არ არის და 

სეპტიკური ავზი თავიდანვე სწორი წესით უნდა 

მოწყობილიყო.   

426 „მოსახლეობის საჩივრების მხრივ, რომლებიც 

მოიცავს ინფრასტრუქტურის და ქონების 

დაზიანებას, შეწუხებას (ხმაური, ვიბრაცია, 

მტვერი), შეზღუდვებს ან წვდომის დაკარგვას, 22-

2022 ყოველკვირეული ანგარიში აჩვენებს, რომ 

პროექტის დაწყების დღიდან შემოსული 69 

საჩივრიდან 60.87% დაიხურა, 36.23% (25 

საჩივარი) ღიად რჩება, ხოლო 2% (2 საჩივარი) 

ელოდება ტექნიკური გადაწყვეტის დასრულებას 

და განხილვას. CRP შეშფოთებულია, რომ 

საჩივრები მოუგვარებელი იყო დაახლოებით 200 

დღის მანძილზე (საშუალოდ), ხოლო ტექნიკური 

შეჩერებული საჩივრები 493 დღის განმავლობაში.   

მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული საჩივრების 

გადაწყვეტის კუთხით, მას შემდეგ, რაც მაისში სრულად 

აღდგა ობიექტზე წვდომა. 2022 წლის 21 სექტემბრის 

მდგომარეობით, საჩივრების ჟურნალში დარეგისტრირდა 

მოსახლეობის 85 საჩივარი, საიდანაც 75.29% (64 საჩივარი) 

დაიხურა, ხოლო 24.71% (21 საჩივარი) გადაუწყვეტელია. 

„ტექნიკური შეჩერების“ სტატუსზე პრეტენზია აღარ 

არსებობს, რადგან ყველა მათგანი დახურულია. ასევე 

შემცირდა ღია საჩივრების განხილვის ვადა 200 დღიდან 

(საშუალო) 113 დღემდე (საშუალო).   

427 „ამასთან, CRP გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ ოთხ 

(4) დროებით ობიექტზე მონიტორინგის და 

ზედამხედველობის დროს, ADB დათანხმდა  

განლაგების კრიტერიუმების გადახედვას, 

რომლებიც გათვალისწინებული იყო საბოლოო 

გზშ-ში. ეს ობიექტებია ქვის სამსხვრევი ქარხანა 

კობში; ციკლური მოქმედების N 1 და N 2 

ბეტონსარევები და ბანაკი N 2. დამტკიცებული 

გზშ ითვალისწინებს, რომ ეს ობიექტები არ 

განთავსდეს საცხოვრებელი ფართიდან 1 კმ-ის 

მანძილზე, თუმცა, ADB დათანხმდა ობიექტების 

განთავსებას საცხოვრებელი ზონიდან 339 მეტრზე 

(სამსხვრევი ქარხანა), 153 მეტრზე (ბეტონსარევი1) 

და 553 მეტრზე (ბანაკი 2 და ბეტონსარევი 2), იმ 

პირობით, რომ მიღებულ იქნა მოსახლეობის 

ფართო მხარდაჭერა სამ (3) ობიექტზე და 15 

მაცხოვრებლის თანხმობა იქნა ბეტონსარევის 1-

ზე. არ არსებობს დებულება SPS-ში, რომელიც 

ADB-ს აძლევს უფლებას ისარგებლოს 

„საზოგადოების ფართო მხარდაჭერით“, როგორც 

დადგენილი სამართლებრივი 

ვალდებულებებიდან გადახრის საფუძველი. 

ამასთან, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები ვერ 

გაიაზრებენ ასეთი გადაწყვეტილების 

ზემოქმედებას, თუ მათ არ მიეწოდებათ 

დამატებითი ინფორმაცია“.   

SPS არ განსაზღვრავს დასახლებულ პუნქტებთან ობიექტების 

განთავსების მანძლის ლიმიტებს; ეს საკითხი მუშავდება გზშ-

ში. ქვეშეთი-კობის პროექტის შემთხვევაში, იდეალური 

მანძილი შეირჩა. თუმცა, პროექტის დაწყებისთანავე ცხადი 

გახდა, რომ გზშ-ის მოთხოვნების შესრულება შეუძლებელი 

იყო. გზშ მსესხებლის დოკუმენტია და არ არის იურიდიული 

დოკუმენტი. ამიტომ, მსესხებელს შეუძლია 

შემოთავაზებული მანძილების ადაპტირება. ეს მიდგომა 

ნახსენები იყო 2020 წლის იანვარ-ივნისის ექვსთვიანი 

მონიტორინგის ანგარიშის მე-5 ცხრილის შენიშვნაში. 

როგორც გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ექვსთვიან 

ანგარიშებშია მითითებული, ყველა ადგილობრივი 

რეგულაცია დაკმაყოფილდება და ნებართვები იქნება 

მიღებული, როგორც ბოლო ორი წლის განმავლობაში. 

რაც შეეხება საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვებას, 

გასაკვირია, რომ CRP-მ მოითხოვა ADB-ს მიერ ამ მეთოდის 

გამოყენება, რომელიც, თავად CRP-ს აღიარებით, არ არის 

აუცილებელი. მეთოდი ნათლად აჩვენებს, რომ პროექტი 

გასცდა SPS-ს მოთხოვნებს საზოგადოების მხარდაჭერის 

მისაღებად ამ არეალში ასაშენებელ ობიექტზებზე, სხვა 

ეროვნულ და პროექტის დონის მოთხოვნებზე დამატებით.   

430 "CRP აფასებს ზომებს, რომლებსაც ADB-ს გუნდმა 

მიმართა პროექტის მონიტორინგის და 

ზედამხედველობის გასაძლიერებლად. თუმცა, ეს 

ნაბიჯები არ იყო სრულად ეფექტური. მართალია, 

საქართველოში პანდემიის შედეგად შექმნილი 

მდგომარეობა და ხეობაში ზამთრის პირობები 

შეზღუდვებს ქმნიდა, ეს არ შეიძლება გახდეს 

ADB გზების დეპარტამენტს დაეხმარა მონიტორინგის 

ძლიერი სისტემების, საჩივრების განხილვის ეფექტური 

მექანიზმის და ძლიერი მონიტორინგის სისტემების შექმნაში. 

ADB ცდილობს მოახდინოს ზედამხედველობის სისტემის 

დამატებით ოპტიმიზაცია და გახადოს უფრო ეფექტური. ამის 

მაგალითია 425-ე პუნქტშის კომენტარში მითითებული 

მიღწევები,  424-ე პუნქტის კომენტარში აღნიშნული 
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არაერთი დარღვევის გამართლების საბაბი.   სირთულეების მიუხედავად.   

 „დასკვნის მომზადების მომენტში, CRP-ს არ 

გააჩნია მტკიცებულება, რომ ADB-მ გადადგა 

ნაბიჯები, როგორც შიდა, ისე მსესხებელთან 

ერთად, შემდგომი სისტემური ოფციების 

განსახილველად, რათა აღადგინოს და 

გააუმჯობესოს შესაბამისობა, SRS-ის 58(iv) 

პუნქტის შესაბამისად. ADB კარგად 

ინფორმირებულია პროექტებში შესაბამისობის 

პრობლემებზე და დეტალურად ადევნებდა 

თვალყურს იმ პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც 

ეს პრობლემები გრძელდებოდა. CRP მოელოდა, 

რომ მოიპოვებდა მტკიცებულებას, რომ ADB 

განიხილავდა უფრო ძლიერ და სისტემურ 

ქმედებებს ADB-ს ხელმძღვანელობის მეშვეობით 

პრობლემის უფრო მაღალ დონეზე 

დასაყენებლად. იმის მტკიცებულება, რომ ADB-მ 

მოითხოვა გზების დეპარტამენტის მიერ 

მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

და განხორციელება, როგორც ეს მოცემულია 

საოპერაციო ინსტრუქციის FI/OP ნაწილის 28-ე 

პუნქტში. SPS არ განსაზღვრავს მკაფიო მექანიზმს 

პრობლემის ამგვარი ესკალაციისთვის და ADB-ს 

უბრალოდ ავალებს "მსესხებლებთან მუშაობას", 

შეძლებისდაგვარად ამა თუ იმ ხარვეზის 

გამოსასწორებლად... და მიმართონ 

მაკორექტირებელ ზომებს... საჭიროებისამებრ”. 

სავარაუდო ზიანის რისკი, ასევე რეალური 

პირდაპირი და არსებითი ზიანი, უნდა 

გამხდარიყო ამოსავალი წერტილი დარღვევების 

ადრეული სისტემური ესკალაციისთვის. დღემდე 

განხორციელებული ქმედებები არ მიუთითებს 

მოთხოვნის დარღვევაზე, როდესაც 

ინდივიდუალური შესაბამისობის საკითხები 

განიხილება დამოუკიდებლად; თუმცა, CRP-

სთვის ნათელია, რომ ისინი არასაკმარისი იყო. 

CRP თვლის, რომ  SPS-ის 58 (iv) პუნქტის 

შესაბამისად მიღებული ზომები შეესაბამებოდა 

პროექტის რისკებს და ზემოქმედებას და თვლის, 

რომ ADB-მ არ შეასრულა SPS-ში განსაზღვრული 

მონიტორინგის და ზედამხედველობის ფუნქცია, 

რაც ზიანს აყენებს და შესაძლოა ზიანი მიაყენოს 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს“.   

რაც შეეხება მონიტორინგს, ADB სცილდება SPS-ის 

მოთხოვნებს, რაც მკაფიოდ შეჯამებულია ანგარიშში 

წარმოდგენილ ინფორმაციაში. ზედამხედველობის 

შესაფერისობის მიუხედავად, მონიტორინგის და 

ზედამხედველობის დასკვნები უნდა გამოიკვეთოს, რათა 

დადასტურდეს მონიტორინგის შესაფერისობა. 

 

როგორც 425-ე პუნქტზე პასუხშია მითითებული, 

აღსანიშნავია, რომ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ 

მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული პრობლემური 

საკითხების გადაწყვეტაში, რაც მიუთითებს, სამშენებლო 

დარღვევების ადგილზე მართვა უწყვეტი პროცესია და რომ 

ADB გააგრძელებს მსესხებლის მხარდაჭერას პროექტის 

გაუმჯობესებაში.   

ნაწილი VI - დასკვნები 

433 "ცხრილი 5. შესაბამისობის მიმოხილვის საბჭოს

დასკვნები შეუსაბამობის და ზიანის შესახებ"   

ეს ცხრილი შეიძლება განახლდეს შემდეგი ფორმით: 

 დაფიქსირდეს ყველა დასკვნა, მათ შორის შესაბამისობები 

(როგორც ეს მითითებულია ანგარიშის 434-ე პუნქტში). 

ხელმძღვანელობის პასუხის ძირითად ნაწილში მოცემული 

N1 ცხრილი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. 

 ცხრილის ბოლო სვეტში დაფიქსირდეს ზიანის 

შემაჯამებელი აღწერა თითოეულ მიმართულებაზე, 

ვინაიდან, იმის გათვალისწინებით, რომ ზიანის 
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იდენტიფიცირება და მიზეზის დადგენა საბოლოო 

ანგარიშის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია.   
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