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წინამდებარე დოკუმენტის გასაჯაროება იზღუდება დირექტორთა საბჭოს მიერ მის 
დამტკიცებამდე. აღნიშნული დამტკიცების შემდეგ, აზიის განვითარების ბანკი მოახდენს 
დოკუმენტის ფართო საზოგადოებისთვის გასაჯაროებას, ADB-ის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის შესაბამისად.
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ვალუტის ექვივალენტები  
(2021 წლის 24 მარტის მონაცემებით) 

  
ვალუტა – ლარი (GEL) 
GEL1.00 = $0.29998 
$1.00 = GEL3.3335 

 
 

აბრევიატურები  
 

 
ADB – აზიის განვითარების ბანკი 
AIP – ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა  
AMP – ანგარიშვალდებულის მექანიზმის პოლიტიკა  
COVID-19 – კორონავირუსული დაავადება  
CRP – შესაბამისობის ანალიზის პანელი   
EBRD – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი  
EIA – გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება  
EMP – გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 
LARP – მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა  
MRDI – რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო  
NGO – არასამთავრობო ორგანიზაცია  
PCR – ფიზიკური კულტურული რესურსები  
SPRSS – სიღარიბის შემცირებისა და სოციალური სტრატეგიის შეჯამება  
SPS – უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება  
SSEMP – კონკრეტული ადგილის შესაბამის გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმა  
TSEMP – კონკრეტული საკითხის შესაბამისი გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმა  
 

წონა-ზომების ცხრილი 

დბ – დეციბალი 
კმ – კილომეტრი 
მ – მეტრი 
მ2 – კვადრატული 

მეტრი 
მ3 – კუბური 

მეტრი  
 
 

შენიშვნა  
წინამდებარე ანგარიშში “$” გულისხმობს აშშ-ის დოლარს. 
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ნებისმიერი ქვეყნის პროგრამის ან სტრატეგიის მომზადების პროცესში, ან პროექტის 
დაფინანსებისას, ან წინამდებარე დოკუმენტში რაიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე ან 
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I. შესავალი 

1. აზიის განვითარების ბანკის სესხ No. 3803: საქართველოში ჩრდილოეთ-სამხრეთ 
დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტთან (პროექტი 1  დაკავშირებული შესაბამისობის 
ანალიზის მოთხოვნა (საჩივარი), აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმის საჩივრების მიმღები ოფიცრის მიერ გადაეგზავნა შესაბამისობის ანალიზის 
პანელს (CRP) 2021 წლის 6 იანვარს. 
 
2. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (AMP) 178-ე პუნქტისა და 
საოპერაციო სახელმძღვანელოს L1 2   თავის შესაბამისად,  CRP-მ განახორციელა საჩივრის 
პირველადი შეფასება და დაადგინა, რომ იგი ჯდებოდა შესაბამისობის ანალიზის ფუნქციის 
მანდატში.  
 
3. პირველადი შეფასების შემდეგ, CRP-იმ შეაფასა საჩივრის დასაშვებობა AMP-ის 179-ე 
და 180-ე პუნქტების შესაბამისად. შედეგად, წინამდებარე ანგარიშში თავმოყრილია CRP-ის 
ანალიზი და დასკვნები საჩივრის შესაბამისობის პანელზე დასაშვებობასთან დაკავშირებით, 
AMP-ის შესაბამისად.   
 

II. პროექტი 

4. საჩივარი დაკავშირებულია ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის გზის მშენებლობასთან, 
რომელიც თბილისს აკავშირებს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონთან ჩრდილოეთით და ქვემო-
ქართლის რეგიონთან სამხრეთი. კერძოდ, აღნიშნული პროექტი მოიცავს (1) 23 კილომეტრიანი 
კლიმატ-მედეგი შემოვლითი გზის მშენებლობას ქვეშეთსა და კობს შორის და 5 
კილომეტრიანი კლიმატ-მედეგი და ყველა ამინდში ხელმისაწვდომი დამაკავშირებელი 
გზების მშენებლობას 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. სესხი ADB-
ის დირექტორთა საბჭოს მიერ დამტკიცებულ იქნა 2019 წლის 1 აგვისტოს. მოგვიანებით, 27 
2019 წლის 27 აგვისტოს მას ხელი მოეწერა, და პროექტის დასრულების თარიღად მითითებულ 
იქნა 2026 წლის 31 დეკემბერი. 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).  

 
1  პროექტის დეტალები და დოკუმენტები ხელმისაწვდომია https://www.adb.org/projects/51257-001/main#project-

pds. 
2  აზიის განვითარების ბანკი (ADB). 2012. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა. მანილა. 

https://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012; და ADB. 2012. ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმი. საოპერაციო სახელმძღვანელო. OM L1/BP. მანილა. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/31483/om-l1.pdf. 

https://www.adb.org/projects/51257-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/51257-001/main#project-pds
https://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-l1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-l1.pdf
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5. დაგეგმილი გზის პროექტი წარმოადგენს აუთვისებელ ტერიტორიაზე 
განსახორციელებელ პროექტს, რომელიც გადის ხადის ხეობის რთულ, მთიან რელიეფზე. 2018 
წლის აპრილში, პროექტში აზიის განვითარების ბანკის ჩართვამდე, გზის საბოლოო მარშრუტი 
უკვე იყო შერჩეული მთავრობის მიერ, ინტენსიური კვლევების შემდეგ, რომელიც დაიწყო 40 
მარშრუტი რუკიდან შერჩევით. 2017 წლიდან 2018 წლამდე, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით 
მთავრობამ მოიწვია 20 ექსპერტისგან შემდგარი საერთაშორისო გუნდი, სულ მცირე 50 
ინჟინრის, გეოლოგისა და სხვა სპეციალისტების დახმარებით პროექტისათვის საუკეთესო 
მარშრუტის დასადგენად და შესაფასებლად. 3  წინამდებარე საჩივრისადმი აზიის 
განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხში, მე-16 პუნქტში განმარტებულია, რომ მთავრობის 
მიერ საუკეთესო ალტერნატივის შეფასებისათვის გამოყენებულ იქნა მრავალ კრიტერიუმიანი 
ანალიზი და მოცემულია თუ როგორ მოხდა საბოლოო მარშრუტის  შერჩევა პროექტის 
ამოცანების მისაღწევად, ყველაზე მცირე ეკოლოგიური და სოციალური დანაკარგებით 
(დანართი 2).  
 
6. პროექტის მომზადების ფაზაში, ADB-იმ განახორციელა მთავრობის მიერ საბოლოოს 
შერჩეული მარშრუტის კომპლექსური შემოწმება, შემდგომი შეფასებისათვის. კომპლექსური 
შემოწმების პროცესი მოიცავდა კონსულტაციებსა და შეხვედრებს ალტერნატიულ 
განლაგებასთან დაკავშირებით, ადგილობრივ დონეზე და ასევე სასურველი მარშრუტისათვის 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადებას. პროექტის მოსამზადებელი აქტივობები, 
ისევე როგორც მხარდამჭერი აქტივობების ამჟამინდელი განხორციელება აზიის 
განვითარების ბანკის მიერ, ფინანსდება ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) 
გზის პროექტის ტექნიკური დახმარებიდან (TA)  (TA 9552).4  
 
7. პროექტი მნიშვნელოვნად შეყოვნდა კონტრაქტორთა მობილიზაციის, ტექნიკის 
ჩამოსვლის, დროებითი გზებისა და ობიექტების მშენებლობის და მუდმივი გზების 
მშენებლობის დაწყების გამო, კორონა ვირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო. 
წინამდებარე ანგარიშის მომზადებისას, ADB-ის პროექტის გუნდმა აცნობა CRP-ის რომ 
ქვემოთ ჩამოთვლილი აქტივობები უკვე განხორციელდა ან ხორციელდება:  
 

i) მუდმივი სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის ოქტომბერში კობში 400 მეტრიანი 
საგანგებო გვირაბის გათხრით;   

ii) ძირითადი გვირაბის მთხრელი ტექნიკა უკვე საქართველოშია და ელოდება 
მშენებლობის ადგილზე ტრანსპორტირებას;  

iii) მუშათა ბანაკისა და ცემენტის ქარხნის მშენებლობა;  
iv) ლოტ 2-თან დამაკავშირებელი გზის სამუშაოები; 
v) მიწის ნაკვეთების 70%-ის შესყიდვა (ანუ, 280 მიწის ნაკვეთიდან 196); და  

 
3  ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტი: დაინტერესებულ მხარეთა ანგარიში: 

ალტერნატიული მარშრუტის შეფასება ხელმისაწვდომია  https://www.adb.org/sites/default/files/project-
documents/51257/51257-001-51257-002-dpta-en.pdf. 

 
4  ინფორმაცია აღნიშნული ტექნიკური დახმარების შესახებ ხელმისაწვდომია  https://www.adb.org/projects/51257-
002/main#project-pds. 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51257/51257-001-51257-002-dpta-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51257/51257-001-51257-002-dpta-en.pdf
https://www.adb.org/projects/51257-002/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/51257-002/main#project-pds
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vi) ხადის ხეობის განვითარების გენგეგმის შემუშავებისათვის მომზადება, რაც 
იქნება ხადის ხეობის ვიზიტორთა ცენტრის დაარსებასთან დაკავშირებული 
საპროექტო აქტივობებისა და ჩარევების საფუძველი.  

 
8. რადგან პროექტი გარემოზე ზემოქმედების კუთხით შეფასდა A კატეგორიით, 
გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის პროექტი (EIA) განთავსდა აზიის განვითარების ბანკის 
ვებ-გვერდზე 2018 წლის დეკემბერში, ხოლო EIA-ის საბოლოო ანგარიში ვებ-გვერდზე 
გასაჯაროვდა 2019 წლის აპრილში.5  
 
9. პროექტის შედეგად მოხდება 158 ოჯახის (616 პირი) განსახლება, რომლებზეც 
პირდაპირ ზემოქმედებას იქონიებს პროექტისათვის მიწის გამოსყიდვა, აქედან 30 ოჯახი 
შეფასებულ იქნა მოწყვლადად. როგორც ასეთი, პროექტი თავადაც შეფასებულ იქნა A 
კატეგორიით იძულებითი განსახლებისა და მიწის შესყიდვის ზემოქმედების მხრივ. მიწის 
შესყიდვისა და განსახლების გეგმები (LARP-ები) მომზადდა და განთავსდა აზიის 
განვითარების ბანკის პროექტის ვებ-გვერდზე. 01 (გვირაბი) და 02 (გზა) მონაკვეთების LARP-
ების პროექტები თარიღდება 2019 წლის აპრილ-მაისით. თითოეული მონაკვეთის 
გადასინჯული LARP-ები თარიღდება 2019 წლის ივლისით.   
 
10. პროექტის მართვისა და მშენებლობის ზედამხედველობის (PMCSC) კონტრაქტი 2019 
წლის ივნისში გაფორმდა UBM Uluslararasi Birlesmis Musavirlik A.S.-თან და PMCSC-ის 
მობილიზება მოხდა 2019 წლის აგვისტოში. 2019 წლის ივლისში  გზების 
დეპარტამენტის/MRDI-ის მიერ მოწვეულ იქნა პიროვნება მიწის შესყიდვისა და განსახლების 
პროცესზე გარე მონიტორინგის განსახორციელებლად. ქვეშეთ-კობის გზის სამშენებლო 
სამუშაოების განსახორციელებლად ორი კონტრაქტი გაფორმდა  (i) China Railway 23rd Bureau 
Group Co., Ltd.-დან 2019 წლის აგვისტოში (გზის მონაკვეთი); და (ii) China Railway Tunnel Group 
Co., Ltd.-თან 2019 წლის სექტემბერში (გვირაბის მონაკვეთი).    
 

III. საჩივარი 

11. საჩივარი წარდგენილ იქნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის 
წარმომადგენლების მანანა კოჭლაძისა და მარიამ დევიძის მიერ, რომლებიც არიან ხადის 
ხეობაში მცხოვრები ორზე (2) მეტი მოსარჩელეს მიერ შემდგარი ჯგუფის წარმომადგენლები 
(იხილეთ წინამდებარე ანგარიშის პირველი დანართი). საჩივარი ეხება ფართო პრობლემებს 
რაც უკავშირდება აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობას მიერ პოლიტიკასთან და ასევე 
მიუთითებს ხეობაში მცხოვრები დაზარალებული პირებისათვის შესაძლო ზიანზე, 
როგორიცაა: 
 

i) ხადის ხეობის დაზიანება და ალტერნატიული მარშრუტის ვარიანტების 
არასათანადო განხილვა;  

ii) ზემოქმედება საარსებო საშუალებებზე და ადგილობრივ სარგებელზე; 

 
5   გარემოზე ზემოქმედების განახლებული შეფასება (დანართებით) თარიღდება 2019 წლის აპრილით და მისი 

ჩამოტვირთვა შესაძლებელია შემდეგი ვებ-გვერდიდან https://www.adb.org/projects/documents/geo-51257-001-
eia-0. 

 

https://www.adb.org/projects/documents/geo-51257-001-eia-0
https://www.adb.org/projects/documents/geo-51257-001-eia-0
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iii) პროექტის დაპროექტების პრობლემები და ზემოქმედება ფიზიკურ 
კულტურულ რესურსებზე (PCR); და 

iv) გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში ასახული ეკოლოგიური და სოციალური 
ზემოქმედების ანალიზის ხარისხი.  

 
12. საჩივარში გამოთქმულია შეხედულება, რომ პროექტის სხვა ალტერნატიული 
ვარიანტების არ-განხილვამ შესაძლოა გამოიწვიოს ფიზიკური გარემოს განადგურება, მათ 
შორის ხადის ველის ლანდშაფტისა და კულტურული რესურსების. პროექტის ხარჯები 
არაპროპორციულია იმ სარგებლის, რომელიც ხადის ხეობის მოსახლეობამ შეიძლება მიიღოს. 
საჩივარში ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშაა დაყენებული პროექტისთვის ჩატარებული 
ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედების შეფასებები ასევე პროექტის დიზაინი, 
რომელიც მომჩივანთა აზრით ნეგატიურ გავლენას იქონიებს გარემოზე, მათ შორის PCR-ზე. 
საჩივარში, მომჩივანი მხარე ასევე თხოვნით მიმართავს CRP-ის შეისწავლოს პროექტის 
გავლენა გარემოზე და მისი შესაბამისობა აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების 
სტანდარტებთან, რათა განისაზღვროს თუ რა გავლენას იქონიებს პროექტი საარსებო 
საშუალებებზე და დაზარალებული მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხზე, და ასევე ის 
ღონისძიებები, რითაც შეიძლება აღნიშნული პრობლემების მოგვარება.   
 
13. მომჩივანმა პირებმა ასევე წარმოადგინეს სხვადასხვა დამატებითი ანგარიშები და 
დოკუმენტები. ეს მოიცავს თავდაპირველ კომუნიკაციას აზიის განვითარების ბანკთან, 
საჩივრის წერილებს, და რამდენიმე ქართველი ექსპერტის შეხედულებებს. მომჩივანმა პირებმა 
აცნობეს CRP-ის თავიანთი სურვილის შესახებ, რომ დაცული ყოფილიყო მათი ვინაობის 
კონფიდენციალურობა და შესაბამისად საჩივრის რედაქტირებული ვერსია ხელმისაწვდომია 
ონლაინ, CRP-ის ვებ-გვერდზე.  
 

IV. აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხი  

14. როგორც ეს განსაზღვრულია AMP-ის 178-ე პუნქტში, აზიის განვითარების ბანკის 
მენეჯმენტის პასუხი გაგზავნილ იქნა 2021 წლის 9 თებერვალს. (დანართი 2). ADB-ის 
მენეჯმენტის პასუხში განხილული იყო 1) პროექტის შესახებ ინფორმაცია მასში ADB-ის 
ჩართვამდე; 2) პროექტის შესაბამისობა 2009 წლის უსაფრთხოების პოლიტიკის 
განცხადებასთან (SPS) 6 , კერძოდ გარემოსდაცვითი და განსახლების მოთხოვნები; 3) 
განმარტებული იყო პირდაპირი და მატერიალური ზიანის არარსებობა, პროექტის 
შეუსაბამობის გამო; და 4) მიწოდებული იყო ინფორმაცია ADB-ის მუდმივ ძალისხმევასთან 
დაკავშირებით საჩივრების მოგვარების მიმართულებით. SPS-ის შესაბამისი მოთხოვნების 
დართვისა და იმის შეჯამების გარდა, თუ როგორ აკმაყოფილებს ADB თითოეულ მათგანს, 
აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხში ასევე განხილული იყო საჩივარში 
დასმული თითოეული მოთხოვნა, და წარმოდგენილი იყო პასუხები თითოეულ მათგანზე.  
 
15. აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტმა აცნობა CRP-ს, რომ როგორ ეკოლოგიურად 
და სოციალურ-კულტურულად სენსიტიურმა პროექტმა, მოსამზადებელ ეტაპზე, 

 
6ADB. 2009. უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადება. მანილა  https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf. 
 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
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შეთავაზებულმა პროექტმა გაიარა ფართო და ინტენსიური კონსულტაციები, როგორც 
პროექტის შედეგად დაზარალებულ პირებთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (NGO-
ები) და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან (CSO-ები), ბიზნეს 
წარმომადგენლებთან, დარგის ექსპერტებთან, ადგილობრივ და ეროვნულ უწყებებთან და 
აღნიშნული კონსულტაციები ამ ეტაპზეც გრძელდება ხადის ხეობის გენგეგმასთან და 
ვიზიტორთა ცენტრის პროექტის დიზაინთან დაკავშირებით.   
 
აზიის განვითარების ბანკის პასუხის დანართები მოიცავდა: 1) მომჩივანთა მოთხოვნებისა და 
ADB-ის მენეჯმენტის პასუხების მატრიცას; 2) მატრიცას, რომელიც მიუთითებდა პროექტის 
შესაბამისობას SPS-თან, მათ შორის აზიის განვითარების ბანკის საოპერაციო 
სახელმძღვანელოს შესაბამის ნაწილებთან; 3) ფოტოებს პროექტის ოფისებიდან ქვეშეთში, 
დუშეთსა და ყაზბეგში; 4) დოკუმენტი დაინტერესებული პირებისათვის: მარშრუტი 
ალტერნატივების შეფასება 5) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ასლსა და საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს შეფასების ასლს.  
 

V. დასაშვებობა 

16. COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული სამოგზაურო შეზღუდვების გამო, CRP-იმ ვერ 
შეძლო საპროექტო ადგილის მონახულება ან შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან 
პირისპირ გასაუბრება. შესაბამისად, CRP დიდ წილად დაეყრდნო ონლაინ არსებულ 
საპროექტო დოკუმენტაციას და დამატებით დოკუმენტებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა აზიის 
განვითარების ბანკის პროექტის გუნდის მიერ, კერძოდ, პროექტის რუქებს, ვიდეოებსა და 
ფოტოებს. CRP-იმ ასევე დააზუსტა მომჩივანი პირების ვინაობები, მთავრობის მიერ გაცემული 
საიდენტიფიკაციო ბარათების მიხედვით CRP-ის შესაბამისობის დადგენის პროცესი 
მოიცავდა შემდეგ ეტაპებს:  
 

i) საჩივრის და მისი დანართების, ასევე მომჩივანი პირების მიერ CRP-თვის 
მიწოდებული სხვა დოკუმენტების ანალიზი;  

ii) საჯაროდ ხელმისაწვდომი საპროექტო დოკუმენტების ანალიზი;  
iii) აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხისა და CRP-ის 

მოთხოვნისამებრ პროექტის გუნდის მიერ მიწოდებული სხვა დოკუმენტების 
ანალიზი;   

iv) 3 ვიდეო კონფერენცია CRP-ის, მომჩივან პირებსა და მათ წარმომადგენლებს 
შორის;  

v) ვიდეო კონფერენცია საქართველოს მთავრობის შესაბამის 
წარმომადგენლებთან;  

vi) 2 ვიდეო-კონფერენცია აზიის განვითარების ბანკის პროექტის გუნდთან, ADB-
ის მენეჯმენტის პასუხთან და სხვა საპროექტო დოკუმენტებთან დაკავშირებით 
განმარტებების მისაღებად;  

vii) CRP-ის განხილვები იმ მტკიცებულებების საფუძველზე, რომელიც 
წარმოდგენილ იქნა მომჩივანი პირებისა და აზიის განვითარების ბანკის 
მენეჯმენტის მიერ.  
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1. გამონაკლისები  
 
17. CRP-იმ შეისწავლა AMP-ის 142-ე პუნქტში, 148-ე პუნქტის მიმართებაში 
გამონაკლისების დაშვების საშუალება და დაასკვნა, რომ არც ერთი აღნიშნული გამონაკლისი 
არ გამოიყენება. საჩივრის წარმოდგენა მოხდა ორზე მეტი მომჩივანი პირის მიერ, რომელთა 
ფიზიკური მისამართებიც არის ხადის ხეობის სოფლებში, მათი წარმომადგენლების, მ. 
კოჭლაძისა და მ. დევიძის მეშვეობით. CRP-იმ მომჩივან პირებთან განხილვებისას შეძლო იმის 
დადასტურება, რომ თითოეული პირი, რომელსაც CRP ესაუბრა თავად (ჯამში ორზე მეტი) 
არის პირდაპირ და მატერიალურად დაზარალებული პროექტის მიერ.     
 
18. აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხი დაობს საჩივრის შესაბამისობის 
პანელზე დასაშვებობასთან დაკავშირებით, რადგან მომჩივანმა პირებმა, AMP_ის 180-ე 
პუნქტის შესაბამისად არ გამოხატეს კეთილსინდისიერი ძალისხმევა პრობლემების ADB-ის 
შესაბამის დეპარტამენტთან გადაწყვეტის კუთხით. CRP-იმ ყურადღებით შეისწავლა 
აღნიშნული არგუმენტი. მოწოდებული წერილობითი მასალებითა და საჩივრის წერილით, 
ასევე CRP-ის მიერ მოძიებული ინფორმაციით დასტურდება, რომ ორზე მეტმა მომჩივანმა 
პირმა თავიანთი პრობლემების შესახებ წერილობითი კომუნიკაციის მეშვეობით/პირისპირ 
შეხვედრისას შეატყობინეს აზიის განვითარების ბანკს. CRP ადასტურებს, რომ 180-ე პუნქტით 
გათვალისწინებული პირობები შესრულდა. AMP არ მოითხოვს მომჩივანი პირებისაგან 
ჩართულობის გაგრძელებას, მანამ სანამ შესაბამისი საოპერაციო დეპარტამენტისათვის 
საკმარისად ამომწურავი არ იქნება ძალისხმევა.   
 
19. CRP-ის მხრიდან საჩივრის პირველადი შეფასება ადასტურებს, რომ ის ხვდება AMP-ის 
შესაბამისობის ანალიზის ფუნქციის მანდატში. ეჭვების თავიდან ასაცილებლად, CRP 
ადასტურებს, იგივე პროექტთან დაკავშირებით 2019 7   წელს წარმოდგენილი საჩივრის არ-
დასაშვებობას  იმ მიზეზების გამო, რაც არ უკავშირდება მიმდინარე საჩივარს, და აღნიშნავს 
რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს წინამდებარე საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებით 
CRP-ის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან.  

 
20. საპროექტო დოკუმენტების ანალიზისა და დასაშვებობის განსაზღვრის ეტაპზე 
მომჩივან პირებთან განხილვების შედეგად, CRP ადასტურებს, რომ საჩივარში დაყენებული 
პრობლემატური საკითხები დაკავშირებულია პროექტთან და აზიის განვითარების ბანკის 
საქმიანობასთან.  
 

2. შეუსაბამობის მტკიცებულებები  
 
21. CRP გაანალიზა საჩივარში მომჩივანი პირების მიერ დასმული საკითხები; განიხილა 
ისინი ADB-ის საოპერაციო პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობის 
მტკიცებულებებთან მიმართებაში; და მოახდინა აღნიშნულ პრობლემებს, შეუსაბამობასა და 

 
7  ADB. 2020. შესაბამისობის ანალიზის პანელის დასაშვებობის ანგარიში საქართველოს ჩრდილოეთ-სამხრეთ 

დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტთან დაკავშირებით. მანილა. 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-NorthSouthCorridor-24Jan2020-ForWeb.pdf/$FILE/GEO-
NorthSouthCorridor-24Jan2020-ForWeb.pdf. 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-NorthSouthCorridor-24Jan2020-ForWeb.pdf/$FILE/GEO-NorthSouthCorridor-24Jan2020-ForWeb.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-NorthSouthCorridor-24Jan2020-ForWeb.pdf/$FILE/GEO-NorthSouthCorridor-24Jan2020-ForWeb.pdf
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ზიანს შორის კავშირის ანალიზი. ქვემოთ პუნქტებში მოცემულია CRP-ის დასკვნები 
თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით.  
 

1. გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებული პრობლემები  
 
22. a. პროექტის განლაგებასთან დაკავშირებული მოსაზრებები. მომჩივან პირებს 
მიაჩნიათ, რომ EIA-ში სათანადოდ არ იქნა გაანალიზებული პროექტის ალტერნატიული 
მარშრუტის ვარიანტები და მათზე უარის თქმის მიზეზები, მათ შორის ერთიანი გვირაბის 
არსებობის ვარიანტი; მოსაზღვრე თითქმის დაუსახლებელ და კულტურული მემკვიდრეობის 
ადგილების არმქონე ხეობაში გზის გაყვანის ვარიანტი; და „არანაირი პროექტის“ ვარიანტი. 
მათი მტკიცებით გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების მასალებში, 
რომელის პროექტისთვის მომზადდა არ არის გათვალისწინებული ეფექტურობის ანალიზი, 
რომელიც მოთხოვნილია საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით.  აზიის 
განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხში აღნიშნულია რომ, მან განახორციელა ტექნიკური 
და უსაფრთხოების კომპლექსური შეფასება განხორციელებადობის წინასწარი და 
განხორციელებადობის შეფასებები, ხოლო საინჟინრო პროექტი მომზადებულ იქნა 
მთავრობის მიერ, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით. შესაბამისად, კომპლექსური შეფასების 
საფუძველზე, EIA-ში გადასინჯული იქნა განხორციელებადობის წინასწარი შეფასებებისას  
გამოვლენილი ცხრა ალტერნატიული ვარიანტი, მათ შორის „არანაირი-პროექტის“ 
ვარიანტიც. გზის საბოლოო მარშრუტის შერჩევა მოხდა SPS-თან შესაბამისად.  
 
23. შეფასება. CRP-თვის ცნობილია, რომ კობი-ქვეშეთის გზის მარშრუტისათვის მრავალი 
ალტერნატივა იქნა განხილული განხორციელებადობის წინასწარი და განხორციელებადობის 
შეფასებებში და რომ აღნიშნული მომზადდა მსესხებლის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური 
მხარდაჭერით. პრობლემური საკითხების შესახებ დოკუმენტის მიხედვით, რომელსაც ხელს 
აწერს მომჩივანი პირების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, CRP-თვის ცნობილია, რომ მომჩივან 
პირებს აღნიშნულ კვლევებზე წვდომა არ ჰქონიათ 2019 წლის მაისამდე.8 რადგან ანგარიშებში 
შეტანილი ინფორმაცია შესაძლოა რელევანტური იყო პროექტის მომზადების 
ალტერნატიული ვარიანტების განხილვებისათვის, CRP-ის არ გააჩნია იმის მანდატი, რომ 
გადაწყვეტილება მიიღოს მის გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კვლევები არ იქნა 
მომზადებული აზიის განვითარების პროექტის ფარგლებში და არ მიეკუთვნება ADB–ის 
ინფორმაციის მოთხოვნების ხელმისაწვდომობას. 
 
24. პროექტისთვის მომზადებული EIA ანგარიში განიხილავს ორ ალტერნატიულ 
განლაგებას, ერთი არსებულ გზასთან ახლოს გუდაურის გავლით და მეორე, აღმოსავლეთით, 
ხადის ხეობის გავლით. EIA ასევე განიხილავს „არანაირი პროექტის’’ ვარიანტსაც; არსებული 
გზის გაუმჯობესების ვარიანტაც; და სხვა ვარიანტებს, რომელიც დაკავშირებულია გზის 
მშენებლობისა და დაპროექტების ტექნიკურ დეტალებთან. CRP ასევე განმარტავს, რომ ხადის 
ხეობის ალტერნატიული მარშრუტის შერჩევა მოხდა დაახლოებით 2 წლიანი კვლევების 
საფუძველზე, რომელიც ჩატარდა 20-ზე მეტი ექსპერტის ჩართულობით. დაინტერესებული 
მხარეების მიერ გამოთქმული წუხილის საპასუხოდ, CRP აღნიშნავს, რომ დაინტერესებული 

 
8  CEE Bankwatch Network და მწვანე ალტერნატივა. 2019. ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის 

პროექტი, დოკუმენტი პრობლემური საკითხების შესახებ. მაისი 2019. საქართველო  
http://greenalt.org/wp-ontent/uploads/2019/05/Issue_Paper_new_Kobi_Kvesheti_Sarajevo_2019.pdf. 

http://greenalt.org/wp-ontent/uploads/2019/05/Issue_Paper_new_Kobi_Kvesheti_Sarajevo_2019.pdf
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მხარეებისათვის ბრიფინგი მომზადდა და გამოქვეყნდა ADB-ის ვებ-გვერდზე 2019 წლის 
ივლისში, საჯარო ინფორმაციის  განყოფილებაში.  
 
25. დასკვნები.  CRP-ის არ მიაჩნია, რომ არსებობს მტკიცებულება აზიის განვითარების 
ბანკის მიერ მის SPS_თან 9   შეუსაბამობასთან დაკავშირებით, პროექტის მარშრუტის 
შერჩევასთან მიმართებაში. ამასთანავე, აღნიშნული ანგარიშის მომზადებისას ჩვენთვის 
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე CRP-ის არ გააჩნია მტკიცებულება აზიის 
განვითარების ბანკის მხრიდან მის საოპერაციო პოლიტიკასა და პროცედურებთან 
შეუსაბამობასთან დაკავშირებით, მომჩივანი პირების მიერ ეფექტურობის ანალიზთან 
მიმართებაში გამოთქმული მოსაზრებების კუთხით.. 
 
26. b. კლიმატის ცვლილებები. მომჩივანი პირები ადასტურებენ, რომ EIA_ში სათანადოდ 
არ არის განხილული პროექტის მხრიდან კლიმატზე ზეგავლენის საკითხები და უფრო 
ზუსტად, EIA-ში საერთოდ არ არის აღნიშნული თუ შერჩეული გზის განლაგება როგორ 
უპასუხებს კლიმატის ცვლილებების კუთხით არსებულ გამოწვევებს, როგორიცაა 
ექსტრემალური მეტეო მოვლენები, მეწყერები, ღვარცოფები, ქვათა ცვენა და ზვავები, რაც 
ახალ გზაზეც აისახება.  

 
27. ADB-ის მენეჯმენტის პასუხში კეთდება მითითება კლიმატური რისკების შეფასებაზე, 
რომელიც ჩატარდა საპროექტო გზისთვის, 2050 წლამდე პერიოდისთვის, რათა 
უზრუნველყოფილი ყოფილიყო დაპროექტების სპეციფიკაციების ადეკვატურობა სამომავლო 
კლიმატურ პირობებთან მიმართებაში.   
 
28. შეფასება.  CRP-იმ ცალკე გაანალიზა კლიმატის ცვლილებების შეფასება10 და აღნიშნავს, 
რომ იგი ჩატარდა საექსპერტო სააგენტოების მიერ, ანალიტიკური მოდელის გამოყენებით, 
რომელიც აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის ცნობით, მორგებული იყო პროექტის 
ადგილმდებარეობაზე. შეფასების გასაჯაროება მოხდა პროექტის გვერდზე, ADB-ის ვებ-
საიტზე.  
 
29. EIA-ის კლიმატური შეფასება მიუთითებს, რომ პროექტის ფარგლებში კლიმატური 
ცვლილებისადმი მთავარ ადაპტაციას წარმოადგენს ახალი გზის მთლიანი მარშრუტის 
შედარება არსებულ გზასთან და გვირაბები. ამასთანავე, აზიის განვითარების ბანკის 
მენეჯმენტმა აცნობა CRP-ის რომ ტექნიკურმა კომპლექსურმა კვლევამ დაადასტურა 
საპროექტო გზის ტექნიკური პროექტის, მარშრუტის, გზაჯვარედინების, ხიდების, 
გვირაბების, სადრენაჟო ნაგებობების, ტროტუარების და კლიმატური და საგზაო 
უსაფრთხოების პირობების შესაბამისობა სტანდარტებთან, ადგილმდებარეობასთან და 
სავარაუდო ტრაფიკის მოცულობასთან.  
 

 
9   სქოლიო 6, გარემოსდაცვითი გარანტიები, პოლიტიკის პრინციპი 3. 
10 კლიმატური ცვლილების შეფასება შეტანილი იყო ADB-ის დირექტორთა საბჭოსთვის წარდგენილ ანგარიშში და 

პრეზიდენტის რეკომენდაციაში (RRP), როგორც დამაკავშირებელი დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია:  
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/51257-001-cca.pdf. 

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/51257-001-cca.pdf
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30. დასკვნები.  CRP-ის მიაჩნია, რომ არ არსებობს მტკიცებულება აზიის განვითარების 
ბანკის მიერ მის SPS_თან11    შეუსაბამობასთან დაკავშირებით, პროექტის მხრიდან კლიმატურ 
ცვლილებებზე გავლენის კუთხით.  

 
31. c. EIA-ის კვლევის არეალი და პროექტის კომპონენტები. მომჩივანმა პირებმა გამოთქვეს 
წუხილი ისეთი მნიშვნელოვანი არეალების იგნორირების გამო, რომლებიც მოხვდებიან 
პროექტის და საპროექტო აქტივობების ზემოქმედების ქვეშ, როგორიცაა ნარჩენების გადაყრა, 
დამაკავშირებელი გზები და ბანაკის ადგილები. მათ ასევე გამოთქვეს წუხილი იმასთან 
დაკავშირებით, რომ გუდაურის დამაკავშირებელი გზა და ვიზიტორთა ცენტრი, რომელიც 
წარმოადგენს პროექტის ნაწილს, სათანადოდ არ იქნა გათვალისწინებული EIA-ში. ADB-ის 
მენეჯმენტის პასუხში აღნიშნულია, რომ ზაქათკარიდან გუდაურამდე არსებული გზა 
დროებით გაუმჯობესდება მშენებლობის პერიოდში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 
მისასვლელი გზა ნარჩენების გადაყრის ადგილამდე და სხვა სამშენებლო მიზნებისთვის, 
საჭიროების მიხედვით, EMP-ის მოთხოვნების შესაბამისად.  ADB-ის მენეჯმენტის თქმით, 
დროებითი დამაკავშირებელი გზისთვის მოხდა საწყისი მონაცემების შეგროვება და შესაძლო 
ზემოქმედების შეფასება EIA-ში. კონტრაქტორების მიერ ყველა დროებითი გზისთვის 
მოხდება სამუშაოს წარმოების სპეციალური გეგმების მომზადება, რომლებიც შემდეგ 
განხილული და დამტკიცებული იქნება მშენებლობის ზედამხედველი კონსულტანტის მიერ, 
სამუშაოების დაწყებამდე. როგორც ეს EIA-შია მითითებული და განხილულ იქნა 
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციისას, გუდაურში არსებული გზა მომავალში 
განიხილება მუდმივ გზად. რაც შეეხება ვიზიტორების ცენტრს, ADB-ის მენეჯმენტი 
აღნიშნავს, რომ აღმასრულებელმა სააგენტომ გადაწყვიტა არ შემოფარგლულიყო მხოლოდ 
ტურიზმის სტრატეგიით და მოემზადებინა სრულყოფილი და სავალდებულო გენგეგმა ხადის 
ხეობისათვის. აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
მიხედვით, CRP-ის აზრით ვიზიტორთა ცენტრის შექმნა მოხდება გენგეგმის მომზადების 
შემდეგ და მისი ზუსტი ადგილმდებარეობა ამჟამად უცნობია, და გეგმების მიხედვით მისი 
განთავსება მოხდება ზაქათკარში.    
 
32. შეფასება. EIA-ში მითითებულია რომ განსაზღვრულია რომ ზაქათკარიდან 
გუდაურამდე არსებული გზა გახდება პროექტის ნაწილი და მომავალში „ იქნება მუდმივი 
გზა“ 12  მას შემდეგ დასრულდება განხორციელებადობის შეფასებები. CRP ასევე აღნიშნავს, 
რომ EIA-ში, 111-ე გრაფიკის შენიშვნაში მითითებულია რომ „მიუხედავად იმისა, რომ 
გუდაურის დამაკავშირებელი გზა წარმოადგენს პროექტის ზოგადი არეალის ნაწილს, იგი 
დეტალურად არ იქნა შესწავლილი EIA-ის წინამდებარე ვერსიაში, და ამ არეალში არსებული 
სახლები ამ ეტაპზე არ იქნა შეფასებული’’. EIA  და პროექტის სხვა დოკუმენტები მიუთითებს, 
რომ ხადის ხეობის ვიზიტორთა ცენტრი ასევე წარმოადგენს პროექტის ნაწილს და                                                                                                                                                                      
დაექვემდებარება ცალკე ზემოქმედების შეფასებას და  ADB-ის მხრიდან დამტკიცებას.  
 
33. პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელია დაახლოებით 3.6 მილიონი კუბური მეტრი 
ნარჩენი გრუნტის მიღება, ძირითადად გვირაბის სამშენებლო სამუშაოებისგან.  მსგავსი დიდი 
რაოდენობის გრუნტის ტრანსპორტირება და გადაყრა წარმოადგენს გამოწვევას მისი 
ტრანსპორტირებისა და მეცნიერულ-ტექნიკური განადგურების კუთხით. EIA-ის 843-ე 

 
11 Footnote 6, Environmental Safeguards, Policy Principle 2. 
12 Footnote 5, p. 102, B.5.5. 
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პუნქტში ასევე აღნიშნულია, რომ მე-18 და მე-19 ცხრილში ჩამოთვლილი ნარჩენების 
ადგილები არ არის საბოლოო და საბოლოო ადგილმდებარეობის დადგენა მოხდება 
კონტრაქტორის მიერ ცალკეული ადგილების გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების შემდეგ, 
EIA-ში განსაზღვრული გარემოსდაცვითი შეხედულებების შესაბამისად; ხოლო მისი ანალიზი 
და დამტკიცება მოხდება PMCSC-ის, სესხის გამცემი ორგანიზაციების (ანუ ADB, EBRD) და 
სამთავრობო უწყებების მიერ. CRP თქმით, EIA-ის 297-ე პუნქტში აღნიშნულია, რომ გრუნტის 
ლოკაციების საბოლოო ადგილმდებარეობის შერჩევა მოხდება კონტრაქტორთან ერთად 
„რომელმაც შესაძლოა ხარჯების გამო ისურვოს ჩამოთვლილებისგან განსხვავებული 
ალტერნატიული ლოკაციების შერჩევა’’. 

 
34. EIA-ში საუბარია გუდაურთან დამაკავშირებელი გზის დროებითი გაფართოება, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას წვდომა გრუნტის ნაგავსაყრელებთან და ასევე მშენებლობის 
ხელშეწყობის მიზნით. EIA-ში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ რომ გასაუმჯობესებელი გზის 
ადგილმდებარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. თუმცა EIA-ში არ არის შეტანილი მისი 
სრული ზეგავლენის ანალიზი. ეს კონტრასტშია შეთავაზებულ ვიზიტორთა ცენტრთან, 
რომლის ადგილმდებარეობა ჯერ კიდევ დასადგენია. შესაბამისად, ეს შესაძლებელია 
სრულად არ ყოფილიყო შეფასებული EIA-ის შემუშავების დროისათვის. CRP ასევე 
დამატებით აღნიშნავს, რომ მაშინ როცა პროექტის სხვა კომპონენტები - როგორიცაა 
დამაკავშირებელი გზები და სამშენებლო ბანაკები - გათვალისწინებულია EIA-ში, 
კონტრაქტორს მაინც აქვს მინიჭებული მოქმედების თავისუფლება შეცვალოს აღნიშნული 
კომპონენტების ადგილმდებარეობა და ოპერაციული მექანიზმები. პროექტის სხვა 
კომპონენტების მოგვარების მიზნით, SEMP-ისა და SSEMP-ების გამოყენებით გამოწვეული 
პრობლემები ცალკეა განხილულია ქვემოთ.    
 
35. დასკვნები. CRP ასკვნის, რომ არსებობს ADB-ის მხრიდან SPS_ით 13   განსაზღვრულ 
პასუხიმგებლობებთან შეუსაბამობის პირველადი მტკიცებულებები, EIA-ის პროცესში 
ზაქათკარი-გუდაურის გზის დროებითი გაუმჯობესების საკითხის გამოტოვების გამო.  
 
36. d. ჰაერის, ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედება. საჩივარში გამოხატულია შეშფოთება, 
რომ ხეობის სოფლებში არ ჩატარებულა ხმაურისა და ჰაერის საწყისი მონიტორინგი. ეს ეხება 
ჰაერის დაბინძურების მაღალ დონეს პროექტის საოპერაციო ეტაპზე სატრანსპორტო 
საშუალებების მოძრაობის გამო, და დამატებით იწვევს შეშფოთებას პროექტით გამოწვეული 
ხმაურის მაღალი დონე. მომჩივნების აზრით, გაზრდილი ხმაური არამარტო ზიანს მიაყენებს 
მოსახლეობას, არამედ შეამცირებს ხადის ხეობის ტურისტულ პოტენციალს. საჩივარში ასევე 
ხაზგასმულია მშენებლობასთან დაკავშირებული ვიბრაციის პოტენციური ზემოქმედება, 
განსაკუთრებით ხადის ხეობის ტრადიციულ ქვის ნაგებობებზე. 

 
37. ADB მენეჯმენტის მტკიცებით, SPS–ის შესაბამისად, პოტენციური დაბინძურება 
შეფასდა EIA-ის შემუშავების პროცესში, და გამოყენებულ იქნა დაბინძურების პრევენციისა და 
კონტროლის მიდგომები და ტექნოლოგიები საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკისა და 
მსოფლიო ბანკის 2007 წლის გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სახელმძღვანელო მითითებების  შესაბამისად. (EHS სახელმძღვანელო პრინციპები). ჩატარდა 

 
13 სქოლიო6, გარემოსდაცვითი გარანტიები, პოლიტიკის პრინციპი და დანართი 1, პუნქტი 6   
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სამეცნიერო მოდელირება მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზების ზემოქმედების 
პროგნოზირებისთვის. პროგნოზირებული ზემოქმედების საფუძველზე შემოთავაზებულია 
შემარბილებელი ღონისძიებები. ჰაერის ხარისხის მოდელირება მიუთითებს, რომ აზოტის 
დიოქსიდის (NO2) შემთხვევაში მხოლოდ ერთი გადაჭარბება იყო ნავარაუდევი 2043 წელს, 
ხოლო ხმაურის ზემოქმედების კვლევების თანახმად, 344 საცხოვრებელი რეცეპტორიდან, 2028 
წელს პროგნოზირებული იყო 19 პოტენციური გადაჭარბება, აქედან 12 არის ერთი 
დეციბელით ან ნაკლებით. გზის ექსპლუატაციის დროს, ხმაურის ზემოქმედების მართვა და 
შერბილება მოხდება ხმაურის ბარიერების შექმნით. განხორციელების პროცესში კიდევ უფრო 
დაიხვეწება ხმაურის ბარიერების ზუსტი კონფიგურაცია და სპეციფიკაციები, 
გადაჭარბებული რისკის აღმოსაფხვრელად. რაც შეეხება ვიბრაციას, მისი ზემოქმედების 
მართვა და შემსუბუქება განხორციელდება ღონისძიებებით, მათ შორის გზების განლაგებიდან 
25 მეტრში ყველა შენობის მდგომარეობის გამოკვლევის, კონტრაქტორების მიერ მშენებლობის 
ვიბრაციის მართვის გეგმების შემუშავების, თითოეული სამუშაო მონაკვეთის საცდელი 
პროგრამების, მონიტორინგისა და კონტროლის საშუალებებით, ზედამხედველობის 
კონსულტანტის მიერ და ბოლოს, მშენებლობის ალტერნატიული მეთოდების შერჩევით, იმ 
შემთხვევაში თუ ლიმიტის გადაჭარბებას ექნება ადგილი. 
 
38. შეფასება. EIA ახდენს გარემოს ხმაურის დონის, როგორც კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანი გარემო კომპონენტის განსაზღვრას, სადაც სამშენებლო საქმიანობასა და 
ოპერაციებს მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა ექნება. EIA-ის 1190-1993 პუნქტები მოიცავს 
ხმაურის მოდელირების შედეგებს ამ პროექტისთვის შემუშავებული ხმაურის მოდელის 
გამოყენებით,  მშენებლობასთან დაკავშირებული შესაძლო ხმაურის მოდელირებისთვის.14  
 
39. EMP-ში გათვალისწინებულია 4 მეტრი ან 2 მეტრი სიმაღლის ხმაურის ბარიერებით 
უზრუნველყოფა, რომლებიც დამონტაჟდება მაგისტრალის კიდეზე, მისი ექსპლუატაციის 
პერიოდისთვის. მოდელი გვიჩვენებს, რომ 2028 წლისათვის ხმაურის ბარიერები ხელს 
შეუწყობს ბევრი რეცეპტორის შემთხვევაში ხმაურის დონის შემცირებას მისაღებ სტანდარტზე 
დაბალ დონემდე, თუმცა კვლავ ექნება ადგილი გადაჭარბებებს. შესაბამისად ზოგი 
მაცხოვრებელი კვლავაც აღმოჩნდება გაზრდილი ხმაურის დონის ზემოქმედების ქვეშ. CRP-იმ 
EMP-ში ვერ მოიძია სხვა დამატებით ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს 
დაზარალებულ პირებზე ხმაურის ზემოქმედების შემცირებას.15  
 
40. ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით, EIA  განიხილავს გზების მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის დროს ჰაერის ხარისხზე გავლენა, საგზაო მოძრაობის სხვადასხვა 
სცენარისთვის სამეცნიერო მოდელების გამოყენებით. EIA ითვალისწინებს შესაბამისობის 
საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს დაცვის, 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად, 
რომლებიც ასევე გამოიყენება SPS-ში (დანართი 1, პუნქტი 33). ამასთან, EIA არ მოიცავს ხადას 
ხეობის სოფლებში საბაზისო კვლევებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ, რაც 
შეიძლება იყოს შემდგომი ზეგავლენის შეფასების საფუძველი. 33).  
 

 
14 ცხრილები, რომლებიც მიუთითებენ საპროექტო ხმაურის დონეს საპროექტო ზონაში, მოცემულია EIA-ის 

დანართი K- ში  
15 სქოლიო 6, გარემოსდაცვითი გარანტიები, პოლიტიკის პრინციპი 4. 
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41. ვიბრაციის შესახებ, EIA-ის ცხრილი 165 ასახავს ვიბრაციასთან დაკავშირებულ 
ზემოქმედებას, მათ შორის საკუთრებისა და ფიზიკური კულტურული რესურსების (PCR) 
დაზიანებას აფეთქებისა და დაწყობა/დალაგების დროს, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. 
მიუხედავად იმისა, რომ EIA მოიცავს ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასების ანალიტიკურ 
მოდელს, ის წარმოადგენს გაფრთხილებას (1242-ე პარაგრაფი), რომ EIA-ის მომზადების დროს 
ძნელი იყო ზუსტად იმის გაანგარიშება, თუ რამდენად გადააჭარბებს ვიბრაცია დასაშვებ 
დონეს. ეს დამოკიდებულია ტექნიკასა და ტექნოლოგიებზე, რომლებიც გამოიყენება 
გვირაბებისა და ხიდების ბურღვის დროს. ანალიტიკური მოდელი პროგნოზირებს, რომ 
ასაფეთქებლად, შენობა-ნაგებობებისა და სხვა სტრუქტურების დაზიანება შეიძლება მოხდეს 
65 მ-მდე დისტანციაზე, ხოლო კოსმეტიკური დაზიანება 100 მ-მდე დისტანციაზე. 
ანალოგიურად, EIA ასევე განსაზღვრავს ზოგიერთ ნაგებობას სხვადასხვა ადგილას, 
რომლებიც შეიძლება ვიბრაციის ზემოქმედების ზონაში მოხვდეს. იგი გვთავაზობს 
მდგომარეობის კვლევის და მშენებლობის ვიბრაციის მართვის გეგმის ორდონიან მიდგომას ამ 
კრიტიკული მდებარეობებისთვის. EIA ასევე აღნიშნავს, რომ დაწყებიდან 28 დღის 
განმავლობაში კონტრაქტორმა PMCSC- ს უნდა გადასცეს განსახილველად და 
დასამტკიცებლად მშენებლობის ვიბრაციის მართვის წერილობითი გეგმა (CVMP), რომელშიც 
აღწერილი უნდა იყოს ვიბრაციის მონიტორინგისა და კონტროლის პროცედურები, 
სხვადასხვა დეტალებით.  
 
42. CRP–ს აქვს შეკითხვები ვიბრაციის პრობლემების მოგვარების ამ მიდგომასთან 
დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ EIA თავად განსაზღვრავს 
ვიბრაციასთან დაკავშირებულ ზემოქმედებას, როგორც ძალზე მნიშვნელოვანს. EIA არ 
მოიცავს საბაზისო კვლევის შედეგებს, რომელშიც მოცემულია ყველა ნაგებობა, რომელიც 
შეიძლება აღმოჩნდეს ზეგავლენის ქვეშ. გარდა ამისა, CRP–მა ვერ შეძლო დაედგინა 
განმარტება საპროექტო დოკუმენტაციაში (პუნქტი 1254-56) EIA-ის ზოგადი 25 მეტრიანი 
ტრიგერის შესახებ,  მდგომარეობის კვლევისა და ვიბრაციის კონტროლის სამოქმედო გეგმის 
მოსამზადებლად, ვიბრაციის რეალური ან პროგნოზირებადი დონის, სიახლოვეს მდებარე 
ნაგებებობის ტიპისა და ხარისხის გათვალისწინებით. CRP-თვის ცნობილია, რომ ხადის 
ხეობაში უპირატესად მშრალი ქვისგან, კირის გარეშე ნაგები შენობებია. 
 
43. დასკვნები. CRP ასკვნის, რომ არსებობს ADB-ის მხრიდან SPS-ით   განსაზღვრულ 
პასუხიმგებლობებთან შეუსაბამობის პირველადი მტკიცებულებები, რაც დაკავშირებულია 1) 
EIA-ში ხადის ხეობის ხმაურისა და ჰაერის საბაზისო კვლევების არარსებობასთან; და 2) 
ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასებასა და მართვასთან.   
 

2. გარემოს მართვის გეგმის შემუშავება და გადავადება 
 
44. როგორც ზემოთ იყო მითითებული, მომჩივნებმა გამოთქვეს წუხილი კონკრეტულ 
EMP-ებთან დაკავშირებით, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ პროექტის EMP-ში არ 
არის ინტეგრირებული პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების შემსუბუქება იმ დონემდე, 
რომლითაც მესამე პირებს არ მიადგებათ მნიშვნელოვანი ზიანი. ეს ასევე ეხება კონსულტაციის 
გადადებას, EMP-ების მომზადებასა და გასაჯაროებას სხვადასხვა გამოვლენილ მნიშვნელოვან 
ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა ხმაური, გრუნტის ნაგავსაყრელები, 
სამშენებლო ბანაკის ადგილები და ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა. ისინი ასევე 
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აცხადებენ, რომ დეტალური EMP- ების არ გამოქვეყნება გამოიწვევს გარემოს უწყვეტ 
დაზიანებას. ეს უკანასკნელი საკითხი ცალკეა განხილული წინამდებარე ანგარიშში V. B. 
ნაწილის მე-7 პუნქტში. კონსულტაცია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 
 
45. ADB-ის მენეჯმენტის პასუხის 46-ე პუნქტში აღნიშნულია რომ ”პროექტი 
მომზადებულია და ხორციელდება, ADB–ის პოლიტიკისა და პროცედურების სრული 
დაცვით.” CRP-ის ADB–სთან კომუნიკაციის დროს განიხილეს EMP–ების მომზადების 
მეთოდოლოგია და მიდგომა სხვადასხვა ზემოქმედებებისთვის, როგორიცაა ჰაერი, წყალი, 
ხმაური, გრუნტის განადგურება. EIA-ის  "ვ" ნაწილში მოცემულია ზოგადი ზემოქმედების 
მართვის ჩარჩო და EMP-ების სტრუქტურა და მიზნები. EIA-ში შეტანილი EMP ასევე 
ითვალისწინებს კონკრეტული EMP-ის (SEMP) შემუშავებას კონტრაქტორის მიერ და ასევე 
თემებისათვის სპეციფიკური EMP-ისა  (TSEMP) და  საიტისათვის სპეციფიკური EMP-ების 
(SSEMP) შემუშავებას, რომელიც სხვადასხვა საკითხებს ეხება. ამასთან, EIA-ის რამდენიმე 
ნაწილში, მათ შორის ხმაური, გარემო ჰაერი, წყალი და PCR, ასევე აღნიშნულია, რომ 
კონტრაქტორი, ხელშეკრულების თანახმად, პასუხისმგებელი იქნება საბაზისო მონაცემების 
შეგროვებაზე, ზემოქმედების პროგნოზირებაზე, SEMP / SSEMP / TSEMP– ების შემუშავებასა 
და მათ განხორციელებაზე. ეს პასუხისმგებლობას აკისრებს კონტრაქტორს ზემოქმედების 
შეფასებაზე და მის მართვასა და მონიტორინგზე. ADB–-იმ CRP–ს აცნობა, რომ აღნიშნული 
ითვლება ეფექტურ მიდგომად გარემოსდაცვითი და სოციალური მიზნების მისაღწევად, 
პროექტის სხვადასხვა კომპონენტისთვის სპეციფიკური უბნების გათვალისწინებით. ADB–იმ 
CRP–ს შემდგომ შეატყობინა, რომ TSEMP–ებისა და SSEMP–ების შემუშავების აღნიშნული 
მოდელი გამოყენებულია ADB–ის სხვა პროექტებშიც. 
 
46. შეფასება. SPS მოიცავს დებულებებს, რომლებიც ეხება სიტუაციებს, როდესაც 
პროექტის განხორციელებისას აშკარა ხდება გარემოზე გაუთვალისწინებელი ზემოქმედება. 
ასეთ შემთხვევებში, SPS ადგენს, რომ მსესხებელი განაახლებს არსებულ გარემოსდაცვით 
შეფასებას და EMP-ს ან მოამზადებს გარემოსდაცვით შეფასებას და EMP-ს პოტენციური 
ზემოქმედების შესაფასებლად. შესაბამისად, ეს დებულება მოითხოვს, რომ EMP განახლდეს, 
როდესაც პროექტის განხორციელებისას ცნობილი გახდება გაუთვალისწინებელი გარემო 
ზემოქმედების შესახებ.  
 
47. ა ამასთან, SPS არ ითვალისწინებს ზემოქმედების შეფასების გადავადების პროცესს და 
EMP- ების შემუშავებას იმ ზემოქმედებებისთვის, რომლებიც უკვე ცნობილია და, შესაბამისად, 
უკვე მოსალოდნელია 16. CRP ასევე აღნიშნავს, რომ მოცემულ პროექტის EIA განსაზღვრავს 
მნიშვნელოვან ნარჩენ ზემოქმედება გარემოზე, შემარბილებელი ღონისძიებების 
შემოთავაზების შემდეგაც კი, ისეთ ადგილებში, როგორიცაა გრუნტის განადგურება, 
ლანდშაფტზე და ვიზუალზე ზემოქმედება, ხმაური და ვიბრაცია და ჰაერი. ეს ნარჩენი 
ზემოქმედება არის პროექტის ცნობილ ნარჩენ ზემოქმედებათა შორის. ამასთან, მიუხედავად 
იმისა, რომ აღნიშნული ნარჩენი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, EIA და EMP 
ითვალისწინებს ზოგიერთ მათგანზე რეაგირებას SEMP-ისა და TSEMP / SSEMP-ების 
საშუალებებით.  
 

 
16 სქოლიო 6, გვ. 32, პუნქტი 12 და 14.  
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48. EIA მოიცავს EMP- ს და არსებული EMP-ის შემუშავებისა და / ან განახლების ჩარჩოს, 
თუ ეს საჭირო იქნება პროექტის დეტალური შემუშავებისა და განხორციელების ეტაპებზე. ამ 
გზით, EIA ითვალისწინებს სამომავლო გარემოს მართვისა და შერბილების გეგმების 
შემუშავების ჩარჩოს. EIA-ში და ADB-ის მენეჯმენტის პასუხში ეფექტურად არის აღნიშნული, 
რომ SEMP, TSEMP და SSEMP პრაქტიკულად ახორციელებს არსებული EMP–ის ოპერირებას ამ 
სფეროში. SEMP, SSEMP და TSEMP–ების მომზადების ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, CRP 
აღნიშნავს, რომ SPS, გარემოსდაცვითი გარანტიები, პოლიტიკის მე–4 პრინციპი განსაზღვრავს 
მნიშვნელოვან მოსაზრებებს EMP–ის მოსამზადებლად, მათ შორის შემარბილებელ ზომებს, 
რომ არ დაზარალდეს მესამე მხარე, შესრულების ინდიკატორებს, შესაძლო უარყოფითი 
ზემოქმედების შემსუბუქებას იმ დონემდე რომ "მესამე მხარისთვის არ მოხდეს 
მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება", დამაბინძურებელი იხდის პრინციპს,  და ადაპტაციურ 
ფრთხილ მიდგომას და ადაპტირებულ მართვას. 
 
49. უფრო დეტალური EMP-ის (მაგ., SEMP, SSEMP და TSEMP) შემუშავება გადაიდო 
პროექტის განხორციელების ეტაპებამდე, მაგრამ ასეთი გადადებული გეგმები არ 
ექვემდებარება ყველა მოთხოვნას, რომლებიც გამოიყენება SPS–ით, EIA-ის და მისი 
თანმხლები EMP-ის მომზადებისას. SPS- ის შესაბამისად, EMP უნდა მოიცავდეს შეთავაზებულ 
შემარბილებელ ღონისძიებებს, გარემოს მონიტორინგისა და ანგარიშგების მოთხოვნებს, 
შესაბამის ინსტიტუციონალურ ან ორგანიზაციულ ღონისძიებებს, შესაძლებლობების 
განვითარების და ტრენინგის ღონისძიებებს, განხორციელების გრაფიკს, ხარჯთაღრიცხვას და 
შესრულების მაჩვენებლებს. ამ პროექტში საჭიროა ზოგიერთი TSEMP / SSEMP დამტკიცდეს 
ეროვნული ხელისუფლების მიერ, როგორც ეს განსაზღვრულია EIA-ში, და მხოლოდ 
ზოგიერთი მათგანი ექვემდებარება ADB-ის მხრიდან განხილვას. შესაბამისად, SPS–ის 
მოთხოვნები არ გამოიყენება მუდმივად ყველა TSEMP / SSEMP–ზე, მათ შორის SPS–ზე და 
თანდართული ADB–ის ოპერაციულ მოთხოვნებზე დამტკიცებისა და გასაჯაროების კუთხით. 
გარემოზე ზემოქმედების მართვის მნიშვნელოვანი საკითხების კუთხით კონტრაქტორს 
ენიჭება მოქმედების თავისუფლება.. 
 
50. დასკვნები. CRP ასკვნის, რომ აზიის განვითარების ბანკის თანხმობა SEMP-ისა და 
ზოგჯერ TSEMP-ებისა და SSEMP-ების გამოყენებაზე ცნობილ ზემოქმედებაზე 
რეაგირებისათვის; და რეალურად აღნიშნული EMP-ის შემუშავების გადავადება პროექტის 
იმპლემენტაციის ეტაპამდე წარმოადგენს ADB-ის მხრიდან საკუთარ SPS მოთხოვნებთან 
შეუსაბამობის პირველად მტკიცებულებას. 
 

3. ფიზიკური კულტურული რესურსები  
 
51. მომჩივნებთან განხილვების დროს, CRP–მ შეიტყო, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებენ 
ისინი PCR–ის საკითხებს, რომლებიც წამოჭრილ იქნა მათ საჩივარში. მიუხედავად იმისა, რომ 
EIA-ში აღნიშნულია, რომ მარშრუტის შერჩევისას  PCR–ზე ზემოქმედება თავიდან იქნა 
არიდებული, საჩივარში ნათქვამია, რომ EIA-ში არ არის განმარტებული, თუ როგორ იქნა ეს 
მიღწეული. საჩივარში გამოითქვა შეშფოთება, რომ არ განხორციელებულა PCR-ის სათანადო 
შეფასება და არც სათანადო მეთვალყურეობა, და რომ პროექტის ზემოქმედება ხადის ხეობის 
ლანდშაფტზე არ იყო სათანადოდ შერბილებული.  
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52. PCR–ის შესახებ მათი ზოგადი შეშფოთების გასამყარებლად, სხვა მასალებში 
მაცხოვრებლები გამოხატავენ შეშფოთებას მშრალი ქვით ნაგებ შენობებზე შესაძლო 
ზემოქმედების გამო. ერთი ექსპერტი ეხება ხეობაში ძეგლების სიმრავლეს, რომელიც ქმნის 
"ჰარმონიულ მთლიანობას ამ ჯადოსნურ, ხელუხლებელ ბუნებრივ გარემოში", რომლის 
კულტურულ-ისტორიული ღირებულება ჯერ არ არის შეფასებული. გამოხატულია 
შეშფოთება მიწისზედა ვიზუალურ შეფასებაზე დაფუძნებული საველე სამუშაოებისადმი და 
გამოთქმულია წინადადებები მონიტორინგის გასაძლიერებლად. საქართველოს ტურისტული 
სექტორიდან მიღებულ წერილში დაფიქსირებულია მოსაზრება, რომ PCR ხეობას უნიკალურს 
ხდის. CRP-ს ასევე გააცნეს 2020 ICOMOS-ის გამოცემა 17  რისკის ქვეშ მყოფი კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ, რომელშიც ხაზგასმულია რისკები, რომელიც პროექტის შედეგად 
მიადგება ხადის ხეობას. 
 
53. საჩივარი მიესალმება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტოს მიერ პროექტისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების მცდელობებს და კონტრაქტორის მიერ კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 
გეგმის შემუშავების მოთხოვნას და თავის მხრივ მოუწოდებს მხარეებს პროცესის 
გამჭვირვალობისა და დიალოგისკენ. ამასთან, იგი გამოხატავს შეშფოთებას, რომ 
შემარბილებელი ღონისძიებები დაგვიანებული იქნება, ან საჭიროების შემთხვევაში 
შეუძლებელი იქნება პროექტის მარშრუტის შეცვლა. 
 
54. ADB მენეჯმენტის პასუხში ნათქვამია, რომ EIA გულისხმობს PCR–ის შენარჩუნებას და 
მათი დაზიანების ან განადგურების თავიდან აცილების ზომებს და აღწერს შემსუბუქების 
ზომებს, რომლებიც მიღებულია EIA–სა და EMP– ში. დანართში, ADB მენეჯმენტის პასუხი 
გთავაზობთ მშენებლობის ნებართვის ინგლისურენოვან ვერსიას, რომელიც საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან მიიღო გზების 
დეპარტამენტმა 2019 წლის აგვისტოში. ეს იძლევა მშენებლობის ნებართვას, თუ 
არქეოლოგიური მონიტორინგი განხორციელდება გზის მშენებლობის განმავლობაში. ADB 
მენეჯმენტმა ასევე შეატყობინა CRP- ს, რომ PCR რისკების მართვის კუთხით 
მენეჯმენტისადმი წარდგენილი მისი მიდგომა ითვალისწინებდა იმას, რომ ხადას ხეობა არ 
იყო განსაზღვრული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული ან საერთაშორისო 
ჩარჩოებით. 
 
55. ADB მენეჯმენტის პასუხში ნათქვამია, რომ უნდა დადგინდეს მაღალი მნიშვნელობის 
მქონე ობიექტები; ამან შეიძლება განაპირობოს გზის ან მარშრუტის შეცვლა. CRP–სთან 
განხილვისას, მენეჯმენტმა აცნობა CRP-ს დამატებითი არქეოლოგიური გამოკვლევების 
შესახებ, რომლებიც ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოს მიერ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან ხელშეკრულების საფუძველზე. 
CRP-იმ დამატებით შეძლო გაცნობოდა ტექნიკურ დავალებას და განეხილა სამუშაოები 
დეპარტამენტთან. ტექნიკურ დავალებებში შედის ძეგლებისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის ადგილების რეესტრის შედგენა გზის მარშრუტის ადგილიდან 600 მეტრიანი 

 
17  მემკვიდრეობის ძეგლთა და ადგილთა საერთაშორისო საბჭო (ICOMOS). 2020. რისკის ქვეშ მყოფი 

კულტურული მემკვიდრეობა: მსოფლიო მოხსენება 2016-2019 წწ საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლებისა და 
კულტურული ადგილების შესახებ ”, გვ. 48-51. საფრანგეთი. 
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2430/1/hr20_2016_2019.pdf. 

http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2430/1/hr20_2016_2019.pdf
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ბუფერის ზონაში, მათი ფიზიკური მდგომარეობის იდენტიფიკაცია და მათი დაცვისა და 
შენარჩუნებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. ასევე გათვალისწინებულია 
არქეოლოგიური საცდელი სანგრების პოტენციური ადგილების დადგენა. ADB-ის 
მენეჯმენტმა CRP–ს აცნობა, რომ სამუშაოები გავრცელდება პროექტის დროებითი  
ობიექტებზე. CRP აღნიშნავს, რომ სამუშაო ითვალისწინებს სააგენტოს მხრიდან 
პროექტისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. სააგენტო 
ასევე განიხილავს კონტრაქტორების მიერ შემუშავებულ კულტურული მემკვიდრეობის 
მართვის გეგმებს და, როგორც კომპეტენტური ორგანო, დაამტკიცებს მათ, თუ ისინი 
შესაბამისობაში იქნება კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმასთან. 
 
56. შეფასება. ფიზიკური კულტურული რესურსები SPS–ში განისაზღვრება შემდეგნაირად: 
”მოძრავი ან უძრავი საგნები, ადგილები, ნაგებობები, ნაგებობათა ჯგუფები და ბუნებრივი 
მახასიათებლები და ლანდშაფტები, რომლებსაც აქვთ არქეოლოგიური, პალეონტოლოგიური, 
ისტორიული, არქიტექტურული, რელიგიური, ესთეტიკური ან სხვა კულტურული 
მნიშვნელობა”. ამრიგად, განმარტება მოიცავს ხადის ხეობის კულტურულ ადგილებს, 
ობიექტებსა და ნაგებობებს, ასევე ბუნებრივ მახასიათებლებს და ხეობის ლანდშაფტის 
ესთეტიკურ და კულტურულ მნიშვნელობას. იგი იერარქიულად არ ალაგებს ფიზიკური 
კულტურული რესურსების მნიშვნელობას, იმ პირობით, რომ კულტურული ინტერესი 
შეიძლება იყოს ადგილობრივ, პროვინციულ, ეროვნულ ან საერთაშორისო დონეზე. 
მსესხებელი პასუხისმგებელია პროექტის ადგილის შერჩევასა და პროექტის შემუშავებაზე, 
რათა თავიდან იქნას აცილებული PCR-ის ”მნიშვნელოვანი დაზიანება”. უნდა დადგინდეს 
რესურსები, რომლებიც შესაძლოა დაზიანდეს, და პროექტის ზემოქმედება აღნიშნულ 
რესურსებზე შეფასდება კვალიფიციური და გამოცდილი ექსპერტების მიერ, საველე 
კვლევების, როგორც გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესის განუყოფელი ნაწილის 
გამოყენებით.”18  

 
57. SPS-ის პირველი დანართის, მე-5 პუნქტის მიხედვით,  მსესხებლის გარემოსდაცვითი 
შეფასება გაითვალისწინებს პროექტის ყველა პოტენციურ ზემოქმედებასა და პროექტის რისკს 
ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე ინტეგრირებული გზით. როდესაც პროექტს შესაძლოა 
უარყოფითი ზეგავლენა ჰქონდეს ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე, მსესხებელი 
განსაზღვრავს შესაბამის ღონისძიებებს, ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად ან 
შერბილებისთვის. 
 
58. EIA-ში აღნიშნულია საპროექტო ტერიტორიის ისტორიული როლისა და 
მნიშვნელობის შესახებ და აგრეთვე,  მიუხედავად ამისა, მოცემული ტერიტორიის 
არქეოლოგია ფართოდ არ არის შესწავლილი. EIA აჯამებს თეორიულ კვლევას და აღრიცხავს 
PCR–ს, რომელიც გამოვლენილია EIA-ის კვლევის შეფასების დროს, „ყველაზე აქტუალური“ 
ფიზიკური კულტურული რესურსების განხილვით. გამოვლენილია ზოგიერთი უბანი, 
რომლებიც საჭიროებს დამატებით გამოკვლევას სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე. EIA 
ასევე ეხება პროექტის ლანდშაფტსა და ვიზუალურ ზემოქმედებას, იმის გათვალისწინებით, 
რომ გზა არსებითად შეცვლის ლანდშაფტს. 

 

 
18 სქოლიო 6, გვ. 39, პუნქტი 45. 



 

 
 
 
 

21 

 

59. EIA-ში აღნიშნულია, რომ პროექტის განლაგება შეირჩა ძეგლების გვერდის ავლით, 
რამდენადაც ეს შესაძლებელია. შემსუბუქების ღონისძიებები გათვალისწინებულია ექვსი 
გამონაკლისისთვის, 50 მეტრში გზის მარჯვენა მხარეს.  მუდმივი ვიბრაციის მონიტორინგი 
დადგენილია PCR საიტებისთვის სამუშაოების ადგილებიდან 110 მეტრში. EIA-ის 1261-ე 
პუნქტის მიხედვით, დაზიანების გამოვლენის შემთხვევაში, სამუშაოები უნდა შეწყდეს 
სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე. რაც შეეხება ლანდშაფტის ესთეტიკურ ზომებს, მარშრუტის 
უმეტესი ნაწილი გვირაბების გავლით განხორციელდება, ხოლო პროექტის დიზაინი ასევე 
ითვალისწინებს ჭრის და დაფარვის ტექნიკის გამოყენებას მიწის ზემოთ გარკვეულ 
ადგილებში. ხადის ხეობის ბუნებრივი ლანდშაფტის გარკვეული ინდივიდუალური 
თავისებურებები ასევე განხილულია EIA-ში. ამასთან, ლანდშაფტის დამატებითი რისკები 
ასევე გამოწვეულია გრუნტის განადგურებით და პროექტის ფარგლებში გზის / მიწის 
გასუფთავებით.  
 
60. რაც შეეხება რისკებსა და ზემოქმედებებს, CRP აღნიშნავს, რომ EIA-ში აღნიშნული 
ინდივიდუალური PCR უბნების შემსუბუქების ღონისძიებების გარდა, EMP-ში ასევე 
გათვალისწინებულია ხუთ ფაზიანი არქეოლოგიური სტრატეგია და ასევე განხილულია 
დებულებები შემთხვევითი აღმოჩენის შესახებ. EIA ითვალისწინებს, PMCSC-სა და 
კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორებისათვის უფლებამოსილების მინიჭებას დროებით 
შეაჩერონ სამუშაოები, არქეოლოგიური ექსპერტიზის დაწყებამდე, თუ არტეფაქტები 
აღმოაჩინეს. EIA ასევე განსაზღვრავს რამდენიმე განსაზღვრულ ადგილს, სადაც საჭიროა 
დამატებითი არქეოლოგიური გამოკვლევის ჩატარება სამუშაოების დაწყებამდე. ამ ნაბიჯების 
მიუხედავად, CRP მიიჩნევს, რომ მენეჯმენტის ზოგადი მიდგომა პროექტის განხორციელების 
დროს ფიზიკური კულტურული რესურსების რისკის შემსუბუქებისადმი წარმოადგენს ADB-
ის მიერ მის მოვალეობებთან შეუსაბამობის პირველად მტკიცებულებას. 
 
61. EIA-ში წარმოდგენილია ტექნიკური მითითება და ბიუჯეტი კულტურული 
მემკვიდრეობის ერთი მონიტორის დანიშვნისთვის, რომელიც ანგარიშგებას ახდენს PMCSC 
Engineer-ის წინაშე, ორი სხვა სპეციალისტის მეშვეობით. წინასწარი განხილვის შემდეგ CRP-
თვის გაურკვეველია, უზრუნველყოფს თუ არა ეს გახანგრძლივებული ანგარიშგების ხაზი, 
პრაქტიკულად, კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტს საკმარისი უფლებამოსილებით 
შემთხვევითი აღმოჩენის შემთხვევაში ძლიერი შემამსუბუქებელი მოქმედების 
უზრუნველსაყოფად. 
 
62. მიუხედავად იმისა, რომ ADB-ის მენეჯმენტმა დაარწმუნა CRP, რომ საჭიროების 
შემთხვევაში შეიძლება დაენიშნოს დამატებითი კულტურული მემკვიდრეობის 
დამკვირვებლები, CRP-თვის გაურკვეველია პროცესი, თუ როგორ მოხდება ეს, ან რა ბიუჯეტი 
იყო გამოყოფილი პროექტის დამტკიცებამდე ამის მისაღწევად. 

 
 
63. CRP-ის დასკვნები TSEMP-ების გამჟღავნების, მათ შორის შემთხვევითი აღმოჩენის 
პროცედურასა და EMP-ით მანდატირებული კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმის 
შესახებ, აგრეთვე SSEMP-ების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის სხვა 
საქმიანობასთან, ლანდშაფტის ზემოქმედებით, როგორიცაა გრუნტის განადგურება, ასევე 
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ეხება PCR–ს და ცალკე განხილულია  V.B 3. ნაწილში ამ ანგარიშის ფიზიკური კულტურული 
რესურსების შესახებ. 
 
64. დასკვნები. CRP მიიჩნევს, რომ არსებობს პირველადი მტკიცებულება ADB-ის მიერ SPS–
ით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით  PCR-
თან მიმართებაში, პროექტის დამტკიცებამდე PCR-ის საწყისი შეფასების ორ ასპექტთან 
დაკავშირებით. პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ ლანდშაფტის ესთეტიკური ზომები იქნა 
განხილული, EIA-ში არ არის მითითებული შეფასების მეთოდი რომელიც იძლევა ხადის 
ხეობის ლანდშაფტის კულტურული მახასიათებლების (ანუ მისი კულტურული 
ლანდშაფტის) შეფასების საშუალებას, როგორც ინტეგრირებულ მთლიანობა. მეორე, არსებობს 
წინასწარი მტკიცებულება, რომ PCR-ის შესახებ საბაზისო მონაცემები, რომლებიც შეგროვდა 
თეორიული კვლევისა და ორდღიანი ადგილის შესწავლის შედეგად, რომელსაც ემატება 
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები, EIA-ის პროცესის დროს, არ ითვალისწინებს 
რისკისა და ზემოქმედების ადეკვატურ შეფასებას.  
 
65. CRP–მ ასევე ზედმიწევნით განიხილა ADB-ის მენეჯმენტისა და საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია PCR–ის შემდგომი შეფასების და 
კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმისა და კულტურული მემკვიდრეობის 
მართვის გეგმების დასასრულებლად ამჟამად მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით. CRP-
თვის ცნობილია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ჩართულობისა 
და ADB-ის მენეჯმენტის გარანტიების შესახებ, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება 
მოხდეს პროექტის დიზაინსა და განლაგებაში ცვლილებების შეტანა და  კულტურული 
მემკვიდრეობის დამატებითი დამკვირვებლების დანიშვნა. ეს არის მნიშვნელოვანი და 
მისასალმებელი ნაბიჯები, რომლებიც აჩვენებს მნიშვნელობას, რომელიც ენიჭება ხადის 
ხეობის PCR- ს, ასევე პროექტის გუნდის სურვილს, რეაგირება მოახდინოს დაინტერესებული 
მხარეების პრობლემებზე. თუმცა, რადგან ადგილზე ვიზიტი ვერ მოხერხდა და დაგეგმილი 
ღონისძიებები ჯერ არ დასრულებულა, CRP-მა ვერ შეძლო მათი შესრულების დადასტურება 
და შეფასება, მის დასკვნასთან მიმართებაში, რომ არსებობს ADB–ის შეუსაბამობის წინასწარი 
მტკიცებულება. დაინტერესებულ მხარეებსა და მომჩივნებს არ აქვთ შესაძლებლობა, 
ინფორმირებული უკუკავშირი უზრუნველყონ აღნიშნულ ღონისძიებებთან და გეგმებთან 
დაკავშირებით, რადგან ისინი არ არიან გათვალისწინებულნი ინფორმაციის გასაჯაროებისა 
და კონსულტაციის პროცესში, რაც საჭიროა EIA-ის პირველადი დამტკიცებისას. შესაბამისად, 
CRP ადასტურებს, რომ აღნიშნული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად, შესაბამისობის 
საკითხი კვლავ სადავოა.  
 

4. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება და პროექტის უპირატესობები   
 
66. საჩივარში ნათქვამია, რომ პროექტის ადგილობრივი უპირატესობები მცირეა და 
რეგიონში ტურიზმის გაზრდის ნაცვლად, პროექტი შეამცირებს მას. საჩივარი ადასტურებს 
ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობის გეგმებს, მაგრამ კრიტიკულია პროექტის ამ ელემენტის 
მიმართ, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ პროექტისათვის მიწის გამოყენების მდგრადი გეგმის 
შემუშავების ინიციატივა თარიღდება პროექტის დამტკიცების შემდეგ. საჩივარში ნათქვამია, 
რომ პროექტი არ ეხება ხადის ხეობის თემების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, მათ 
შორის, საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების არარსებობას.  
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67. გზის მშენებლობის შემდეგ, ხადის ხეობაში ხალხისთვის ხელმისაწვდომობის 
გაზრდის შესახებ, პროექტის დასტურის საპირისპიროდ, საჩივარში ნათქვამია, რომ პროექტში 
მკაფიოდ არ არის გათვალისწინებული ხადის ხეობის შიდა გზის ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფის აუცილებლობა მთელი წლის განმავლობაში და მისი ადვილად 
ხელმისაწვდომობა სოფლის მოსახლეობისთვის. საჩივარში ნათქვამია, რომ პროექტის 
გავლენა ხალხის სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაზე სათანადოდ არ არის 
შერბილებული და რომ პროექტის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გზით 
მათთვის სარგებლის მოტანა არ არის ასახული პროექტის კონტრაქტორების მიმართ 
სავალდებულო მოთხოვნებში. 
 
68. CRP– სთვის საჩივრით მოწოდებული დამატებითი მასალები ამტკიცებს, რომ 
პროექტის უპირატესობები/სარგებელი არ ემყარება ადგილობრივ საჭიროებებს და მაშინ როცა 
პროექტი სარგებლის მომტანი უნდა იყოს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, პროექტის 
დიზაინის გათვალისწინებით, აღნიშნული შეუძლებელია.  ადგილობრივ მოსახლეობაში 
არსებობს შეშფოთება, რომ გზისგან გამოწვეული დაბინძურების გამო, ისინი ვეღარ შეძლებენ 
ორგანული პროდუქტებისა და მწვანილის მოყვანას ან შეგროვებას. გარდა ამისა, პროექტი არ 
ითვალისწინებს რისკებს, მათ შორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას, 
შემცირებულ უსაფრთხოებას და გაზრდილ სამუშაო დატვირთვას ახალი გზასა და სოფლებს 
შორის დამაკავშირებელი გზების სიშორის გამო.  სხვა უარყოფითი ზემოქმედებები მოიცავს 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაკარგვას, სახლების პოტენციურ დაზიანებას, ასევე 
დაბინძურებას, ხმაურს, საპროექტო გზასთან დაკავშირებულ ნარჩენებს, PCR–თან 
დაკავშირებულ საფრთხეებს, შემოსავლის დაკარგვას, უსაფრთხოებასა და დანაშაულს, 
ზემოქმედებას გენდერსა და ლანდშაფტზე. არსებობს შეშფოთება, რომ პროექტის ნეგატიურმა 
გავლენამ შეიძლება გამოიწვიოს  ხადის ხეობიდან სამომავლო მიგრაცია.  

 
69. ADB მენეჯმენტის პასუხი მიუთითებს პროექტის შედეგებში ხადის ხეობის 
ვიზიტორთა ცენტრის ინტეგრაციაზე; ხადის ხეობაში არსებული გზების გაუმჯობესებაზე, 
რომლებიც გამოყენებული იქნება საპროექტო გზასთან დასაკავშირებლად; გზის მშენებლობის 
შემდეგ, ხადის ხეობაში მცხოვრებ ხალხს ექნებათ ისეთ სერვისებზე წვდომის შესაძლებლობა, 
როგორიცაა სკოლები და სამედიცინო მომსახურება. გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობა, 
რომელიც დაკავშირებული იქნება ახალ გზასთან, სახლის მეპატრონეებს საარსებო წყაროს მეტ 
შესაძლებლობებს შეუქმნის, რაც მათ საშუალებას მისცემს მთელი წლის განმავლობაში 
დარჩნენ თავიანთ საკუთრებაში და მიიღონ სამუშაო შესაძლებლობებით მხარდაჭერა. 
ვიზიტორთა ცენტრის ღირებულება მცირეა, პროექტის მთლიან ღირებულებასთან 
შედარებით, მაგრამ ეს გახდება ცენტრი, საიდანაც მოხდება პირდაპირი ეკონომიკური 
სარგებლის მიღება. ADB-ის მენეჯმენტის პასუხში ასევე ნათქვამია, რომ პროექტის ფარგლებში 
გამოყოფილია დაფინანსება ადგილობრივ საზოგადოებასთან სამუშაოდ, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას ადგილობრივი საარსებო წყაროს გაუმჯობესება, ტრენინგები და 
დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნა (მაგალითად, ბილიკები ან ნიშნები). CRP-თან 
განხილვებისას, ADB-მ ასევე ისაუბრა პროექტის მშენებლობის დროს, ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმების წახალისებისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე.   
   
70. ADB მენეჯმენტის პასუხით და CRP-თან შემდგომი განხილვებით გამოიკვეთა ADB-ის 
მზარდი ძალისხმევა უზრუნველყოს პროექტის მიერ თემისათვის დამატებითი სარგებლის 
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მოტანა.  ხადის ხეობაში ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები და სწრაფი საყოფაცხოვრებო 
კვლევები, 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის იანვრამდე, საზოგადოების საჭიროებების და 
განვითარების პრიორიტეტების დასადგენად და ხადას ხეობის გენერალური გეგმის 
მომზადების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისათვის. ADB-ის მენეჯმენტის პასუხში 
აღნიშნულია, რომ პროექტი მოიცავს საზოგადოების განვითარების გეგმის შემუშავებას, 
რომელიც მხარს დაუჭერს პროექტის საარსებო წყაროს აღდგენას და უზრუნველყოფს, თემის 
ინფრასტრუქტურის განვითარებას საზოგადოების საჭიროებების შესაბამისად. ADB-ის 
მენეჯმენტის პასუხი ასევე ეხება ADB-ის მხრიდან პროექტში საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის ოფიცრის ჩართვას   სრულ განაკვეთზე, რომელიც შემდგომ ხელს შეუწყობს 
საზოგადოებასთან დიალოგს და შეისწავლის საარსებო წყაროს განვითარების ვარიანტებს. 
 
71. შეფასება. SPS აყალიბებს ADB-ის მთავარ პასუხისმგებლობას უარყოფითი სოციალური 
ზემოქმედების იდენტიფიკაციასა და შერბილებასთან მიმართებაში და მკაფიოდ აცხადებს, 
რომ ADB არ დააფინანსებს პროექტებს, რომლებიც არ შეესაბამება SPS-ს. იგი ასევე 
ითვალისწინებს პოზიტიური ზემოქმედების გაზრდას გარემოსდაცვითი დაგეგმარებისა და 
მართვის საშუალებით. ADB-ის დამატებითი პასუხისმგებლობები მოცემულია ADB-ის 
ოპერაციების სახელმძღვანელოს C3 ნაწილში, რომელიც ეხება სოციალური ასპექტების 
გათვალისწინებას/ჩართვას ADB-ის საქმიანობაში, განვითარების შედეგების 
უზრუნველსაყოფად. ამ მიზნების მისაღწევად, ADB-მ უნდა განსაზღვროს შესაძლო 
სოციალური პრობლემები პროექტის მომზადების დროს, რათა "უზრუნველყოს პროექტის 
მიერ სოციალური სარგებლის მაქსიმალურად გაზრდა და სოციალური რისკების თავიდან 
აცილება ან მინიმუმამდე შემცირება, განსაკუთრებით მოწყვლადი და მარგინალიზებული 
ჯგუფებისათვის'' და უზრუნველყოს "პროექტის შემუშავებისა და განხორციელებისას ისეთი 
აქტივობების გათვალისწინება, რომელიც გაზრდის პროექტის სარგებლიანობას.”19  
 
72. პროექტის დონეზე, მსესხებლის მიერ მომზადებულ ანალიზზე დაყრდნობით, ADB 
პასუხისმგებელია მოამზადოს  სიღარიბის და სოციალური მდგომარეობის პირველადი 
ანალიზი. ეს თავის მხრივ მოახდენს შემდგომი სოციალურ ანალიზის ინფორმირებას. 
სოციალური ანალიზის შედეგები შეჯამდება ADB-ის მიერ, სიღარიბის შემცირების  და 
სოციალური სტრატეგიის შემაჯამებელ დოკუმენტში (SPRSS), რომელიც თან ახლავს 
პრეზიდენტის მიერ დირექტორთა საბჭოსთვის მომზადებულ ანგარიშსა და რეკომენდაციას 
(RRP).  
 
73. პროექტის სოციალური სარგებლის მაქსიმალურად გაზრდასთან დაკავშირებით, CRP 
აღნიშნავს, რომ EIA, გენდერული და სოციალური ანალიზი, რომელიც ADB– სთვის მომზადდა 
2018 წლის ბოლოს და ასევე SPRSS ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ისეთ 
მომსახურებების ნაკლებ ხელმისაწვდომობას, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, 
სკოლები და ბაღები; ჯანდაცვა და ინტერნეტი; და ცუდი ელექტრომომარაგება. ეს და სხვა 
საჭიროებები ასევე განსაზღვრულია 2021 წლის იანვრით დათარიღებულ საზოგადოების 
საჭიროებების შეფასებაში, რომელიც მომზადდა TA 9552-ის შესაბამისად. 
 
74. პროექტის დოკუმენტებზე დაყრდნობით, პროექტის უპირატესობები/სარგებელი 
მოიცავს გაუმჯობესებულ კავშირს და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას, სამუშაო 

 
19 შენიშვნა17, ბანკის პოლიტიკა, პუნქტი 6.  
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ადგილების შექმნას და ადგილობრივი მოსახლეობის გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ 
სტანდარტებს. 
 
75. რაც შეეხება სამუშაო ადგილების შექმნას, CRP გაეცნო ადგილობრივი რესურსების 
მართვის გეგმას, რომელიც მომზადებულ იქნა ლოტი 1 კონტრაქტორის მიერ და ასევე 
გაითვალისწინა EIA-სა და EMP-თან დაკავშირებული მოთხოვნები. აღნიშნული არ 
წარმოადგენს აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან შეუსაბამობის მტკიცებულებას, იმის 
გარდა, რომ როგორც V.B. 7 ნაწილში აღვნიშნეთ, კონტრაქტორების ადგილობრივი 
რესურსების მართვის გეგმა არ ექვემდებარება გასაჯაროების მოთხოვნას.  
 
76. ამ დასაშვებობის ეტაპზე არსებული პირველადი მტკიცებულებების 
გათვალისწინებით, CRP ასკვნის, რომ არსებობს ADB-ის  მიერ მის ოპერაციულ პოლიტიკასა 
და პროცედურებთან შეუსაბამობის მტკიცებულება, სოციალური სარგებლის მაქსიმალურად 
გაზრდასა და პოზიტიური სოციალური ზემოქმედების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 
მაგალითად, ADB-ის მენეჯმენტის მიერ "დამაკავშირებელი გზების" ნაწილში CRP- სთვის 
მიწოდებული რუქები და გრაფიკა ასახავს სულ რაღაც 5.9 კმ "ადგილობრივ გზებსა" და 
"მომსახურე გზებს", რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრება პროექტის მთავარ გზას. თუმცა, ADB 
მენეჯმენტმა არ აღნიშნა, რომ არსებობს ხადის ხეობაში სხვა შიდა გზების გაუმჯობესების 
პროექტები, რომელთა ცუდი ამჟამინდელი მდგომარეობაც მითითებულია საპროექტო 
დოკუმენტებში. 
 
77. რაც შეეხება ხადის ხეობის სოფლებში მომსახურების ხელმისაწვდომობის ცუდ დონეს, 
უდავოა, რომ საპროექტო გზასთან კავშირმა შესაძლოა არაპირდაპირ გაამარტივოს ზოგიერთ 
მსგავს მომსახურებაზე წვდომა. CRP-თვის ასევე ცნობილია, რომ პროექტის ფარგლებში 
შემუშავდება საზოგადოების განვითარების ინიციატივები, რომელიც გათვალისწინებული 
იქნება ხადის ხეობის გენგეგმაში. თუმცა, მოსახლეობის ამჟამინდელ საჭიროებებთან 
დაკავშირებული ინიციატივის თემები ჯერაც  ბუნდოვანია. 
 
78. CRP აღნიშნავს, რომ ხადის ხეობის ვიზიტორთა ცენტრი წარმოადგენს პროექტის ერთ-
ერთ სოციალურ სარგებელს, საზოგადოების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, თუმცა 
კვლავ ბუნდოვანია თუ როგორ მოხდება აღნიშნული პოტენციალის გამოყენება. CRP 
აცნობიერებს, რომ ვიზიტორთა ცენტრის მიერ გასაწევი მომსახურების განსაზღვრა მოხდება 
ხადის ხეობის გენგეგმის შემუშავების შემდეგ, რომლის ტექნიკური მითითებები ამჟამად 
შემუშავების პროცესშია.    
 
79. რაც შეეხება უარყოფითი სოციალური ზემოქმედების შერბილებას, საპროექტო 
დოკუმენტებში წარმოდგენილია ინფორმაცია თემის წევრებზე შესაძლო ნეგატიური 
ზემოქმედება როგორიცაა ხმაური, ვიბრაცია და ჰაერის დაბინძურება. V.B.1 ნაწილში ცალკეა 
განხილული ADB-ის პროექტის-წინა შეფასებასა და ანალიზში აღნიშნული პრობლემების 
განხილვის თემები. EIA ასევე ეხება მშენებლობის დროს ხადას ხეობაში მშრომელთა ნაკადის 
გავლენას.  
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80. EIA-სა და EMP– ში ნეგატიური სოციალური ზემოქმედების შემცირების მიზნით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხილვის შემდეგ, CRP დარწმუნებულია, რომ 
არსებობს ADB–ს მხრიდან შეუსაბამობის პირველადი მტკიცებულება. მაგალითად, EIA-ში 
საუბარია რისკებზე, რომ პროექტის გამო შესაძლოა გაიზარდოს დანაშაული პროექტის 
არეალში, როგორც მშენებლობის დროს, ასევე ექსპლუატაციის დროს, ხეობის გარეთ მყოფი 
ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გამო. ამასთან, ოპერაციის ფაზის 
რისკის შემსუბუქება პირდაპირ არ განიხილება. მშენებლობის ფაზის რისკის შერბილება 
დამოკიდებულია TSEMP- ებზე, გასაჯაროებას. გარდა ამისა,  რამდენიმე საპროექტო ობიექტის 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მოხდება პროექტის მშენებლობის ეტაპზე. 
გათვალისწინებულია ეროვნული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვების მიღება, 
რომლებიც მიიღება ასეთი ობიექტებისთვის, მაგრამ, როგორც ჩანს, პროექტის დოკუმენტაცია 
არ მოითხოვს სოციალური ზემოქმედების შეფასების ჩატარებას, რათა უზრუნველყოს 
უარყოფითი სოციალური ზემოქმედების შერბილება. 
 
81. დასკვნები. CRP-იმ აღმოაჩინა მტკიცებულებები ADB-ის მხრიდან მის საოპერაციო 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობის შესახებ, სოციალური ზემოქმედების 
შეფასებასთან, თავის არიდებასთან და შერბილებასთან და ასევე სოციალური 
უპირატესობების/სარგებლის მაქსიმალურ გაზრდასთან და დადებითი სოციალური 
ზემოქმედების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ არ არსებობს მნიშვნელოვანი 
ელემენტები, რომელიც განსაზღვრავს პროექტის სოციალური სარგებლის მაქსიმალურად 
გაზრდის საკითხს. ასევე არსებობს შეუსაბამობის მტკიცებულება უარყოფითი სოციალური 
ზემოქმედების შერბილების კუთხით.    
 

5. გენდერი 
 

82. საჩივარში ნათქვამია, რომ EIA არ ითვალისწინებს პროექტის გენდერულ გავლენას 
პროექტის არეალში არსებულ თემებზე მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში. გარდა 
ამისა, CRP-იმ მომჩივნებთან დისკუსიისა და მათ მიერ მოწოდებული სხვა მასალების 
გადახედვისას გამოჰყო შემდეგი პრობლემები: (i) შეშფოთებები ქალებთან და ბავშვებთან 
დაკავშირებით, მშენებლობის დროს 600 ადამიანის დასაქმების და მშენებლობის დროს მძიმე 
ტექნიკის გამოყენების გამო; (ii) ხელშესახები გენდერული მეინსტრიმინგის ან ხადის ხეობის 
ქალთა გაძლიერება სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში, გზების, საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის ნაკლებობის და სამედიცინო და სხვა ძირითადი სერვისებზე ნაკლები 
ხელმისაწვდომობის გამო, რომელთა დროსაც არაა გათვალისწინებული ქალთა პრობლემები; 
და (iii) პროექტის სხვა უარყოფითი გენდერული ზეგავლენა, მათ შორის ქალებზე ბავშვზე 
ზრუნვის გაზრდილი ტვირთი უსაფრთხოების გათვალისწინებით და ზამთარში იმ გზების 
უსაფრთხოება და ხელმისაწვდომობა, რომელიც ქალების მიერ გამოიყენება წყლის 
შეგროვებისას, მაშინ როდესაც წყალმომარაგება წყდება. 
    
83. ADB მენეჯმენტის პასუხში ნათქვამია, რომ პროექტი შეეხება მისი მომზადებისას 
გამოვლენილ გენდერულ პრობლემებს,  მათ შორის სოფლებს შორის კავშირის გაუმჯობესებას 
უნივერსალური დამაკავშირებელი გზების მეშვეობით, საგზაო უსაფრთხოების 
მახასიათებლებისა და ინფორმირებულობის გაზრდით და ტურიზმთან დაკავშირებული 
სამუშაოების და ტრენინგის შესაძლებლობების მხარდაჭერით. მენეჯმენტის პასუხში ასევე 
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აღნიშნულია, რომ პროექტის გენდერული სამოქმედო გეგმის შინაარსის შესახებ, რომელიც, 
მომზადდა მთავრობის წარმომადგენლებთან და პროექტის ბენეფიციარებთან 
კონსულტაციებით. CRP-მა დისკუსია გამართა ADB-ის მენეჯმენტთან და განიხილა პროექტის 
და სოციალური ანალიზი, რომელიც დასრულდა 2018 წლის ნოემბერში, ასევე თემის 
საჭიროებების შეფასება, რომელიც თარიღდება 2021 წლის იანვრით, რომელიც მომზადდა TA 
9552-ის მხარდაჭერით. CRP აცნობიერებს, რომ ეს საჭიროებების შეფასება მოახდენს ხადის 
ხეობის გენგეგმის და სამომავლო და ჯერჯერობით დაუზუსტებელი თემის განვითარების 
ინიციატივების ინფორმირებას. 
 
84. შეფასება. DB-ის ოპერაციების  სახელმძღვანელოს C2 ნაწილში რომელიც ეხება 
გენდერისა და განვითარების საკითხებს, გათვალისწინებულია რომ ADB უზრუნველყოფს 
გენდერული საკითხების გათვალისწინებას პროექტის ციკლის ყველა ეტაპზე. საგარანტიო 
საშუალებების განხილვის პროცედურები ადგენს ADB-ის მოთხოვნებს, რათა უზრუნველყოს 
პროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობა. ADB-იმ  ”ეფექტური გენდერული 
მეინსტრიმინგის” კატეგორიზაციით დაადგინა, რომ პროექტის შედეგები მიზნად ისახავს 
ქალთა სოციალურ მომსახურებაზე  ან / და ეკონომიკურ და ფინანსურ რესურსებსა და 
შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ან / და სოფლის და ურბანული 
ბაზისურ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ან / და უფლებების გაძლიერებას, რაც თავის 
მხრივ ხელს შეუწყობს გენდერულ თანასწორობას და ქალთა გაძლიერებას.20 
 
85. პროექტისთვის მომზადებული IPSA აჯამებს გენდერულ მნიშვნელოვან საკითხებს. 
რაც გულისხმობს: (i) ქალები, მოსალოდნელია რომ იქნებიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
სისტემების მომხმარებლები და მგზავრებში,  სკოლებში, ჯანდაცვის ცენტრებში ან ბაზრებში 
წასასვლელად; (ii) გაუმჯობესებული სოფლის გზები ხელს შეუწყობს ქალთა 
ხელმისაწვდომობას განათლებაზე, სამუშაო ადგილებზე, მომსახურებებსა და ბაზარზე, მათი 
საქონლის რეალიზაციის მიზნით და (iii) პროექტი უზრუნველყოფს გენდერულად 
მგრძნობიარე უსაფრთხოების მახასიათებლების ჩართვას, შეისწავლის ქალთა შემოსავლის 
გაუმჯობესების შესაძლებლობებს. IPSA-ში დამატებით აღნიშნულია, რომ პროექტს არ ექნება 
უარყოფითი გავლენა ქალებსა და / ან გოგონებზე და რომ არ გაზრდის გენდერულ 
უთანასწორობას. 
 
86. გენდერული და სოციალური ანალიზის ანგარიში ასკვნის, რომ სადავოა სასარგებლო 
იქნება თუ არა და როგორ ქალებისა და მამაკაცებისათვის გაუმჯობესებული საგზაო ქსელები 
”თუ არ მოხდება გარკვეული პირობების შესრულება მოსახლეობის საჭიროებების 
გათვალისწინებით”. მასში პროექტისთვის რეკომენდირებულია რამდენიმე გენდერული 
პუნქტი. ამასთან, ანგარიშში მოცემული პოტენციური გენდერული გავლენა პირდაპირ არ 
არის განხილული ამ რეკომენდაციებში, მათ შორისაა: (i) არახელსაყრელი ტრანსპორტი და 
გზები ზრდის ქალთა დატვირთვას; (ii) ავტომობილების ძირითადად ფლობენ მამაკაცები და 
ქალებს უწევთ ავტოსტოპით გადაადგილება, რაც ზამთარში რთულია; ან დამოკიდებულნი 
არიან მეზობლების მანქანებზე, რომლებიც ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი; (iii) 
სამედიცინო მომსახურების და სკოლების ნაკლები ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით 
პრობლემატურია ქალებისთვის; (iv) სატრანსპორტო საშუალებების არარსებობა ართულებს 
ქალების მხრიდან ტურისტულ ადგილებზე წვდომას პროდუქციის რეალიზაციისთვის; და (v) 

 
20 სქოლიო 22, საოპერაციო პოლიტიკა, პუნქტი 11. 
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სოფლის შიდა ინფრასტრუქტურის შექმნისა და შიდა გზების მშენებლობის, გარეშე, აგრეთვე 
მიწის რეგისტრაციის საკითხის გადასაჭრელად ნაბიჯების გადადგმის გარეშე, მეორადი და 
დამაკავშირებელი გზების გაუმჯობესება მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს ქალთა 
საარსებო წყაროზე და მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე. 
 
87. EIA აღწერს პროექტთან დაკავშირებულ გენდერულ საკითხებს, მათ შორის: (i) ქალთა 
და ბავშვთა ან ოჯახთა მიგრაცია პროექტის ტერიტორიიდან ნახევრად-მუდმივ 
საცხოვრებლებში ქვეშეთში, ან თბილისში, უკეთეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
შესასვლელად. ზოგიერთ შემთხვევაში სოფელში რჩებიან სამეურნეო საქმიანობის გამო; (ii) 
ზამთარში წკერეში, მძიმე სეზონური პირობები ნიშნავს, რომ სოფელში მხოლოდ სამი 
ადამიანია დარჩენილი, რომელთაგან ერთი მუშაობს გუდაურში, დანარჩენი ორი ქალბატონი 
კი მთელი დღით მარტო რჩება 21 ; (iv) ოჯახები, რომელთაც ქალები უძღვებიან, 
არასრულწლოვანი შვილებით, ხვდებიან მოწყვლადი ოჯახების კატეგორიაში; და (v) 
ვიზიტორთა ცენტრი უზრუნველყოფს, რომ ქალებმა მიიღონ პირდაპირი სარგებელი ამ 
პროექტისგან. 
 
88. SPRSS ხაზს უსვამს სოციალურ-ეკონომიკურ კვლევებსა და გენდერულ და სოციალურ 
ანალიზში გამოვლენილ ძირითად საკითხებს, მათ შორის (i) ჯანმრთელობის დაცვის 
სერვისებისა და სასკოლო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობას; (ii)  საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის ნაკლებობას სოფლად და ხაზს უსვამს ქალთა ჩართულობას სხვადასხვა 
სამეწარმეო საქმიანობაში; (iii) ქალთა დომინანტურ ჩართულობას საყოფაცხოვრებო 
სამუშაოებში, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გარეშე; და (iv) ქალებში 
სამეწარმეო უნარის ნაკლებობა, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული წარმოადგენს საარსებო 
წყაროს სასურველ ვარიანტს. SPRSS-ში აღნიშნულია, რომ პროექტი (i) გააძლიერებს 
ხელმისაწვდომობას საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან ერთად; (ii) უზრუნველყოს 
საარსებო და შემოსავლის შესაძლებლობების განვითარებას, განსაკუთრებით ქალთა 
ვიზიტორთა ცენტრის საშუალებით; და (iii) მონაწილეობას მიიღებს ქალთა ეკონომიკურ 
გაძლიერებაში ტურიზმთან დაკავშირებული საქმიანობის საშუალებით. 
 
89. პროექტის გენდერული სამოქმედო გეგმა მოიცავს სამ შედეგს, რომელთაგან ორი ეხება 
საჩივარში წამოჭრილ საკითხებს, კერძოდ: i) საპროექტო გზების მშენებლობა გაზრდილი 
საგზაო უსაფრთხოებითა, ცნობიერებითა და ობიექტებით და ii) ცენტრის შექმნა, რომელიც 
მიზნად ისახავს ქალთა დასაქმებას (არანაკლებ 50%), გენდერულად სენსიტიურ 
მახასიათებლებს და ქალებზე მორგებული ტურიზმის განვითარების პროგრამის შემუშავებასა 
და იმპლემენტაციას. 
 
90. CRP აღნიშნავს, რომ საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროექტი არ ითვალისწინებს 
სამედიცინო მომსახურების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ან განათლების 
ხელმისაწვდომობის გენდერულ საჭიროებებს, ან სოფლის შიდა გზების გაუმჯობესებას, 
რომლებიც არ არის საპროექტო გზასთან მისასვლელი გზა. მიუხედავად ამისა, როგორც 
საჩივარი, ასევე გენდერული და სოციალური ანალიზი მიუთითებს ამ რისკების გენდერულ 
განზომილებაზე, მათ შორისაა: (i) მარტოხელა მამაკაცი მუშახელის ან იმ მამაკაცი მუშახელის 
ჩართვა პროექტის მშენებლობაში, რომელთაც თან არ ახლავთ ოჯახები გააჩნია გენდერული 
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დისბალანსის, ასევე კანონთან და წესრიგთან დაკავშირებული პრობლემების შექმნის 
პოტენციალი, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება და კომერციული სექს მომსახურების 
მოთხოვნა; (ii) გზებზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და სხვა სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობის საკითხები მითითებულია EIA-ში, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ამ 
საკითხების გენდერულ ასპექტებზე; (iii) ინფორმაცია  გენდერულ ზემოქმედებაზე და 
პრობლემებზე, რომელიც აღნიშნულია 2021 წლის იანვრის თემის საჭიროებების შეფასებაში, 
მნიშვნელოვნად კავშირშია გენდერისა და სოციალური ანალიზის ანგარიშში მოცემულ 
ინფორმაციასთან; და (iv) ვიზიტორთა ცენტრისა და სამომავლოდ თემის განვითარებისათვის 
განსახორციელებელი ღონისძიებების არსებითი შინაარსი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, 
მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის მიზანი იყო აღნიშნულ საქმიანობაზე დამოკიდებულება, 
მთელი რიგი გენდერული რეფორმების განსახორციელებლად. 
    
91. წყლის ხელმისაწვდომობის გენდერული ასპექტების გარდა, რომელიც ამ ეტაპზე არ 
არის ნახსენები CRP-ის მიერ განხილულ საპროექტო დოკუმენტაციაში, მასში მითითებულია, 
რომ პროექტის რისკების გენდერული ასპექტები გამოვლენილია საპროექტო დოკუმენტაციის 
სხვადასხვა ნაწილში. 

 
92. CRP-ის არ შეუძლია შექმნას წინასწარი შეხედულება იმის შესახებ, თუ მომავალში 
პროექტის განხორციელებისას რამდენად იქნება გათვალისწინებული გენდერული ასპექტები 
საარსებო წყაროს და საზოგადოების საჭიროებების კუთხით, რადგან ჯერაც არ არის 
განსაზღვრული არც დაგეგმილი ვიზიტორთა ცენტრი და არც თემის განვითარების 
ინიციატივები. 
 
93. დასკვნები. CRP-მა გამოავლინა ADB-ის შეუსაბამობა მის პასუხიმგებლობებთან, 
პროექტის პოტენციურ დადებით წვლილთან დაკავშირებით, მობილობის და გზებზე, 
ტრანსპორტზე, ძირითად სერვისებსა და საოჯახო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის ჭრილში 
გენდერული ასპექტების მოგვარების კუთხით. ასევე არსებობს პირველადი მტკიცებულებები, 
რომ ADB არ ასრულებდა თავის მოვალეობებს გენდერული რისკების შერბილების 
უზრუნველსაყოფად. პირველადი მტკიცებულებაა, რომ EIA-ში და EMP- ში 
გათვალისწინებული შემარბილებელი მოქმედებები, სათანადო რეაგირებას არ ახდენს 
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური გარემოებების გენდერულ ასპექტებზე, რისკებსა და 
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოვლენილ უარყოფით ზემოქმედებებზე. CRP აცხადებს, რომ 
არსებობს ADB–ის მხრიდან მის ოპერაციულ პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობის 
მტკიცებულება, გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ყველა ამ გარემოებაში შეუსაბამობის 
წინასწარი მტკიცებულება ასევე ხასიათდება მატერიალური და პირდაპირი ზიანის მიყენების 
ალბათობით ქალებზე და შესაბამისად მათ ოჯახებზე ხადის ხეობაში. 
 

6. იძულებითი განსახლება  
  

94. საჩივარში ნათქვამია, რომ პროექტში არასათანადოდაა ასახული  მიწის შესყიდვის 
პირდაპირი ზემოქმედება დაზარალებულ პირებზე, მათ შორის ზემოქმედება საარსებო 
საშუალებებზე; და რომ საჯარო რეესტრში მიწის კომპენსაციის პროცესი პრობლემურია და 
არსებობს მოსახლეობის უფლებების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა, მათ შორის, პროექტის 
საჩივრების განხილვის მექანიზმთან (GRM) და ADB-ის ანგარიშვალდებულების მექანიზმთან 
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დაკავშირებით. ისინი ასევე ეჭვქვეშ აყენებენ მათი მიწის ნაკვეთების შეფასებას და 
ამტკიცებენ, რომ შემოთავაზებულ ფასებზე მესაკუთრეებთან მოლაპარაკება არ შედგა. 
 
95. მომჩივნებს ასევე აწუხებთ ის საკითხი, რომ მოსავალი რომელსაც ისინი იღებენ, აღარ 
იქნება ორგანული დაბინძურების გამო; რომ  მიწით ჩანაცვლება, არ იქნა გათვალისწინებული 
როგორც კომპენსაციის საშუალება; რომ, იმ ადგილებში სადაც პროექტი მოახდენს მიწის 
შესყიდვას, ზოგიერთს მათგანს გაუჭირდება დარჩენილი მიწის ნაკვეთებზე წვდომა; და 
ბოლოს, რომ 2019 წლის პირველ ნახევარში, საქართველოს მთავრობამ დაარეგისტრირა 845,775 
მ 2 მიწის ნაკვეთი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელზე, რომელიც მომჩივნების 
მტკიცებით ტრადიციულად ხადის ხეობის მოსახლეობას ეკუთვნოდათ.22  
 
96. ADB-ის მენეჯმენტმა აღნიშნა, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 
დაინტერესებულ პირებთან ინტენსიურად თანამშრომლობდა განსახლების საკითხებზე 
პროექტის მომზადების პროცესში, რაც ასახულია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის 
გეგმასა და LARP-ებში. LARP-თან დაკავშირებით ჩატარდა 31 კონსულტაცია. საინფორმაციო 
მასალები მიწოდებული იყო როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე. პროექტის ბროშურა, 
რომელიც მოიცავს დაზარალებული პირების უფლებებს და პროექტის GRM-ში საჩივრის 
შეტანის პროცესის აღწერას, ასევე გაეგზავნა ყველა დაზარალებულ ოჯახს ფოსტით, 
რეგისტრირებულ მისამართზე. GRM-ები შეიქმნა და მუშაობს, საჩივრების 67% უკვე 
დახურულია. საჩივრის აღრიცხვისა და გადაწყვეტის პროცესს ყოველკვირეულად 
აკონტროლებს ADB-ის კონსულტანტი. 
 
97. შეფასებასთან დაკავშირებით, ADB-ის მენეჯმენტმა CRP-ს აცნობა, რომ აზიის 
განვითარების ბანკის მიერ შერჩეული მიწის ნაკვეთების დამოუკიდებელი შეფასების 
განხორციელება დაევალა ექსპერტთა წამყვან საერთაშორისო ფირმას, რომელმაც დაადგინა, 
რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შეთავაზებული კომპენსაცია  აჭარბებს 
ხადის ხეობაში მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულებებს. ADB-მ ასევე აღნიშნა, რომ 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაზარალებულ პირებთან შეთანხმებას აწარმოებს 
გამჭვირვალედ. 
 
98. ADB-ის მენეჯმენტმა აღნიშნა, რომ ისინი მჭიდროდ თანამშრომლობენ საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტთან და MRDI- სთან, რათა დაზარალებულ პირებს, საჭიროების 
შემთხვევაში, გაეწიოთ დახმარება მიწის რეგისტრაციის პროცესში. ADB-მ ასევე ხაზი გაუსვა, 
რომ იძულებითი განსახლების გავლენა და რისკები შემოწმდა სოციალური ზემოქმედების 
შეფასების და LARP-ის მომზადების დროს. გამოვლენილ იქნა მოწყვლადი პირები,  ხოლო 
მათთვის გამოყოფილი ფულადი დახმარების თანხები, შემწეობები და შემამსუბუქებელი 
ღონისძიებები განისაზღვრა LARP-ში. ძლიერად დაზარალებული ოჯახების დამატებითი 
კომპენსაცია უფრო მეტია, ვიდრე ადრე იყო მოცემული საქართველოში პროექტებისთვის. 

 
22 დაუთარიღებელი ”ხადის ხეობის ადგილობრივი მოსახლეობის პეტიციის” მე-3 გვერდზე აღნიშნულია 845,775 მ 

2 ტრადიციულ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის შესახებ, რომელიც ივლისის პირველ ნახევარში (წელი 
უცნობია)დარეგისტრირდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელზე. აღნიშნული გადაეგზავნა CRP-ს 
მიმდინარე საჩივრის გასამყარებლად. პეტიციის ინგლისური თარგმანი (სახელწოდებით "მიმართვა") 
ხელმომწერების გარეშე შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტით შემდეგ გვერდზე 
http://www.nationaltrustofgeorgia.org.ge/wp-content/uploads/2019/09/Appeal-letter-and-signitures-of-locals1.pdf . 

http://www.nationaltrustofgeorgia.org.ge/wp-content/uploads/2019/09/Appeal-letter-and-signitures-of-locals1.pdf
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თემებთან ურთიერთობა გრძელდება საზოგადოების ურთიერთობის ოფიცრის 
ჩართულობით.  
 
99. შეფასება. პროექტი იძულებითი განსახლების ზემოქმედების კუთხით შეფასდა A 
კატეგორიით, რადგან მის ფარგლებში მოხდება 158 კომლის იძულებითი განსახლება, 
რომელთაგან 30 მიჩნეულია მოწყვლადად. ზემოქმედების ქვეშ ხვდება მიწები, რომლებიც 
გამოიყენება სოფლის მეურნეობის, საძოვრების, საცხოვრებელი და კომერციული 
მიზნებისთვის. 158 ოჯახიდან 68% მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქვეშაა, საიდანაც 16% 
დაკარგავს მიწების 50% -ზე მეტს. მოსახლეობის უმეტესობა მეცხოველეობას, 
მიწათმოქმედებასა და მეფუტკრეობას ეწევა. ნათესები ძირითადად საყოფაცხოვრებო 
მოხმარებისთვისაა. მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებული პირების უმეტესობა 
შემოსავალს არ იღებს მათი მიწიდან, ზოგიერთ ოჯახი ყიდის პროდუქტს, მაგრამ სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის ბარტერს ან მცირე თანხების მიღებას შემოსავლად არ თვლის. 
გზისპირა ბაზრობები შესაძლებლობას აძლევს ოჯახებს, გაყიდონ საკუთარი პროდუქცია. 
ზოგი ეზოს ნაწილს აქირავებს ტურისტებზე. შემოსავლის ამ არაფორმალური წყაროების 
აღრიცხვა უნდა მოხდეს LARP-ებში. 
 
100. რაც შეეხება ფულად დახმარებას, გარდა მიწის კომპენსაციისა, LARP უზრუნველყოფს 
დაზარალებული პირების დაზარალებული ქონების კომპენსაციას, მათი მიწის იურიდიული 
სტატუსის მიუხედავად, და ასევე კომპენსაციას იმ დაზარალებული პირებისთვის, რომლებიც 
კარგავენ ბიზნესს, შემოსავალსა და ხელფასს.  
 
101. არაადეკვატური კომპენსაციის შესახებ საჩივრების საპასუხოდ, საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტმა ADB-ის დაკვეთით განხორციელებული დამოუკიდებელი 
შეფასებისგან ცალკე ჩაატარა შეფასების კვლევა. შედეგად, მიწის შეფასება 5,6 ლარიდან / მ 2-
დან 15-30 ლარამდე / მ2-მდე გაიზარდა. ADB მენეჯმენტმა CRP-ს შეატყობინა, რომ შესასყიდი 
მიწების 70% უკვე შეძენილია და პროცესი გრძელდება. 
 
102. რაც შეეხება მიწის რეგისტრაციას, LARP-თან  დაკავშირებული საკონსულტაციო 
სესიების ჩანაწერები მიუთითებს, რომ მინიმუმ ერთ დაზარალებულ პირს აცნობეს, რომ 
მეზობლისგან დამოწმება იმის შესახებ, რომ პირი ფლობს მიწას, რომელსაც არ გააჩნია 
აუცილებელი დოკუმენტები აღნიშნული მიწის რეგისტრაციისთვის, საკმარისი იქნება. ასევე 
ხორციელდება სწრაფი მეთოდების გამოყენება. მიწის რეგისტრაცია მნიშვნელოვანია, რადგან 
დაზარალებულ პირებს მიწის კომპენსაციის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ ლეგალიზაციის 
შემდეგ. 
 
103. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელზე 845,885 მ 2 მიწის რეგისტრაციის 
საკითხი არის საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება. CRP-სთვის არ არის ცნობილი, 
განიხილა თუ არა ADB-მ ეს საკითხი საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ დაზარალებული პირების ლეგალიზებადი მიწის ნაკვეთები, 
რომლებიც შესაძლოა შეტანილ ყოფილიყო ტრანსფერში, დაუბრუნდება დაზარალებულ 
პირებს ან / და მათი შეძენა მოხდება პროექტის მიერ, შემდგომში სათანადოდ შეფასებული და 
კომპენსირებული.. 
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104. მიწის ნაკვეთზე და დანაწევრებულ მიწის ნაკვეთზე წვდომასთან დაკავშირებით, CRP 
აღნიშნავს, რომ პროექტი ითვალისწინებს მიწისქვეშა გადასასვლელებს, მაგისტრალის 
მშენებლობის დროს და მის ექსპლუატაციის შემდეგ მიწებთან წვდომის უზრუნველსაყოფად. 
დაზარალებული პირების შეშფოთება მიწებზე წვდომასთან დაკავშირებით უნდა 
გადამოწმდეს ადგილზე. CRP-ს აქვს პასუხგაუცემელი კითხვები იმის შესახებ, იყო თუ არა ეს 
ნაკვეთები ადეკვატურად და თანმიმდევრულად გათვალისწინებული LARP-ებში და ADB-ის 
მიერ რაიმე შემარბილებელი ღონისძიებების განხილვისას. 
 
105. ფულად დახმარებასთან დაკავშირებით, EIA-ში აღნიშნულია, რომ წინამდებარე 
პროექტი არ ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთის სხვა მიწის ნაკვეთით ჩანაცვლების ვარიანტს, 
როგორც კომპენსაციას, აღნიშნულ არეალში მიწის ნაკვეთების ლიმიტირებული რაოდენობის 
გამო.  

 
106. CRP–მ განიხილა LARP-ებში მოცემული პროექტის ფულადი ანაზღაურების მატრიცა. 
შემოსავლის დაკარგვისა და საარსებო საშუალებების საკითხთან დაკავშირებით, CRP 
აღნიშნავს, რმ ფულადი ანაზღაურების ვალდებულება ვრცელდება ეხება მხოლოდ 
დაზარალებული კულტურების ფულად კომპენსაციას. ძლიერ დაზარალებული 
ოჯახებისთვის, ასევე მითითებულია მოსავლის დამატებითი კომპენსაცია ან შემწეობა 23 . 
საარსებო საშუალებების აღდგენა ხდება მხოლოდ ძლიერ დაზარალებული ოჯახებისთვის და 
მხოლოდ ფულადი დახმარების სახით. LARP-ით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს აკლია 
საარსებო საშუალებების აღდგენის მნიშვნელოვანი ელემენტები. CRP-მ შეისწავლა 2021 წლის 
იანვრით დათარიღებული თემის საჭიროებების შეფასების ანგარიში. იგი მოიცავს მონაცემებს, 
რომლებიც პოტენციურად პირდაპირ ეხება საარსებო საშუალებების აღდგენის საჭიროებებს 
და ფულადი დახმარების დადგენას SPS-ის შესაბამისად და პროექტის სოციალურ-
ეკონომიკური სარგებელის გაზრდას ხადის ხეობაში მცხოვრებთათვის. CRP აღნიშნავს, რომ ამ 
ანგარიშში მოცემული ანალიზი არ იყო ინტეგრირებული LARP-ებში, რადგან იგი დასრულდა 
LARP-ების საბოლოო ვერსიის შემუშავების შემდეგ.  
 
107. დასკვნები. CRP-იმ დაადგინა აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან მისი SPS-ის მე-17 
და 21-ე პუნქტებთან შეუსაბამობის პირველადი მტკიცებულება. LARP-ების შემოსავლისა და 
საარსებო მინიმუმის აღდგენის ნაწილში ნებისმიერმა შეუსაბამობამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს 
დაზარალებულ პირებს, მათ შორის მომჩივნებს, მათთვის ეფექტური ჩარევების პროგრამის არ 
მიწოდებით, რაც უზრუნველყოფს მათ უკეთეს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, თუ 
არა იგივე, პროექტამდე მდგომარეობას. ADB– ს მიერ ხორციელდება მცდელობები ამ 
ხარვეზის აღმოსაფხვრელად საზოგადოების განვითარების გეგმის შემუშავების მეშვეობით, 
რომელიც გულისხმობს საარსებო საშუალებების აღდგენას, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია თუ 
ზუსტად რა ღონისძიებები იქნება გათვალისწინებული.  
 

7. კონსულტაციები და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 
 

 
23   ძლიერ დაზარალებული ოჯახებისთვის დაზარალებული მიწის 1 წლიანი მოსავლიანობის ან შემწეობის 

კომპენსაცია, რომელიც მოიცავს 3 თვის მინიმალურ სუბსიდიას, რომელიც უფრო მაღალია ან სხვა 
შემოსავლებისთვის, უზრუნველყოფილი იქნება შემწეობა, რომელიც მოიცავს 3 თვის მინიმალურ საარსებო 
მინიმუმს.. 
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108. მომჩივანი პირების განცხადებით, მათ არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია პროექტთან 
დაკავშირებით, მათ შორის დეტალური პროექტი და ადგილობრივი დასაქმება; ზოგიერთ 
დაზარალებულ პირს არ გაეწია კონსულტაცია; კონსულტაციებისას სათანადოდ არ მოხდა 
დაზარალებული პირების მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა; და ტურისტულ 
კომპანიები არ იყვნენ ჩართული კონსულტაციებში.   
 
109. ADB-ის მენეჯმენტის პასუხის თანახმად, მნიშვნელოვანი კონსულტაციები დაიწყო 
2018 წლის მაისში, ADB–ის მიერ სრულფასოვანი შესწავლის დაწყებიდან ერთ თვეში.  
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმაში აღნიშნულია, რომ დაზარალებულ 
პირებთან, სოფლის მაცხოვრებლებთან, ბიზნეს საწარმოებთან, NGO-ებთან, მათ შორის მწვანე 
ალტერნატივა, აკადემიურ წრეებთან, დარგის ექსპერტებთან, ეროვნულ და ადგილობრივ 
უწყებებთან ჩატარდა 45 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ღონისძიება. ხეობის ეკო-
ტურიზმთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს დაესწრო რამდენიმე ტურ-ოპერატორი, ასევე   
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. 
 
110. ADB-ის მენეჯმენტის შეხედულებით, საზოგადოების ჩართულობით პროექტში 
მიღწეული იქნა ისეთი გაუმჯობესებები, როგორიცაა 1) წკერეს გვირაბის მონაკვეთის 
გაფართოება; 2) რამდენიმე  მიწისქვეშა გადასასვლელის დამატება; 3) სოფელთან 
დამაკავშირებელი გზების გაუმჯობესება; 4) ეკო-სისტემის მხარდაჭერის საშუალებები; 5) 
ბიზნესის მომზადების შესაძლებლობების გათვალისწინება პროექტში ადგილობრივი 
თემებისთვის; და 6) გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთებისთვის 
გაზრდილი კომპენსაციები. პროექტმა ასევე მოახდინა სრული განაკვეთით, ადგილზე 
მომუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის ჩართვა პროექტში, ადგილობრივ 
თემებთან მუდმივი და სრულფასოვანი დიალოგის ხელშეწყობისათვის, საჩივრების 
გადაწყვეტისათვის და საარსებო საშუალებების შემდგომი განვითარების შესაძლებლობების 
შესწავლისათვის.    
 
111. არა-სამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობამაც მნიშნველოვანი წვლილი შეიტანა 
პროექტში გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შემცირებისა და შერბილების კუთხით, 
ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმის, ფიზიკური და კულტურული მემკვიდრეობის 
რესურსების შეფასების დოკუმენტის, EIA-ის და EMP-ის ანალიზისა და გაუმჯობესების გზით, 
რაც გაგრძელდა დამატებითი წინა-საკონსულტაციო აქტივობებით. კონსულტაციების 
შედეგები დოკუმენტირებული და ასახული იქნა EIA-ში, LARP-ებსა და პროექტის საერთო 
ფარგლებსა და დიზაინში.  
 
112. შეფასება. აზიის განვითარების ბანკის ოპერაციული პოლიტიკა და პროცედურები, 
რომელიც დაკავშირებულია კონსულტაციებთან და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან 
შესაძლებელია მოძიებულ იქნას SPS-ში; ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკაში 
(AIP)24 და აზიის განვითარების ბანკის ოპერაციული სახელმძღვანელოს შესაბამის თავებში. 
SPS მოითხოვს, რომ დაზარალებული პირები იქნენ ინფორმირებულნი და გაეწიოთ 
კონსულტაცია როგორც პროექტის მომზადებისას, ისე მისი განხორციელებისას.  
 

 
24  ADB. 2018. Access to Information Policy. Manila. https://www.adb.org/documents/access-information-policy. 
 

https://www.adb.org/documents/access-information-policy
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113. SPS, კერძოდ 554-ე პუნქტი ასახავს აზიის განვითარების ბანკის ვალდებულებას 
იმუშაოს მსესხებელთან სრულფასოვანი საკონსულტაციო პროცესის დანერგვის კუთხით. 
სრულფასოვანი, შინაარსობრივი კონსულტაციები გულისხმობს პროცესს, რომელიც (1) იწყება 
პროექტის მომზადების ადრეულ ეტაპზე და ხორციელდება მუდმივად პროექტის 
მიმდინარეობის პერიოდში; (2) დროულად ასაჯაროებს შესაბამის და სათანადო ინფორმაციას, 
დაზარალებული პირებისთვის გასაგები და ადვილად ხელმისაწვდომი ფორმით; და (3) 
საშუალებას იძლევა დაზარალებული პირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების 
შესაბამისი მოსაზრებები გათვალისწინებული იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 
როგორიცაა პროექტის შემუშავება, შემარბილებელი ღონისძიებები, განვითარებასთან 
დაკავშირებული სარგებლისა და შესაძლებლობების და ასევე განხორციელებისას არსებული 
პრობლემების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება. 
 
114. AIP-ის მიზანია დაინტერესებული მხარეების მხრიდან აზიის განვითარების 
ბანკისადმი ნდობის გაზრდის ხელშეწყობა და მასში ასახულია გამჭვირვალობის და 
ანგარიშვალდებულების კუთხით ADB-ის ვალდებულება და დაინტერესებულ მხარეთა 
ჩართულობა და აღიარებს ადამიანთა უფლებას მოიძიონ, მიიღონ და გააზიარონ ინფორმაცია 
ADB-ის ოპერაციების შესახებ. ეს გულისხმობს, რომ აზიის განვითარების ბანკი ასაჯაროებს 
ინფორმაციას საკუთარი ოპერაციების შესახებ მკაფიოდ, დროულად და სათანადო ფორმით, 
რათა გააუმჯობესოს დაინტერესებულ მხარეთა საშუალება შინაარსობრივად იურთიერთონ 
აზიის განვითარების ბანკთან და ხელი შეუწყოს კარგ მმართველობას. AIP-ში არის 
გათვალისწინებული პრეზუმფცია, გამჟღავნების სასარგებლოდ იმ მხრივ, რომ ADB 
გაამჟღავნებს ინფორმაციას გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღნიშნული ინფორმაცია არ 
განეკუთვნება AIP-ით განსაზღვრულ გამონაკლისებს. უფრო მნიშნელოვანია, რომ ის 
ითვალისწინებს აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან მჭიდრო თანამშრომლობას მის 
მსესხებლებთან და კლიენტებთან ADB-ის პროექტებთან დაკავშირებით ორმხრივი 
კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად, პროექტის მხრიდან დაზარალებულ პირებთან და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან. ეს უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ დაზარალებულ 
პირებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს საშუალება ჰქონდეთ შინაარსობრივი წვლილი 
შეიტანონ პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებაში.  
 
115. CRP ადასტურებს, რომ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან განხორციელდა და 
ხორციელდება  კონსულტაციები. CRP აღნიშნავს, რომ EIA-სა და LARP-ებში მითითებულია, 
რომ აღნიშნული კონსულტაციებისგან მიღებული უკუკავშირები გათვალისწინებული იქნა 
პროექტის შედგენისას, გზის განლაგებაში შეტანილი ცვლილებების სახით, რათა მომხდარიყო 
განსახლების ზეგავლენის შემცირება, კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებიდან თავის 
არიდება და დამატებითი მიწისქვეშა გადასასვლელებით უზრუნველყოფა, ფეხით 
მოსიარულეთა და საქონლისათვის შეუზღუდავი მოძრაობისათვის.    

 
116. EIA-ში ზაქათკარიდან გუდაურამდე გზის დროებით გაუმჯობესებასთან 
დაკავშირებულ შეფასებაში დასმული საკითხები ცალკეა განხილული პუნქტებში 32-35.   
 
117. CRP აცნობიერებს, რომ დაზარალებული პირები ინფორმირებული იყვნენ მათი 
უფლებებისა და საჩივრების პროცედურებთან დაკავშირებით, საინფორმაციო ბუკლეტის 
ქართული ვერსიის მეშვეობით. აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხში 
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აღნიშნულია, რომ GRM-ების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება მოხდა EIA-ის მომზადებისას. 
საჩივრების მართვის კომიტეტები შეიქმნა მუნიციპალურ დონეზე და მათი საქმიანობა 
დოკუმენტირებულია პროექტის სოციალური და გარემოსდაცვითი მონიტორინგის 
ანგარიშებში.   

 
 
118. ADB-ის მენეჯმენტმა დაადასტურა, რომ EIA-ისა და EMP-ის პროექტისა და საბოლოო 
ვერსიის გასაჯაროება მოხდა 2018 წლის 4 დეკემბერსა და 2019 წლის 1 აპრილს. LARP-ების 
გასაჯაროება მოხდა ADB-ის ვებგვერდზე, ხოლო CRP-თვის ცნობილი გახდა რომ ქართული 
ვერსიების გასაჯაროება მოხდა გზების დეპარტამენტის ვებგვერდზე, და გზების 
დეპარტამენტის ოფისებში, მუნიციპალურ დონეზე.  თუმცა CRP-ის აქვს გონივრული 
შეკითხვები დაზარალებული პირებისთვის მიწოდებული წერილობითი მასალების 
მკაფიოობასთან და გააზრებადობასთან დაკავშირებით, და შესაბამისად მის ეფექტურობასთან 
დაკავშირებით შინაარსობრივი ჩართულობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით მაგ. 
ინფორმაცია, რომელიც მომზადებულ იქნა დაზარალებული პირებისათვის მათი უფლებების 
განმარტების მიზნით, LARP-ების ფარგლებში.    
 
119. The CRP-იმ ასევე განიხილა SEMP-ისა და TSEMP-ების არ-გასაჯაროების საკითხი და 
ისეთი SEMP-ების როგორიცაა  ნარჩენების განადგურების გეგმა, კულტურული 
მემკვიდრეობის მართვის გეგმა, ვიბრაციის მართვის გეგმა და ადგილობრივი კონტენტის 
მართვის გეგმა. SPS-ის გარემოსდაცვითი გარანტიები ადგენს, რომ განახლებული 
გარემოსდაცვითი შეფასებები (მათ შორის EMP) უნდა გასაჯაროვდეს დაზარალებული 
პირებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის25. CRP ასევე აღნიშნავს, რომ AIP-ის ერთ-ერთ 
პრინციპს წარმოადგენს პრეზუმფცია გასაჯაროების სასარგებლოდ.   
 
120. დასკვნა. CRP-იმ ვერ დაადგინა აზიის განვითარების ბანკის შეუსაბამობის პირველადი 
მტკიცებულება, კონსულტაციებისა და ჩართულობის შესახებ SPS-ის შესაბამის 
დებულებებთან. თუმცა, CRP-იმ დაადგინა პირველადი მტკიცებულება ADB-ის 
შეუსაბამობასთან SPS-ისა და AIP-ის გასაჯაროებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან.   
 

VI. დასკვნა და რეკომენდაცია  

121. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი დასაშვებობის ანალიზის შემდეგ, CRP 
ადასტურებს, რომ AMP-ის 179-ე პუნქტის შესაბამისად, საჩივარი აკმაყოფილებს 
დასაშვებობის კრიტერიუმებს, ფარგლებს და არ მიეკუთვნება AMP-ის 142-ე და 145-149 
პუნქტებში გაწერილ გამონაკლისებს. ფიქსირდება აზიის განვითარების ბანკის შეუსაბამობა 
მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან სხვადასხვა მიმართულებით, რაც საჩივარში იქნა 
წამოჭრილი მომჩივანი პირების მიერ და ასევე განსაზღვრულია წინამდებარე ანგარიშში. AMP-
ის 179-ე პუნქტის შესაბამისად, CRP ადგენს, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომ ნებისმიერმა 
აღნიშნულმა შეუსაბამობამ გამოიწვია, ან მოსალოდნელია რომ გამოიწვევს პირდაპირ და 
მატერიალურ ზიანს პროექტის შედეგად დაზარალებულ პირებზე, და შეუსაბამობა საკმაოდ 
სერიოზულია იმისათვის რომ დაინიშნოს შესაბამისობის ანალიზი. CRP ასევე ადასტურებს, 

 
25 სქოლიო6,გვ 16 და გვ 33, პუნქტი 17  
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რომ AMP-ის 180-ე პუნქტის შესაბამისად, მომჩივანმა პირებმა გამოიჩინეს კეთილსინდისიერი 
ძალისხმევა, პრობლემები გადაეწყვიტათ შესაბამის ოპერაციების დეპარტამენტთან.    
  
122. შესაბამისად, AMP-ის 179-ე და 180-ე პუნქტების თანახმად, CRP ადასტურებს საჩივრის 
დასაშვებობას შესაბამისობის ანალიზზე და რეკომენდაციას უწევს აზიის განვითარების 
ბანკის დირექტორთა საბჭოს მოახდინოს პროექტის შესაბამისობის ანალიზის ჩატარების 
ავტორიზება.  
 
/S/ელისეა გოზუნი 
თავმჯდომარე, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 
 
/S/აჟაი დეშპანდე 
წევრი, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 
 
/S/ჰალინა ვარდი  
წევრი, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
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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 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 მარშრუტის 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 ალტერნატივების მითითებით. 
საჩივრის საპირისპიროდ აცხადებდნენ, რომ ალტერნატივების ძირითადი შერჩევის 
კრიტერიუმები იყო გეოინჟინრული 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. 
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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 
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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 მიერ დაზარალებულ ადამიანებზე. 
 
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 
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მისაღწევად და მდგრადი ტურიზმის ღირებულების ხელშესაწყობად". 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. 
 
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. მრავალ 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. 
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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. 26 
ADB-ის ბოლო ცნობებში ნათქვამია, რომ ადგილობრივი თემების და მწვანე ალტერნატივის 
მხრიდან გამოთქმული შეშფოთების საფუძველზე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
უზრუნველსაყოფად, განხორციელებულია ყველა ღონისძიება, მათ შორის 
განხორციელებადობის შეფასება, 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 (NGO-ები, 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 

 
26 პუბლიკაციაში აღწერილია ეროვნული დონეზე ნებართვებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა. 



 
 
 
 
42 

 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით. შემარბილებელი ღონისძიებები და პროექტის 
იმპლემენტაციისთვის საჭირო დამატებითი ინფრასტრუქტურაც (მაგალითად, რუსეთ-
სომხეთის გაზსადენების გამოყოფა) სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული.  
 
მიმოწერა აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებთან და პროექტთან მიმოწერა  
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, 2020 
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). 



 

 
 
 
 

43 

 

 
აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის პასუხი 

 
 
საინფორმაციო წერილი 
ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი 
გენერალური დირექტორის ოფისი 
 

 
ვის:   ელისეა გ. გოზუნს 
          შესაბამისობის ანალიზის პანელის თავმჯდომარე 
  
         შიქსინ ჩენის მეშვეობით 
         ვიცე-პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 
ვისგან:  ევგენი ჟუკოვი 
  გენერალური დირექტორი, CWRD 
საკითხი:  სესხი 3803-GEO: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის 

პროექტი - მენეჯმენტის პასუხი  
 
 
I. შესავალი   
1. შესაბამისობის განხილვის პანელის ("CRP") თავმჯდომარის წერილის მეშვეობით, 2021 
წლის 11 იანვარს (დანართი 1), CRP-მ მოითხოვა მენეჯმენტის პასუხი შესაბამისობის 
ანალიზის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც საჩივრის მიმღებმა ოფიცერმა (CRO) 
ზემოხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით CRP-ს გადაუგზავნა 2020 წლის 31 დეკემბერს. 
საჩივარში მომჩივანი პირების წარმომადგენლად განსაზღვრული არიან მწვანე ალტერნატივის 
თანამშრომლები (ქალბატონი მანანა ქოჩლაძე და ქალბატონი მარიამ დევიძე), რომლებმაც 
მოითხოვეს მათი ვინაობის კონფიდენციალურად შენახვა.  
2. საჩივარი ეხება კლიმატისადმი მდგრადი ორზოლიანი გზის მშენებლობას ქვეშეთსა და 
კობს შორის დაახლოებით 23 კილომეტრის სიგრძით და 5 – კილომეტრიანი დამაკავშირებელ 
გზებს ჩრდილოეთ – სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტის ("პროექტი") 
ფარგლებში, რომელიც დამტკიცებული იქნა 2026 წლის 31 დეკემბერს. პროექტის მიზანია 
გააუმჯობესოს კავშირი, უსაფრთხოება და საარსებო საშუალებები ჩრდილოეთ–სამხრეთ 
დერეფნის მიმდებარედ, რომელიც დედაქალაქ თბილისს აკავშირებს ყაზბეგის რეგიონთან და 
არა მხოლოდ. გარემოსდაცვითი ზემოქმედების მხრივ პროექტს მინიჭებული აქვს A 
კატეგორია, იძულებითი განსახლების კუთხით - A კატეგორია, ხოლო ადგილობრივ 
მოსახლეობაზე ზემოქმედების კუთხით C კატეგორია. 
3. პროექტის აღმასრულებელი სააგენტოა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ("MRDI"), ხოლო განმახორციელებელი სააგენტო არის 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ("RD"). პროექტი თანადაფინანსებულია 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ("EBRD"). 
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4. საჩივრის თანახმად, პროექტი გაანადგურებს ხადის ხეობას, მის ლანდშაფტსა და 
კულტურულ მემკვიდრეობას და უარყოფით გავლენას მოახდენს ხალხის საარსებო 
საშუალებებზე. საჩივარში ნათქვამია, რომ ADB-მ სათანადოდ არ ჩაატარა გარემოსდაცვითი 
და სოციალური კომპლექსური კვლევა; გარემოზე ზემოქმედება და შემამსუბუქებელი 
ღონისძიებები სათანადოდ არ იქნა განსაზღვრული გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში 
(„EIA“); გაურკვეველია ადგილობრივი მოსახლეობის სარგებელი; ხოლო ზეგავლენა 
ტურიზმზე, გენდერულ და კულტურულ ასპექტებზე სათანადოდ არ არის 
გათვალისწინებული. მომჩივნები ასევე გამოთქვამენ შეშფოთებას მიწის შეფასებისა და 
კომპენსაციის საკითხთან დაკავშირებით. 
5. საჩივარში მოთხოვნილია, რომ CRP-მა (i) შეისწავლოს პროექტის გავლენა გარემოზე და 
მისი შესაბამისობა ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტთან (2009) ("SPS"); (ii) 
შეაფასოს პროექტის გავლენა მომჩივანთა საარსებო საშუალებებზე და ცხოვრების ხარისხზე; 
და (iii) განსაზღვროს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები. 
6. აღნიშნული ბრალდებები მოცემულია ქვემოთ მოცემულ III ნაწილში და შემდგომ 
დეტალებში განხილულია წინამდებარე წერილის მე-2 დანართში. ADB-ის სათანადო 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან შესაბამისობის აღწერა, კერძოდ, უსაფრთხოების 
მოთხოვნები 1: გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების მოთხოვნები; 2: SPS-ის იძულებითი 
განსახლება; და მისი ოპერაციების სახელმძღვანელო განყოფილება Fl წარმოდგენილია 
წინამდებარე წერილის მე-3 დანართში.  
7. მენეჯმენტი მკაფიოდ ადასტურებს წინამდებარე წერილის III ნაწილში, რომ აზიის 
განვითარების ბანკი მოქმედებს რელევანტური პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად, 
როგორც ამას ითვალისწინებს ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (2012) 178-ე 
პუნქტი ("AMP") და მიიჩნევს, რომ საჩივარი არ უნდა იქნას დაშვებული CRP-ის შესაბამისობის 
ანალიზზე, AMP-ის 179-180-ე პუნქტების შესაბამისად, იმ საფუძვლით, რომ: 

i. არ არსებობს ADB-ის ოპერაციული პოლიტიკისა და პროცედურების შეუსაბამობის 
დამადასტურებელი მტკიცებულებები (წინამდებარე წერილის III ნაწილი); 

ii. საჩივარში გამოთქმული პრეტენზიები ზიანის მიყენების შესახებ არის ზოგადი და 
სპეკულაციური ხასიათის და, როგორც ასეთი, საჩივარში არ არის წარმოდგენილი 
მტკიცებულებები, რომ ADB-ის მხრიდან მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან 
შეუსაბამობის გამო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანი მიადგა, ან სავარაუდოდ, 
მიადგება პროექტისგან დაზარალებულ პირებს ("AP") (წინამდებარე წერილის IV 
ნაწილი); და 

iii. ოპერაციების დეპარტამენტთან არ მომხდარა პრობლემების კეთილსინდისიერად 
მოგვარების ინსტრუმენტის სრულად გამოყენება. მომჩივნების წარმომადგენლებმა 
საჩივარს დაურთეს საკუთარი საადვოკატო დოკუმენტები, ასევე ორი მიმოწერა 
CWRD-სა და ბატონ გიგა ჩოხელს შორის, რომლებიც ამტკიცებს, რომ პროექტისგან 
დაზარალდა. ამ დოკუმენტაციით არ დასტურდება, რომ წინასწარი 
კეთილსინდისიერი მცდელობები გამოყენებული იქნა დაზარალებული პირების 
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(მინიმუმ ორი) მიერ ADB-სთან პრობლემების გადასაჭრელად (წინამდებარე წერილის 
V ნაწილი) 

8. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჯერ კიდევ არსებობს მომჩივან მხარესთან 
გონივრული კომუნიკაციის შესაძლებლობა, რათა მოხდეს პრობლემური საკითხების 
დეტალებზე სამუშაოდ. საჩივრის განხილვა უფრო მიზანშეწონილი იქნება პროექტის დონეზე, 
საჩივრების მართვის მექანიზმის საშუალებით ("GRM") პრობლემების სწრაფი გადაჭრის 
ხელშესაწყობად. 

II. ფონური ინფორმაცია  
 
9. პროექტში ADB-ის ჩართვამდე, 2017-2018 წლებში მთავრობის მიერ მომზადდა 
განხორციელებადობის წინასწარი და განხორციელებადობის შეფასებები, მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით. ამ კვლევებში განხილული იქნა ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის ყველაზე 
პრობლემატური ნაწილი, რომელიც ჟინვალიდან რუსეთის საზღვრამდე (დაახლოებით 100 კმ) 
გრძელდება. კვლევებმა აჩვენა, რომ ქვეშეთის კობთან დამაკავშირებელი გზის ცენტრალური 
მონაკვეთი (34 კმ) ჯვრის უღელტეხილის გავლით (ზღვის დონიდან 2 379 მეტრი) იყო ყველაზე 
პრობლემური და საჭიროებდა შემოვლით გზას, ხადის ხეობის გავლით. ამ კვლევების 
საფუძველზე, მთავრობამ დახმარების თხოვნით მიმართა ADB-სა და EBRD-ს ქვეშეთი-კობის 
დამაკავშირებელი ორზოლიანი გზის ასაშენებლად. ADB-მ და EBRD-მა ერთობლივად 
თავიანთი კომპლექსური კვლევები დაიწყეს 2018 წლის აპრილში. 
10. როგორც კი ADB და EBRD ჩაერთნენ პროექტში, დაიწყო ფართო კონსულტაციის 
დაგეგმვა, პირველი საჯარო შეხვედრა ჩატარდა 2018 წლის 14 მაისს, ADB-ის კომპლექსური 
კვლევის დაწყებიდან მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ. როგორც ეს ასახულია დაინტერესებულ 
მხარეთა ჩართულობის გეგმაში ("SEP") 27 , 2018 წლის აპრილიდან 2019 წლის ივნისამდე 
ჩატარდა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 45 ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობდა 
500-მდე მონაწილე, ხოლო განსახილველი თემები მოიცავდა გზის მარშრუტს და მისი 
პროექტის მახასიათებლებს, ასევე ზემოქმედებას გარემოზე, სოციალურ და ეკონომიკურ 
ფაქტორებზე და პროექტის სარგებელს. EIA-ის პროექტი გამოქვეყნდა 2018 წლის 4 დეკემბერს 
ADB-ის ვებსაიტზე, ხოლო საბოლოო EIA გამოქვეყნდა 2019 წლის 1 აპრილს, რათა 
დაინტერესებულ მხარეებს ჰქონოდათ საკმარისი დრო პროექტთან დაკავშირებით 
კომენტარის გასაკეთებლად. 
11. SPS-ის შესაბამისად, ჩატარდა კონსულტაციები დაზარალებულ პირებთან და სოფლის 
მაცხოვრებლებთან (დღეის მონაცემებით კონსულტაციებში 285-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო 
მონაწილეობა) 28 , ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებთან (მათ შორის მწვანე ალტერნატივა), აკადემიურ წრეებთან დარგობრივ 

 
27 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (ხელმისაწვდომია RRP დოკუმენტების ლინკიდან)  
 
28 დაახლოებით 695 ადამიანი ცხოვრობს გზის მიმდებარე სოფლებში, რომელთაგან დაახლოებით 277 ადამიანი ცხოვრობს, 
ნახევარი წლის განმავლობაში ხადის ხეობაში (2019 წლის შეფასებები). დანარჩენი მოსახლეობა ცხოვრობს ქვეშეთში (199), 
არაქვეთში (212) და კობში (7). 
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ექსპერტებთან და ეროვნულ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. საზოგადოების 
ჩართულობით პროექტში მიღწეული იქნა ისეთი გაუმჯობესებები, როგორიცაა 1) წკერეს 
გვირაბის მონაკვეთის გაფართოება; 2) რამდენიმე  მიწისქვეშა გადასასვლელის დამატება; 3) 
სოფელთან დამაკავშირებელი გზების გაუმჯობესება; 4) ეკო-სისტემის მხარდაჭერის 
საშუალებები; 5) ბიზნესის მომზადების შესაძლებლობების გათვალისწინება პროექტში 
ადგილობრივი თემებისთვის; და 6) გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში არსებული მიწის 
ნაკვეთებისთვის გაზრდილი კომპენსაციები. უფრო მეტიც, ADB-მ მოახდინა სრული 
განაკვეთით, ადგილზე მომუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის ჩართვა 
პროექტში, ადგილობრივ თემებთან მუდმივი და სრულფასოვანი დიალოგის 
ხელშეწყობისათვის, საჩივრების გადაწყვეტისათვის და საარსებო საშუალებების შემდგომი 
განვითარების შესაძლებლობების შესწავლისათვის.29 
12. გარდა ამისა, კონსულტაციებში მონაწილე სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს პროექტის მხრიდან გარემოზე 
ზემოქმედების შემცირებასა და შერბილებაში ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმისა და 
ფიზიკური და კულტურული რესურსების შეფასების ანალიზისა და გაუმჯობესების გზით. 
სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობამ ხელი შეუწყო EIA-ის და მისი გარემოსდაცვითი 
მართვის გეგმის გაუმჯობესებას (2019 წ.) და განხორციელდა დამატებითი წინა სამშენებლო 
სამუშაოები, როგორიცაა: (i) შემოდგომის ჩიტების კვლევები (დასრულებულია), (ii) 
სამუშაოებისათვის ეკოლოგიური კლერკებისა და კულტურული მემკვიდრეობის 
დამკვირვებლების დაქირავება სამშენებლო სამუშაოების გასაკონტროლებლად (მიმდინარე) 
და (iii) კულტურული მემკვიდრეობის ადგილების კვლევები (მიმდინარე). SPS-ის 
შესაბამისად, მოხდა კონსულტაციების შედეგების დაფიქსირება და ასახვა EIA-ში, მიწის 
შესყიდვისა და განსახლების გეგმებში („LARP“) და პროექტის საერთო მასშტაბსა და 
დიზაინში. 
13. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, პროექტის 
შესახებ საჯარო ინფორმაციის ადრეულ შემუშავებასა და გასაჯაროებას ADB-ის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის შესაბამისად („AIP“). ეს მოიცავს პროექტის საინფორმაციო 
ბუკლეტს, ხშირად დასმულ კითხვებს და პროექტის რუქებს და ვიდეოებს, რომლებიც 
ხელმისაწვდომია როგორც ინგლისურ ისე ქართულ ენებზე. ინფორმაცია რეგულარულად 
განახლდება და ქვეყნდება როგორც ADB-ისა და RD-ის ვებსაიტებზე, ასევე მუნიციპალურ და 
ადგილობრივ ოფისებში (დანართი 4). 2020 წლის ივლისიდან RD-მ შეიმუშავა სპეციალური 
ვებ-გვერდი და სოციალური მედიის კონტენტი ხელმისაწვდომია ქართულ და ინგლისურ 
ენებზე, რათა უზრუნველყოს პროექტის შესახებ სიახლეების რეგულარული მიწოდება და 
ფართო ცნობიერების უზრუნველყოფა. 30 RD, ADB და EBRD აგრძელებენ თანამშრომლობას 
პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან და აწვდიან მათ ინფორმაციას უახლეს მოვლენებთან 
დაკავშირებით. 

 
29 TA 9552-GEO: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტის მომზადება. 
30 პროექტის ვებ-გვერდი: https://kveshetikobiroad.ge/en/ (წვდომა 2021 წლის 18 იანვარს). საპროექტო ინფორმაცია ასევე 
ხელმისაწვდომია Facebook, Instagram, Twitter,და YouTube-ის მეშვეობით. 
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14. პროექტის მართვისა და მშენებლობის ზედამხედველობის (PMCSC) კონტრაქტი 2019 
წლის ივნისში გაფორმდა UBM Uluslararasi Birlesmis Musavirlik A.S.-თან და PMCSC-ის 
მობილიზება მოხდა 2019 წლის აგვისტოში. პროექტის სამშენებლო სამუშაოების 
განსახორციელებლად ორი კონტრაქტი გაფორმდა  (i) China Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd.-
დან 2019 წლის აგვისტოში (გზის მონაკვეთი); და (ii) China Railway Tunnel Group Co., Ltd.-თან 
2019 წლის სექტემბერში (გვირაბის მონაკვეთი).  სამუშაოების კონტრაქტორის 
აღჭურვილობისა და პერსონალის მობილიზაცია და დროებითი გზებისა და ობიექტების 
მშენებლობა მნიშვნელოვნად შეფერხდა COVID-19 პანდემიის გამო. CP-01R კონტრაქტისთვის, 
მუდმივი სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის ოქტომბერში კობის ჩრდილოეთ ნაწილში, საგანგებო 
გვირაბის გათხრებით. CP-02 კონტრაქტისთვის, მუდმივი სამუშაოები, სავარაუდოდ, 
დაიწყება 2021 წლის გაზაფხულზე. 

III. ADB-ის პოლიტიკასა და პროცედურებთან შესაბამისობა  
1.შესაბამისობა SPS-ის მოთხოვნებთან. 1. გარემოს დაცვა 
15. პროექტის ალტერნატივების შესწავლა. საჩივარში გამოთქმულია პრეტენზია, რომ (i) 
პროექტის ალტერნატივები არ იქნა სათანადოდ შესწავლილი და (ii) ალტერნატიული 
მარშრუტების შეფასება, ეფექტურობის ანალიზი და გზის დეტალური მარშრუტი არ იქნა 
გასაჯაროებული. 
16.  EIA-ის მიერ შეფასებული ალტერნატიული მარშრუტები შეირჩა დაახლოებით 
ორწლიანი კვლევების შედეგების საფუძველზე, რომელიც ჩატარდა 20-ზე მეტი ექსპერტისგან 
დაკომპლექტებული გუნდის მიერ (პუნქტი 9). მთავრობის მიერ ჩატარებული პირველადი 
ანალიზის შედეგად, საპროექტო ჯგუფის მიერ განისაზღვრა მარშრუტის დაახლოებით 40 
ვარიანტი და შემდეგ შემცირდა ცხრა ალტერნატიულ მარშრუტამდე. შემდგომი 
განხორციელებადობის შეფასების საფუძველზე, გამოვლენილი მარშრუტების რაოდენობა 
შემცირდა ოთხ ალტერნატიულ მარშრუტამდე, სამ ალტერნატიულ დერეფანში: ორი 
გუდაურში / განისის ხეობაში არ იქნა მიჩნეული მიზანშეწონილად, ძირითადად სრული 
გარემო გეოლოგიური პირობების გამო, რაც გვირაბის მშენებლობის უსაფრთხოებას 
შეუქმნიდა მაღალ რისკებს და შესაძლო მნიშვნელოვანი გავლენა ექნებოდა ყაზბეგის 
ეროვნულ პარკზე (ახალი გზის დაახლოებით 6 კმ გაივლიდა პარკზე).   ხადის ხეობაში 
გეოლოგიური პირობები მისაღები იყო და შესაბამისად, იგი ითვლებოდა ერთადერთ მისაღებ 
დერეფნად პროექტისთვის. განხორციელებადობის შეფასების დროს, ხადის ხეობის დერეფანი 
კიდევ უფრო დაიხვეწა სამი შესაძლო მარშრუტამდე. მრავალრიცხოვანმა ყოვლისმომცველმა, 
მრავალ კრიტერიუმზე დამყარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საბოლოოდ შერჩეული გზის 
საბოლოო მარშრუტი ყველაზე ნაკლებ გავლენას ახდენს როგორც სოციალურ, ასევე 
ეკოლოგიურ გარემოზე. 
17. ADB-ის პროექტში ჩართვისთანავე განხორციელდა ტექნიკური და უსაფრთხოების 
კომპლექსური კვლევა, განხორციელებადობის წინასწარი და განხორციელებადობის 
შეფასებების ფარგლებში, ხოლო საინჟინრო პროექტი მომზადდა მთავრობის მიერ მსოფლიო 
ბანკის დაფინანსებით (სქოლიო 3). აღნიშნული კომპლექსური კვლევის საფუძველზე და SPS-
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ის შესაბამისად, EIA-მ გადასინჯა განხორციელებადობის წინასწარი შეფასებების  დროს 
გამოვლენილი 9 ალტერნატიული ვარიანტი (ნაწილი III), მათ შორის არანაირი პროექტის 
ალტერნატივა, ასევე პროექტის ადგილმდებარეობა, გეგმა, ტექნოლოგია და კომპონენტები და 
მათი შესაძლო ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედება. EIA-იმ დაადგინა, რომ გზის 
საბოლოო განლაგება და მარშრუტი შერჩეული იქნა SPS პოლიტიკის მე-6 პრინციპის 
შესაბამისად. 
18. პროექტის ალტერნატივები ინტენსიურად განიხილეს დაინტერესებულ მხარეებთან 
2018 წლის აპრილიდან 2019 წლის ივლისის ჩათვლით. თბილისში ჩატარდა სპეციალური 
შეხვედრები საპროექტო გეგმის კონსულტანტთან, გარემოს დაცვისა და სოციალურ 
კონსულტანტებთან, განმახორციელებელ სააგენტოსთან და ADB / EBRD პროექტის 
გუნდებთან. პროექტის დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის მწვანე ალტერნატივის, 
თხოვნების საპასუხოდ, ADB-მ თავის ვებგვერდზე 2019 წლის ივლისში გამოაქვეყნა 
დაინტერესებული მხარებისთვის მარშრუტის ალტერნატიული ვარიანტების შეფასების 
მოკლე მიმოხილვა (დანართი 5), რომელშიც აღწერილია საპროექტო გზის განლაგებასთან 
დაკავშირებული პროცესი, პარამეტრები, ანალიზები და დასკვნები.  როგორც EIA-ში და 
ალტერნატივების მოკლე მიმოხილვაშია აღწერილი, შეფასებისას გამოყენებული იქნა 
მრავალი ინფორმაცია, მათ შორის ოროგრაფია, გეოლოგიური რისკები, ბუნებრივი 
საფრთხეები, დასახლებებზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და ბუნებრივ 
გარემოზე ზემოქმედება. 
19. ტურიზმის, კულტურული და გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. საჩივარში 
ნათქვამია, რომ პროექტმა სათანადოდ არ შეაფასა გავლენა დაზარალებული ადამიანების 
საარსებო საშუალებებზე, პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური და გენდერული გავლენის 
ჩათვლით. 
20. SPS-ის შესაბამისად, EIA მოიცავდა ეკონომიკური გარემოს შეფასებას (ნაწილი E3), ასევე 
სოციალურ და კულტურულ რესურსებს (ნაწილი E4), რომელიც დაფუძნებულია საველე 
გამოკვლევებზე და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებზე. LARP-ის მომზადების 
ფარგლებში ასევე განხორციელდა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების სოციალურ – 
ეკონომიკური აღწერა. თემის წევრებს ეცნობათ პროექტის მოცულობისა და გეგმის (პუნქტი 11) 
და პროექტის ფარგლებში გამოიყო სპეციალური დაფინანსება თემის განვითარების 
ინიციატივების (მაგ., სოციალური ინფრასტრუქტურა; ამბულატორიული დახმარება) 
მხარდასაჭერად. გარდა ამისა, ხადის ხეობაში ჩატარდა დაახლოებით 11 ფოკუს ჯგუფის 
დისკუსია და 185 სწრაფი საოჯახო კვლევა, 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის იანვრამდე, 
რათა მომხდარიყო საზოგადოების კონკრეტული საჭიროებებისა და განვითარების 
პრიორიტეტების განსაზღვრა. თემის საჭიროებების აღნიშნული შეფასება, რომელიც 
მომზადებულია სანდო რეგიონალური სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ, გამოყენებული 
იქნება ხადის ხეობის გენერალური გეგმის მომზადებისას (პუნქტი 21). 
21. საგზაო მოძრაობის მოშლა, კლიმატის არახელსაყრელი პირობები, უსაფრთხოების 
საფრთხეები და მგზავრობის დიდი დრო მნიშვნელოვან ხელისშემშლელ ფაქტორებს 
წარმოადგენს ტრანსპორტის მზარდი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად და რეგიონის 
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ტურისტული პოტენციალის გამოსაყენებლად.31  მთავრობამ შეიმუშავა რეგიონის ტურიზმის 
სტრატეგია, რომელმაც ღირებულების ჯაჭვის ანალიზის მეშვეობით განსაზღვრა რიგი 
შესაძლებლობები და პრიორიტეტული ინტერვენციები. 32   გასაუმჯობესებელ სფეროთა 
ჩამონათვალში მოხვდა  ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ნაკლებობა, სასტუმროების 
არაადეკვატური მომსახურება და გიდებისთვის ტრენინგების ნაკლებობა. მოხდა 
კონსულტაციების გავლა ტურისტულ კომპანიებთან, ასოციაციებსა და ადმინისტრაციასთან 
(ჩატარდა ხუთი სესია), რათა მომხდარიყო შემოთავაზებული მრავალ ფუნქციური 
ვიზიტორთა ცენტრისა და შემოთავაზებული ხადის ხეობისა და მისი შემოგარენის ტურიზმის 
სტრატეგიის შემუშავების საკითხების განხილვა33.   დაინტერესებული მხარის წინადადების 
საფუძველზე, აღმასრულებელმა სააგენტომ გადაწყვიტა არ შემოფარგლულიყო მხოლოდ 
ტურიზმის სტრატეგიით და მოემზადებინა სრულყოფილი და სავალდებულო გენგეგმა ხადის 
ხეობისათვის (ზონირებისა და მიწათსარგებლობის ჩათვლით), რომელიც განსაკუთრებულ 
ყურადღებას გაამახვილებს ბუნებაზე და კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულებებზე. 
გენგეგმა შემუშავდება 2021 წელს, ADB– ის მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს შეინარჩუნოს 
ბალანსი თემის განვითარების მისწრაფებებსა და ლანდშაფტის შენარჩუნების მიზნებს 
შორის.34 
22. პროექტი შეეხება პროექტის მომზადებისას გამოვლენილ გენდერულ საკითხებს, რაც 
მოიცავდა სოფლებს შორის კავშირის გაუმჯობესებას ყველა სეზონისთვის გათვლილი გზის 
მეშვეობით, საგზაო უსაფრთხოების მახასიათებლებისა და ცნობიერების გაზრდას და 
ტურიზმთან დაკავშირებულ საქმიანობის მხარდაჭერას და ტრენინგის შესაძლებლობების 
ხელშეწყობას. გენდერული სამოქმედო გეგმა მომზადდა პროექტის ბენეფიციარებთან და 
მთავრობის წარმომადგენლებთან კონსულტაციის საფუძველზე. გენდერული სამოქმედო 
გეგმა მოიცავს აქტივობებს, რომელიც მხარს უჭერს (i) გენდერზე მორგებულ და სოციალურად 
ინკლუზიური დიზაინის მახასიათებლებს პროექტის ფარგლებში შექმნილ ყველა 
ინფრასტრუქტურაში, (ii) ღონისძიებებს ქალთა სამუშაოზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და 
ტრენინგის შესაძლებლობების მისაღებად, როგორც განმახორციელებელ სააგენტოში, ისე 
ხადის ხეობის ვიზიტორთა ცენტრში, და (iii) გენდერის მიხედვით დაყოფილი პროექტის 
პროგრესისა და მიღწევების მონიტორინგსა და ანგარიშგებას. განმახორციელებელი სააგენტო 
შემდგომ განახორციელებს საჭირო ზომებს, რათა ხელი შეუწყოს პროექტის ზონაში მცხოვრებ 
ქალების ჩართულობას პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებაში გენდერული 
თანასწორობის პრინციპების შესაბამისად. 

 
31  GeoWel Research. 2015. ტურიზმის სექტორი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში: არსებული გამოწვევები და განვითარების 
პოტენციალი.  
32 მსოფლიო ბანკი. 2014. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ტურიზმის განვითარების სტრატეგია 2015-2020. გამოუქვეყნებელი  
33 კონსულტაციები გაიმართა შპს Geoland-თან, საქართველოს ეკო ტურიზმის ასოციაციასთან, საქართველოს მთების გიდების 
ასოციაციასთან, მთის მდგრადი ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის ასოციაციასთან და საქართველოს ტურიზმის 
ასოციაციასთან  
34 ამჟამად ხდება ტექნიკური მითითებების შემუშავება (პირველადი პროექტი ხელმისაწვდომია). განაცხადების მიღება დაიწყება 
2021 წლის მარტში. 
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23. ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებები. საჩივარში ნათქვამია, რომ 
EIA არ მოიცავს საბაზისო კვლევებს და ადეკვატურად არ განსაზღვრავს გარემოზე 
ზემოქმედებას და შემარბილებელ ღონისძიებებს. 
24. ჰაერის ხარისხი, ხმაური და ვიბრაცია. SPS-ის შესაბამისად, EIA-ის მომზადებისას 
შეფასდა პოტენციური დაბინძურება, ხოლო დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის 
მიდგომები და ტექნოლოგიები გამოყენებული იქნა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკისა და 
მსოფლიო ბანკის 2007 წლის გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად („EHS სახელმძღვანელო მითითებები“). ჩატარდა 
საბაზისო კვლევები ჰაერის ხარისხისა და ხმაურის შესახებ, რაც შეესაბამება EHS 
სახელმძღვანელოს. EIA-ში მოცემული სტანდარტების საფუძველზე, მშენებლობის დროს 
დაბინძურების მართვა მოხდება EMP-ის იმპლემენტაციის გზით, რომელიც 
გათვალისწინებულია სამუშაოების კონტრაქტებში. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და 
ხმაურის მოდელირება განხორციელდა ყველა რეცეპტორისთვის და აჩვენებს შედეგებს 
როგორც ეროვნული, ასევე EHS სახელმძღვანელო პრინციპების საპირისპიროდ. ჰაერის 
ხარისხისთვის, აზოტის დიოქსიდის (NO2) შემთხვევაში მხოლოდ ერთი გადაჭარბება იყო 
ნავარაუდევი 2043 წელს. ხმაურისთვის, საერთო 344 საცხოვრებელი რეცეპტორიდან, 2028 
წელს დაფიქსირდა 19 პოტენციური გადაჭარბება, საიდანაც 12 შეადგენდა ერთ დეციბელს ან 
ნაკლებს. გზის ექსპლუატაციის დროს, ხმაურის ზემოქმედების მართვა და შერბილება 
მოხდება ხმაურის ბარიერების შექმნით. განხორციელების პროცესში კიდევ უფრო დაიხვეწება 
ხმაურის ბარიერების ზუსტი კონფიგურაცია და სპეციფიკაციები, გადაჭარბებული რისკის 
აღმოსაფხვრელად. 
25. ვიბრაციის მოდელირება განხორციელდა პროექტის ზემოქმედების ზონის ყველა 
ნაგებობისთვის მათი ვიბრაციისადმი მგრძნობელობის და გერმანიის სტანდარტების 
შესაბამისად (DINB4150-3) 35. კონსერვატიული ბარიერის მინიმალური ლიმიტის (2.5 მმ / წმ) 
გადაჭარბება არ დაფიქსირდა მაღალი ვიბრაციული აქტივობებისთვის, როგორიცაა 
დამუშავება, აფეთქება და კომპაქტირება. მშენებლობის დროს ვიბრაციის ეფექტების მართვა 
და შემსუბუქება განხორციელდება ყველა ობიექტის მდგომარეობის გამოკვლევით, გზის 
განლაგებიდან 25 მეტრში, სამუშაოების კონტრაქტორების მიერ მოხდება მშენებლობის 
ვიბრაციის მართვის გეგმების, სამუშაოების თითოეული მონაკვეთისთვის საცდელი 
პროგრამების შემუშავება, ზედამხედველობის კონსულტანტის მონიტორინგი და კონტროლი. 
და ბოლოს, მშენებლობის ალტერნატიული მეთოდების შერჩევისას არ უნდა მოხდეს 
ლიმიტის გადაჭარბება. 
26. გრუნტის განადგურების ადგილები, ასფალტისა და ბეტონის სადგურები. SPS-ის 
მოთხოვნების შესაბამისად, EIA-ში გათვალისწინებული იქნა მოთხოვნები ნარჩენების 
ეკოლოგიურად სუფთა გზით განადგურებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების შედეგებმა განსაზღვრა და შეაფასა ზემოქმედება გრუნტის 

 
35 Deutsches Institut fur Normung E.V. (DIN), 2016 წლის გამოცემა, დეკემბერი 2016 - ვიბრაცია შენობებში - ნაწილი 3: ზემოქმედება 
ნაგებობებზე. 
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ნარჩენების ყველა დროებითი ადგილისთვის და დაადგინა ნარჩენების განკარგვის 
ადგილების შერჩევისა და მართვის სპეციფიკური პროცედურები. ვერანაირი ნარჩენი 
გრუნტის განთავსების განლაგება ვერ იქნება საბოლოოდ განსაზღვრული ეროვნული 
სააგენტოების ნებართვის გარეშე, როგორც ეს აღწერილია დამტკიცების ეროვნულ პირობებში. 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურები და ნებართვების ეროვნული პროცესი 
უკვე ეფექტური და მტკიცე აღმოჩნდა, გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ 
ბოლოდროინდელი განაცხადების უარყოფის გათვალისწინებით, ხადის ხეობაში 
შეთავაზებული ორ ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით. EIA-ში მითითებული დამტკიცების 
პროცესი ასევე სპეციფიკურია მოთხოვნების კუთხით და მასში მითითებულია რომ გრუნტის 
განთავსების ადგილების შერჩევა უნდა მოხდეს სოფლის მცხოვრებლებთან კონსულტაციების 
შედეგად. გრუნტის განკარგვის თითოეულ ადგილთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს 
ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა, სანამ მოხდება აღნიშნული ადგილების დამტკიცება 
ADB-ის მიერ. EIA მოიცავს ანალოგიურ პროცედურას ასფალტისა და ბეტონის სადგურების 
დაყენების კუთხითაც.  
27. ზაქათკარიდან გუდაურამდე არსებული გზა დროებით გაუმჯობესდება მშენებლობის 
პროცესში, რათა შესაძლებელი გახდეს გრუნტის ნაგავსაყრელთან მისვლა და ასევე სხვა 
სამშენებლო მიზნებისთვის, რომელიც ექვემდებარება EMP მოთხოვნებს. საბაზისო 
მონაცემები შეგროვდა და შესაძლო ზემოქმედება შეფასებულ იქნა EIA-ში. სპეციფიკური 
მეთოდის შესახებ დოკუმენტაციას მოამზადებენ სამუშაოების კონტრაქტორები ყველა 
დროებითი გზისთვის, რომლებიც სამუშაოების დაწყებამდე განიხილება და დამტკიცდება 
სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტის მიერ. როგორც ეს მითითებულია EIA-ში და 
განხილულ იქნა ადრე ჩატარებული კონსულტაციების დროს, გუდაურში არსებული გზა 
მომავალში გახდება მუდმივი. აღნიშნულის განხილვა და შესწავლა მოხდება 2021 წელს, ხადის 
ხეობის გენგეგმის მომზადებისას, ხეობის ინტეგრირებული განვითარების 
უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, განმახორციელებელი სააგენტო გააგრძელებს გზის 
შესაძლო სოციალური და გარემო ზემოქმედების შესწავლას, შეიმუშავებს შემარბილებელ 
ღონისძიებებს და დამატებით კონსულტაციებს გამართავს დაზარალებულ პირებთან. 
საბოლოოდ მოხდება გზის მონაკვეთის EIA-ისა და LARP-ის განახლება, ქონების შეფასებებით, 
მიწის მიმდინარე საბაზრო ღირებულებისა და მიწის გარდა სხვა აქტივების ჩანაცვლების 
ღირებულების შესაბამისად". 
28. გეოლოგიური და კლიმატური ცვლილებები. SPS-ის შესაბამისად, გეოლოგიური და 
კლიმატური რისკები და პოტენციური ზემოქმედებები, ზვავების, მეწყერების და 
ღვარცოფების ჩათვლით, შეფასებულია და შეჯამებულია EIA-ში. გეოლოგიური რისკები 
შეფასდა, როგორც დერეფნის შეფასების ნაწილი, სიღრმისეული გეოინჟინრული კვლევებისა 
და ფართო საველე სამუშაოების საშუალებით (პუნქტი 16). ასევე ჩატარდა კლიმატის რისკის 
დეტალური შეფასება საპროექტო გზისთვის 2050 წლამდე პერიოდის განმავლობაში, იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ დიზაინის სპეციფიკაციები ყოფილიყო მომავალი კლიმატური 
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პირობების ადექვატური. 36  კლიმატის ადაპტაციის ღონისძიებები მოიცავს: (i) გვირაბების 
გაყვანას, ბუნებრივი საფრთხეების მოსალოდნელი მზარდი რისკის თავიდან ასაცილებლად, 
(ii) ტროტუარის ახალ სტრუქტურას მომავალში გაზრდილი დღე-ღამური ტემპერატურის 
რისკის შესამცირებლად, (iii) საყრდენი კედლების შენარჩუნებას და მასიური მოძრაობისგან 
დაცვას და (iv) სათანადო დრენაჟის სისტემები ნალექების უკიდურესი ზრდის საპასუხოდ. 
29. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. საჩივარში ნათქვამია, რომ (i) EIA არ მოიცავდა 
კულტურული მემკვიდრეობის ადეკვატურ შეფასებას და (ii) ბუნდოვანია ის ღონისძიებები, 
რომელიც საჭიროა კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შესამსუბუქებლად და 
შეიძლება ისინი განხორციელდეს ძალიან გვიან. 
30. SPS-ის შესაბამისად, EIA ითვალისწინებს ზომებს ფიზიკური კულტურული 
რესურსების შენარჩუნებისა და მათი დაზიანებისგან ან განადგურებისგან პრევენციისათვის,  
კონსულტაციებისა და საველე კვლევების მეშვეობით, რომლებიც ექსპერტებმა ჩაატარეს 
ზემოქმედების შეფასების მიზნით. ეს მოიცავდა (i) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 
ეროვნული რეესტრის გადახედვას, (ii) ეროვნული და საერთაშორისო კულტურული 
ლანდშაფტის აღნიშვნების განხილვას (რომელშიც ხადის ხეობა არ არის მითითებული) და (iii) 
ადგილობრივ საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებს, მათ 
შორის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან 
("NACHP"). როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, საბოლოო მარშრუტის/გზის მარშრუტის შერჩევა 
განხორციელდა ოპციონერული შეფასებისა და ეტაპობრივი მიდგომის საშუალებით, რათა 
თავიდან ყოფილიყო აცილებული ზემოქმედება ყველა ცნობილ კულტურულ 
მემკვიდრეობაზე. როგორც EIA-შია მითითებული (ნაწილი F8.7), მხოლოდ ექვსი ცნობილი 
ნარჩენი37 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი მდებარეობს გზიდან 50 მეტრში და არც ერთი 
მათგანი არ იქნება პროექტის პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ. პროექტის ფარგლებში 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვა შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად საქმიანობად: (i) 
ცნობილ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედების შერბილება და მართვა; (ii) 
მშენებლობის-წინა გამოკვლევები და შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის განხორციელება; 
და (iii) დამატებითი ღონისძიებები NACHP-ის მიერ დამტკიცებული პირობების 
მხარდასაჭერად. 
31. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ვიბრაციის ზემოქმედების 
შესამსუბუქებლად, EMP მოითხოვს, რომ ჩატარდეს თითოეული სამუშაო მონაკვეთის 
საცდელი პროგრამები და ამ ადგილების ვიბრაციის მონიტორინგი, რათა დადგინდეს რომ არ 
ხდება დაშვებული ლიმიტების გადაჭარბება და სამუშაო კონტრაქტორების მიერ უნდა 
მომზადდეს ვიბრაციის მართვის გეგმები ( პუნქტი 25). EIA-მ გაითვალისწინა ჯერჯერობით 
დაუდგენელი არქეოლოგიური ადგილების აღმოჩენის ალბათობა და, შესაბამისად, დაამატა 

 
36 კლიმატის ცვლილების შეფასება (ხელმისაწვდომია RRP ჩამონათვალთან დაკავშირებულ 
დოკუმენტებში)  
37  არც ერთი ეს ადგილი არ არის შეტანილი ეროვნული მნიშვნელობის ადგილების 
ჩამონათვალში (იხილეთ EIA, ნაწილი E.4.5.2) 
 



 

 
 
 
 

53 

 

შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურა, ასევე მშენებლობის ზედამხედველობის 
საკონსულტაციო ჯგუფში კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლის ჩართვლის 
მოთხოვნა. შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურა ახლა უკვე მოქმედებს და კულტურული 
მემკვიდრეობის დამკვირვებელი უკვე ჩართულია. NACHP-თან მჭიდრო კოორდინაციით 
პროექტის მთელ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს წინასწარი მშენებლობის საველე კვლევები. 
კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებელი ასევე გააკონტროლებს სამუშაოებს ადგილზე, 
სადაც შესაძლოა პოტენციური ზემოქმედება მოხდეს ცნობილ ადგილებზე, ისევე როგორც 
მიწისქვეშა უცნობი ადგილების მიწის სამუშაოების დროს. კულტურული მემკვიდრეობის 
დამკვირვებელი, როგორც სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტის თანამშრომელი, 
უფლებამოსილია გუნდის ხელმძღვანელს შეაჩერებინოს სამუშაოები და უზრუნველყოს 
დამატებითი გარანტიები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით. 
32. NACHP-მა პროექტზე თანხმობა გასცა მისივე წერილით N217 / 3158 (დანართი 6). 
თანხმობის ფარგლებში,  აუცილებელია გზის მშენებლობის განმავლობაში განხორციელდეს 
არქეოლოგიური მონიტორინგი. თანხმობის პირობები ითვლება უკვე შესრულებულად, 
რადგან მონიტორინგი უკვე ხორციელდება. გარდა ამისა, პროექტის ტერიტორიის 
კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის აღიარებით და დაინტერესებული 
მხარეებისგან, მათ შორის მწვანე ალტერნატივისგან მიღებული უკუკავშირის 
გათვალისწინებით, განმახორციელებელმა სააგენტომ NACHP ჩართო  პროექტისთვის 
კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის მომზადებაში. ეს გეგმა შეადგენს პროექტის 
არეალში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების / ადგილების სრულ რეესტრს, 
განსაზღვრავს მათ ფიზიკურ მდგომარეობას და მოამზადებს რეკომენდაციებს მათი დაცვასა 
და კონსერვაციასთან დაკავშირებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. NACHP-
ის მხრიდან სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს როგორც გზის 
განლაგებას/მარშრუტს, ასევე დროებით ობიექტებს. SPS- ისა და ეროვნული მოთხოვნების 
შესაბამისად, მაღალი მნიშვნელობის მქონე ობიექტების გამოვლენის შემთხვევაში, ამან 
შეიძლება უზრუნველყოს გზის პროექტის და მარშრუტის ცვლილება. 
2. შესაბამისობა SPS-ის მოთხოვნებთან -2: იძულებითი განსახლება  
33.  მიწის შეფასება და კომპენსაცია. საჩივარში ნათქვამია, რომ (i) ინფორმაციის 
ნაკლებობაა მიწის კომპენსაციის პროცესისა და ხალხის უფლებებთან დაკავშირებით და (ii) 
მიწის ფასები არ იყო მოლაპარაკებული მიწის მესაკუთრეებთან. 
34. SPS-ის შესაბამისად, განმახორციელებელი სააგენტო აქტიურად და სრულფასოვნად 
თანამშრომლობდა დაზარალებულ პირებთან განსახლების საკითხებზე, პროექტის 
მომზადების მთელი პროცესის განმავლობაში, რაც ასახულია დაინტერესებული მხარეების 
ჩართულობის გეგმასა და LARP-ებში. ინფორმაცია მიეწოდებოდა საზოგადოებას ინგლისურ 
და ქართულ ენებზე (LARP-ებისა და GRM ბროშურის ჩათვლით) მუნიციპალურ და 
ადგილობრივ ოფისებში და ონლაინ რეჟიმში პროექტის ვებ-გვერდის საშუალებით (სქოლიო 
4). განმახორციელებელმა სააგენტომ LARP- ის განხორციელების მიზნით, 2020 წელს, სულ 
მცირე, ყოველთვიურად მოინახულა საპროექტო ადგილები, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც მოქმედებდა გადაადგილების შეზღუდვები COVID-19 პანდემიის გამო. მისი შექმნის 
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დღიდან, პროექტის GRM ეფექტურად მუშაობს, მიუხედავად COVID-19 პანდემიით 
გამოწვეული გარემოებებისა: დღეის მონაცემებით დაზარალებული პირების მიერ შეტანილ 
იქნა სულ 24 საჩივარი, აქედან 16 საჩივარი დაიხურა (67%) და 8 საჩივარი მიმდინარის კვლევა 
და გადაწყვეტა ამჟამად მიმდინარეობს (33%). საჩივრების აღრიცხვას, კვლევასა და 
გადაწყვეტას ყოველთვიურად აკონტროლებს ADB-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში 
ჩართული კონსულტანტი, განმახორციელებელ სააგენტოსთან, სამუშაოს კონტრაქტორებთან 
და მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტთან შეხვედრების საშუალებით. 
35. განმახორციელებელმა სააგენტომ მოახდინა შემფასებელთა ჯგუფის ჩართვა, მიწის 
შესყიდვისა და განსახლებისთვის საჭირო შეფასების ჩასატარებლად. მიწა შეფასებულია 2019 
წლის საბაზრო ტარიფებზე უფრო მეტა, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს პოტენციური 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების მხრიდან კომპენსაციაზე უარის თქმის შემთხვეები და 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ხალხზე არ იმოქმედოს წინასაპროექტო ხელახალმა 
ზონირებამ, რამაც შეიძლება განაპირობოს მიწის ღირებულება და კომპენსაცია, ნორმალური 
სამთავრობო პროცესების ფარგლებში. ახალი გაუმჯობესებები, როგორიცაა შენობები, 
შეფასებულია SPS-ის შესაბამისად, სრული ჩანაცვლების ღირებულებით. დამატებით 
ღონისძიებად, ADB-მ წამყვან საერთაშორისო შემფასებელ ფირმას დაავალა შერჩეული მიწის 
ნაკვეთების დამოუკიდებელი შეფასების ჩატარებს, რათა გარიგების რეალური ისტორიის 
საფუძველზე აჭარბებს საბაზრო ღირებულებებს საბოლოო შეფასებისას, რომელიც 
განსაზღვრულ იქნა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შემფასებლების მიერ. LARP 
განხორციელების მოწინავე ეტაპზეა, 2021 წლის 1 თებერვლის მონაცემებით, მიწის ნაკვეთების 
68%-ის შესყიდვა უკვე განხორციელდა. 
დ. ADB-ის მხრიდან მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობით გამოწვეული 
პირდაპირი და მატერიალური ზიანის დასტურის არარსებობა   
36. CRP-ის განხილვაზე დასაშვებად, საჩივარში უნდა იყოს წარმოდგენილი 
მტკიცებულება, რომ სავარაუდო შეუსაბამობამ გამოიწვია ან შესაძლოა რომ გამოიწვიოს 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებზე პირდაპირი და მატერიალური ზიანი (AMP, 
პუნქტი 179). ამ შემთხვევაში, როგორც დეტალურადაა განმარტებული  წინამდებარე წერილის 
III ნაწილში, მომჩივანი პირების მხრიდან პრეტენზიები არ არის გამოწვეული ADB-ის 
მხრიდან მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობით. უფრო მეტიც, ეს ბრალდებები 
ზოგადი და სპეკულაციური ხასიათისაა, უარყოფითი ზემოქმედების შესახებ კონკრეტული 
მტკიცებულების წარმოდგენის გარეშე, რაც მოხდა, ან, სავარაუდოდ, მოხდება. საჩივარში 
ნათქვამია: 

• „პროექტი საფრთხეს უქმნის უნიკალურ ხეობას’’ (გვ. 1) 
• „ახალმა საავტომობილო გზამ შესაძლოა ხელიც კი შეუშალოს ხალხს საკუთარ 

მიწებამდე მისვლაში’’  (გვ. 2) 
• „ხმაურთან და დაბინძურებასთან დაკავშირებით საბაზისო კვლევების ნაკლებობა და 

ექსპლუატაციის ფაზაში ზემოქმედების გაუთვალისწინებლობა,  რომელიც 
წარმოდგენილია ESIA-ში, არ იწვევს ნდობას’’  (გვ 2) 
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• „გარკვეული თემებისთვის ხმაური და ჰაერის დაბინძურების დონე შეიძლება WHO-ის 
მიერ დადგენილ სტანდარტებზე უფრო მაღალი იყოს’’ (გვ 2) 

• „ადგილობრივი ტურისტული კომპანიები გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ ახალი გზა 
შეამცირებს ტურისტულ შესაძლებლობებს’’ (გვ 3) 

• მიწის კომპენსაციის პროცესი წარმოადგენს „ადგილობრივების შეშფოთების საგანს’’ 
(გვ 4) 

• „არსებობს საშიშროება, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შემამსუბუქებელი ღონისძიებები 
(რომელმაც უნდა შეამციროს ზემოქმედება კულტურული მემკვიდრეობის 
ადგილებზე) ძალიან გვიან შემუშავდება და / ან საჭიროების შემთხვევაში საერთოდ 
შეუძლებელი იქნება პროექტის  მარშრუტის შეცვლა’’ (გვ 5); 

• „არ არსებობს მკაფიო პასუხი თუ როგორ გეგმავს (პროექტის ინიციატორი) გრუნტის 
განკარგვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას’’ (გვ 5) 

37. CRP-ის ანალიზზე დასაშვებობისათვის საჭიროა იმის დადასტურებას, რომ არსებობს 
ძლიერი მიზეზობრივი კავშირი შეუსაბამობასა და პროექტზე ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირთა 
პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს შორის, რაც მოხდა, ან შეიძლება მოხდეს (AMP-ის 
პარაგრაფი 147). ამ შემთხვევაში საჩივარში გამოთქმული პრეტენზიები ზიანის მიყენების 
შესახებ ჰიპოთეტურია, იმის დემონსტრირების გარეშე, რომ ასეთი ზიანი გონივრულად 
მოსალოდნელია. უფრო მეტიც, ზიანის მიყენებასთან დაკავშირებული ბრალდებები ზოგადი 
ხასიათისაა, არ უკავშირდება ზემოქმედების კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებსაც პირები 
შეიძლება განიცდიდნენ. როგორც ჩანს, საჩივარი თავად ადასტურებს, ზიანის კონკრეტული 
აღწერილობის არარსებობას, რომელიც მოხდა ან შესაძლოა მოხდეს, CRP-დმი მიმართვაში, 
რომ შეაფასოს პროექტის გავლენა საარსებო საშუალებებზე და ცხოვრების ხარისხზე. იმის 
გამო, რომ არ არის წარმოდგენილი მიყენებული ან სავარაუდო ზიანის მტკიცებულება, 
საჩივრის გადაწყვეტა უფრო მიზანშეწონილი იქნება პროექტის GRM-ის დონეზე. 
ე. პრობლემების გადასაწყვეტად კეთილსინდისიერი ძალისხმევის გაგრძელება  
38.  AMP ითვალისწინებს, რომ დასაშვებობის დასადგენად,  მოხდეს იმ დაზუსტება, 
მომჩივნების მხრიდან ჰქონდა თუ არა ადგილი პრობლემების კეთილსინდისიერად 
გადაწყვეტის მცდელობებს ოპერაციების დეპარტამენტთან.  თუ ასეთი მცდელობებს ადგილი 
არ ჰქონია,  არ მომხდარა, AMP ადგენს, რომ საჩივარი გადაეგზავნება ოპერაციების 
დეპარტამენტს (AMP-ის პარაგრაფი 180). გარდა ამისა, AMP ადგენს, რომ საჩივრების შეიძლება 
მოხდეს "(i) ნებისმიერი ჯგუფისგან, რომელიც მოიცავს ორ ან მეტ ადამიანს მსესხებელ 
ქვეყანაში, სადაც მდებარეობს ADB-ის პროექტი ან სესხის მიმღები ქვეყნის მიმდებარე წევრ 
ქვეყანაში, რომლებიც პირდაპირ, მატერიალურად და უარყოფითად დაზარალდნენ (ii) 
ამგვარი დაზარალებული პირების ადგილობრივი წარმომადგენლის მიერ ... თუ საჩივრის 
შეტანა ხდება წარმომადგენლის მიერ, საჩივარში მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული იმ პირთა 
ვინაობა, ვისი სახელითაც ხდება საჩივრის შეტანა და უნდა იქნას წარმოდგენილი 
მტკიცებულება, რომ ისინი წარმოადგენენ აღნიშნულ პირებს (AMP-ის პუნქტი 138). " 
39. ამ შემთხვევაში საჩივარი არ წარმოადგენს იმის მტკიცებულებას, რომ ადგილი ჰქონდა 
კეთილსინდისიერ მცდელობას CWRD-თან დავის გადასაწყვეტად სულ მცირე ორი მომჩივანი 
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პირის მხრიდან. როგორც ქვემოთ დეტალურად არის აღწერილი, საჩივარს დანართად ერთვის 
10 წინა კომუნიკაცია, რომელთაგან რვა წარმოადგენს მომჩივანთა წარმომადგენლის 
საადვოკატო მასალებს და, როგორც ასეთი, არ წარმოადგენს მომჩივანთა მხრიდან დავის 
მოგვარების კეთილსინდისიერ მცდელობას.  დარჩენილი ორი კომუნიკაცია მიღებულ იქნა 
ერთი და იმავე პირისგან და თითოეულ შემთხვევაში CWRD-მ არსებითი და დროული 
რეაგირება მოახდინა. 
40. კონკრეტულად, საჩივარს თან ერთვის შემდეგი დანართი: 

• მწვანე ალტერნატივის ორი წერილი აზიის განვითარების ბანკს 2019 წლის 6 
სექტემბრის და 2020 წლის 4 სექტემბრის, შესაბამისი პასუხებით, რომელიც თარიღდება 
2019 წლის 3 ოქტომბრით და 2020 წლის 25 სექტემბერი; 

• მწვანე ალტერნატივის 2020 წლის 30 მარტის ერთი წერილი საქართველოს პრემიერ 
მინისტრს და სახალხო დამცველს, ასლით აზიის განვითარების ბანკს და ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს; 

•  ერთი პეტიცია და ოთხი მოხსენებითი ანგარიში და პოზიციის გამოსახატი 
დოკუმენტი, მომზადებული მწვანე ალტერნატივის და კონკრეტული ექსპერტების 
მიერ („ანგარიში ADB AGM-თვის 2019’’, „ექსპერტის დასკვნა ქვეშეთი-კობის გზასთან 
დაკავშირებით 2019’’, „ანგარიში ქვეშეთი-კობის გზასთან დაკავშირებთ 2020’’, და ESIA 
ხარისხის ანალიზი, მ. გვილავა, ქართული ენა’’)’ 

• ერთი ელექტრონული წერილი გიგა ჩოხელისგან, თითქოსდა ხადის ხეობის 10 
მცხოვრების სახელით აზიის განვითარების ბანკს, რომელიც თარიღდება 2019 წლის 18 
ნოემბრით და 2019 წლის 27 დეკემბრის საპასუხო წერილი. არც ერთ პირს, რომელთა 
სახელითაც თითქოსდა წარმოადგენდა გიგა ჩოხელი, არ მოუმართავს ADB-თვის ან 
შეუვსია საჩივარი პროექტის GRM-ის მეშვეობით, რომელიც გადაწყვეტილა.  
 

41.  ამ წერილების გარდა, ADB-მ ამ პროექტის ფარგლებში სულ ოთხი საჩივარი მიიღო 
დაზარალებული პირებისგან, რომელთაგან ორი დაიხურა, ხოლო ორი არის მოკვლევის და 
გადაჭრის პროცესში. ეს ოთხი საჩივარი უკავშირდება მიწის კომპენსაციას და LARP-ში 
შეტანას. 
42. ჩვენი საკომუნიკაციო ჩანაწერები და პროექტის საჩივრების აღრიცხვის დოკუმენტი 
მიუთითებს, რომ არცერთ დაზარალებულ პირს არ მიუმართავს ADB-თვის ან შეუვსია 
საჩივარი პროექტის GRM-ის საშუალებით, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებზეც 
საუბარია წინამდებარე საჩივარში. CWRD ასევე გამოეხმაურა დაზარალებული პირებს ყველა 
კომუნიკაციას და მზად არის განაგრძოს მათთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 
ურთიერთობა პროექტის წარმატებით განხორციელების უზრუნველსაყოფად. 
43. ამასთან, CRP- სთვის აღნიშნული საჩივრის წარდგენის შემდეგ, ADB- მ 20 საჩივარი 
მიიღო მწვანე ალტერნატივისგან, 15 წკერის მაცხოვრებლისგან (სახელები და ხელმოწერები 
მითითებულია). არცერთი პირი, რომელსაც თითქოსდა წარმოადგენდა მწვანე ალტერნატივა, 
არ დაკავშირებია ADB-ის და არ შეუვსია  საჩივარი პროექტის GRM-ის საშუალებით. 
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44. ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ADB და მომჩივნებს ჯერ არ მიუღწევიათ იმ 
ეტამდე, რომ CVVRD-სა და მომჩივნებს ჰქონოდეთ კეთილსინდისიერი დისკუსიის საშუალება 
კონკრეტული საჩივრების არსებითად გადაჭრისთვის. CWRD ინარჩუნებს კონტაქტს ყველა 
დაზარალებულ პირთან, რომლებმაც დაუკავშირდნენ წერილებისა და პირად განხილვების 
მეშვეობით. ADB-ის საქართველოს მუდმივმა მისიამ გამოჰყო პერსონალი და სრული 
განაკვეთით მომუშავე კონსულტანტი (საჩივრების მართვაზე ორიენტირებული), რომელთან 
დაკავშირებაც შეუძლიათ მომჩივნებს, თარჯიმნის საჭიროების გარეშე. პროექტის გუნდის 
წევრია ასევე სრული განაკვეთით, ადგილზე მომუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
ოფიცერი, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივ თემებთან უწყვეტ, შინაარსობრივ და 
ყოველდღიურ ურთიერთობას (პუნქტი 11). 
45. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მენეჯმენტი (i) ადასტურებს, რომ გარკვეულ 
დაზარალებულ პირებს ჰქონდათ თავდაპირველი მცდელობები საკუთარი პრობლემები 
გაეჟღერებინათ CWRD-თან, რომელთა უმეტესობა დაკავშირებულია LARP-თან და ძალიან 
აქტუალურია; და  (ii) მიიჩნევს, რომ უფრო მიზანშეწონილი იქნება თუ აღნიშნული საჩივრის 
შესაბამისად გადაწყვეტა მოხდება პროექტის დონეზე არსებული GRM-ის მეშვეობით, რაც 
უფრო ეფექტური იქნება (პუნქტი 34). 
ვ. საჩივრის დასაშვებობა  
46.  დასმული საკითხები, რჩევა იგივე მოსაზრებაზე, რომ  პროექტი მომზადებულია და 
ხორციელდება ADB-ის პოლიტიკისა და პროცედურების სრული დაცვით. სქემა არსებობს და 
ზედმიწევნით ხორციელდება, რათა პროექტი განხორციელდეს სრულ შესაბამისობაში.  
47. მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული საჩივარი CRP-ის ანალიზისთვის 
მიზანშეუწონელია, იმის გათვალისწინებით, რომ (1) არ არსებობს მტკიცებულებები (i) ADB-
ის მხრიდან მის პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობასთან დაკავშირებით და (ii) 
შეუსაბამობამ გამოიწვია ან შესაძლოა გამოიწვიოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი 
პროექტით დაზარალებულ პირებზე. უფრო მეტიც, ამ ეტაპზე ნაადრევია დასკვნების გამოტანა 
იმასთან დაკავშირებით, მოხდა თუ არა ოპერაციების დეპარტამენტთან სადავო საკითხები 
გადასაჭრელად კეთილსინდისიერი მცდელობის სრულად გამოყენება. მენეჯმენტი 
მზადყოფნას გამოთქვამს, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი განმარტებები მიაწოდოს 
CRP-ს. 

დანართები:  
1. CRP-ის წერილი მენეჯმენტის პასუხის მოთხოვნით  
2. საჩივარში დაფიქსირებული პრეტენზიები და მენეჯმენტის პასუხი  
3. ADB-ის SPS-თან შესაბამისობა და ოპერაციული სახელმძღვანელო, ნაწილი F1  
4. პროექტის ოფისის ფოტოები ქვეშეთში, დუშეთში და ყაზბეგში  
5. დოკუმენტი დაინტერესებული პირებისათვის: მარშრუტი ალტერნატივების შეფასება  
6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილება და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოს შეფასება  
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ასლები: ენტონი კენეტ მაკდონალდსი, აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც წარმოადგენს 
საქართველოს 
დეივიდ კავანო, ალტერნატიული აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც წარმოადგენს 
საქართველოს  
ვუჩონგი უმი, გენერალური დირექტორი: ამავდროულად შესაბამისობის ოფიცრის უფროსი, 
SDCC 
ნიანშან ჟანგი, გენერალური დირექტორის მოადგილე, CWRD 
დონგ-სუ პიო, დირექტორი, CWTC 
ბრიუს დანი, დირექტორი, SDSS  Kostradia Muklisa Emzita, გენერალური მრჩევლის ასისტენტი, 
OGC 
შეინ როზენტალი, საქართველოში მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორი GRM 
ჯესპერ პეტერსონი, მრჩეველი და დირექტორი, CWOD-PSG   
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დანართი 1: CRP-ის წერილი მენეჯმენტის პასუხის მოთხოვნით 
 

                                                                            წერილი 
 
CRP2021 EG04 
11 იანვარი 2021 
 
ვის: ჩიქსინ ჩენს 
        ვიცე-პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 
ვისგან: ელისეა ჯი. გოზუნი 

შესაბამისობის ანალიზის პანელის თავმჯდომარე და ამავდროულად შესაბამისობის 
ანალიზის პანელის ოფისის ხელმძღვანელი  

საკითხი: საჩივარი სესხთან 3802-GEO დაკავშირებით: ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის           
(ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტი (პროექტი ნო 51257-001) - მენეჯმენტის პასუხის მოთხოვნა  
 ____________________________________________________________________________________  

1. წინამდებარე წერილს თან ვურთავთ საჩივარში, რომელშიც მოთხოვნილი 
შესაბამისობის ანალიზი, რომელიც შესაბამისობის ანალიზის პანელის მიერ მიღებულ 
იქნ 2021 წლის 6 იანვარს, ზემოხსენებული პროექტის ფარგლებში. გთხოვთ, 
გაითვალისწინოთ, რომ მომჩივანი პირების მიერ მოთხოვნილ იქნა მათი ვინაობის 
კონფიდენციალურობის დაცვა. 

2. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის, 2012 (AMP) 178-ე პუნქტისა და 
ოპერაციული სახელმძღვანელოს L1/OP ნაწილის 71-ე პუნქტის შესაბამისად, CRP-მ 
განახორციელა პირველადი შეფასება და ადასტურებს, რომ საჩივარი ხვდება 
შესაბამისობის ანალიზის ფუნქციის მანდატში 

3. წინამდებარე წერილით, მენეჯმენტს ვთხოვთ წარმოადგინოს მისი პასუხი 
თანდართულ საჩივართან დაკავშირებით 2021 წლის 9 თებერვლამდე AMP-ის 178-ე 
პუნქტის შესაბამისად. მენეჯმენტის პასუხი უნდა მოიცავდეს მტკიცებულებას რომ (i) 
ADB მოქმედებდა ბანკის პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად; ან (ii) არსებობს 
მნიშნველოვანი დარღვევები ADB-ის ქმედებასთან ან უმოქმედობასთან მიმართებაში, 
ბანკის პოლიტიკისა და პროცედურების შესრულების კუთხით, მაგრამ მენეჯმენტს 
სურს ქმედებების განხორციელება რათა შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოს 
შესაბამისობა. 

4. ასევე სასარგებლო იქნება, თუ მენეჯმენტის პასუხში წარმოდგენილია იქნება 
ინფორმაცია ADB-ის მენეჯმენტისა და განმახორციელებელი სააგენტოს მოცემულ 
მომენტამდე და/ან ამჟამად არსებული ძალისხმევის შესახებ, საჩივარში დასმული 
პრობლემური საკითხების მოგვარების კუთხით.  
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5. CRP-მ ცალკე აცნობა აღნიშნულის შესახებ საქართველოს მთავრობას, საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს მეშვეობით, ისევე როგორც აზიის განვითარების ბანკის 
აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს წინამდებარე 
საჩივარში.  

დანართი: შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა 
 
ასლი ეგზავნება:  
ენტონი მაკდონალდს, აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც წარმოადგენს 
საქართველოს 
ნიანშან ჟანგს, უფროსი ოფიცერი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი 
 

 
 
 

შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა 
 

 
 
შესაბამისობის ანალიზის ოფიცერს   
ADB-ის შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
მანილა, ფილიპინები 
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ელ-ფოსტა: amcro@adb.org    
 
ძვირფასო ოფიცერო,  
 
მოგმართავთ თხოვნით, დაიწყოთ შესაბამისობის ანალიზის პროცესი, რათა დარწმუნდეთ, 
რომ 23 კილომეტრიანი ქვეშეთი-კობის 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 მარშრუტის 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 ალტერნატივების მითითებით. 
საჩივრის საპირისპიროდ აცხადებდნენ, რომ ალტერნატივების ძირითადი შერჩევის 
კრიტერიუმები იყო გეოინჟინრული 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. 
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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 მიერ დაზარალებულ ადამიანებზე. 
 
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 
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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". 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 
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ინვესტირება და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო საშუალებების სულ მცირე 1%-ით 
გაუმჯობესების ვერ-უზრუნველყოფა კი აბსოლუტურად მიუღებელი პრაქტიკაა. 
 
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. მრავალ 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. 38 
ADB-ის ბოლო ცნობებში ნათქვამია, რომ ადგილობრივი თემების და მწვანე ალტერნატივის 
მხრიდან გამოთქმული შეშფოთების საფუძველზე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
უზრუნველსაყოფად, განხორციელებულია ყველა ღონისძიება, მათ შორის 

 
38 პუბლიკაციაში აღწერილია ეროვნული დონეზე ნებართვებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა. 
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განხორციელებადობის შეფასება 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 (NGO-ები, 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 
იმპლემენტაციისთვის საჭირო დამატებითი ინფრასტრუქტურაც (მაგალითად, რუსეთ-
სომხეთის გაზსადენების გამოყოფა) სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული.  
 
მიმოწერა აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებთან და პროექტთან მიმოწერა  
გთხოვთ, იხილოთ თანდართული მიმოწერა  
GA წერილები და აზიის განვითარების ბანკისთვის მიწერილი პასუხები  
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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, 2020 
წერილი აზიის განვითარების ბანკის ადგილობრივ ოფისს, 2020 წლის 31 მარტი 
წერილი ადგილობრივი მოქალაქეებისგან   
 

I. წერილი ადგილობრივი მოქალაქეებისგან, 2019 წლის 1 აგვისტო, გაეგზავნა 
პროექტის ლიდერს კამელ ბოუჰმადს, აზიის განვითარების ბანკის 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის გავლით 

II. 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). 
 
 
დანართი 2: საჩივარში გამოთქმული ბრალდებები და მენეჯმენტის პასუხი 

საჩივარი მენეჯმენტის პასუხი 
1. ხადის ხეობის დაზიანება და არასრულყოფილი 

ალტერნატივები 
ადგილობრივმა მოსახლეობამ სახელმწიფო 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს მიმართა თხოვნით, 
გაერკვიათ, თუ რა გზით იქნებოდა შესაძლებელი ხადის 

SPS-ის შესაბამისად, EIA მოიცავს ალტერნატივების ფართო 
შეფასებას და ასახავს პროცესს, რომლის მიხედვითაც 
განხორციელდა მარშრუტის საბოლოო შერჩევა, 
განხორციელებადობის წინასწარი და განხორციელებადობის 
შეფასებებიდან დაწყებული და შემდეგ საბოლოო 
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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 მარშრუტის 
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 ალტერნატივების მითითებით.  
 
საჩივრის საპირისპიროდ აცხადებდნენ, რომ 
ალტერნატივების ძირითადი შერჩევის კრიტერიუმები იყო 
გეოინჟინრული 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. 

განლაგებამდე (EIA-ის ნაწილი III). მთელი პროცესის 
განმავლობაში ჩატარდა კონსულტაცია და განხორციელდა 
ცვლილებები, რაც პრაქტიკულად იყო შესაძლებელი, 
საზოგადოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 
(მაგალითად, ცკერის გვირაბის მონაკვეთის 100 მ-ით 
გაგრძელება). მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურებულია, 
რომ ხადის ხეობის გარეთ მარშრუტის გაყვანა მოთხოვნილი 
იყო ადგილობრივების მიერ, 20 საერთაშორისო და 
ეროვნული ექსპერტის მიერ ორი წლის განმავლობაში 
ჩატარებულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ ხადის ხეობის 
გზის გაყვანა შეუძლებელი იყო. 
გზის მარშრუტის შერჩევის პროცესი მკაფიოდ იქნა 
აღწერილი EIA-ში, სადაც ნაჩვენებია ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცესის 
საწყისი 40 ვარიანტიდან საბოლოო გეგმამდე. ამ პროცესის 
ფარგლებში ასევე შეისწავლეს არსებული გზის განახლება და 
ასევე ბევრად უფრო გრძელი გვირაბის შექმნა, მაგრამ 
შეუძლებელი აღმოჩნდა. შერჩეული საბოლოო მარშრუტი 
ექსპერტების მიერ აღიარებულია სეისმურად უსაფრთხოდ 
და ასევე ექნება მცირედი გავლენა მგრძნობიარე 
რეცეპტორებზე. აღსანიშნავია, რომ შერჩეული განლაგება 
კონკრეტულად მოიცავს ელემენტებს, რომლებიც უშუალოდ 
არის ორიენტირებული ლანდშაფტისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის ზემოქმედების თავიდან აცილებასა და 
შემცირებაზე, მათ შორის მოჭრილი მონაკვეთები, 
ტოპოგრაფიის გამოყენება ვიზუალური ზემოქმედებისგან 
დასაცავად, თაღოვანი ხიდის დამატება პროექტში და 
კულტურული მემკვიდრეობის ცნობილ ძეგლებზე 
ნებისმიერი გავლენის თავიდან აცილება. 
ამას გარდა, დაინტერესებული მხარეების გამოხმაურების 
საფუძველზე, რომლებიც ითხოვდნენ დამატებით 
ინფორმაციას EIA-ის მომზადების პროცესში მარშრუტის 
შერჩევასთან დაკავშირებით, მომზადდა დაინტერესებული 
მხარეების მოკლე მიმოხილვა პროცესის ზედმიწევნით 
ასახსნელად, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო როგორც 
ინგლისურ, ასევე ქართულ ენაზე (ამ მემორანდუმის 
დანართი 4) და ინტენსიურად იქნა გაზიარებული, მათ შორის 
მწვანე ალტერნატივასთან. 
ჩატარდა მრავალი საკონსულტაციო სესია, შეჯამდა როგორც 
EIA, ასევე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა 
(RRP- სთან დაკავშირებული დოკუმენტი), ასევე ჩატარდა 
კონკრეტული საკონსულტაციო შეხვედრები იმ 
ალტერნატივების განსახილველად, რომლის დროს მოხდა 
შერჩევის პროცესის სიღრმისეული განხილვა. შეხვედრებს 
ესწრებოდნენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და 
ADB-ის წარმომადგენლები. RD-ის ხელმძღვანელობა 
დაესწრო ორ შეხვედრას 2018 წლის აგვისტოსა და 2018 წლის 
სექტემბერში ადგილობრივ მოსახლეობასთან, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (მათ შორის მწვანე 
ალტერნატივა) და ასევე ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს და 



 
 
 
 
68 

 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებთან, 
CENN-ისა და National Trust for Georgia-ის თხოვნის 
საფუძველზე, ხოლო მწვანე ალტერნატივას მიეცა 
შესაძლებლობა, მიეწოდებინა ანგარიშების ასლები 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის. 
დაბოლოს, EIA გასაჯაროებული იქნა მთელი 120 დღის 
განმავლობაში, SPS-ის მოთხოვნების შესაბამისად, ამ 
პერიოდის განმავლობაში არ მომხდარა პირდაპირი 
უკუკავშირი და ნაბეჭდი ეგზემპლარები ხელმისაწვდომი 
იყო ყაზბეგსა და დუშეთში, ადგილობრივ ოფისებში, მაგრამ 
ამ პერიოდის განმავლობაში არც უკუკავშირი იქნა 
მიღებული. 
როგორც ვრცლად აღნიშნულია RRP-ში და EIA-ში, 
გუდაურში გამავალ არსებულ გზასთან დაკავშირებულია 
მრავალი გამოწვევა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ 
ხშირად იკეტება ჯავრის უღელტეხილი, დიდთოვლობისა და 
ზვავსაშიშროების გამო (44 დღე) საშუალოდ 2012-2016 
წლებში) და ეს საშიშია (89 დაზიანება 2012-2017 წლებში). ეს 
ნიშნავს, რომ ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში 
რეგიონული ზრდა შეზღუდულია აღნიშნული 
ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების პრობლემების გამო. 
გაუმჯობესებული გზა უდავოდ მოუტანს რეგიონს 
კეთილდღეობას. სტეფანწმინდაში (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში) სასტუმროს და სხვა ტურისტული 
ოპერატორები მნიშვნელოვნად ისარგებლებენ 
გაუმჯობესებული პროექტით მთელი წლის განმავლობაში. 
 

2. საარსებო საშუალებებზე ზემოქმედება 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.  
 

როგორც ვრცლად აღნიშნულია RRP-ში და EIA-ში, 
გუდაურში გამავალ არსებულ გზასთან დაკავშირებულია 
მრავალი გამოწვევა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ 
ხშირად იკეტება ჯავრის უღელტეხილი, დიდთოვლობისა და 
ზვავსაშიშროების გამო (44 დღე) საშუალოდ 2012-2016 
წლებში) და ეს საშიშია (89 დაზიანება 2012-2017 წლებში). ეს 
ნიშნავს, რომ ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში 
რეგიონული ზრდა შეზღუდულია აღნიშნული 
ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების პრობლემების გამო. 
გაუმჯობესებული გზა უდავოდ მოუტანს რეგიონს 
კეთილდღეობას. სტეფანწმინდაში (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში) სასტუმროს და სხვა ტურისტული 
ოპერატორები მნიშვნელოვნად ისარგებლებენ 
გაუმჯობესებული პროექტით მთელი წლის განმავლობაში. 
ხადის ხეობაში, გაუმჯობესებული მისასვლელი გზა უფრო 
მეტ სარგებელს მოიტანს საარსებო შესაძლებლობების 
განვითარების კუთხით სახლების მფლობელებისთვის, 
რომელთაც შეეძლებათ მთელი წლის განმავლობაში დარჩნენ 
სახლში და ასევე ხელს შეუწყობს დასაქმების 
შესაძლებლობებს, ისეთ ადგილებში როგორიცაა გუდაური, 
რაც ამჟამად შეუძლებელი იყო.  გარდა ამისა, 
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შემოთავაზებული ვიზიტორთა ცენტრის ჩართვა პროექტის 
ფარგლებში (რომლის ზუსტი არსი განისაზღვრება), 
მიუხედავად იმისა, რომ მოკრძალებულია პროექტის მთლიან 
ღირებულებასთან შედარებით, იგი იქცევა ეფექტური 
ცენტრად, საიდანაც მოხდება პირდაპირი ეკონომიკური 
სარგებლის მიიღება. იმის გათვალისწინებით, რომ 
ადგილობრივი მოსახლეობა შედარებით მცირეა, 
მნიშვნელოვანი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ამ 
ინფრასტრუქტურამ ფიზიკურ პირებს, განსაკუთრებით იმის 
გათვალისწინებით, რომ დაფინანსება გამოიყოფა პროექტის 
ფარგლებშიც, რათა ადგილობრივი თემებისთვის 
უზრუნველყოს საარსებო საშუალებების განვითარება, 
ტრენინგის უზრუნველყოფა, დამატებითი 
ინფრასტრუქტურის შექმნა (მაგ. მცირე გზები ან ნიშნები) 

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. 

ზემოქმედების შეფასებისათვის შეგროვდა საბაზისო 
მონაცემები. ხმაურის მხრივ, საბაზისო მონიტორინგი (24 
საათზე მეტი, WBG EHS– ის სახელმძღვანელო მითითებების 
შესაბამისად) განხორციელდა არსებულ გზასთან ახლოს ან 
მის მიმდებარედ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში  
ხმაურის კანონიერი ზღვარი არსებობს, WBG EHS 
სახელმძღვანელო ლიმიტები იქნა გამოყენებული ADB-ის 
მიერ SPS მოთხოვნის შესაბამისად. 
პროექტის ტერიტორიაზე ხმაურის მონიტორინგის მიზანი 
იყო ხმაურის მოდელისა და მშენებლობის საწყისი 
მონაცემების მიწოდება. მონიტორინგი ჩატარდა სამი 
ადგილას ქვეშეთში და ერთ ადგილას არახვეთში (მანძილი 2 
კმ-ზე ნაკლები). კობში კიდევ ერთი ნიმუში იქნა აღებული. ეს 
ადგილები შეირჩა, რადგან მათზე გავლენას ახდენს უკვე 
მოძრაობის ხმაურის მაღალი დონე და ამიტომ საჭირო იყო 
მონაცემები იმის დასადგენად, იქნებოდა თუ არა 
განსხვავებული WBG EHS სტანდარტების გამოყენება (3dB 
შემწეობის გამოყენება საბაზისო დონეებზე, სადაც 
სახელმძღვანელო მითითებები უკვე გადაჭარბებულია). 
ხადას ხეობაში, იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს 
გზა (მხოლოდ ხრეშის ბილიკი), ხეობაში ხმაურის 
მონიტორინგის საჭიროება არ მიიჩნიეს აუცილებლად, 
რადგან ხეობაში არ არსებობს ხმაურის წერტილოვანი წყარო 
და მობილური წყაროებიც თითქმის არ არსებობს (საგზაო 
მოძრაობა მოიცავს დღეში რამდენიმე მანქანსა). შესაბამისად, 
მშენებლობის დროს, ხმაურის დონე შეფასდება WBG EHS– ის 
სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად 45 dBA (ღამის 
ხმა) და 55dBA (დღის ხმაური). 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოსახლეობის უმეტესი 
ნაწილი ცხოვრობს ქვეშეთსა და არახვეთში არსებული გზის 
გვერდით, და მიუხედავად იმისა, რომ EIA-ში არ მოხდა 
ხადის ხეობაში ზემოქმედების შეფასება, ხმაურის ძირითადი 
ზემოქმედება მაინც ფიქსირდება ხეობის გარეთ და 
მოსახლეობის ძირითად ცენტრებში. 
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ჰაერის საბაზისო მონიტორინგი ჩატარდა ოთხ ადგილას, ორი 
ქვეშეთში, ერთი არახვეთში და ერთი კობში - ყველა 
არსებული გზის მიმდებარედ. მონიტორინგი 
განხორციელდა ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად, რაც 
მისაღებია WBG EHS სახელმძღვანელო პრინციპების 
შესაბამისად. WBG EHS ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო 
მითითებებში კონკრეტულად ნათქვამია, რომ ”პროექტებმა,  
ჰაერის მნიშვნელოვანი ემისიებით და ზემოქმედებით, უნდა 
უზრუნველყონ ზემოქმედების შემცირება იმის 
უზრუნველყოფით, რომ: ემისიები არ იწვევს 
დამაბინძურებლების კონცენტრაციას, რომლებიც აღწევს ან 
აღემატება ატმოსფერული ხარისხის შესაბამის 
სახელმძღვანელო პრინციპებსა და სტანდარტებს ეროვნული 
კანონმდებლობის სტანდარტების შესაბამისად, ან მათი 
არარსებობის შემთხვევაში, WHO-ს ამჟამინდელ 
სახელმძღვანელო მითითებებს ჰაერის ხარისხთან 
დაკავშირებით.  საქართველოს აქვს საკუთარი ჰაერის 
ხარისხის სტანდარტები, ამიტომ ისინი უნდა იყოს 
გამოყენებული.  როგორც EIA-შია ნათქვამი, შედეგები 
გთავაზობთ ჰაერის ხარისხის ”კადრს” პროექტის 
კონკრეტულ წერტილში, კონკრეტულ დღეს და წელს. 
როგორც აღმკვეთი ღონისძიება, EIA-ში ასევე 
გათვალისწინებულ იქნა მშენებლობის დაწყებამდე წკერეში 
და ბენიან-ბეგონში ჰაერის ხარისხის საბაზისო 
მონიტორინგის განხორციელება. 

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”. 

ვიბრაციის მონაცემები არ შეგროვდა ხადის ხეობაში, არამედ 
იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მაღალი ვიბრაციის დონეა 
ქვეშეთში და არახვეთში. ხადის ხეობისთვის, ვიბრაციის 
არსებული დონე ძალიან შეზღუდულია,  საბაზისო 
მონაცემთა შეგროვება კონცენტრირებული იყო ყველა 
შენობის მდგომარეობის დადგენაზე და ეს ჩატარდა არა 
მხოლოდ ხადის ხეობაში, არამედ მთელი გზის დერეფანში. 
ნაგებობების კატეგორიზაცია მოხდა ვიბრაციის 
მგრძნობელობის მიხედვით. ისე, რომ სიფრთხილის ზომების 
შესაბამისად, დადგინდა ვიბრაციის ბარიერის შესაბამისი 
დონე, რათა თავიდან იქნას აცილებული შენობაზე 
ზემოქმედება მშენებლობის დროს. ასევე განხორციელდა 
მოდელირება სხვადასხვა აღჭურვილობის პოტენციური 
ზემოქმედების დასადგენად (გზშ-ს დანართი P). 
ვინაიდან ტექნიკის ზუსტი ტიპი, გამოყენების 
ადგილმდებარეობა ან ხანგრძლივობა არ იყო ცნობილი EIA-
ის შემუშავების დროს, EIA ზუსტად აღნიშნავს, რომ ”ძნელია 
იმის ზუსტად გაანგარიშება თუ რამდენად აღემატება 
ვიბრაცია დასაშვებ ზღვარს” . EIA ასევე აღნიშნავს, რომ 
ვიბრაციის დონე იცვლება სამუშაოებისა და 
კონტრაქტორების მიერ გამოყენებული აღჭურვილობისა და 
ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, ასევე მიწის ზუსტი 
პირობების გათვალისწინებით. შესაბამისად, EIA-მ დაადგინა 
პროცედურები, რომლებიც მოიცავს "საცდელი სამშენებლო 
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მონაკვეთების პროგრამებს, წყაროდან განსაზღვრულ 
მანძილზე ვიბრაციის სავარაუდო სიდიდის დასადგენად, 
საკმარისად დეტალებისთვის, რომ კონტრაქტორმა 
შეიმუშაოს საბოლოო მეთოდი სამუშაოების იმგვარად 
განსახორციელებლად, რომ თავიდან იქნეს აცილებული 
გადაჭარბებული ვიბრაცია" და საკუთრების პოტენციური 
დაზიანება. გარდა ამისა, კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე პოტენციური ზემოქმედების მიზნით, 
განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 
ადგილზე მონიტორინგი, რათა დადგინდეს რომ არ ხდება 
ზღვარის გადალახვა, როგორც ეს აღწერილია EIA-ში. 
უფრო მეტიც, EIA განსაზღვრავს, რომ განხორციელდება 
ზემოქმედების ზონის ყველა ნაგებობის მშენებლობამდელი 
მდგომარეობის შეფასება. ეს მოხდება ქონების მესაკუთრეთა 
პირდაპირი ჩართულობით და მათ მიერ ხელმოწერით, რომ 
უზრუნველყოფენ ყველა არსებული ზიანის აღრიცხვას ისე, 
რომ აშკარად დადგინდეს მშენებლობით გამოწვეული 
ნებისმიერი შესაძლო დაზიანება, მფლობელს უფლება აქვს 
მოითხოვოს კომპენსაცია ან შეკეთება ამ ზარალისთვის. ეს 
მოთხოვნა უზრუნველყოფს როგორც კონტრაქტორის, ისე 
ქონების მესაკუთრის დაცვას, სწორად შევსების შემთხვევაში. 
  

ჰაერის ხარისხის მართვისა და ხმაურით დაბინძურების 
პრევენციის სამოქმედო გეგმების მომზადება დაევალა 
პროექტის მშენებელს.  ეს კითხვებს ბადებს, 
განსაკუთრებით ხმაურის დაბინძურების შესახებ 
სათანადო კანონმდებლობის არარსებობის ფონზე. 

EIA-ის განხორციელებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება 
პროექტის შემსრულებელ სააგენტოს და განმახორციელებელ 
სააგენტოს, რომელიც ემყარება პროექტის სასესხო 
ხელშეკრულების შეთანხმებებს. EIA-ს მოთხოვნების 
განსახორციელებლად და სტანდარტული პრაქტიკის 
შესაბამისად, სამუშაო გარემოში მოცემული EIA-ს 
ღონისძიებები გათვალისწინებულია სამუშაო 
ხელშეკრულებაში. EIA მოითხოვს, რომ კონტრაქტორმა 
მოამზადოს მრავალი ადგილის სპეციფიკური და თემატური 
გეგმა, როგორც საიტის სპეციფიკური გარემოსდაცვითი 
მენეჯმენტის გეგმის (SEMP) ნაწილი. აღიარებულია, რომ EIA-
ის მომზადების ეტაპზე პროექტის ასპექტები შეიძლება 
საბოლოოდ არ იყოს დასრულებული, როგორიცაა 
მშენებლობის მეთოდოლოგია, ნარჩენების განადგურების 
ადგილების საბოლოო ადგილმდებარეობა ან სამშენებლო 
ბანაკის ადგილმდებარეობა. როგორც ასეთი, აბსოლუტურად 
აუცილებელია კონტრაქტორის მიერ ამ სპეციფიკური 
გეგმების მომზადება. გარდა ამისა, SEMP– ის 
ხელშეკრულებით მომზადება წარმოადგენს ეროვნული 
მთავრობის მოთხოვნას, რომელიც წარმოადგენს პროექტის 
დამტკიცების ეროვნულ პირობას. ამ პროცედურის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ასპექტი ისაა, რომ სამშენებლო 
ზედამხედველობის კონსულტანტი და განმახორციელებელი 
სააგენტო განიხილავენ და ამტკიცებენ SEMP–ს და, 
საჭიროების შემთხვევაში, წარადგენენ ეროვნული 
დამტკიცების მისაღებად, როგორც მოხდა ამ პროექტში. 
გარდა ამისა, ამ პროექტისთვის რამდენიმე თვის 
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განმავლობაში დასრულდა ყველა SEMP დოკუმენტის 
დამატებითი გადასინჯვა, იმის დასადასტურებლად, რომ 
ყველა გეგმა მიზანშეწონილია და რომ ADB და EBRD 
მონაწილეობდნენ ამ განხილვის პროცესში. დაბოლოს, 
აღიარებულია, რომ ამ ხასიათის მართვის ყველა გეგმა 
წარმოადგენს ცოცხალ დოკუმენტებს, რომლებიც საჭიროებენ 
მუდმივ განხილვას და განახლებას მშენებლობის ეტაპზე, 
მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტის მიერ 
გამოვლენილი ნებისმიერი დამატებითი პრობლემის ან 
ზემოქმედების შესაბამისად. 
რაც შეეხება ხმაურის დაბინძურების შესახებ სათანადო 
კანონმდებლობის არარსებობას, საქართველოს აქვს ისეთი 
კანონმდებლობა, რომელიც აღწერილია EIA-ში. უფრო 
კონკრეტულად, ეს პროექტი სცდება ამ ეროვნულ 
მოთხოვნებს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ხმაურის კუთხით 
ხელმძღვანელობს WBG EHS- ის უფრო მკაცრი 
მითითებებით. 

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. 

ხმაურისა და ჰაერის ხარისხის გადაჭარბების საკითხი 
აღნიშნულია EIA-ში. 
ხმაურისთვის, გზის გასწვრივ განხორციელდა ყველა 344 
საცხოვრებელი რეცეპტორის მოდელირება და უნდა 
აღინიშნოს, რომ ხადის ხეობაში WBG EHS სტანდარტებზე 
ზედმეტი გადაჭარბება არ იყო დაფიქსირებული. ზოგი 
გადაჭარბება პროგნოზირებულია ქვეშეთში, არახვეთსა და 
კობში, ხოლო შემარბილებელი ღონისძიებების 
გათვალისწინებით, ნავარაუდევია, რომ 19 ნარჩენი 
რეცეპტორი სტანდარტებზე მაღლა დარჩება (აქედან 11 არის 
1 დბ-ით მხოლოდ ღამის საათებში). ამ თვისებებისთვის, 
შემდგომი სამოდელო სამუშაოები (როგორც EIA-შია 
აღწერილი) განსაზღვრავს დამატებითი შემამსუბუქებელი 
ზომების საჭიროებას SPS- ის შესაბამისობის 
უზრუნველსაყოფად. 
ჰაერის ხარისხისთვის დაფიქსირდა მხოლოდ 1 გადაჭარბება 
2043 წელს NO2-თვის, რაც ჩვეულებრივ ასახულია EIA-ის 
შეფასების ფარგლებს მიღმა, თუ გავითვალისწინებთ 
გაურკვევლობას გავლენის პროგნოზირების კუთხით 
მომავალში. გარდა ამისა, საქართველო, რომელიც 
ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი ქვეყანაა, მხარს 
უჭერს ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად საწვავის 
ხარისხის გაუმჯობესებას. რასაც თან ერთვის საქართველოში  
ავტოპარკის ტრანსფორმაცია, რომელმაც სწრაფ ზრდას 
განიცდის, მაგალითად, საქართველოში იმპორტირებული 
ავტომობილების 42% 2017 წელს იყო ჰიბრიდული.39 

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 

SPS- ის თანახმად, ზემოქმედების შეფასება ორიენტირებული 
იყო იმ თემებზე, რომელთა პირდაპირი ან ირიბი 
ზემოქმედების ქვეშ სავარაუდოდ აღმოჩნდება პროექტი. ამის 
საფუძველზე დადგინდა კვლევის ტერიტორია, როგორც ეს 

 
39 ჰიბრიდული მანქანები ძალიან პოპულარულია საქართველოში - Georgian Journal 
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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). 

მოცემულია EIA-ის V ნაწილში, რისთვისაც ძირითადი 
აქცენტი გაკეთდა საბაზისო შეფასებაზე და შემდგომი 
ზემოქმედების შეფასებაზე. შეფასდა პოტენციური 
ზემოქმედება ხმაურთან, ჰაერის ხარისხთან და 
დაბინძურებასთან დაკავშირებით, დაადგინეს რომ ასეთ 
სოფლებზე ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება ხმაურის, 
ჰაერის ხარისხისა და დაბინძურების გამო. როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, გზა გააუმჯობესებს ხადის ხეობასთან 
დაკავშირებადობასა და ეკონომიკურ საქმიანობას, 
გაუმჯობესებული კავშირით, რაც უზრუნველყოფს 
მოსახლეობის წვდომას ჯანდაცვაზე,  განათლებასა და 
ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე. ზემოქმედების შეფასება 
საკმაოდ მძლავრია და აღსანიშნავია, რომ პროექტის ამგვარი 
ფართო ზემოქმედება ასევე პირდაპირ იქნა განხილული 
პოტენციური კუმულაციური და გაზრდილი ზემოქმედების 
გათვალისწინებით. 

გარდა ამისა, ანგარიშში არ არის შეფასებული პროექტის 
სოციალურ-ეკონომიკური და გენდერული გავლენა 
პროექტის არეალში არსებულ თემებზე მისი მშენებლობისა 
და ექსპლუატაციის პროცესში, მუშახელის ზემოქმედების 
ჩათვლით. 

SPS– ის შესაბამისად, EIA-ში შეფასებულია სოციალურ– 
ეკონომიკური ზემოქმედება. LARP მოიცავს სოციალურ-
ეკონომიკურ და შინა მეურნეობებთან დაკავშირებულ 
გამოკითხვებს. ამ სამუშაოს შესასრულებლად, სპეციალურად 
გამოყოფილმა სპეციალისტმა ჩაატარა საველე კვლევები და 
მოამზადა EIA-ის შესაბამისი  ნაწილები. განხილულ იქნა 
პოტენციური საკითხები საზოგადოების ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომლებიც 
დაკავშირებულია პროექტის საქმიანობასთან, მათ შორის 
სამუშაო ძალის არსებობასთან და ფაქტობრივად, მუშაკთა 
ქცევის კოდექსისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების გეგმის შემუშავების, როგორც 
ხელშეკრულების მოთხოვნასთან, ორივე სამუშაო 
კონტრაქტორისათვის სხვა შემარბილებელ ღონისძიებებს 
შორის. 
გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ პროექტით შექმნილია 
ადგილობრივი დასაქმების მნიშვნელოვანი 
შესაძლებლობები, ასევე დროებითი ეკონომიკური 
სარგებელი მიწის და ქონების იჯარით გაცემის კუთხით, 
მშენებლობის დროს, რაც ასევე პოზიტიური იქნება და არ იყო 
ხელმისაწვდომი პროექტის დაწყებამდე. 
გარდა ამისა, დასრულების შემდეგ პროექტი 
უზრუნველყოფს ხადის ხეობის ხელმისაწვდომობას მთელი 
წლის განმავლობაში, რითაც გადაწყდება დიდი ხნის საკითხი 
ხადის ხეობაში ოჯახების ყოფნასთან დაკავშირებით, რადგან 
ყოველწლიურად ოჯახები ტოვებენ ხეობას, რათა ბავშვებმა 
ზამთარში შეძლონ სკოლაში სიარული. 
დაბოლოს, პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც ეფექტური 
გენდერული მეინსტრიმინგი და გენდერული სამოქმედო 
გეგმა, გათვალისწინებულ იქნა კონკრეტულ 
ინტერვენციებში, გენდერულ საკითხებზე რეაგირებისათვის. 

კვლევა ასევე ნაკლებად ეხება მიწის შესყიდვის უშუალო 
გავლენას პროექტის მიერ დაზარალებულ ადამიანებზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბრალდებას არ გააჩნია 
სპეციფიკაცია ან ფაქტობრივი საფუძველი, შეიძლება 
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აღინიშნოს, რომ იძულებით განსახლებაზე ზემოქმედების 
შეფასება და შერბილება ხდებოდა SPS-ის შესაბამისად. LARP-
ები პირველი და მეორე Lot-ისთვის დამტკიცებულია ADB-ის 
მიერ და გამოქვეყნდა 2019 წლის 22 ივლისს, და სრულად 
ასახავს მიწის შესყიდვის ყველა პირდაპირ გავლენას. 
სინამდვილეში, ეს LARP უფრო შორს მიდის, ვიდრე ADB-ის 
მიერ დაფინანსებული ნებისმიერი პროექტი საქართველოში, 
ზემოქმედების იდენტიფიცირებისა და მასზე რეაგირების 
კუთხით, და მიწის შესყიდვის პროცესში საარსებო წყაროს 
კომპლექსური შეფასებისა და მოთხოვნების დასაბუთების 
გათვალისწინებით. 

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. 
 

EIA-ის მომზადების პროცესში შეფასდა გუდაურის 
მისასვლელი გზის პოტენციური ზემოქმედება მისი, როგორც 
დროებითი გზის სტატუსის გათვალისწინებით, და 
შეგროვდა საბაზისო მონაცემები. თუ ეს გზა გახდება 
მუდმივი, საჭირო იქნება მისი შემდგომი შეფასება SPS-ის 
მოთხოვნების შესაბამისად. 
როგორც EIA-შია ნაჩვენები და დაინტერესებულ მხარეებთან 
კონსულტაციების დროს განიხილეს, გუდაურისკენ 
მიმავალი ტრასა მომავალში განიხილება, როგორც მუდმივი 
გზა. დეტალური გეგმის დასრულების შემდეგ, შესაბამისი 
სათანადო კომპლექსური შეფასება განხორციელდება. EIA და 
LARP განახლდება ADB-ის SPS-ის შესაბამისად. გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების განახლების მიზნით, 
განხორციელდება სტანდარტული პრაქტიკა, მათ შორის, 
მონაცემთა საბაზისო შეგროვება, კონსულტაცია, 
ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების 
იდენტიფიკაცია. იგივე პროცესი განხორციელდება 
ვიზიტორთა ცენტრისთვის ან პროექტის ნებისმიერი სხვა 
კომპონენტისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის 
განსაზღვრული, და რომელიც შეიძლება წარმოიშვას 
პროექტის შემუშავების დროს.  
ამ კომპონენტზე ზემოქმედების შეფასების გადავადება ამ 
ეტაპზე ლეგიტიმური და დასაშვებია SPS-ით და საგზაო და 
ვიზიტორთა ცენტრის ზუსტი ნაკადის გაურკვევლობის 
გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია დაველოდოთ ამ 
კომპონენტების დადასტურებას, შესაბამისი კომპლექსური 
კვლევების აქტივობების ჩატარებამდე და ანგარიშგებამდე. 

ESIA-ში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი ოჯახების 
შემოსავალი გაიზრდება ტურისტული და ადგილობრივი 
დასაქმების შესაძლებლობების მეშვეობით. ამასთან, 
მითითებული არ არის ადგილობრივი მუშახელის 

EIA აღნიშნავს, რომ კონსულტაციების დროს 
დაინტერესებულმა მხარეებმა განსაზღვრეს ”ტურიზმის 
განვითარება და შემოსავლის მომტანი საქმიანობა”, როგორც 
პოტენციური სარგებელი. EIA ყურადღებას ამახვილებს 
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რაოდენობა, რომლის ჩართვაც კომპანიისთვის 
სავალდებულო იქნება. 
 

სოციალურ-ეკონომიკურ სარგებელზე ადგილობრივი 
თემებისთვის, ვიდრე განსაზღვრავს საშუალო შემოსავლის 
საშუალო ზრდას. 
ამასთან, მოსალოდნელია პროექტიდან დასაქმების 
შესაძლებლობების შექმნა და როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
მიწის და შენობების დროებითი იჯარით გაცემა ასევე 
საშუალებას მისცემს მოსახლეობას განავითარონ 
ეკონომიკური პოტენციალს, პირდაპირი სამუშაო 
შესაძლებლობების შექმნის გარდა. 
 
რეკომენდაცია, რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი 
მაცხოვრებელი დასაქმების შესახებ, შეტანილ იქნა EIA-ში. 
ამასთან, ADB-ის შესყიდვების სახელმძღვანელო 
მითითებები და სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტაცია 
არ შეიცავს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების 
მინიმალურ მოთხოვნებს. 

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. 
 

EIA მოიცავს საზოგადოებრივ შეხვედრებსა და 
კონსულტაციების უამრავ რაუნდს. გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასება გამოქვეყნებული იქნ 120 დღის განმავლობაში, 
რომლის განმავლობაშიც ტურისტულ კომპანიებს 
შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ დოკუმენტებს და 
საჰაერო მოსაზრებებს. 
 
საკონსულტაციო ღონისძიებებს ესწრებოდნენ ზოგიერთი 
ტურ ოპერატორი, ასევე ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია და განხორციელდა ხუთი დაინტერესებული 
მხარის აქტივობა ხეობაში ეკოტურიზმის განსახილველად. 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 
ტურისტული კომპანიები გარკვეულ ეკონომიკურ 
სარგებელს ანიჭებენ ხადის ხეობას, ოპერაციები ძირითადად 
არ არის "ადგილობრივი" და, ძირითადად, ორგანიზებულია 
თბილისის გარეთ, მიღებული შემოსავლების დიდი ნაწილი 
არ არის მიღებული ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ. ამ 
შეუსაბამობის მოსაგვარებლად, პროექტის ფარგლებში 
შემოთავაზებული ტურისტული შესაძლებლობები მიზნად 
ისახავს ისეთი ობიექტის შექმნას, საიდანაც ადგილობრივები 
შეძლებენ უფრო სამართლიანი სარგებლის მიღებას. 
 
დაბოლოს, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროექტის 
მიღწევა ტურიზმის პოზიტიური შედეგების თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვნად სცილდება თავად პროექტის მდებარეობას 
ხადის ხეობის ამჟამინდელი რთულად მისადგომი ხასიათი 
კონკრეტულ ტურ ოპერატორებს ემსახურება, მაგრამ ეს არ 
არის ქვეყნის ყველა ტურისტული კომპანია, რომელთაგან 
ბევრი ისარგებლებს გზის გაუმჯობესებით, მაგალითად ის 
კომპანიები, რომლებიც სნოსა და ჯუთას ხეობაში, 
ჩრდილოეთით მუშაობენ. 

გარდა ამისა, ხადის ხეობის გრძელვადიან 
განვითარებასთან დაკავშირებულ კითხვაზე, გასაკვირად 

პროექტი მოიცავს საზოგადოების განვითარების გეგმის 
შემუშავებას, რომელიც მხარს დაუჭერს პროექტის საარსებო 
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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". 
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? 
 

წყაროს აღდგენის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს, რომ 
თემის ინფრასტრუქტურის განვითარება განპირობებული 
იყოს თემის საჭიროებებით. გარდა ამისა, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების დასკვნების გათვალისწინებით, 
რაც ეხება შესაძლო ზემოქმედებას, მდგრადი ტურიზმის 
დეტალური ასპექტები წარმოადგენდა პრიორიტეტს და 
საჭიროა დეტალური კონსულტაცია, გამოკითხვა და 
შეფასება. საზოგადოების განვითარების გეგმა მიზნად 
ისახავს ადგილობრივი მოსახლეობის დარწმუნებას, რომ 
გზის გარდა, მოსახლეობის გრძელვადიანი სარგებელი და 
ხეობის მდგრადი განვითარება სათანადოდ იქნება მართული 
და მხარდაჭერილი. 

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. 

ეს კონკრეტული ბრალდება ეხება მთავრობის სტრატეგიას, 
პრიორიტეტებსა და პოლიტიკას და, როგორც ასეთი, არ 
ექვემდებარება CRP- ს. ამასთან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
პროექტისგან მოსალოდნელია სოციალურ-ეკონომიკური 
სარგებელის მიღება ადგილობრივი თემებისთვის. 
პროექტიდან მიღებული გაუმჯობესებული 
ხელმისაწვდომობა ასევე გააუმჯობესებს საჯარო სერვისებზე 
წვდომას მეზობელ სოფლებში. 
 
გარდა ამისა, როგორც ადრე აღვნიშნეთ, პროექტის 
სარგებელი არის რეგიონალური და ეროვნული, რომელსაც 
მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს თავად ხადის ხეობის 
მიღმა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე ქმნის 
გრძელვადიან სატრანზიტო ინფრასტრუქტურას, რომელიც 
საქართველოსთვის წარმოადგენს პრიორიტეტს. 

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 

პროექტის საჩივრების მექანიზმი შეიქმნა და 2018 წლის 
პროექტის LARP- ის მოსამზადებელი ეტაპის შემდეგ 
დაურიგდა დაზარალებულებს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 
როგორ მოქმედებს იგი და როგორ ხდება მასზე წვდომა. 
უამრავი საჩივარი იქნა მიღებული და ის საჩივრები, 
რომელიც ადგილზე არ გადაწყდა, ინდივიდუალურად იქნა 
განხილული RD-სა და ADB-ის მიერ. 
  
საერთაშორისოდ აკრედიტირებული დამოუკიდებელი 
შემფასებელი ფირმა ADB-ის ხელმძღვანელობითა და 
დახმარებით ჩართული იყო პროექტში, მიწის საბაზრო ფასის 
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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. 
 

შესასწავლად და მათმა კვლევამ ADB დაარწმუნა, რომ RD– ს 
მიერ შეთავაზებული მიწის ტარიფები აკმაყოფილებს ან 
აღემატება "ჩანაცვლების ღირებულების" მოთხოვნებს, SPS 
2009-ის მიხედვით. ამან უზრუნველყო, რომ ხალხზე გავლენა 
არ მოეხდინა წინასაპროექტო ცვლილებებს, რამაც შეიძლება 
გავლენა მოახდინოს მიწის ღირებულებაზე და 
კომპენსაციაზე ნორმალურ სამთავრობოს პროცესში. ხადის 
ხეობაში მიწის ნაკვეთებისათვის შეთავაზებული 
კომპენსაცია მნიშვნელოვნად აღემატება 2019 წლის  საბაზრო 
ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრულ იქნა 
საერთაშორისო ექსპერტ-შემფასებლების მიერ. 

3. 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. 
 

მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ EIA იყო არსებითი და მძლავრი. 
ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ADB– ს 
დამტკიცების პროცესის ფარგლებში და RRP– ს 
თანდართული სახით, მრავალი სხვა დოკუმენტიც იყო 
ჩასმული და უნდა იქნას განხილული საჩივრის კონტექსტში, 
მათ შორის ორივე LARP (რომელიც შეიცავს კომპონენტებს, 
რომლებიც საარსებო წყაროს აღდგენისთვისაა 
დამახასიათებელი), ისევე როგორც ბუნების  
ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმას 

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. მრავალ 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.  
 

EIA შემუშავდა SPS მოთხოვნების შესაბამისად და 
ექვემდებარება დამტკიცების ეროვნულ პროცედურებს. 
EIA დამტკიცდა მთავრობის მიერ, რითაც დასტურდება 
ეროვნული მოთხოვნების შესრულება. ეროვნული 
დამტკიცების ფარგლებში, გარემოს დაცვის სამინისტრომ 
დაადგინა 31 პირობა. როგორც პროექტის 
განმახორციელებელი სააგენტო, საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი პასუხისმგებელია ყველა მოქმედების 
შესრულებაზე, დამტკიცების პირობების 
დასაკმაყოფილებლად და ამჟამად მუშაობს მათ 
დასრულებაზე, და ამ მომენტისთვის დასრულებულია 14 
(დამტკიცებული), წარმოდგენილია 8 (განხილვის პროცესში), 
4 მიმდინარე, 3 ჯერ არ არის აქტუალური და 2 აღარ არის 
აქტუალური. 
ზემოხსენებული პროცესის ფარგლებში და როგორც ამას 
ითხოვს ADB (და როგორც ეს განისაზღვრება EIA-ში), 
ნაგავსაყრელის ადგილის საბოლოო შერჩევა არ უნდა მოხდეს  
ეროვნული სააგენტოების ნებართვის გარეშე (როგორც ეს 
დასტურდება ეროვნული დამტკიცების პირობებში). ეს 
ეროვნული ნებართვის პროცესი უკვე მძლავრი აღმოჩნდა, 
რადგან უარი თქვა გრუნტის განკარგვის ორი ადგილის 
განთავსებაზე ხადას ხეობაში (რაც სხვათა შორის ADB-ის 
მიერ ასევე განისაზღვრა უვარგისად და განხილვის პროცესში 
ეცნობა RD-ს). შესაბამისად, EIA-ში შეტანილი 
პროცედურებით უკვე დამტკიცებულია, რომ ხეობაში 
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განადგურებული მასალის პოტენციური ზემოქმედება 
ლიმიტირებულია. EIA და მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების 
პროცესი ასევე სპეციფიკურია მისი მოთხოვნების 
შესაბამისად, საიტის შერჩევა უნდა მოხდეს პროექტის 
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე 
და ამ ტერიტორიების ფართო მხარდაჭერა უნდა მოხდეს 
ADB– ს მიერ ნებისმიერი საიტის დამტკიცებამდე. გარდა 
ამისა, ნებისმიერი შეშფოთება იმ საკითხებთან 
დაკავშირებით, რომელთა შესახებაც ადგილობრივმა 
საზოგადოებამ შეიძლება შეიტყო მშენებლობის დროს, 
შეიძლება წამოჭრილი იყოს პროექტის GRM-ში. 
 
EIA ასევე შეიცავს უამრავ ზომებს იმ პრობლემების 
სამართავად, რომლებიც, სავარაუდოდ, წარმოიქმნება 
ბეტონისა და ასფალტის ქარხნებიდან - ისინი ”სამშენებლო 
კომპანიას არ რჩება ნარჩენებად”. EIA-სა და EMP– ში 
შეტანილი შემამსუბუქებელი ზომები სავალდებულო 
პირობებია, რომლებიც მოცემულია კონტრაქტორების 
ხელშეკრულებაში და თანხები შეიძლება დაკავდეს, თუ 
ინჟინერი და PMU შენიშნავენ ამ პუნქტებთან შეუსაბამობას.  
EIA-ში შეტანილი ზომები ემყარება GIIP– ს და ასევე 
დოკუმენტის შემმუშავებელთა გამოცდილებას, რომლებსაც 
აქვთ საგზაო მშენებლობის მეთვალყურეობის დიდი 
გამოცდილება (მათ შორის საქართველოში) და, შესაბამისად, 
მათ იციან ძირითადი პრობლემების შესახებ, რომლებიც, 
სავარაუდოდ, წარმოიქმნება ამ ადგილებში. 
მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდაციები შედის  EIA-სა და 
EMP-ში, პროექტის შესაბამისობასთან დაკავშირებული 
მოთხოვნები ჩამოთვლილია მოთხოვნებში, განსაკუთრებით 
ილუსტრირებულია ხმაურის ბარიერებით, რაც 
კონტრაქტორთან ხელშეკრულების ნაწილია. 

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. 
 
ADB-ის ბოლო ცნობებში ნათქვამია, რომ ადგილობრივი 
თემების და მწვანე ალტერნატივის მხრიდან გამოთქმული 
შეშფოთების საფუძველზე, კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის უზრუნველსაყოფად, განხორციელებულია ყველა 

კულტურული მემკვიდრეობის მხრივ შემუშავდა მიდგომა 
როგორც ცნობილი, ისე უცნობი ობიექტების მიმართ. 
ცნობილი ადგილები: პირველ რიგში, მნიშვნელოვანი იყო 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების იდენტიფიცირება, 
რაც გაკეთდა NACHP- სა და სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან კონსულტაციის პროცესის, კულტურული 
ძეგლების ეროვნული რეესტრის შემოწმების, ეროვნული და 
საერთაშორისო კულტურული ლანდშაფტის აღნიშვნების 
შესწავლისა და საველე გამოკვლევის შედეგად. სიის 
დადგენის შემდეგ, და რომ არ არსებობდა საერთაშორისო და 
ეროვნული კულტურული ლანდშაფტის აღნიშვნები, 
აქცენტი გაკეთდა ცნობილ ადგილებზე, პირველ რიგში 
შესაძლო ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად და შემდეგ 
ნარჩენი ზემოქმედების შერბილებაზე, შერბილების 
იერარქიის მიხედვით. ამ პროცესის პრევენციის ნაწილი 
დასრულდა მიზანშეწონილობის დროს, როგორც ეს 
აღწერილია EIA-ში, საბოლოო მარშრუტით შეირჩა ყველა 
ცნობილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სადაც 
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ღონისძიება, მათ შორის განხორციელებადობის შეფასება, 
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 (NGO-
ები, ექსპერტები და ა.შ.) მონაწილეობით. 

ხდება ზემოქმედების თავიდან აცილება, მხოლოდ 6 ნარჩენი 
უბანი მდებარეობს 50 მეტრზე მარჯვენა მხარეს, არცერთზე 
არ შეინიშნება პროექტის პირდაპირი კვალი. 
პროექტის მიმდებარე ცნობილი უბნებისათვის, მათ შორის 
ბეგონის კოშკი (რომელიც შედგება ქვის კონსტრუქციისა და 
ქვის მცირე ნაშთებისგან, ახალი მისასვლელი გზის 2 მეტრში 
მდებარე რამდენიმე ადგილას), პოტენციური ზემოქმედება 
შეიძლება მოხდეს სათანადო შერბილებით და ასე რომ, 
დეტალური ზომები მოცემულია EIA-ში. მხედველობაში იქნა 
მიღებული ვიბრაციის ზემოქმედების სპეციფიკური 
განხილვა და გამოყენებული იქნა DIN4150-3 სტანდარტები, 
რომლითაც 2.5 მმ / წმ-ის ზღურბლი ითვლებოდა, რადგან 
დასაშვები იყო მაქსიმალური ზღვარი, რადგან ამ ზღვარს 
ზემოთ დაბალი ხარისხის შენობებზე შეიძლება იყოს 
გამოწვეული ზემოქმედება ან / და ან კულტურული 
მემკვიდრეობის ღირებულებზე, რომელსაც აქვს მინიჭებული 
მე-3 კატეგორია.  ჩატარდა პროგნოზირების მოდელირება 
იმის დასადგენად, შესაძლებელია თუ არა პოტენციური 
ზემოქმედება ნორმალური გზის მშენებლობისა და მაღალი 
ვიბრაციული აქტივობის შედეგად, მათ შორის დაგროვება / 
აფეთქება და ყველა ადგილისთვის დაასკვნეს, რომ 
ზემოქმედებები დადგენილ ზღურბლზე ნაკლები იქნება (იხ. 
EIA-ს ცხრილი 167 და 168). ამასთან, კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების მგრძნობელობის 
გათვალისწინებით, განხორციელდება დამატებითი 
შემამსუბუქებელი და მონიტორინგის ღონისძიებები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ არ მოხდეს ზემოქმედება, როგორც 
ვრცლად არის განმარტებული EIA-ის 1254-1264 პუნქტებში. 
უცნობი ადგილები: საქართველოს მდიდარი კულტურული 
მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, ამ მასშტაბის 
ნებისმიერი პროექტში იქნება გაურკვევლობა მიწისქვეშა 
კულტურული მემკვიდრეობის ირგვლივ, რაც გამოწვეულია 
დიდი რაოდენობით კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებით, რომლებიც ხშირად გვხვდება საველე გათხრების 
დროს, EIA-ის მომზადების პროცესში. 
შესაბამისად, შეფასდა EIA-ის ფარგლებში პოტენციური 
ზემოქმედების მართვის ზომები ჯერ კიდევ დაუდგენელ 
არქეოლოგიურ ობიექტებზე. გარდა ამისა, დროებით 
გამოვლინდა საიტების დიდი პოტენციალის მქონე 
ადგილები. ამ ინფორმაციის საფუძველზე შემუშავდა 
შემსუბუქების, მართვისა და მონიტორინგის ზომები 
პროექტის პოტენციური რისკების შესამცირებლად. 
ეს ზომები მოიცავს არქეოლოგიის ხუთი ფაზის სტრატეგიას 
(დანართი N) შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურა (CFP) 
(დანართი E), ასევე მოთხოვნას ორივე მონაკვეთის 
კონტრაქტორებისთვის რომ შეიმუშაონ საკუთარი 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმები (CHMP). 
EIA-ის ფარგლებში ასევე იქნა მოთხოვნილი კულტურული 
მემკვიდრეობის დამკვირვებლის (CHM) ჩართვა პროექტის 
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მართვისა და მშენებლობის ზედამხედველობის 
კონსულტანტის (PMCSC) მანდატის ფარგლებში, რომელიც 
უკვე ჩართულია. CHM-მა საკუთარი საქმიანობის 
შესაბამისად, უნდა გადახედოს კონტრაქტორის CHMP- ებს, 
ჩაატაროს წინასწარი სამშენებლო კვლევები პროექტის 
არეალში, დროებითი ადგილების ჩათვლით (ეს სამუშაოები 
უკვე მიმდინარეობს) ნებისმიერი დროებითი ადგილების 
დამტკიცების მიზნით, რომლებიც მხოლოდ PMCSC– ს მიერ 
არის გათვალისწინებული, CHM-მა, დანართი N-ის 
შესაბამისად, ასევე უნდა გამოავლინოს არქეოლოგიური 
რესურსების მაღალი რისკის მქონე ადგილები, რომლებიც 
შეიძლება საჭიროებდნენ გამოკვლევას და შემდგომი 
კონსულტაცია გაიაროს საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან (NACHP). 
CHM ასევე ვალდებულია პირდაპირ დააკვირდეს 
სამუშაოებს ადგილზე და უზრუნველყოს, რომ 
კონტრაქტორი ასრულებდეს CHMP- ს და აგრეთვე CFP- ს. 
ამიტომ მათ მოეთხოვებათ ადგილზე ყოფნა მიწის 
სამუშაოების დროს და როგორც PMCSC- ის თანამშრომელი 
CHM- ს აქვს უფლებამოსილება შეაჩეროს კონტრაქტორის 
მუშაობა, უზრუნველყოს დამატებითი გარანტიები 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით.  
NACHP-მა პროექტზე თანხმობა გასცა მისივე წერილით N217 
/ 3158 (დანართი 6). თანხმობის ფარგლებში,  აუცილებელია 
გზის მშენებლობის განმავლობაში განხორციელდეს 
არქეოლოგიური მონიტორინგი. თანხმობის პირობები 
ითვლება უკვე შესრულებულად, რადგან CHM უკვე 
ადგილზეა, ჩართულია და წარმოადგენს კვალიფიციურ 
არქეოლოგს. გარდა ამისა, პროექტის ტერიტორიის 
კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის აღიარებით 
და დაინტერესებული მხარეებისგან, მათ შორის მწვანე 
ალტერნატივისგან მიღებული უკუკავშირის 
გათვალისწინებით, განმახორციელებელმა სააგენტომ 
NACHP ჩართო  პროექტისთვის კულტურული 
მემკვიდრეობის სამოქმედო გეგმის მომზადებაში. ეს გეგმა 
შეადგენს პროექტის არეალში არსებული კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების / ადგილების სრულ რეესტრს, 
განსაზღვრავს მათ ფიზიკურ მდგომარეობას და მოამზადებს 
რეკომენდაციებს მათი დაცვასა და კონსერვაციასთან 
დაკავშირებით, საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად. NACHP-ის მხრიდან სამუშაოები 
მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს როგორც გზის 
განლაგებას/მარშრუტს, ასევე დროებით ობიექტებს. SPS- ისა 
და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად, მაღალი 
მნიშვნელობის მქონე ობიექტების გამოვლენის შემთხვევაში, 
ამან შეიძლება უზრუნველყოს გზის პროექტის და 
მარშრუტის ცვლილება. 
ADB–ის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის  
მიხედვით, ეს ანგარიშები საჯაროდ გამოქვეყნდება და 
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ხელმისაწვდომი იქნება ADB-ის და RD-ის ვებსაიტებზე. 
სამუშაოების მოცულობასა და ჩართულ ექსპერტებთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია, სავარაუდოდ, განსახილველ 
მოხსენებაში იქნება. დაბოლოს და რაც მთავარია, მაღალი 
მნიშვნელობის მქონე ობიექტების იდენტიფიცირების 
შემთხვევაში, ამან შეიძლება უზრუნველყოს გზის გეგმისა და 
მარშრუტის ცვლილება.  ვინაიდან NACHP არის საწესდებო 
ორგანო ასეთ საკითხებში, ამ მხრივ ძალიან მცირეა 
შეუსაბამობის ალბათობა 
 

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. 
 

Rad შეიქმნა ინტენსიურად, კლიმატის ცვლილების 
გათვალისწინებით, ეს ხიდების და გვირაბების დიდი 
ნაზავია, რომლებიც ხადას ხეობაში შედის. ეს სპეციალურად 
შემუშავდა პოტენციური ზვავების, მეწყერების, 
დიდთოვლობის და ადაპტაციის გათვალისწინებით. ამის 
დეტალები მოცემულია როგორც დაინტერესებული 
მხარეების მიერ ალტერნატიული მარშრუტის შეჯამებაში, 
ასევე კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშში, რომელიც 
შეტანილ იქნა RRP-ის დოკუმენტებში.  

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 
იმპლემენტაციისთვის საჭირო დამატებითი 
ინფრასტრუქტურაც კი (მაგალითად, რუსეთ-სომხეთის 
გაზსადენების გამოყოფა) სათანადოდ არ არის 
გათვალისწინებული. 

 
 
EIA-ის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად მოჰყვება 
სტრუქტურირებულ მატრიცაზე დამყარებული მიდგომა. 
2018 და 2019 წლებში შეგროვებული საბაზისო მონაცემები , 
უსაფრთხოების კომპლექსურ შეფასებასთან ერთად, SPS– ის 
შესაბამისად, საკმარისად ჩათვალეს პროექტის პოტენციური 
და ნარჩენი ზემოქმედების მკაცრი შეფასების, აგრეთვე 
შერბილებისა და მართვის მოთხოვნების შესაფასებლად. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ ადგილას შეიძლებოდა 
დამატებითი მონაცემების შეგროვება, ეს საბაზისო 
ინფორმაცია არსებითად ვერ შეცვლიდა შეფასების შედეგებს 
და იქ, სადაც ასეთი მონაცემების ხარვეზები არსებობდა, 
გამოყენებული იქნა ფრთხილი მიდგომა პოტენციური 
ზემოქმედების შესაფასებლად, რათა შემუშავებულიყო 
ყველაზე უარესი სცენარი. 
 
დამტკიცების დროს პროექტის ყველა დადასტურებული 
კომპონენტი იყო გათვალისწინებული, თუმცა, ამ მასშტაბის 
პროექტისთვის, ჩვეულებრივია, რომ შეიძლება წარმოიშვას 
მოულოდნელი საკითხები და საჭიროების შემთხვევაში 
ჩატარდეს სათანადო  კომპლექსური კვლევა, თუნდაც EIA-ს 
გადასინჯვის მოთხოვნასთან მიმართებაში/ პროექტის 
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მასშტაბის მნიშვნელოვანი ცვლილების ან პოტენციური 
ზემოქმედების შემთხვევაში..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი 3: შესაბამისობა ADB-ის SPS-თან და ოპერაციული სახელმძღვანელოს ნაწილთან F1 
 
ა. კატეგორიზაცია 

ENV IR 
-ENV კატეგორია: A 
-ეროვნული EIA-ის პროექტი გასაჯაროვდა 2018 
წლის 17 ოქტომბერს 

-IR კატეგორია: A 
-LARP-ების პროექტები გვირაბის 
მონაკვეთისთვის გასაჯაროვდა 2019 წლის 16 
აპრილს, გზის მონაკვეთისთვის 2019 წლის 24 
მაისს ADB-ის ვებ-გვერდზე, ხოლო საბოლოო 
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-EIA-ის პროექტი ADB-ის ვებ-გვერდზე 
გასაჯაროვდა 2018 წლის 4 დეკემბერს, ხოლო RD-
ის ვებ-გვერდზე 2019 წლის 10 იანვარს 
-საბოლოო EIA გასაჯაროვდა 2019 წლის 1 
აპრილს, როგორც ADB-ის, ისე RD-ის ვებ-
გვერდებზე  

LARP-ების გასაჯაროება, როგორც გვირაბის, ისე 
გზის მონაკვეთებისთვის მოხდა 2019 წლის 19 
ივლისს.  
-გვირაბისა და გზის LARP-ის ინგლისური 
ვერსიის გამოქვეყნება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე მოხდა 2019 წლის 
22 ივლისს, ხოლო ქართული ვერსიები 
გასაჯაროვდა 2019 წლის 1 აგვისტოს.  

 
ბ. შესაბამისობა ADB-ის გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების მოთხოვნებთან და  OM F1-თან 

SPS პოლიტიკის პრინციპები (გარემოს დაცვა) კომენტარი 
1. თითოეული შემოთავაზებული პროექტისთვის 
სკრინინგ პროცესის გამოყენება რაც შეიძლება 
ადრე, გარემოსდაცვითი შეფასების სათანადო 
დონისა და ტიპის დასადგენად, რათა მოხდეს 
შესაბამისი კვლევების ჩატარება, რომელიც 
პასუხობს შესაძლო ზემოქმედებისა და რისკების 
მნიშვნელობას 

ქვეშეთი-კობის პროექტის დაფინანსებაში ADB-
ის ჩართვის მოთხოვნამდე, 
განხორციელებადობის წინასწარი და 
განხორციელებადობის შეფასებები უკვე იქნა 
დასრულებული მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით.  
 
2019 წლის აპრილიდან ADB-მ დაიწყო 
განხორციელებადობის შეფასებების ანალიზი და 
პროექტის დაუსახლებელ ტერიტორიაზე 
დაადგინა დაცული ადგილებისა არსებობა და 
ქვეყანაში ყველაზე გრძელი გვირაბის 
გაყვანასთან დაკავშირებული რისკები, რომელთა 
გამოც პროექტს უნდა მინიჭებოდა A კატეგორია 
და დაიწყო მუშაობა გარემოსდაცვითი 
ზემოქმედების შეფასებაზე (EIA). 

2. თითოეული შეთავაზებული პროექტისთვის 
გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება შესაძლო 
პირდაპირი, არაპირდაპირი, კუმულატიური და 
გაზრდილი ზემოქმედებისა და რისკების 
დასადგენად ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, 
სოციალურ-ეკონომიკურ (მათ შორის 
ზემოქმედება საარსებო საშუალებებზე 
გარემოზე, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, 
მოწყვლად ჯგუფებზე და გენდერულ 
საკითხებზე ზემოქმედებით), და ფიზიკურ 
კულტურულ რესურსებზე  პროექტის 
ზემოქმედების არეალის გათვალისწინებით. 
შესაძლო ტრანს სასაზღვრო და გლობალური 
ზემოქმედების, მათ შორის კლიმატური 
ცვლილების შეფასება. სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების გამოყენება 
საჭიროებისამებრ.  

პროექტისათვის EIA-ის შესრულება მოხდა  
შესაძლო რისკებისა და ზემოქმედების 
მნიშვნელობის გათვალისწინებით, SPS-თან 
შესაბამისად. EIA-ის პროექტის გამოქვეყნება 
მოხდა 2018 წლის დეკემბერში, საბოლოო 
ვერსიაში კი გათვალისწინებულ იქნა 
დამატებითაც საბაზისო მონაცემები და 
კომენტარები და გასაჯაროვდა 2019 წლის 
აპრილში.  
 
EIA მომზადდა ადგილობრივი და 
საერთაშორისო ექსპერტებისგან შემდგარი 
გუნდის მიერ და განსაკუთრებით 
გათვალისწინებულ იქნა წამყვანი საერთაშორისო 
ექსპერტების ანალიზი ბიომრავალფეროვნებისა 
და სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზის 
კუთხით.  
 
EIA შემუშავდა საბაზისო მონაცემებით, 
რომელიც შეგროვდა 2018 წლის აპრილიდან 2019 
წლის მაისამდე და გზის მშენებლობისა თუ 
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ექსპლუატაციისას ხმაურის, ჰაერის ხარისხის და 
ვიბრაციის ზემოქმედების კუთხით ჩატარებული 
მოდელირების საფუძველზე, SPS-ის 
შესაბამისად. 
 
ზემოქმედების შეფასება შესრულდა მატრიცაზე 
დამყარებული მიდგომის გამოყენებით, რომლის 
დროსაც ზემოქმედება შეფასდა როგორც 
შემარბილებელი ღონისძიებების 
გათვალისწინებით, ისე მათ გარეშე, ნარჩენი 
ზემოქმედების საბოლოო კომპლექტის 
განსასაზღვრად.  
 
კუმულატიური და გაზრდილი ზემოქმედების 
შეფასება ასევე მოხდა EIA-ში. 
 
პროექტმა ასევე განახორციელა კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანი ჰაბიტატების შეფასება, 
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების სწორად 
შესაფასებლად და შესაბამისი შემარბილებელი 
ღონისძიებების დასაგეგმად, 
ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმის (BAP 
შესაბამისად) 

3. პროექტის ადგილმდებარეობის, გეგმის, 
ტექნოლოგიის და კომპონენტების 
ალტერნატიული ვარიანტების შესწავლა და მათი 
შესაძლო გარემოსდაცვითი და სოციალური 
ზემოქმედების შეფასება და აღრიცხვა, რომელიც 
რაციონალური იქნება კონკრეტული 
ალტერნატივის შეთავაზების კუთხით. ასევე 
არანაირი პროექტის ვარიანტის 
გათვალისწინებაც. 

48. ალტერნატიული ვარიანტების 
შერჩევასთან დაკავშირებული სამუშაოები 
წარმოდგენილია EIA-ში, სადაც შერჩეული 
მარშრუტი გათვალისწინებულ იქნა 
დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში, 20 
ექსპერტის მიერ ჩატარებული კვლევების 
საფუძველზე, როგორც განხორციელებადობის 
წინასწარი და განხორციელებადობის 
შეფასებების მეშვეობით. წინასწარი ანალიზით, 
პროექტის გუნდის მიერ შერჩეულ იქნა 
მარშრუტის დაახლოებით 40 ვარიანტი და 
შემდეგ შემცირდა ცხრა ალტერნატიულ 
მარშრუტამდე. შემდგომი განხორციელებადობის 
შეფასების საფუძველზე, გამოვლენილი 
მარშრუტების რაოდენობა შემცირდა ოთხ 
ალტერნატიულ მარშრუტამდე, სამ 
ალტერნატიულ დერეფანში: ორი გუდაურში / 
განისის ხეობაში და ერთი ხადის ხეობაში. ორი 
დერეფანი გუდაურის ხეობაში არ იქნა მიჩნეული 
მიზანშეწონილად, ძირითადად უარყოფითი 
გარემო გეოლოგიური პირობების გამო, რაც 
გვირაბის მშენებლობის უსაფრთხოებას 
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შეუქმნიდა მაღალ რისკებს და შესაძლო 
მნიშვნელოვანი გავლენა ექნებოდა ყაზბეგის 
ეროვნულ პარკზე (ახალი გზის დაახლოებით 6 კმ 
გაივლიდა პარკზე).   ხადის ხეობაში 
გეოლოგიური პირობები მისაღები იყო და 
შესაბამისად, იგი ითვლებოდა ერთადერთ 
მისაღებ დერეფნად პროექტისთვის. 
განხორციელებადობის შეფასების დროს, ხადის 
ხეობის დერეფანი კიდევ უფრო დაიხვეწა სამ 
შესაძლო მარშრუტამდე. მრავალრიცხოვანმა 
ყოვლისმომცველმა, მრავალი კრიტერიუმის 
მქონე ანალიზმა აჩვენა, რომ საბოლოოდ 
შერჩეული გზის  მარშრუტი ყველაზე ნაკლებ 
გავლენას ახდენს როგორც სოციალურ, ასევე 
ეკოლოგიურ გარემოზე. 

პროექტში აზიის განვითარების ბანკის ჩართვის 
შემდეგ, მან განახორციელა ტექნიკური და 
უსაფრთხოების კომპლექსური შეფასება 
განხორციელებადობის წინასწარი და 
განხორციელებადობის შეფასებებისთვის, ხოლო 
საინჟინრო პროექტი მომზადებულ იქნა 
მთავრობის მიერ, მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით. შესაბამისად, კომპლექსური 
შეფასების საფუძველზე, EIA-ში გადასინჯული 
იქნა განხორციელებადობის შეფასებისას 
გამოვლენილი ცხრა ალტერნატიული ვარიანტი, 
მათ შორის „არანაირი-პროექტის“ ვარიანტიც. 
გზის საბოლოო მარშრუტის შერჩევა მოხდა SPS-
თან შესაბამისად. EIA-მ ასევე განიხილა 
ტრანსპორტის სხვა ფორმები, ტროტუარების 
ტიპები და გვირაბის ტექნიკები, როგორც 
ალტერნატიული შეფასების ნაწილი.  
 
პროექტის ალტერნატივების აქტიურად 
განხილვა მოხდა დაინტერესებულ მხარეებთან 
2018 წლის აპრილიდან 2019 წლის ივლისამდე. 
შესაბამისი შეხვედრები ორგანიზებულ იქნა 
როგორც თბილისში, ისე ადგილზე, 
პროექტირების კონსულტანტთან, 
გარემოსდაცვით და სოციალურ 
კონსულტანტებთან, განმახორციელებელ 
სააგენტოსთან და ADB/EBRD-ის პროექტის 
გუნდებთან. ამასთან, სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან კონსულტაციის 
საფუძველზე, შემუშავდა მარშრუტის 
ალტერნატივების შეფასების დოკუმენტი, 
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რომელიც გასაჯაროვდა 2019 წლის ივლისში,  
რომელშიც წარმოდგენილია ადვილად 
წასაკითხი შეჯამება, რომელიც დეტალურად 
აღწერს შეფასების პროცესს და საბოლოო 
ვარიანტის შერჩევის რაციონალურობას.  
 

4. უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილება 
და სადაც თავიდან აცილება შეუძლებელია, 
შემცირება, შერბილება და /ან გადავადება და 
დადებითი ზემოქმედების გაძლიერება 
გარემოსდაცვითი დაგეგმვისა და მართვის 
მეშვეობით. გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 
(EMP) მომზადება, რომელშიც 
გათვალისწინებულია შეთავაზებული 
შემარბილებელი ღონისძიებები, 
გარემოსდაცვითი მონიტორინგისა და 
ანგარიშგების მოთხოვნები, შესაბამისი 
ინსტიტუციონალური ან ორგანიზაციული 
საკითხები, შესაძლებლობების განვითარება და 
ტრენინგ ღონისძიებები, განხორციელების გეგმა, 
ხარჯთაღრიცხვა, და შესრულების 
ინდიკატორები. EMP-ის მომზადებისას მთავარი 
გასათვალისწინებელი ფაქტორებია, შესაძლო 
უარყოფითი ზემოქმედების შერბილება 
უმნიშვნელო ზიანამდე მესამე მხარისათვის, და 
‘დამაბინძურებელი ანაზღაურებს’ პრინციპი.  

პროექტი შემუშავებულ იქნა შემარბილებელი 
იერარქიის დაცვით, სადაც კი შესაძლებელი იყო 
ზემოქმედების თავიდან აცილება.  
 
თავად პროექტის მარშრუტი შერჩეულ იქნა 
დასახლებისგან შემოვლითობის პრინციპით, 
ადგილობრივი წვდომის უზრუნველყოფით, 
მრავალი გვირაბისა და ხიდის გათვალისწინების 
გზით, რომელიც აუცილებელია გზის 
მიმდებარედ არსებულ საძოვრებთან 
წვდომისათვის.  
 
ამასთან მარშრუტის შერჩევისას თავიდან იქნა 
არიდებული ყველა ცნობილი კულტურული 
მემკვიდრეობის ადგილები, ხოლო გზის 
მარჯვენა მხარეს მხოლოდ ექვსი (6) დასახლება 
მდებარეობს.  
 
სადაც ზემოქმედების თავიდან აცილება 
შეუძლებელი იყო, პროექტის შემუშავებაში 
აქტიურად იქნა გათვალისწინებული 
შემარბილებელი ღონისძიებები, მაგალითად 
ხმაურის ბარიერები გათვალისწინებული იქნა 
გზის პროექტირებისას და აღნიშნული 
ბარიერების ხარჯები შეტანილ იქნა 
კონტრაქტორების სამუშაო სპეციფიკაციაში.  
 
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (EMP) 
შემუშავებული იქნა გარემოსდაცვითი მართვის 
დეტალური ასპექტებით, რომელიც უნდა 
განხორციელდეს პროექტის იმპლემენტაციისას, 
მაშ შორის გათვალისწინებულია ფუნქციები და 
მოვალეობები როგორც კონტრაქტორებისთვის, 
ისე PMCSC-თვის, RD-სა და ADB-თვის, ასევე 
მართვისა და შერბილების ღონისძიებები, 
რომლებიც უნდა განხორციელდეს 
პროექტისათვის. EMP-ში ასევე ჩამოთვლილია 
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მოთხოვნები კონკრეტული თემისა და 
ადგილმდებარეობის გეგმებისათვის, რომელიც 
უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის მიერ.  
 
მონიტორინგის გეგმა ასევე შემუშავებულ იქნა 
როგორც მშენებლობის ისე ექსპლუატაციის 
პერიოდისთვის, რომელიც უნდა შესრულდეს 
კონტრაქტორის და RD-ის მიერ.  

5. სრულფასოვანი კომუნიკაცია დაზარალებულ 
პირებთან და მათი ინფორმირებული 
ჩართულობის ხელშეწყობა. კონსულტაციებში 
ქალთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. 
დაინტერესებულ მხარეთა, მაშ შორის 
დაზარალებულების და შესაბამისი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა 
ადრიდანვე, პროექტის მომზადები პროცესში და  
მათი შეხედულებებისა და შეშფოთებების 
მხედველობაში მიღება და გათვალისწინება 
გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ. 
საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის 
მიმდინარეობისას, დაინტერესებულ მხარეებთან 
კონსულტაციების გაგრძელება, ისეთ 
საკითხებზე რეაგირებისათვის, რომელიც 
დაკავშირებულია გარემოსდაცვით 
შეფასებასთან. საჩივრების მართვის მექანიზმის 
შექმნა და დაზარალებული პირების 
პრეტენზიების/საჩივრების მიღებისა და 
გადაწყვეტის ხელშეწყობა, რომელიც 
დაკავშირებულია პროექტის გარემოსდაცვით 
საქმიანობასთან.  

EIA-ისა და LARP-ის მომზადებისას, ჯამში 45 
საკონსულტაციო ღონისძიება გაიმართა, საბჭოს 
წინასწარი დასტურით, შერეულ საოჯახო 
კვლევებთან, ფოკუს ჯგუფის განხილვებთან, 
მთავრობის მიერ ორგანიზებულ ფორმალურ 
საკონსულტაციო ღონისძიებებთან (ეროვნული 
EIA-ის დამტკიცებისას), მნიშნველოვან 
ინფორმაციულ ინტერვიუებთან და სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან შეხვედრებთან ერთად. ასევე 
მოხდა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
გეგმის შემუშავება, პროცესის სათანადო 
წარმართვის უზრუნველსაყოფად.  
 
მიწის მქონე ყველა პირს, რომელიც პირდაპირ 
დაზარალდა პროექტის გამო გაეწია 
კონსულტაცია (ვისთანაც შესაძლებელი იქნა 
დაკავშრება) და ფოკუს ჯგუფის განხილვები 
ჩატარდა საპროექტო არეალში მოქცეული 
სოფლების მაცხოვრებლებთან, შეხვედრებზე 
უზრუნველყოფილ იქნა გენდერული მიქსი.  
 
შეძლებისდაგვარად მხედველობაში იქნა 
მიღებული მეორე მხარის აზრი და EIA-ში 
წარმოდგენილია იმ საკითხთა ჩამონათვალი, 
რომელიც განხილულ იქნა კონსულტაციებისას 
და თუ როგორ მოხდა მათი 
მოგვარება/გათვალისწინება პროექტში.  
 
EIA ასევე განსაზღვრავს საჩივრების მართვის 
მექანიზმის დეტალებს და მექანიზმის შესახები 
ინფორმაცია ასევე გავრცელებულ იქნა EIA-ის 
მომზადებისას და პროექტის დამტკიცების 
შემდეგაც.  
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6. პროექტის გარემოსდაცვითი შეფასების (მათ 
შორის EMP) დროული გასაჯაროება, პროექტის 
დამტკიცებამდე, ხელმისაწვდომ ადგილას და 
ისეთი ფორმით, ენაზე, რომელიც გასაგები იქნება 
როგორც დაზარალებული პირებისთვის, ისე 
დაინტერესებული მხარეებისთვის. საბოლოო 
გარემოსდაცვითი შეფასების, მასში შეტანილი 
რაიმე ცვლილებების გასაჯაროება 
დაზარალებული პირებისთვისა და 
დაინტერესებული მხარეებისთვის.  

EIA-ის პროექტი ADB-ის ვებ-გვერდზე 
გასაჯაროვდა 2018 წლის 4 დეკემბერს, ხოლო 
გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე 2019 წლის 
10 იანვარის (როგორც ინგლისურ, ისე ქართულ 
ენებზე), ხოლო საბოლოო EIA შესაბამისად 
გასაჯაროვდა 2019 წლის 1 აპრილს, ADB-ის ვებ-
გვერდზე ინგლისურად, ხოლო გზების 
დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე, 2019 წლის 1 
აპრილს. 
 
ამასთან, EIA ხელმისაწვდომი იყო ასევე გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
(MEPA) ვებ-გვერდზე, 2018 წლის 17 
ოქტომბრიდან, ქართულ ენაზე.  
 
დოკუმენტების ასლები ქართულ და ინგლისურ 
ენაზე ასევე ხელმისაწვდომი იყო 
ადგილობრივად, ბეჭდური სახით, როგორც 
მუნიციპალურ (დუშეთის მუნიციპალიტეტი და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) ასევე 
რწმუნებულების დონეზე (ქვეშეთის 
რწმუნებულის ოფისი და კობის რწმუნებულის 
ოფისი). 

7. EMP-ის იმპლემენტაცია და მისი 
ეფექტურობის მონიტორინგი. მონიტორინგის 
შედეგების აღრიცხვა, მათ შორის 
მაკორექტირებელი აქტივობების შემუშავებისა 
და იმპლემენტაციის აღრიცხვა, და 
მონიტორინგის ანგარიშების გასაჯაროება.  

მიუხედავ იმისა, რომ სესხის ეფექტურობის 
თარიღი არის 2019 წლის 28 ოქტომბერი, დღემდე 
მაინც მცირე აქტივობები განხორციელდა 
COVID-19-სა და კონტრაქტორების შეზღუდული 
მობილობის გამო. EMP ეფექტურად 
ხორციელდება მშენებლობის-წინა აქტივობებით. 
2020 წელს ძირითადი გეგმების დამტკიცება 
გათვალისწინებულია SEMP-ში როგორც 
პირველი ისე მეორე მონაკვეთისთვის, ასევე 
მართვის რამდენიმე გეგმაც. დღესდღეობით 
ADB-ისა და RD-ის ვებ-გვერდებზე 
გასაჯაროებული იქნა ორი გარემოსდაცვითი 
მონიტორინგის ანგარიში (ივლისი-დეკემბერი 
2019 და იანვარი-ივნისი 2020)  

8. არ განახორციელოთ პროექტები კრიტიკული 
ჰაბიტატების ადგილებში, გარდა იმ შემთხვევისა 
თუ (i) არ არსებობს შეფასებადი უარყოფითი 
გავლენა კრიტიკულ ჰაბიტატებზე, რაც 

პროექტმა განახორციელა 
ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების 
შეფასება, რომელიც მოიცავდა კრიტიკული 
ჰაბიტატების შეფასებასაც.  
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დააზიანებს მათ ფუნქციონირებას, (ii) არ ხდება 
საფრთხის ქვეშ მყოფი ან კრიტიკული საფრთხის 
ქვეშ მყოფი სახეობების კლება და (iii)  ნებისმიერი 
ნაკლები ზემოქმედების შერბილება ხდება. თუ 
პროექტი მდებარეობს იურიდიულად დაცულ 
არეალში, განახორციელეთ დამატებითი 
პროგრამები რათა ხელი შეუწყოთ და 
გააუმჯობესოთ დაცული ტერიტორიის 
კონსერვაცია. ბუნებრივი ჰაბიტატების არ უნდა 
მოხდეს მნიშვნელოვანი რღვევა ან დეგრადაცია, 
გარდა იმ შემთხვევისა (i) თუ ალტერნატივები არ 
არსებობს, (ii) პროექტის მდგრადობის საერთო 
სარგებელი გადაწონის გარემოსდაცვით 
ღირებულებებს და (iii) ნებისმიერი დეგრადაცია 
არის სათანადოდ შერბილებული. 
წინდახედული მიდგომის გამოყენება 
განახლებადი რესურსების გამოყენებასთან, 
განვითარებასთან და მართვასთან 
დაკავშირებით.   

 
ბიომრავალფეროვნების შესახებ მონაცემების 
შეგროვება მოხდა ყველა სეზონზე, ფრინველების 
მიგრაციის, ჰაბიტატების და მთავარი 
ძუძუმწოვარი სახეობების კონკრეტული 
კვლევებით, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა 
პერიოდებს, სრულყოფილების მიზნით. 
 
აღნიშნული მონაცემების შეგროვებით გადაწყდა, 
რომ პროექტის მიერ არ მოხდება კრიტიკულ 
ჰაბიტატებზე ზემოქმედება. საველე მონაცემების 
შეგროვების დროს ექსპერტებთან განხილვისას 
მითითება არ მომხდარა, რომ რომელიმე ტრიგერ 
სახეობაზე პროექტი იქონიებდა უარყოფით 
ზემოქმედებას.  
 
ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ შერჩეული 
მარშრუტი უფრო კარგი იყო სხვა განხილულ 
მარშრუტებთან შედარებით, რომლებიც 
პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენდნენ ყაზბეგის 
ეროვნულ პარკზე ან იწვევდნენ ბუნებრივი 
ჰაბიტატების დიდი არეალის დაკარგვას.  
 
მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკულ 
ჰაბიტატებზე  ზემოქმედება არ განისაზღვრა, 
გამოვლენილი იქნა რიგი ”პრიორიტეტული 
ბიომრავალფეროვნების მახასიათებლებისა” 
(EBRD განმარტება), რომელზეც შეიძლება 
მოხდეს ზემოქმედება და, შესაბამისად, 
შემუშავდა BAP და მისი განხორციელება 
საჭიროა პროექტის ციკლის განმავლობაში, იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ პროექტმა 
დააკმაყოფილოს "არანაირი ზიანის" 
მოთხოვნები. BAP-ის განხორციელების 
ხელშესაწყობად, დამატებითი ფუნქციები 
შეტანილ იქნა თითოეული კონტრაქტორის 
კონტრაქტებში, ეკოლოგიური სამუშაოების 
კლერკს და PMCSC-ის საერთაშორისო 
გარემოსდაცვით ექსპერტს ევალებათ 
ბიომრავალფეროვნების ექსპერტიზის 
უზრუნველყოფა. 
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9. გამოიყენეთ მოსახლეობის პრევენციისა და 
კონტროლის ტექნოლოგიები და პრაქტიკა, 
რომელიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო კარგ 
პრაქტიკასთან, როგორც ეს ასახულია 
საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებში, 
როგორიცაა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 
გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პრინციპები. 
გამოიყენეთ სუფთა წარმოების პრინციპები და 
კარგი ენერგო-ეფექტურობის პრაქტიკა. დავიდან 
აიცილეთ დაბინძურება ან, როდესაც თავიდან 
არიდება შეუძლებელია, მოახდინეთ 
ინტენსიურობის ან დამაბინძურებლის 
გამოყოფის მინიმიზაცია ან კონტროლი, მათ 
შორის სათბური აირების ემისია, ნარჩენების 
წარმოება და სახიფათო ნივთიერებების გაჟონვა 
მათი წარმოებისას, ტრანსპორტირებისას, 
დამუშავებისას ან შენახვისას. თავიდან აირიდეთ 
ისეთი სახიფათო მასალების გამოყენება, 
რომელზეც ვრცელდება საერთაშორისო 
აკრძალვები. შეისყიდეთ, გამოიყენეთ და 
მართეთ პესტიციდები პესტიციდების მართვის 
მიდგომების შესაბამისად და შეამცირეთ 
დამოკიდებულება სინტეთიურ ქიმიურ 
პესტიციდებზე.   

მშენებლობის დროს დაბინძურების მართვა 
მოხდება EMP- ის დანერგვით, ხოლო ნარჩენების 
განკარგვის სტანდარტები დადგენილი EIA-ის 
ფარგლებში, რომელიც კონტრაქტორმა უნდა 
დააკმაყოფილოს მშენებლობის დროს. 
მშენებლობის დროს გამოწვეული 
ვიბრაციისთვის გამოყენებულია საერთაშორისო 
საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო 
მითითებები, DIN4150-3-ის შესაბამისად. 
ექსპლუატაციის დროს დაცულია მსოფლიო 
ბანკის ჯგუფის გარემოსდაცვითი, 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სახელმძღვანელო პრინციპები (2007), როგორც 
ჰაერის ხარისხთან, ასევე ხმაურთან 
დაკავშირებით, შესაბამისად მოხდება ხმაურის 
შემსუბუქება ზოგიერთ ადგილას 
საჭიროებისამებრ ბარიერების დამონტაჟებით და 
ზოგან ექსპროპრიაცია შეიძლება გახდეს საჭირო 
მომავალში. ჰაერის ხარისხზე არანაირი 
ზემოქმედება არ არის მიჩნეული 
მნიშვნელოვნად. 
სხვა შედეგების მხრივ, ექსპლუატაციაში მიღების 
შემდეგ, გზას მოსალოდნელია რომ ნაკლები 
ზემოქმედება ჰქონდეს გარდა ძლიერი წვიმების 
ჩამონადენისა, რომლის შესაძლო ზემოქმედება 
მნიშვნელოვანი იქნება მდინარეების კუთხით, 
სწორედ ამიტომ ხიდების ნაგებობები 
დაპროექტდა იმგვარად, რომ ითვალისწინებს 
ზეთოვანი წყლის გაფილტვრა/გამოყოფას. 

10. უზრუნველყეთ მუშახელი უსაფრთხო 
და ჯანსაღი სამუშაო პირობებით და რათა 
თავიდან აიცილოთ უბედური შემთხვევები, 
დაზიანებები, დაავადებები. დაადგინეთ 
პრევენციული და საგანგებო სიტუაციებისთვის 
მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებები, 
რათა თავიდან აიცილოთ და თუ თავიდან 
აცილება შეუძლებელია, შეამციროთ, 
ადგილობრივი თემების ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება და 
რისკები 

შრომის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 
პოტენციური ზემოქმედება შეტანილ იქნა EIA-ში 
და ასევე შემუშავდა ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების გეგმის პროექტი, რომელიც 
დაეხმარება კონტრაქტორს საკუთარი თემისა და 
შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
გეგმის მომზადებაში. გარდა ამისა, 
კონტრაქტორს ასევე მოეთხოვება შეიმუშაოს 
შრომისა და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა, 
ქცევის კოდექსი და საგანგებო სიტუაციებზე 
რეაგირების გეგმა, რაც დასრულებული და 
დამტკიცებული უნდა იყოს სამუშაოების 
დაწყებამდე. 

11. ფიზიკური კულტურული რესურსების 
კონსერვაცია და მათი განადგურების ან 
დაზიანების პრევენცია საველე კვლევების 
გამოყენებით, რომელშიც გარემოსდაცვითი 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პროექტმა 
უშუალოდ თავიდან აიცილა ყველა ცნობილ 
კულტურული მემკვიდრეობის წყაროებზე 
ზემოქმედება და მოხდება პროექტისთვის 
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შეფასების დროს ჩართული იქნებიან 
კვალიფიციური და გამოცდილი ექსპერტები. 
უზრუნველყეთ "შემთხვევითი აღმოჩენის" 
პროცედურების გამოყენება, რომლებიც მოიცავს 
წინასწარ დამტკიცებულ მართვისა და 
კონსერვაციის მიდგომას იმ მასალებისთვის, 
რომლებიც შეიძლება აღმოჩენილ იქნას 
პროექტის განხორციელების დროს. 

ცნობილი კულტურული მემკვიდრეობის 
ადგილების ფრთხილი მონიტორინგი 
განსაკუთრებით ვიბრაციის ზემოქმედების 
მიმართ, როგორც მშენებლობის დაწყებამდე ისე 
მშენებლობის დროს, რათა არ მოხდეს ამ 
ადგილების დაზიანება. 
ზემოთქმულის გარდა, როგორც PMCS-ის 
ხელშეკრულებაშია მითითებული, 
კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალური 
დამკვირვებლები (CHM) დასაქმდებიან ROW-ის, 
ისევე როგორც სხვა დროებითი ობიექტების / 
სამუშაოების წინასწარი გამოკვლევის 
შესასრულებლად. ისინი დაადგენენ შესაძლო 
არქეოლოგიურ რესურსებს და დაიწყებენ საჭირო 
არქეოლოგიური გამოკვლევების 
განხორციელებას,  საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან 
(NACHP) მჭიდრო კავშირში, ეროვნული 
კანონმდებლობისა და პროექტის სტანდარტების 
შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. 
ეს აქტივობა შეამცირებს რაიმე უცნობი 
კულტურული მემკვიდრეობის რესურსზე 
ზემოქმედების პოტენციურ რისკს და ასევე 
უზრუნველყოფს, "შემთხვევითი აღმოჩენის 
პროცედურის (CFP) შემუშავებას, რომელსაც 
განახორციელებენ CHM- ები, რომლებიც 
დააკვირდებიან მიწის სამუშაოებს, 
განსაკუთრებით მიწის ზედა ფენის მოხსნის 
პროცესს. ისინი ასევე განახორციელებენ 
მონიტორინგს კულტურული მემკვიდრეობის 
ცნობილი ადგილების მიმდებარედ, იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ არ მოხდეს პროექტის 
მიერ ვიბრაციის ზღვარის გადაჭარბება და 
ადგილების დაზიანება. 
გარდა ამისა, NACHP-ს, საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებით  დაეკისრა ზოგიერთ ადგილას 
კონკრეტული უბნის გამოკვლევების ჩატარება 
და კულტურული მემკვიდრეობის სამოქმედო 
გეგმის მომზადება, კულტურულ 
მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების პოტენციალის 
კიდევ უფრო შესამცირებლად. 
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შესაბამისობა OM F1-თან 

OM F1 შესაბამისი პუნქტები შესაბამისობა 
1. სკრინინგი და კატეგორიზაცია შესრულებულია, პროექტს აქვს A 

კატეგორიზაცია, მისი ხელმოწერის დღიდან 2018 
წლის 17 ივლისამდე 

2. პროექტის გეგმა და მომზადება 

ა. გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასებისა 
და გეგმების მომზადება და ანალიზი 

EIA მომზადდა 

ბ. ინფორმაციის გასაჯაროება  EIA გამოქვეყნებულია 
გ. კონსულტაცია და ჩართულობა  კონსულტაციები სათანადოდ ჩატარდა და 

აღრიცხულია (იხილეთ ინფორმაცია ზემოთ და 
ქვევით) 

დ. პროექტის შეფასება აღნიშნული დადასტურდა: EMP-ით 
რეკომენდირებული უსაფრთხოების 
ღონისძიებები ინტეგრირებულია პროექტის 
გეგმაში; RD აქვს შესაძლებლობა 
განახორციელოს EMP და ასევე არსებობს EMP-ის 
დასაფინანსებელი სახსრებიც. 

ე. პრეზიდენტის ანგარიში და რეკომენდაცია პუნქტი გათვალისწინებულია EIA-ში და ყველა 
სხვა გარემოსდაცვით დოკუმენტებში, RRP-ის 
დანართების ასხით 

3. სამართლებრივი შეთანხმებები დებულებები გათვალისწინებულია 

 
გ. შესაბამისობა ADB-ის სოციალური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან და OM F1-თან: 
 

SPS მოთხოვნები (LARP) კომენტარი 
1. პროექტის ადრეული შემოწმება 

წარსული, ახლანდელი და მომავალი 
იძულებითი განსახლების 
ზემოქმედებისა და რისკების 
დასადგენად. განსახლების დაგეგმვის 
ფარგლების განსაზღვრა 
დაზარალებული პირების გამოკითხვის 
ან / და აღწერის საშუალებით, მათ შორის 
გენდერული ანალიზით, კონკრეტულად 
განსახლების ზემოქმედებებთან და 
რისკებთან მიმართებაში 

იძულებითი განსახლების  ზემოქმედებები და 
რისკები გათვალისწინებულ იქნა ESIA-ის 
ფარგლებში ჩატარებული სოციალური 
ზემოქმედების შეფასების მომზადების დროს და 
შემდგომ განისაზღვრა LARP-ების მომზადების 
პროცესში. ჩატარდა განსახლებულ პირთა 
სოციალურ-ეკონომიკური აღწერა, მათ შორის, 
გენდერული და საარსებო საშუალებების 
ანალიზი.  
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2. მნიშვნელოვანი კონსულტაციების 
ჩატარება დაზარალებულ პირებთან, 
თემებთან და შესაბამის არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან. ყველა 
დაზარალებულ პირს უნდა ეცნობოს 
საკუთარი უფლებებისა და განსახლების 
ვარიანტების შესახებ. უზრუნველყეთ 
მათი ჩართულობა განსახლების 
პროგრამების დაგეგმვაში, 
განხორციელებაში, მონიტორინგსა და 
შეფასებაში. განსაკუთრებული 
ყურადღება მიაქციეთ მოწყვლადი 
ჯგუფების საჭიროებებს, განსაკუთრებით 
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ პირთა, 
უსახლკაროთა, მოხუცთა, ქალთა და 
ბავშვთა და მკვიდრი მოსახლეობისა და 
მიწის საკუთრების უფლების არმქონე 
პირთა საჭიროებებს და უზრუნველყეთ 
მათი ჩართულობა კონსულტაციებში. 
შექმენით საჩივრების განხილვის 
მექანიზმი, დაზარალებულთა 
საჩივრების მიღებისა და მოგვარების 
მიზნით. განსახლებულ პირთა 
სოციალური და კულტურული 
ინსტიტუტებისა და თემების 
მხარდაჭერა. როდესაც იძულებითი 
განსახლების ზემოქმედება და რისკები 
ძალზე კომპლექსური და სენსიტიურია,  
კომპენსაციისა და განსახლების შესახებ 
გადაწყვეტილებებს წინ უნდა უძღოდეს 
სოციალური მომზადების ეტაპი. 

სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგად 
გამოვლენილი იქნა მოწყვლადი პირები და 
LARP- ით განსაზღვრული იქნა ფულადი 
კომპენსაციები, შემწეობები და 
შემამსუბუქებელი ღონისძიებები. IA-ის მიერ 
შექმნილია საჩივრების განხილვის მექანიზმი 
OM-ის  F1 / 0P-ის შესაბამისად. იხილეთ LAR-ის 
კონსულტაციის გრაფიკი (ქვემოთ): 
2018 წლის 14 მაისი; ქვეშეთი; დაზარალებული 
პირების და ფართო საზოგადოების წევრები; 16 
მონაწილე.  
2018 წლის 06 ივლისი; ქვეშეთი, მუღერე და 
ზაქათკარი; ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები (FGD) 
20 მონაწილე.  
2018 წლის 30 აგვისტო; ზაქათკარი, არახვეთი და 
ბედონი; FGD 9 მონაწილე.  
2018 წლის 30 აგვისტო; ბენიანი და ბეგონი; FGD; 
19 მონაწილე 
 30 აგვისტო 2018; კობი და ალმასანიანი; FGD 8 
მონაწილე. 2018 წლის 14 სექტემბერი; ცკერე; 
კონსულტაციები დაზარალებულ პირებთან; 4 
მონაწილე.  
2018 წლის 14 სექტემბერი; ბენიანი და ბეგონი; 
კონსულტაციები დაზარალებულ პირებთან; 10 
მონაწილე. 2018 წლის 15 სექტემბერი; ქვეშეთი; 
კონსულტაციები დაზარალებულ პირებთან; 25 
მონაწილე 
15 სექტემბერი 2018;  ზაქათკარი; დისკუსიები 
დაზარალებულ პირებთან; 6 მონაწილე 
15 ოქტომბერი 2018; ქვეშეთი; FDG; 3 მონაწილე 
16 ოქტომბერი 2018; ქვეშეთი FDG 
ქალბატონებთან; 30 მონაწილე 
9 იანვარი 2018; მლეთა/ქვეშეთი; 
კონსულტაციები თემთან; 27 მონაწილე.  
 
კონსულტაციები დეტალურად არის 
დოკუმენტირებული LARP-ებში. 

3. ყველა განსახლებული პირის საარსებო 
საშუალებების გაუმჯობესება, ან თუნდაც 
აღდგენა (i) მიწით ჩანაცვლების 
განსახლების სტრატეგიის საშუალებით, 
როდესაც დაზარალებული საარსებო 
საშუალება არის მიწაზე დამოკიდებული, 
ან ფულადი კომპენსაცია მიწის 
ჩანაცვლების ღირებულებით, როდესაც 
მიწის დანაკარგი ეჭვ ქვეშ არ აყენებს 
საარსებო საშუალებებს, ( ii) აქტივების 

LARF და LARP მომზადებულია SPS-ის 
შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES-ის მიერ. 
მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ-
ეკონომიკურმა გამოკვლევებმა არ დაადგინა 
სოფლის მეურნეობა, როგორც პირველადი 
შემოსავლის წყარო, გამოკითხული 
დაზარალებული პირების მიერ სახლის ბაღჩები 
აღიარებულ იქნა მნიშვნელოვან საარსებო 
წყაროდ და LARP-ით განსაზღვრული ფულადი 
დახმარება მოიცავს კომპენსაციას ძლიერი 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ოჯახებისათვის 
(უფრო მეტს ვიდრე სხვა LARP-ების 
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სწრაფი ჩანაცვლებით თანაბარი ან უფრო 
მაღალი ღირებულების აქტივებზე 
წვდომით, (iii) სწრაფი კომპენსაციით 
აქტივების სრული ჩანაცვლების 
ღირებულებით, რომელთა აღდგენაც 
შეუძლებელია და (iv) დამატებითი 
შემოსავლებით და მომსახურებით, სადაც 
ეს შესაძლებელია სარგებლის 
განაწილების სქემების მეშვეობით 

შემთხვევაში) გაუთვალისწინებელი 
ზემოქმედების შემთხვევაში საარსებო 
საშუალებების დამატებითი აღდგენის 
დებულებებს. 
კიდევ ერთი სფერო, სადაც LARP სცილდება წინა 
GEO LARP– ების ფარგლებს, არის LARP 
რომელიც განსაზღვრავს, რომ მიწის აქტივების 
შეფასების მეთოდიკა ჯვარედინად უნდა 
შემოწმდეს და პროექტის ROW-ის მიმდებარედ 
მდებარე მიწის ნაკვეთების შემთხვევითი ნიმუში 
ხელახლა უნდა შეფასდეს ADB-ის მიერ 
დანიშნული ექსპერტის მიერ, რათა 
შემფასებელმა უზრუნველყოს სამართლიანი 
საბაზრო ღირებულების ასახვა. 
 
შემფასებელთა წამყვანი ფირმის 
დამოუკიდებელმა კვლევამ აჩვენა, რომ 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 
შეთავაზებული მიწის ნაკვეთების ანაზღაურება 
აღემატება ხადის ხეობაში მიწის ნაკვეთების 
საბაზრო ღირებულებას. 
შერჩეული და პროექტში ჩართული იქნა   
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი, 
რათა შემდგომი ურთიერთობა ჰქონოდა 
თემებთან, დამატებითი საარსებო 
საშუალებებისთვის ჩარევების 
შემუშავებისათვის და საზოგადოებისთვის 
შემდგომი სარგებელის მისაღებად. 
 
 

4. ფიზიკურად და ეკონომიკურად 
იძულებით განსახლებული 
პირებისათვის საჭირო დახმარების 
გაწევა, მათ შორის (i) განსახლების 
შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი 
საცხოვრებელი ახალ მიწაზე, 
განსახლების ადგილებში უკეთესი 
საცხოვრებელი პირობები, დასაქმების და 
წარმოების შესაძლებლობები, 
განსახლებული პირების ეკონომიკური 
ინტეგრაცია და პროექტის სარგებელის 
გაფართოება მასპინძელი თემებისთვის, 
(ii) გარდამავალი მხარდაჭერა და 
განვითარების  კუთხით დახმარება, 
როგორიცაა მიწის განვითარება, 
საკრედიტო საშუალებები, ტრენინგი ან 

LARF და LARP მომზადებულია SPS-ის 
შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES-ის მიერ. 
LARP-ში ასევე სპეციალურად იქნა განხილული 
ნაგავსაყრელის განკარგვის ადგილებსა და 
სამშენებლო ბანაკებთან დაკავშირებული 
ზემოქმედება. ყველა შესაბამისი კომპენსაცია და 
დახმარება დადგენილია და შეტანილია LARP-
ებში. 
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დასაქმების შესაძლებლობები; და (iii) 
სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და 
საზოგადოებრივი მომსახურება, 
საჭიროებისამებრ 

5. იძულებით განსახლებული ღარიბი და 
სხვა მხრივ მოწყვლადი ჯგუფების, 
ქალების ჩათვლით, ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესება სულ მცირე ეროვნული 
მინიმალური სტანდარტების 
შესაბამისად. სოფლად მათი 
უზრუნველყოფა სამართლებრივი და 
ხელმისაწვდომი წვდომით მიწებსა და 
რესურსებზე, ხოლო ურბანულ 
რეგიონებში მათი უზრუნველყოფა 
შესაბამისი შემოსავლის წყაროებით და 
ადეკვატურ საცხოვრებელზე წვდომით 

LARF და LARP მომზადებულია SPS– ის 
შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES-ის მიერ. 
LARP ამჟამად ხორციელდება. გამოვლენილია 
ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფები და 
ღონისძიებები გათვალისწინებულია LARP– 
ებში. 

6. გამჭვირვალე, თანმიმდევრული და 
სამართლიანი პროცედურების 
შემუშავება, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ 
მიწის შესყიდვა ხდება მოლაპარაკების 
გზით, იმის უზრუნველყოფა, რომ 
მოლაპარაკებებში ჩართული პირები 
უზრუნველყოფენ იგივე ან უკეთესო 
შემოსავლისა და საარსებო წყაროს 
შენარჩუნებას 

IA მოლაპარაკებებს აწარმოებს გამჭვირვალე, 
თანმიმდევრული და სამართლიანი წესით. 
ხადის ხეობაში მიწის ნაკვეთებისთვის 
შეთავაზებული კომპენსაცია გაიზარდა 
შემსრულებელი და განმახორციელებელი 
სააგენტოს მიერ, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 
დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ 
განსაზღვრულ საბაზრო ღირებულებას, 
დაზარალებული პირებისთვის 
ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად და 
ექსპროპრიაციის საჭიროების თავიდან 
ასაცილებლად / შესამცირებლად. 

7. დარწმუნდით, რომ განსახლებულ 
პირებს მიწის საკუთრების ან რაიმე სხვა 
კანონიერი უფლებების გარეშე აქვთ 
უფლება მიიღონ განსახლების დახმარება 
და კომპენსაცია არა-მიწის აქტივების 
დაკარგვისთვის. 

LARP მოიცავს პირებს მიწის საკუთრების ან 
სამართლებრივი უფლებების გარეშე, 
რომლებსაც შეუძლიათ განსახლების 
დახმარებისა და კომპენსაციის მიღება არა-მიწის 
აქტივებისთვის. 

8. მოამზადეთ განსახლების გეგმა, 
რომელშიც განმარტებული იქნება 
განსახლებული პირების ფულადი 
დახმარება, შემოსავლისა და საარსებო 
წყაროს აღდგენის სტრატეგიას, 
ინსტიტუციური შეთანხმებები, 

LARP მომზადებულია, დამტკიცებულია SDES-ის 
მიერ. კომპლექსური შეფასების დონე და 
განსაზღვრული ფულადი დახმარება აწესებს 
ახალ ბენჩმარკს ADB-ის მიერ დაფინანსებული 
საგზაო პროექტებისთვის საქართველოში. 
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მონიტორინგისა და ანგარიშგების ჩარჩო, 
ბიუჯეტი და შესრულების გრაფიკი. 

9. განსახლების გეგმის პროექტის დროული 
გამოქვეყნება, მათ შორის 
საკონსულტაციო პროცესის 
დოკუმენტაციის, პროექტის შეფასების 
დაწყებამდე, მისაწვდომ ადგილზე და 
დაზარალებული პირებისა და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისათვის 
გასაგები ფორმით და ენაზე (ენებზე). 
განსახლების საბოლოო გეგმისა და მისი 
განახლებული ვერსიების გასაჯაროება 
დაზარალებული პირებისა და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებისთვის. 

LARP-ების პროექტი გამოქვეყნდა 2019 წლის 16 
აპრილს გვირაბის მონაკვეთზე და 24 მაისს გზის 
მონაკვეთზე ADB-ს ვე-გვერდზე, ხოლო 
საბოლოო LARP-ები გამოქვეყნდა 2019 წლის 19 
ივლისს როგორც გვირაბის მონაკვეთზე, ასევე 
გზის მონაკვეთზე - LARP-ის ინგლისური 
ვერსიები გვირაბისა და გზის მონაკვეთებისთვის 
გასაჯაროვდა საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე 2019 წლის 22 
ივლისს, ხოლო ქართული თარგმანები 
გამოქვეყნდა 2019 წლის 1 აგვისტოს. 

10. იძულებითი განსახლების პროცესის 
შემუშავება და განხორციელება, როგორც 
განვითარების პროექტის ან პროგრამის 
ნაწილი. პროექტის ხარჯებისა და 
სარგებლის წარმოდგენაში 
გაითვალისწინეთ განსახლების სრული 
ხარჯები. პროექტისთვის, რომელსაც აქვს 
მნიშვნელოვანი იძულებითი 
განსახლების ზემოქმედება, 
გაითვალისწინეთ იძულებითი 
განსახლების, როგორც პროექტის ცალკე 
კომპონენტის განხორციელება. 

განსახლების გეგმა შემუშავდა და 
ხორციელდება, როგორც განვითარების 
პროექტის ნაწილი, მათ შორის რეგიონული 
ტურიზმის განვითარება, ხოლო განსახლების 
სრული ხარჯები გათვალისწინებულია 
პროექტის ხარჯებისა და სარგებელის ანალიზში. 
 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი, 
რომელიც ჩართულია TA 9552-GEO– ს 
ფარგლებში, განსაზღვრავს განვითარების 
დამატებით შესაძლებლობებს ადგილობრივი 
თემების სასარგებლოდ. 

11. გადაიხადეთ კომპენსაცია და 
უზრუნველყეთ განსახლების სხვა 
ფულადი დახმარებების გაცემა ფიზიკურ 
ან ეკონომიკურ განსახლებამდე. 
განსახლების გეგმის განხორციელება 
მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. 

კომპენსაციის გადახდამდე ადგილი არ ჰქონია 
არანაირ ფიზიკურ და ეკონომიკურ განსახლებას, 
ხოლო ზედამხედველობა უზრუნველყოფილია 
ADB-ს და გარე დამკვირვებლის მიერ. 

12. განსახლების შედეგების მონიტორინგი 
და შეფასება; მათი გავლენა 
განსახლებულთა ცხოვრების 
სტანდარტებზე და მიღწეულია თუ არა 
განსახლების გეგმის მიზნები  
მონიტორინგის ძირითადი პირობებისა 
და შედეგების გათვალისწინებით. 

გარე დამკვირვებელი ჩართულია. 2020 წლის 
იანვარ-ივნისის წლიური სოციალური 
მონიტორინგის ანგარიში გამოქვეყნდა ADB-სა 
და RD-ის ვებსაიტებზე. 
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მონიტორინგის ანგარიშების 
გასაჯაროება 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი 4: პროექტის ოფისის ფოტოების ქვეშეთში, დუშეთში და ყაზბეგში 
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დანართი 5: დოკუმენტი დაინტერესებული პირებისთვის: მარშრუტების ალტერნატივების 
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ამ დოკუმენტის მიზანია, პროექტით დაინტერესებულ პირებს გააცნოს ის პროცესები, კვლევები 
თუ დასკვნები, რომლებიც საფუძვლად დაედო საპროექტო გზის საბოლოო მარშრუტის 
დადგენას. დოკუმენტში ძირითადი ადგილი ეთმობა ჩატარებული გეოინჟინრული კვლევების 
განხილვას, ვინაიდან, საბოლოო ჯამში, სწორედ გეოლოგიურმა შეზღუდვებმა და რისკებმა 
განსაზღვრა საბოლოო ვარიანტი იმ დერეფნისა, რომელშიც ეს მარშრუტია განთავსებული 
(ნახაზი 1). 

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს არატექნიკურ რეზიუმეს, რომელიც ავსებს სხვა საჯაროდ 
ხელმისაწვდომ რესურსებს (ჩამოთვლილს დოკუმენტის ბოლოს) და ნაკარნახევია 2018-2019 
წლებში დაინტერესებულ პირთათვის ჩატარებულ ღონისძიებზე მარშრუტის ალტერნატივების 
თემის არაერთგზის განხილვით. 
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ნახაზი 1: საპროექტო ტერიტორია 

წყარო: Google Earth (2019) 
 

 

 

50-ზე მეტი ინჟინრის, გეოლოგისა და სხვა სპეციალისტის მხარდაჭერით 20 მთავარი 
ექსპერტისგან შემდგარმა საერთაშორისო გუნდმა გამოიკვლია და შეაფასა მარშრუტის 
ალტერნატივები ჩრდილო- სამხრეთის დერეფნის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთისთვის. 
ექსპერტებმა ორი წლის განმავლობაში (2017-2018) გამოიყენეს მრავალი მეთოდი და ჩაატარეს 
საფუძვლიანი საველე კვლევა, რომელიც მოიცავდა სატრანსპორტო ნაკადის, გეოინჟინრული 
ასპექტებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების შეფასებას. 

 

ჯვრის უღელტეხილზე გამავალი უკვე არსებული გზის განახლება ევროპულ სტანდარტებამდე 
შეუძლებელი აღმოჩნდა. შესაბამისად, აღნიშნული უღელტეხილისთვის გვერდის ავლის 
მიზნით, სამი სავარაუდო საგზაო დერეფანი და მათში განთავსებული რამდენიმე მარშრუტი 
გამოიკვეთა. დამატებითი კვლევების ჩატარების შემდეგ ორი დერეფანი (გუდაურის პლატო და 
მდინარე თეთრი არაგვი) გამოირიცხა დაუშვებლად მაღალი გეოლოგიური რისკების გამო. 

ხადის ხეობის დერეფანი შეირჩა, როგორც ერთადერთი, ტექნიკური თვალსაზრისით 
განხორციელებადი ვარიანტი და ჩატარდა დამატებითი საფუძვლიანი საპროექტო სამუშაოები 
საბოლოო მარშრუტის შესამუშავებლად. გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული 
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იყო არაერთი ფაქტორი, მათ შორის: გეოლოგიური რისკები, ბუნებრივი საფრთხეები, გავლენა 
დასახლებულ პუნქტებზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ბუნებრივი გარემო. 

 

პროექტი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ჟინვალი-ლარსის 
(დაახლ. 100 კმ. სიგრძის) ჩრდილო-სამხრეთის დერეფნის ეტაპობრივი გაუმჯობესების 
პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. საგზაო პროექტი შემუშავდა შემდეგი მიზნების 
გათვალისწინებით: 

 

 i. მაგისტრალთა პროექტირების უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციასთან 
დაკავშირებულ ევროპულ სტანდარტებთან თავსებადობა; 

ii. ფუნქციონირება მთელი წლის განმავლობაში; 

iii. მაგისტრალზე 80 კმ/სთ. სიჩქარის დაშვება; 

 iv. მოძრაობის ინტენსივობის მოსალოდნელ მატებასთან გამკლავება, სატვირთო 
მანქანების ჩათვლით და 

 v. გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას ბუნებრივ და სოციალურ 
გარემოზე ძლიერი ზემოქმედების თავიდან აცილება. 

 

მარშრუტის შესარჩევად ჩატარებული კვლევები ამომწურავი და კომპლექსური ხასიათის იყო, 
რაც განპირობებულია პროექტის არეალში გზის მშენებლობისთვის რთული პირობებით, მათ 
შორისაა: 

 

i. მთიანი რელიეფი (ნახაზი 1); 

ii. კომპლექსური გეოლოგია, მათ შორის, ადრე დაფიქსირებული ვულკანური 
აქტივობა (ნახაზი 3); 

iii. ბუნებრივი საფრთხეების, მათ შორის, წყალდიდობების, მეწყრების, 
დიდთოვლობისა და ზვავების მაღალი რისკი; 

iv. სიახლოვე დასახლებულ პუნქტებთან და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან; 
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v. სიახლოვე ყაზბეგის ეროვნულ პარკთან და დაცულ ტერიტორიებთან. 

 

პროექტის საერთო მიზნებსა და გამოწვევებზე დაყრდნობით, მარშრუტთა ვარიანტების 
შეფასების საკვანძო კრიტერიუმები შემდეგი იყო: 

 

i. გზის ფუნქციონალურობა და უსაფრთხოება; 

ii. გეოლოგიური პირობები და ბუნებრივი საფრთხეები; 

iii. მშენებლობისთვის აუცილებელი კონდიციები; 

iv. გარემოს დაცვა; 

v. ლანდშაფტის შენარჩუნება; 

vi. გავლენა მოსახლეობაზე; და 

vii. ფინანსური ინვესტიცია. 



 
 
 
 
104 

 

 

 

2017-2018 წლებში მოხდა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფირმებისა და ექსპერტების 
მობილიზება, რათა გზის განახლების ტექნიკური თვალსაზრისით განხორციელებადი 
ვარიანტები განსაზღვრულიყო და დადგენილიყო, რომელი მარშრუტის არჩევა იქნებოდა 
მართებული ამ პროექტისთვის. შეფასების ეტაპების, მიზნებისა და ძირითადი მეთოდების 
შესახებ მოკლე ინფორმაცია მოცემულია ცხრილ 1-ში. 

 

ცხრილი 1: შეფასების ეტაპების, მიზნებისა და მეთოდების მოკლე შინაარსი 

ეტაპი მიზანი გეოინჟინრული 
მეთოდები 

სხვა მეთოდები 

განხორციელება 
დობის 
წინასწარი 
შეფასება 

ვარიანტების 
განსაზღვრა: 
არსებული 
მარშრუტის 
განახლება და 
ალტერნატივები 

• კვლევები 
რუკებზე 
დაყრდნობით 

• გეოლოგიური 
რუკების შედგენა 

• ჭაბურღილები 
• მიწისქვეშა 

წყლებზე 
დაკვირვება და 
მოკვლევა 

• ანალიზები 
წნევის 
დასადგენად 

• ლაბორატორიულ
ი კვლევები 

• გეოქიმიური და 
მინერალოგიურ
ი კვლევები 

• ელექტრული 
წინაღობის 
ტომოგრაფია და 
სეისმური რეფრაქცია 

• ტექნიკური 
განხორციელებადობის 
შეფასებები 

• თავდაპირველი 
ღირებულების შეფასება 

• ეკონომიკური ანალიზი 
განხორციელებ
ა დობის 
შეფასება 

საფუძვლიანი 
კვლევა-შეფასებები 
საუკეთესო 
ვარიანტის 
შესარჩევად 

• მულტიკრიტერიული ანალიზი, 
მათ შორის, ბუნებრივ და 
სოციალურ გარემოზე 
ზემოქმედების გათვალისწინება 

დეტალური 
პროექტირებ
ა 

საბოლოო, 
სრულყოფილი, 
პროექტისთვის 
მართებული 
მარშრუტის 
შემუშავება. 

• მაგისტრალთა 
პროექტირების ევროპული 
სტანდარტები 

• გზის უსაფრთხოების რევიზია 
• ბუნებრივ გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასება 
• მიწების შესყიდვისა და 

მოსახლეობის განსახლების 
სამოქმედო გეგმა 

• კლიმატის ცვლილების შეფასება 
• გენდერული შეფასება 

წყარო: ავტორი (2019). 
 

პროექტის შეფასებას რამდენიმე სპეციალიზებული საკონსულტაციო კომპანიისა და 
დამოუკიდებელ ექსპერტთა მხარდაჭერით უძღვებოდა ესპანური საკონსულტაციო კომპანია 
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IDOM-ი. მხოლოდ გეოტექნიკური ასპექტების შეფასებას დამატებით აწარმოებდა ექვსი 
სხვადასხვა ორგანიზაცია და დაახლოებით 45 ტექნიკური ექსპერტი (იხ. ცხრილი 2). პროექტის 
სოციალურ-ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების და სხვა თვალსაზრისის კვლევა-შეფასებები 
დააფინანსა აზიის განვითარების ბანკმა (ADB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
ბანკმა (EBRD) და მსოფლიო ბანკმა. 

 

ცხრილი 2: გეოინჟინრული ასპექტების შემფასებელი ორგანიზაციები 

ორგანიზაცია როლი 
IDOM (ესპანეთი) ზოგადი კოორდინაცია, ზედამხედველობა, 

ვერიფიკაცია და შეფასებებზე 
დაფუძნებული პროექტირება 

Geoengineering (საქართველო) ჭაბურღილების ბურღვა, საველე კვლევები, 
ლაბორატორიული კვლევები 

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა 
ინსტიტუტისა და სეისმური 
მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი - 
ილიას უნივერსიტეტი 
(საქართველო) 

სეისმური შეფასებები, ზედაპირული 
გეოფიზიკური დაკვირვება 

ინჟინერიასთან დაკავშირებული გეოლოგიის 
დეპარტამენტი – ოვიედოს უნივერსიტეტი 
(ესპანეთი) 

გეოლოგიური რუკების შედგენა, 
ჰიდროგეოლოგია, გეომექანიკა 

International Geophysical Technology (ესპანეთი) ღრმა გეოფიზიკური კვლევა 
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Subterra Ingenieria (ესპანეთი) გვირაბებისა და მიწის სამუშაოების 
გეოტექნიკური პროექტირება 

GeoConsult (ესპანეთი) გვირაბებისა და მიწის სამუშაოების 
გეოტექნიკური პროექტირება 

Corelogs (ესპანეთი) წნევასთან დაკავშირებული კვლევები და 
ზედაპირული გეოფიზიკური შეფასება 

წყარო: IDOM (2019). 

 

 

ჯვრის უღელტეხილის დაბრკოლებები 

თავდაპირველმა, განხორციელებადობის წინასწარმა შეფასებამ ცხადყო, რომ ქვეშეთი-კობის 
მონაკვეთი, ჯვრის უღელტეხილის ჩათვლით, წარმოადგენს ჟინვალი-ლარსის გზის 
დამაბრკოლებელ ნაწილს და რომ, შესაბამისად, ეს მონაკვეთი პროექტისთვის ძალიან 
პრიორიტეტულია. ჯვრის უღელტეხილი გადატვირთული მოძრაობითა და უსაფრთხოების 
დაბალი სტანდარტებით გამოირჩევა, რადგან ის მკვეთრად მიიწევს მაღლა და შემდეგ ეშვება 
ზღვის დონიდან 2400 მეტრი სიმაღლიდან. აქ არსებული გზა არ შეეფერება იმ რთულ 
გეოგრაფიულ და კლიმატურ პირობებს, რომლებსაც ასეთ მთიან რელიეფში ვაწყდებით, 
განსაკუთრებით კი, ზამთარში. ზვავების, მეწყრებისა და დიდთოვლობის რისკი საკმაოდ 
მაღალია, რის გამოც, საკმაოდ ხშირად მოძრაობა ფერხდება ანდა გზა იკეტება (საშუალოდ, 
წელიწადში 44 დღის განმავლობაში 2012-2016 წლების შუალედში). არსებულ გზას ახასიათებს 
ვიწრო მოსახვევები, დაბალი სტანდარტების ღია გვირაბები და ზვავისგან დამცავი გალერეები, 
რომლებიც იმდენად ვიწროა, რომ საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავი სატვირთო 
მანქანები ერთმანეთს გზას ვერ უვლიან. ამგვარი პირობების გამო, საგზაო შემთხვევები ხშირია 
გზის ამ მონაკვეთზე. 

  
დაკეტილი გზა, შეფერხებული მოძრაობა საგზაო შემთხვევა 
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არსებული გზის განახლება 

 

განხორციელებადობის წინასწარი შეფასების ეტაპზე ეს ვარიანტი განიხილებოდა ტექნიკური, 
ფინანსური და სოციალურ-ბუნებრივი გარემოს ინტერესებიდან გამომდინარე. მცირე 
მასშტაბის სამუშაოები მოიცავდა: არსებული გზის რემონტს, დამცავი ზღუდეებისა და 
გვირაბების დამატებას, დამჭერი კედლების, ნაგებობისა და მოჭრილი ფერდობების 
მოწესრიგებასა და ზოგიერთი მოსახვევის გაუმჯობესებას. აღნიშნული სამუშაოები 
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას არ მოახდენდა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. თუმცაღა, ამ 
სამუშაოების ჩატარების შემდეგაც კი, გზის ზოგადი ფუნქციონალობა, უსაფრთხოება და 
გამძლეობა კლიმატის მიმართ კვლავ არაადეკვატური და ევროპულ სტანდარტებთან 
შეუსაბამო დარჩებოდა, მით უმეტეს, თუკი გავითვალისწინებთ მოძრაობის ინტენსივობის 
მატების პროგნოზს. 

არსებული გზის აღნიშნული მონაკვეთის უფრო მასშტაბური განახლებაც გადაიხედა. ასეთ 
შემთხვევაში, საჭირო იქნებოდა დახრილობის რადიკალური ცვლილება, რომელიც მხოლოდ 
ფერდობებში ღრმა ჭრების გაკეთებით, ახალი გვირაბების, ხიდებისა და სხვა ნაგებობების 
აშენებით იქნებოდა შესაძლებელი. 

 ამგვარი სამუშაოების ჩატარებას დაუშვებლად უარყოფითი ზემოქმედება ექნებოდა ადგილობრივ 
მოსახლეობასა და ქვეყნის ეკონომიკაზე. მშენებლობის მიმდინარეობისას გზის გარკვეული 
მონაკვეთები წლების განმავლობაში უნდა ყოფილიყო დაკეტილი, რაც მნიშნელოვან შეფერხებებსა 
და ეკონომიკურ პრობლემებს შექმნიდა. ამ სამუშაოების შედეგი კი იქნებოდა გზა, რომელიც 
ფუნქციოანალობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს მაინც ვერ დააკმაყოფილებდა და სხვა 
შეფასებულ ვარიანტებზე უარესი იქნებოდა. გეოლოგიური თვალსაზრისით, ეს გზა მეწყრებისა და 
მსგავსი საფრთხეების თვალსაზრისით საშუალო ან მაღალი რისკის მატარებელი იქნებოდა. 
ამასთან, ამ გზის ექვსკილომეტრიანი მონაკვეთი ყაზბეგის ეროვნულ პარკში გადის, შესაბამისად, 
სამშენებლო სამუშაოები დიდი ალბათობით მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენდა 
ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე. ყველაფრის გათვალისწინებით, ჯვრის უღელტეხილზე 
გამავალი უკვე არსებული გზის განახლება გამოირიცხა. 
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არსებული გზა: მოსახვევები ციცაბო ფერდობზე      არსებული გზა: ვიწრო, ბნელი გვირაბი 
 

 

განხორციელებადობის წინასწარი შეფასების ეტაპზე, პროექტირებაზე პასუხისმგებელ გუნდში 
განიხილეს ალტერნატიული მარშრუტები, რომლებიც მთიან ჯვრის უღელტეხილს გვერდს 
აუვლიდა. რუკებზე დაფუძნებული კვლევის შედეგად განისაზღვრა დაახლოებით 40 
მარშრუტი ორ ძირითად არეალში: გუდაურის პლატოსა და მდინარე თეთრი არაგვის 
მიდამოებში არსებულ გზასთან ახლოს და უფრო აღმოსავლეთით მდებარე ხადას ხეობაში. 

დამატებითი კვლევების შედეგად იდენტიფიცირდა კიდევ რამდენიმე მარშრუტი, რომელთა 
შესწავლა გახდა საჭირო. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მოკვლევის ამ ეტაპზე უკვე ნათელი 
იყო, რომ მარშრუტის ყველა ვარიანტი საჭიროებდა მინიმუმ ერთ დიდ გვირაბს. ამგვარ მთიან 
რელიეფზე გვირაბები ბუნებრივ- სოციალურ გარემოზე ძლიერი ზემოქმედების თავიდან 
ასაცილებლადაა საჭირო და, მიუხედავად მაღალი ღირებულებისა, ისინი აგვარებენ ბევრ იმ 
პრობლემას, რომლებიც არსებულ გზას გააჩნია (მკვეთრი ამაღლება, ციცაბო ფერდობები, 
ბუნებრივი საფრთხეები და ა.შ.). დამატებითი კვლევების ჩატარების შემდეგ, განსაზღვრული 
მარშრუტები შეჯერდა და შესწავლილ სამ დერეფანში გამოიყო ჯამში ოთხი მარშრუტი 
(ნახაზი 2). 
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ნახაზი 2: სამი დერეფანი და ოთხი მარშრუტი 

 

წყარო: IDOM (2018). 
 

ამის შემდეგ, ეს მარშრუტები უფრო საფუძვლიანად შეისწავლეს. დამატებითი გეოტექნიკური 
კვლევების შესავსებად კი მულტიკრიტერიული ანალიზი (MCA) ჩატარდა. აღნიშნულმა 
ანალიზმა შეფასებული კრიტერიუმები ოთხ კატეგორიაში გაანაწილა. კატეგორიებმა მოიცვეს, 
როგორც მშენებლობის, აგრეთვე, ექსპლუატაციის ეტაპები: 

 

i. გზის ფუნქციონალობა, რაც მოიცავდა მარშრუტის თავისებურებებს, 
მოძრაობის მიახლოებით ინტენსივობას, მგზავრობის ხანგრძლივობას 
ტრანსპორტისთვის და მოსახლეობას, რომელმაც მომსახურება უნდა მიიღოს; 

ii. ეკონომიკური ფაქტორები, რაც მოიცავდა ინვესტიციის ჯამურ ღირებულებას, 
გზის შემდგომი მოვლის ხარჯებს და ეკონომიკურ სარგებელს; 

iii. ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედება, რაც მოიცავდა ბიოლოგიურ 
მრავალფეროვნებას, მიწისქვეშა და ზედაპირულ წყლებს, დაცულ 
ტერიტორიებს, მიწას და ლანდშაფტს; 

iv. სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება, რაც მოიცავდა მოსახლეობის 
განსახლებას, კულტურულ მემკვიდრეობას და გზის უსაფრთხოებას. 
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დერეფანი 1: მდინარე თეთრი არაგვი 

 

ეს მარშრუტი იწყება სოფელ ქვეშეთთან, მიუყვება და აუმჯობესებს ჩრდილოეთით მდინარე 
თეთრი არაგვის გასწვრივ მდებარე არსებულ გზას. აქედან არსებული გზა იწყებს სერპანტინით 
ასვლას გუდაურში (7.5 კილომეტრი ქვეშეთიდან), ეს მარშრუტი კი მდინარეს დამატებით 5.5 
კილომეტრის მანძილზე გაყვებოდა. ამას დასჭირდებოდა მდინარის შენაკადებზე რამდენიმე 
ხიდის აშენება. შემდეგ კი, მარშრუტი სამხრეთის პორტალში - ჯვრის უღელტეხილის (არსებულ 
გზასთან ახლოს, ჩრდილოეთით) ქვეშ გაყვანილ 8.4 კმ. სიგრძის გვირაბში გავიდოდა. გვირაბის 
ჩრდილოეთ შესასვლელიდან არსებული გზის გასწვრივ დამატებით 2 კმ. სიგრძის გზა 
განახლდებოდა და ჩავიდოდა სოფელ კობში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ მარშრუტს ისეთი დადებითი მხარეები გააჩნია, როგორიცაა 
მინიმალური ზემოქმედება დასახლებულ პუნქტებსა და კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე, ის მაინც ძალიან პრობლემურია. ერთ-ერთი პრობლემა ისაა, რომ აქ გზის 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას მნიშვნელოვანი საფრთხე შეექმნება 
ბიომრავალფეროვნებას, ვინაიდან მარშრუტი ექვსკილომეტრიანი მონაკვეთით გადაკვეთს 
ყაზბეგის ეროვნულ პარკს. მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა კი პროექტისთვის შეუსაბამო 
გეოლოგიური პირობებია. როგორც ეს ნახაზ 3-შია ნაჩვენები, ერთ დროს მოქმედი და ახლა 
ჩამქრალი ვულკანიდან ამოფრქვეული ქანები დიდ ფართობს ფარავს. ეს ფართობი მოიცავს 8.4 
კმ. სიგრძის გვირაბის მნიშვნელოვან ნაწილს. ასეთ ქანებში გვირაბის გაყვანა დიდ რისკებს 
შეიცავს. 

ნახაზი 3: ვულკანური ქანები და გზის მშენებლობის რისკების შეფასება 

წყარო: IDOM (2018). 
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ღრმა ჭაბურღილებისა და სხვა მეთოდების გამოყენებით ჩატარებულმა გეოლოგიურმა კვლევებმა 
აჩვენა, რომ ეს ფართობები შეიცავს დიდი რაოდენობით „შავ ფიქალს“, რაც გვირაბების გაყვანას 
დაუშვებლად საფრთხისშემცველს ხდის. არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ დატვირთვამ 
გამოიწვიოს შევიწროება, რაც, თავის მხრივ, გვირაბის ჩამონგრევას გამოიწვევს მშენებლობის ან 
ექსპლუატაციის ეტაპზე. ამასთან, გვირაბის საჭირო სიღრმეზე გათხრით მიღებული მაღალი 
ტემპერატურა და წყაროები ამ რისკს კიდევ უფრო გაზრდის. ეს დერეფანი მეწყრების მაღალი 
რისკებითაც ხასიათდება, მეწყრების თავიდან არიდება კი საინჟინრო მეთოდების გამოყენებითაც 
კი ძალიან რთულია. შესაბამისად, ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, გეოლოგიური რისკები 
გამორიცხავს დერეფან 1-ის განხორციელების შესაძლებლობას. 

 

დერეფანი 2: გუდაურის პლატო 

ეს მარშრუტი ქვეშეთიდან იწყება, მიყვება არსებულ გზას ჩრდილოეთით 3 კილომეტრის 
მანძილზე, სცდება სოფელ არახვეთს, კვეთს მდინარე თეთრ არაგვს და მიუყვება მას. შემდეგ ადის 
მაღლა ქანობზე ქვეშეთის პლატომდე და მიემართება გუდაურისკენ. სანამ გუდაურამდე მიაღწევს, 
11.4 კმ. სიგრძის გვირაბი ჯვრის უღელტეხილის ქვეშ შევა (ამჟამინდელი მარშრუტის სამხრეთით). 
გვირაბი კობთან ახლოს სრულდება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედება 
მაინცდამაინც გამოხატული არაა, დერეფანი 2-ის გვირაბი იმავე გეოლოგიური პრობლემებისა და 
რისკების წინაშე დგება, რა რისკების წინაშეც დერეფანი 1 დადგა. საბოლოო ჯამში, ძველი 
ვულკანური წარმონაქმნების არსებობამ ეს ვარიანტიც განუხორციელებადი გახადა. 

 

დერეფანი 3: ხადას ხეობა 

 

ეს დერეფანი ორ შესაძლო მარშრუტს მოიცავდა. ორივე კვეთს სოფელი ქვეშეთის მომიჯნავე 
მდინარე თეთრ არაგვს და ადის ქვეშეთის პლატოზე, შემდეგ კი მიუყვება ხადის ხეობას 10 
კილომეტრის მანძილზე სოფელ წკერემდე. ამ ორ მარშრუტს შორის ძირითადი განსხვავება 
ქვეშეთის პლატომდე ასასვლელი გზის გეომეტრიაა. მარშრუტები მდინარე ხადას სხვადასხვა 
წერტილებში კვეთენ, უკეთესი გეოლოგიური პირობების მისაღწევად. სოფელ წკერედან 9 კმ. 
სიგრძის გვირაბი დერეფანი 2-ის მსგავსად სოფელ კობთან სრულდება. 
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როგორც ნახაზ 3-ზე ჩანს, ვულკანური კონუსიდან მომავალი ვულკანური წარმონაქმნების 

გადაადგილების მიმართულება ხადის ხეობისკენ არაა მიმართული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 
ხადას ხეობაში დანარჩენი ორი დერეფნისგან ძალიან განსხვავებული, უფრო უკეთესი პირობები 
გვხვდება. ხადას ხეობაში ჩატარებულ ამომწურავ კვლევებზე დაყრდნობით, წკერესა და კობს 
შორის გვირაბის მშენებლობა მნიშვნელოვან რისკებს არ შეიცავს. კვლევის შედეგებმა ასევე 
აჩვენა, რომ ზვავების, მეწყრებისა და დიდთოვლობის მსგავსი ბუნებრივი საფრთხეების 
რისკები შეიძლება წარმატებით შემცირდეს საინჟინრო მეთოდების გამოყენებითა და 
მარშრუტის დახვეწით. შედეგად, განხორციელებადობის წინასწარმა კვლევამ აშკარა გახადა, 
რომ ხადას ხეობის დერეფანი ტექნიკური თვალსაზრისით ერთადერთი განხორციელებადი 
ვარიანტია ამ პროექტისთვის. 

ხადას ხეობის ტექნიკური თვალსაზრისით განხორციელებად ვარიანტად ცნობის შემდეგ 
ჩატარდა დამატებითი კვლევები ამ დერეფნის ფარგლებში საუკეთესო მარშრუტის 
განსასაზღვრად. გამოიყო მარშრუტის სამი ვარიანტი და ჩატარდა დამატებითი კვლევა მანამ, 
სანამ შეთანხმება არ მიიღწა და არ შეირჩა ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც წითელი ფერითაა 
გამოსახული (ნახაზი 4). 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტებიც (ბიომრავალფეროვნებისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის ჩათვლით) შეფასდა და შევიდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (EIA) 
ანგარიშში. ამ ანგარიშის პროექტში შეტანილ საკითხებზე ჩატარდა საჯარო განხილვები, ფოკუს 
ჯგუფებისა და პირისპირ შეხვედრები, რომლებშიც მონაწილეობდნენ თავად შესაძლო 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივები, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციები, 
უნივერსიტეტები, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. 

ნახაზი 4: ხადის ხეობის დერეფანში მოქცეული მარშრუტების ვარიანტები 
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წყარო: IDOM (2018). 
 

პროექტის შერჩეული მარშრუტის სიგრძე 22.6 კილომეტრს შეადგენს. ის სათავეს სოფელ 
ქვეშეთთან იღებს, კვეთს მდინარე თეთრ არაგვს 492 მეტრი სიგრძის ხიდის საშუალებით, შემდეგ 
კი 4.5%-იანი დახრის გვირაბში შედის, რომელიც ქვეშეთის პლატომდე ადის. იქიდან მარშრუტი 
გადის ხადის ხეობაში 164 მეტრი სიმაღლის თაღოვანი ხიდით. კიდევ ორი ხიდი და ორი გვირაბია 
საჭირო ბეგონის პლატომდე მისაღწევად. დამცავი გვირაბის გავლის შემდეგ, მარშრუტი კიდევ 
ერთი ხიდით მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე გადადის, რის შემდეგაც გზა მიემართება სოფელ 
წკერემდე, სადაც მთავარი 9 კმ. სიგრძის გვირაბი მიემართება კობში. 

 

 

პროექტირების ბოლო საფეხური შერჩეული მარშრუტის დახვეწა იყო მოძრაობის 
ინტენსივობის, ტექნიკური, ბუნებრივი და სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით. 
გრძელი გვირაბის მონაკვეთთან (ლოტი 1) და საგზაო მონაკვეთთან (ლოტი 2) დაკავშირებული 
მიწის შესყიდვისა და მოსახლეობის გადაყვანის გეგმებიც უკვე მზადაა. 2018 წელს 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩატარებული კონსულტაციების გავლენით დაიხვეწა 
პროექტიც ადგილობრივ მოსახლეობაზე ნეგატიური ზემოქმედების შესამცირებლად და 
პოზიტიური ზემოქმედების გასაზრდელად. ამის მაგალითებია: მისასვლელი გზების დამატება, 
გვირაბების გაზრდა, ქვედა გასასვლელების მოწყობა ადამიანთა და საქონლის გადაადგილების 
გასაადვილებლად. შემუშავებული მარშრუტი, რომელიც ახლა უკვე მთლიანად მზადაა და 
რომელიც ხელშეკრულების გაფორმებასა და მშენებლობის დაწყებას უცდის, ამ პროცესის 
შედეგს წარმოადგენს. 

შერჩეული მარშრუტისა და მისი ძირითადი თავისებურებების შესახებ ვიდეო-ანიმაცია 
შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 

http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=gallery&func=menu&uid=1536737916&type=2. 

პროექტის დეტალიზებული რუკა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის ვებ- გვერდებიდან (იხ. ვებ-ლინკი ქვემოთ). 

 

 

აზიის განვითარების ბანკის ვებ-გვერდიდან (ინგლისურ ენაზე) 
https://www.adb.org/projects/51257- 001/main#project-documents და საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდიდან (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) 

http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=gallery&func=menu&uid=1536737916&type=2
https://www.adb.org/projects/51257-001/main#project-documents
https://www.adb.org/projects/51257-001/main#project-documents
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http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&pid=1536737215 შეგიძლიათ 
ჩამოტვირთოთ შემდეგი დოკუმენტები: 

• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 
• მიწების შესყიდვისა და მოსახლეობის გადაყვანის გეგმები 
• საინფორმაციო ბუკლეტი 
• ხშირად დასმული კითხვები 
• პროექტის რუკა (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებგვერდზე) 
• პროექტის ვიდეო 

 

განხორციელებადობის წინასწარი შეფასებისა და შეფასების კვლევების ასლებს შეგიძლიათ 
გაეცნოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში, თბილისში (ალ. ყაზბეგის #12) 
წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე. 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 
 Georgian National Agency for Cultural Heritage Preservation 

 
 
 
 
N17/315         02/აგვისტო/2019წ 
 

საქართველოს საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს 

ალექსანდრე თევდორაძეს 
 
 
ბატონო ალექსანდრე, 
 
თქვენი 1 აგვისტოს N2-17/10597 პასუხად, რომელიც ეხება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო 
გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას, კულტურული 

http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&pid=1536737215%20
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მემკვიდრეობის და არქეოლოგიური ძეგლების დადგენის მიზნით ჩატარებულ ზედაპირულ 
არქეოლოგიურ დაზვერვებს, გაცნობებთ, რომ სააგენტოში წარმოდგენილი ანგარიშის 
მიხედვით, ტერიტორიის  ვიზუალური დათვალიერების შედეგად, საკვლევი მიწის 
ფართობზე და მის მიმდებარედ არქეოლოგიური ნიშნის მქონე ობიექტები და არტეფაქტები 
ფიქსირდება. გამომდინარე იქიდან, რომ საპროექტო გზა გაივლის არქეოლოგიურად 
ნაკლებად შესწავლილ, მაგრამ სავარაუდოდ არქეოლოგიურად მდიდარ ტერიტორიაზე სადაც 
მდებარეობს ისტორიული, არქიტექტურული ნაგებობები მიგვაჩნია, რომ გზის მშენებლობის 
მთელი პერიოდის განმავლობაში უნდა ხორციელდებოდეს არქეოლოგიური მონიტორინგი. 
 
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კულტურული მემკვიდრეობის ეგლის/ობიექტის 
დაზიანება/განადგურების თავიდან აცილების მიზნით, გეძლევათ დადებითი დასკვნა მიწის 
სამუშაოების ჩატარების თაობაზე მხოლოდ არქეოლოგის მეთვალყურეობით. 
 
აქვე გაცნობებთ, რომ სამუშაოთა მიმდინარეობის დროს არქეოლოგიური ობიექტის აღმოჩენის 
შემთხვევაში, „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის 
თანახმად, უნდა შეწყდეს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (ამ ეტაპზე-სააგენტოს). 
 
პატივისცემით, 
 
 
გენერალური დირექტორის მოადგილე    დავით ლომიტაშვილი 
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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი 
ბრძანება N2-354 

25/04/2019          ქ. თბილისი 
 

დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის 

ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ. 

 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს საავტომობილო გზები 
დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილია „დუშეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 
ტერიტორიაზე ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. 
წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება შემდეგი: 
 
ქვეშეთი-კობის არსებული გზის მონაკვეთი ე.წ. სამხედრო გზის ნაწილს წარმოადგენს. მისი 
სიგრძე 34 კმ-ია. ის იწყება ქვეშეთიდან, მდ. თეთრი არაგვის მარჯვენა ნაპირზე, გადის სოფ. 
არხვეთს, ქვემო მლეთას, გადადის მდინარის მეორე ნაპირზე, სერპანტინით. ადის 
გუდაურისკენ, კვეთს გუდაურს, გადადის ჯვრის უღელტეხილს და მთავრდება სოფ. კობთან. 
კლიმატური პირობების გამო ზამთარში გზაზე გადაადგილება საკმაოდ რთულია. ჯვრის 
უღელტეხილზე თოვლის საფარი ზოგჯერ 3-5 მეტრს აღწევს. პრობლემას თოვლის გარდა 
ძლიერი ქარიც წარმოადგენს. ჯვრის უღელტეხილი ზამთრის პერიოდში ხშირად იკეტება. რაც 
აფერხებს სატრანსპორტო მოძრაობას. 

გზშ-ის ანგარიშში განხილულია პროექტის ალტერნატივები. აღწერილია, რომ გზის 
არსებული სახით დატოვება უსაფრთხოების თვალსაზრისით და სატრანსპორტო ნაკადის 
დასახლებაში გატარება მიზანშეწონილი არ არის. საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის 
მოთხოვნების შესაბამისად ასეთი ტიპის მაგისტრალი, სადაც ამის საშუალება არსებობს, არ 
უნდა გადიოდეს დასახლებულ პუნქტზე. 

განხილული სამი ალტერნატიული დერეფნის 9 ალტერნატივიდან 
განხორციელებადობის შეფასების ეტაპზე დარჩა 3 ალტერნატივა. გარემოსდაცვითი და 
სოციალური თვალსაზრისით ალტერნატივების შედარების გადამწყვეტ  კრიტერიუმს 
დაცული ტერიტორიების სიახლოვე/ბიომრავალფეროვნება, სოციალურ-კულტურული 
გარემო გეოლოგიური პირობები და ბუნებრივი რისკები წარმოადგენდა. გათვალისწინებული 
იყო ზვავსაშიში უბნების რაოდენობა და მეწყრული მონაკვეთების არსებობა. 
 
შეფასებისას მხედველობაში იყო მიღებული გვირაბიდან გამოტანილი  მასალის რაოდენობა, 
მისი განთავსებისთვის საჭირო ტერიტორიის ფართობიდან გამომდინარე. 
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ალტერნატივების შედარების საფუძველზე შეირჩა მე-3 ალტერნატიული ვარიანტი. ამასთან, 
მესამე. ალტერნატივის უპირატესობის გამოკვეთის შემდეგ  ჩატარებული კვლევების, 
კონსულტაციების და დაინტერესებულ მხარეებთან დიალოგის შედეგად (მათ შორის 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, პროექტში ჩართული საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტები, მოსახლეობა, ექსპერტები) ასევე, შემოსული შეკითხვების, შენიშვნა-
რეკომენდაციების და დისკუსიის შედეგად შერჩეულ ალტერნატივაში გარკვეული 
გაუმჯობესება იქნა შეტანილი რის შედეგადაც ცვლილებები განიცადა ქვეშეთი-წკერეს (ე.წ. 
ლოტი 2-ის) მონაკვეთმა. 

ხიდის და გზის ვარიანტი შეიცვალა გვირაბით. ცვლილების დადებითი შედეგებია: 
მეტი უსაფრთხოება ზამთარში, ღრმა ჭრილების მოწყობის საჭიროების თავიდან აცილება, 
ნაკლები ვიზუალური ეფექტი ამის და გზის გვირაბით ჩანაცვლების შედეგად, გზის მხარეებს 
შორის კავშირის შენარჩუნება. გვირაბის გაყვანით მცირდება ზემოქმედება მცენარეულ 
საფარზე და ცხოველთა სამყაროზე, ნაკლების ზემოქმედება ნიადაგზე მოსამზადებელი, 
მშენებლობის და ექსპლუატაციის დროს. 

ზაქათკარის მონაკვეთთან დაკავშირებით, გუდაურისკენ გადასახვევის მოწყობის 
პერსპექტივით შეიცვალა გზის მინიმალური რადიუსი. გუდაურთან დამაკავშირებელი 
მონაკვეთის მოწყობით სატრანსპორტო ნაკადი დაშორდება ყაზბეგის ეროვნულ პარკს, 
გაზრდის გადაადგილების უსაფრთხოებას (სერპანტინის გავლა საჭირო აღარ იქნება), 
დაამოკლებს მისასვლელ გზას და შეამცირებს გადაადგილების დროს. 

ბეგონის მონაკვეთზე გეოტექნიკური რისკების შესამცირებლად ხიდები შეიცვალა 
გვირაბებით. მეწყრული პროცესების და ზვავების რისკის თავიდან ასაცილებლად ჭრილების 
მოწყობა არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად. გზამ გადაინაცვლა ფერდობისკენ და დაშორდა 
დასახლებას. შესაბამისად შემცირდა როგორც ვიზუალური ეფექტი, მცენარეული საფარის 
მოცილების საშიშროება, ასევე ხმაურით და ემისიებით გამოწვეული დისკომფორტის რისკი. 

წკერეს მონაკვეთზე ხიდის და გზისგან შემდგარი მონაკვეთი შეიცვალა უფრო მოკლე 
ხიდით და გვირაბით. ჭრილების შესამცირებლად და სირთულეების თავიდან ასაცილებლად 
გვირაბის შესასვლელმა გადმოინაცვლა დასახლების სამხრეთით. საწყისი მონაკვეთი 
მოეწყობა ღია წესით. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ჩატარდება რეკულტივაცია. შედეგად 
მნიშვნელობანი ვიზუალური ცვლილება არ მოხდება. ხმაურის, ემისიის და ვიბრაციის 
წყაროები დაშორდება დასახლებას. გზა დაცული იქნება ზვავებისგან. ხოლო კობის 
მონაკვეთზე გზის ბოლო ნაწილი შეიცვალა გაზსადენზე ზემოქმედების თავიდან აცილების 
მიზნით. მოხდა გზის ადაპტაცია არსებულ გზასთან, მაქსიმალური ქანობით 4.2% მდ. 
ნარვანზე არსებული ხიდის გამოსაყენებლად. 

განხილულ იქნა გვირაბის გაყვანის ალტერნატიული მეთოდები, კერძოდ: ღია წესით 
გვირაბის გაყვანა, ბურღვა-აფეთქებითი, გვირაბგამყვანი მანქანის და ახალი ავსტრიული 
მეთოდი (NATM მიმდევრობითი ექსკავაცია). გზშ-ს ანგარიშში მითითებულია, რომ პროექტის 
საჭიროებისთვის გამოყენებული იქნება ყველა აღნიშნული მეთოდი. არა ღრმა გვირაბის 
გაყვანისას ერთადერთ შესაძლებელ მეთოდს ღია წესი წარმოადგენს, გრძელი გვირაბებისთვის 
- TBM გამოყენება უმჯობესია, გადაწყვეტილება მექანიკური ან ბურღვა-აფეთქების მეთოდის 
გამოყენების შესახებ ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის ცალკე განისაზღვრება, 
ვიბრაციისადმი სენსიტიურ უბნებზე, სადაც ეს შესაძლებელია, უპირატესობა მექანიკურ 
მეთოდს მიენიჭება. 
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საპროექტო გზის საერთო სიგრძეა 22.7 კმ. მშენებლობის მიზნებისთვის გზა ორ 
ნაწილად (ლოტად) დაიყო. მონაკვეთი ორ ნაწილად არის გაყოფილი: ლოტი 1 - წკერე-კობი 
(სიგრძე დაახლოებით 10 კმ) და ლოტი 2 - ქვეშეთი-წკერე (სიგრძე 12.7 კმ). 

 
ლოტი 2 - ქვეშეთი-წკერეს მონაკვეთი აკავშირებს ქვეშეთს სოფ. წკერესთან. გზის. 

აღნიშნულ მონაკვეთზე დაგეგმილია გვირაბების (ჯამური სიგრძე 2.4კმ) და ხიდების (ჯამური 
სიგრძე 1.8კმ) მშენებლობა. ქვეშეთი - წკერეს მონაკვეთზე პროექტის ძირითადი ელემენტებია: 

 
• ქვეშეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთი (სიგრძე 3.2 კმ); 
•  ხიდი 1 ქვეშეთში (სიგრძე 27.8მ, სიმაღლე 14მ. ზოლების რაოდენობა - 2): 
• ხიდი 2 მდინარე თეთრ არაგვზე (სიგრძე 435.28მ, სიმაღლე 62მ, ზოლების რაოდენობა- 

3); 
• გვირაბი 1 (სიგრძე 1540.64მ ზოლების რაოდენობა 3) გალერეით (სიგრძე 1092მ); 
• თაღოვანი ხიდი 3 მდ. ხადისწყალზე (სიგრძე 426მ, სიმაღლე 164მ, ზოლების 

რაოდენობა- 3); 
• გვირაბი 2 (სიგრძე 193.42 მ, C&C, ზოლების რაოდენობა - 3); 
•  ხიდი 4 მდ.ხადისწყლის შენაკადზე (სიგრძე 147.30მ, სიმაღლე 26მ, ზოლების 

რაოდენობა 
• გვირაბი 3 (388.38მ); 
•  ხიდი 5 (სიგრძე 322მ, სიმაღლე 55მ, ზოლების რაოდენობა – 
•  გვირაბი 4 (299მ C&C, ზოლების რაოდენობა - 3); 
•  ხიდი6 (სიგრძე 218მ, სიმაღლე 48მ, ზოლების რაოდენობა - 3); 
• დაგეგმილია 5 გზაჯვარედინის და 3 სამომსახურეო გზის მოწყობა. 

 
აღნიშნულ მონაკვეთზე გზა იწყება ქვეშეთის მისადგომებთან. მისი პირველი 300 მ. 

ემთხვევა არსებულ  მაგისტრალს E117. შემდეგ გზა შორდება მაგისტრალს, უვლის ქვეშეთს 
ჩრდილოეთის მხრიდან და ისევ უერთდება არსებულ გზას. ქვეშეთიდან გზა მიუყვება 
არსებულს სოფ. არაკვეთისკენ. არაკვეთში შესვლამდე დაგეგმილია პატარა ხიდის (სიგრძე 
22.8მ, სიმაღლე 14მ) მოწყობა. 

გვირაბი 1 - ზაქათკარის უბანი. ხიდი უერთდება გვირაბს #1, რომელიც შედის პლატოს 
ფერდობში და მდორედ (გრადიენტი 4%) ადის მის თავამდე. გვირაბის საერთო სიგრძე 
1540.64მ შეადგენს. გვირაბის საწყისი და ბოლო მონაკვეთი ღია წესით იქნება გაყვანილი. 
ძირითადი, 1374მ სიგრძის ნაწილის გაყვანა ახალი ავსტრიული მეთოდით არის ნავარაუდევი. 
გვირაბი სამზოლიანია. 

ზაქათკარის შემდეგ 426 მ სიგრძის, 164 მ სიმაღლის ხიდით გზა გადადის მდ. ხადისწყლის 
მეორე ნაპირზე. ამ მონაკვეთზეც გზა ისევ სამზოლიანია. ზაქათკარი - სვიანა როსტიანის უბანი 
მდინარის გადაკვეთის შემდეგ, მდ. ხადისწყლის მარცხენა ნაპირზე დაგეგმილია 193.42 მ 
სიღრმის (ღია წესით გაყვანილი) გვირაბის და 147.80 მ სიგრძის ხიდის მშენებლობა. სვიანა 
როსტიანამდე (ბედონის პლატო) ხიდი დაუკავშირდება გვირაბს #3. გზა გაივლის სვიანა-
როსტიანისგან მოშორებით მოსახლეობაზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. სვიანა-
როსტიანის მონაკვეთზე გვირაბი #3 დაუკავშირდება 322 მ სიგრძის 55 მ სიმაღლის ხიდს #5, 
რომელიც მთავრდება სოფლების გომურნი, ბენიან-ბეგონის დასავლეთით მდებარე კვანძთან 
(ნახაზი 53) კვანძი და მეორე რიგის გზები უზრუნველყოფენ სოფლებსა და ახალ გზას შორის 
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კავშირს. კავშირი ახალი გზის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მდებარე ტერიტორიებს შორის 
შენარჩუნებულია. 
 
პკ12+000 შემდეგ ნავარაუდევია ადგილობრივი მისასვლელი გზების და ღია წესით 
გვირაბის #4 გაყვანა. გვირაბის სიგრძე 299 მ-ია. 

 
1600 მ სიგრძის გზა დააკავშირებს გვირაბს ხიდთან #6 (სიგრძე 218 მ, სიმაღლე 48 მ) 

ხიდის ქვეშ, ლოტ 2-ის ბოლოს, ნავარაუდევია ადგილობრივი გზის მოწყობა. საპროექტო გზის 
მონაკვეთი მთავრდება პკ12+720, სადაც ის ლოტ 1-ის მონაკვეთს უკავშირდება. 
 

ლოტი 1 - წკერე-კობის მონაკვეთი იწყება სოფ. წკერეს სამხრეთით, სოფლიდან 
დაახლოებით 213 მ დაშორებით და მთავრდება სოფ. კობთან მდ. ნარვანზე არსებული 
ხიდიდან დაახლოებით 176 მ მანძილზე. პროექტი მოიცავს: 

• 178 მ სიგრძის გზის მონაკვეთს, გვირაბის სამხრეთ პორტალსა და სოფ. წკერეს შორის; 
• 8.86კმ სიგრძის ორზოლიან გვირაბს (მაქსიმალური გრადიენტი 2.35 %), ღია წესით 

(C&C) მოწყობილი ორი მონაკვეთით (200 მ - სამხრეთ პორტალთან ზვავისგან დაცვის და 
სოფლისგან შესასვლელი პორტალის დასაშორებლად, და 8მ - 
ჩრდილოეთი პორტალთან), გვირაბის პარალელურად მოწყობილ 9.062 კმ სიგრძის. 
საავარიო გალერეას 17 შეერთებით მთავარ გვირაბთან; 
 

• შენობები/კონსტრუქციები ძირითადად მიწისქვეშ განთავსდება. მიწისზედა ნაწილის 
სიმაღლე 4მ-ია; 

•  ჩრდილოეთი პორტალის არსებულ გზასთან დამაკავშირებელ 0.ზკმ სიგრძის უბანს 
კობთან; 

• 214 მ სიგრძის ახალ ადგილობრივ გზას წკერეში. ახალი გზა გამოიყენებს მდ. ნარვანზე 
არსებულ ხიდს. ამ მონაკვეთზე ახალი ხიდების მშენებლობა დაგეგმილი. 

არარის; 
ძირითადი გვირაბის მოსაწყობად გამოყენებული იქნება გვირაბგამყვანი მანქანა (TBM) 
საავარიო გალერეის გასაყვანად დაგეგმილია ახალი ავსტრიული მეთოდის NATM გამოყენება. 
გვირაბი სამი უბნისგან შედგება. 

 ეს გვირაბი აღჭურვილი იქნება ვენტილაციის, განათების, კომუნიკაციის, 
წყალარინების და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებით. 

გვირაბებთან და ხიდებთან მოეწყობა სალექარები ნავთობდამჭერი. სამშენებლო 
ბანაკების, სამშენებლო უბნების,  ფუჭი ქანების სანაყაროების და ნაყოფიერი ნიადაგის 
განთავსების ადგილების შერჩევა მოხდება მშენებელი კონტრაქტორის მიერ. 

მშენებლობის ეტაპზე დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა სავარაუდოდ 150-200 
ადამიანს შეადგენს. თითო უბანზე ერთდროულად საშუალოდ 50 ადამიანი იქნება საჭირო. 
შესაბამისად, სამუშაოს სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელი- ძირითადი გვირაბის 
(წკერე კობის მონაკვეთი, ლოტი 1) და 3 წელი და 6 თვე ქვეშეთი-წკერეს მონაკვეთის (ლოტი 2) 
მშენებლობისთვის. 

მშენებლობის დროს ადგილი ექნება ფუჭი ქანების, გვირაბის პორტალის, გზის 
ვაკისისთვის მოსამზადებელი მიწის სამუშაოების დროს ინერტული მასალის დიდი 
რაოდენობის დაგროვებას. ამ მასალის ნაწილი გამოყენებული იქნება ვაკისების მოსაწყობად, 
ნაწილი - განთავსდება სანაყაროებზე. 
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საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ. განსაკუთრებით ხადის წყლის ხეობაში. 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ინდუსტრიული წყაროები არ არსებობს. 

პროექტის ზონაში ხმაურის ძირითადი წყარო - გზაზე მოძრავი ავტომობილებია.  
ხმაურის და ვიბრაციის მნიშვნელოვანი სტაციონარული წყაროები არ ფიქსირდება. 
საპროექტო არეალი მდებარეობს ზღვის დონიდან 1320 მ-1975 მ ზონაში. ტერიტორიის 
რელიეფი მთაგორიანია. 

ქვეშეთიდან ბედონამდე გზა გადის ცარცულ ქვიშაქვებში, კიქვებსა და ფიქლებში. 
ბეგონამდე ამ ქანებში მეწყრები ფიქსირდება, რაც აღნიშნულ მონაკვეთზე ფერდობის. 
სტაბილურობის რისკს განაპირობებს. 
მეწყერი ბეგონთან - გამორიცხავს გზის ამ მონაკვეთზე გაყვანის შესაძლებლობას. ამიტომ 
საპროექტო მიმართულება არიდებულია ამ უბანს. ბეგონი და წკერე ვულკანურ პლატოზე 
მდებარეობს რომელიც გზის მშენებლობისთვის ვარგისია. გვირაბი გაივლის 1000მ სიღრმეზე 
ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებით დაძირვით. 

მაღალ მოზარდი, მსხვილვარჯოვანი პირველი იარუსის ხეებით ეს ხეობა არ 
გამოირჩევა; ხეობის ტყით დაფარული კორომები, სიხშირის ჯგუფის მიხედვით მეჩხერი (0.1-
0.2) ან დაბალია (0.3-0.4); ამჟამად, აქტიურად მიდის ბუნებრივი გატყიანების პროცესი და ხე 
ბუჩქებისაგან თავისუფალი მდელოების შევსება ხდება ბუჩქოვანი და დაბალი ღირებულების 
ხე-მცენარეთა აღმონაცენებით, განსაკუთრებით კი მურყანით Alnus barbata და მდგენელით 
Salx caprea. ამავე ტყის კორომებში შერეულია საინტერესო ფლორისტული შემადგენლობის 
ხეები და ბუჩქები. ხეები ერთმანეთისაგან საკმაოდაა დაცილებული და მათ შორის, 
თავისუფალ მდელოებზე კარგადაა განვითარებული ბუჩქებისა და ბალახოვანი მცენარეების 
სინუზიები, სხვადასხვა ფერის ყვავილებით. ხე-ბუჩქებისაგან თავისუფალი მდელოები 
გამოიყენება საძოვრებად. 

ხევის გეობოტანიკური რაიონის მცენარეული საფარის სტრუქტურა ორიგინალური და 
მკვეთრად განსხვავებულია საქართველოს სხვა რაიონების მცენარეულობისაგან. ეს  
განპირობებულია მდებარეობით, შედარებით მშრალი ჰავით და სხვა ფაქტორებით. 
აღსანიშნავია ბუნებრივ მცენარეულობაზე ანთროპოგენური ზემოქმედების მაღალი 
მასშტაბებიც, რამაც ძირეული მცენარეულობის მნიშვნელოვანი ტრანსფორმირება განაპირობა 
(ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს ტყის საფარის რეგენერაცია და გატყიანების 
პროცესი). წითელ ნუსხის სახეობებიდან აღსანიშნავია ფასკუნჯი, რომელიც 
ორნითოლოგიური კვლევის არეალში ძალიან იშვიათად შემოდის. გხვდება მხოლოდ გაშლილ 
ჰაბიტატებში. საბინადროდ კი მიუვალ კლდეებს ირჩევს. ამიტომაც, დიდი ალბათობით, ამ 
ტერიტორიაზე ეს სახეობა ძირითადად ფრენისას იქნა აღრიცხული. 

მშენებლობამ გარკვეული ხნით შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს მდინარის ჭალასა 
და ნაპირებზე რომლებიც არსებული ლანდშაფტებისაგან განსხვავდება უფრო 
განვითარებული მცენარეულობით (ბუჩქნარი, ტყიანი უბნები), თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ ამგვარი ადგილები დაშორებულია პროექტის უშუალო ზემოქმედების არეალს. 

საპროექტო დერეფნის ნაწილი (კერძოდ კობის უბანი) მდებარეობს ყაზბეგის ეროვნულ 
პარკის (ყაზბეგის დაცული ტერიტორიის საზღვრები ემთხვევა ზურმუხტის ქსელის 
კანდიდატი საიტის საზღვრებს #CI00009) მომიჯნავედ (პროექტი კვეთს დაცული 
ტერიტორიებს მიწის ზედაპირიდან 200 მეტრის სიღრმეზე), ფრინველების სპეციალური 
დაცვის ტერიტორიის SPA#9 და ფრინველებისთვის მნიშვნელოვან ტერიტორიის (IBAGEO21) 
ფარგლებში. 
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აღსანიშნავია, რომ პროექტის შესაბამისად დაგეგმილია გვირაბების მოწყობა, 
სატრანსპორტო ნაკადი ახალ დერეფანში გზის გატარებისას შეძლებისდაგვარად 
მოცილებულია დასახლებულ უბნებს. რაც შეამცირებს ზემოქმედებას მოსახლეობაზე. ახალი 
გზა მოსცილდება დაცული ტერიტორიის საზღვრებს. შესაბამისად ყაზბეგის ეროვნულ პარკზე 
ზემოქმედება თავიდან იქნება აცილებული. 

ქვეშეთის მონაკვეთზე გზის დასახლების ჩრდილოეთით გადატანა და გზასა და 
მოსახლეობას შორის მწვანე ბარიერის შექმნა შეამცირებს მოსახლეობაზე ზემოქმედებას. გზის 
მშენებლობა წარმოშობს ხმაურს დამატებით წყაროებს პროექტის ზონაში. ხმაური გზის 
მშენებლობის დროს გამოწვეულია სამშენებლო ტექნიკით და ტერიტორიაზე მიმდინარე 
სამუშაოებით. გზის და დასახლებული პუნქტების ურთიერთგაწლაგების გათვალისწინებით 
მშენებლობის დროს მომატებული ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის 
რაოდენობა მცირე იქნება. გარდა ამისა, უსაფრთხოების/შემარბილებელი ღონისძიებების 
გატარების შემთხვევაში, სამშენებლო ხმაურის ზემოქმედება იქნება დროებითი ხასიათის და 
საშუალო მნიშვნელობის. 

 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გვირაბის მახლობლად მდებარე 

შენობებზე ვიბრაციის შესაძლო ზემოქმედების საკითხს. ვიბრაციის “შეგრძნება” გზის და 
ხიდების მშენებლობისას შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ლოკალურად. ამ მონაკვეთებში 
სამშენებლო უბნის მიმდებარედ. უარყოფითი ზემოქმედება შენობებზე/კონსტრუქციებზე 
მოსალოდნელი არ არის.  

ავარიის დროს დაღვრილი ნივთიერებით (საწვავი/ზეთი. სხვა) ზედაპირული წყლის 
დაბინძურებისგან დასაცავად პროექტით გათვალისწინებულია დასაყოვნებელი/სალექარი 
კამერების მოწყობა. 

გზისა და სხვა ხაზოვანი სტრუქტურების გავლენა მცენარეულ საფარზე 
დაკავშირებულია: გასხვისების ზოლში მცენარეული საფარის მოცილებასთან; ნიადაგის 
დატკეპნასთან და დაბინძურებასთან - რამაც შეიშლება დააზიანოს არსებული. მცენარეული 
საფარი და ხელი შეუშალოს მის ზრდას. პროექტით გათვალისწინებულია ხიდების და 
გვირაბების მოწყობა, რაც გარკვეულწილად ამცირებს მცენარეული საფარის მოხსნის 
საჭიროებას, დაცული სახეობებიდან საპროექტო დერეფანში დაფიქსირდა: ძელქვა, 
უთხოვარი, წაბლი, და ჯონჯოლი. 

ზემოქმედებას ცხოველთა სამყაროზე ადგილი ექნება გატყიანებულ ტერიტორიებზე 
სამუშაოების წარმოებისას. 

ხიდების ბურჯების წყალში მოწყობის დროს შესაძლებელია სიმღვრივის დროებითი 
გაზრდა, რაც გავლენას იქონიებს წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე. წყლის დაბინძურება 
საწვავით/ზეთებით, მასალით და ნარჩენებით, მათი სწორი მართვის შემთხვევაში 
მნიშვნელოვანი არ იქნება. 

საველე კვლევისას პროექტის უშუალო ზემოქმედების ზონაში ღამურების სამყოფლები, 
ფრინველების ბუდეები არ დაფიქსირებულა. თუმცა არსებული პროექტის ზონაში 
შესაძლებელია აღმოჩნდეს დაცული სახეობის მტაცებელი ფრინველები. საპროექტო 
დერეფანი არ მიეკუთვნება გადამფრენი ფრინველებისთვის მიმზიდველ ჰაბიტატს. 

ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე გარკვეულწილად პირობითია. რადგან 
გასხვისებულ ზოლში მოხსნილი ნიადაგი გამოყენებული იქნება რეკულტივაციისთვის -
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ნაყოფიერი ნიადაგის დროებითი 
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დასაწყობების (რეკულტივაციის დროს გამოყენებამდე) ტერიტორია შეირჩევა 
გარემოსდაცვითი ნორმების და გარემოს პირობების გათვალისწინებით. 

საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში წარმოიქმნება როგორც სახიფათო ასევე 
არა სახიფათო ნარჩენები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დახარისხდება და ტერიტორიიდან 
გატანამდე განთავსდება კონტეინერებში. ვინაიდან საქართველოში სახიფათო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელი არ არსებობს, შესაბამისად სახიფათო ნარჩენები უნდა გადაეცეს შესაბამისი 
ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. 

არქეოლოგის მიერ ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა. 
რამდენიმე პოტენციურად საინტერესო უბანი. პროექტის უშუალო სიახლოვეს - წკერეს 
უბანზე სასაფლაოა. მასზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

საველე დათვალიერებისას დაზუსტდა პროექტის მიმდებარე ზონაში არსებული 
ძეგლების კოორდინატები, მომზადდა ფოტომასალა. ძეგლებისა და გზას შორის დაცულია 
50მ-იანი ფიზიკური დაცვის ზონა. კვანძთან მდებარე კოშკის ნაშთი ძირითადი გზიდან 
დაახლოებით 200 მეტრით არის დაშორებული, ხოლო არსებულ ადგილობრივ გზასთან 
დაშორება არ იცვლება. 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული 
ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, 2018 წლის 10 დეკემბერს, ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ კობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფ. მლეთის სკოლის შენობაში გაიმართა აღნიშნული პროექტის საჯარო 
განხილვა. რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს საავტომობილო გზების. დეპარტამენტის 
წარმომადგენლები, გზშ-ის მომამზადებელი კომპანიის შპს „გამა 
კონსალტინგის“ წარმომადგენლები, ასევე კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციის (CENN წარმომადგენელი, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის 
მეგობრების წარმომადგენლები, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენლები, 
სოფელ კობის, სოფელ ალმასიანის, ქვეშეთის, მლეთის, არახვეთის და ხადას ხეობის 
სოფლების წარმომადგენლები. აღნიშნული საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია 
გამოქვეყნდა 2018 წლის 29 ნოემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (სადაც, ასევე 
ატვირთული იქნა საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაცია, მათ შორის არა 
ტექნიკური რეზიუმე, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული 
შენობის საინფორმაციო დაფებზე. საჯარო განხილვაზე მოსახლეობის მხრიდან გამოთქმული 
იყო სხვადასხვა სახის შენიშვნები. ასევე კითხვები იყო ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა გზების 
მოწესრიგება, ხმაური, დასაქმების პრობლემა და ა.შ. 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით სამინისტროში დაწყებული 
ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით 
წარმოდგენილი იქნა კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის (CENN) 
შენიშვნები. არგუმენტირებული შენიშვნების გათვალისწინება სამინისტროს მიერ მოხდა 
გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებაში პირობების სახით. 

აღნიშნული გზშ-ს ანგარიში განიხილეს შესაბამისმა ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა 
გარემოსდაცვითი შეფასების სხვადასხვა მიმართულებით, რომელთა დასკვნების შეჯერებისა 
და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასების, ასევე გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 
12-ე მუხლის და ამავე კოდექსის 1 დანართის 11-ე და 13-ე პუნქტების საფუძველზე. 

 
ვბრძანებ: 
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1. გაიცეს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება საქართველოს საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილ დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 
ტერიტორიაზე ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის 
მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე; 

2. ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილება გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით; 

3. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა უზრუნველყოს საქმიანობის 
განხორციელება წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 
ტექნოლოგიური სქემის, გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შემარბილებელი 
ღონისძიებების, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და ავარიულ სიტუაციებზე 
რეაგირების გეგმების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად; 

4. საქართველოს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გვირაბების აფეთქებითი 
სამუშაოების წარმოებამდე უზრუნველყოს გვირაბის გაყვანის საპროექტო არეალის 
(გვირაბის პორტალებთან) მთელ მონაკვეთზე მიწისქვეშა წყლების, მათ შორის სასმელი 
წყაროების დაფიქსირება, ხოლო მშენებლობის პროცესში წყაროების დებიტის 
ცვლილების ან/და მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების გამოვლენის შემთხვევაში, 
განახორციელოს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის საჭიროების 
შემთხვევაში მოსახლეობის ალტერნატიული წყალმომარაგების ქსელით 
უზრუნველყოფა; 

5. საქართველოს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გვირაბების სამშენებლო 
სამუშაოების დაწყებამდე უზრუნველყოს გვირაბიდან გამოსული წყლებისათვის 
სასედიმენტაციო გუბურების/სალექარების მოწყობა; 

6. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე უზრუნველყოს საპროექტო გზის არეალში არსებული სახლების და 
ნაგებობების აღწერა, ხოლო მშენებლობის პროცესში განახორციელოს მათი მუდმივი 
მონიტორინგი. საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს შესაბამისი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარება; 

7. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გვირაბის გაყვანის პროცესში 
უზრუნველყოს გრუნტის რხევების მუდმივი მონიტორინგი, ხოლო საჭიროების 
შემთხვევაში უზრუნველყოს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება; 

8. საქართველოს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის პროცესში 
უზრუნველყოს გზების მუდმივად მორწყვა და სამშენებლო ობიექტიდან გამოსული 
მანქანების გარეცხვა/გასუფთავება; 

9. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე უზრუნველყოს სამშენებლო ბანაკების დეტალური პროექტის შემუშავება 
shape ფაილებთან ერთად და სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა, ხოლო 
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ უზრუნველყოს სამშენებლო 
ბანაკების/მოედნების ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობამდე 
აღდგენა/რეკულტივაცია; იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ზედაპირული წყლის ობიექტში 
წყალ ჩაშვება, ასევე თუ საპროექტო ტერიტორიაზე წარმოდგენილი იქნება 
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონალური წყაროები სავალდებულოა 



124       

 

უშუალოდ საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ, სამინისტროსთან შეთანხმებული 
იქნეს „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონალური წყაროების და მათ მიერ 
გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში“ და 
„ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ 
დამაბინმურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების“ 
პროექტი; 

10. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პროცესში უზრუნველყოს უახლოესი დასახლების მიმდებარე 
ტერიტორიებზე ხმაურის დონის მონიტორინგი და კანონმდებლობით დადგენილი 
დონეების გადაჭარბების შემთხვევაში, ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 
შემარბილებელი ღონისძიებების (დამცავი ეკრანი, გამწვანება და ა.შ) გატარება; 

11. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე, სამინისტროში განსახილველად წარმოადგინოს არსებული გეოლოგიური 
და გეოტექნიკური კვლევის შედეგების საფუძველზე შემუშავებული გეოლოგიური 
გარემოს ცვლილების პროგნოზი შესაბამის შემარბილებელ ღონისძიებებთან ერთად; 

12. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე უზრუნველყოს მდინარეების მაქსიმალური ხარჯის და ნარეცხის 
სიღრმეების გაანგარიშებისას გამოყენებული მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის 
სამინისტროში განსახილველად წარმოდგენა, სადაც ასევე მოცემული იქნება 
მდინარეების საანგარიშო ჰიდროლოგიური მახასიათებლების (ხარჯები, დონეები, 
გარეცხვის სიღრმეები) შემაჯამებელი ცხრილი; 

13. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე უზრუნველყოს საპროექტო გზის გადამკვეთ მდინარეთა და ხევების, ასევე 
ღვარცოფული ნაკადების მაქსიმალურ ხარჯებზე ინფორმაციის სამინისტროში 
განსახილველად წარმოდგენა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ღვარცოფ 
საწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება, სამინისტროსთან შეთანხმება და 
განხორციელება; 

14. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე უზრუნველყოს ხე-მცენარეების ტაქსაციის შედეგების სამინისტროში 
წარმოდგენა, შესაბამის ფოტომასალასთან ერთად; 

15. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე უზრუნველყოს #1 გვირაბის შესასვლელი პორტალის ტერიტორიაზე 
იფნარ-მურყნარის ჰაბიტატზე ზემოქმედების შეფასება, ხოლო საჭიროების 
შემთხვევაში განისაზღვროს შესაბამისი შემარბილებელი ან/და საკომპენსაციო 
ღონისძიებები და წარმოდგენილ იქნეს სამინისტროში შესათანხმებლად; 

16. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის დაწყებამდე 
უზრუნველყოს ფაუნის დამატებითი წინა სამშენებლო კვლევის ჩატარება და კვლევის 
შედეგების სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა. ასევე, მშენებლობის 
დაწყებამდე სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნულ 
კვლევებზე დაყრდნობით მომზადებული ინფორმაცია საპროექტო არეალში არსებულ 
ცხოველთა სახეობების, მათზე ზემოქმედების, ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების, 
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შერბილების და საჭიროების შემთხვევაში განსახორციელებელი საკომპენსაციო 
ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაციით უნდა განისაზღვროს ასევე კონკრეტულად 
ფასკუნჯზე პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედების სახეები, 
მასშტაბი და ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილების, ან/და საკომპენსაციო. 
ღონისძიებები, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში განხილულ უნდა იქნას გზის 
შესაბამისი მონაკვეთის ალტერნატიული ვარიანტი. შესათანხმებლად წარმოდგენილი 
ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ასევე მონაცემებს პროექტის გავლენის ზონაში წყალზე 
დამოკიდებული ბიომრავალფეროვნების (განსაკუთრებით წავის) არსებობის შესახებ 
და საჭიროების შემთხვევაში მათზე შესაძლო ზემოქმედების, ამ ზემოქმედების 
შერბილების, თავიდან აცილების, ან/და საკომპენსაციო ღონისძიებებს; 

17. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ნაგავსაყრელის მოწყობამდე 
უზრუნველყოს ფუჭი ქანების ნაგავსაყრელის დეტალური პროექტების სამინისტროში 
შესათანხმებლად წარმოდგენა shape ფაილებთან სადაც ასევე გათვალისწინებული 
იქნება ფრინველთა ჰაბიტატებზე (ისეთი როგორიცაა მაგ: ქაცვიანი) ზემოქმედების 
შესახებ ინფორმაცია, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, ასევე წარმოდგენილ უნდა იქნას 
ნაგავსაყრელის განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები; 

18. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის დაწყებამდე 
უზრუნველყოს ზურმუხტის დამტკიცებულ საიტზე (ყაზბეგი GE0000009) ზეგავლენის 
ე.წ მიზანშეწონილობის შეფასების წარმოდგენა, სადაც უნდა აისახოს ინფორმაცია იმ 
სახეობებზე და ჰაბიტატებზე შესაძლო ზემოქმედების და საჭიროების შემთხვევაში ამ 
ზემოქმედების თავიდან აცილების ქმედებების შესახებ, რომელთა დასაცავადაც 
შეიქმნა მითითებული დამტკიცებული საიტი; ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში, 
წარმოადგინოს კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადებული საკონსერვაციო  
გეგმა; 

19. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის დაწყებამდე 
უზრუნველყოს პროექტის გავლენის არეალში მობინადრე ცხოველთა სახეობებზე 
(განსაკუთრებით საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და საქართველოს „წითელი 
ნუსხით“ დაცულ სახეობებზე) დაკვირვების საკითხის მონიტორინგის გეგმაში ასახვა. 
ასევე, აისახოს: მონიტორინგის სიხშირის ამსახველი გრაფა და შემარბილებელი 
ღონისძიებების ეფექტურობაზე დაკვირვება, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი 
შემარბილებელი ანდა საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრა მათი 
განხორციელების მიზნით; 

20. ზვავსაშიშ პერიოდში სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ვალდებულია უზრუნველყოს პრევენციული 
ღონისძიებების განხორციელება. მე-3 გვირაბის გამოსასვლელიდან მე-5 ხიდის 
დასაწყისამდე გზის მონაკვეთზე (პკ. 10+000 კმ-ს და. 10+200 მდე) ექსპლუატაციის 
პერიოდში უზრუნველყოს ზვავის შემაკავებელი ღობეების/ბადეების მონტაჟი. მე-4. 
გვირაბის გასასვლელიდან მე-6 ხიდის დასაწყისამდე (12+300 კმ-ს და 12+500 კმ-მდე) 
უზრუნველყოს ზვავის მიმართულების შემცვლელი დამბის მოწყობა; 

21. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის პერიოდში 
უზრუნველყოს საპროექტო ტერიტორიაზე გეოდინამიკური პროცესების მუდმივი 
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მონიტორინგი ხოლო მონიტორინგი შედეგების წელიწადში ერთხელ სამინისტროში 
განსახილველად წარმოდგენა; 

22.  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა არ განახორციელოს გზის  
მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი დასკვნის გარეშე. 

23. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საავტომობილო გზის 
მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის გეგმის სამინისტროში 
შესათანხმებლად წარმოდგენა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის მინისტრის 2015 წლის 4 აგვისტოს N211 ბრძანების შესაბამისად; 

24. მშენებლობის ეტაპზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 
ვალდებულია არ დაუშვას ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ნარჩენების 
განთავსება და შესაბამისად არსებულ ლანდშაფტზე ზემოქმედება; 

25. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ვალდებულია გვირაბის 
სამშენებლო სამუშაოები განახორციელოს ისეთი მეთოდის გამოყენებით, რომელიც 
მინიმალურ ზეგავლენას მოახდენს ყაზბეგის დაცულ ტერიტორიაზე; 

26. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამუშაოების დაწყების, 
დასრულებისა და ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს; 

27. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების სხვა პირზე გადაცემის შემთხვევაში გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების გადაცემა განახორციელოს „გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსით“ დადგენილი წესით; 

28. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს საქართველოს საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტს; 

29. ბრძანება ძალაში შევიდეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 
ამ ბრძანების გაცნობისთანავე; 

30. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 4 დღის ვადაში აღნიშნული 
გადაწყვეტილება განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და დუშეთისა 
და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საინფორმაციო დაფაზე; 

31. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. 
N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

 
ლევან დავითაშვილი 
 
 
მინისტრი 
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