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1. winasityvaoba

winamdebare bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis marTvis CarCo
dokumenti warmoadgens saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondis
(mgf) saeqspluatacio miTiTebis ganuyofel nawils, romelic SemuSavda
msoflio bankis mier dafinansebuli regionuli ganviTarebis mesame
proeqtis (rgp III) ganxorcielebis mizniT. bunebriv da socialur
garemoze zemoqmedebis marTvis CarCo dokumenti aRwers saWiro
garemosdacviTi da socialuri marTvis zomebs, romlebic unda
ganxorcieldes rgp III-is dagegmvis, daproeqtebis, mSeneblobisa da
eqspluataciis etapebze erovnul kanonmdeblobasTan da msoflio bankis
usafrTxoebis politikasTan Sesabamisobis uzrunvelyofis mizniT.

bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis marTvis CarCo dokumentSi
mocemulia rgp III-is ganxorcielebis procesSi saWiro samoqmedo gegmebi,
miTiTebebi, samSeneblo normebi, wesebi da procedurebi. igi iZleva
etapobriv miTiTebebs rgp III-is calkeuli qve-proeqtebis garemosdacviT
skriningTan, klasificikaciasTan, damtkicebasa da monitoringTan
dakavSirebiT. bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis marTvis
CarCo dokumentSi aseve, ganxilulia garemosdacviTi da socialuri
samoqmedo gegmebi, saqarTvelos sakanonmdeblo CarCo da msoflio bankis
usafrTxoebis politika; dokumenti aseve iZleva garemosdacviTi da
socialuri riskis marTvasTan dakavSirebul institucionalur
SesaZleblobaTa Sefasebas da aRwers konkretul ubanze Casatarebeli
ekologiuri Semarbilebeli zomebis dagegmvisas gansaxorcielebel
principebs, amocanebsa da midgomebs

2. proeqtis Sinaarsi

oTxwliani (2008-2012) swrafi winsvlisa da ganviTarebis,
maRalperspeqtiuli reformebisa da finansuri investiciebis intensiuri
Semodinebis Semdgom periodSi, 2008 wlis agvistos konfliqtisa da
globaluri finansuri krizisis Sedegad saqarTvelom mkveTri
ekonomikuri dacema ganicada. kriziss qveynis xelisuflebam upasuxa
anticikluri finansuri stimulirebiT, ris paraleluradac
ganxorcielda sazogadoebrivi danaxarjebis miznobrivi mimarTva
socialuri da infrastruqturuli investirebisken. gazrdili eqsportisa
da kerZo investiciebis xarjze miRweul ekonomikur aRmavlobasTan
erTad xelisufleba TandaTanobiT amcirebs aRniSnul stimuls da
mimarTavs fiskaluri regulirebis meTods mdgradobis uzrunvelsayofad.

ekonomikuri aRmavlobis RonisZiebaTa kompleqsis nawilia mTavrobis mier
ramdenime axali iniciativis wamowyeba qveynis SerCeul regionebSi
(Tbilisi, aWara, imereTi, kaxeTi) kerZo investiciebis mozidvis mizniT.
turizmi aRiarebuli iqna, rogorc ekonomikuri winsvlis mniSvnelovani
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wyaro. iseT perspeqtiul regionebSi, rogoricaa mcxeTa-mTianeTi da
samcxe-javaxeTi, turizmis mdgradi ganviTarebis xelSewyobis, sasoflo-
sameurneo mimwodebelTa arxebis investicirebiT ekonomikis gardaqmnis
mxriv rogorc eqsportis, ise importis Casanacvleblad saqarTvelos
potenciali bolomde realizebuli ar aris. garda amisa, aucilebelia
profesionaluri unar-Cvevebis ganviTareba profesionali samuSao Zalis
uzrunvelyofis mizniT, rac aucilebelia ekonomikis winsvlisa da
Sromis nayofierebis asamaRleblad.

saqarTvelos mTavrobam TxovniT mimarTa msoflio banks, mxari daeWira
samcxe-javaxeTisa da mcxeTa-mTianeTis regionuli ganviTarebis
procesisTvis vertikaluri programuli midgomis gamoyenebiT. Carevis
zomebis SemoTavazebuli programis ori ZiriTadi orientiria turizmi da
sasoflo-sameurneo warmoeba, rogorc ekonomikuri ganviTarebis
mamoZravebeli Zalebi. amJamad imereTisa da kaxeTis regionebSi
municipaluri ganviTarebis fondis mier xorcieldeba ori analogiuri
proeqti.

3. ganviTarebis amocanebi, mosalodneli Sedegebi da rgp III proeqti

a) ganviTarebis rekomendebuli amocanebi

proeqtis ganviTarebis amocanaa infrastruqturuli momsaxureobis
gaumjobeseba da institucionaluri potencialis amaRleba samcxe-
javaxeTisa da mcxeTa-mTianeTis regionebSi turizmze orientirebuli
ekonomikisa da kulturuli memkvidreobis ubnebis ganviTarebis
xelSewyobis mizniT.

Sedegebis indikatorebSi Sedis:

infrastruqturuli momsaxureoba:

 saproeqto ubnebis wyalmomaragebis dRiuri saaTebis raodenobis
gazrda;

 SerCeul turistul atraqciebze misadgomi gzebis gaumjobeseba.

turizmis ekonomika:

 samizne ubnebSi kerZo seqtoris investiciebis gazrdili moculoba;

 sastumroSi adgilebis gazrdili raodenoba SerCeul arealSi.

institucionaluri potenciali:

 turistuli gayidvis punqtebis gazrdili raodenoba (tur-
produqtebis sawarmoebi, mag., muzeumebis, gaumjobesebuli punqtebis,
sastumroebis, saojaxo sastumroebisa da pansionebis, restornebis,
saitze Sesasvleli bileTis salaroebisa da sxv. saerTo
raodenoba).

 mdgradobis uzrunvelyofis mizniT destinaciis marTvis ori
regionuli ofisis Seqmna.

proeqtis mixedviT dafinansebisTvis SemoTavazebuli ubnebi/qve-proeqtebi
SeiZleba, davajgufoT or kategoriad:
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 urbanuli ganaxleba q. duSeTSi, yazbegsa da abasTumanSi da aseve,
mciremasStabiani mzardi investireba q. mcxeTaSi, gudaurSi,
bakurianSi, borjomsa da axalcixeSi. SesaZloa damatebiTi
investireba axalqalaqSi, ninowmindasa da xevsureTSi.

 ubnis gaumjobesebuli menejmenti da turistuli infrastruqturisa
da misasvleli gzebis ageba kulturuli memkvidreobis cxra
ubanze: safaris monasteri, saros eklesia da darbazuli tipis
saxlebi, zarzmis monasteri, vanis qvabebi, xerTvisis cixe,
axalqalaqis cixe-darbazi, ananuris cixe, gergetis wm. samebis
taZari da Satili.

b) proeqtis ganxorcielebis gegma

rgp III Sedgeba ori komponentisgan:

komponenti 1: investireba infrastruqturaSi (55 mln. aSS dolari, IBM)

komponenti 1.1: urbanuli ganaxleba da wriuli gzis ganviTareba (45 mln.
aSS dolari). am komponentiT finansdeba: urbanuli ganaxleba, maT Soris
Zveli qalaqebis da soflebis (skriningisa da SerCevis gziT); Senobebis
fasadebis, sazogadoebrivi TavSeyris ubnebis, muzeumebis, gzebisa da
wylis milebis aRdgena da kulturuli da bunebrivi memkvidreobis
ubnebis gafarToeba, maT Soris misadgomebisa da warmodgenis meTodebis
gaumjobeseba. produqtis ganviTarebisa da marketingis potencialis,
infrastruqturis saWiroebebisa da dasaqmebis donis gaTvaliswinebiT,
proeqti fokusirdeba wriuli gzis gaswvriv arsebul ubnebze, romlebic
aerTebs SerCeul memkvidrul, bunebisa da saTxilamuro ubnebs.

komponenti 1.2: sazogadoebrivi infrastruqturis mowyoba kerZo
investiciebis mosazidad (10 mln. aSS dolari). regionSi kerZo
investiciebis mozidvis mizniT, mocemuli komponenti miznad isaxavs,
konkretuli raodenobis kerZo pirebis mxardaWerasa da mozidvas
saproeqto ubnebze, romlebic gamoavlenen interessa da unars, daabandon
Tanxebi agrobiznesSi da damatebiT eZeben iseT sazogadoebriv
infrastruqturas, romlebic uzrunvelyofs maTi investiciebis
sicocxlisunarianobas (mag., sazogadoebrivi Senoba-nagebobebi
dafinasebuli proeqtebis maxloblad, gza/trotuari,
wyalmomarageba/kanalizacia, komunikaciebi, mTavar wriul gzaze
misadgomi gzebi da sxv.).

komponenti 2: institucionaluri ganviTareba (5 mln. aSS dolari, IBM)

saqarTvelos turizmis erovnuli administraciis, saqarTvelos
kulturuli memkvidreobis dacvis saagentos, erovnuli muzeumis, mgf-sa
da sxva adgilobrivi da regionuli pirebis institucionaluri
SesaZleblobisa da Sromis nayofierebis amaRleba Semdegi amocanebis
ganxorcielebis procesSi: destinaciebis marTva da ganviTareba, maT
Soris “auTriCis” kampania: marketingi da waxaliseba; kvalificiuri
samuSao Zalis uzrunvelyofa da potencialis amaRleba; teqnikur-
ekonomikuri ganxorcielebadobis kvlevebi, daproeqteba, mSenebloba da
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zedamxedveloba da kulturuli memkvidreobis ubnis mdgradi marTva;
samuSaos xarisxis monitoringisa da Sefasebis operaciebi.

proeqtis saerTo Rirebuleba

rgp III ganxorcielebis mizniT saqarTvelos mTavrobam moTxova msoflio
banks 60 milionis dafinanseba. proeqtis saerTo Rirebulebaa 75 milion
aSS dolari, saidanac 15 milionis dafinanseba ganxorcieldeba
saqarTvelos mTavrobis mier.

proeqti ganxorcieldeba municipaluri ganviTarebis fondis mier.

4. institucionaluri da samarTlebrivi CarCo

4.1. institucionaluri CarCo

mocemul TavSi aRwerilia rgp III-iT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis
ganxorcielebis procesi. es Tavi proeqtis Semsruleblebsa da
partniorebs aZlevs Sesabamis miTiTebebs.

saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi

municipaluri ganviTarebis fondi warmoadgens saagentos, romelic
pasuxs agebs winamdebare preoqtis ganxorcielebaze. mgf-s daxmarebas
uweven rigi sxva samTavrobo departamentebi da kerZo saagentoebi
proeqtis daproeqtebis, mSeneblobisa da eqspluataciis procesSi.
municipaluri ganviTarebis fondi aris sajaro samarTlis iuridiuli
piri, romlis mizania, xeli Seuwyos adgilobrivi TviTmmarTvelobis
organoebis institucionalur da finansur SesaZleblobaTa gaZlierebas,
adgilobriv infrastruqturasa da momsaxureobaSi saxsrebis investirebas
da adgilobrivi mosaxleobis ZiriTadi ekonomikuri da socialuri
momsaxureobis mdgrad safuZvelze gaumjobesebas.

fondi pasuxs agebs centraluri da adgilobrivi biujetidan,
saerTaSoriso finansuri dawesebulebebidan da sxva donorebisgan
miRebuli Tanxebisa da im Semosavlebis marTvaze, romelsac fondi iRebs
fondis sesxebis ZiriTadi Tanxisa da procentis saxiT, romlebic
gamoiyeneba adgilobrivi da regionuli infrastruqturis, sainvesticio
proeqtebisa da momsaxureobis sferoSi teqnikuri daxmarebis
dasafinanseblad.

saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi mis mier
ganxorcielebuli programebis farglebSi pasuxismgebelia
proeqtebis/gegmebisa da gzS kvlevebis Sesyidvaze da aseve, municipaluri
infrastruqturuli proeqtebis samSeneblo da sareabilitacio
samuSaoebze. Sesyidvebs fondi axorcielebs saqarTvelos kanonmdelobiT
dadgenili wesiTa da donori organizaciebis ekologiuri da socialuri
moTxovnebis dacviT. saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi
pasuxs agebs donori organizaciebis ekologiuri da socialuri
usafrTxoebis zomebis gamoyenebaze. mgf pasuxismgebelia winamdebare
garemos da socialuri marTvis CarCo dokumentis moTxovnebis dacvaze.
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bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis marTvas rgp III-is Tanaxmad
ganaxorcielebs mgf mis struqturaSi Semavali garemos dacvisa da
gansaxlebis samsaxuris meSveobiT.

garemos dacvisa da gansaxlebis samsaxuris struqtura aseTia:
samsaxuris ufrosi, sami garemosdacviTi usafrTxoebis specialisti,
gansaxlebis ori specialisti, socialuri da genderuli sakiTxebis erTi
specialisti da usafrTxoebis erTi specialisti.

usafrTxoebis samsaxuris ufrosis pasuxismgeblobaTa sferoSi Sedis:

 garemosdacviTi politikis ganxorcielebis marTva;

 saerTaSoriso finansuri dawesebulebebis garemosdacviT da
socialur samoqmedo gegmebTan (maT Soris, moqalaqeTa
monawileobasa da genderul moTxovnebTan) da garemosdacviT da
gansaxlebis erovnul kanonmdeblobasTan Sesabamisobis
uzrunvelyofa;

 qve-proeqtis Sefasebis angariSebis, garemosdacviTi da socialuri
Sefasebebis angariSebis, garemosdacviTi marTvis gegmebisa da
gansaxlebis kanonmdeblobis gacnoba da xarisxis uzrunvelyofa;

 usafrTxoebis samsaxuris personalis saWiro zomiT monawileobis
uzrunvelyofa mgf-s yvela saqmianobaSi, romelic saWiroebs
usafrTxoebis politikis gamoyenebas;

 mgf-s mier ganxorcielebuli saqmianobebis garemosdacviTi da
socialuri efeqturobis Sefaseba da usafrTxoebis politikis
gamoyenebis Sesaxeb Sida da gare damkveTebTan, aseve,
maregulirebel organoebTan angariSgebis xarisxis uzrunvelyofa;

 mgf menejmentis Secvla kontraqtorebis usafrTxoebis efeqturobis
monitoringis Sedegad gamovlenil mniSvnelovan sakiTxebTan
dakavSirebiT da gamosworebis zomebis SeTavazeba;

 usafrTxoebis dokumentaciis Sinaarsis gasajaroeba bunebriv da
socialur garemoze zemoqmedebis marTvis dokumentiTa da
gansaxlebis politikis CarCo dokumentiT gaTvaliswinebuli
mmarTveli principebis dacviT, konsultaciebis organizeba
proeqtSi monawile mxareebTan mgf-s saqmianobis garemosdacviTi da
socialuri aspeqtebis Sesaxeb da gadawyvetilebebis miReba
usafrTxoebis sakiTxebis amsaxvel dokumentaciaSi sazogadoebis
ukukavSiris gaTvaliswinebis Sesaxeb.

erTi garemosdacviTi specialisti srulad aris CarTuli rgp III-is yvela
qve-proeqtis momzadebis, ganxorcielebisa da monitoringis procesSi da
misi pasuxismgeblobis sfero aris Semdegi:

 garemosdacviTi skriningi da SemoTavazebuli qve-proeqtebis
klasifikacia da imis dadgena, Tu ramdenad eqvemdebareba
aRniSnuli qve-proeqtebi dafinansebas rgp III-is farglebSi
garemosdacviTi da socialuri TvalsazrisiT;
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 garemosdacviTi marTvis gegmebis Sedgena da maTi wardgena
samsaxuris ufrosisadmi, romelic gaecnoba gegmebs da warudgens
maT msoflio banks;

 garemoze zemoqmedebis marTvis sakiTxebTan dakavSirebuli
paragrafebis momzadeba proeqtis Sefasebis angariSisaTvis;

 bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis marTvis gegmebis
proeqtebis Sedgena gasajaroebis mizniT da sajaro gancxadebebis
gakeTeba proeqtis organizatorebTan sakonsultacio Sexvedrebis
Catarebis Sesaxeb gansaxlebis specialistTan erTad;

 proeqtis organizatorebTan bunebriv da socialur garemoze
zemoqmedebis marTvis gegmebis Sesaxeb Catarebul sakonsultacio
SexvedrebSi monawileoba, konsultaciebis oqmebis Sedgena,
fotosuraTebis gadaReba da monawileTa sakontaqto informaciisa
da xelmowerebis Segroveba;

 qve-proeqtebis garemosdacviTi monitoringis Catareba da
monitoringis Sedegebis dokumentireba savele monitoringis
sakontrolo baraTebis SevsebiT da foto-dokumentaciis Seqmna;

 usafrTxoebis samsaxuris ufrosisadmi garemosdacviTi zomebis
analizis amsaxveli statiebis wardgena samuSaoebis Sesrulebis
amsaxvel saerTo angariSSi CasarTavad.

gansaxlebis ori specialisti srulad aris CarTuli rgp III-is yvela qve-
proeqtis momzadebis, ganxorcielebisa da monitoringis procesSi da
maTi pasuxismgeblobis sfero aris Semdegi:

 moTxovnil zemoqmedebaTa SefasebaTa Sesrulebis, zegavlenis qveS
myofi pirebis aRwerebisa da socialur-ekonomikuri gamokiTxvis
dagegmva da zedamxedveloba;

 zemoqmedebis Sefasebis Catarebis zedamxedveloba;

 sazogadoebis informirebulobisa da konsultaciis programis
SemuSaveba da zedamxedveloba mis Sesrulebaze;

 pretenziebisa da saCivrebis dakmayofilebis meqanizmebis SemuSaveba
da am meqanizmebis muSaobis monitoringi;

 muSaoba Sesabamis samTavrobo dawesebulebebTan zegavlenis qveS
arsebuli qonebis iuridiuli statustis dasadgenad, dakanonebadi
zegavlenis qveS myofi pirebis legalizebisa da sakompensacio
protokolebisa da kontraqtebis Sedgenis mizniT;

 gansaxlebis moTxovnili samoqmedo gegmebis Sedgena da msoflio
bankTan komunikacia gansaxlebis samoqmedo gegmebis ganxilvis
procesSi da ganxilvis procesze daswreba;

 mgf-s daxmareba da komunikacia msoflio bankTan gansaxlebis
samoqmedo gegmebis wardgenis procesSi da samoqmedo gegmebze
msoflio bankis/samTavrobo dasturis mopoveba TiToeuli qve-
proeqtisTvis;
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 saCivrebis dakmayofilebis procesis monitoringi saboloo
saCivrebisa da pretenziebis dadgeniT da saWiroebis SemTxvevaSi –
daxmarebis gaweva maT sabolood gadasaWrelad;

 reabilitaciis amocanebis Sesrulebis, kompensaciebis gacemisa da
droebiTi da mudmivi gansaxlebis procesis monitoringi da zrunva
imaze, rom samSeneblo samuSaoebi ar daiwyos, sanam ar moxdeba
zegavlenis qveS myofi pirebis sasargeblod reabilitaciis zomebis
miReba/kompensaciis gacema;

 monitoringis damoukidebeli saagentos mier momzadebuli
Sesabamisobis angariSebis dagegmva da monitoringi. komunikacia
msoflio bankTan da daxmarebis gaweva angariSis gadaxedvisa da
ganxilvis procesSi;

 gansaxlebis samoqmedo gegmis ganxorcielebis Semdgom sakiTxebTan
dakavSirebiT arsebuli saCivrebis, sasamarTlo sarCelebisa da sxva
saqmeebis (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) monitoringi;

 zomebis SemuSaveba cxovrebis arsebuli standartis aRdgenis
mizniT. aRniSnulSi SeiZleba, Sediodes zegavlenis qveS myofi
pirebis sacxovrebliT uzrunvelyofa, aRniSnul pirebTan muSaoba
Semosavlis aRdgenis SesaZlo gzebis dasaxvis mizniT, iseTi
proeqtebis moZieba, romlebic iTvaliswinebs sacxovrebelTan
dakavSirebiT daxmarebis gawevas qve-proeqtis ubnebze da
zegavlenis qveS myofi pirebis xelSewyoba, isargeblon aRniSnuli
SesaZleblobebiT, aseve calkeuli zegavlenis qveS myofi pirebis
daxmareba cxovrebis standartis aRsadgenad;

 cxovrebis standartis aRdgenis zomebis monitoringi.

genderuli sakiTxebis erTi specialisti srulad aris CarTuli rgp III-is
yvela qve-proeqtis momzadebis, ganxorcielebisa da monitoringis
procesSi da misi pasuxismgeblobis sfero aris Semdegi:

 im faqtis uzrunvelyofa, rom genderuli Sefaseba
gaTvaliswinebuli iyos proeqtiT gaTvaliswinebuli kvlevebiT da
Sesruldes Sesabamisi analizi proeqtis farglebSi genderul
sakiTxebTan dakavSirebuli qmedebebis gansaxorcieleblad;

 Sesabamisi zomebis SeTavazeba imis uzrunvelsayofad, rom
genderuli aspeqtebi gaTvaliswinebuli iyos proeqtiT da iseTi
midgomebis SeTavazeba, romlebic uzrunvelyofs proeqtis
dagegmvisa da ganxorcielebis procesSi mamakacebisa da qalebis
Tanabar monawileobas;

 samuSaos Sesrulebis ubnis inspeqtireba da periodulad samuSaos
msvlelobis amsaxveli angariSebis wardgena;

 angariSgeba saproeqto RonisZiebebSi mamakacebisa da qalebis
monawileobis Sesaxeb.
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zedamxedveli konsultantebi

saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondma SesaZloa, gaaZlieros
adgilobrivi institucionaluri SesaZleblobebi misi garemosdacviTi da
socialuri marTvis mizniT usafrTxoebis zedamxedveli konsultantebis
daqiravebis an SedarebiT farTo konteqstSi daqiravebul mSeneblobis
zedamxedvel konsultantebTan gaformebul kontraqtSi usafrTxoebis
monitoringis funqciis gaTvaliswinebis gziT. aseTi konsultantebi
SeiZleba, maTze dakisrebul funqcias asrulebdnen rgp III-is mTeli
msvlelobis manZilze an misi ganxorcielebis raime konkretul vadaSi.
usafrTxoebis zedamxedveli konsultantebis pasuxismgeblobaSi Sedis
Semdegi, magram ara mxolod:

 rgp III-is moqmedi qve-proeqtebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis
savele garemosdacviTi da socialuri monitoringis
ganxorcieleba;

 savele garemosdacviTi monitoringis sakontrolo baraTebis
Sevseba da foto-dokumentaciis Sedgena;

 garemosdacviTi marTvis gegmasTan seriozuli Seusabamobis
operatiulad Setyobineba damsaqmeblisTvis da gamosworebis
zomebis SeTavazeba;

 kontraqtorebis garemosdacviTi da socialuri saqmianobis
amsaxveli yovelTviuri angariSebis wardgena damsaqmeblisaTvis,
maT Soris, gamovlenili problemebis amsaxveli analitikuri
statiebis wardgena rekomendebuli qmedebebisa da warsulSi
gamovlenili Seusabamobebis amJamindeli mdgomareobis Sesaxeb;

 mgf garemosdacviT, gansaxlebisa da socialuri da genderuli
sakiTxebis specialistTan da usafrTxoebis samsaxuris ufrosTan
profesionaluri dialogis warmarTva savele informaciis gacvlis,
problemebisa da SeTavazebuli moqmedebebis ganxilvis mizniT da
damsaqmeblis informireba usafrTxoebis problemebTan
dakavSirebiT, romelTa gadaWrac garemosdacviTi marTvis gegmebiT
ar momxdara, magram romlebmac Tavi iCina qve-proeqtis
ganxorcielebis procesSi.

mSenebel-kontraqtori

mSenebel-kontraqtori pasuxs agebs samuSao kontraqtebze TandarTuli
da misTvis savaldebulo garemosdacviTi marTvis gegmebis srulad
dacvaze. kontraqtoris movaleobaSi Sedis qve-proeqtis zemoqmedebis qveS
myof adgilobriv mosaxleobasTan kavSiris damyareba, raSic Sedis
Semdegi, magram ara mxolod:

 samuSao ubnis usafrTxoebis uzrunvelyofa personalis
sasargeblod da samuSao ubanze ucxo pirebis SeRwevis akrZalva
sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofisa da ubeduri
SemTxvevebis Tavidan acilebis mizniT;
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 samuSao ubnebis siaxloves samSeneblo kompaniis dasaxelebisa da
sakontaqto informaciis miTiTeba specialur abraze, romelic
adgilobriv mosaxleobas aZlevs iseT informacias, rogoricaa
Sesasrulebeli samuSaoebis xangrZlivoba da maTi saerTo saxe;

 adgilobrivi mosaxleobis winaswar informireba komunaluri
momsaxureobis amorTvebis Sesaxeb, rac SeiZleba, saWiro gaxdes qve-
proeqtiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis msvlelobisas, aseTi
amorTvebis xangrZlivobisa da grafikis miTiTebiT;

 damsaqmeblis informireba adgilobrivi mosaxleobis mier
wamoWrili problemebis Sesaxeb, Tu maT gadaWras kontraqtori
adgilze ver axerxebs.

garda amisa, mSenebel-kontraqtori valdebulia, dauyovnebliv Sewyvitos
ubanze nebismieri saqmianoba samuSao ubanze SemTxveviTi aRmoCenebis
SemTxvevaSi da operatiulad Seatyobinos damsaqmebels aseTi aRmoCenis
Sesaxeb. kontraqtors ekrZaleba raime qmedebis ganxorcieleba
damsaqmeblisgan werilobiTi Setyobinebis miRebamde.

centraluri mTavrobis sxva saagentoebi

 saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministro
(gbrds).

gbrds-s ekisreba saerTo pasuxismgebloba saqarTvelos garemos dacvaze.
gbrds-s garemoze zemoqmedebis nebarTvebis departamenti ganixilavs rgp
III-iT gaTvaliswinebuli im moqmedebebis garemoze zemoqmedebis Sefasebis
angariSebs, romlebzedac SeiZleba, saWiro iyos garemoze zemoqmedebis
nebarTvis, rogorc dagegmil samuSaoebze samSenebelo nebarTvebis
Semadgeneli nawilis, gacema. gbrds -s evaleba kontrolis ganxorcieleba
samSeneblo samuSaoebze gacemuli nebarTvebis dadgenil pirobebTan da
vadebTan Sesabamisobaze.

 ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro

ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro ganixilavs qve-
proeqtebis saproeqto dokumentacias, romlebic SeiZleba, saWiroebdes
mSeneblobis nebarTvebis gacemas. mSeneblobis nebarTvis gasacemad
saministros esaWiroeba saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis
dacvis saministros mier gacemuli dadebiTi ekologiuri eqspertizis
daskvna.

 saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministro

saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministro gascems
oficialur Tanxmobas qve-proeqtebze mSeneblobis nebarTvebis gacemaze
im SemTxvevaSi, Tu mSenebloba unda ganxorcieldes istoriul adgilze
an kulturuli memkvidreobis zonaSi. qve-proeqtis ubanze mSenebel-
kontraqtoris mier SemTxveviTi aRmoCenebis SemTxvevaSi mgf aRniSnulis
Sesaxeb Seatyobinebs saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis
saministros da misgan miiRebs miTiTebebs Semdgomi moqmedebis Sesaxeb.
mgf-s ekrZaleba saqmianobis ganaxleba saqarTvelos kulturisa da
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ZeglTa dacvis saministros Tanxmobis miRebamde, romliTac unda
dasturdebodes, rom miRebulia yvela operatiuli zoma arqeologiuri
memkvidreobis dasacavad.

4.2. kanonmdebloba

saqarTvelos kanonmdebloba

rgp III unda ganxorcieldes erovnul kanonmdeblobasTan, maT Soris,
kanonebTan, dadgenilebebTan da im standartebTan srul SesabamisobaSi,
romlebic aregulireben garemos dacvas, socialur dacvasa da
kulturuli memkvidreobis SenarCunebas qveyanaSi. saqarTveloSi
jandacvisa da garemos dacvis samarTlebrivi, sakanonmdeblo da
institucionaluri CarCo gadmocemulia saqarTvelos konstituciiT,
romelic iTvaliswinebs yvela moqalaqis uflebas, icxovros jansaR
garemoSi da yvela moqalaqis valdebulebas, kanonier farglebSi daicvas
da gaaumjobesos garemo. jandacvisa da jansaR garemoSi cxovrebis
uflebas aseve iTvaliswinebs rigi samTavrobo strategiebi da
saerTaSoriso xelSekrulebebi.

qvemoT mocemulia rgp III proeqtis relevanturi kanonebi:

 kanoni niadagis dacvis Sesaxeb (1994);

 kanoni daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb (1996);

 kanoni wiaRis Sesaxeb (1996);

 kanoni garemos dacvis Sesaxeb (1996);

 kanoni cxovelTa samyaros Sesaxeb (1996);

 kanoni turizmisa da kurortebis Sesaxeb (1997);

 kanoni wylis Sesaxeb (1997);

 kanoni saqarTvelos teritoriaze narCenebis tranzitisa da
importis Sesaxeb (1995);

 kanoni kurortebisa da sakurorto adgilebis sanitaruli dacvis
zonebis Sesaxeb (1998);

 kanoni pesticidebisa da agroqomikatebis Sesaxeb (1998);

 kanoni atmosferuli haeris dacvis Sesaxeb (1999);

 tyis kodeqsi (1999);

 kanoni saqarTvelos wiTeli nusxisa da wiTeli wignis Sesaxeb
(2003);

 kanoni licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb (2005);

 kanoni garemoze zemoqmedebis nebarTvis Sesaxeb (2007);

 kanoni ekologiuri eqspertizis Sesaxeb (2007);

 kanoni kulturuli memkvidreobis Sesaxeb (2007);
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 narCenebis marTvis kodeqsi (2014).

garemoze zemoqmedebis nebarTvis gacemis procedura saqarTveloSi
mocemulia Semdeg sam kanonSi: (a) kanoni licenziebisa da nebarTvebis
Sesaxeb, (b) kanoni garemoze zemoqmedebis nebarTvebis Sesaxeb da (g)
kanoni ekologiuri eqspertizis Sesaxeb (2008). aRniSnuli kanonebis
Sesabamisad, debuleba “garemoze zemoqmedebis Sefasebis Sesaxeb”
damtkicebulia saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis
ministris 2013 wlis 15 maisis #31 debulebiT da igi aregulirebs
garemoze zemoqmedebis SefasebasTan dakavSirebul samarTlebriv
urTierTobebs. kanoni licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb
dakavSirebulia rgp III-is ganxorcielebis miznebTan ara mxolod imis
gamo, rom proeqtiT dafinansebuli zogierTi saqmianoba SeiZleba,
garemoze zemoqmedebis nebarTvis gacemas saWiroebdes, aramed imis gamoc,
rom samSeneblo masalis karieridan mosapoveblad rgp III-iT
gaTvaliswinebuli samuSaoebis Sesasruleblad SeiZleba, saWiro gaxdes
resursebiT mosargeblis licenziis mopoveba.

msoflio bankis usafrTxoebis politika

radganac regionuli ganviTarebis mesame proeqtis ZiriTadi
damfinansebelia msoflio banki, proeqtis momzadebisa da
ganxorcielebis etapze aucileblad unda Sesruldes msoflio bankis
usafrTxoebis politikis moTxovnebi. rgp III msoflio bankis
usafrTxoebis politikis moTxovnebis Sesabamisad garemosdacviTi

kuTxiT klasificirdeba rogor B kategoriis proeqti, rac niSnavs rom
mimdinare proeqtis farglebSi dafinansdeba mxolod is qveproeqtebi,
romlebic garemosdacviTi kuTxiT miekuTvnebian B an C kategorias.
garemos dacvis kuTxiT AKkategoriis qveproeqtebi proeqtis farglebSi
ar dafinansdeba. mosalodnelia, rom B kategoriis proeqtebi garemoze
zemoqmedebis TvalsazrisiT daiyon “maRali” da “dabali” riskis
Semcvlel proeqtebad. Sesabamisad mgf proeqtis faglebSi arsebul
yvela qveproeqts dayofs “maRali” B (B+) da “dabali” B (B-) kategoriebad.

RDP III –s moqmedebaSi moyavs msoflio bankis usafrTxoebis Semdegi
politikebi:

1. OP/BP 4.01 garemosdacviTi Sefaseba. banki iTxovs im proeqtebis
garemosdacviTi Sefasebis Catarebas, romlebzec moTxovnilia bankis
mxardaWera, imis sagarantiod, rom aseTi proeqtebi ar xasiaTdeba
potenciuri uaryofiTi ekologiuri zemoqmedebiT. garemosdacviTi
Sefaseba warmoadgens process, romlis drosac Catarebuli analizis
masStabi, siRrme da tipi damokidebulia SemoTavazebuli proeqtis
ekologiuri zemoqmedebis xasiaTze, masStabsa da potencialze.
garemosdacviTi SefasebiT fasdeba proeqtis potenciuri ekologiuri
riskebi da zemoqmedeba proeqtis zemoqmedebis ubanze; fasdeba proeqtis
alternativebi; isaxeba proeqtis SerCevis, adgilmdebareobaTa SerCevis,
dagegmvis, daproeqtebisa da ganxorcielebis gaumjobesebis gzebi
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uaryofiTi garemosdacviTi zemoqmedebis minimumamde dayvaniT,
SerbilebiT an kompensirebiTa da dadebiTi zemoqmedebis gaZlierebiT;
amas garda, garemosdacviTi Sefaseba moicavs mavne ekologiuri
zemoqmedebis Serbilebisa da marTvis process proeqtis ganxorcielebis
mTels periodSi. garemosdacviTi Sefaseba iTvaliswinebs bunebriv
garemos (haeri, wyali da miwa); adamianis janmrTelobis mdgomareobas;
socialur aspeqtebsa da transsasazRvro da globalur ekologiur
aspeqtebs. msesxebeli pasuxs agebs garemosdacviTi Sefasebis Catarebaze
da banki msesxebels acnobebs garemosdacviT SefasebasTan dakavSirebiT
arsebuli bankis moTxovnebis Sesaxeb.

2. OP/BP 4.11 fizikuri kulturis resursebi. fizikuri kulturis resursebi
ganisazRvreba, rogorc moZravi da aramoZravi obieqtebi, RirsSesaniSnavi
adgilebi, Senoba-nagebobaTa jgufebi da bunebrivi Tvisebebi da
landSaftebi, romelTac gaaCniaT arqeologiuri, paleontologiuri,
istoriuli, arqiteqturuli, religiuri, esTetikuri an sxva kulturuli
mniSvneloba. maT SeiZleba, hqondeT adgilobrivi, regionuli an
erovnuli kulturuli Rirebuleba an gansazRvruli iyos saerTaSoriso
sazogadoebis mier. fizikuri kulturis resursebi mniSvnelovania,
rogorc Rirebuli samecniero da istoriuli informaciis wyaroebi,
rogorc ekonomikuri da socialuri ganviTarebis aqtivebi da rogorc
xalxis kulturuli identobisa da tradiciebis ganuyofeli nawili.
banki exmareba qveynebs mis mier dafinansebuli proeqtebis SemuSavebis
fizikuri kulturis resursebze mavne zemoqmedebis Tavidan acilebaSi an
SerbilebaSi. msesxebeli fizikur kulturul resursebze zemoqmedebis
sakiTxebs bankis dafinansebaze wardgenil proeqtebSi ganixilavs,
rogorc garemosdacviTi Sefasebis ganuyofel nawils. Tu mosalodnelia,
rom proeqti iqoniebs mavne zemoqmedebas fizikur kulturul resursebze,
msesxebeli dasaxavs aseT zemoqmedebaTa Tavidan acilebis an Serbilebis
Sesabamis zomebs, rac warmoadgens garemosdacviTi Sefasebis nawils.
aseTi zomebi SeiZleba, iyos sxvadasxva masStabis – dawyebuli
srulmasStabiani dacviTa da seleqciuri SerbilebiT damTavrebuli, maT
Soris igulisxmeba qonebis gadarCenac da dokumentaciis Sedgena im
SemTxvevaSi, Tu savaraudoa fizikuri kulturis resursebis mTlianad an
nawilobriv dakargva.

3. OP/BP 4.12 aranebayoflobiTi gansaxleba. mocemuli politika efuZneba
adgilmonacvle pirebis daxmarebas, gaiumjobeson an ukidures
SemTxvevaSi, aRidginon cxovrebis xarisxi. politika orientirdeba imaze,
rom proeqtis ganviTarebis zomebi ar iwvevdes im adamianebis gaRaribebas,
romlebic eqcevian zemoqmedebis zonaSi. rodesac adamianebis gansaxleba
gardauvalia, an im SemTxvevaSi, rodesac proeqtis zemoqmedebis qveS
moqceuli pirebi kargaven aqtivebs an zemoqmedeba xdeba maTi Semosavlis
wyaroebze, unda ganxorcieldes Sesabamisi samoqmedo gegma, raTa minimum
aRdges am adamianebis cxovrebis Tavdapirveli done, romelic maT
hqondaT saproeqto zomebis ganxorcielebamde. RDP III–isTvis SemuSavdeba
gansaxlebis CarCo politika, rogorc damoukidebeli dokumenti da igi
iZleva MDF-isTvis yvela saWiro miTiTebas OP/BP 4.12 calke dokumentis
gamoyenebis Sesaxeb.
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4. OP/BP 4.20 genderuli Tanasworoba da ganviTareba.  bankis genderuli
Tanasworobisa da ganviTarebis politikis amocanaa, wevri qveynebis
daxmareba siRaribis SemcirebaSi da ekonomikuri winsvlis xelSewyobaSi,
adamianTa keTildReobis amaRlebasa da efeqturobis uzrunvelyofaSi
genderuli uTanasworobis aRmofxvris gziT, romelic aferxebs
ganviTarebas da aseve, wevri qveynebis daxmareba, dasaxon da miaRwion
genderuli Tanasworobisa da ganviTarebis sakuTar miznebs.

5. OP/BP 7.50 saerTaSoriso sawylosno gzebis proeqtebi. saerTaSoriso
sawylosno gzebi ganimarteba, rogorc mdinare, arxi, tba an analogiuri
wyalsatevi, romelic aris sazRvari or an met saxelmwifos Soris, an
nebismieri mdinare an zedapiruli wyalsatevi, romelic kveTs or an met
saxelmwifos; nebismieri Senakadi an zedapiruli wyalsatevi, romelic
warmoadgens zemoT aRwerili sawylosno gzis nawils; da nebismieri
yure, srute an arxi, romelsac esazRvreba ori an meti saxelmwifo, an
Tu igive moqceulia erTi saxelmwifos teritoriaze, igi aRiarebuli
unda iyos komunikaciis ucilobel saSualebad Ria zRvasa da sxva
saxelmwifos Soris, da nebismieri mdinare, romelic Caedineba aseT
wylebSi. es politika gamoiyeneba im proeqtebis mimarT, romlebic
gulisxmobs saerTaSoriso sawylosno gzebis gamoyenebas an potenciur
dabinZurebas da moiTxovs, rom mimdebare saxelmwifoebs Seatyobinon
proeqtis Sesaxeb. es moTxovna SeiZleba, gauqmdes gamonaklis
SemTxvevebSi, Tu msoflio bankis azriT, proeqti ar gamoiwvevs mimdebare
saxelmwifoze gamavali wylis nakadebis xarisxisa da raodenobis
arasasurvel cvlilebebs da masze mavne zemoqmedebas ar moaxdens sxva
mimdebare saxelmwifos wylis SesaZlo gamoyeneba.

msoflio bankis usafrTxoebis politika aseve moiTxovs, rom yvela
sainvesticio proeqtSi asaxuli iqnes sazogadoebis monawileobis
Sedegebi da maTSi, samTavrobis interesebTan erTad, integrirebuli iyos
kerZo biznesisa da samoqalaqo sazogadoebis interesebi. am mimarTebiT,
mgf uzrunvelyofs, rom qve-proeqtbis bunebriv da socialur garemoze
zemoqmedebis ganxilvis angariSi da/an garemoze zemoqmedebis marTvis
gegma moicavs zemoqmeddebis qveS myof pirebTan mxareebTan
konsultaciebs da Sesabamisi dokumentebis gamoqveynebas.

gansxvavebebi saqarTvelos kanonmdeblobasa da msoflio bankis
moTxovnebs Soris

msoflio bankis miTiTebebsa da saqarTvelos kanonmdeblobas Soris
arsebuli Semdegi Seusabamobebi/gansxvavebebi aris dakavSirebuli rgp III-
is ganxorcielebasTan:

 skriningi da klasifikacia: msoflio bankis miTiTebebiT mocemulia
skriningis, skoupingisa da garemosdacviTi Sefasebis procedurebis
detaluri aRweriloba, xolo saqarTvelos erovnuli
kanonmdebloba ar iTvaliswinebs skriningisa da skoupingis etapebs;

 ekologiuri riskebis, kulturul memkvidreobaze zemoqmedebis,
gansaxlebis saWiroebisa da sxva faqtorebis mixedviT, msoflio
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banki axdens proeqtebis klasificirebas A, B da C kategoriebad.
saqarTvelos kanonmdeblobis Tanaxmad, gzS tardeba mxolod im
SemTxvevaSi, Tu developeri apirebs iseTi proeqtis
ganxorcielebas, romelic gaTvaliswinebulia garemoze
zemoqmedebis nebarTvebis Sesaxeb kanonSi mocemuli CamonaTvaliT.
aRniSnuli CamonaTvali msoflio bankis klasificirebiT,
Seesabameba A kategoriis proeqtebs. saqarTvelos kanonmdeblobis
Tanaxmad, gzS ar aris savaldebulo sxva saxis saqmianobis
gansaxorcieleblad, maT Soris uamravi iseTi proeqtis
SemTxvevaSic, romlebic msoflio bankis politikiT, xvdeba B
kategoriaSi;

 saqarTvelos kanonmdebloba ar azustebs garemosdacviTi marTvis
gegmebis formats da maTi wardgenis etaps iseTi proeqtebisaTvis,
romelTac esaWiroeba gzS da ar moiTxovs garemosdacviTi marTvis
gegmas im proeqtebisaTvis, romelTac ar esaWiroebaT gzS. msoflio
bankis miTiTebebiT garemos dacvis marTvis gegma moTxovnilia A da
B kategoriis proeqtebisTvis da mocemulia detaluri miTiTebebi
maTi Sinaarsis Sesaxeb;

 saerTo jamSi, saqarTvelos kanonmdebloba adekvaturad asaxavs
msoflio bankis gansaxlebis usafrTxoebis principebs (WB OP 4.12),
magram unda aRiniSnos zogierTi gansxvaveba, romelTagan yvelaze
mniSvnelovania is, rom saqarTvelos kanonmdeblobiT/regulaciebiT,
aqcenti keTdeba sakuTrebis oficialur uflebebze da imaze, Tu
rogor unda moxdes sakuTrebis SeZena sazogadoebrivi
saWiroebebisTvis da kompensaciebis gacema, xolo OP 4.12 aqcents
akeTebs orive sakiTxze - marTlzomier mflobelobaSi arsebuli
zmq aqtivebis kompensaciasa da zmq pirebisa da zmq ojaxebis
Semosavlis wyaros aRdgenaze. aqedan gamomdinare, msoflio bankis
aranebayoflobiTi gansaxlebis usafrTxoebis politika amatebs
saqarTvelos kanonmdeblobas/regulaciebs damatebiT moTxovnebs,
romlebic exeba a) yvela zmq piris/zmq ojaxis ekonomikur
reabilitacias (maT ricxvSi Sedian isinic, romelTac ar gaaCniaT
kanonieri/oficialuri uflebebi proeqtis mier SeZenil aqtivebze),
b) biznesisa da Semosavlis dakargvis gamo anazRaurebis gacemas da
g) specialuri daxmarebebis gacemas, romlebic faravs zmq
pirebis/zmq ojaxebis xarjebs, dakavSirebuls gansaxlebis
processTan an iTvaliswinebs mwvave zmq pirebisa da mowyvladi zmq
pirebis/zmq ojaxebis specifiur moTxovnebs. amas garda,
saqarTvelos kanonmdeblobiT ar aris moTxovnili gansaxlebis
samoqmedo gegmebis momzadebis raime gansakuTrebuli zomis miReba
farTomasStabiani sazogadoebrivi konsultaciebis safuZvelze.

 maSin, rodesac msoflio bankis politikis Tanaxmad, msesxebeli
valdebulia, uzrunvelyos gasajaroeba da sazogadoebrivi
konsultaciebis Catareba usafrTxoebis dokumentaciis Sesaxeb,
erovnuli kanonmdebloba aRniSnul pasuxismgeblobas ekisreba
saqmianobis ganmaxorcielebels.
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zemoaRniSnili Seusabamobebis/gansxvavebebis gamo, rgp III-is
ganxorcieleba unda moxdes rogorc erovnuli kanonmdeblobis, ise
msoflio bankis samoqmedo gegmebis mixedviT. Tu maT Soris fiqsirdeba
gansxvaveba konkretul sakiTxTan dakavSirebiT, gamoyenebuli unda iqnas
ufro mkacri moTxovna.

5. biologiur-fizikuri garemos Semajamebeli Sefaseba da saproeqto
ubanze proeqtis zemoqmedebis qveS myofi pirebis socialur-ekonomikuri
mdgomareobis Sefaseba

samcxe-javaxeTi

samcxe-javaxeTis regionis farTobia 6413 km2. misi mosaxleoba ki Seadgens
208,000 kacs. regioni Sedgeba 6 municipalitetisgan. administraciuli
centria axalcixe. ZiriTadi urbanuli centrebia: axalqalaqi, axalcixe,
borjomi, vale da ninowminda. mosaxleobis 69% soflis macxovrebelia.
ltolvilebis raodenoba daaxloebiT 2300-ia, romelTa didi
umravlesoba 1992-93 wlebis konfliqtis Sedegad aris gadmosaxlebuli.
eTnikurobis faqtori mniSvnelovania samcxe-javaxeTSi. eTnikuri
umciresobebi Seadgens samcxe-javaxeTis mosaxleobis 57%-s (mosaxleobis
2002 wlis aRweris mixedviT), romlis did umravlesobas – 54%-s eTnikuri
somxebi warmoadgenen. bevrma ojaxma ar icis qarTuli, rac maT uqmnis
komunikaciis problemas sxva eTnikuri warmomavlobis adamianebTan; maT
SezRuduli aqvT ukukavSiris saSualeba adgilobriv dawesebulebebTan,
maTTvis rTulia SexvedrebSi monawileobis miReba da aqvT SezRuduli
wvdoma Sromis bazarze.

samcxe-javaxeTi ZiriTadad agraruli regionia. soflis meurneobis wili
saerTo damatebiT RirebulebaSi Seadgens 32%-s. adamianebi ZiriTadad
soflis meurneobiT arian dakavebuli. soflis meurneobis wili regionis
saerTo damatebiT RirebulebaSi 2006-2011 wlebSi iyo daaxloebiT 33%,
rac metia regionis sxva dargebTan da saqarTvelos sxva regionebTan
SedarebiT.

regionSi soflis meurneoba warmodgenilia ojaxuri meurneobebiTa da
komerciuli fermebiT. ojaxuri fermebis 73% awarmoebs sasoflo-
sameurneo produqcias sakuTari moxmarebisTvis, xolo sxvebisTvis
soflis meurneoba Semosavlis wyaroa. soflis meurneobis
komercializaciis xarisxi samcxe-javaxeTis regionSi ufro maRalia,
vidre qveynis sxva regionebSi. sasoflo-sameurneo miwebis naxevarze meti
saZovaria. maT mosdevs saxnavi miwebi. produqtiuloba rogorc
mecxoveleobaSi, ise memcenareoebaSi sakmaod dabalia. regionSi
masStaburi samrewvelo obieqtebi ar arsebobs. ekonomikuri saqmianobis
ZiriTadi saxeebi samSeneblo masalebisa da satyeo masalis mopovebaa.
mcire xnis win dasrulda axali 500/400/200 kvt eleqtro qvesadgurisa da
maRali Zabvis eleqtrogadamcemi xazebis mSenebloba, rac xels Seuwyobs
saqarTvelos eleqtroenergiis eqsports TurqeTSi. baqo-Tbilisi-jeihanis
navTobsadeni gadis samcxe-javaxeTis teritoriaze 2006 wlidan.
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gazsadeni, romelic aerTebs imave daniSnulebis punqtebs, gadis imave
satransporto derefanSi.

samcxe-javaxeTSi mdebareobs kulturuli memkvidreobis
RirsSesaniSnaobebi da bunebrivi atraqciebi. maT Soris yvelaze
mniSvnelovania: axalcixisa da borjomis istoriuli adgilebi,
abasTumnis gamajansaRebeli sakurorto qalaqi tradiciuli xis
arqiteqturuli saxlebiTa da observatoriiT, varZiis mTaSi nakveTi
monasteri da vanis qvabebi, axalcixis cixe – rabaTi, romanovebis
sasaxle likanSi, safaris monasteri, zarzmis monasteri, xerTvisis cixe,
fokas monasteri da awyuris taZris nangrevebi da cixe. bunebis mTavari
atraqciebia: bakurianis saTxilamuro sakurorto qalaqi, borjom-
xaragaulis erovnuli parki, javaxeTis erovnuli parki, eqvsi tba da maT
garSemo arsebuli daculi teritoria da msoflioSi cnobili
frinvelebze dakvirvebis (“berd-voCingi”) ubani daculi velebiTa da
veluri bunebiT.

mcxeTa-mTianeTi

mcxeTa-mTianeTis farTobia 6.785 km2. misi mosaxleoba ki Seadgens 125,000
kacs. regioni Sedgeba 4 municipalitetisgan. administraciuli centria
mcxeTa. ZiriTadi urbanuli centrebia mcxeTa da duSeTi. regionSi
mosaxleobis 75% soflis macxovrebelia. mosaxleobis did umravlesobas
eTnikuri qarTvelebi Seadgenen. regionSi daaxloebiT 10,900 ltolvilia,
romelTa didi nawili 2008 wlis konfliqtis Sedegad aris aq
Camosaxlebuli.

ZiriTadi sasoflo-sameurneo mimarTulebaa mecxoveleoba da mecxvareoba.
sasoflo-sameurneo kulturebidan ZiriTadad moyavT kartofili.
regionSi didi komerciuli meurneobebi ar arsebobs. ZiriTadad Warbobs
Sinameurneobebi. mcxeTa-mTianeTi aris ZiriTadi satransporto derefani,
rogorc saerTaSoriso saavtomobilo gza, romelic gadis regionze da
saqarTvelosa da somxeTs aerTebs ruseTTan da romelzec gadaaqvT didi
raodenobiT tvirTi. Tumca, weliwadSi ramdenjerme gzas blokavs mewyeri
da zvavi. regionze gadis mTavari CrdiloeT-samxreTis gazsadeni,
romelic gamoiyeneba ruseTidan saqarTvelosa da somxeTze bunebrivi
gazis importis mizniT.

mcxeTa-mTianeTis regioni warmoadgens mniSvnelovan turistul
destinacias, romelic Sesulia iuneskos msoflio memkvidreobis siaSi,
rogorc q. mcxeTa da kulturuli memkvidreobisa da bunebrivi
produqtis gansakuTrebuli portfolio, romelTac mTeli wlis
manZilze stumroben ucxoeli da adgilobrivi vizitorebi. yvelaze
mniSvnelovani adgilebia: duSeTisa da yazbegis istoriuli qalaqebi
tradiciuli arqiteqturuli stiliT, sveticxovlis taZari, jvris
monasteri, SiomRvimis monasteri, bagineTi-armazisa da samTavro-Zalisis
arqeologiuri ubnebi; zedaznis eklesia, boWormis eklesia, ananuris
cixe, gergetis wm. samebis taZari, Satilisa da mucos kulturuli
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memkvidreobis istoriuli forticirebuli soflebi da snos cixe.
bunebis mTavari atraqciebia: gudauris saTxilamuro kurorti da
Tbilisis erovnuli parki.

6. qve-proeqtis skriningi da skoupingi

damproeqtebeli konsultanti, garemosdacviTi specialisti da
socialuri sakiTxebis specialisti erToblivad Seasruleben qve-
proeqtis garemosdacviT da socialur skrinings (danarTi 1 da 2).
skriningis angariSebi Seicavs informacias Serbilebis misaRebi zomebis
ZiriTadi riskebisa da saxeebis Sesaxeb. garemosdacviTi skriningis
angariSebi Seicavs daskvnas imis Sesaxeb, SemoTavazebuli qve-proeqti
eqvemdebareba dafinansebas Tu ara garemosdacviTi TvalsazrisiT da
aniWebs qve-proeqts garemosdacviT kategorias. es angariSebi aseve
gansazRvravs meTodebs, romelTa gamoyenebac saWiroa, Tu qve-proeqti
saWiroebs garemosdacviT ganxilvasa da garemosdacviTi marTvis
dagegmvas. socialuri skriningis angariSi gansazRvravs, SemoTavazebuli
qve-proeqti xom ar gulisxmobs aranebayoflobiT gansaxlebas, adgens
gansaxlebis samoqmedo gegmis Sedgenis aucileblobas, gansazRvravs qve-
proeqtiT miRebul ZiriTad socialur sargebelsa da gamowveul zarals
da gansazRvravs socialuri Serbilebis zomebs.

qve-komponentis 1.2 farglebSi dafinansebisaTvis SemoTavazebuli qve-
proeqtebis skriningi moicavs kerZo seqtoris sainvesticio iniciativebis
analizs, romelTaTvisac saWiroa saxelmwifo infrastruqturis
uzrunvelyofa rgp III-is farglebSi. sainvesticio iniciativebis
skriningi xorcieldeba ramodenime kriteriumis mixedviT, ‘misaRebia-
miuRebelia’ sistemis   safuZvelze (danarTi 3). dauSvebelia Semdegi
tipis investiciebi:  investiciebi gansazRvrul dacul teritoriebze;
kulturuli memkvidreobis Zeglebis sazogadod dacul zonebSi an
individualurad dacul zonebSi;  mowyvlad ekosistemebze, mniSvnelovani
binadrobis adgilebze, da gansakuTrebuli esTeturi Rirebulebis mqone
gamwvanebaze zemoqmedebis mqone saqmianobebi; saqmianobebi, romelic
moiTxovs tyeebis, Warbteniani teritoriebis, da alpuri/sub-alpuri
mdelobis transformacias; da arsebiT dabinZurebasTan dakavSirebuli
samrewvelo obieqtebi. agreTve, qve-komponentis 1.2 farglebSi rgp III-is
mxardaWeraze uflebamosili ar aris is qve-proeqtebi,  romlebic
moiTxovs im miwis gamoyenebas, romelic formalurad an araformalurad
ekuTvnis sxva pirs, garda investorisa.

uflebamosil kerZo sainvesticio winadadebebs prioriteti mieniWeba maTi
mosalodneli ekonomikuri perspeqtivis, pozitiuri socialuri
zemoqmedebis da ekologiurobis safuZvelze.   sainvesticio winadadebis
SerCevis Semdeg, romelsac daxmareba unda gaewios dafinansebis im
formiT, romelic Seesatyviseba saxelmwifo infrastruqturul
elementebs rgp III-is sakredito Tanxidan, garemosdacviTi da socialuri
Sefaseba da marTvis dagegmva ganxorcieldeba zogadi wesebis mixedviT,
rogorc es qvemoT aris miTiTebuli.
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7. garemosdacviTi da socialuri Sefasebisa da marTvis dagegmva

qve-proeqtebis garemosdacviTi da socialuri skriningis Sedegebze
dayrdnobiT, B+ kategoriis qve-proeqtebisTvis ganxorcieldeba bunebriv
da socialur garemoze zemoqmedebis ganxilva (ESR) skriningis etapze
gamovlenili riskis zogad saxeebTan dakavSirebuli teqnikuri
detalebis gansazRvris mizniT, skriningis etapze SemoTavazebuli
pirveladi Semarbilebeli zomebis qve-proeqtis ganxorcielebis
konkretul moTxovnebTan SesabamisobaSi moyvaniT da garemosdacviTi da
socialuri monitoringis gegmebis SedgeniT. bunebriv da socialur
garemoze zemoqmedebis marTvis cxrili, romelic Sedgeba Semarbilebeli
da monitoringis RonisZiebebis cxrilebisgan, unda adgendes ZiriTadi
Semarbilebeli zomebis saangariSo Rirebulebas, Semarbilebeli zomebis
ganxorcielebasa da garemosdacviTi marTvis gegmebis monitoringze
pasuxismgebel mxareebs. arsebiTi mniSvneloba aqvs imas, rom
Semarbilebeli zomebis cxrili iZleodes im konkretuli qmedebebis
dasaxelebas, romlebic saWiroeben Semarbilebel zomebs, konkretul
zomebs saqmianobis calkeul tipebTan dakavSirebuli riskebis
Sesamcireblad da konkretul zomvad maCveneblebs, romelTa meSveobiTac
Sefasdeba Serbilebis efeqturoba. garemosdacviTi marTvis gegmebi unda
moicavdes qve-proeqtis rogorc mSeneblobis, ise eqspluataciis fazebs.

garemosdacviTi marTvis sakontrolo baraTi mcire samSeneblo da
sareabilitacio saqmianobisTvis (danarTi 4) warmoadgens B kategoriis
qve-proeqtebisTvis garemosdacviTi marTvis dagegmvis saSualebas. igi
aris Sabloni, romelic ivseba mokle informaciiT qve-proeqtis
adgilmdebareobis, mis garSemo fizikuri da bunebrivi garemos, miwis
sakuTrebis, qve-proeqtis ganxorcielebis relevanturi kanonmdeblobisa
da qve-proeqtis ganxorcielebisTvis saWiro konkretuli qmedebebis
Sesaxeb. sakontrolo baraTi Seicavs martivad aRsaqmel monacemebs
saqmianobis sxvadasxva saxeebze gamosayenebeli Semarbilebeli zomebis
Sesaxeb. garemosdacviTi monitoringis gegma dgeba mgf-s mier zemoT
miTiTebuli miTiTebebis Tanaxmad.

8. sazogadoebrivi konsultacia da moqalaqeebis monawileoba socialuri
da garemosdacviTi riskis marTvaSi

rgp III-is farglebSi garemosdacviTi da socialuri marTvis CarCos
Seqmnisadmi da aseve, garemoze da socialuri zemoqmedebis Serbilebis
dagegmvisadmi iseTi midgoma, romelic iTvaliswinebs dainteresebuli
pirebis maqsimalur monawileobas saproeqto saqmianobaSi,
umniSvnelovanesia usafrTxoebis dokumentaciis maRali xarisxiTa da
realurad warmosadgenad. winamdebare garemos da socialuri marTvis
CarCos proeqtis gasajaroeba moxdeba mgf-s veb-gverdis saSualebiT
qarTul da inglisur enebze da mis Sesaxeb konsultacia gaimarTeba
Sesabamis samTavrobo da arasamaTavrobo dawesebulebebTan da aseve,
samecniero wreebis warmomadgenlebTan.
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calkeuli qve-proeqtebis garemosdacviTi marTvis gegmebic eqvemdebareba
gasajaroebas orive enaze mgf-s veb-gverdze da maTi nabeWdi versiebi
qarTul enaze darigdeba qve-proeqtis teritoriasTan yvelaze axlos
mdebare administraciul centrebSi. adgilobriv sazogadoebas
Seatyobinen aseTi nabeWdi versiis arsebobisa da garemosdacviTi marTvis
gegmebis sakiTxebTan dakavSirebiT ukukavSiris damyarebis saSualebebis
Sesaxeb. sazogadoebrivi sakonsultacio Sexvedrebi qve-proeqtis
zemoqmedebis qveS myof pirebTan gaimarTeba qve-proeqtis teritoriis
siaxloves, rac uzrunvelyofs dainteresebuli mxareebisaTvis ganxlvis
adgilze advilad misvlas.

sazogadoebrivi konsultaciis Sesaxeb gakeTdeba detaluri Canawerebi.
Sedgeba yvela Catarebuli Sexvedris oqmi, romelic Seicavs Semdegi
saxis informacias:

 ra saxis gancxadebebi gakeTda Sexvedraze, ra media-saSualebiT da
ra dRes;

 Sexvedris Catarebis dro da adgili;

 Sexvedraze damswreTa raodenoba;

 Sexvedris dRis wesrigi;

 ZiriTadi gamomsvlelebi da maT mier ganxiluli sakiTxebi;

 adgilobrivi macxovreblebis mier dasmuli ZiriTadi SekiTxvebi da
maTze gacemuli pasuxebi.

oqms Tan unda axldes konsultaciis dros gadaRebuli foto-masala da
damswreTa siebi maTi sakontaqto informaciiTa da originali
xelmowerebiT.

bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis marTvis CarCo dokumentisa
da garemosdacviTi marTvis gegmebis dasruleba moxdeba maTSi Sesabamisi
ukukavSiris miTiTebiT, xolo maTi xelmeored gasajaroeba moxdeba
sakonsultacio Sexvedrebis TandarTul oqmebTan erTad.

konsultaciebi beneficiarebTan gagrZeldeba mSeneblobis fazaSic
konsultant-kontraqtorebis garemos dacvis specialistebis mier.
wamoWrili garemosdacviTi da socialuri sakiTxebis da
konsultaciebisas, savele vizitebisas, araformaluri diskusiebisas, Tu
oficialuri werilebiT miRebuli saCivrebis Canawerebi iqneba
warmoebuli, romlebic Seinaxeba mgf-is ofisSi.

9. garemosdacviTi monitoringi

garemosdacviTi monitoringi warmoadgens mgf-s sazedamxedvelo
saqmianobis ganuyofel nawils proeqtis ganxorcielebis procesSi. mgf
pasuxs agebs imaze, rom samuSaoebis mwarmoebeli kontraqtorebis ubnis
menejerebi icnobdnen garemosdacviTi marTvis gegmebs da
muSebze/personalze gascen miTiTeba aRniSnuli garemosdacviTi marTvis
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gegmebis dacvis aucileblobis Sesaxeb. mgf samuSaoebis mwarmoebel
kontraqtorebs mosTxovs asfaltis/betonis qarxnebis (Tu maT flobs
kontraqtori) eqspluataciisTvis saWiro garemoze zemoqmedebis
nebarTvebis droulad warmodgenas; qvis, xreSisa da qviSis mopovebis
licenziebs (Tu kontraqtori amuSavebs kariers) da werilobiT
SeTanxmebebs adgilobriv organoebTan narCenebis gatanaze. mgf ubanze
Caatarebs samSeneblo samuSaoebis regularul monitorings
kontraqtoris mier garemosdacviTi marTvis gegmebiT gaTvaliswinebuli
moTxovnebis dacvis Semowmebis, gadauWreli garemosdacviTi problemisa
da riskis gamovlenisa da dagegmili gamasworebeli moqmedebebis
Sesabamisi wesiT gamoyenebis Semowmebis mizniT. garemosdacviTi marTvis
gegmebiT gaTvaliswinebul moTxovnebTan Seusabamobis SemTxvevaSi mgf
kontraqtorebze gascems miTiTebas gamasworebeli moqmedebebis
ganxorcielebis Sesaxeb da zedmiwevniT gaakontrolebs kontraqtoris
Semdgom moqmedebas aRniSnulTan dakavSirebiT.

mgf-s sakuTari SesaZleblobebi zemoT aRwerili zedamxedvelobis
funqciebis Sesrulebisas SeiZleba gaZlierdes daqiravebuli
saerTaSoriso sazedamxedvelo kompaniis gamoyenebiT. samSeneblo
samuSaoebis garemosdacviTi, kulturuli da socialuri aspeqtebis
ugulvebelyofis faqtebis gamovlena unda warmoadgendes aseTi
zedamxedveli kompaniis valdebulebebis ganuyofel nawils.

10. saCivrebis dakmayofilebis meqanizmi

qve-proeqtebis ganxorcielebisas SeiZleba, wamoiWras garkveuli
problemebi garemosdacviT safrTxeebTan dakavSirebiT da davebi
uflebamosilebis miniWebis procesebTan dakavSirebiT saproeqto
qmedebebis ganxorcielebisas. samSeneblo samuSaoebis datvirTuli
grafikiT warmoeba, samSeneblo teqnikis moZraobis araoptimaluri
grafiki, narCenebi, samSeneblo saqmianobiT gamowveuli xmauri da haeris
dabinZureba, ekologiuri SeSfoTeba warmoadgens ekologiuri
problemebis magaliTs, romlebmac SeiZleba, Tavi iCinos saproeqto
qmedebebis ganxorcielebisas.

saqarTveloSi arsebuli samarTlebrivi da administraciuli sistemis
Tanaxmad, qveyanaSi arsebobs ramdenime piri, romelic pasuxs agebs
mosaxleobisa da dainteresebuli mxareebis ekologiuri xasiaTis
pretenziebis dakmayofilebaze. qve-proeqtis ubnebze garemos dacvaze
uSualod pasuxismgebeli administraciuli organoebia saqarTvelos
garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministro da
municipalitetebis administraciebi. zemoqmedebis qveS myof mosaxleobasa
da proeqtis monawileebs SeuZliaT, proeqtis ganxorcielebiT gamowveul
garemoze zemoqmedebasTan dakavSirebuli saCivrebi gadagzavnon uSualod
xsenebul garemos damcav administraciul organoebSi.

daarsdeba saCivrebis ganxilvis meqanizmi qve-proeqtebis rogorc
ekologiuri, ise socialuri problemebis gadaWris mizniT. mgf-s,
rogorc Semsrulebel saagentos, ekisreba sruli pasuxismgebloba
proeqtis ganxorcielebaze da garemosdacviTi Sesabamisobis
uzrunvelyofaze. mgf xels Seuwyobs saCivrebis dakmayofilebas
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konkretul proqtze morgebuli saCivrebis ganxilvis procesis
ganxorcielebis gziT.

10.1. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis Seqmna

saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti Seiqmneba yovel
gamgeobaSi. mgf-s warmomadgeneli moaxdens saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komitetis Seqmnis koordinirebas. SemdgomSi igi
pasuxismgebeli iqneba saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis
saqmianobaze da Sexvedrebis organizebaze. amas garda, saCivrebis
ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis SemadgenlobaSi Seva soflis
rwmunebuli an misi warmomadgeneli, zegavlenis qveS myofi pirebis
warmomadgenlebi, zegavlenis qveS myofi qalebi (aseTis arsebobis
SemTxvevaSi) da Sesabamisi adgilobrivi arasamTavrobo organizaciebi, raTa
uzrunvelyofili iqnas zmq pirebis adekvaturi mosmena, maTi azris
gaTvaliswineba da maTi monawileoba gadawyvetilebis miRebis procesSi.

saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti Seiqmneba Semdegi 6
wevris SemadgenlobiT:

(i) mgf warmomadgeneli : krebis mowvevaze
pasuxismgebeli
piri

(ii) adgilobrivi municipalitetis
warmomadgeneli

: wevri mdivani

(iii)gamgebeli – dainteresebuli gamgeoba
(soflis doneze)

: wevri

(iv)zmq pirebis warmomadgeneli : wevri

(v) zmq qalebis warmomadgeneli : wevri
(vi) garemos dacvis specialisti da

zedamxedveli konsultantebi
: wevri

saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti saCivrebs ganixilavs or
etapad.

pirvel etapze saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti saCivars
ganixilavs araoficialurad da miiRebs yvela SesaZlo zomas davis
molaparakebis gziT gadasaWrelad.

Tu saCivris gadaWra ar xerxdeba komitetis gadawyvetilebebiT, komitets
SeuZlia, gamoiyenos saCivrebis gadaWris procesis meore etapze
gaTvaliswinebuli procedurebi.

Tu saCivris warmomdgeni zmq piri ar aris kmayofili komitetis
gadawyvetilebiT, mas SeuZlia, saCivari waradginos mgf an saxelmwifo
doneze. mgf ganixilavs saCivars saqarTvelos administraciuli kodeqsiT
gaTvaliswinebuli procedurebis Tanaxmad.
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Tu pirs arc mgf-s gadawyvetileba akmayofilebs, mas SeuZlia saqme
Seitanos Sesabamis sasamarTloSi (regionul sasamarTloSi).

zemoT aRwerili meqanizmi ar uzRudavs pretenziis mqone piris uflebas,
saCivriT pirdapir sasamarTlos mimarTos.

10.2. saCivris dakmayofilebis procesi

etapi 1 - saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis komitetis wevri mdivani
da municipalitetis warmomadgeneli mudam iqnebian zmq pirebisTvis
xelmisawvdomi maTi pretenziebisa da saCivrebis dasakmayofileblad. zmq
pirebs acnobeben im sakontaqto pirebis monacemebs, romlebsac unda
warudginon saCivrebi. kontraqtors, rwmunebulsa da sakrebulos miecemaT
gafrTxileba imis Sesaxeb, rom maTTan zmq pirebisgan Semosuli yvela
saCivari dauyovnebliv unda gadaegzavnos mgf-s Sesabamis sakontaqto pirebs
(koordinatorsa da mdivans), romlebic Semdeg Caatareben Sexvedras da
saCivars araoficialur garemoSi ganixilaven saCivris avtorTan erTad. Tu
zmq piris dakmayofileba am proceduriT ver moxerxda, saCivrebis
ganxilvisa da dakmayofilebis komiteti daexmareba mas oficialuri
saCivris wardgenaSi Sesabamis organoSi (mag., mgf-Si). mgf-s Stab-binis
garemos dacvisa da usafrTxoebis samsaxuri awarmoebs masTan Semosuli da
msoflio bankis mier gadasaxedi saCivrebis dokumenturad aRricxvas
regularuli zedamxedvelobis Catarebis gziT.

cxrili 2. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis procesi

safexuri moqmedebis
done

procesi

safexuri
1

molaparakeba
pzqmp-sTan

saCivris araformaluri ganxilva xdeba
adgilobrivad, saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komisiis farglebSi.
Kkomisia Rebulobs yvela zomas, raTa
sakiTxi gadawydes mxareTa nebayoflobiTi
SeTanxmebis safuZvelze.

safexuri
2

saCivrebis
ganxilvis da
dakmayofilebis
komisiis
gadawyvetileba

Tu saCivris dakmayofileba molaparakebis
doneze ar xerxdeba, komisia daexmareba
saCivris mqone adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceuli pirs
oficialurad waradginos saCivari
saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
komisiaSi. saCivris mqone adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceulma pirebma saCivari
saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
komisiaSi unda waradginon soflis doneze
molaparakebis dasrulebidan 1 kviris vadaSi.
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
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safexuri moqmedebis
done

procesi

moqceulma pirma unda warmoadginos
dokumentebi, romlebic asabuTebs mis
pretenzias. saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komisiis wevri mdivani
Seiswavlis saCivrebs da moamzadebs
Sesabamis dokuments saCivrebis ganxilvisa
da dakmayofilebis komisiisTvis
warsadgenad. saqmis oficialuri mosmena
saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
komisiis mier dainiSneba saCivrebis
ganxilvisa da dakmayofilebis komisiis
mdivnis mier miTiTebul dRes krebis
mowvevaze pasuxismgebel komisiis wevrTan da
saCivris mqone adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceuli pirTan
SeTanxmebiT. mosmenis dRes saCivris mqone
adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS
moqceuli piri gamocxaddeba gamgeobaSi da
saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis
komisias warmoudgens mamtkicebel masalas,
romelic amyarebs mis pretenzias. wevri
mdivani Caiwers mosmenaze gamoTqmul
gancxadebebs saCivris Sesaxeb da
dokumenturad CainiSnavs yvela mamtkicebel
faqts. saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komisiis wevrTa
umravlesobis mier miRebuli gadawyvetileba
pirvel etapze saCivris ganxilvisas aris
saboloo. miRebuli gadawyvetileba
gadaecema krebis mowvevaze pasuxismgebel
pirs da masze xels aweren saCivrebis
ganxilvisa da dakmayofilebis komisiis sxva
wevrebic. moxdeba saqmis masalebis
ganaxleba, xolo gadawyvetileba gadaecema
mosarCele adgilmonacvleobis zemoqmedebis
qveS moqceul pirs.

safexuri
3

mgf komisiis
gadawyvetileba

Tu saCivris mqone adgilmonacvleobis
zemoqmedebis qveS moqceuli piri ar
kmayofildeba saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komisiis mier miRebuli
gadawyvetilebiT, Semdegi safexuria saCivris
wardgena municipaluri ganviTearebis fonds,
rogorc administraciuli organosaTvis., am
SemTxvevaSi, saCivris ganxilva moxdeba
saqarTvelos zogadi administraciuli
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safexuri moqmedebis
done

procesi

kodeqsiT gaTvaliswinebuli procedurebis
Sesabamisad. saCivrebis ganxilvisa da
dakmayofilebis komisia daexmareba mas
gasaCivrebis meore etapiT gaTvaliswinebuli
oficialuri procedurebis kvalificiurad
warmarTvaSi (momCivan pirs unda ganemartos
misi uflebebi da movaleobebi, gasaCivrebis
kanoniT gaTvaliswinebuli wesebi da
procedurebi, saCivris Sedgenis forma, misi
wardgenis vadebi da a.S.). komisiis
gadawyvetileba gadaecema momCivan mxares

safexuri
4

sasamarTlos
gadawyvetileba

Tu saCivris mqone zemoqmedebis qveS
moqceuli piri ar kmayofildeba
administraciuli organos saboloo
gadawyvetilebiT, mas SeuZlia saqme aRZras
Sesabamisi iurisdiqciis sasamarTloSi
raionul doneze (raionis sasamarTloSi).
momCivani piris mier sasamarTloSi SeiZleba
Setanil iqnas sarCeli aramxolod
kompensaciis odenobaze uTanxmoebisas,
aramed iseT sakiTxebTan dakavSirebiT,
rogoric aris mSenebeli organizaciis mier
dazaralebuli piris sakuTrebaSi arsebuli
miwis nakveTis SeuTanxmeblad dakaveba,
qonebis dazianeba, qonebiT sargeblobis
SezRudva da a,S.

11. angariSgeba

qveproeqtebis garemosdacviTi zedamxedvelobis dokumentireba
savaldebuloa. yovelTviuri monitoringis angariSebisTvis
SemuSavebulia monitoringis sakontolo siebi (danarTi 5), sadac
asaxulia TiToeuli Semamsubuqebeli zomis xarisxi da moculoba
garemosdacviTi RonisZiebebis gegmis Sesabamisad. aRniSnuli informacia
dadasturebuli iqneba adgilze  gadaRebuli foto masalebiT.

kvartaluri Sualeduri angariSebis garemosdacviTi nawili, romelic
gaziarebulia msoflio bankTan, unda gadmoscemdes ufro safuZvlian,
analitikur informacias rgp-is garemosdacviTi RonisZiebebis
Sesrulebis Sesaxeb, rac gulisxmobs garemosdacviTi RonisZiebebis
gegmidan gadaxvevebis/darRvevebis mimoxilvas angariSebis periodSi,
instruqciebs, romelic kontraqtorebs miecaT nebismieri sisustis an
gansazRvruli sakiTxebisa da gamovlenili SemTxvevebis Semdgomi
RonisZiebebis mimarT.
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proeqtis mimdinareobis amsaxveli kvartaluri angariSebis socialur
TavebSi Seva mokle dasabuTeba imisa, Tu proeqtebisTvis ratom gaxda/ar
gaxda saWiro gansaxlebis CarCo politikis gamoyeneba da aRiwereba
sxvadasxva socialuri usafrTxoebis debulebebis gamoyeneba. aseve,
mocemuli iqneba konsultaciebis Sejameba, proeqtis zmq pirebis
kompensacia, Semosavlis wyaroebis aRdgenis RonisZiebebi da sirTuleebi
gansaxlebis samoqmedo gegmebis ganxorcielebisas. aseve, mieTiTeba im
proeqtebis CamonaTvali, romelTaTvisac savaraudod, saWiro iqneba
gansaxlebis CarCo politikis gamoyeneba momdevno kvartalSi.

proeqtis mimdinareobis amsaxveli kvartaluri angariSebis socialur
TavebSi Seva mokle dasabuTeba imisa, Tu proeqtebisTvis ratom gaxda/ar
gaxda saWiro gansaxlebis CarCo politikis gamoyeneba da aRiwereba
sxvadasxva socialuri usafrTxoebis debulebebis gamoyeneba. aseve,
mocemuli iqneba konsultaciebis Sejameba, proeqtis zmq pirebis
kompensacia, Semosavlis wyaroebis aRdgenis RonisZiebebi da sirTuleebi
gansaxlebis samoqmedo gegmebis ganxorcielebisas. aseve, mieTiTeba im
proeqtebis CamonaTvali, romelTaTvisac savaraudod, saWiro iqneba
gansaxlebis CarCo politikis gamoyeneba momdevno kvartalSi.

savaldebuloa dauyovnebliv Setyobineba msoflio bankisTvis
angariSebis vadebis wardgenis gaTvaliswinebis gareSe nebismieri
SemTxvevis, sagangebo situaciebis an gauTvaliswinebeli SemTxvevebis
Sesaxeb, romelic SeiZleba moxdes samuSaoebis periodSi da pirdapir da
iribad axdendes gavlenas garemoze, fizikur kulturul resursebze,
samuSaoebis uzrunvelmyof personalze an/da proeqtis obieqtebis
siaxloves myof mosaxleobaze.
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danarTi 1

qveproeqtebis (qvekomponenti 1.1) garemoze zegavlenis Sefasebis skriningisa
da klasifikaciis kiTxvari

a. zemoqmedebis identifikacia

aqvs Tu ara proeqts sagrZnobi
gavlena garemoze?

raSi mdgomareobs proeqtis
mniSvnelovanad sasargeblo da
uaryofiTi zegavlena garemoze?

aqvs Tu ara proeqts raime
mniSvnelovani potenciuri zegavlena
adgilobriv an zegavlenis arealSi
myof sazogadoebis jgufebze?
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(b) Semamsubuqebeli zomebi
ra alternativebia ganxiluli
proeqtis ganxorcielebis gegmaSi da
ra tipis Semamsubuqebeli zomebia
SemoTavazebuli?

wina analogiuri proeqtebidan
miRebuli ra saxis gamocdileba iqna
gaTvaliswinebuli proeqtis
ganxorcielebis gegmaSi?

monawileobdnen Tu ara proeqtis
momzadebaSi dainteresebuli
sazogadoebis jgufebi da
adekvaturad iqna Tu ara
gaTvaliswinebuli maTi interesebi
da gamocdileba?

(d)  kategorizacia da daskvna

skriningis Sedegebze dayrdnobiT,
1. qveproeqti uaryofilia

2. qveproeqti miRebulia

Tu miRebulia, riskebis Sefasebaze dayrdnobiT, qveproeqtis momzadeba
moiTxovs:

1. mciremasStabiani samSeneblo da sareabilitacio

saqmianobebis garemosdacviTi RonisZiebebis sakontrolo

siis  Sevsebas

2. garemoze zegavlenis ganxilvas, garemosdacviTi

RonisZiebebis gegmis CaTvliT.
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danarTi 2

qveproeqtebis socialuri და kulturul resursebze zemoqmedebis skriningi

informacia socialuri usafrTxoebis zomebis

skriningis Sesaxeb

diax ara

1 informacia qveproeqtebis obieqtebis
mflobelobis da kuTvnilebis statusis Sesaxeb
aris xelmisawvdomi da sarwmuno?  (skriningi
ver dasruldeba zemoxsenebulis mopovebamde)

2 SezRudavs Tu ara proeqti xalxisaTvis maTi

ekonomikuri resursebis xelmisawvdomobas,

rogoricaa miwa, saZovrebi, wylis resursebi,

komunaluri samsaxurebi an sxva resursebi,

romelzec isini damokidebulni arian?

3 proeqtis Sedegad mosalodnelia  Tu ara

individebis an ojaxebis gansaxleba, an arsebobs

Tu ara miwis Sesyidvis saWiroeba (saxelmwifo

an kerZo, droebiT an mudmivad)

mSeneblobisaTvis?

4 mohyveba Tu ara proeqts Sedegad mosavlis,

xexilis da sameurneo infrastruqturis

(rogoricaa beRlebi, ezos tualetebi da

samzareuloebi) droebiTi an mudmivi dakargva?
Tuki zemoxsenebul romelime kiTxvaze (garda SekiTxvisa 1) pasuxi aris “diax”, maSin

gamoyenebuli unda iqnas OP/BP 4.12 iZulebiTi gansaxleba da Semamsubuqebeli zomebi

unda ganxorcieldes am OP/BP 4.12 da gansaxlebis politikis CarCo dokumentis

Sesabamisad

informacia kulturuli resursebis usafrTxoebis

zomebis skriningis Sesaxeb
diax ara

5 saWiroebs Tu ara proeqti miwis samuSaoebs

istoriuli, arqeologiuri an kulturuli

memkvidreobis obieqtebis siaxloves?

Tuki pasuxi kiTxvaze 5 aris “diax”, maSin gamoyenebuli unda iqnas OP/BP 4.11Pfizikuri
kulturuli resursebi da SemTxveviT mopovebuli masalebis marTva unda
ganxorcieldes OP/BP–sa da garemosdacviTi RonsiZiebebis CarCo dokumentSi
warmodgenili Sesabamisi procedurebis Sesabamisad.
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danarTi 3

saxelmwifo-kerZo infrastruqturebSi investiciebis uflebamosilebis
Sefaseba

indikatori mniSvnelovani potenciuri
zemoqmedeba

mcire potenciuri zemoqmedeba

kerZo biznesis
saxeoba

samrewvelo obieqti, energetika,
bunebrivi resursebis mopoveba

stumarmaspinZloba da turistebis
momsaxureoba, sasoflo-sameurneo warmoeba,

xelovneba da xeloba

moniSneT oridan erT-erTi grafa

miwis
CamorTmevis
aucilebloba

miwas, romelic saWiroa kerZo
investirebisTvis, flobs da/an
misiT oficialurad an
araoficialurad sargeblobs
mxare, romelic ar warmoadgens
investors.

investoris garda arc erTi sxva mxare ar
flobs da/an oficialurad da
araoficialurad ar sargeblobs miwiT,
romelic saWiroa kerZo investirebisTvis

moniSneT oridan erT-erTi grafa

mdebareoba
miTiTebuli
teritoriis
siaxloves an
uSualod
masze:

oficialuri daculi
teritoriebi da maTi
damakavSirebeli veluri bunebis
derefnebi, tyeebi, Waobebi,
cxovelebis budobis/gamravlebis
arealebi, gadamfreni
frinvelebis Sesvenebis/SeCerebis
adgilebi, cicabo ferdobebi,
alpuri da subalpuri zona,
mwvane velebi.

urbanuli da soflis landSaftebi,
romlebic transformirebulia warsulSi
anTropogenuli zemoqmedebis Sedegad,
samrewvelo ubnebi, mitovebuli samrewvelo
Senobebi.

moniSneT oridan erT-erTi grafa

SemdegiT
sargebloba an
misi
potenciuri
dabinZureba:

didi mdinareebi da mdinareTa
Walebi, transsasazRvro
wyalsatevebi da maTi Senakadebi,
tbebi, SedarebiT mcire zomis
wyalsatevebi, romlebic
adgilobrivi TemebisTvis maRali
Rirebulebisaa an maRali
biomravalferovnebiT gamoirCeva.

mcire mdinareebi da nakadulebi, xelovnuri
wyalsacavebi da gubeebi, romlebic
adgilobrivi TemebisTvis naklebi
Rirebulebisaa da/an dabali
biomravalferovnebiT gamoirCeva.

moniSneT oridan erT-erTi grafa

gruntis
wylebis
resursebi
sainvesticio
ubanze:

mineraluri da/an Termuli
wylebis sabadoebi; gruntis
wylis maRali done.

mineraluri da/an Termuli wylebis
sabadoebi cnobili ar aris; gruntis wylis
Cveulebrivi done.

moniSneT oridan erT-erTi grafa

mdebareobs
Semdeg
teritoriaze:

gansakuTrebuli esTetikuri
Rirebulebis landSaftebi, mwvane
velebi, rekreaciuli zonebi.

urbanuli da soflis landSaftebi,
romlebic transformirebulia warsulSi
anTropogenuli zemoqmedebis Sedegad,
samrewvelo ubnebi, mitovebuli samrewvelo
Senobebi.
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moniSneT oridan erT-erTi grafa

bunebrivi
katastrofebisa
da geologiuri
saSiSroebis
riski

ubanze/ubnis maxloblad
ganmeorebadi xasiaTis Zlieri
erozia, mewyerebi, zvavebi,
datborva.

ubanze/ubnis maxloblad monacemebi
ganmeorebadi bunebrivi katastrofebis da
geologiuri safrTxeebis Sesaxeb ar
arsebobs.

moniSneT oridan erT-erTi grafa

investirebis
ubanze
ganTavsebulia:

istoriuli/kulturuli Zeglebi;
Temebis mier tradiciuli
miznebiT gamoyenebadi ubnebi
(religiuri, sasaflao,
ritualuri)

kulturuli resursebi ar fiqsirdeba.

moniSneT oridan erT-erTi grafa
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danarTi 4

garemosdacviTi RonisZiebebis sakontrolo sia
mciremasStabiani samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebisaTvis

garemosdacviTi RonisZiebebis gegmis sakontrolo siis gamoyenebis zogadi
saxelmZRvanelo principebi:

dabalriskiani topologiebisaTvis, rogoricaa skolisa da saavadmyofos
sareabilitacio samuSaoebi, ECA -s usafrTxoebis gundma SeimuSava amJamindeli
garemosdacviTi RonisZiebebis gegmis formatis alternativa, raTa jandacvis,
ganaTlebis da komunaluri momsaxurebis seqtorebSi mciremasStabiani
sareabilitacio da samSeneblo samuSaoebisaTvis garemosdacviTi RonisZiebebis gegmis
momzadebis ufro racionaluri midgomisaTvis gaexsna gza.    sakontrolo siis
tipis formati SemuSavebul iqna “mowinave gamocdilebis nimuSis” uzrunvelsayofad,
igi momxmarebelze orientirebuli da usafrTxoebis moTxovnebis Sesatyvisia.

garemosdacviTi RonisZiebebis gegmis sakontrolo siis tipis formati miznad isaxavs
moicvas ZiriTadi tipiuri Semamsubuqebeli midgomebi im samSeneblo samuSaoebis
kontraqtebisaTvis, romlebsac mcire, adgilobrivi zegavlena aqvs garemoze.
miRebulia, rom am formatSi mocemuli iyos garemosdacviTi marTvis gegmis (EMP) an
garemosdacviTi marTvis CarCo dokumentis (EMF) ZiriTadi elementebi, raTa
daculi iqnas msoflio bankis garemosdacviTi Sefasebis moTxovnebTan Sesatyvisoba
OP 4.01 farglebSi. winamdebare sakontrolo siis daniSnulebas warmoadgens, rom
igi gamoyenebul iqnas saxelmZRvanelod mcire samuSaoebis kontraqtebisaTvis da
Seadginos satendero dokumentaciis ganuyofeli nawili bankis dafinansebuli mcire
samSeneblo proeqtebis ganmaxorcielebeli kontraqtorebisaTvis.

sakontrolo sia sami ganyofilebisagan Sedgeba:
nawili 1 Seicavs aRweriT nawils, romelic axasiaTebs proeqts da detalurad

gansazRvravs instituciur da sakanonmdeblo aspeqtebs, teqnikuri
proeqtis arss, unar-Cvevebis gamomuSavebis programis potenciur
saWiroebas da sazogadoebrivi konsultaciebis procesis aRweras. es
ganyofileba or gverdamde moculobis unda iyos. damatebiTi
informaciis Semcveli danarTebi saWiroebisamebr iqneba TandarTuli.

nawili 2 Seicavs garemosdacviTi da socialuri skriningis sakontrolo sias,
sadac saqmianobebi da potenciuri garemosdacviTi sakiTxebi moiniSneba
martiv  diax/ara formatSi. Tuki “diax” pasuxis gacemisas moqmedebaSi
modis romelime mocemuli saqmianoba/sakiTxi, miTiTebulia Semdegi
cxrilis saTanado ganyofileba, romelic Seicavs naTlad
formulirebul marTvisa da Semamsubuqebel zomebs.

nawili 3 warmoadgens monitoringis gegmas proeqtis mSeneblobisa da
ganxorcielebis periodis saqmianobebisaTvis.  igi inarCunebs igive
formats, rac B kategoriis proeqtebisaTvis bankis mier aris
moTxovnili garemosdacviTi RonsiZiebebis gegmisaTvis. am sakontrolo
siis mizans warmoadgens, rom nawilebi 2 da 3 Sevides sakonkurso
dokumentaciaSi kontraqtorebisaTvis, satendero fasebis    miTiTebiT
da gulmodgine zedamxedvelobiT samuSaoebis ganxorcielebis
ganmavlobaSi.
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sarCevi

a) zogadi informacia proeqtisa da obieqtis Sesaxeb

b) informacia usafrTxoebis Sesaxeb

g)  Semamsubuqebeli zomebi

d) monitoringis gegma
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nawili Aa: zogadi informacia proeqtisa da saproeqto teritoriis Sesaxeb

ინსტიტუციონალიური & ადმინისტრაციული
ქვეყანა
პროექტის დასახელება
ადგილის სპეციფიური აქტივობების
მასშტაბი
ინსტიტუციონალური ორგანიზება
(მსოფლიო ბანკი)

ჯგუფის ხელმძღვანელი:
(ჩაწერეთ)

უსაფრთხოების სპეციალისტი:
(ჩაწერეთ)

განხორცილების ორგანიზება
(მსესხებელი)

განმახორციელებელი
ერთეული:
(ჩაწერეთ)

სამუშაოების
ზედამხედველი:
(განისაზღვრება)

სამუშაოების
კონტრაქტორი:

(განისაზღვრება)
ადგილის აღწერა

იმ ინსტიტუტის დასახელება,
რომლის კუთვნილების

რეაბილიტაციის განხორციელებაც
არის დაგეგმილი

იმ ინსტიტუტის მისამართი და
მდებარეობა, რომლის კუთვნილების

რეაბილიტაციის განხორციელებაც
არის დაგეგმილი

ვინ ფლობს მიწას? ვინ იყენებს მიწას?
(ოფიციალურად/არაოფიციალურად)?

ტერიტორიის ფიზიკური და
ბუნებრივი გარემოს აღწერა და

სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტი
მასალების, განსაკუთრებით

აგრეგატების, წყლის, ქვიშა-ხრეშის
მოწოდების წყაროების მდებარეობა

და დაშორება
კანონმდებლობა

ეროვნული & ადგილობრივი
კანონმდებლობა & პროექტის

შესაბამისი ნებართვები
საჯარო კონსულტაცია

როდის/სად განხორციელდება/
განხორციელდა საჯარო

კონსულტაციების პროცესი
დანართი
დანართი 1: ტერიტორიის გეგმა/ ფოტო
დანართი 2: მშენებლობის ნებართვა (საჭიროების შემთხვევაში)
დანართი 3: ხელშეკრულება სამშენებლო ნარჩენების განთავსებაზე
სხვა ნებართვები/ ხელშეკრულებები - საჭიროების შესაბამისად
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nawili b: informacia usafrTxoebis Sesaxeb

1 miwis Sesyidva gulisxmobs xalxis gadaadgilebas, saarsebo wyaros cvlilebas, kerZo sakuTrebaSi SeWras, miwis Sesyidvas/gadacemas, da exeba adamianebs
romlebic cxovroben da/an araregistrirebul mobinadreebs da/an biznesis mepatroneebs (kioskebi) im miwaze, romelic Sesyiduli unda iqnas. .

2 toqsikuri / saxifaTo masalebi gulisxmobs, magram ar Semoifargleba: azbestiT, toqsikuri saRebavebiT, momwamlavi gamxsnelebiT, tyviis saRebaviT.

garemosdacviTi/socialuri skriningi

Seicavs/gulisxmobs
Tu ara obieqtze
saqmianoba Semdegi
saqmianobebidan
romelimes?

saqmianoba/sakiTxi statusi moqmedebaSi moyvanili
saqmianoba

a. Senobis reabilitacia [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili a ganyofileba

b. axali mSenebloba [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili a ganyofileba

g. individualuri wyalgamwmendi sistema [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili b ganyofileba

d. istoriuli Senobebi da ubnebi [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili g ganyofileba

e. miwis Sesyidva1 [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili d ganyofileba

v. saxifaTo da toqsikuri masalebi2 [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili e ganyofileba

z. zemoqmedeba tyeebze da dacul teritoriebze [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili v ganyofileba

T. sanitaruli narCenebis gatana/gankargva [ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili z ganyofileba

i. transportis da fexiT mosiaruleTa
usafrTxoeba

[ ] diax  [ ] ara ix qvemoTmoyvanili T ganyofileba
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nawili g: Semamsubuqebeli zomebi

saqmianoba parametrebi Semamsubuqebeli zomebis sakontrolo sia

0. zogadi pirobebi Setyobineba da
muSaxelis usafrTxoeba

(a) adgilobrivi samSeneblo da garemosdacviTi inspeqtorati da Temi Setyobinebul iqna
mosalodneli RonisZiebebis Sesaxeb.

(b)sazogadoeba Setyobinebul iqna samuSaoebis Sesaxeb Sesabamisi Setyobinebis meSveobiT, mas mediiT
da/an sayovelTaod xelmisawvdomi obieqtebze (samSeneblo obieqtis CaTvliT)

(c) yvela iuridulad saWiro nebarTva mopovebul iqna mSeneblobisa da/an reabilitaciisaTvis
(d) kontraqtorma oficialuri Tanxmoba ganacxada, rom yvela samuSao ganxorcieldeba usafrTxod

da disciplinirebulad, rac minimumamde daiyvans zemoqmedebas mezoblad mobinadreebze da
garemoze.     .

(e) muSaxelis piradi damcavi saSualebebi SesatyvisobaSi unda iyos saerTaSoriso standartebTan
(yovelTvis damcavi Cafxutebi, saWiroebisamebr niRbebi da damcavi saTvaleebi, usafrTxoebis
Rvedebi da usafrTxo Ceqmebi)

(f) obieqtebze saTanado niSnebis dayeneba Seatyobinebs muSaxels ZiriTad wesebsa da normebs,
romlebTan Sesatyvisobac savaldebuloa.

a. zogadi
sareabilitacio da/an
samSeneblo saqmianobebi

haeris xarisxi (a) interieris ngrevisas nagvis Camosayreli xis arxebi iqneba gamoyenebuli pirveli sarTulis zeviT
(b) nangrevi narCenebi gakontrolebul zonaSi Seinaxeba, sadac wyliT moirwyveba mtvris Tavidan

asacileblad
(c) pnevmaturi burRvis/kedlis ngrevis dros warmoqmnili nangrevebis mtveri aRmoifxvreba wyliT

permanentulad morwyvisa da/an obieqtze mtversawinaaRmdego ekranebis dayenebis meSveobiT.
(d) mimdebare garemo (trotuarebi, gzebi) samSeneblo nagvisagan gaicleba mtvris minimumamde

dasayvanad
(e) obieqtze ar moxdeba samSeneblo masalebis/narCenebis Riad dawva
(f) obieqtebze ar unda hqondes adgili samSeneblo teqnikis  uqm svlaze funqcionirebas

xmauri (a) samSeneblo xmauri nebarTvaSi gansazRvrul SezRudul saaTebSi iqneba nebadarTuli
(b) eqsplotaciis dros generatorebis Zravis saxuravebi,  haeris kompresorebi, da sxva

meqanizirebuli aRWurviloba daixureba, da aRWurviloba sacxovrebeli ubnebidan
SeZlebisdagvarad Sors ganTavsdeba.

wylis xarisxi (a) obieqtze gatarebuli iqneba eroziisa da natanis kontrolis saTanado zomebi, rogoricaa
magaliTad Tivis zvinulebi da/an naleqis Semakavebeli Robeebi, raTa moxdes natanis SeCereba, rom
igi obieqtidan mimdebare nakadulebsa da mdinareebSi ar Caedinos da ar gamoiwvios maTi amRvreva

myari narCenebis gankargva (a) ngrevisa da mSeneblobisagan miRebuli narCenebis yvela tipisaTvis gansazRvruli iqneba narCenebis
Segrovebisa da gatanis marSrutebi da obieqtebi.

(b) ngrevisa da mSeneblobis mineraluri narCenebi gamocalkevdeba sxva saerTo nagvisagan, organuli,
Txevadi da qimiuri narCenebisagan, igi obieqtze gadairCeva da Seinaxeba saTanado konteinerebSi.

(c) samSeneblo nagavi saTanadod Segrovdeba da gadaiyreba licenzirebuli Semgroveblebis mier.
(d) narCenebis gatanis aRricxva iwarmoebs, rogorc nagvis saTanadod gankargvis mtkicebuleba.
(e) saWiroebisamebr kontraqtori ganmeorebiT gamoiyenebs saTanado sicocxlisunarian masalebs

(azbestis garda).
b. individualuri
wyalgamwmendi sistema

wylis xarisxi (a) samSeneblo obieqtebis sayofacxovrebo narCenebisa da Camdinari wylebis gankargvis meqanizmi
damtkicebuli unda iyos adgilobrivi xelisuflebis mier.

(b) wyalmimRebSi Cadinebamde, individualuri sakanalizacio sistemidan Camdinari wylebi unda
gaiwmindos, raTa daakmayofilos saxelmwifos mier gansazRvruli  Camdinari wylebis xarisxisa da
sakanalizacio wylebis gawmendis xarisxis minimaluri kriteriumebi.

(c) ganxorcieldeba axali sakanalizacio sistemebis monitoringi (proeqtamde/proeqtis Semdgom).
(d) samSeneblo manqanebi da meqanizmebi gairecxeba mxolod gansazRvrul adgilas, sadac naJoni ar
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daabinZurebs bunebrivi zedapiris wylis obieqtebs.

g. istoriuli nagebobebi kulturuli
memkvidreoba

(a) Tuki Senoba istoriuli Zeglia, axlos imyofeba amgvar ZeglTan an istoriul ubanSi mdebareobs,
ganxorcieldeba Setyobineba, mopovebuli iqneba adgilobrivi xelisuflebis Tanxmoba/nebarTva da
yvela samSeneblo samuSao daigegmeba da ganxorcieldeba adgilobrivi da centraluri
kanonmdeblobis Sesabamisad.

(b) uzrunvelyofili iqneba struqtura, imisaTvis, rom artefaqtebi an sxva SesaZlo “SemTxveviTi
aRmoCenebi”, romlebsac SesaZloa adgili hqondes miwis samuSaoebis an mSeneblobis dros
SeniSnuli da registrirebuli iqnas, moxdes dakavSireba saTanado organoebTan, xolo samuSaoebi
gadadebuli an Secvlili iqnas amgvari aRmoCenebis mizeziT.

saqmianoba parametrebi Semamsubuqebeli zomebis sakontrolo sia

d. miwis Sesyidva miwis Sesyidvis gegma
/CarCo dokumenti

(a) Tu miwis eqspropriacia ar iyo gaTvaliswinebuli, magram saWiro gaxda an Tuki miwis legaluri
da aralegaluri mflobelebis mier Semosavlis dakargva ar iyo gaTvaliswinebuli, magram
SesaZloa adgili hqondes, maSin myisve unda Catardes konsultaciebi bankis samuSao jgufis
xelmZRvanelTan.

(b) unda ganxorcieldes damtkicebuli (Tuki proeqti amas moiTxovs) miwis Sesyidvis gegma/CarCo
dokumenti.

e. toqsikuri masalebi azbestis gankargva (a) Tuki azbesti ganTavsebulia obieqtze, masze naTlad unda iqnas miTiTebuli, rom igi saxifaTi
masalaa.

(b) SeZlebisdagvarad, azbesti saTnadod unda iqnas Senaxuli da izolirebuli raTa minimumamde iqnas
dayvanili misi zemoqmedeba.

(c) azbesti gatanamde (Tuki gatana saWiro gaxdeba) saTanadod unda dateniandes azbestis mtvris
minimumamde dasayvanad

(d) azbestis gatana da gadayra unda ganaxorcielos unarianma da gamocdilma profesionalma.
(e) Tuki azbestis masala droebiT aris dasawyobebuli, narCenebi usafrTxod unda iqnas moTavsebuli

Caketil moculobebSi da saTanadod iqnas niSandebuli. gatarebuli unda iqnas usafrTxoebis
zomebi obieqtidan arasanqcirebuli gatanis winaaRmdeg.

(f) azbestis ganmeorebiTi gamoyeneba dauSvebelia.
toqsikuri / saxifaTo
narCenebis gankargva

(a) obieqtze yvela saxifaTo da toqsikuri masalebis droebiTi Senaxva unda ganxorcieldes
usafrTxo konteinerebSi, romlebzec Sesabamis etiketze miTiTebuli iqneba detaluri informacia
Semadgenlobis, Tvisebebisa da Senaxvis Sesaxeb

(b) saxifaTo masalebis WurWlebi unda moTavsdes hermetul konteinerebSi, raTa acilebuli iqnas
daRvra da gamotuteba

(c) narCenebis transportireba unda ganxorcieldes specialurad licenzirebuli gadamtanebiT da
gatanil iqnas licenzirebul obieqtze.

(d) ar unda iqnas gamoyenebuli toqsikuri ingredientebisa an gamxsnelebis an tyviis Semcveli
saRebavebi.

v. zemoqmedebis qveS
myofi tyeebi, Waobebi
da/an daculi
teritoriebi

dacva (a) obieqtis siaxloveSi myofi yvela aRiarebuli ekosistema, daWaobebuli adgili da daculi
teritoria ar unda iqnas dazianebuli an gamoyenebuli, personals mkacrad eqneba akrZaluli
nadiroba, sakvebis mopoveba, tyis moWra da sxva garemos damazianebeli saqmianoba

(b) Catardeba obieqtis siaxloveSi myofi didi zomis xeebis kvleva da inventarizacia, didi xeebi
moiniSneba da SemoiRobeba, daculi iqneba maTi fesvTa sistema, acilebuli iqneba nebismieri saxiT
maTi dazianeba.
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(c) mimdebare Waobebi da nakadulebi daculi unda iyos samSeneblo obieqtidan naJonisagan eroziisa
da naleqis kontrolis   saTando mowyobilobiT, rogoricaa magaliTad Tivis zvinulebi da da/an
naleqis Semakavebeli Robeebi.

(d) mimdebare teritoriaze, gansakuTrebiT ki dacul teritoriebze ar unda iyos aralicenzirebuli
karieri, samtexlo an nagavsayreli.

z. sanitaruli narCenebis
gankargva

infrastruqtura
sanitaruli narCenebis

gankargvisaTvis

(a) ADGerovnuli normebis Tanaxmad, kontraqtori uzrunvelyofs, rom axlad aSenebuli da/an
reabilitirebuli jandacvis dawesebulebebi aRWurvili iyos sanitaruli narCenebis gankargvis
infrastruqturiT; rac moicavs, magram ar amoiwureba SemdegiT:
 specialuri saSualebebi sxva narCenebisagan  gancalkevebuli samedicino narCenebisaTvis

(raSic Sedis dabinZurebuli instrumentebi “basri da wvetiani instrumentebi”, operirebis
mere qsovilebi da siTxeebi); da

 unda arsebobdes saTanado Senaxvis saSualebebi samedicino narCenebisaTvis; da
 Tu saqmianoba moicavs saSualebebiT mkurnalobas, unda adgilze iyos da funqcionirebdes

gadayris  saTanado variantebi;
T. transportisa da
fexiT mosiaruleTa
usafrTxoeba

pirdapiri an
arapirdapiri safrTxe

sazogadoebrivi
transportisa da fexiT
mosiaruleebisaTvis

samSeneblo saqmianobis
gamo

a. erovnuli normebis Tanaxmad, kontraqtori uzrunvelyofs, rom samSeneblo obieqti saTanadod
iyos daculi, xolo samSeneblo transporti regulirebuli.  raSic Sedis, magram ar amoiwureba
SemdegiT:
i. saCvenebeli niSnebi, gamafrTxilebeli niSnebi, barierebi da transportis SemovliTi niSnebi:

obieqti naTlad unda Candes da mosaxleoba gafrTxilebuli iyos yvela potenciur
safrTxesTan dakavSirebiT

ii. transportis moZraobis regulirebis sistema da personalis treiningi, kerZod ki obieqtis
SesasvlelSi da obieqtis siaxloves  intensiurad moZravi transportisaTvis. usafrTxo
gasasvlelebis da gadasasvlelebis uzrunvelyofa fexiT mosiaruleTaTvis, sadac maTi gzebi
samSeneblo transportTan ikveTeba.

iii. samuSao saaTebis misadageba adgilobrivi transportis moZraobis modelTan, mag. ZiriTadi
saqmianobis saaTebi ar unda daemTxves pikis saaTs an naxiris moZraobis periods.

iv. transportis moZraobis aqtiuri regulireba obieqtze gawvrTnili da mxedvelobis areSi
myofi personalis mier, Tuki es saWiro iqneba mosaxleobis usafrTxo da xelsayreli
gadaadgilebisaTvis.

v. usafrTxo da mudmivi misasvlelebis uzrunvelyofa ofisebis, maRaziebisa da sacxovrebeli
saxlebisaTvis sareabilitacio samuSaoebis ganmavlobaSi, Tuki es Senobebi Riaa
sazogadoebisaTvis.
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nawili D: monitoringis gegma

saqmianoba

romeli

(aris is
parametri romlis

monitoringic
unda

ganxorcieldes?)

sad

(aris is
parametri romlis

monitoringic
unda

ganxorcieldes?)

rogor

(unda
ganxorcieldes
parametris

monitoringi?)

rodis

(gansazRvreT
sixSire / Tu
uwyvetad?)

ratom

(xorcieldeba
parametris

monitoringi?)

vin

(aris
pasuxismgebeli
monitoringze

?)

mSeneblobis faza

1

2

n

operirebis faza

1

2

n
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danarTi 5
ადგილზე გარემოს დაცვითი ყოველთვიური მონიტორინგის საკონტროლო ჩამონათვალი

მდებარეობა

კონტრაქტორის დასახელება

ზედამხედველის სახელი, გვარი

ადგილზე ვიზიტის თარიღი

სამოქალაქო სამუშაოების სტატუსი

შესამოწმებელი დოკუმენტაცია და აქტივობები სტატუსი
კომენტარი

კონტრაქტორს გააჩნია ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ნებართვა დიახ ნაწილობრივ არა არ ეხება

კონტრაქტორს გააჩნია ნებართვა ბეტონის/ ასფალტის ქარხნის
ოპერირებაზე
კონტრაქტორს ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული ნარჩენების
საბოლოო განადგურებაზე
კონტრაქტორს ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული  მომსახურების
მომწოდებელთან ტერიტორიიდან ყოველდღიური ნარჩენების
გატანაზე
სამუშაო ტერიტორია შემოღობილია და გამაფრთხილებელი ნიშნები
დამონტაჟებულია
სამუშაოები ხელს არ უშლის ფეხით მოსიარულეებსა და ავტო
ტრანსპორტს გადაადგილებაში, ან უზრუნველყოფილია
ალტერნატიული მარშრუტი

ხდება სამუშაო საათების დაცვა

სამშენებლო ტექნიკა და დანადგარები სტანდარტულ ტექნიკურ
მდგომარეობაშია (არ აწარმოებს ჭარბ გამონაბოლქვს, არ ხდება
საწვავისა და საპოხი მასალების  გაჟონვა)
სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების ტრანსპორტირება
ხორციელდება გადახურული ტრანსპორტით
ხდება სამშენებლო ტერიტორიის მორწყვა დიდი მოცულობის მტვრის
გამოყოფის შემთხვევაში
კონტრაქტორის ბანაკი ან სამუშაო ბაზა შემოღობილია; გამოყოფილია
სპეციალური ადგილები ნარჩენების შესანახად და  ტექნიკის/
დანადგარების ტექნიკური მომსახუერბისათვის
კონტრაქტორის ბანაკს მიეწოდება წყალი და უზრუნველყოფილია
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სანიტარული საშუალებებით
კონტრაქტორის ბანაკი ან სამუშაო ბაზა  აღჭურვილია პირველადი
სამედიცინო დახმარების მოწყობილობებითა და ხანძრის ჩამქრობი
საშუალებებით
მუშებს აცვიათ ფორმები და ატარებენ დამცველ აღჭურვილობას
შესაბამისი ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებისას
(ხელთათმანები, ჩაფხუტები, სასუნთქი მოწყობილობები, სათვალეები
და ა.შ.)
ტრანსპორტისა და ტექნიკის მომსახურება ხორციელდება შეუღწევად,
ცალკე გამოყოფილ ადგილებში, სადაც შესაძლებელია დაღვრილი
ოპერატიული და საავარიო ნარჩენების კონსერვაცია
ტრანსპორტისა და ტექნიკის გარეცხვა ხდება ბუნებრივი წყლის
ადგილებიდან მოშორებით, ამ გზით ხდება დაბინძურებული წყლის
ბუნებრივ წყლებში ჩადინების თავიდან აცილება

სამშენებლო ნარჩენების გადაყრა ხდება მხოლოდ სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილებში

ბუნებრივი სამშენებლო მასალების მოპოვება ხდება ლიცენზიაში
მითითებული პირობების მკაცრი დაცვით
ჭარბი მასალა და ნიადაგის ამოღების შედეგად მიღებული
ზედაპირული ნიადაგი ინახება ცალკე და გამოიყენება ორმოების უკან
შევსებისას / ტერიტორიის საწყისი მდგომარეობის აღდგენისას - თუ
ასეთი საჭიროება არსებობს
უცაბედი აღმოჩენების დაფიქსირების შემთხვევაში ხდება სამუშაოების
შეჩერება, შესაბამისი შეტყობინება ეგზავნება კულტურული
მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო
სააგენტოებს
ადგილზე ფიზიკური აქტივობების დასრულების შემდეგ, ხდება
ტერიტორიის და კონტრაქტორის ბანაკის / სამუშაო ბაზისა და
შესრულებული სამუშაობიდან მიღებული ნარჩენების ლიკვიდაცია და
ხდება ტერიტორიის ჰარმონიზაცია გარემოსთან
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ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის და განსახლების პოლიტიკის
ჩარჩო დოკუმენტების სამუშაო ვერსიების საჯარო განხილვების ოქმები

რეგიონული განვითარების მესამე პროექტი

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის და განსახლების პოლიტიკის
ჩარჩო დოკუმენტების სამუშაო ვერსიების  და სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონული განვითარებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების

სტრატეგიული შეფასების მოკლე რეზიუმეს

საჯარო განხილვა

ოქმი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა,
შალვა ახალციხელის ქუჩა 27, ახალციხე

18 თებერვალი, 2015
დღის წესრიგი:
15:00 შეხვედრის გახსნა
15:10 რეგიონული განვითარების მესამე

პროექტის მოკლე მიმოხილვა
დავით ტაბიძე, მუნიციპალური განვითარების
ფონდი, გარემოს დაცვისა და განსახლების
სამსახურის უფროსი

15:30 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების მართვის და
განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო
დოკუმენტების პრეზენტაცია

ანა რუხაძე, გარემოს დაცვის სპეციალისტი,
მუნიციპალური განვითარების ფონდი

16:00-17:00 დისკუსია

17:00 სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-
მთიანეთის რეგიონების
განვითარების სტრატეგიებისა და
ტურიზმის რეგიონული
განვითარების სტრატეგიების
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოსა
და კულტურულ მემკვიდრეობაზე
ზემოქმედების სტრატეგიული
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შეფასების მოკლე რეზიუმეს
პრეზენტაცია

17:00 -17:30 დისკუსია
17:30 შეხვედრის დახურვა

შეხვედრას ესწრებოდნენ:
1. ნოდარ ბალახაშვილი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი

მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსი;

2. ალისა გიმიშიან, World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში, სამცხე-
ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა ბავშვთა კეთილდღეობისათვის;

3. დავით ლომიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;
4. ალექსი ლაბაძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და

სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;
5. თეიმურაზ ბარამიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-

საბიუჯეტო, ეკონომიკის და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე;
6. ბესიკ გიქსაძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოსა და აგრარულ

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;
7. ზვიად ჯანაშვილი, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სამცხე-

ჯავახეთის სამსახური;
8. ფრიდონ ტაბატაძე, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, სამცხე-

ჯავახეთის სამსახური;
9. გიორგი დიასამნიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი

მინაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში;
10. როინი ნებაძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
11. როინი სუდაძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
12. თამაზ ზედგინიძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
13. ემზარი გვირჯიშვილი, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
14. ბექა იაძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
15. გიორგი ნებაძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
16. თეიმურაზ ლომიძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
17. ნიაზ დიასამიძე, ახალციხის რაიონი სოფელ ღრელის მაცხოვრებელი;
18. მარინა გაჩეჩილაძე,  გუბერნატორის ადმინისტრაცია;
19. იორდანე ჭაღიაშვილი, გუბერნატორის ადმინისტრაცია;
20. გურამი მედოქიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე;
21. მერაბ ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის რექტორი;
22. ბესარიონ მიქელაძე, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილების

უფროსი;
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23. ქეთევან ინასარიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების სამსახურის
უფროსი;

24. ნოდარი ტალახაძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ქონების
მართვის სამსახურის უფროსი;

25. ვასილი სისკაძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურული განათლების,
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავჯდომარე;

26. ალექსი ზედგინიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე;
27. გიგა გველესიანი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
28. ანა თავდგირიძე, მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
29. ეკატერინე დადიანი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
30. თამარ ქარდავა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
31. გიორგი კოპაძე, ახალციხის მერია, ქალაქის მერი;
32. ზაზა მელიქიძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
33. ანა რუხაძე, გარემოს დაცვის სპეციალისტი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
34. დავით ტაბიძე, გარემოს დაცვის და განსახლების სამსახურის უფროსი,

მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

აკაკი მაჭუტაძემ (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში)
გახსნა შეხვედრა და მიესალმა შეხვედრის მონაწილეებს. მან მოკლედ ისაუბრა რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის (რგპ III) შესახებ, რომელიც განხორციელდება მსოფლიო
ბანკის მხარდაჭერით. ასევე აღნიშნა, რომ რეგიონში განსახორციელებელი ქვე-პროექტები
შერჩეული იქნა მსოფლიო ბანკთან და მუნიციპალური განვითარების ფონდთან
კონსულტაციების საფუძველზე.

დავით ტაბიძემ (გარემოს დაცვისა და განსახლების სამსახურის უფროსი, მუნიციპალური
განვითარების ფონდი) მოკლედ მიმოიხილა რეგიონული განვითარების პროექტი, რომლის
მიზანია ინფრასტრუქტურული მომსახურეობის გაუმჯობესება და ინსტუტუციონალური
პოტენციალის ამაღლება სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის  რეგიონებში ტურიზმზე
ორიენტირებული ეკონომიკისა და კულტურული მემკვიდრეობის უბნების განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით. პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტია 75 მლნ აშშ დოლარი, საიდანაც 60
მლნ აშშ დოლარი იქნება მსოფლიო ბანკის სესხი, ხოლო 15 მლნ აშშ დოლარი - საქართველოს
მთავრობის წვლილი. დ. ტაბიძემ მოკლედ მიმოიხილა შერჩეული ქვე-პროექტები, რომლებიც
განხორციელდება რეგიონული განვითარების ახალი პროექტის ფარგლებში. დ. ტაბიძემ
აღნიშნა, რომ შეხვედრის მიზანია რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისათვის
მომზადებული ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვისა და განსახლების
ჩარჩო დოკუმენტების სამუშაო ვერსიების საჯარო განხილვა.

ანა რუხაძე (გარემოს დაცვის სპეციალისტი, მგფ) წარმოადგინა ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების მართვისა და განსახლების ჩარჩო დოკუმენტების სამუშაო ვერსიები.
მან აღნიშნა, რომ რგპ III განიხილება, როგორც B კატეგორიის პროექტი, და შესაბამისად,
პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება მხოლოდ B და C კატეგორიის პროექტები. ა. რუხაძე
მიმოიხილა მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკები, რომლებიც ეხება რგპ III -ს და
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შესაბამისი ეროვნული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა. შემდეგ მან წარმოადგინა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების განხილვისა და გარემოსდაცვითი
მართვის გეგმების ანგარიშები სტრუქტურა, ასევე ისაუბრა გარემოსდაცვითი ღონისძიებების
საკონტროლო სიაზე მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, როგორც
დაბალის რისკის პროექტების გარემოსდაცვითი დაგეგმვის საშუალებაზე. ა. რუხაძე განიხილა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმების გასაჯაროვებისა და
კონსულტაციების ჩატარების საკითხი, ასევე გარემოსდაცვითი პროცედურები, რომლებიც
გამოყენებული იქნება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ქვე-პროექტების
შერჩევის, შეფასების და განხორციელების ფაზებში, ასევე ისაუბრა გარემოსდაცვით
მონიტორინგსა და საჩივრების დაკმაყოფილების მექანიზმზე, რომელის შეიქმნება რგპ III -
სათვის. აღნიშნულის შემდგომ ა. რუხაძემ წარმოადგინა განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო
დოკუმენტის სამუშაო ვერსია. მან აღნიშნა, რომ დოკუმენტი განსაზღვრავს რგპ III-ის
ფარგლებში განსახლებისა და მიწის შეძენის პრინციპებსა და პროცედურების, ქვეპროექტების
ზემოქმედების არეალში მოქცეული პირების კატეგორიებსა და მათ უფლებებს,
დოკუმენტაციას, რომელიც უნდა მომზადდეს განსახლების სამოქმედო გეგმის
განხორცილებამდე, განხორციელების პერიოდში და მის შემდეგ. განიხილა იძულებით
განსახლებაზე მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკისა (OP/BP 4.12) და საქართველოს
კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპები და რგპ III -ის ფარგლებში მათი განხორციელების
შეჯერებული პრინციპები, განსახლების სამოქმედო გეგმების საჯარო განხილვების
პროცედურები და საჩივრების დაკმაყოფილების მექანიზმი.

წარმოდგენილი ინფორმაციის შემდგომ  შეხვედრის მონაწილეებმა დასვეს შეკითხვები.
ძირითადად შეკითხვები ეხებოდა პროექტების შერჩევისა და დაფინანსების პროცედურებს და
პრიორიტეტებს.  განსახლების საკითხებთან მიმართებაში დაინტერესება გამოიწვია
კომპენსაციისა და ანაზღაურების მექანიზმება.

დასმული  შეკითხვები და გამოთქმული კომენტარები:

შეკითხვები კომენტარები
წარმოდგენილი დოკუმენტები საბოლოოა
თუ შესაძლებელია მათში გარკვეული
ცვლილებების შეტანა?

კიდევ ერთხელ იქნა განმარტებული, რომ
შეხვედრის მიზანია წარმოდგენილი
დოკუმენტების სამუშაო ვერსიების
განხილვა და მიღებული კომენტარებისა
და შენიშვნების ასახვა საბოლოო
დოკუმენტში

ქვე-პროექტების უმრავლესობა
დაგეგმილია კულტურული
მემკვიდრეობის ზონების სიახლოვეს, რის
გამოც დიდია სამუშაოების
განხორციელების დროს არქეოლოგიური
ობიექტების გამოვლენის შესაძლებლობა.
არ უნდა მოხდეს ისე, რომ კულტურული
მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის პროექტმა
გამოიწვიოს არქეოლოგიური

განმარტებული იქნა, რომ ბუნებრივ და
სოციალურ გარემოზე მართვის გეგმით
განსაზღვრული ერთ-ერთი
ვალდებულებაა არქეოლოგიური
ობიექტის გამოვლენის შემთხვევაში
სამუშაოების დაუყონებლივი შეწყვეტა.
კონტრაქტორმა აღნიშნულის შესახებ
უნდა აცნობოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდს, რომელიც თავის
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ფასეულობების დაკარგვა. ამ
თვალსაზრისით განსაკუთრებით
საყურადღებო იქნება სამუშაოები საროს
დარბაზებთან, თმოგვის ციხე-სიმაგრესთან,
თუნდაც საფარას გზის რეაბილიტაცია.

მხრივ შეატყობინებს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.
სამუშაოების განახლება შესაძლებელი
იქნება მხოლოდ ადგილის სათანადო
შესწავლისა და კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს მიერ წერილობითი
თანხმობის გაცემის შემდეგ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
წარმომადგენელმა ასევე განმარტა, რომ
საფარას სამონასტრო კომპლექსთან
მისასვლელი გზის შეკეთება უწევთ
თითქმის ყოველწლიურად, თუმცა
ჯერჯერობით არქეოლოგიური
ობიექტების არ გამოვლენილა, თუმცა,
ასეთი შემთხვევის წარმოქმნის
შემთხვევაში, სრულად იქნება დაცული
პროცედურები.

ახალციხის ფარგლებში ქალაქის მერიის
მიერ ხორციელდება სხვადასხვა
სარეაბილიტაციო სამუშოები, ასევე
მიმდინარეობს კანალიზაციისა და
წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია. აუცილებელია კარგი
კოორდინაცია, რომ არ მოხდეს პროექტების
ურთიერთგადაფარვა

გუბერნატორის ადმინისტრაციის
წარმომადგენელმა განმარტა, რომ
შედგენილია სამწლიანი სამოქმედო
გეგმა, რომელშიც თავმოყრილია
სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში
დაგეგმილი საქმიანობები. აღნიშნული
რეგიონული სამოქმედო გეგმით
ხელმძღვანელობა საშუალებას იძლევა
კოორდინირებულად განვახოციელოთ
სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში
მიმდინარე ქვე-პროექტები და
ავიცდინოთ მათი ურთიერთგადაფარვა.

შეხვედრას ვერ ესწრება ეპარქიის მეუფე,
თუმცა მან ითხოვა, რომ ჩატარებულიყო
კონსულტაციები მონასტრების
წინამძღვრებთან და საპატრიარქოს
წარმომადგენლებთან. მათ გააჩნიათ
მოსაზრებები მოქმედ ეკლესიებთან
სიახლოვეს ტურისტული
ინფრასტრუქტურის ობიექტების
განლაგებასთან დაკავშირებით, ამიტომ
მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია.

ყველა ქვე-პროექტი წინასწარ იქნება
განხილული ყველა დაინტერესებული
მხარის მონაწილეობით და მათი
ინტერესები გათვალისწინებული იქნება
პროექტის დიზაინში.

რა პრინციპით ხდება ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული პირების ქონების კომპენსაცია?

განსახლების სამოქმედო გეგმის ჩარჩო
დოკუმეტი მომზადებულია მსოფლიო
ბანკის საოპერაციო პოლიტიკის და
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის
საფუძველზე. კომპენსაციას მიიღებს
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ყველა, ვიზეც უშუალოდ მოხდება
ზემოქმედება პროექტის
განხორციელებისას.

შეუძლია თუ არა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ
პირს გასაჩივრება, თუ შეთავაზებული
კომპენსაცია მისთვის მისაღები არ არის?

რა თქმა უნდა შეუძლია. პროექტის
ფარგლებში ჩამოყალიბდება საჩივრების
დაკმაყოფილების მექანიზმი, როგორც
გარემოსდაცვით, ისე სოციალურ
საკითხებთან დაკავშირებით. საჩივრების
განხილვის კომიტეტი შეიქმნება ყველა
გამგეობაში. საჩივრები თავდაპირველად
განხილული იქნება კომიტეტის მიერ
არაფორმალურად და მიღებული იქნბეა
ზომები დავის მოლაპარაკების გზით
გადაჭრისათვის. თუ ამ გზით არ
ხერხდება საჩივრის გადაწყვეტა,
ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირს შეუძლია
ოფიციალურად მიმართოს მგფ-ს,
რომელიც საჩივარს განიხილავს
საქართველოს ადმინისტრაციული
კოდექსის შესაბამისად. თუ კი პირისთვის
მიუღებელი იქნება მგფ-ის
გადაწყვეტილება, მას შეუძლია მიმართოს
სასამართლოს.

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვისა და განსახლების ჩარჩო
დოკუმენტების განხილვის შემდგომ, ა. რუხაძემ წარმოადგინა სამცხე-ჯავახეთისა და
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონების განვითარების სტრატეგიებისა და ტურიზმის რეგიონული
განვითარების სტრატეგიების ბუნებრივ და სოციალურ გარემოსა და კულტურულ
მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების (SECHSA) მოკლე მიმოხილვა. ა.
რუხაძემ განმარტა სტრატეგიული შეფასების განხორციელების მიზნები და განიხილა
დოკუმენტით გამოვლენილი პრობლემები. განხილული იქნა დაინტერესებულ მხარეებთან
კონსულტაციების მეთოდოლოგია და SECHSA-ს სრული ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
რეგიონის მოსახლეობისათვის გაცნობისა და განხილვის გეგმა. შეხვედრის მონაწილეები
ინფორმირებულნი იქნენ, რომ SECHSA-ს ანგარიშის სამუშაო ვერსია მომზადდება ორ
შერჩეულ რეგიონში დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შემდგომ და
გამოქვეყნდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე. ანგარიშის ნაბეჭდი
ვერსიები ხელმისაწვდომი იქნება თბილისში, მუნიციპალური განვითარების ფონდში, ასევე
მცხეთასა და ახალციხეში გამგეობის ოფისებში. ჩატარდება საკონსულტაციო შეხვედრები
თბილისში, ახალციხესა და მცხეთაში SECHSA-ს ანგარიშის სამუშაო ვერსიის გამოქვეყნების
შემდგომ ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, მათ შორის ზემოქმედების ქვეშ
მყოფი თემები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამთავრობო ორგანოები, საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესია და მუნიციპალური თვითმმართველობა. საკონსულტაციო
შეხვედრებზე მიღებული შენიშვნები და კომენტარები ასახული იქნება SECHSA-ს საბოლოო
ანგარიშში, რომელიც ასევე გამოქვეყნდება.
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ტერიტორიული ადმინისტრაციებისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის
წარმომადგენლებმა გამოხატეს დადებითი დამოკიდებულება და მხარდაჭერა რგპ III-ის
განხორციელების მიმართ და აღნიშნეს, რომ პროექტს ექნება უდიდესი მნიშვნელობა
რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის.

შეხვედრის დასასრულს დ. ტაბიძემ შეაჯამა გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები
და აღნიშნა, რომ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვისა და
განსახლების ჩარჩო დოკუმენტების საბოლოო ვერსიები გამოქვეყნებული იქნება მგფ-ის ვებ-
გვერდზე.

ოქმი შეადგინა ანა რუხაძემ.
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მონაწილეთ რეგისტრაციის ფურცელი
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რეგიონული განვითარების მეsame პროექტი
(RDP III)

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის და განსახლების პოლიტიკის
ჩარჩო დოკუმენტების სამუშაო ვერსიების  და სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის

რეგიონული განვითარებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების

სტრატეგიული შეფასების მოკლე რეზიუმეს

საჯარო განხილვა

ო ქ მ ი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა

დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N 27
18 თებერვალი,  2015 წელი
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დღის წესრიგი:

12:00 შეხვედრის გახსნა ნინო პატარაშვილი,
მუნიციპალური განვითარების
ფონდის გარემოს დაცვის
სპეციალისტი

12:10 რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების მესამე
პროექტის (RDP III) მოკლე მიმოხილვა

ნინო პატარაშვილი,
მუნიციპალური განვითარების
ფონდის გარემოს დაცვის
სპეციალისტი

12:20 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტისა
და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო
დოკუმენტის მიმოხილვა

ირაკლი კავილაძე,
მუნიციპალური განვითარების
ფონდის კონსულტანტი
გარემოსდაცვით და სოციალურ
საკითხებზე

13:00 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოსა და
კულტურულ მემკვიდრეობაზე
ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების
(SECHSA) მიმოხილვა , მცხეთა-მთიანეთისა
და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული
განვითარებისა და ტურიზმის განვითარების
სტრატეგიის ანგარიში

ირაკლი კავილაძე,
მუნიციპალური განვითარების
ფონდის კონსულტანტი
გარემოსდაცვით და სოციალურ
საკითხებზე

ნინო პატარაშვილი,
მუნიციპალური განვითარების
ფონდის გარემოს დაცვის
სპეციალისტი

13:30 -
14:00

დისკუსია

შეხვედრას ესწრებოდნენ:

1. ბექა ღარიბაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე
2. დუდაური ნიკო, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის

განყოფილების გამგე
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3. სინჯარაზე ემზარი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა  და
ზედამხედველობის სპეც. არქიტექტორი

4. ზურა ყაჭიური, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის და
ეკონომიკის განვითარების სამსახურის უფროსი

5. ამირან ძღერიშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტატისტიკის ეკონომიური
განვითარებისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსი

6. დოდო ჩოხელი,   დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის სამსახურის
უფროსი

7. დუდაური რაჟდენი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის  ურბანული განვითარებისა
და სივრცითი მოწყობის მთავარი სპეციალისტი

8. ქეთევან წიკლაური, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამსახურის უფროსი

9. პაატა მიღდისელი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის
სამსახურის უფროსი

10. შადი ხადადი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მთავარი სპეციალისტი
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში

11. ზიზი პაპიაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო
განყოფილების პიარ-მენეჯერი

12. თინათინ ცოცხალაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე
13. გიორგი ლაფანაშვილი, დუშეთის საკრებულოს თავმჯომარე
14. ტარიელ ჩხუტიაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი

დეპუტატი
15. მიხეილ კარიაული, გამგეობის თანამშრომელი, გამგებლის წარმომადგენელი

კოორდინაციის საქმიანობის სამსახურის უფროსი
16. მერი ფოლადაშვილი,  დუშეთის საკრებულოს დეპუტატი.  ფრაქციის

„თანადგომა“ თავმჯდომარე
17. ვაჟა ჭინჭარაული, დუშეთის საკრებულოს სივრცითი, ტერიტორიული მოწყობისა

და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე
18. ზურაბ რევაზიშვილი, ‘’ეკო-სპექტრი“
19. ხუციშვილი ბესიკი, ‘’მთისა და ბარის კავშირი“
20. დუდაური ოთარი, ‘’მთისა და ბარის კავშირი“
21. კურტანიძე ვანო,   ორგანიზაცია „მოქალაქის“ პროექტ „სტუდენტები

თვითმმართველობისთვის“ მონაწილე
22. ნიკა საბაშვილი, ორგანიზაცია „მოქალაქის“ პროექტ „სტუდენტები

თვითმმართველობისთვის“ მონაწილე
23. რობო ნადირაძე, ორგანიზაცია „მოქალაქის“ პროექტ „სტუდენტები

თვითმმართველობისთვის“ მონაწილე
24. მიხეილ წერეთელი, მონიტორინგის სპეციალისტი, საქართველოს მუნიციპალური

განვითარების ფონდი
25. ელგუჯა კვანჭილაშვილი, სტაჟიორი, საქართველოს მუნიციპალური

განვითარების ფონდი
26. ნინო პატარაშვილი, გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
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ნინო პატარაშვილმა გახსნა შეხვედრა, მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და ისაუბრა
შეხვედრის მიზნებზე. მან  შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა მოკლე ინფორმაცია
რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) თაობაზე, რომელიც განხორციელდება
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. აღნიშნული პროექტის ძირითადი მიზანია
ინფრასტრუქტურული მომსახურებისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობის გაუმჯობესება,
სამცხე–ჯავახეთისა და მცხეთა–მთიანეთის რეგიონის ტურისტული ეკონომიკისა და
კულტურული მემკვიდრეობის უბნების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. მან განმარტა,
რომ ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც განხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით
და ის მსგავსია რეგიონული განვითარების პროექტებისა, რომლებიც ხორციელდება
კახეთისა და იმერეთის რეგიონებში. ნ. პატარაშვილმა ისაუბრა პროექტის დაფინანსების
შესახებ და აღნიშნა, რომ სავარაუდო ბიუჯეტი შემდეგნაირად არის განაწილებული:
მსოფლიო ბანკის მხრიდან - 60 მლნ აშშ დოლარი,  საქართველოს მთავრობის მხრიდან კი - 15
მლნ აშშ დოლარი, ჯამში 75 მლნ აშშ დოლარი. პროექტი განხოციელდება მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მიერ და მოიცავს სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონებს. ნ.პატარაშვილმა მოკლედ მიმოიხილა მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და
სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნები, რომლებიც ვრცელდებიან რგპ III-ს.

ირაკლი კავილაძე მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და წარმოადგინა ინფორმაცია ბუნებრივ
და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის
თაობაზე. მან აღნიშნა, რომ RDP III ხვდება B კატეგორიის პროექტებში და შესაბამისად მის
ფარგლებში მოხდება მხოლოდ B ან C კატეგორიის პროექტების დაფინანსება. მოკლედ
განიხილა მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომლებიც ვრცელდება RDP III-ზე,
ასევე განიხილა გარემოსდაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების დოკუმენტების
სტრუქტურა და შინაარსი, რომლებიც უნდა მომზადდეს ყველა ქვე-პროექტისათვის,
რომლებიც განხორციელდება RDP III-ის ფარგლებში. ი. კავილაძემ ისაუბრა პროექტში
ჩართული მხარეების გარემოსდაცვით და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე; განიხილა
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების საჯარო გამოქვეყნებისა და საჯარო კონსულტაციების
პროცესები, რომლებიც ტარდება ქვე-პროექტებისთვის სპეციფიკური გარემოს მართვის
გეგმების განხილვისათვის, ასევე გარემოსდაცვითი პროცედურები, რომლებსაც მგფ იყენებს
ქვე-პროექტების  იდენტიფიკაციის, შეფასებისა და განხორციელების ეტაპებზე.

ამის შემდეგ ი. კავილაძემ წარმოადგინა განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის
სამუშაო ვერსია. აღნიშნა, რომ დოკუმენტი განსაზღვრავს RDP III-ის ფარგლებში
განსახლებისა და მიწის შეძენის პრინციპებსა და პროცედურებს ყველა ტიპის
განსახლებისათვის, რომელთაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს RDP III-ის განხორციელების
პროცესში, ასევე ქვეპროექტების ზემოქმედების არეალში მოქცეული პირების კატეგორიებსა
და მათ უფლებებს, ანალიტიკურ სამუშაოს და დოკუმენტაციას, რომელიც უნდა მომზადდეს
განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორცილებამდე, განხორციელების პერიოდში და მის
შემდეგ. განიხილა იძულებით განსახლებაზე მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკისა
(OP/BP 4.12) და საქართველოს კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპები აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებით. მან აღწერა განსახლების სამოქმედო გეგმების საჯარო
განხილვების პროცედურები და საჩივრების დაკმაყოფილების მექანიზმი.



60

60

შემდეგ ი.კავილაძემ ისაუბრა მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული
განვითარებისა და ტურიზმის რეგიონული განვითარების სტრატეგიების ბუნებრივ,
სოციალურ და კულტურულ გარემოზე ზეგავლენის სტრატეგიული შეფასების (SECHSA)
შესახებ, რომელიც განხორციელდა იმისათვის, რომ RDP III-ის მომზადება და
განხორციელება მოხდეს აღნიშნული სამთავრობო დოკუმენტების კონტექსტში.  ი.
კავილაძემ წარმოადგინა SECHSA-ს ანგარიშის მოკლე რეზიუმეს სამუშაო ვერსია და განმარტა
ანგარიშის დასრულებამდე დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის პროცედურები
სტრატეგიული შეფასების პროცესში გამოვლენილ ძირითად საკითხებზე.

წარმოდგენილი ინფორმაციის შემდგომ  შეხვედრის მონაწილეებმა დასვეს შეკითხვები.
ძირითადად შეკითხვები ეხებოდა პროექტების შერჩევისა და დაფინანსების პროცედურებს,
პრიორიტეტებს.  განსახლების საკითხებთან მიმართებაში დაინტერესება გამოიწვია
კომპენსაციისა და ანაზღაურების მექანიზმება.

დასმული  შეკითხვები და გამოთქმული კომენტარები:

შეკითხვები: კომენტარები:
როგორ ხდება პრიორიტეტების
განსაზღვრა ქვე-პროექტების
დაფინანსებისას? როგორია ქვე-
პროექტის განხორციელების
სრული ციკლი, რა ეტაპებია
გასავლელი დასაწყისიდან
ბოლომდე? არის თუ არა
შეზღუდვები ვადებში?

ქვე-პროექტები ირჩევა მუნიციპალიტეტების
საჭიროებებისა და აუცილებლობების
გათვალისწინებით. რაიმე სტანდარტული ვადები
და შეზღუდვები შერჩევისთვის არ არსებობს. თუ
რაიმე ძალიან სასწრაფო პრობლემაა
გადასაჭრელი, შესაძლებელია რეტროაქტიურად
მოხდეს პროექტის დაფინანსება, თუკი ის
წარმოდგენილია შესაბამისი სტანდარტისა და
ხარისხის დაცვით.

როგორ ხდება დამპროექტებელი და
სამუშაოების განმახორციელებელი
კონტრაქტორების შერჩევა?

კონტრაქტორის (როგორც მშენებელი, ისე
საპროექტო ორგანიზაციის) შერჩევა ხდება
ტენდერების გზით.
თუ მუნიციპალიტეტს უკვე მომზადებული აქვს
დაგეგმილი ქვე-პროექტის სრულყოფილი
პროექტი, მაშინ საჭირო აღარაა ტენდერის
გამოცხადება საპროექტო ორგანიზაციის შერჩევის
მიზნით. მუნიციპალიტეტი მზა პროექტს
წარუდგენს საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდს და ფონდი
უზრუნველყოფს შემდგომ პროცედურებს.
თუკი  მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია
დეტალური პროექტის წარმოდგენა, მაშინ მგფ
თავად ერთვება პროექტის მომზადების პროცესში
და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის
მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე შესაბამისი
პროექტების მომზადებას.
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უმჯობესია, რომ
დამპროექტებელი
ორგანიზაციების შერჩევა
ხდებოდეს კონკურსის გზით და
არა ტენდერის.

კონკურსის წესით შერჩევას არ ითვალისწინებს
მსოფლიო ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელო.

რა მიზანს ემსახურება
აღნიშნული პროექტის
განხორციელება და როგორ
აისახება იგი რეგიონზე?

პროექტის განხორციელების მთავარი ამოცანაა
ინფრასტრუქტურული მომსახურეობის
გაუმჯობესება და ინსტიტუციონალური
პოტენციალის ამაღლება სამცხე-ჯავახეთისა და
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, ტურიზმზე
ორიენტირებული ეკონომიკისა და კულტურული
მემკვიდრეობის უბნების განვითარების
ხელშეწყობისათვის. ეკონიმიკური აღმავლობის
ღონისძიებათა კომპლექსის ნაწილია მთავრობის
მიერ რამდენიმე ახალი ინიციატივის წამოწყება
ქვეყნის შერჩეულ რეგიონებში კერძო
ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. ტურიზმი
აღიარებული იქნა, როგორც ეკონომიკური
წინსვლის მნიშვნელოვანი წყარო. პროექტის
განხორციელების ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს
დამატებითი ღირებულების შექმნა
რეგიონისათვის ტურისტების რეგიონში
მოზიდვის გზით. ტურისტული ნაკადის ზრდა
ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტებში
შემოსავლების ზრდას.

დუშეთს წყალმომარაგებისა და
კანალიზაციის სისტემების ხარისხი
არ შეესაბამება სტანდარტებს და
ნორმებს, რაც წარმოშობს
მოსახლეობის დაავადების რისკს.
ხომ არ არის გათვალისწინებული
დუშეთის წყალმომარაგების და
კანალიზაციის სისტემების
რეაბილიტაცია და სათანადო
აღჭურვა მოცემული პროექტის
ფარგლებში?

აღნიშნული სისტემების რეაბილიტაცია RDP3-ის
ფარგლებში გათვალისწინებული არ არის,
ვინაიდან რეგიონული წყალმომარაგებისა და
კანალიზაციის სისტემები წარმოადგენს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის
რეგულირების სფეროს.
როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დუშეთის
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
ხორციელდება EIB-ს დაფინანსებით, ხოლო
კანალიზაციის სისტემის სამომავლო
რეაბილიტაციის შესახებ მოცემულ მომენტში
ინფორმაცია არ მოგვეპოვება.

ვინ ახორციელებს პროექტების
გარემოსდაცვითი ნაწილის
შეფასებას? ვის მიერ ხდება
გარემოსდაცვითი მართვის
გეგმების შემუშავება ამა თუ იმ
პროექტისთვის?

B კატეგორიის ქვე-პროექტებისათვის, რომელბიც
დაკავშირებული არიან შედარებით მაღალ
გარემოსდაცვით და სოციალურ რისკებთან,
მოთხოვნილი იქნება ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის
განხორციელება და გარემოსდაცვითი მართვის
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გეგმის მომზადება. დაბალის რისკის B
კატეგორიის ქვე-პროექტებისათვის მომზადდება
გამარტივებული გარემოსდაცვითი გეგმები.
ნაკლებ მოსალოდნელ შემთხვევებში, როცა ქვე-
პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო იქნება
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, განხორციელდება
გარემოზე ზემოქმედების სრულმასშტაბიანი
შეფასება. გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები
იქნება სატენდერო დოკუმენტაციისა და
კონტრაქტების შემადგენელი ნაწილი.

მუნიციპალიტეტებს ადეკვატურად
თუ მიეწოდებათ ინფორმაცია მგფ-
ის მხრიდან RDP III-ის ფარგლებში
განსახორციელებელი ქვე-
პროექტების შესახებ და ისინი თუ
ფლობენ საკმაო ინფორმაციას
პროექტების დაფინანსების
შესაძლებლობებზე?

მუნიციპალიტეტებში ჩატარებულ შეხვედრებზე
განხილული იყო ქვე-პროექტების დაფინანსების
საკითხები.

რა პრინციპით ხდება  განსახლება
და  ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
პირების  ქონების შეფასება?

განსახლების სამოქმედო გეგმის ჩარჩო
დოკუმეტი მომზადებულია მსოფლიო ბანკის
საოპერაციო პოლიტიკის და საქართველოს
მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.
კომპენსაციას მიიღებს ყველა, ვიზეც უშუალოდ
მოხდება ზემოქმედება პროექტის
განხორციელებისას. კომპენსაციას მიიღებენ
მიწის მესაკუთრეები და მიწის მოსარგებლეებიც,
მაგრამ განსხვავებული იქნება კომპენსაციის
ტიპი: მიწის ღირებულება გადაეცემა მხოლოდ
მას, ვისაც გააჩნია რეგისტრირებული კერძო
საკუთრება მიწაზე. სხვა შემთხვევაში
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს
კომპენსაცია გადაეცემათ ერთწლიანი
კულტურების, მრავალწლიანი ნარგავების და
სხვა სახის ეკონომიკური აქტივობის სანაცვლოდ
მიწაზე ფორმალური უფლებების გარეშე.

ქონება შეფასდება საბაზრო ღირებულების
მიხედვით ან აღდგენითი ღირებულებით.
მაგალითად, მიწის ნაკვეთი შეფასდება საბაზრო
ღირებულებით, ხოლო მრავალწლიანი ნარგავები
აღდგენითი ღირებულებით.

შესაძლებელია თუ არა შეფასების
გასაჩივრება?

რა თქმა უნდა შეფასების გასაჩივრება
შესაძლებელია. ამისათვის არსებობს საჩივრების
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განხილვის ადგილობრივი სისტემა და ასევე
სასამართლო.

სამხარეო ადმინისტრაციების წარმომადგენლებმა და შეხვედრის სხვა მონაწილეებმა ხაზი
გაუსვეს თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობას მგფ-ს, სამხარეო
ადმინისტრაციებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის.  შეხვედრის ბოლოს ნ. პატარაშვილის
მიერ შეჯამებული იქნა შეხვედრაზე გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები. მან
აღნიშნა, რომ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვისა და განსახლების
პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტების საბოლოო ვერსიები განთავსებული იქნება
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე. SECHSA-ს ანგარიშის მოკლე
რეზიუმეც ასევე განთავსდება მგფ-ის ვებ-გვერდზე. SECHSA-ს ანგარიშის სამუშაო ვერსია
მომზადდება ორ შერჩეულ რეგიონში დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების
პროცესის დასრულების შემდეგ და გამოქვეყნდება მგფ-ის ვებ-გვერდზე. ჩატარდება
SECHSA-ს ანგარიშის სამუშაო ვერსიის საჯარო განხილვა ადგილობრივ, რეგიონულ და
ეროვნულ დონეებზე დაინტერესებული მხარეებისაგან შენიშვნებისა და კომენტარების
მიღების მიზენით, რომელთა ასახვის შემდეგაც, დასრულებული ანგარიში გამოქვეყნდება
მგფ-ის ვებ-გვერდზე.

ოქმი შეადგინა: ნინო პატარაშვილმა
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დანართი 1. შეხვედრის მონაწილეების რეგისტრაციის ფურცელი
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შეხვედრის ამსახველი ფოტომასალა
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