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I. მოკლე ცნობები 

1. 2016 წლის 14 მარტს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას (CRP) გადაეგზავნა  შესაბამისობის
შესწავლის მოთხოვნა (დანართი 1), რომელიც ეხებოდა აზიის განვითარების ბანკის სესხს # 3063: 
„მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა – პროექტი 3“. ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმის პოლიტიკისა და მისი საოპერაციო პროცედურების1 შესაბამისად, CRP–მ შეაფასა საჩივარი 

და დაადგინა, რომ იგი  ექცევა შესაბამისობის შესწავლის ფუნქციის მანდატის ფარგლებში. 

2. ანგარიშში წარმოდგენილია CRP–ის დასკვნები სარჩელის შესაბამისობის შესწავლის

დასაშვებობასთან დაკავშირებით. 

II. პროექტი

3. პროექტი არის ნაწილი $1.1 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების  საინვესტიციო

პროგრამისა (2010-2020), რომლის მიზანია საქართველოში  ურბანული ტრანსპორტის 

ხელმისაწვდომობის, ხარისხისა და უწყვეტობის გაუმჯობესება. მისი ნაწილობრივი დაფინანსების 

მიზნით, 2010 წლის ივლისში აგბ-ის მიერ დამტკიცდა  მრავალტრანშიანი დაფინანსების 
ინსტრუმენტი (მდი) მაქსიმალური თანხის ოდენობით $ 300 მილიონი აშშ დოლარი.  აღნიშნული  მდი, 

რომელიც 2010 – 2018 წლამდე უნდა განხორციელდეს, მიზნად ისახავს (i) ურბანული ტრანსპორტის 

ინფრასტრუქტურის გაფართოებას, რეაბილიტაციას და გაუმჯობესებას ანაკლიაში, ბათუმში, 

ქუთაისში, ფოთში, რუსთავში და თბილისში; (ii) ინსტიტუციონალური ეფექტიანობის ამაღლებას, მათ 
შორის, რეორგანიზაციასა და რეფორმებს თბილისის მუნიციპალიტეტში, სხვა მუნიციპალიტეტებში 
და საქალაქო ტრანსპორტის მომსახურების მიმწოდებლებლებში; (iii) პროგრამის მართვის გუნდის 
შექმნას, რომელსაც ექნება უნარი და თანხები პროექტის და ტექნიკური დიზაინის მოსამზადებლად, 

ტენდერებისთვის, კონტრაქტების შეფასებისა და მინიჭებისთვის, კონტრაქტების ზედამხედველობის, 

მონიტორინგისა და მოხსენებისთვის. 2  მდი–ის ფარგლებში დაფინანსებული ინვესტიციები 
გააუმჯობესებს სატრანსპორტო სისტემას და ინფრასტრუქტურას ქალაქებში. ინვესტიციები მოიცავს 

ორ ქვეპროექტს: (i) საერთაშორისო სტანდარტის  თბილისი–რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო 
კვანძი – სექცია 2 (4.0-10.8 კმ); და (ii) ანაკლიის სანაპირო ზოლის გაუმჯობესება – ეტაპი 2. 

4. პროექტი ფინანსდება მდი–ის მესამე ტრანშის ფარგლებში, რომელიც 2013 წლის 25 ნოემბერს

დამტკიცდა. პროექტის საერთო ღირებულებაა $ 118.2 მილიონი აშშ დოლარი და აგბ ამ ტრანშის 

ფარგლებში $73 მილიონს აფინანსებს. საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს მსესხებელს, ხოლო 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) – შემსრულებელს. პროექტს, რომელიც 
აგბ–ის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის ურბანული განვითარებისა და წყლის 
განყოფილების მიერ ხორციელდება, მინიჭებული აქვს გარემოზე ზემოქმედების B კატეგორია; 

არანებაყოფლობითი განსახლების ზემოქმედების A კატეგორია; მკვიდრ მოსახლეობაზე ზემოქმედების 

თვალსაზრისით კი C კატეგორია. პროექტის ფარგლებში მშენებლობა ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. 
მიმდინარეობს ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე. სამუშაოების დაწყება 2016 წლის აგვისტომდე არ 
არის მოსალოდნელი. პროექტის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების (IEE) სამუშაო ვერსია 

დასრულდა და 2013 წლის სექტემბერში  ADB-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ჩატარდა IEE შესწორება 
ვიბრაციისა და ხმაურის შესასწავლად. შესწორებული IEE განთავსდა ADB-ის ვებსაიტზე 2015 წლის 

დეკემბერში.  6,8 კმ სექცია 2–ის მშენებლობა მოიცავს 312 მიწის ნაკვეთის შესყიდვას (29,5 ჰექტარი 

ფართობით), 692 კონსტრუქციის დანგრევას (82 საცხოვრებელი ნაგებობა, 90 სამრეწველო და 

კომერციული ნაგებობა, 520 მცირე ნაგებობა). სულ 282 კომლი და 33 ბიზნესი იქნება ზემოქმედების 

1 
აგბ 2012. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა. მანილა და აგბ. 2012. ოპერაციების სახელმძღვანელო ნაწილი 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმის შესახებ (OM Section L1: ბანკის პოლიტიკა და ოპერაციული პროცედურები), გამოცემული 24 მაისს 

2012. მანილა. 
2 http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds. 
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ქვეშ. ADB–ის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების (SPS) 3  შესაბამისად მიწის შესყიდვის და 
განსახლების ჩარჩო (LARF) მომზადდა MFF (მდი) დამტკიცებამდე. შემდგომ მომზადდა მიწის 
შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP), რომლის განხორციელება ამჟამად მიმდინარეობს.  

5. საჩივარი ეხება 1–ელ ქვეპროექტს: თბილისი–რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი
(სექცია 2), რომელიც ითვალისწინებს არსებული გზის მოდერნიზაციას და ახალი გზის მშენებლობას 

ფონიჭალიდან რუსთავამდე. დასრულების შემდეგ ამ პროექტის მთლიანი გზის სიგრძე იქნება 6.8 კმ, 
აქედან 3.8 კმ – ახალი გზის სიგრძეა, რომელიც მდინარე მტკვრის გასწვრივ აშენედება. დასრულების 

შემდეგ უნდა მივიღოთ საერთაშორისო სტანდარტების, პირველი კატეგორიის გზატკეცილი 4–დან 

6–მდე ზოლით, 120 კმ/სთ საერთო დაგეგმილი სიჩქარით. ზოგან გათვალისწინებულია სიჩქარის 

შემცირება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად.  

III. საჩივარი

6. საჩივარს, რომელიც CRP–მა 2016 წლის 14 მარტს მიიღო, სულ ცოტა 81 მაცხოვრებელი აწერს

ხელს რუსთავის გზატკეცილის, 12-33 კვარტალი, თბილისი.4 მოსარჩელეები 9-სართულიან კორპუსში 

ცხოვრობენ, რომელშიც 90 ბინაა. შენობა მდებარეობს მდინარის სანაპიროს უშუალო სიახლოვეს, 
სადაც გზატკეცილის ნაწილი უნდა აშენდეს. მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ მათი შენობა სულ რაღაც 
5 –15 მეტრით იქნება დაშორებული 5  გზატკეცილიდან და აწუხებთ ის ფაქტი, რომ უარყოფითი 

ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩდებიან (i) ვიბრაციის გამო, გზის მშენებლობის დროს და შემდგომ გზის 

მუშაობის დროს, რაც კიდევ უფრო დააზიანებს მათ ისედაც დანგრევის პირას მისულ საცხოვრებელ 
კორპუსს; და (ii) ხმაურის გამო მშენებლობის დროს და საგზაო მაგისტრალის ექსპლუატაციის დროს 

ინტენსიური მოძრაობის შედეგად. შენობის მცხოვრებთა მნიშვნელოვან ნაწილს დაქვეითებული 

მხედველობა, ან  სხვა სახის შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ და ცუდ ფინანსურ მდგომარეობაში 

არიან, რის გამოც სოციალურ დახმარებას იღებენ. შენობა ღარიბ რაიონში მდებარეობს, და 1960–იანი 

წლების შუა პერიოდში ამ შენობის გარშებო კორპუსები აშენდა. მომჩივანთა შენობა ძალიან ცუდ 
მდგომარეობაშია, რადგან სამშენებლო მასალა უხარისხოა და წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა 

ადეკვატური რემონტი. მოსარჩელეები წუხილს გამოთქვამენ, რომ მათი კორპუსი კიდევ უფრო 

დაზიანდება და შეიძლება დაინგრეს კიდეც ვიბრაციის შედეგად სამშენებლო სამუშაოების დროს და 

შემდგომ ინტენსიური მოძრაობის შედეგად. გარდა ხმაურისა, ისინი შეშფოთებას გამოთქვამენ 

სინათლის შემცირების გამო მათი სახლის წინ დაგეგმილი 8-მეტრიანი ხმაურის ბარიერის 

მშენებლობის შედეგად.  ისინი ამტკიცებენ, რომ ვიბრაცია და ხმაურის ზემოქმედება განსაკუთრებით 
აისახება მხედველობადაქვეითებულ ადამიანებზე. CRP–თან შეხვედრებზე  მომჩივნები აცხადებდნენ, 

რომ მათ არ ჰქონდათ მიღებული შესწორებული IEE–ის ასლი, რომელიც შეიცავს კვლევებს ვიბრაციასა 

და ხმაურზე. ისინი ფიქრობენ რომ მათ უნდა მიეღეოთ თუნდაც ნათარგმნი დასკვნები ხმაურის და 
ვიბრაციის კვლევისა, რათა მათ შეძლებოდათ თავიანთი მოსაზრებების გამოთქმა ამ კვლევის შესახებ. 

რადგან გზა ან მისი ზოლი არ გადის პირდაპირ  მოსარჩელეთა შენობასთან, განსახლება არ იქნება 

საჭირო, ამიტომ ისინი არ არიან LARP–ში (მშგგ) გათვალისწინებული. 

7. 2015 წლის თებერვალ-ნოემბერში  მოსარჩელეებმა უამრავი წერილი გაგზავნეს და თხოვნით

მიმართეს სხვადასხვა ადგილობრივ ორგანოებს, რომელთა იურისდიქციაშიც შედის პროექტი. მათ 

ასევე თავიანთი წუხილები გაუზიარეს ADB–ის მუდმივ წარმომადგენლობას და პროექტის გუნდს.  

რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა მოსარჩელეებსა და მგფ–ს შორის. ADB–ის პროექტის გუნდი 
მოსარჩელეებს 2015 წლის 3, 10 და 17 ნოემბერს და 2016 წლის 5 თებერვალს შეხვდა. მოსარჩელეთა 
ძალისხმევები მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ამ საკითხების გადასაჭრელად ADB–ის 

3 ADB. 2009. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება. მანილა. 
4 CRP–მა დაადასტურა რამდენიმე მომჩივნის ვინაობა მისი მისიის დროს 11 –14 მაისამდე 2016. 
არსებული ტექნიკური გეგმის მიხედვით, რომელიც მგფ–მა წარუდგინა CRP–ს, გზის ნაპირი შენობიდან სულ 
ცოტა 19 მეტრით იქნბა დაშორებული. 
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ოპერაციების დეპარტამენტთან, ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის პარაგაფი 142 (II) 
შესაბამისად.  

IV. ხელმძღვანელობის რეაგირება

8. CRP–ისადმი გაგზავნილ პასუხში ADB–ის  მენეჯმენტმა შეაჯამა ქმედებების  უსაფრთხოების

პოლიტიკის დებულებასთან (SPS) შესაბამისობა (დანართი2). მენეჯმენტის პასუხში წერია, რომ (i) 
ვიბრაციის ზემოქმედება შესწავლილია და რომ კვლევის შედეგები არ შეესაბამება მოსარჩელეთა 
მტკიცებას, თითქოს ვიბრაცია შენობას დააზიანებს ან მათ ჯანმრთელობაზე აისახება; (ii) რომ ხმაურის 
ზემოქმედება შერბილდება ხმაურის ბარიერის აშენების და სიჩქარის ლიმიტის 80 კმ/სთ–მდე 

შემცირების შედეგად; (iii) რომ ხმაურის ბარიერის გასწვრივ აშენდება ბულვარი, რათა ცხოვრება უფრო 
სასიამოვნო გახდეს; (iv) რომ მკაცრი და მუდმივი მონიტორინგი განხორციელდება მშენებლობის 
დროს, როგორც ეს IEE–შია გათვალისწინებული; და (v) რომ  აზიის განვითარების ბანკის 
გარემოსდაცვითი და განსახლების პოლიტიკა დაცულია.  

V. დასაშვებობა 

9. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 179–ე პარაგრაფის თანახმად CRP საჩივრის
დასაშვებობას შემდეგნაირად განსაზღვრავს: 

„მენეჯმენტის პასუხის მიღებიდან 21 დღის განმავლობაში CRP განსაზღვრავს სარჩელის 

დასაშვებობას. CRP განიხილავს სარჩელს, მენეჯმენტის პასუხს და სხვა დოკუმენტებს. 

სარჩელის დასაშვებობისთვის CRP უნდა დარწმუნდეს, რომ საჩივარი აკმაყოფილებს ყველა 

კრიტერიუმს  და არ ექცევა გამონაკლისებში (პარ. 142 და 145-149). CRP უნდა დარწმუნდეს, 

რომ  (i) არსებობს შეუსაბამობის მტკიცებულებები; (ii) არსებობს მტკიცებულება რომ  

შეუსაბამობამ მიაყენა ან შეიძლება მიაყენოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი პროექტის 

ზეგავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანებს; და (iii) შეუსაბამობა საკმარისად სერიოზულია იმისთვის, 

რომ გამართლებულია ამ შეუსაბამობის შესწავლა." 

10. CRP–მ განიხილა საჩივარი; მენეჯმენტის პასუხი CRP–სადმი; და შესაბამისი დოკუმენტები.

CRP–ის მისია საქართველოში 2016 წლის 11–14 მაისს შესრულდა, რათა შეეფასებინათ, არსებობს თუ 

არა რაიმე მტკიცებულება შეუსაბამობისა ADB–ის სამოქმედო პოლიტიკასა და პროცედურებთან და 

უკავშირდებოდა  თუ არა ეს სავარაუდო ზიანს. დასაშვებობის მისიას ხელმძღვანელობდა Arnaud 
Hartmann, CRP წევრი, მისიაში ასევე მონაწილეობდა ჟოზეფინა მირანდა, OCRP შესაბამისობის 
განხილვის ოფიცერი .  

A. გამონაკლისები 

11. CRP–მ შეამოწმა ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (დანართი 3) 142–ე და 148–ე

პარაგრაფებში აღნიშნული გამორიცხვის (გამონაკლისების) დებულებების გამოყენებადობა და 
დაადგინა, რომ ისინი არ გამოიყენება. 

B. შეუსაბამობის მტკიცებულება  

12. CRP–მ დაადგინა, რომ არსებობს SPS (OM ნაწილი F1) შეუსაბამობის prima facie

მტკიცებულება, კერძოდ უსაფრთხოების 1 მოთხოვნასთან  დაკავშირებით: გარემოსდაცვითი და 
საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა (OM ნაწილი L3). ორივე პოლიტიკა ექვემდებარება შესაბამისობის 
შესწავლას. რადგან შეუსაბამობის სიღრმისეული შეფასების ჩატარება მხოლოდ შესაბამისობის 

განხილვის დროს შეიძლება და არა დასაშვებობის შეფასების ეტაპზე, ყველა ქვემოთ მოხსენიებული 

მტკიცებულება უნდა ჩაითვალოს prima facie მტკიცებულებად. CRP ხაზს უსვამს, რომ ფაქტთან 

დაკავშირებით ამ ანგარიშში წარმოდგენილი დასკვნები დამყარებულია prima facie მტკიცებულებაზე 

და არ აზიანებენ ფაქტის დადგენას, რომელიც განხორციელდება CRP მიერ შესაბამისობის სრულ 

განხილვაში, თუ კი იქნება საბჭოს თანხმობა.   
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(i) ხმაურის სტანდარტებთან შეუსაბამობა 

13. CRP–ის მიერ prima facie მტკიცებულებად მიიჩნევა, რომ პროექტში არ იქნება დაცული

ADB–ის მიერ დადგენილი ხმაურის მაქსიმალური სტანდარტები. წინამდებარე პროექტის დიზაინით 

მოსარჩელეები დაექვემდებარებიან ხმაურის ზემოქმედებას, რომელიც მინიმუმ 65 dBA შეადგენს. 
IEE–ს შესაბამისად, 65 dBA წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტს. 

ხმაურის მაქსიმალური დონე საცხოვრებელი რაიონებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით არის 
55 dBA დღის საათებში (7:00 -23:00). საქართველოს კანონმდებლობა იძლევა  65 dBA–მდე გაზრდის 
უფლებას, თუ ოთხი ერთობლივი კრიტერიუმი იქნება გამოყენებული. თუმცა, მომჩივნების შენობის 

შემთხვევაში მხოლოდ ორი კრიტერიუმი მოქმედებს. ამრიგად არსებობს კითხვა, IEE–ში 

გამოყენებული სტანდარტი 65 dBA არის თუ არა  სათანადო ქართული სტანდარტი, თუ უფრო დაბალი 

– 55 დბა უნდა ყოფილიყო არჩეული. უფრო სრულყოფილი განხილვა იქნება საჭირო, სანამ CRP
დაიკავებს პოზიციას, რადგან ენობრივი პრობლემები კრიტერიუმების მნიშვნელობას ცოტა 
გაურკვეველს ხდის.6 

14. 65 dBA ხმაურის მაქსიმალური დონე უფრო მაღალია, ვიდრე SPS მოითხოვს. SPS–ის

დანართი 1, პარ. 33  (უსაფრთხოების მოთხოვნები 1: გარემო) ნათქვამია: „პროექტის მომზადების, 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს მსესხებელი/კლიენტი გამოიყენებს დაბინძურების 

პრევენციისა და კონტროლის იმ ტექნოლოგიებს და პრაქტიკას, რომლებიც შეესაბამება საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკას,  როგორც ეს ასახულია საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებში, 

როგორიცაა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების რეგულაციები."7 
ამ სახელმძღვანელოში ასახული ხმაურის დასაშვები სტანდარტებია 55 dBA საცხოვრებელ, 
ინსტიტუციონალურ და საგანმანათლებლო რაიონებში დღის საათებში და 45 dBA ღამის საათებში. 
პროექტის გუნდის მიერ მომზადებულ პროექტის მოკლე აღწერილობაში, რომელიც გარემოსდაცვითი 
კატეგორიზაციის ფორმის დანართს წარმოადგენდა და რომელიც ADB- ს მთავარმა ოფიცერმა შეამოწმა, 
გარკვევით წერია, რომ „6,8-კილომეტრიანი მონაკვეთი კვეთს 2 კმ მონაკვეთს საცხოვრებელ და 

მჭიდროდ დასახლებულ ფონიჭალის  რაიონში (გარდაბნი). შერჩეული ალტერნატივა გვერდს აუვლის 

საცხოვრებელ რაიონს, და ტრასის 2.5 კმ გადის მდინარე მტკვრის გასწვრივ“. მომჩივანთა 
საცხოვრებელი კორპუსი მდებარეობს საცხოვრებელ რაიონში დიდი სკოლის უშუალო სიახლოვეს, 

რომელშიც დაახლოებით 800 მოსწავლეა და სათემო ცენტრთან ახლოს. ამრიგად, საჭიროა 

სტანდარტები: 55 დბ დღისით და 45 დბ ღამით. 

15. 33–ე პარაგრაფში ასევე ნათქვამია: „...თუ მასპინძელი ქვეყნის რეგულაციები განსხვავდება ამ
დონეებისგან და ზომებისგან, მსესხებელი/კლიენტი მიიღებს ისეთ დონეს, რომელიც ამაგთან უფრო 
მკაცრია. თუ პროექტის კონკრეტული  გარემოებებიდან გამომდინარე ნაკლებად მკაცრი დონეები ან 
ზომები უფრო შესაფერისია, მსესხებელი/კლიენტი სრულ და დეტალურ გამართლებას წარმოადგენს 

ყოველი შემოთავაზებული ალტერნატივისთვის, რომლებიც ამ დოკუმენტში წარმოდგენილ 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს." IEE–ში არ არის აღნიშნული, რომ ADB მოითხოვს ხმაურის მაქსიმალური 

დონის უფრო დაბალ მნიშვნელობას ვიდრე გამოყენებული 65 dBA. გარდა ამისა, მასში არ არის 

წარმოდგენილი რაიმე გამართლება, თუ რატომ უნდა იყოს გამოყენებული ხმაურის მაღალი 

სტანდარტი, რომელიც განსხვავდება ADB სტანდარტისგან. ამრიგად, ადგილი აქვს შეუსაბამობას SPS 
დანართი 1 პარ. 33–თან. მენეჯმენტის რეაგირებაში არ არის ეს საკითხი განხილული. 

6 საქართველოს კანონმდებლობა საცხოვრებელი რაიონებისთვის აწესებს ხმაურის სტანდარტს  55 dBA დღისით 
(7:00 -23:00) და 45 dBA –მდე 23:00–11:00 პერიოდისთვის. თუმცა გარკვეული კრიტერიუმის დაცვისას, ხმაურის 
სტანდარტი შეიძლება გაიზარდოს 65 dBA–მდე 7:00 -23:00 და 55 dBA–მდე 23:00-7:00. ეს კრიტერიუმებია: (i) თუ 
ხმაური გამოწვეულია ტრანსპორტით (საავტომობილო და სარკინიგზო); (Ii) თუ საცხოვრებელი კორპუსი 
ხმაურისგან დაცული შენობაა; (Iii) თუ შენობა მდებარეობს უშუალოდ რეგიონული გზების ან რკინიგზის ხაზი 
პირდაპირ; (iv) 2 მ მანძილზე  ხმაურის ბარიერისგან. შენობაზე, სადაც მომჩივნები ცხოვრობენ, მხოლოდ (i) და (ii) 
კრიტერიუმები ვრცელდება. 

7 მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, 2007. გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების რეგულაციები, ვაშინგტონი. 



5 

16. CRP–მ შეაფასა, ამ კონკრეტულ პროექტში რამდენად იქნებოდა გამართლებული ხმაურის
უფრო მაღალი სტანდარტის გამოყენება, ვიდრე იმ სტანდარტისა, რომელიც SPS–ის დანართი 1, 33–ე 

პარაგრაფშია აღნიშნული. SPS–ში არ არის გათვალისწინებული რაიმე მითითებები, რომლის 

მიხედვითაც შეიძლება გამართლდეს ნაკლებად მკაცრი ეროვნული სტანდარტების გამონაკლისის 

სახით გამოყენება. SPS–ის მე–6 დანართის შესაბამისად, ქვეყნის დაცვითი სისტემების გამოყენება 
ნებადართულია. მაგრამ ამისათვის საჭიროა ჩატარდეს საქართველოს დაცვითი სისტემების 

ეკვივალენტურობის ანალიზი ქვეყნის დონეზე და პროექტის დონეზე, და მისაღებადობის შეფასების 

შედეგების  დოკუმენტირება აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშში და პრეზიდენტის 

რეკომენდაციაში. ეს არ გაკეთებულა ამ პროექტისთვის. ამრიგად, არ არის გამოყენებული დაცვითი 
სისტემების გაძლიერების და გამოყენების დებულება გარემოსა და სოციალური უსაფრთხოების 

საკითხების მოსაგვარებლად (SPS–ის მე–6 დანართი).  

17. მოსარჩელეები ცხოვრობენ სანაპიროს მიმდებარე კორპუსში, სადაც გარემოს აკუსტიკური
ფონის დონე დაბალია.8 გზის მშენებლობა და ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად გაზრდის ხმაურის 
დონეს. IEE–ში აღნიშნულია, რომ შემარბილებელი ღონისძიებების გარეშე,  მაგრამ იმის 

გავითვალისწინებთ, რომ შემცირებული სიჩქარე 100 კმ / სთ ძალაში იქნება, ხმაურის დონე გაიზრდება 

საშუალოდ 75 dBA–მდე. დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებებით იგი შემცირდება დაახლოებით 
65 dBA–მდე. ხმაურის ეს დონე მნიშვნელოვნად მაღალია მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რეგულაციებში მითითებულ სიდიდეზე. გაზრდილი ხმაურის 

დონე უარყოფითად აისახება კორპუსის მაცხოვრებლების ცხოვრების ხარისხზე. ზემოქმედება 

განსაკუთრებით ძლიერი იქნება იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც მხედველობის პრობლემები აქვთ და 

რომლებიც, ხშირად, ძალიან მგრძნობიარენი არიან ხმაურის მიმართ. რადგან IEE–ის ხმაურის 
კვლევაში არ არის შეფასებული გავლენა იმ ადამიანებზე, ვისაც მხედველობის დაქვეითება და სხვა 
შეზღუდული შესაძლებლობი აქვთ, რთული იქნება CRP–ისთვის ადამიანთა ამ ჯგუფებზე 

ზემოქმედების შეფასება. (იხ. ამ ანგარიშის პარ. 24). პროექტი გეგმავს ხმაურის ზემოქმედების 
შერბილებას 75 დბა–დან დაახლოებით 65 დბა–მდე დაახლოებით 8-მეტრიანი ხმაურის ბარიერის 

მეშვეობით; სიჩქარის შემცირებას გზატკეცილზე 80 კმ/სთ–მდე; და სპეციალური ასფალტის 
გამოყენებას. თუმცა, 8-მეტრიანი ხმაურის ბარიერი შეამცირებს სინათლის შეღწევას იმ საცხოვრებელი 
კორპუსის ქვედა სართულებზე, სადაც რამდენიმე მხედველობადაქვეითებული ადამიანი ცხოვრობს. 

IEE ამტკიცებს, რომ "ბულვარი" გაკეთდება  ხმაურის ბარიერებთან ახლოს მდებარე შენობებში 

მცხოვრები ადამიანებისთვის და რომ ეს ბულვარი სასიამოვნო იქნება, რადგან ხეები დაირგვება და 
საზოგადოებრივი ბაღები გაშენდება. ხმაურის ბარიერთან მოსარჩელეების კორპუსის სიახლოვის 
გათვალისწინებით, ხეების დარგვის და ბაღების გაშენების შესაძლებლობები მინიმალურია. მაგრამ 

ხმაურის ბარიერის შემთხვევაშიც კი, ADB–ის სტანდარტის მიღწევა (55 დბა) ნაკლებად სავარაუდოა. 

დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები იქნება საჭირო პროექტის შესაბამისობაში მოსაყვანად, 

თუ კი შეუსაბამობა იქნება აღმოჩენილი. 

(ii) პროექტის შეუსაბამობა გარემოსდაცვით კლასიფიკაციასთან 

პროექტს მინიჭებული აქვს გარემოზე ზემოქმედების კატეგორია   B. არსებულ prima facie 

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით CRP–ს მიაჩნია, რომ პროექტს უნდა მიენიჭოს გარემოზე 

ზემოქმედების A კატეგორია. გზა გადის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებზე და ტყე–პარკის გასწვრივ. 
გზატკეცილის მონაკვეთი მოიცავს ახალ გზას, რომელიც მტკვრის გასწვრივ აშენდება; გზის მინიმუმ 3 
მონაკვეთს აქვს საყრდენი კედლები, რომლებიც მდინარის კალაპოტში უნდა აშენდეს. მდინარეში 

ასაშენებელი საყრდენი კედლების საერთო სიგრძე სავარაუდოდ 400 და 500 მეტრი იქნება. გზა 

დაეყრდნობა 3-დან 12–მდე მეტრი სიმაღლის საყრდენ კედლებს. მდინარე მტკვარი უგრძესი 

8  IEE–ის თანახმად გარემოს აკუსტიკური ფონის დონეები 55 dBA–ზე მაღალია იმ გზის პირას მდებარე  
შენობებისთვის, რომელიც ამჟამად გამოიყენება სატრანზიტოდ თბილისიდან რუსთავამდე. მაგრამ შენობა, 
სადაც მომჩივნები ცხოვრობენ არ მდებარეობს გზის პირას და ამიტომ გარემოს აკუსტიკური ფონის დონეები 
უფრო დაბალია. 
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საერთაშორისო მდინარეა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც სათავეს იღებს თურქეთში და საქართველოს 

და აზერბაიჯანის გავლით კასპიის ზღვაში ჩაედინება. მდინარე ადრე სანაოსნოდ გამოიყენებოდა, 

ამჟამად ადგილობრივი მოსახლეობა სათევზაოდ იყენებს. თუმცა, მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა 

რამდენიმე ჯებირი და არხი ააშენა, მდინარის სიჩქარე და სიღრმე მნიშვნელოვნად შემცირდა.  მდინარე 
ამჟამად განიხილება ზომიერად დაბინძურებულად თბილისისა და რუსთავის სამრეწველო 
ცენტრებიდან და საკანალიზაციო სისტემიდან ჩამდინარე წყლების გამო. მდინარის კალაპოტში 
საყრდენი კედლების მშენებლობა სავარაუდოდ დაავიწროვებს მდინარეს, შესაძლოა შეცვალოს წყლის 
ნაკადი და კიდევ უფრო გაამწვავოს ისედაც დაბინძურებული მდგომარეობა და ზედა დინებაში 

გარემოზე ზემოქმედება. OM ნაწილი F1/OP მე–6 პარ. თანახმად პროექტი გარემოს ზემოქმედების A 
კატეგორიაში ხვდება, თუ „სავარაუდოდ, მისი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება 

შეუქცევადია, მრავალფეროვანი, ან უპრეცედენტო“. მდინარის კალაპოტში გზის მშენებლობამ, მაშინაც 
კი, თუ ეს მხოლოდ რამდენიმე შერჩეულ ადგილზეა, შესაძლოა შეცვალოს მდინარის დინების 
ჰიდროდინამიკა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ნაპირის ეროზია მშენებლობის ადგილებში, ან მდინარის 

სხვა წერტილებში, შესაძლოა გავლენა იქონიოს ჭალის მიწებზე და შენობებზე, ასევე ნატანის და ქვიშის 

დაგროვებაზე, განსაკუთრებით მაღალი წყლის დონეების და წყალდიდობის დროს. ეს ასპექტი 
შეიძლება ძალიან გამწვავდეს კლიმატის ცვლილებასთან ერთად, თუ მდინარის აუზში მოსული 

ნალექები შეიცვლება. ამრიგად, სავარაუდოდ გარემოზე მნიშვნელოვან უარყოფით და მრავალფეროვან 

ზემოქმედებას ექნება ადგილი. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში ტყე-პარკში უნდა მოიჭრას 68 ხე, 
რომლებიც წითელ ნუსხაშია შეტანილი საქართველოს კანონმდებლობით. ესენია 39 wych თელა (Ulmus 
minor Mill) და 29 კაკლის ხე (Juglans regia L). მგფ  გეგმავს ეკო-კომპენსაციის პროგრამის 
განხორციელებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

19. კატეგორიზაციის პროცედურის ფარგლებში (2013 წლის მაისი) აზიის განვითარების ბანკის
პროექტის გუნდმა დაასრულა გზებისა და გზატკეცილების ჩეკლისტი, რომელიც დაამტკიცდა ADB-ის 
მთავარმა ოფიცერმა შესაბამისობის საკითხებში. კატეგორიზაციის ფურცელში პირდაპირ არ არის 

მითითებული, რომ ახალი მაგისტრალის რამდენიმე მონაკვეთი მდინარეში აშენდება. თუმცა, 
კატეგორიზაციის ფურცელში მოხსენიებულია "მდინარის ნაპირის მოპირკეთება", რომელიც 
იდენტიფიცირდა როგორც ეკოლოგიურად მგრძნობიარე ერთადერთი ასპექტი, რომელიც გულდასმით 

უნდა გაანალიზდეს მდინარის ნაპირის დაუცველი მონაკვეთების ეროზიის და არხის სტაბილურობის 

თვალსაზრისით. კატეგორიზაციის ფურცელი ადასტურებს, რომ ადგილი ექნება გზებით 

გადაკვეთილი სამდინარო გზების ზედაპირული წყლის ჰიდროლოგიურ ცვლილებებს. 

20. იმ პროექტებისთვის, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ გარემოზე ზემოქმედების A კატეგორია,

სავალდებულოა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ჩატარება. ვინაიდან პროექტს გარემოს 
ზემოქმედების B კატეგორია მიენიჭა, გზშ არ მომზადებულა. პროექტის ფარგლებში, ორი IEE ვარიანტი 

მომზადდა. პირველი 2013 წლის სექტემბერში შესრულდა. შესწორებული ვარიანტი, რომელიც 

ვიბრაციის და ხმაურის კვლევებს შეიცავს, 2015 წლის დეკემბერში გამოიცა. ორივე IEE ძალიან 

ამომწურავია და მთლიანად დააკმაყოფილებს გზშ მოთხოვნებს A კატეგორიის პროექტისთვის. თუმცა 
IEE–ს აკლია მდინარეზე ეკოლოგიური ზემოქმედების შეფასება, რომელსაც მდინარეში გზის 
მშენებლობა გამოიწვებს. საჭირო იქნებოდა მდინარის ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების მოკლე 

შეფასება მდინარის დინების ცვლილებისა და მდინარეში ჩასატარებელი მშენებლობის შედეგად. 

თუმცა, IEE შეიცავს ჰიდროლოგიურ შეფასებას. IEE–ს ასევე აკლია ზემოქმედების ზონაში მოქცეულ 

დაუცველ მოსახლეობაზე ზემოქმედების შეფასება (იხ. ამ ანგარიშის პარ.) 

21. რადგან პროექტი კლასიფიცირდება როგორც B კატეგორიის პროექტი, რომელიც ასევე

შეესაბამება საქართველოს გზშ კანონმდებლობას, გზშ სამუშაო ვერსია არ იქნა განხილული/ 
შემოწმებული შესაბამისობის მთავარი ოფიცრის მიერ და გამოქვეყნებული ADB ვებსაიტზე 120 დღით 

ადრე ტრანშის დამტკიცებამდე როგორც A კატეგორიის პროექტებისთვის არის საჭირო. (იხილეთ 
პარ.18, OM ნაწილი F1 / OP და პარ. 17, SPS დანართი 1.). IEE სამუშაო ვერსია დასრულდა და  ADB–ის 
ვებსაიტზე განთავსდა 2013 წლის სექტემბერში. MFF–ის მესამე ტრანში  2013 წლის ნოემბერში 
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დამტკიცდა. მგფ–მა IEE–ის სამუშაო ვერსია ქართულ ენაზე გადათარგმნა და ორივე – ქართული და 

ინგლისური ვარიანტი თავის ვებსაიტზე განათავსა 2013 წლის სექტემბერში. 2015 წელს შესწორებული 

IEE განთავსდა ADB–ის ვებსაიტზე. მგფ–ს ვებსაიტზე შესწორებული  IEE–ის ინგლისური ვარიანტი  

გამოქვეყნდა 2015 წლის დეკემბერში, ხოლო ქართული შესწორებული  IEE – 2016 წლის 15 აპრილს. 

22. SPS–ის თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების A კატეგორიის პროექტებისთვის სულ ცოტა ორი

კონსულტაციის ჩატარებაა საჭირო, ერთი გზშ–ის საველე სამუშაოს საწყის ეტაპზე და მეორე როდესაც 

გზშ ანგარიშის სამუშაო ვარიანტი ხელმისაწვდომია პროექტის მომზადების დროს და ADB–ის მიერ 

პროექტის შეფასებამდე. (იხ. პარ. 19, SPS დანართი 1.) მენეჯმენტის რეაგირებაში (პასუხში)  და IEE–ში 

ნათქვამია, რომ კონსულტაციები ჩატარდა 2013 წ.  IEE სამუშაო ვარიანტის თაობაზე. CRP–მ 

საპირისპირო ინფორმაცია მიიღო კონსულტაციის ხასიათის შესახებ და CRP–ს ამ ეტაპზე არ შეუძლია 

იმის თქმა, ჩატარდა თუ არა ეს კონსულტციები ADB–ის პოლიტიკის დაცვით.  CRP–ს ასევე არ 

შეუძლია ამ ეტაპზე  შეაფასოს რა კონსულტციები ჩატარდა პროექტის ციკლის დასაწყისში. 

მოსარჩელეები საუბრობენ მრავალ ინტერაქციაზე მგფ–თან და ადასტურებენ, რომ მათ ინფორმაცია 

მიიღეს დაგეგმილი პროექტის შესახებ 2013 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან. თუმცა 

ისინი წუხან, რომ არ მიუღიათ ხმაურის და ვიბრაციის ანგარიშის ასლი, რომელიც 2015 წლის მარტში 

დასრულდა და საბოლოო IEE–ში გაერთიანდა. მოსარჩელეები აცხადებენ, რომ მათ მგფ–ს სთხოვეს 

ანგარიშის ასლის მიწოდება. მგფ–მა მოსარჩელეები კონსულტაციაზე მოიწვია 2016 წლის 7 ივნისს 

გზშ–ს საკითხებზე როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ. 

(iii) შეუსაბამობა მოთხოვნასთან: შეფასდეს, შეიძლება თუ არა 

კონკრეტული ადამიანები და ჯგუფები განსხვავებულად და 

დისპროპორციულად დაექვემდებარონ ზემოქმედებას  

23. CRP–ს მიაჩნია, რომ არსებობს მტკიცებულება შეუსაბამობისა SPS პარ.8, დანართი 1–თან,

რომელიც აცხადებს: 

„გარემოსდაცვითი შეფასება შეისწავლის, რამდენად შესაძლებელია რომ კონკრეტულ პირებზე 

და ჯგუფებზე განსხვავებულად და დისპროპორციულად აისახოს პროექტის პოტენციური 

უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე მათი არახელსაყრელ მდგომარეობაში ცხოვრების, ან 

სოციალურად დაუცველი სტატუსის გამო, კერძოდ, ღარიბებზე, ქალებზე და ბავშვებზე, ასევე 

მკვიდრ მოსახლეობაზე. ასეთი პირის ან პირთა ჯგუფის იდენტიფიცირების შემთხვევაში 
გარემოსდაცვითი შეფასება რეკომენდაციას გაუწევს მიზნობრივ და დიფერენცირებულ 
ზომებს, რათა გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება დისპროპორციულად არ აისახოს მათზე“. 

24. ახალი გზა, რომელიც მდინარის გასწვრივ აშენდება, გაივლის რიგ საცხოვრებელ კორპუსებს,
რომლებიც 1960-იანი წლების შუა პერიოდში აშენდა მხედველობადაქვეითებული და სხვა 
უნარშეზღუდული პირების სახლთან. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა დღეს შერეულია, 
მდინარის გასწვრივ ასაშენებელ გზასთან მიმდებარე სახლებში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია 
მხედველობადაქვეითებული პირების წილი. მოსარჩელეთა კორპუსში ცხოვრობს რვა უსინათლო, ან 
სერიოზულად მხედველობადაქვეითებული პირი, ოთხი სხვა უნარშეზღუდული პირი და 18 ოჯახი, 

რომელიც სოციალურ დახმარებაზე ცხოვრობს. ხმაური გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის დროს 

შეიძლება დისპროპორციულად აისახოს მხედველობადაქვეითებულ პირებზე. მათ კორპუსთან 

დაგეგმილი ხმაურის ბარიერი საგრძნობლად შეამცირებს სინათლის შეღწევას და შესაძლოა მათი 

მხედველობა გააუარესოს. უნდა შეფასდეს კონკრეტული ზემოქმედება უნარშეზღუდულ პირებზე 

IEE–ის ვიბრაციისა და ხმაურის კვლევების ფარგლებში. 
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C. მტკიცებულება, რომ შეუსაბამობა ზიანს იწვევს  

25. პარ.179 თანახმად, „CRP უნდა დარწმუნდეს, რომ  ... (ii) არსებობს მტკიცებულება რომ

შეუსაბამობამ მიაყენა ან შეიძლება მიაყენოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი პროექტის 

ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს“;  

26. პროექტი ისეა დაგეგმილი, რომ ხმაურის დონეები მნიშვნელოვნად აღემატება ADB–ის მიერ

დადგენილ მაქსიმალურ დონეებს. ასეთი ხმაურის დონე – ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში - 
ზიანს მიაყენებს ადამიანებს. ეს ზიანი სავარაუდოდ დადგება სამშენებლო სამუშაოების 
დაიწყებისთანავე და გაგრძელდება, როდესაც გზა ამუშავდება – სატრანსპორტო მიმოსვლის გამო. ეს 

ზიანი შესაძლოა განსაკუთრებით საგრძნობი იყოს უსინათლო და სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებისთვის, რომლებიც გზასთან ახლოს მდებარე კორპუსში ცხოვრებენ. ზიანი უშუალოდ 

უკავშირდება შეუსაბამობას ADB სტანდარტებთან (ანუ, სამოქმედო პოლიტიკასა და პროცედურებთან). 

27. დამატებითი ზიანი შეიძლება დადგინდეს, როდესაც მდინარის ბიომრავალფეროვნების

შეფასება ჩატარდება, რომელიც აუცილებელი გახდება, თუ პროექტს მიენიჭა გარემოს ზემოქმედების A 
კატეგორია საყრდენი კედლის მდინარის კალაპოტში აშენების გამო.  

28. მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ მათ სახოვრებელ კორპუსს და ჯანმრთელობას შეიძლება

ზიანი მიადგეს ვიბრაციის ზემოქმედების შედეგად. ვიბრაციის კვლევებით არ დასტურდება შესაძლო 
ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე ან შენობაზე, რომელსაც სავარაუდოდ, გამოიწვევს გზის მშენებლობა 
და ექსპლუატაცია. CRP–მ განიხილა პროცესი, რომლითაც საკონსულტაციო ფირმა შეირჩა და 

კომპანიასთან ერთად იმსჯელა დასკვნებზე, ამ ეტაპზე იგი არ ვარაუდობს, რომ ვიბრაცია ზიანს 

გამოიწვევს. თუ ამ საჩივარს შემდგომში განიხილავენ გამოძიების პროცესში, CRP სთხოვს 
კვალიფიციურ ექსპერტს, რომ გადახედოს მეთოდოლოგიას და ვიბრაციის კვლევების საწყის 

მონაცემებს, რათა დარწმუნდეს, რომ კვლევა ჩატარდა კარგი პროფესიული სტანდარტების 

შესაბამისად. გარდა ამისა, ვიბრაციის კვლევა შეიცავს ვარაუდებს მშენებლობის დროს გამოყენებული 
აღჭურვილობის შესახებ და შენობასა და გზას შორის მანძილზე. თუ გამოყენებული იქნება ისეთი 

აღჭურვილობა, რომელიც უფრო ძლიერ ვიბრაციას ქმნის, ვიდრე ვიბრაციის კვლევაშია ნავარაუდევი; 

თუ შენობასა და გზას შორის  მანძილი შემცირდება, მაშინ ვიბრაციის ზემოქმედება გაიზრდება, რაც 

ზიანს გამოიწვევს. მომჩივანთა კორპუსის ცუდი მდგომარეობის გამო საჭიროა ვიბრაციის 

ზემოქმედების მკაცრი მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარება იმისათვის, რომ გზის მშენებლობამ და გამოყენებამ არ გამოიწვიოს შენობის მდგომარეობის 

და მაცხოვრებლების ჯანმრთელობის გაუარესება.  

VI. დასკვნა და რეკომენდაციები

29. CRP ამტკიცებს, რომ საჩივარი არ შედის იმ შეზღუდვებში (გამონაკლისებში), რომლებიც

აღნიშნულია ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის142–ე და 148–ე პარაგრაფებში. როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, CRP–ს მიაჩნია, რომ არსებობს prima facie მტკიცებულება შეუსაბამობისა ADB–ის 

ADB's სამოქმედო პოლიტიკასა და პროცედურებთან და prima facie მტკიცებულება, რომ ეს 

შეუსაბამობა სავარაუდოდ ზიანს მიაყენებს მომჩივნებს, როდესაც გზის მშენებლობა და გამოყენება 

დაიწყება.  

30. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 179–ე პარაგრაფის თანახმად CRP საჩივარს
დასაშვებად მიიჩნევს. ამრიგად, CRP რეკომენდაციას აძლევს საბჭოს ამ პროექტის შესაბამისობის 
განხილვის სანქცირებაზე. 



 

/S/Dingding Tang 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე 

/S/Lalanath de Silva 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის წევრი 

/S/Arntraud Hartmann 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის წევრი 
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18     დანართი 2   

მენეჯმენტის პასუხი 

აზიის განვითარების ბანკი მემორანდუმი 

ცენტრალური და დასავლეთ  

აზიის დეპარტამენტი 

გენერალური დირექტორის ოფისი 

ადრესატი:  დინდინგ ტანგს 

შესაბამისობის შეფასების პანელის თავმჯდომარე 

და, ამასთანავა, შესაბამისობის შეფასების პანელის ოფისის 

უფროსი 

ვისი გზით:  ვენცაი ცანგი (Wencai Zhang) 

ვიცე-პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 

გამომგზავნი:  შონ ო’სალივანი (Sean O’Sullivan) 

გენერალური დირექტორი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის  

დეპარტამენტი (CWRD) 

საგანი:  L 3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითaრების 

პროგრამა - ტრანში 3 - მენეჯმენტის პასუხი 

1. შესაბამისობის შეფასების პანელმა (CRP) მოითხოვა მენეჯმენტის პასუხი

შესაბამისობის შემოწმების მოთხოვნასთან დაკავშრებით, რომელიც

შესაბამისობის მიღების ოფიცერის (CRO) მიერ ზემოთ ხსენებულ საკითხთან

მიმართებაში გადაგზავნილი იქნა  CRP-ში  2016 წლის 14 მარტს.

2. აზიის განვითარების ბანკმა ჩაატარა გარემოს დაცვითი და განსახლების

მოთხოვნილი გარანტიების შემოწმება (due diligence). აზიის განვითარების

ბანკის შესაბამისი პოლიტიკისა და პროცედურების, კერძოდ გარანტიებთან

დაკავშირებული მოთხოვნების - 1. გარემოს დაცვასთან და გარანტიებთან

დაკავშირებული მოთხოვნები; 2. გარანტიების შესახებ პოლიტიკის
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არანებაყოფლობითი განსახლების ნაწილში წარმოდგენილი მოთხოვნები - 

დაცვის მტკიცებულებები წარმოდგენილია წინამდებარე მემორანდუმის 

დანართ 1-ში.  

3. საჩივარი ეხება 6.8 კმ თბილისი - რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო 

კვანძის (TRURL) მონაკვეთი 2-ის ქვეპროექტს, რომელიც ფინანსდება 2013 

წლის 25 ნოემბერს დამტკიცებული მდგრადი ურბანული ტრასნსპორტის 

საინვესტიო პროგრამის (SUTIP), ტრანში 3-ის (სესხი 3063) ფარგლებში. ტრანშს 

მიკუთვნებული აქვს კატეგორია A განსახლების ასპექტებში, B - გარემოს 

დაცვით ასპექტში, და C -  მკვიდრი მოსახლეობის ასპექტში. TRURL მონაკვეთი 

2-ის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა და მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოებზე კონტრაქტის შესყიდვის პროცესი. სამუშაოების დაწყება არ არის 

მოსალოდენელი 2016 წლის აგვისტომდე.  

4. საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში, TRURL-ი თავდაპირველად 

დაპროექტდა როგორც ერთი პროექტი, რომელიც ტრანში 2-ის ფარგლებში 

უნდა დაფინანსებულიყო. მაგრამ 2012 წელს, შეფასების ეტაპზე, მიღებული 

იქნა გადაწყვეტილება, მომხდარიყო პროექტის ეტაპებად დაყოფა, ფონიჭალას 

რაიონში (მონაკვეთი 2) ტრასირების ალტერნატივების შესწავლის მიზნით, 

რადგან ამ მონაკვეთზე არსებული გზის განახლება იწვევდა ფართო 

მასშტაბიან არანებაყოფლობით განსახლებას. შედეგად, SUTIP-ის ტრანში 2-ის 

ფარგლებში, რომელიც 2012 წლის აგვისტოში დამტკიცდა, მოხდა მხოლოდ 

მონაკვეთი 1-ისა და 3-ის დაფინანსება. SUTIP-ის ტრანში 3-ისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდა TRURL-ის 

მონაკვეთი 2-ის ტრასირების ალტერნატივების მრავალკრიტერიუმიანი 

ანალიზი; ანალიზის საფუძველზე მთავრობამ 2013 წლის აპრილში შეარჩია 

დღევანდელი ტრასირების ვარიატი, რომელსაც გააჩნია ყველაზე მცირე 

ჯამური სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედება. 

5. აზიის განვითარების ბანკს ესმის, რომ საჩივრები შესაძლოა პროექტის 

ნებისმიერ ეტაპზე წამოიჭრას; ამასთან, საჩივრებზე რეაგირების, 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და გარემოსდაცვითი მონიტორინგის 

პროცესები ერთობლივად უზრუნველყოფს იმ საკითხების გადაჭრას, 

რომლებიც მომავალში შეიძლება წამოიჭრას.  

6. აზიის განვითარების ბანკის გუნდი გააგრძელებს დიალოგსა და აქტიურ 

კონსულტაციებს მომჩივანებთან. მენეჯმენტი მზადაა, CRP-ის წარუდგინოს 

დამატებითი განმარტებები და მასალები, ასეთი მოთხოვნის არსებობის 

შემთხვევაში.  

7. მენეჯმენტის პასუხის მხარდაჭერის მიზნით, დანართ 2-ში წარმოდგენილია 

პროექტთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია და პროექტის მიმდინარე 

სტატუსი. დანართ 3-ში მოცემულია კომენტარები საჩივრის წერილზე. დანართ 
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4-ში წარმოდგენილია ადგილმდებარეობის რუკა და სქემატური აღწერილობა. 

დანართ 5-სა და დანართ 6 -ში მოცემულია ინფორმაცია მომჩივანებსა და 

აზიის განვითარების ბანკს შორის კომუნიკაციების შესახებ.  

დანართები:  

1. შესაბამისობა აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკის განაცხადსა და

საოპერაციო სახელმძღვანელოს ნაწილ F1-თან.

2. ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ და პროექტის მიმდინარე სტატუსი.

3. კომენტარები საჩივრის წერილზე.

4. ადგილმდებარეობის რუკა და სქემატური აღწერილობა: მომჩივანის შენობა,

ქვეპროექტი 3D-ის რენდერი და არსებული მდგომარეობის ამსახველი

სურათები.

5. საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის სახელზე, თარიღი - 2015 წლის 25

ნოემბერი (ინგლისური თარგმანი და ქართულის ვარიანტი).

6. აზიის განვითარების ბანკის საპასუხო წერილი, თარიღი - 2015 წლის 25

ნოემბერი (პასუხი 2015 წლის 9 ნოემბრით დათარიღებულ წერილზე).

ასლი ეგზავნებათ შემდეგ პირებს:  

მეთიუ ფოქსი (Matthew Fox), აღმასრულებელი დირექტორი, ავსტრალიის, 

აზერბაიჯანის, კამბოჯიის, საქართველოს, ჰონ-კონგის, ჩინეთის, კირიბატის, 

მიკრონეზიის, ნაურუს, პალაუს, სოლომონის კუნძლების და ტუვაკუს 

წარმომადგენელი; 

ჰონგ ვაი (Hong Wei), გენერალური დირექტორის მოადგილე, CWRD (ცენტრალური 

და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი) 

იონ იე (Yong Ye), დირექტორი, CWUW (ურბანული განვითარებისა და წყლის 

განყოფილება) 

ნიანშან ცანგი (Nianshan Zhang), მრჩეველი და უფროსი, CWOD-PSG  

იესიმ ელჰან-კაიალარი (Yesim Elhan-Kayalar), ქვეყნის დირექტორი, რეზიდენტი 

მისია საქართველოში. 
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შესაბამისობა აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკის განაცხადსა და საოპერაციო 

სახელმძღვანელოს ნაწილ F1-თან 

A. კატეგორიზაცია 

გარემოს დაცვა არანებაყოფლობითი განსახლება 

- გარემოს დაცვითი კატეგორია: B 

- პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასების 

პროექტის გამოქვეყნება მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე 2013 

წლის 3 სექტემბერს და აზიის განვითარების 

ბანკის ვებ-გვერდზე- 2013 წლის 4 

სექტემბერს 

- პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასების 

საბოლოო ვერსიის გამოქვეყნება 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-

გვერდზე 2015 წლის 28 დეკემბერს და აზიის 

განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე- 2016 

წლის 26 იანვარს 

- არანებაყოფლობითი განსახლების 

კატეგორია B 

- LARP-ის (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა) პროექტის გამოქვეყნება 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-

გვერდზე 2013 წლის 25 აგვისტოს და აზიის 

განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე- 2013 

წლის 10 სექტემბერს. 

- LARP a-ის (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა) საბოლოო ვერსიის 

(განხორციელებისთვის მზა) გამოქვეყნება 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-

გვერდზე და აზიის განვითარების ბანკის 

ვებ-გვერდზე- 2014 წლის 30 ოქტომბერს. 

- LARP b-ის (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა) საბოლოო ვერსიის 

(განხორციელებისთვის მზა) გამოქვეყნება 

მუნიციპალური  განვითარების ფონდის 

ვებ-გვერდზე 2015 წლის 8 ოქტომბერს და 

აზიის განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე- 

2015 წლის 8 ოქტომბერს. 

შენიშვნა: 2014 წლის ივლისში მიღებული 
იქნა გადაწყვეტილება LARP-ი 
დაყოფილიყო LARP a-დ და LARP b-დ, 
LARP b-ს მომზადებისთვის მეტი დროის 
გამოყოფის მიზნით (რაც მოიცავს 
ფონიჭალას მონაკვეთს, საცხ0ვორებელი 
ბინების კორპუსების გასწვრივ). 
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B. შესაბამისობა აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკის განაცხადსა (SPS) და 

საოპერაციო სახელმძღვანელოს ნაწილ F1-თან  

SPS პოლიტიკის პრინციპები (გარემოს დაცვა) კომენტარი 

1. რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე

გამოიყენეთ სკრინინგის პროცესი

თითოეული შემოთავაზებული

პროექტისთვის, გარემოს შეფასების

შესატყვისი მასშტაბისა და ტიპის

განსაზღვრის მიზნით, რათა პოტენციური

ზემოქმედებებისა და რისკების

შესაბამისად განხორციელდეს შესაბამისი

შესწავლა.

შევსებული იქნა REA საკონტროლო 

ჩამონათვალი (2013 წლის 9 მაისი). 

მოხდა პროექტის შემდეგი კატეგორიზაცია 

- გარემოსდაცვითი კატეგორია B 

(კატეგორიზაციის ფორმა 

დათარიღებულია 2013 წლის 9 მაისით) და 

დამოწმებულია მთავარი შესაბამისობის 

ოფიცრის მიერ, SDCC. 

პროექტის ზემოქმედებები ობიექტ-

სეციფიურია, და შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას შემამსუბუქებელი 

ღონისძიებები. 

რეკომენდირებული იქნა პირველადი 

გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება.  

2. გარემოსდაცვითი შეფასება ჩაატარეთ

თითოეული შემოთავაზებული

პროექტისთვის, რათა მოხდეს

პოტენციური პირდაპირი, არაპირდაპირი,

კუმულატიური და გამოწვეული

ზემოქმედებებისა და რისკების

იდენტიფიცირება, რომლებიც ეხება

ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციო-

ეკონომიკურ (რაც მოიცავს საცხოვრებელ

გარემოზე ზემოქმედებას გარემოს გზით,

ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას,

მოწყვლად ჯგუფებს და გენდერულ

საკითხებს), და ფიზიკურ კულტურულ

რესურსებს პროექტის ზემოქმედების

არეალის კონტექსტში. შეაფასეთ

პოტენციური ტრანსსასაზღვრო და

გლობალური ზემოქმედებები, კლიმატის

ცვლილების ჩათვლით. საჭიროების

შემთხვევაში, გამოიყენეთ სტრატეგიული

გარემოსდაცვითი შეფასება.

გარემოსდაცვითი შეფასება 

განხორციელებულია. 

მოხდა ჰაერის ხარისხის, ხმაურისა და 

ვიბრაციის იდენტიფიცირება იმ 

ზემოქმედებებად, რომლებიც 

კონკრეტული პროექტის არეალის სოციო-

ეკონომიკურ გარემოს ახასიათებს, მოხდა 

ამ ზემოქმედებების შეფასება.  

2013 წელს მომზადდა პირველადი 

გარემოსდაცვითი შეფასების პროექტი, 

ანგარიში აზიის განვითარების ბანკის ვებ 

გვერდზე 2013 წლის 4 სექტმბერს 

გამოქვეყნდა. 

პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასების 

საბოლოო ვერსია (რომელიც მოიცავს 

ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევის 

შედეგებსა და რეკომენდაციებს) აზიის 

განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე 2016 

წლის 26 იანარსგამოქვეყნა. 

ორივე ზემოთ ხსენებული პირველადი 

გარემოსდაცვით შეფასების ანგარიში ასევე 

გამოქვეყნდა მუნიციპალური 
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განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე.  

3. შეისწავლეთ პროექტის მდებარეობის,

დიზაინის, ტექნოლოგიის და

კომპონენტების ალტერნატივები და მათი

პოტენციური გარემოზე და სოციალური

ზემოქმედებები და დოკუმენტურად

დაასაბუთეთ კონკრეტული

ალტერნატიული შემოთავაზების შერჩევა.

ასევე განიხილეთ პროექტის არ

განხორციელების ალტერნატივაც.

ეკონომიკური და ტექნიკური შეფასების 

ფარგლებში განხორციელდა მთელი გზის 

(გზის TRURL მონაკევეთები 1, 2 და 3) 

დეტალური ანალიზი. თუმცა 6.8 კმ 

მონაკვეთი 2-ისთვის (SUTIP ტრანში 3), 

პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასების 

ფარგლებში მოხდა რამდენიმე 

შემოთავაზებული ტრასირების ვარიანტის 

ანალიზი. მონაკვეთი 2-ისთვის შეირჩა 

ყველაზე მცირე სოციალური და 

გარემოსდაცვითი ზემოქმედების მქონე 

ტრასირების ალტერნატივა. 

4. თავიდან აიცილეთ საზიანო ზემოქმედება

და თუ ამგვარი საზიანო ზემოქმედების

თავიდან აცილება შეუძლებელია,

მინიმუმამდე დაიყვანეთ, შეამსუბუქეთ

ამგვარი ზემოქმედება და განამტკიცეთ

დადებითი ზემოქმედება

გარემოსდაცვითი დაგეგმვის და მართვის

გზით. მოამზადეთ გარემოსდაცვითი

მართვის გეგმა (EMP), რომელიც მოიცავს

შემოთავაზებულ შემამსუბუქებელ

ღონისძიებებს, გარემოსდაცვითი

მონიტორინგისა და ანგარიშგების

მოთხოვნებს, დაკავშირებულ

ინსტიტუციონალურ ან ორგანიზაციულ

საკითხებს, შესაძლებლობების გაზრდისა

და ტრეინინგის ღონისძიებებს,

განხორციელების განრიგს,

ხარჯთაღრიცხვას, და შესრულების

ინდიკატორებს. EMP-ის მომზადებისას

ძირითად გასათვალისწინებელ

საკითხებში შედის მესამე პირებზე

პოტენციურად საზიანო ზემოქმედების

შემსუბუქება უმნიშვნელო ხასიათის

ზიანამდე, და „დამაბინძურებელი იხდის“

პრინციპი.

IEE-ს ფარგლებში მოხდა ზემოქმედებების 

შეფასება; ამასთან მოხდა ზოგადად 

მშენებლობასთან დაკავშირებული 

ზემოქმედებების, ასევე, კონკრეტულად 

პროექტთან დაკავშირებული ჰაერში 

გამონაბოლქვის, ხმაურისა და ვიბრაციის 

ზემოქმედებების შემამსუბუქებელი 

ღონისძიებების შეფასება. კონკრეტული 

ობიექტისთვის მომზადებული EMP-ში 

გათვალისწინებულია მშენებლობის 

ეტაპზე ხმაურისა და ვიბრაციის 

სანდარტების მარგინალური გადაჭარბება 

გარკვეულ ლოკაციებზე. IEE ასკვნის, რომ 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების 

პირობებში პროექტს არ გააჩნია 

ოპერაციების ეტაპის ნარჩენი 

ზემოქმედებები. 

EMP-ი მომზადდა IEE ანგარიშის 

ფარგლებში. 

მიღებული პრაქტიკის შესაბამისად, IEE 

მოიცავს მოთხოვნას, რომლის შესაბამისად 

კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს EMP 

კონკრეტული ობიექტისთვის, რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნება ობიექტებისა 

და ბანაკების სპეციფიური 

მახასიათებლები. 

IEE-ს საჯარო კონსულტაციების 

პროცესში, პრობლემად იქნა 
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დასახელებული ხმაური და ვიბრაცია; 

თემმა პრობლემად დაასახელა 

მრავალსართულიანი შენობის 

სტრუქტურულ მთლიანობაზე პროექტის 

ზემოქმედებები. IEE-ს საბოლოო ვერსია 

მომზადდა ხმაურისა და ვიბრაციის 

დეტალური შესწავლის შედეგების და 

მომზადებული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით (კვლევა 

მითითებულია IEE-ში), რაც იმას 

ადასტურებს, რომ პროექტი არ გამოიწვევს 

ზემოქმედებას გზის გასწვრივ მდებარე 

მრავალსართულიან კორპუსებში 

მცხოვრები პირების უსაფრთხოებაზე და, 

ოპერაციების განხორციელების პროცესში 

ხდება ხმაურის სტანდარტების დაცვა. 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებები შემდეგი 

ხასიათისა იყო: 

 დეტალური პროექტი, რომელიც

მოიცავს შემდეგს: ხმაურის 

პერმანენტული ბარიერების ზომა, 

მდებარეობა და ტიპი 

(გამჭვირვალე). 

 მშენებლობის ეტაპზე ხმაურის

დროებითი ბარიერების 

დეტალური სიგრძე და 

მდებარეობა. 

 გარკვეული კორპუსზე უნებართვო

მიშენებების გამაგრება (ზოგიერთ 

კორპუსზე დაფიქსირებული იქნა 

უნებართვო სტრუქტურები, 

რომელთა აშენება მოხდა შენობაზე 

მიშენების სახით, საცხოვრებელი 

ფართის მომატების მიზნით). 

 არეალების გასწვრივ სიჩქარის

ზუსტი შეზღუდვები 

 (გათვალისწინებული იქნა, მაგრამ

არა მოთხოვნილი/მიღებული, 

ფანჯრების ორმაგი შემინვა).   

5. ჩაატარეთ კარგად გააზრებული

კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ

მყოფ პირებთან და ხელი შეუწყვეთ მათ

ინფორმირებულ მონაწილეობას

კონსულტაციებში. პროექტის

კარგად გააზრებული საჯარო 

კონსულტაციები განხორციელდა 2013-

2015 პერიოდში.  

თარიღები: 
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მომზადების ადრეულ ეტაპზე ჩართეთ 

დაინტერესებული პირები, 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების და 

შესაბამისი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ჩათვლით და 

უზრუნველყავით გადაწყვეტილების 

მიმღები პირების მიერ მათი პოზიციების 

და წამოჭრილი პრობლემური 

საკითხების ცოდნა და გათვალისწინება. 

განაგრძეთ კონსულტაციები 

დაინტერესებულ მხარეებთან პროექტის 

განხორციელების მთელი პროცესის 

განმავლობაში, გარემოსთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობისას 

ამგვარი საჭიროების წამოჭრის 

შემთხვევაში. შექმენით საჩივრებზე 

რეაგირების მექანიზმი, რათა 

შესაძლებელი გახდეს ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირების პრობლემების და 

პროექტის განხორციელებლისას 

გარემოსთან დაკავშირებული ასპექტების 

შესახებ საჩივრების მიღება და მათი 

გადაჭრის ხელშეწყობა. 

2013 წლის ივლისიდან აგვისტომდე 

(კონსულტაციები პირველად 

გარემოსდაცვით შეფასებასთან 

დაკავშირებით) 

2014 წლის დეკემბერი - დამატებითი 

კონსულტაციები პირველად 

გარემოსდაცვით შეფასებასთან 

დაკავშირებით.  

2015 წლის სექტემბერი - კონსულტაციები 

მრავალსართულიანი კორპუსის 

მაცხოვრებლებთან. 

 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი 

შესულია IEE-ში და დაიწყებს მუშაობას 

პროექტის საქმიანობების დაწყების 

შემდეგ. პროექტის საქმიანობების 

დაწყებამდე პროექტის კონტექსტში ყველა 

გარემოსთან დაკავშირებული 

პრობლემური საკითხის/ უკუკავშირის 

განხილვა ხდება საჯარო და სათემო 

კონსულტაციების გზით. 

 

IEE-ს დასრულება მოხდა ხმაურისა და 

ვიბრაციის შესწავლის შემდეგ; მოცემული 

კვლევის შედეგად კი დადგინდა, რომ 

პროექტს არ ექნება უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება 

მრავალსართულიანი კორპუსის 

მაცხოვრებლებზე. მოხდა 

რეკომენდაციების მომზადება დამატებით 

შემამსუბუქებელ ღონისძიებებთან 

დაკავშირებით თემის მიერ წამოჭრილი 

საკითხების მოგვარების მიზნით. შემდეგ 

მოხდა IEE-ს გასაჯაროება IEE-ს საბოლოო 

ვერსიის სახით მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე 2015 

წლის 28 დეკემბერს და აზიის 

განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე 2016 

წლის 26 იანვარს. 

6. მოახდინეთ პირველადი 

გარემოსდაცვითი შეფასების (გარემოს 

დაცვითი მართვის გეგმის (EMP) 

ჩათვლით) პროექტის დროული 

გამოქვეყნება, პროექტის შეფასებამდე, 

IEE გამოქვეყნებული იქნა პროექტის 

შეფასებამდე 2013 წლის 3 და 4 სექტემბერს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდისა 

და აზიის განვითარების ბანკის ვებ 

გვერდებზე (შესაბამის თარიღებში). 
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ხელმისაწვდომ ადგილას და იმ ფორმითა 

და ენით (ენებით), რომელიც გასაგებია 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისა და 

სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

მოახდინეთ გარემოსდაცვითი შეფასების 

საბოლოო ვერსიის და მასში შეტანილი 

ცვლილებების, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში, გასაჯაროება და 

უზრუნვეყავით მათი ხელმისაწვდომობა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისა და 

სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

 

IEE-ს დასრულება მოხდა ხმაურისა და 

ვიბრაციის შესწავლის შემდეგ; მოცემული 

კვლევის შედეგად კი დადგინდა, რომ 

პროექტს არ ექნება უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება 

მრავალსართულიანი კორპუსის 

მაცხოვრებლებზე. მოხდა 

რეკომენდაციების მომზადება დამატებით 

შემამსუბუქებელ ღონისძიებებთან 

დაკავშირებით თემის მიერ წამოჭრილი 

საკითხების მოგვარების მიზნით. შემდეგ 

მოხდა IEE-ს გასაჯაროება IEE-ს საბოლოო 

ვერსიის სახით მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე 2015 

წლის 28 დეკემბერს და აზიის 

განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე 2016 

წლის 26 იანვარს. 

7. განახორციელეთ გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმა (EMP) და მოახდინეთ 

მისი ეფექტურობის მონიტორინგი. 

პროექტით გათვალისწინებული 

სამშენებლო სამუშაოები ჯერ არ 

დაწყებულა. გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის გეგმა წარმოადგენს IEE-ს 

ნაწილს. 

8. არ განახორციელოთ პროექტის 

აქტივობები კრიტიკული ჰაბიტატის 

არეალებში, გარდა შემდეგი 

შემთხვევებისა ა) არ აქვს ადგილი 

კრიტიკულ ჰაბიტატზე საზიანო 

ზემოქმედებას, რამაც შესაძლოა 

გამოიწვიოს ჰაბიტატის ფუნქციონირების 

შესაძლებლობის გაუარესება; ბ) არ აქვს 

ადგილი აღიარებული გადაგვარების 

საშიშროების წინაშე ან კრიტიკული 

საშიშროების წინაშე არსებული 

სახეობების რაოდენობრივ შემცირებას; გ) 

ყველა უფრო მცირე ხასიათის 

ზემოქმედება აცილებულია. თუკი 

პროექტი მდებარეობს იურიდიულად 

დაცულ ტერიტორიაზე, განახორციელეთ 

დამატებითი პროგრამები, რომლებიც 

მიზნად ისახავს დაცული ტერიტორიის 

კონსერვაციული მიზნების ხელშეწყობასა 

და განმტკიცებას. ბუნებრივი 

ჰაბიტატების არეალებში არ უნდა 

პროექტი არ მდებარეობს კრიტიკული 

ჰაბიტატის არეალში. 
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ჰქონდეს ადგილი მნიშვნელოვანი 

ხასიათის გარდაქმნებს ან დეგრადაციას, 

გარდა შემდეგი შემთხვევებისა ა) არ 

არსებობს ალტერნატივები; ბ) პროექტის 

საბოლოო შედეგები მნიშვნელოვნად 

აღემატება გარემოსდაცვით ხარჯებს; და 

გ) ნებისმიერი გარდაქმნა ან დეგრადაცია 

შესატყვისად არის შემსუბუქებული. 

განახლებადი ბუნებრივი რესურსების 

გამოყენებისას, განვითარებისას და 

მართვისას გამოიყენეთ პრევენციული 

მიდგომები.  

9. გამოიყენეთ დაბინძურების პრევენციისა 

და მართვის ტექნოლოგიები და  

პრაქტიკები. რომლებიც შეესაბამება 

საერთაშორისოდ აღიარებულ საუკეთესო 

პრაქტიკებს, რაც ასახულია 

საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ 

სტანდარტებში, როგორიცაა მსოფლიო 

ბანკის ჯგუფის გარემოსდაცვითი, 

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელო მითითებები. 

გამოიყენეთ უფრო სუფთა წარმოების 

პროცესები და ენერგიის ეფექტიანად 

გამოყენების კარგი მიდგომები. თავიდან 

აიცილეთ დაბინძურება ან თუკი 

დაბინძურების თავიდან აცილება 

შეუძლებელია, მინიმუმამდე დაიყვანეთ 

ან მართეთ/აკონტროლეთ 

დამაბინძურებელი ემისიების  და 

გამონაბოლქვების ინტენსივობა ან 

სიმძლავრე, რაც მოიცავს სათბური 

გაზების პირდაპირ და არაპირდაპირ 

ემისიებს, ნარჩენების წარმოქმნას და 

წარმოების, ტრანსპორტირების, 

დამუშავების და შენახვის პროცესში 

სახიფათო მასალების გამოყოფას. არ 

გამოიყენოთ სახიფათო მასალები, 

რომლებიც ექვემდებარება 

საერთაშორისო აკრძალვებს ან მათი 

გამოყენების შეჩერებას. შეიძინეთ, 

გამოიყენეთ და მართეთ პესტიციდები 

მავნებლების მართვის ინტეგრირებული 

მიდგომების გამოყენებით და შეამცირეთ 

განისაზღვრა პროექტთან დაკავშირებული 

კონკრეტული ზემოქმედებები ჰაერში 

გაონაბოლქვებისთვის, ხმაურისა და 

ვიბრაციისთვის. დაცულია ჰაერში 

გამონაბოლქვზე დაწესებული როგორც 

ევრო კავშირის ისე საქართველოს 

სტანდარტები. ხმაურის შემთხვევაში, 

გამოყენებული იქნა ქართული ეროვნული 

სტანდარტები იმ საცხოვრებელი 

ტერიტორიებისთვის, რომლებიც 

მდებარეობს გზების და რკინიგზების 

მახლობალად, რადგან სწორედ ეს 

სტანდარტებია აქტუალური 

პროექტისთვის. ვიბრაციის შემთხვევაში, 

გამოყენებული იქნა გერმანული 

სტანდარტები. მოხდა შემამსუბუქებელი 

ღონისძიებების შესწავლა და 

შემოთავაზება.  
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დამოკიდებულება სინთეტურ ქიმიურ 

პესტიციდებზე. 

10. უზრუნველყავით მუშა ხელი უსაფრთხო 

და ჯანსაღი სამუშაო პირობებით და 

მოახდინეთ უბედური შემთხვევების, 

ტრამვების და დაავადებების პრევენცია. 

ჩამოაყალიბეთ პრევენციული და 

საგანგებო მდგომარეობისთვის მზაობისა 

და რეაგირების ზომები, რათა მოხდეს 

ადგილობრივ საზოგადოებაზე საზიანო 

ზემოქმედებებისა და ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების რისკების თავიდან 

აცილება, თუ თავიდან აცილება 

შეუძლებელია, მოახდინეთ ამ 

ზემოქმედებებისა და რისკების 

შემსუბუქება. 

პროექტის სამშენებლო სამუშაოები ჯერ არ 

დაწყებულა. პროფესიული 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

(OHS) ღონისძიებები შეტანილია 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმაში. 

11. მოახდინეთ ფიზიკური კულტურული 

რესურსების კონსერვაცია და თავიდან 

აიცილეთ მათი დაზიანება ან 

განადგურება, საველე კვლევების 

გამოყენების გზით, რომლებსაც გარემოს 

შეფასების პროცესში ახორციელებენ 

კვალიფიციური და გამოცდილი 

ექსპერტები. გაითვალისწინეთ, 

„შემთხვევითი აღმოჩენების“ 

პროცედურების გამოყენება, რომლებიც 

მოიცავს წინასწარ დამტკიცებულ 

მართვისა და კონსერვაციის მიდგომას იმ 

მასალებისთვის, რომლებიც შეიძლება 

აღმოჩენილი იქნას პროექტის 

განხორიციელების პროცესში. 

არ წარმოადგენს პრობლემას პროექტის 

არეალში. 

 

საოპერაციო სახელმძღვანელოს F1-თან (OM F1) შესაბამისობა 

OM F1-ს პარამეტრები შესაბამისობა 

1. სკრინინგი და კატეგორიზაცია შესრულებულია, პროექტი მიეკუთვნება 

კატეგორია B-ს. კატეგორიზაციის ფორმა 

დათარიღებულია 2013 წლის 9 მაისით. 

2. პროექტის დიზაინი და მომზადება  

ა) გარემოს და სოციალური 

ზემოქმედების შეფასებები და გეგმები 

მომზადებულია IEE 

ბ) ინფორმაციის გასაჯაროება მომზადებულია IEE 

გ) კონსულტაცია და მონაწილეობა კონსულტაციები ჩატარებულია და 
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ჩაწერილია შესაბამისი ფორმით 

დ) პროექტის შეფასება მოხდა შემდეგის დადასტურება: EMP-ში 

რეკომენდირებული საგარანტიო 

ღონისძიებები გათვალისწინებულია 

პროექტში; მუნიციპალური განვითარების 

ფონდს გააჩნია EMP-ის განხორციელების 

შესაძლებობები და EMP-ის 

განსახორციელებლად განსაზღვრულია 

დაფინანსება. 

ე) ანგარიში და პრეზიდენტის 

რეკომედაციები 

მომზადებულია შესაბამისი პარაგრაფი, 

თან ერთვის IEE-ს (PRF ანგარიში) 

 

C. აზიის განვითარების ბანკის სოციალური გარანტიების მოთხოვნებისა და 

საოპერაციო სახელმძღვანელოს F1 ( OM F1) დაცვა 

SPS მოთხოვნები (LARP -მიწის შესყიდვისა 

და განსახლების გეგმა) 

კომენტარი 

1. ადრეულ ეტაპზე განახორციელეთ 

პროექტის სკრინინგი წარსული, 

ამჟამინდელი და მომავალი 

არანებაყოფლობითი განსახლებების 

ზემოქმედებებისა და რისკების 

განსაზღვრის მიზნით. განსაზღვრეთ 

განსახლების დაგეგმვის მასშტაბები 

იძულებით გადაადგილებული პირების 

გამოკითხვის ან/ და აღწერის გზით, რაც 

მოიცავს გენდერულ ანალიზს, რაც 

კოკრეტულად უკავშირდება 

განსახლების ზემოქმედებასა და 

რისკებს. 

პროექტის მომზადებისა და LARP-ის 

მომზადების პროცესში. საოპერაციო 

სახელმძღვანელოს ნაწილი F1/OP-ის 

შესაბამისად. 

2.  ჩაატარეთ კარგად გააზრებული 

კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფ პირებთან, მასპინძელ თემებთან, 

და შესაბამის არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან. ყველა იძულებით 

გადაადგილებულ პირს მიაწოდეთ 

ინფორმაცია ფულადი დახმარებისა და 

განსახლების ვარიანტების შესახებ. 

უზრუნველყავით მათი მონაწილეობა 

განსახლების პროგრამების დაგეგმვაში, 

განხორციელებაში, და მონიტორინგსა 

და შეფასებაში. ყურადღება 

გაამახვილეთ მოწყვლადი ჯგუფების, 

იხილეთ კონსულტაციების განრიგი 

(ქვემოთ). სოციო-ეკონომიკურ კვლევაში 

მოხდა მოწყვლადი პირების 

იდენტიფიცირება და შესაბამისი 

ღონისძიებები კონკრეტულად განისაზღვრა 

LARP-ში. განმახორციელებელმა სააგენტომ 

(EA) შექმნა საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმი საოპერაციო სახელმძღვანელოს 

ნაწილი F1/OP-ის შესაბამისად. 

 

2013 წლის ივლისი - ხუთი შეხვედრა 

ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან (8, 9, 10, 12 

და 13 ივლისი, 2013 წელი); ერთი შეხვედრა 
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განსაკუთრებით კი სიღარიბის ზღვარს 

ქვემოთ მყოფი პირების, უმიწო, 

ხანშიშესული პირების, ქალებისა და 

ბავშვების და მკვიდრი მოსახლეობის 

საჭიროებებზე, ასევე იმ პირების 

საჭიროებებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ 

მიწაზე ოფიციალური საკუთრება; 

უზრუნველყავით მათი მონაწილეობა 

კონსულტაციებში. ჩამოაყალიბეთ 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, 

რათა უზრუნველოფილი იქნას 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისგან 

პრობემური საკითხების შესახებ 

ინფორმაციის მიღება და მათი 

გადაჭრის ხელშეწყობა. ხელი შეუწყვეთ 

იძულებით გადაადგილებული 

პირებისა და მათი მასპინძელი 

მოსახლეობის სოციალურ და 

კულტურულ დაწესებულებებს. იმ 

შემთხვევაში, თუ განსახლების 

ზემოქმედებები და რისკები ძლიერ 

კომპლექსური და მგრძნობიარე 

ხასიათისაა, კომპენსაციისა და 

განსახლების გადაწყვეტილებებს წინ 

უნდა უსწრებდეს სოციალური 

მომზადების ფაზა. 

 

ბიზნესების მფლობელებთან და 

ოპერატორებთან (2013 წლის 18 ივლისი). 

2013 წლის 17 აგვისტო - შეხვედრა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან. 

2015 წლის 15 სექტემბერი - 

მრავალსართულიანი კორპუსების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრა. 

2015 წლის 10 ოქტომბერი- 

მრავალსართულიანი კორპუსების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრა პროექტის 

განხორციელების ადგილზე. 

 

საჯარო კონსულტაციები დეტალურად 

არის აღწერილი და დოკუმენტურად 

წარმოდგენილი LARP-ში. 

3. მოახდინეთ ყველა იძულებით 

გადაადგილებული პირების საარსებო 

გარემოს გაუმჯობესება ან მინიმუმ 

აღდგენა შემდეგი გზებით: ა) 

შესაძლებლობის შემთხვევაში, მიწაზე 

დაფუძნებული განსახლების 

სტრატეგიები, როდესაც ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი პირის საარსებო გარემო 

მიწაზეა დაფუძნებული ან ფულადი 

კომპენსაცია მიწის ჩასანაცვლებელი 

ღირებულებით, როდესაც მიწის 

დაკარგვა არ აუარესებს საარსებო 

პირობებს; ბ) აქტივების სწრაფი 

ჩანაცვლება იგივე ან უფრო მაღალი 

ღირებულების აქტივებზე წვდომით; გ) 

იმ აქტივების სრული ჩანაცვლების 

ღირებულების სწრაფი კომპენსაცია, 

LARF (მიწის შესყოდვისა და განსახლების 

ჩარჩო) და LARP (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა) მომზადებულია SPS-ის 

შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES 

(გარემოსა და გარანტიების განყოფილება)-

ის მიერ. LARP-ი განხორცილების 

პროცესშია. 
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რომელთა აღდგენა შეუძლებელია; და 

დ) დამატებითი შემოსავლები და 

მომსახურებები სარგებლების 

განაწილების სქემებისა საშუალებით, 

თუ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს. 

4. უზრუნველყავით ფიზიკურად და 

ეკონომიკურად იძულებით 

გადაადგილებული პირები აუცლებელი 

დახმარებით, რაც მოიცავს შემდეგს: ა) 

თუკი ადგილი აქვს რელოკაციას, 

უზრუნველყოფილი უფლება 

რელოკაციის მიწაზე, უკეთესი 

საცხოვრებელი სახლი განსახლების 

ადგილას, დასაქმებისა და წარმოების 

შესაძლებლობებზე შესაბამისი 

წვდომით; განსახლებული პირების 

ეკონომიკური და სოციალური 

ინტეგრაცია მათ მასპინძელ თემებში, 

და პროექტის სარგებლების მასპინძელ 

თემებზე გავრცელება; ბ) გარდამავალი 

მხარდაჭერა და დახმარება 

განვითარებაში, როგორიცაა მიწის 

განაშენიანება, საკრედიტო 

საშუალებები, ტრეინინგი ან დასაქმების 

შესაძლებლობები; და გ) საჭიროებისდა 

მიხედვით, სამოქალაქო 

ინფრასტრუქტურა და თემის 

მომსახურებები  

LARF (მიწის შესყოდვისა და განსახლების 

ჩარჩო) და LARP (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა) მომზადებულია SPS-ის 

შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES 

(გარემოსა და გარანტიების განყოფილება)-

ის მიერ. LARP-ი განხორცილების 

პროცესშია. 

5. გააუმჯობესეთ იძულებით 

გადაადგილებული ღარიბი და სხვა 

მოწყვლადი ჯგუფების, ქალების 

ჩათვლით, ცხოვრების სტანდარტები 

სულ მცირე ეროვნულ მინიმალურ 

სტანდარტებამდე. სოფლად 

უზრუნველყავით ისინი მიწაზე და 

რესურსებზე კანონიერი და 

ხელმისაწვდომი წვდომით, და ქალაქად 

- უზრუნველყავით ისინი შესატყვისი 

შემოსავლის წყაროებითა და 

ადექვატურ საცხოვრებელზე კანონიერი 

და ხელმისაწვდომი წვდომით. 

LARF (მიწის შესყოდვისა და განსახლების 

ჩარჩო) და LARP (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა) მომზადებულია SPS-ის 

შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES 

(გარემოსა და გარანტიების განყოფილება)-

ის მიერ. LARP-ი განხორცილების 

პროცესშია. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ მიწის შესყიდვა 

ხორციელდება მოლაპარაკებების 

საფუძველზე მიღწეული გარიგებით 

EA (განმახორციელებელი ორგანიზაცია) 

გარიგებებზე მოლაპრაკებებს აწარმოებს 

გამჭვირვალე, თანმიმდევრული და 
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მოახდინეთ მროცედურების 

გამჭვირვალე, თანმიმდევრული და 

სამართლიანი გზით შემუშავება, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ 

მოლაპარაკებების გზით მიღწეული 

გარიგების მონაწილე პირებმა 

შეინარჩუნონ იგივე ან მიიღონ უკეთესი 

შემოსავლები და საარსებო გარემოს 

სტატუსი. 

სამართლიანი ფორმით. 

7. უზრუნვლყავით, რომ ის იძულებით 

გადაადგილებული პირები, რომელთც 

არ გააჩნიათ ოფიციალური საბუთები 

მიწაზე ან რაიმე აღიარებული 

სამართლებრივი უფლებები, იღებენ 

განსახლების დახმარებას და არა-მიწის 

ტიპის აქტივების დანაკარგის 

კომპენსაციას. 

LARP-ი მოიცავს იმ პირებს, რომელთაც არ 

გააჩნიათ მიწაზე ოფიციალური საკუთრების 

უფლება, რაიმე აღიარებული 

სამართლებრივი უფლებები, იღებენ 

განსახლების დახმარებას და არა-მიწის 

ტიპის აქტივების დანაკარგის კომპენსაციას. 

8. განსახლების გეგმის მომზადება უნდა 

მოხდეს იძულებით გადაადგილებული 

პირების უფლებების, შემოსავლებისა 

და საარსებო გარემოს აღდგენის 

სტრატეგიების, ინსტიტუციონალური 

მოწყობის, მონიტორინგისა და 

ანგარიშგების ბაზის, ბიუჯეტის და 

დროში გაწერილი განხორციელების 

განრიგის საფუძველზე. 

LARP (მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმა) მომზადებულია, დამტკიცებულია 

SDES (გარემოსა და გარანტიების 

განყოფილება)-ის მიერ. 

9. დროულად, პროექტის შეფასებამდე 

მოახდინეთ განსახლების გეგმის 

პროექტის გამოქვეყნება, რომელიც 

მოიცავს დოკუმენტაციას 

კოსულტაციების პროცესის შესახებ, 

ხელმისაწვდომ ადგილას და იმ 

ფორმითა და ენით (ენებით), რომელიც 

გასაგებია ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

პირებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისთვის. მოახდინეთ 

განსახლების გეგმის საბოლოო ვერსიის 

და მასში შეტანილი ცვლილებების, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 

გასაჯაროება და უზრუნვეყავით მათი 

ხელმისაწვდომობა ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირებისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

LARP-ის პროექტი ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირებისთვის პროექტის შეფასებამდე 

გამოაქვეყნა მუნიციპალური განვითარების 

ფონდმა 2013 წლის 25 აგვისტოს და აზიის 

განვითარების ბანკმა 2013 წლის 10 

სექტემბერს. LARPa-ს საბოლოო ვერსია 

მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და 

აზიის განვითარების ბანკმა გამოქვეყნეს 

2014 წლის 30 ოქტომბერს, ხოლო LARPb-ს 

საბოლოო ვერსია მუნიციპალური 

განვითარების ფონდმა და აზიის 

განვითარების ბანკმა გამოქვეყნეს 2015 

წლის 08 ოქტომბერს.   

10. არანებაყოფლობითი განსახლება არანებაყოფლობითი განსახლება აღქმულია 
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აღიქვით და განახორციელეთ როგორც 

განვითარების პროექტი ან პროგრამა. 

პროექტის ხარჯებისა და სარგებლების 

პრეზენტაციაში წარმოადგინეთ 

განსახლების ხარჯები სრულად. 

მნიშვნელოვანი ხასიათის 

არანებაყოფლობითი განსახლების 

ზემოქმედების პროექტის შემთხვევაში, 

გაითვალისწინეთ პროექტის 

არანებაყოფლობითი განსახლების 

კომპონენტის ცალკე ოპერაციად 

განხორციელება. 

და ხორციელდება როგორც განვითარების 

პროექტი; და პროექტის ხარჯებისა და 

სარგებლების ანალიზში 

გათვალისწინებულია განსახლების ხარჯები 

სრულად. 

11. ფიზიკური ან ეკონომიკური 

იძულებითი გადაადგილების 

განხორციელებამდე გადაიხადეთ 

კომპენსაციები და სხვა სახის ფულადი 

დახმარებები. განსახლების გეგმა 

განახორციელეთ მკაცრი 

ზედამხედველობის პირობებში 

პროექტის განხორციელების მთელი 

პროცესის განმავლობაში. 

არ ჰქონია ადგილი ფიზიკურ ან 

ეკონომიკურ იძლებით გადაადგილებას 

კომპენსაციების გადახდამდე, ამასთან 

ზედამხედველობა უზრუნვლეყოფილია 

აზიის განვითარების ბანკისა და გარე 

მონიტორის მიერ. 

 

12. განახორციელეთ განსახლების 

შედეგების, მისი იძულებით 

გადაადგილებული პირების საარსებო 

სტანდარტებზე ზემოქმედებების და 

განსახლების გეგმის მიზნების მიღწევის 

მომიტორინგი და შეფასება საბაზისო 

პირობებისა და განსახლების 

მონიტორინგის შედეგების 

გათვალისწინებით. გამოაქვეყნეთ 

მონიტორინგის ანგარიშები. 

მობილიზებულია გარე მონიტორი - 

პირველი ნახევარ წლიანი სოციალური 

მონიტორინგის ანგარიშების (SMR)-ის 

გამოქვეყნების ვადა - 2016 წელი; 

საოპერაციო სახელმძღვანელოს ნაწილი 

F1/OP-ის შესაბამისად. 
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ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ და მიმდინარე სტატუსი 

1. თბილისი - რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძის (TRURL) მონაკვეთი 2-

ი.  სარჩელი ეხება 6.8 კილომეტრიან თბილისი - რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო 

კვანძის (TRURL) მონაკვეთი 2-ის ქვე–პროექტს, რომელიც დაფინანსებულია 2013 წლის 25 

ნოემბერს დამტკიცებული მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის 

(SUTIP) ტრანში 3–ის (სესხი 3036) ფარგლებში. ტრანშეს მიენიჭა კატეგორია A - განსახლების 

ჭრილში, კატეგორია B - გარემოს აპექტებში, და კატეგორია C - მკვიდრი მოსახლეობის 

თვალსაზრისით. 

2. მიმდინარე სტატუსი. თბილისი–რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძის (TRURL) 

მონაკვეთი 2–ის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოების 

კონტრაქტის შესყიდვის პროცედურები. ტენდერის გამოცხადების შესახებ შეტყობინება 

გამოქვეყნდა 2016 წლის თებერვალში და ტენდერი გაიხსნა 2016 წლის 1 აპრილს. სამუშაოთა 

დაწყება არ არის მოსალოდნელი 2016 წლის აგვისტომდე.1 

3. პროექტის თანმიმდევრულობა. TRURL-ი თავდაპირველად დაპროექტდა როგორც 

ერთი პროექტი, რომელიც ტრანში 2-ის ფარგლებში უნდა დაფინანსებულიყო. მაგრამ 

2012 წელს, შეფასების ეტაპზე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, მომხდარიყო 

პროექტის ეტაპებად დაყოფა, ფონიჭალას რაიონში (მონაკვეთი 2) ტრასირების 

ალტერნატივების შესწავლის მიზნით, რადგან ამ მონაკვეთზე არსებული გზის 

განახლება იწვევდა ფართო მასშტაბიან არანებაყოფლობით განსახლებას და 

მოსალოდნელი იყოს სხვა უკეთესი ალტერნატივის გამოვლენა. შედეგად, SUTIP-ის 

ტრანში 2-ის ფარგლებში, რომელიც 2012 წლის აგვისტოში დამტკიცდა, მოხდა 

მხოლოდ მონაკვეთი 1-ისა და 3-ის დაფინანსება.   

4. ტრასირების ალტერნატივების ანალიზი. TRURL-ის მონაკვეთი 2-ის ტრასირების 

ალტერნატივების მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის საფუძველზე მთავრობამ 2013 

წლის აპრილში შეარჩია დღევანდელი ტრასირების ვარიატი, რომელსაც გააჩნია 

ყველაზე მცირე ჯამური სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედება.2 შერჩეული 

ალტერნატივა გვერდს უვლის უკვე შექმნილ სამუშაო არეალს, 3.9 კილომეტრიანი ახალი გზის 

შექმნით, 1.9 კმ–ს მონაკვეთის ჩათვლით, რომელიც გადაჭიმულია მდინარე მტკვრის გასწვრივ. 

დარჩენილი მონაკვეთის 2–ის 2.9 კმ მდებარეობს მჭიდროდ გაშენებული არეალის ფარგლებს 

გარეთ და შედგება არსებული გზის გაფართოებისაგან. 

5. საინჟინრო-ტექნიკური პროექტირების დასრულება და გარანტიებთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაცია. TRURL–ის მონკავეთის 2–ის საინჟინრო-ტექნიკური პროექტირების და 

გარანტიებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებისათვის გამოიყო საკმარისი დრო 

                                                            
1 ექვემდებარება ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ტენდერის სწორი შეფასება და აზიის განვითარების 

ბანკის შესყიდვის კომიტეტის მიერ აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციების 

უარყოფის არ არსებობას, კონტრაქტორის მიერ შესრულების უზრუნველყოფის დაუყოვნებლივი 

წარდგენა და კონტრაქტის ხელმოწერა, ასევე, LARP-ის განხორციელება და შესაბამისობის ანგარიშის 

დამტკიცება, ადგილ–სპეციფიური გარემოს მონიტორინგის გეგმის მომზადება კონტრაქტორის მიერ და 

მისი დამტკიცება. 
2 2013 წ. „ალტერნატივების შედარება“. Dohwa Engineering. 
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და რესურსი. 2013 წლიდან მოდიფიცირებულ იქნა პროექტის დიზაინი და, ამჟამად, მოიცავს 

1.7 კმ–ს, სიჩქარის შემცირებული ზღვრებით (80 კმ/სთ) და ასევე უზრუნველყოფს ე.წ. 

„ურბანულ ბულვარს“ გზის მონაკვეთსა და საცხოვრებელ მრავალბინიან კორპუსებს შორის, 

ლანდშაფტური სათემო რეკრეაციული არეალისა და უსაფრთხო გარემოს ჩათვლით. შენობა, 

სადაც ცხოვრობენ მოსარჩელეები, მდებარეობს ამ მონაკვეთის გასწვრივ. შემდგომ შეფასდა 

ახალი გზის პოტენციური ზეგავლენა გარშემო განთავსებულ შენობებზე, 2015 წლის პირველ 

ნახევარში, დეტალური ტექნიკური პროექტირების და საგარანტიო დოკუმენტაციის 

დასრულებამდე დამატებით მოხდა  ხმაურისა და ვიბრაციის შესწავლა  (მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმის [LARP] ფარგლებში დაზარალებულ პირთა საბოლოო სია, პროექტის 

დიზაინში შემარბილებელი ღონისძიებების დასაბუთება და პირველდი გარემოსდაცვითი 

შეფასება[IEE]).3 საინჟინრო-ტექნიკური პროექტირება და გარანტიებთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაცია მომზადდა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის მიერ და განხილულ 

იქნა ინდივიდუალური კონსულტანტების მიერ.4 LARP-ის პროექტი გამოქვეყნებული იქნა 2013 

წლის 10 სექტემბერს, LARP-ის ნაწილი A გამოქვეყნებული იქნა აზიის განვითარების ბანკის 

(ADB) ვებ–გვერდზე 2014 წლის 30 ოქტომბერს, ხოლო LARP-ის ნაწილი B (ფონიჭალას რაიონში 

საცხოვრებელი შენობების გასწვრივ განთავსებული გზის ჩათვლით) გამოქვეყნებული იქნა 

2015 წლის 8 ოქტომბერს.5 IEE-ს პროექტი  გამოქვეყნებული იქნა 2013 წლის 4 სექტემბერს და 

IEE გამოქვეყნებული იქნა 2016 წლის 26 იანვარს აზიის განვითარების ბანკის ვებ–გვერდზე. 

6. შეხვედრები მოსარჩელეებთან.  მრავალი შეხვედრა შედგა მოსარჩელეებსა და აზიის

განვითარების ბანკის ჯგუფს შორის, განმახორციელებელ სააგენტოსთან ერთდ ჩატარებული 

სამმხრივი შეხვედრების ჩათვლით.6 

3 2015 წ. „თბილისი–რუსთავის გზის პროექტის სეგმენტში განთავსებული შენობების სტრუქტურული 

ინტეგრულობისა და ვიბრაციისა და ხმაურის ზეგავლენის შესწავლა [მონაკვეთი 2, 5.2-6.9 კმ]“. Nord Est 

Progetti Srl. 
4საინჟინრო პროექტირების შესყიდვისა და მშენებლობის მენეჯმენტის (EPCM) კონსულტანტი 

(საერთაშორისო); შენობების, ხმაურისა და ვიბრაციის მოდელირების სტრუქტურული დიაგნოსტიკის 

კონსულტანტი (საერთაშორისო); საგზაო ინჟინერი (ინდივიდუალური კონსულტანტი, საერთაშორისო), 

სოციალური გარანტიების სპეციალისტები (ინდივიდუალური კონსულტანტები, საერთაშორისო და 

ადგილობრივი); და შენობის სტრუქტურისა და ხმაურისა და ვიბრაციის სპეციალისტი 

(ინდივიდუალური კონსულტანტები, საერთაშორისო) კონტრაქტები ფინანსდება SUTIP ტრანში 1–დან. 
5 LARP–ის ნაწილი A მოიცავს PK (კმ ნიშნული) 4+000-დან PK 5+300–მდე და PK 6+800–დან PK 10+755 

მონაკვეთებს, ხოლო LARP–ის ნაწილი B მოიცავს PK 5+300-დან PK 6+800–მდე მონაკვეთს, ფონიჭალას 

რაიონში საცხოვრებელი შენობების გასწვრივ განთავსებული ახალი გზის ჩათვლით. 
6 SUTIP-ის სესხის განხილვის მისიები ვიზიტით იმყოფებოდნენ ადგილზე 2015 წლის 4-დან 17 

ნოემბრამდე და 2016 წლის 26 იანვრიდან 9 თებერვლამდე პერიოდებში. აზიის განვითარების ბანკის 

ჯგუფი შეხვდა მოსარჩელეებს 2015 წლის 3, 10 და 17 ნოემბერს და 2016 წლის 5 თებერვალს. 
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კომენტარები საჩივრის წერილის საკვანძო საკითხებზე 

წერილი მოსარჩელისგან კომენტარები 

ამგვარად, გვსურს შეგატყობინოთ, რომ 
საქართველოში, თბილისი - რუსთავის 
გზატკეცილზე განთავსებული ჩვენი 
საცხოვრებელი კორპუსი იმყოფება თბილისი–
რუსთავის გზატკეცილის პროექტის შუა 
მონაკვეთის (ფონიჭალა) ზემოქმედების ქვეშ. 
საცხოვრებელი კორპუსი დეფორმირებულია და 
მიმდინარე ფორმით პროექტის გაგრძელებამ 
(ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის 
თანახმად, განსაზღვრულია, რომ გზასა და 
კვარტალს შორის მანძილი უნდა იყოს 14 მ) 
შესაძლოა დამღუპველი ზიანი მიაყენოს მას. 
ამასთან ერთად,  გათვალისწინებულ უნდა 
იქნას, რომ საცხოვრებელი კორპუსის 
მაცხოვრებელთა ნაწილს წარმოადგენენ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ადამიანები. შესაბამისად, კვარტლიდან 14 მ 
მანძილით დაშორებული გზის მშენებლობა 
მნიშვნელოვნად ზიანს მიაყენებს მათ 
ყოველდღიურ ცხოვრებას (გახდის 
გადაადგილებას/მოძრაობას უფრო მძიმეს ბრმა 
რეზიდენტებისათვის; გაზრდის ხმაურისა და 
ვიბრაციის დონეებს). 

იმის მტკიცება, რომ პროექტმა შესაძლოა 

მიაყენოს კატასტროფული ზიანი შენობას, 

წარმოადგენს მოსაზრებას, რომელიც არ არის 

გამყარებული შპს „ლაბორატორიის“ მიერ 

ჩატარებული კვლევებით საცხოვრებელი 

კორპუსის ტექნიკურ პირობებთან 

დაკავშირებით, რომელიც თან ერთვის 

მოსარჩელის წერილს (იხილეთ გაგრძელება 

ქვემოთ). 

 

მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2015 

წლის პირველ ნახევარში ჩაატარა შესწავლა 

(2015 წელს, Nord Est Progetti Srl-ის მიერ 

განხორციელებული თბილისი–რუსთავის 

გზის პროექტის [მონაკვეთი 2, კილომეტრი 5.2-

6.9] სეგმენტის შენობებზე სტრუქტურული 

ინტეგრულობისა და ვიბრაციისა და ხმაურის 

ზემოქმედების გამოკვლევა), რომელიც 

მოიცავდა სტატიკური სტრუქტურული 

ინტეგრულობის კვლევას, დინამიურ 

ვიბრაციასა და ხმაურის მოდელირებას. 

კვლევების შედეგად გამოიკვეთა სამი 

მნიშვნელოვანი დასკვნა: (i) სამშენებლო 

სამუშაოების დროს წარმოებული ვიბრაცია არ 

გამოიწვევს შენობების დაზიანების რისკს; (ii) 

საგზაო სამუშაოების წარმოებისას არ მოხდება 

ზემოქმედება შენობებზე იმგვარად, რამაც 

შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება; და (iii) 

დასაშვები ხმაურის დონის ზღვრებთან 

შესაბამისობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნას 

შესაბამისი ხმაურის ბარიერების 

პროექტირების საშუალებით. ამ დასკვნების 

საფუძველზე დასრულებულ იქნა პროექტის 

საგარანტიო დოკუემნტაცია (LARP და IEE) და 

დეტალური დიზაინი. 
 

პროექტი მოიცავს 1.7 კმ მონაკვეთს 

შემცირებული დასაშვები მაქსიმალური 

სიჩქარით (80 კმ/სთ) და ასევე უზრუნველყოფს 

ე.წ. „ურბანულ ბულვარს“ გზის მონაკვეთსა და 

საცხოვრებელი კორპუსის შენობებს შორის, 

ლანდშაფტური სათემო რეკრეაციული 

არეალისა და უსაფრთხო გარემოს ჩათვლით. 
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ქვემოთ, ქრონოლოგიურად არის 
წარმოდგენილი ჩვენი მიმოწერა საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდთან (MDF) 
და აზიის განვითარების ბანკთან: 
 

ჩვენ, პირველად   პროექტის შესახებ 2013 წლის 
აგვისტოში შევიტყვეთ მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის მიერ ჩატარებულ 
საჯარო განხილვაზე. განხილვას ასევე 
ესწრებოდნენ გზის გასწვრივ განთავსებული 
სხვა საცხოვრებელი კორპუსების 
მაცხოვრებლები. მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა 
მოგვახსენეს, რომ რამდენიმე მეტრის სიგანის 
კედელი აშენდებოდა საცხოვრებელ 
კორპუსებსა და გზას შორის; ასევე, რომ 
მოხდებოდა PVC (პოლივინილ ქლორიდი) 
ფანჯრების ჩასმა გზის მხარეს გამომავალ 
საცხოვრებელ ბინებში. ეს წინადადება არ იყო 
მისაღები ჩვენთვის და ჩვენ დაუყოვნებლივ 
გამოვხატეთ ჩვენი შეშფოთება პროექტის 
მიმართ. რამდენადაც ჩვენ (მაცხოვრებლებმა და 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
წარმომადგენლებმა) ვერ მივაღწიეთ 
შეთანხმებას, დავტოვეთ შეხვედრა. 

2013 წელს საჯარო კონსულტაციებისას 

წარმოდგენილი პროექტის თავდაპირველი 

დიზაინი მართლაც რომ ითვალისწინებდა 

ხმაურის ბარიერებისა და ორმაგი შემინვის 

ფანჯრების კომბინაციას. საჯარო 

კონსულტაციის შემდგომ მოხდა პროექტის 

რაფინირება და მოდიფიცირება ფონიჭალაში 

განთავსებული საცხოვრებელი შენობების 

მაცხოვრებლების პრობლემური საკითხების 

გადაჭრის მიზნით. 
 

პროექტის საბოლოო ვერსია (2015) 

ითვალისწინებს ხმაურის ბარიერებს 

(რომელიც შექმნილია გამჭვირვალე 

მასალისაგან, და არა ხედის დაფარვის 

მიზნით); ამასთან ხმაურის მოდელირების 

შედეგების შესაბამისად, ორმაგი შემინვის 

ფარჯრები არ არის საჭირო. 
 

2013 წლიდან, პროექტში წარმოდგენილი იქნა 

შემცირებული მაქსიმალური დასაშვები 

სიჩქარე (80 კმ/სთ) 1.7 კმ მონაკვეთზე 

საცხოვრებელი შენობების გასწვრივ და 

ურბანულ ბულვარში გზის გასწვრივ. 

2014 წელს ადგილობრივი აღმასრულებელი 
ორგანოს („გამგეობა“) დახმარებით ჩვენ (ჩვენი 
საცხოვრებელი კორპუსების მაცხოვრებლებმა 
დავიქირავეთ დამოუკიდებელი კომპანია – შპს 
„ლაბორატორია“ - საცხოვრებელი კორპუსების 
ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის 
ჩატარების მიზნით (იხილეთ დანართი No.1). 

ამ ანგარიშში წარმოდგენილი რეკომენდაცია 

უკვე გათვალისიწნებული იქნა საინჟინრო-

ტექნიკური პროექტირების საბოლოო 

ვარიანტის შემუშავების პროცესში.  
 

ანგარიში (შპს „ლაბორატორია“–ს მიერ 

მომზადებული) შედგება შენობის 

მდგომარეობის თხრობითი აღწერილობისაგან 

და დასკვნისაგან / რეკომენდაციებისაგან. 2015 

წლის ნოემბერში მოსარჩელეების მიერ 

წარმოდგენილი ანგარიში ასევე განხილულ 

იქნა აზიის განვითარების ბანკის ჯგუფთან 

ერთად და მოიცავს სამ რეკომენდაციას, 

რომელთაგანაც ერთი ეხება გზის პროექტს, 

რომელიც წარმოადგენს შემდეგს: „ძრავაზე 
მომუშავე მძიმე გადასაადგილებელი 
საშუალებების (ვიბრაციის) ახლო მდებარე 
უკვე დაზიანებულ შენობებზე ზეგავლენის 
შესწავლა უნდა განხორციელდეს 
გზატკეცილის მშენებლობის დაწყებისა და 
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების 
შემთხვევაში“. როგორც უკვე ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ამგვარი კვლევები ორგანიზებულ 

იქნა მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

მიერ და ჩატარდა 2015 წლის პირველ 

ნახევარში. შენობის სტრუქტურული 
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ინტეგრულობისა და დინამიური ვიბრაციის 

მოდელირების გამოკვლევამ დაასკვნა, რომ 

სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოებული 

ვიბრაცია არ გამოიწვევს შენობების 

დაზიანების რისკს და ადგილი არ ექნება 

შენობებზე ზემოქმედებას, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს ნებისმიერი ტიპის დაზიანება 

საგზაო სამუშაოების დროს [გამეორება]. 

2015 წლის თებერვალში მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა 
განახორციელეს ვიზიტი ჩვენთან იმ 
განზრახვით, რომ ჩაეტარებინათ 
საცხოვრებელი კორპუსების ინვენტარიზაცია. 
ჩვენ არ მივეცით მათ ამის გაკეთების 
საშუალება, ადგილობრივი აღმასრულებელი 
ორგანოს ხელმძღვანელისა („გამგებელი“) და 
თბილისის საკრებულოს წევრის (ბექა 
ნაცვლიშვილი) ადგილზე მოსვლამდე.  ისინი 
დაგვპირდნენ, რომ ჩვენ არ დავზიანდებოდით 
პროექტის განხორციელებით. ამის შემდეგ ჩვენ 
დავრთეთ ნება მუნიციპალური განვითარების 
ფონდის წარმომადგენლებს, ჩაეტარებინათ 
ინვენტარიზაცია და მათ აიღეს ნიმუშები რათა 
დაედგინათ კორპუსის რეზისტენტულობის 
დონე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 
დაქირავებულმა სპეციალისტებმა (რომელთაც 
აიღეს ნიმუშები) მოგვახსენეს, რომ ჩვენი 
კორპუსების რეზისტენტულობა შეადგენდა 180 
ერთეულს, მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტი 
შეადგენდა 500 ერთეულს. იმავე დღეს მათ 
მოგვახსენეს, რომ 18 აპრილს 
შეგვატყობინებდნენ საბოლოო დასკვნისა და 
შედეგების შესახებ, თუმცა, ჩვენთვის დღემდე 
არ მოუწოდებიათ ინფორმაცია 
ზემოთხსენებულის თაობაზე. 

შენიშვნა: ეს კვლევები წარმოადგენდა 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 

ორგანიზებული ხმაურისა და ვიბრაციის 

კვლევების ფარგლებში განხორციელებული 

ღონისძიებების ნაწილს. 

 

შენობის სტრუქტურული ინტეგრულობისა და 

დინამიური ვიბრაციის მოდელირების 

გამოკვლევამ დაასკვნა, რომ სამშენებლო 

სამუშაოების დროს წარმოებული ვიბრაცია არ 

გამოიწვევს შენობების დაზიანების რისკს და 

ადგილი არ ექნება შენობებზე ზემოქმედებას, 

რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერი 

ტიპის დაზიანება საგზაო სამუშაოების დროს 

[გამეორება]. 

2015 წლის სექტემბერში მუნიციპალური 
განვითარების ფონდმა კვლავ მიგვიწვია 
საჯარო განხილვაზე.  საცხოვრებელი 
კორპუსების საინიციატივო ჯგუფის ზოგმა 
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო 
საჯარო განხილვაში და კვლავ ხმა მისცა ჩვენს 
ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს. მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის წარმომადგენლების 
პასუხი იყო იგივე: პროექტის მიმართ ჩვენი 
წინააღმდეგობის გამოხატვის მიუხედავად, 
გზის მარშრუტი არ შეცვლილა და არც 
გარანტია არ მოუციათ ალტერნატიული 
საცხოვრებელი არეალის გამოყოფასთან 
დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 
რომ განხილვისას წარმომადგენლებმა 
მოგვახსენეს შემდეგი: თუ პროექტის 

როგორც აღნიშნულია ზემოთ. მუნიციპალური 

განვითარების ფონდმა გადაწყვიტა 

დეტალური პროექტირებისა და გარანტიებთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაციის (IEE და 

LARP) დასრულებამდე  დამატებითი 

კვლევების ჩატარება, შენობაზე პოტენციური 

ზემოქმედების სრულყოფილი შეფასების 

მიზნით. ამასთან ერთად, მშენებლობის დროს 

განხორციელდება მკაცრი და საყოველთაო 

მონიტორინგის სისტემა, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია IEE–ში. 
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განხორციელება რისკის ქვეშ დააყენებდა 
საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობას, 
მაშინ არავინ არ აიღებდა პასუხისმგებლობას. 

2015 წლის 10 ნოემბერს ჩვენ შევხვდით აზიის 
განვითარების ბანკის საქართველოს 
რეზიდენტი მისიის წარმომადგენლებს: ქ–ნ თეა 
პაპუაშვილს და ბ–ნ მედგარ ჭელიძეს. ბ–მა 
ჭელიძემ მოგვახსენა, რომ ის სრულად 
ეთანხმებოდა ჩვენს მოთხოვნებს, მაგრამ ჩვენ 
უნდა მიგვემართა წერილობითი ფორმით და 
ნათლად ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი 
მოთხოვნები. ისინი ასევე დაგვპირდნენ, რომ 
მოაწყობდნენ შეხვედრას აზიის განვითარების 
ბანკის უცხოელ პერსონალთან. 

მოსარჩელეებმა მოითხოვეს აზიის 

განვითარების ბანკის პერსონალთან შეხვედრა. 

2015 წლის 3 ნოემბერს შედგა აზიის 

განვითარების ბანკის პერსონალისა და RETA-ს 

კონსულტანტების (ბ–ნი ჭელიძე წარმოადგენს 

სოციალური გარანტიების სპეციალისტს აზიის 

განვითარების ბანკი–RETA–ს [TA 7433-REG] 

ფარგლებში) შეხვედრა მოსარჩელეებთან, 

პრობლემური საკითხების შესახებ უფრო 

დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით, 

რათა შესაძლებელი ყოფილიყო სათაო ოფისში 

აზიის განვითარების ბანკის პროექტის 

ჯგუფისათვის ინფორმაციის მიწოდება. 

შეხვედრის დროს არ გაკეთებულა არანაირი 

განცხადება და კომენტარი მოთხოვნების 

შესაბამისობასთან დაკავშირებით. შეთანხმდა, 

რომ უნდა მოეწყოს კიდევ ერთი შეხვედრა 

აზიის განვითარების ბანკის ჯგუფთან, 

რამდენადაც  უახლოეს პერიოდში, 2015 წლის 

4-დან 17 ნოემბრამდე პერიოდში იგეგმებოდა 

სესხის განხილვის მისიის ვიზიტი 

საქართველოში. საქართველოში არსებულ 

აზიის განვითარების ბანკის რეზიდენტ მისიას 

მიეწოდა მოსარჩელის წერილი, რომელიც 

დათარიღებული იყო 2015 წლის 9 ნოემბრით. 

აზიის განვითარების ბანკის ჯგუფი შეხვდა 

მოსარჩელეებს 2015 წლის 10 და 17 ნოემბერს 

და ჩაატარა მათთან დეტალური 

განხილვები/კონსულტაციები. 

2015 წლის 16 ნოემბერს ჩვენ შევხვდით ბ–ნ 
დავით ტაბიძეს მუნიციპალური განვითარების 
ფონდიდან.   ბ–მა ტაბიძემ მოგვახსენა, რომ 
ჩვენი განსახლება არასოდეს არ ყოფილა 
განხილვის საგანი და არც საცხოვრებელი 
კორპუსის გამაგრების საჭიროება არ დამდგარა 
დღის წესრიგში. მან ასევე დასძინა, რომ ხის 
ფანჯრების PVC ფანჯრებით ჩანაცვლება, 
როგორც ეს გათვალისწინებული იყო წინა 
პროექტის ფარგლებში, არ იქნებოდა 
შესაძლებელი, რამდენადაც შესაძლოა 
გამოეწვია შენობის დაზიანება. 

საბოლოო პროექტში გათვალისწინებულია 

ხმაურის შერბილება ხმაურის ბარიერების 

საშუალებით. 
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იმავე დღეს ჩვენ შევხვდით აზიის 
განვითარების ბანკის უცხოელ 
თანამშრომლებს. მათ ასევე მოგვახსენეს, რომ ეს 
იყო სამთავრობო პროექტი და მასში 
ცვლილებების შეტანა იყო შეუძლებელი. მათ 
აღნიშნეს, რომ პროექტს არ აქვს პირდაპირი 
ზემოქმედება ჩვენზე და, თანაც, ჩვენ 
ვცხოვრობთ ქალაქში და მსგავს შემთხვევებს 
შესაძლოა ქონდეს ადგილი ქალაქში და ჩვენ 
უნდა შევეგუოთ ამ ფაქტს. ყოველივე ზემოთ 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, აზიის 
განვითარების ბანკის თანამშრომლებმა 
მოგვახსენეს, რომ ჩვენი საცხოვრებელი 
კორპუსები არ წარმოადგენდა გასახლების 
საგანს და რომ ბეტონის კედლის ნაცვლად მათ 
შესაძლოა აეგოთ გარკვეული ტიპის ხმაურის 
დამხშობი უკეთესი ბარიერი, და ჩვენ უნდა 
ვყოფილიყავით მადლიერები ამის გამო. მათ 
აღნიშნეს, რომ იმ დროისათვის ისინი ვერ 
შეძლებდნენ ჩვენთვის დახმარების გაწევას, 
რამდენადაც საქართველოს კანონმდებლობა არ 
აძლევდა მათ ამის საშუალებას. შემდგომ, მათ 
მოგვიწოდეს, გაგვეგრძელებინა 
მოლაპარაკებები მუნიციპალური განვითარების 
ფონდთან და შევთანხმებულიყავით 
საკომპენსაციო თანხაზე. 

აზიის განვითარების ბანკის ჯგუფმა ჩაატარა 

ორი შეხვედრა მოსარჩელეებთან SUTIP-ის 

სესხის განხილვის მისიის დროს (2015 წლის 4-

17 ნოემბერი), 2015 წლის 10 და 17 ნოემბერს. 

ამ შეხვედრების დროს აზიის განვითარების 

ბანკის პროექტის ჯგუფმა წარმოადგინა 

პროექტი, 2013 წლის ვერსიიდან პროექტის 

დიზაინში გათვალისწინებული ცვლილებები 

(ე.წ. „ურბანული ბულვარის“ კონცეფციის 

გათვალისწინებით; იხილეთ ზემოთ) და 

ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევების დასკვნები. 

პროექტის ჯგუფმა, აზიის განვითარების 

ბანკის SPS–ის პრინციპებზე დაყრდნობით 

შეიმუშავა და განმარტა, რომ კვლევების 

დასკვნების საფუძველზე, ზემოქმედების 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებები 

გათვალისწინებულ იქნა პროექტში. ამასთან 

ერთად, აზიის განვითარების ბანკის პროექტის 

ჯგუფმა ხელახლა დაადასტურა, რომ, 

ზემოთქმულის საფუძველზე, მოსარჩელის 

შენობა არ იყო ჩართული LARP-ში. 

კომპენსაციის საკითხი არ ყოფილა 

განხილული. 

2015 წლის ივნისში განხორციელებულ 
საპროტესტო აქციებთან ერთად, ჩვენ დავიწყეთ 
წერილობითი კომუნიკაცია მუნიციპალური 
განვითარების ფონდთან და სხვა სახელმწიფო 
ინსტიტუტებთან. 
1. 2015 წლის 24 ივნისს ჩვენ განცხადებით 
მივმართეთ საქართველოს პარლამენტის 
თავმჯდომარეს, ბ–ნ დავით უსუფაშვილს. 
განცხადებაში ჩვენ ვითხოვდით 
შუამდგომლობას შესაბამის სააგენტოებთან და 
ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართებთან 
დაკავშირებით, თუ პროექტის მარშრუტი უნდა 
დარჩენილიყო იგივე (იხილეთ დანართი No.2). 
ჩვენ დღემდე არ მიგვიღია პასუხი ჩვენს 
წერილზე. 
2. 2015 წლის 24 ივნისს ჩვენ წარვუდგინეთ 
განაცხადი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 
თავმჯდომარეს, ქ–ნ ეკა ბესელიას (იხილეთ 
დანართი No.3), რომელმაც გადაამისამართა 
ჩვენი წერილი საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროში (იხილეთ დანართი No.4). 2015 
წლის 14 აგვისტოს პასუხად მივიღეთ 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 
სამინისტროსათვის გაგზავნილი წერილის 

აზიის განვითარების ბანკს არ მიუღია წერილი 

#1–იდან 7–მდე ასლი (არ ყოფილა 

მითითებული ასლის მიმღებად). რაც შეეხება 

წერილს #8, რომელიც მიმართული იყო აზიის 

განვითარების ბანკისადმი, 2015 წლის 25 

ნოემბრით დათარიღებული აზიის 

განვითარების ბანკის პასუხი ხელიდან ხელში 

გადაეცა მოსარჩელეებს, რაც 

დადასტურებულია ხელმოწერილი ქვითრით, 

რომელიც დათარიღებულია 2015 წლის 27 

ნოემბრით. 

 

რაც შეეხება წერილს #5, რომელიც მიმართული 

იყო მუნიციპალური განვითარების 

ფონდისადმი, მუნიციპალური განვითარების 

ფონდმა უპასუხა ამ წერილს 2015 წლის 26 

ოქტომბერს და პასუხის ასლი შემდგომში 

გაზიარებულ იქნა აზიის განვითარების ბანკის 

პროექტის ჯგუფისათვის 2015 წლის ნოემბერში 

(ქართული წერილი, ინგლისური თარგმანით). 
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ასლი. წერილში ნათქვამი იყო, რომ მიმდინარე 
ეტაპზე პროექტი არ ითვალისწინებდა 
მრავალსართულიანი შენობის 
მაცხოვრებლებისთვის ალტერნატიული 
საცხოვრებელი ფართების გამოყოფას (იხილეთ 
დანართი No.5). 
3. 2015 წლის 24 ივნისს ჩვენ განცხადებით 
მივმართეთ საქართველოს პრემიერ მინისტრს, 
ბ–ნ ირაკლი ღარიბაშვილს. განაცხადში ჩვენ 
ვითხოვდით შუამდგომლობას შესაბამის 
სააგენტოებთან და ალტერნატიულ 
საცხოვრებელ ფართებთან დაკავშირებით, თუ 
გზატკეცილის მარშრუტი უნდა დარჩენილიყო 
იგივე (იხილეთ დანართი No.6). ჩვენ დღემდე 
არ მიგვიღია პასუხი ამ წერილზე. 
4. 2015 წლის 24 ივნისს ჩვენ განცხადებით 
მივმართეთ კრწანისის რაიონის მაჟორიტარ 
დეპუტატს  ბ–ნ შოთა ხაბარელს. წერილში ჩვენ 
ვთხოვდით მას, განსახილველად დაეყენებინა 
ეს საკითხი პარლამენტის სესიაზე (იხილეთ 
დანართი No.7). განაცხადის წარდგენიდან 
რამდენიმე დღეში ბ–ნი ხაბარელი გვეწვია და 
დაგვპირდა, რომ დააყენებდა საკითხს 
პარლამენტის წინაშე. თუმცა, ეს საკითხი 
არასოდეს არ გატანილა პარლამენტის წინაშე. 
5. 2015 წლის 14 ივლისს ჩვენ განცხადებით 
მივმართეთ მუნიციპალური განვითარების 
ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, ბ–ნ 
ილია დარჩიაშვილს და ვთხოვეთ მას, განეხილა 
გზის მეორე მხარეს გზატკეცილის 
გაფართოების ალტერნატივა ან გამოეყო 
ჩვენთვის ალტერნატიული საცხოვრებელი 
ფართი (იხილეთ დანართი No.8). ჩვენ ჯერ 
კიდევ არ მიგვიღია პასუხი ჩვენს წერილზე. 
6. 2015 წლის 14 ივლისს ჩვენ წარვუდგინეთ 
განაცხადი თბილისის მერიის არქიტექტურის 
სამსახურს და ვთხოვეთ განეხილათ გზის 
მეორე მხარეს გზატკეცილის გაფართოების 
ალტერნატივა ან გამოეყო ჩვენთვის 
ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი 
(იხილეთ დანართი No.9). ჩვენ ჯერ-ჯერობით 
არანაირი პასუხი არ მიგვიღია ამ წერილზე. 
7. 2015 წლის 14 ივლისს ჩვენ განცხადებით 
მივმართეთ საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
მინისტრს, ბ–ნ ნოდარ ჯავახიშვილს და 
ვთხოვეთ მას, განეხილა გზის მეორე მხარეს 
გზატკეცილის გაფართოების ალტერნატივა ან 
გამოეყო ჩვენთვის ალტერნატიული 
საცხოვრებელი ფართი (იხილეთ დანართი 



42     დანართი 2      
 

No.10). ჩვენ ჯერ-ჯერობით არანაირი პასუხი არ 
მიგვიღია ამ წერილზე. 
8. 2015 წლის 9 ნოემბერს ჩვენ განცხადებით 
მივმართეთ ბ–ნ იესიმ ელჰან–კაიალარს, აზიის 
განვითარების ბანკის საქართველოს 
რეზიდენტი მისიის რეგიონალურ დირექტორს 
და ბ–ნ მედგარ ჭელიძეს, აზიის განვითარების 
ბანკის საქართველოს რეზიდენტი მისიის 
განსახლების სპეციალისტს (იხილეთ დანართი 
No.11). ჩვენ ჯერ-ჯერობით არანაირი პასუხი არ 
მიგვიღია ამ წერილზე. 

გვსურს გაცნობოთ, რომ ჩვენ კარგად გვაქვს 
გაცნობიერებული გზატკეცილის გაფართოების 
მნიშვნელობა და მთლიანად პროექტის არსი. 
თუმცა, მტკიცედ გვჯერა, რომ ჩვენი უფლებები 
და ინტერესები არ უნდა იქნას 
უგულვებელყოფილი პროექტის მიზნებიდან 
გამომდინარე. ჩვენი უფლება – ვიცხოვროთ 
სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის 
უსაფრთხო გარემოში – არ უნდა დაირღვეს 
პროექტის განხორციელების მიზეზით. 
 
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 
მოგმართავთ თხოვნით, განიხილოთ თბილისი–
რუსთავის გზატკეცილის ფონიჭალის 
მონაკვეთის ზემოქმედება ჩვენს საცხოვრებელ 
სახლებზე, სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობაზე და უსაფრთხოებაზე, ასევე, 
მისი მაცხოვრებლების საკუთრებაზე. 
მოგმართავთ თხოვნით, შეისწავლოთ ეს 
საკითხი და შემოგვთავაზოთ პროექტის 
ალტერნატივა, რომელიც დაიცავს ჩვენს 
სიცოცხლეს და ქონებას დაზიანებისაგან. 

თბილისი–რუსთავის ურბანული 

სატრანსპორტო კვანძის მონაკვეთი 2–ის 

ტრასირების ალტერნატივები შესწავლილ იქნა 

კონსულტანტის მიერ, მთავრობის მიერ 2013 

წლის აპრილში TRURL–ის მონაკვეთი 2–ის 

ტრასირების ვარიანტის დამტკიცებამდე. 

შერჩეულ ვარიანტს ჯამურად გააჩნია ყველაზე 

მცირე გარემო და სოციალური ზემოქმედება. 

ტრასირების ალტერნატივის ანალიზის 

კვლევის შედეგები წარმოდგენილია IEE-ში. 

გთხოვთ იხილოთ ჩვენს მიერ გაგზავნილი 
წერილების ასლები და შპს „ლაბორატორიის“ 
მიერ ჩვენი საცხოვრებელი სახლების ტექნიკურ 
მდგომარეობასთან დაკავშირებით ჩატარებული 
კვლევის შედეგები. 

[განმეორებით: ამ კვლევის რეკომენდაცია უკვე 
მიმართულ იქნა ტექნიკური პროექტირების 
დასრულების დროს]. 
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ლოკაციის რუკა და სქემატური აღწერა: 

მოსარჩელეების შენობა, პროექტის 3D რენდერები 

და არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები 

 

შენიშვნა: მწვანე ისარი მიუთითებს შენობას, სადაც ცხოვრობს მოსარჩელე. 

 

A. პროექტის 3D რენდერები 
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B. პროექტი (ტრასირების ნახაზი, 1:1000) 
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C. არსებული სიტუაცია 
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2015 წლის 25 ნოემბერი 

ადრესატი:  

ნანა დინგაშვილი 

VG სახლი 12 

ფონიჭალა 

თბილისი, საქართველო 

 

ქ–ნო ნანა, 

მადლობას მოგახსენებთ თქვენი 2015 წლის 9 ნოემბრის წერილისათვის, სადაც დეტალურად 

არის ასახული თქვენი საჩივრის საფუძვლები, თბილისიდან რუსთავამდე ურბანული 

სატრანსპორტო კვანძის პროექტთან დაკავშირებით, ასევე, საქართველოში აზიის განვითარების 

ბანკის რეზიდენტ მისიაში ორ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელშიც, ამ საჩივრის 

საფუძვლების განხილვის მიზნით, მონაწილეობდნენ წარმომადგენელი მეიჯარეები. 

როგორც ეს უკვე განხილულ იქნა ჩვენს შეხვედრებზე, ჩვენ გვსურს დავადასტუროთ შემდეგი: 

პროექტის მომზადება და დიზაინი 

გზის ტრასირება შეზღუდულია ლოკაციაზე არსებული ტოპოგრაფიული პირობებისა და 

მჭიდრო დასახლების გამო. ურბანული სატრანსპორტო კვანძის პროექტის მომზადებისას 

გათვალისწინებულ იქნა რამდენიმე ალტერნატივა და ყველა მცდელობა მიმართული იქნა 

გარემო და სოციალური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანისაკენ. ეს უკანასკნელი მოიცავს 

პირებს, რომლებიც ცხოვრობენ შემოთავაზებული სატრანსპორტო კვანძისა და მასთან 

დაკავშირებული მშენებლობის მახლობლად. შერჩეული ტრასირება მოიცავს გარემოსდაცვით 

შემამსუბუქებელ ღონისძიებებს, ურბანული ლანდშაფტის განვითარების გათვალისწინებით 

და წარმოადგენს გადაწყვეტას, რომელიც გვთავაზობს მინიმალურ სოციალურ ზემოქმედებას. 

ამასთან ერთად, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა (MDF) და აზიის 

განვითარების ბანკმა (ADB) 2013 წელს გადაწყვიტეს ეტაპებად დაეყოთ თბილისი–რუსთავის 

ურბანული სატრანსპორტო კვანძის პროექტის განხრციელება, რათა ფონიჭალას რაიონის გზის 

მონაკვეთის, სადაც განთავსებულია თქვენი შენობა, პროექტის დასრულებამდე საკმარისი დრო 

ყოფილიყო გამოყოფილი აუცილებელი კვლევების ჩასატარებლად. 

გზის პროექტის დასრულებამდე ჩატარებული შესაბამისობის შემოწმების ფარგლებში 

მომზადებული იქნა პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასება (IEE), მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა (LARP) და განისაზღვრა პროექტის მიზეზით დაზიანებულ პირთა 

საბოლოო სია. ამასთან ერთად მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დამატებით ორგანიზება 

გაუკეთა ახლომდებარე შენობებზე გზის მშენებლობისა და ოპერაციების პოტენციური 

ზემოქმედების დამატებითი შესწავლას. ჩატარდა საერთაშორისო ტენდერის პროცესი, 

შესწავლა განხორციელდა ტრანსპორტთან დაკავშირებული ვიბრაციებისა და ხმაურის 

შენობებზე ზემოქმედების შესწავლაში გამოცდილი და აკრედიტებული საკონსულტაციო 

ინჟინრების საერთაშორისო კომპანიის მიერ. 
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საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის ანგარიში და შესწორებული პროექტის დიზაინი 

საერთაშორისო კომპანიამ დაასრულა თავისი სამუშაო, წარადგინა რა თავისი საბოლოო 

ანგარიში 2015 წლის მესამე კვარტალში. ანგარიში მოიცავს სამ მნიშვნელოვან დასკვნას: (i) 

სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოებული ვიბრაცია არ გამოიწვევს შენობების დაზიანების 

რისკს; (ii) საგზაო სამუშაოების წარმოებისას არ მოხდება ზემოქმედება შენობებზე იმგვარად, 

რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება; და (iii) დასაშვები ხმაურის დონის ზღვრებთან 

შესაბამისობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნას შესაბამისი ხმაურის ბარიერების პროექტირების 

საშუალებით. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და აზიის განვითარების ბანკმა 

განიხილეს ანგარიშის დასკვნები. მესამე დასკვნის საპასუხოდ, გამჭვირვალე მასალისაგან 

დამზადებული თანამედროვე ხმაურის ბარიერები გაკვეთავს სატრანსპორტო მოძრაობის 

ხმაურს მისაღებ დონეებზე, ამასთან, უზრუნველყოფილი იქნება საცხოვრებელი სახლის 

დაბალი სართულებიდან ხედების შენარჩუნება. 

უფრო მეტიც, ჩვენ ასევე გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ეს არის უფრო მეტი ვიდრე უბრალოდ გზის 

პროექტი. 2013 წლიდან დაკორექტირდა პროექტის დიზაინი, ფონიჭალაში ურბანული 

ბულვარის განვითარების გათვალისწინების მიზნით, რომელიც მოიცავს შემდეგ 

მახასიათებლებს: 

i. გამწვანებული პარკი გზასა და ახლომდებარე შენობებს შორის, რომელიც ასევე

მოიცავს ნარგავებს, საცალფეხო ბილიკს, ველოსიპედისთვის განკუთვნილ ბილიკს,

სათამაშო მოედანს და ხიდს ფეხით მოსიარულეთათვის, რომელიც გადის მდინარის

სანაპირო ზოლამდე და ახალი სანაპირო ზოლის ბაღებამდე, რაც უზრუნველყოფს

სათემო რეკრეაციულ არეალის შექმნას.

ii. ბულვარის განაშენიანებასთან კომბინირებული განცალკევებული და 

დარეგულირებული სატრანსპორტო დინება, განათება, და კონტროლირებული

წვდომა სანაპირო ზოლთან, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს.

აზიის განვითარების ბანკი და მუნიციპალური განვითარების ფონდი დარწმუნებულნი არიან, 

რომ ახალი გზისა და მასთან დაკავშირებული ბულვარის განაშენიანების შედეგად 

გაუმჯობესდება ესთეტიკური გარემო და კეთილმოეწყობა გარემო ამ არეალში, მისი 

მაცხოვრებლებისთვის. 

აზიის განვითარების ბანკის საგარანტიო მოთხოვნები და პროექტის მონიტორინგი 

დეტალურად იქნა შესწავლილი ზემოქმედება ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებზე. აზიის 

განვითარების ბანკი ვალდებულია მიიღოს მხოლოდ ექსპერტი ანალიტიკოსების იმგვარი 

დასკვნები, რომლებიც კონკრეტული ხასიათის კვლევებს ეფუძნება; და აზიის განვითარების 

ბანკისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის თვალსაზრისით, ეს შემთხვევა არ იწვევს 

არანებაყოფლობით განსახლებასთან დაკავშირებით აზიის განვითარების ბანკის გარანტიებთან 

დაკავშირებით პოლიტიკის განაცხადის (2009 წ.) ამოქმედებას; ამასთან შენობა და მისი 

მაცხოვრებლები არ იმყოფებიან ზემოქმედების ქვეშ, ეროვნული საკანონმდებლო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 
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საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი პოტენციური ზემოქმედებები გარემოზე. მშენებლობის 

ფაზაში განხორციელდება მკაცრი და ფართემასშტაბიანი მონიტორინგის ღონისძიებები, რაც 

ასევე გავრცელდება გზის ოპერაციულ ფაზაზეც, შემამსუბუქებელი ღონისძიებების ეფექტური 

განხორიციელების უზრუნველყოფის მიზნით. კონტრაქტორები იმუშავებენ მკაცრი, წინასწარ 

განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად და გამოიყენებენ მხოლოდ დამტკიცებულ 

სამშენებლო აღჭურვილობას. აზიის განვითარების ბანკი ატარებს პროექტის პროგრესის 

დეტალურ მონიტორინგს და უზრუნველყოფს, რომ ყოველი მცდელობა მიმართული იყოს 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებებისა და მოთხოვნილი სამშენებლო მეთოდების ზუსტი 

განხორციელებისკენ. 

ჩვენ გვსურს დაგარწმუნოთ, რომ აზიის განვითარების ბანკი და მუნიციპალური განვითარების 

ფონდი კვლავ მზად არიან ჩვენი მიმდინარე დიალოგებისა და კონსულტაციებისთვის, ასევე, 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაზიარებისა და განხილვისთვის. მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის მიერ შექმნილი საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი აქტიურად 

იმუშავებს პროექტის განხორციელების მთელი ციკლის განმავლობაში; ამასთან, თუ თქვენ ან 

თქვენი თემის ნებისმიერი სხვა წევრი ნებისმიერ ეტაპზე პრობლემურად აღიქვამს რომელიმე 

საკითხს, აზიის განვითარების ბანკს გააჩნია ვალდებულება, უზრუნველყოს ღია 

კონსულტაციები ამ საკითებთან დაკავშირებით. 

 

პატივისცემით, 

ანანდ ჩიპლუნკარი (Anand Chiplunkar) 

დირექტორი 

ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი 

ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება 
ასლი ეგზავნება შემდეგ პირებს: ილია დარჩიაშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

მინისტრის პირველი მოადგილე (MRDI) 

ჯუანშერ ბურჭულაძე, აღმასრულებელი დირექტორი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

 იესიმ მ. ელჰან–კაიალარს, რეგიონალური დირექტორი, GRM 
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სარჩელის არ-დაშვების შეფასება 

(პარაგრაფი148 და აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმის პოლიტიკის 148–ე პუნქტი) 

 

არ დაშვება 

სარჩელი 

არ იქნა 

დაშვებუ

ლი?  
სარჩელის არ-დაშვება პუნქტი 142-ის შესაბამისად: სარჩელი არ დაიშვება, თუ იგი 

(i)  შეეხება ქმედებებს, რომლებიც არ უკავშირდება აზიის განვითარების ბანკის 

ქმედებებს ან მისიას, აზიის განვითარების ბანკის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების 

ფორმულირების, დამუშავების ან განხორციელების პროცესში; 
არა 

(ii) შეეხება საგანს, რა შემთხვევაშიაც მოსარჩელეებმა არ მიმართეს კეთილსინდისიერ 

მცდელობას, რათა მოეგვარებინათ დაკავშირებულ საოპერაციო დეპარტამენტთან 

ერთად; 

არა 

(iii) შეეხება საგანს, რომელიც უკვე გათვალისწინებულია SPF–ს მიერ, თუ 

მოსარჩელეს არ გააჩნია ახალი მტკიცებულება, რომელიც ადრე არ იყო მათთვის 

ხელმისაწვდომი და თუ შემდგომი სარჩელი შეიძლებოდა ყოფილიყო ადვილად 

კონსოლიდირებული ადრე წარდგენილ სარჩელთან; 

არ 

გამოიყენებ

ა  

(iv) შეეხება აზიის განვითარების ბანკის მიერ მხარდაჭერილ პროექტს, 

რომლისთვისაც სესხის ან გრანტის დახურვის თარიღიდან გავიდა 2 ან მეტი წელი; 
არა 

(v) არასერიოზული, ბოროტგანზრახული და ტრივიალურია, ან შექმნილია 

კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებიდ მიზნით; 
არა 

(vi) შეეხება აზიის განვითარების ბანკის, მსესხებელს ან განმახორციელებელი 

სააგენტოს, ან კერძო სექტორის კლიენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას 

საქონელის ან მომსახურების შესყიდვის შესახებ, საკონსულტაციო მომსახურების 

ჩათვლით, ; 

არა 

(vii) შეეხება ბრალდებებს აზიის განვითარების ბანკის მიერ მხარდაჭერილ 

პროექტებში ან აზიის განვითარების ბანკის პერსონალის მიერ თაღლითობის ან 

კორუფციის შესახებ; 

(viii) შეეხება აზიის განვითარების ბანკის არსებული პოლიტიკებისა და 

პროცედურების ადექვატურობას ან შესაბამისობას; 

არა 

(ix) იმყოფება აზიის განვითარების ბანკის სააპელაციო კომიტეტის იურისდიქციის ან 

აზიის განვითარების ბანკის ადმინისტრაციული ტრიბუნალის ფარგლებში ან შეეხება 

აზიის განვითარების ბანკის პერსონალს; და/ან 

არა 

(x) შეეხება აზიის განვითარების ბანკის არა–საოპერაციო ყოველდღიურ 

საქმიანობებს, როგორიცაა ფინანსები და ადმინისტრირება. 
არა 

შესაბამისობის მიმოხილვის დანიშვნის  დამატებითი გამონაკლისები პუნქტი 148-ის შესაბამისად:
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(i) ისეთ ქმედებებთან დაკავშირებული სარჩელები, რომლებიც წარმოადგენს სხვა 

მხარის პასუხისმგებლობას, როგორიცაა მსესხებელი, განმახორციელებელი სააგენტო, 

ან პოტენციური მსესხებელი, თუ ამ სხვა მხარეთა ქმედება პირდაპირ უკავშირდება 

აზიის განვითარების ბანკის თავის ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან 

შესაბამისობის შეფასებას; 

არა 

(ii) საჩივრები, რომლებიც არ მოიცავს აზიის განვითარების ბანკის შეუსაბამობას 

თავის ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან; 
არა 

(iii) საჩივრები, რომელთა განხილვას ახორციელებეს SPF–ი ეტაპი 3-ის დასრულების 

ეტაპამდე, პრობლემის გადაწყვეტის ფუნქციის ფარგლებში (პუქტები 164–173); არა 

(iv) საჩივრები, რომლებიც უკავშირდება DMC მთავრობასთან დაკავშირებულ 

კანონებს, პოლიტიკებს და რეგულაციებს, თუ ისინი პირდაპირ არ უკავშირდება 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობას თავის ოპერაციულ პოლიტიკებთან და 

პროცედურებთან; და/ან 

არა 

(v) CRP–ს მიერ უკვე გათვალისწინებულ სარჩელებს, თუ მოსარჩელეებს არ გააჩნიათ 

ახალი მტკიცებულება, რომელიც ადრე არ იყო მათთვის ხელმისაწვდომი და თუ 

შემდგომი სარჩელი შეიძლებოდა ყოფილიყო ადვილად კონსოლიდირებული ადრე 

წარდგენილ სარჩელთან. 

არა 




