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I. შესავალი 
 

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) მიზნად ისახავს აყვავებულ, ინკლუზიურ, 
სტაბილურ და მდგრად აზიასა და წყნარ ოკეანეთს, რომლის მიღწევაც 
შესაძლებელია რეგიონში უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრისაკენ მიმართული 
ძალისხმევით. აზიის განვითარების ბანკი ეხმარება საკუთარ წევრებსა და 
პარტნიორებს სესხებით, ტექნიკური დახმარებით, გრანტებით და კაპიტალის 
ინვესტიციებით, რათა ხელი შეუწყოს სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას. 

 
აზიის განვითარების ბანკი მაქსიმალურად ზრდის განვითარებაზე 
ორიენტირებულ დახმარებას, პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობის, 
საკონსულტაციო სერვისების შეთავაზებისა და ფინანსური რესურსების 
მობილიზების გზით, რაც თავის მხრივ შესაძლებელია ოპერაციების 
თანადაფინანსებით და ვრცელდება ოფიციალური, კომერციული და  
საექსპორტო კრედიტების წყაროებზე. 

 

მომჩივანთა ორსართულიანი სახლის ფასადი 
(OSPF-ის ფოტო) 
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პრა
 

ანგარიშვალდებუ 
ლების მექანიზმი 

განვითარების ეფექტურობისათვის საჭიროა 
ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობის, 
ღიაობისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მაღალი სტანდარტები. როგორც აზიასა და წყნარ 
ოკეანეთში სიღარიბის აღმოფხვრაზე მომუშავე 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, აზიის 
განვითარების ბანკი მუდმივად ისწრაფვის 
საკუთარ საქმიანობაში აღნიშნული ასპექტების 
გაძლიერებისაკენ. სწორედ ამიტომ მოხდა 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის შექმა, 
რომელიც წარმოგიდგენთ ფორუმს, სადაც ADB- 
ის დახმარებით განხორციელებული პროექტების 
შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია 
საკუთარი პრობლემების გაჟღერება და მათი 
გადაჭრის გზების ძიება და ასევე ისეთი  
ფაქტების დაფიქსირება, რომლებიც აზიის 
განვითარების ბანკის საოპერაციო პოლიტიკასა 
და პროცედურებთან შეუსაბამოა. 

ADB მტკიცედ  
ერთგული 
რჩება 
საკუთარი 
პრინციპის და 
პასუხისმგებელია 
მისი 
ოპერატიული 
პოლიტიკისა და 
პროცედურების 
შესრულებაზე და 
პროექტის 
შედეგად 
ზემოქმედების 
ქვეშ მოქცეული 
პირების 
პრობლემების 
გადაჭრაზე. 

ანგარიშვალდებულების მექანიზმი შექმნილია: 1

• ADB-ის განვითარების ეფექტურობისა და
პროექტების ხარისხის გასაზრდელად;

• პროექტის შედეგად ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეული მოსახლეობის პრობლემებზე
საპასუხოდ და ყველა დაინტერებული
მხარისადმი სამართლიანი
დამოკიდებულებისათვის;

• საკუთარ პერსონალსა და საქმიანობაში
უმაღლესი პროფესიული და ტექნიკური
სტანდარტების ასახვისათვის;

• შეძლებისდაგვარად მაქსიმალური
დამოუკიდებლობისა და
გამჭვირვალობისათვის; და

• რენტაბელურობისთვის,
ეფექტურობითვის და აზიის განვითარების
ბანკის ზედამხედველობის, აუდიტის, 
ხარიხის კონტროლისა და შეფასების სხვა 
სისტემებზე დამატებით 

ანგარიშვალებულების მექანიზმი  შედგება 
ორი ცალკეული, თუმცა ერთმანეთის 
შემავსებელი ფუნქციისაგან: პრობლემების 
გადაწყვეტა და შესაბამისობის ანალიზი. 

პრობლემების გადაწყვეტის ფუნქცია, 
პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის 
ოფისის (OSPF) ფარგლებში 

ორიენტირებულია ADB-ის  დახმარებით 
განხორციელებულ პროექტებში არსებული 
პრობლემებისათვის დამაკმაყოფილებელი 
გადაწყეტების მოძიებით. ხოლო შესაბამისობის 
ანალიზის ფუნქცია, შესაბამისობის ანალიზის 
პანელის ოფისის ფარგლებში (OCRP) 
ორიენტირებულია იმაზე თუ პროექტები  
რამდენად შესაბამისობაშია აზიის განვითარების 
ბანკის საოპერაციო   პოლიტიკასა და 
პროცედურებთან, რამაც შესაძლოა პირდაპირი, 
მატერიალური და უარყოფითი  გავლენა 
მოახდინოს  ან  ახდენს ადგილობრივ 
მოსახლეობაზე . ორივე ოფისი უზრუნველყოფს, 
რომ სხვადასხვა არხების, მათ  შორის 
საინფორმაციო  აქტივობების  მეშვეობით, 
მექანიზმების შესახებ ინფორმირებული  იყოს 
ყველა როგორც აზიის განვითარების ბანკის 
შიგნით, ასევე მის გარეთ. 

 
ADB მტკიცედ ერთგული რჩება საკუთარი 
პრინციპის და პასუხისმგებელია მისი  
ოპერატიული პოლიტიკისა და პროცედურების 
შესრულებაზე და პროექტის შედეგად 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 
პრობლემების გადაჭრაზე. შესაბამისად, იგი 
ისწრაფვის უზრუნველყოს ანგარიშვალებულების 
მექანიზმის ადექვატურობა და ეფექტურობა, 
თანამედროვე საუკეთესო საერთაშორისო 

ტიკის გათვალისწინებით. 

საგარანტიო პოლიტიკის 
განცხადება 

აზიის განვითარების ბანკის 2009 წლის საგარანტიო 
პოლიტიკის განცხადება (SPS) წარმოადგენს 
სამოქმედო პოლიტიკის კრებულს, რომლის 
მიზანიცაა მოახდინოს პროექტების გარემოსა და 
საზოგადოებაზე ზემოქმედების პრევენცია. 
პოლიტიკის ჩარჩო შედგება გარემოს დაცვის, 
არანებაყოფლობითი  განსახლებისა და 
ადგილობრივი მოსახლეობის შესახებ 
გაიდლაინებისაგან. . 

საგარანტიო მოთხოვნები არსებობს იმისათვის,  
რომ პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში 
უზრუნველყოს შემდეგი: (i) პროექტის შესაძლო 
ზემოქმედების განსაზღვრა და შეფასება, (ii) 
სამოქმედო გეგმების შემუშავება და 
განხორციელება, იმისათვის რომ მოხდეს პროექტის 
უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება და 
შერბილება, ხოლო უარყოფითი ზემოქმედების 
თავიდან ვერ-აცილების შემთხვევაში, 

1 ADB. 2012. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა. მანილა. 
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დაზარალებულ პირთა (AP) კომპენსაცია, და 
(iii) AP-თან არსებითი კონსულტაციების
გამართვა, რათა ისინი ინფორმირებული
იყვნენ პროექტის ზემოქმედების შესახებ,
მისი მომზადების ეტაპიდან, შესრულებამდე.

წლების განმავლობაში,  სხვადასხვა 
პროექტებთან გამოცდილების გამო, მოხდა 
SPS-ის გაძლიერება. ამჟამინდელი საგარანტიო 
პოლიტიკის მიზანია კლიენტების ცვალებადი 
მოთხოვნების დაკმაყოფილება, სისტემის 
გრძელვადიანი მდგრადობის 
უზრუნველყოფისათვის. პოლიტიკის ჩარჩოში 
ხდება სხვა მრავალმხრივი ფინანსური 
ინსტიტუტების       საუკეთესო      პრაქტიკის 

კულტურულად შესაფერისი და 
მისაღები ყველა სეგმენტის 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 
პირებისათვის. 

 
კვლევის 
მეთოდოლოგია 

აზიის განვითარების ბანკმა, OSPF-ის 
მიღებული გამოცდილების სერიისათვის, 
პროექტის GRM-ების შესასწავლად გამოიყენა 
‘ქეის-სთადის’ მეთოდოლოგია. პირველადი 

გათვალისწინება,  რათა უზრუნველყოფილ 
იქნას სხვა სოციალური განზომილებების (მაგ. 
გენდერული საკითები  და   შრომითი 
სტანდარტები) მხედველობაში მიღება, იმ 
მიზნით, რომ  მიღწეულ  იქნას   უკეთესი 
ჰარმონია  სხვადასხვა   ფინანსური 
ინსტიტუტების პოლიტიკებს შორის, თავად 
პოლიტიკა გახდეს შედარებით მკაფიო და 
ანგარიშვალდებულების 
უზრუნველყოფისათვის მოხდეს მისი უკეთ 

მონიტორინგი.2

საჩივრების 
მართვის მექანიზმი 

საჩივრების მართვის მექანიზმი (GRM) 
წარმოადგენს ინსტიტუტების, 
ინსტრუმენტების,  მეთოდებისა და 
პროცესების ერთიანობას, რომელთას 
მეშვეობითაც ხდება საჩივრების გადაწყვეტა.3 

მისი მიზანია ყველა მხარის უზრუნველყოფა 
განჭვრეტადი, გამჭვირვალე და სანდო 
პროცესებით, რომელთა შედეგებიც არის 
სამართლიანი, ეფექტური და 
გრძელვადიანი.4 აღნიშნული ხელს უწყობს 
დაზარალებულ პირთა პრობლემებისა და 
საჩივრების დროულ გადაწყვეტას, ადვილად 
აღქმადი და ტრანსპარენტული პროცესების 
გამოყენებით, რომლებიცაა გენდერზე 
ორიენტირებული, 

და მეორადი კვლევის კომბინაციის, ასევე 
ხარისხობრივი   და  რაოდენობრივი 
მონაცემების ანალიზის მეშვეობით, მოახდინა 
პროექტთან დაკავშირებული ისეთი 
დოკუმენტების შესწავლა, როგორიცაა 
აღმასრულებელი სააგენტოების (IA-ები) 
საჩივრების მონაცემთა ბაზა, აზიის 
განვითარების ბანკის პროექტების საჩივრების 
აღმრიცხავი სისტემა, მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების გეგმები (LARP-ები), გარემოს 
მართვის  გეგმები,  ეროვნული 
კანონმდებლობა, ქვეყნის სისტემები და OSPF-
თვის წარდგენილი საჩივრები. ხარისხობრივი 
ანალიზის განხორციელება მოხდა ფოკუს 
ჯგუფების განხილვებისა და ADB-ის

საპროექტო გუნდის, 
კონსულტანტებისა  და  შესაბამისი 
დაინტერესებული მხარეების სიღრმისეული 
კვლევების      მეშვეობით 
‘ქეის-სთადის’ მიზანია: 
• უკეთ გააცნობიეროს თუ როგორ ხდება 

პროექტის შედგენისა და 
განხორციელებისას ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეული პირების საჩივრების 
გადაწყვეტაპროექტის GRM-ის 
მეშვეობით;

• განსაზღვროს ისეთი მექანიზმები, 
რომლებიც ეფექტურია საჩივრების 
მართვისას და თუ ეფექტურობის რა 
სტიმულატორები ან ბარიერები 
არსებობს; და

• განსაზღვროს კარგი პრაქტიკა და 
მიღებული გამოცდილება, რაც 
დაეხმარება ADB-ის თანამშრომლებს, 
სამთავრობო პარტნიორებსა და ADB-ის 
დახმარებით

საჩივრების 
მართვის 
მექანიზმი (GRM) 
წარმოადგენს 
ინსტიტუტების, 
ინსტრუმენტების, 
მეთოდებისა და 
პროცესების 
ერთიანობას, 
რომელთა 
მეშვეობითაც 
ხდება საჩივრების 
გადაწყვეტა 

2 ADB.2009. საგარანტიო პოლიტიკის განცხადება.მანილა 
3 ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი. 2009. სამხრეთ ტრანსპორტის განვითარების პროექტის ანალიზი. კოლომბო 
4 საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია.2008. საკონსულტაციო დასკვნა. განვითარების პროექტების საჩივრების მექანიზმების შემუშავებისა 
და განხორციელების სახელმძღვანელო. ვაშინგტონი 
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OSPF-მა დახმარება გაუწია მომჩივან პირებს განსახლების ფარგლებში, მათი 
სურვილისამებრ საცხოვრებლის შერჩევაში (OSPF-ის ფოტო). 

II. ADB-ის პორტფელის 
მიმოხილვა საქართველოში 
შერჩეულ აღმსრულებელ 
სააგენტოებთან ერთად 

 
 

აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს მთავრობასთან 2007 წლიდან თანამშრომლობს 
ქვეყნის განვითარებისათვის და მიჩნეულია მის ერთ-ერთ უდიდეს მრავალმხრივ 
პარტნიორად. საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის განვითარების ძირითად 
პრიორიტეტებს წარმოადგენს ვაჭრობის გაფართოება, მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა და 
სიღარიბის დაძლევა ეკონომიკური დერეფნების განვითარების, საჯარო სერვისების 
გაუმჯობესებისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობის გზით. 
პრიორიტეტული სექტორებია, ტრანსპორტი, წყალმომარაგება და სხვა  ინფრასტრუქტურა 
და სერვისები, საჯარო სექტორის მართვა, ფინანსები და მრავალსექტორული მიმართულება 
და ენერგეტიკა.5 

 
2019 წლის ბოლოს მონაცემებით, საქართველოში მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
(MDF) მიერ ხუთი პროექტი ხორციელდება, რომელიც საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (MRDI) პორტფელის 17%-ს შეადგენს. 
MDF-ის მიერ განხორციელებადი ხუთი პროექტიდან არანებაყოფლობითი განსახლების 
კუთხით ორი არის A კატეგორიის და სამი არის C კატეგორიის, ხოლო გარემოზე 
ზემოქმედების კუთხით ოთხი არის B კატეგორიის და ერთი C კატეგორიის. 

 
5 ADB 2020. აზიის განვითარების ბანკის წევრის ფაქტობრივი მონაცემები: საქართველო. მანილა. 

4 



 

III. პროექტი: მდგრადი 
ურბანული ტრანსპორტის 
საინვესტიციო პროგრამა, 

ტრანში 3 
 
 
 
 

რუსთავი-თბილისის გზის მონაკვეთი, მომჩივანთა 
ორსართულიანი სახლის სიახლოვეს (OSPF-ის ფოტო). 
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43 o00'N 

 
41o00'E 

 
 
 
 
 
 

Sukhumi 
 
 
 
 

B l a c k    S e a 

 
45o00'E 

 
 
 
 
 
 
 

43 o00'N 

 
საქართველო 

მდგრადი ურბანული 
ტრანსპორტის ინვესტიციის 

პროგრამა - ტრანში 3 
 

N 
 
 

Batumi 
TBILISI 

Project 
Area 

 
0 2 4 

 
კილომეტრები 

 
 

41 o00'N 

 
 
 
 
 

41o00'E 

 
 
 
 
 

45o00'E 

 
41 o00'N 

დედაქალაქი 

ადმინისტრაციული ცენტრი 

ეროვნული გზა 

სხვა გზა 

       რკინიგზა 

მდინარე 

       ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვარი 

       საერთაშორისო საზღვარი 
საზღვრები არ არის აუცილებელი იყოს აუთენტური 

 
 

 
Sta 0+000 

თბილისი 

 

მონაკვეთი 1 
L=4.0km 

Sta 4+000 

 
 
 

ფონიჭალა 
 

მონაკვეთი 2 
L=6.8km 

 
 
 
 

L=17.4km  
Sta 10+800 

 
ყარაჯალარი 

 
 
 
 

 
მონაკვეთი 3 
L=6.6km 

 
 
 

რუსთავი 

 
 

Sta 17+400 
 
 

წინამდებარე რუკის შედგენა მოხდა აზიის განვითარების ბანკის კარტოგრაფების განყოფილების მიერ. საზღვრები, ფერები, დასახალებები და რუკაზე მითითებული სხვა ინფორმაცია არ 
გულისხმობს აზიის განვითარების ბანკის მიერ რომელიმე ტერიტორიის იურიდიული სტატუსის შესახებ დასკვნებს, ან ასეთი საზღვრების, ფერების, დასახელებებისა თუ ინფორმაციის 
მოწონებას ან მიღებას. 
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აღწერილობა 

იმ მიზნით, რომ ქალაქები აქციოს 
ეკონომიკური განვითარებისა და სამუშაო 
ადგილების შექმნის მთავარ სტიმულად, 
საქართველოს  მთავრობამ    მთავარი 
ყურადღება გადაიტანა   ქალაქების 
კლასტერების განვითარებაზე და ცხოვრების 
დონის ასამაღლებლად, ინფრასტრუქტურისა 
და ურბანული სერვისების ხარისხის 
გაზრდაზე, ინვესტიციების მოზიდვასა და 
პროდუქტიულობისა     და 
კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე. MDF-ის 
მიერ საქართველოს მდგრადი ურბანული 
ტრანსპორტის    პროგრამის 
განსახორციელებლად, საქართველომ 
თხოვნით მიმართა აზიის განვითარების ბანკს. 
პროგრამა გულისხმობს ინვესტირებას გზების, 
საჯარო ტრანსპორტის ქსელის და 
არამოტორიზებული ტრანსპორტის 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. 
პროგრამის დაფინანსება ხდება 300 მილიონი 
აშშ დოლარის ღირებულების მრავალ- 
ტრანშული დაფინანსების ინსტრუმენტით, 
რომელიც დაყოფილია სამ ტრანშად, და 
თითოეული მათგანი მოიცავს გარკვეული 
ურბანული გზის მშენებლობის ან 
რეაბილიტაციის პროექტს.⁶ 

 

რუსთავი-თბილისის მაგისტრალის 
მოდერნიზაცია, საინვესტიციო პროგრამის მე-
3 ტრანშის ფარგლებში წარმოადგენს 
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ 
პროექტს. პროექტის დამტკიცება მოხდა 2013 
წლის ნოემბერში და მიზნად ისახავს არებული 
17.1 კილომეტრიანი ორზოლიანი თბილისი- 
რუსთავის დამაკავშირებელი  გზის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 
მოდერნიზებას, ოთხი ზოლის მქონე გზად, 
რომელიც გათვლილი იქნება 120 კმ/სთ 
სიჩქარეზე. პროექტის განხორციელებისას 
სხვადასხვა ტიპის ზარალსა და ზემოქმედებას 
განიცდიან 168 ოჯახი და იურიდიული პირი 
(145 ოჯახი, 21 იურიდიული პირი და 2 
უცნობილი  მფლობელი).  ოჯახების 
უმეტესობა დაკარგავს საკუთრებას ან/და 

საკუთარ საცხოვრებელ მიწებთან მისასვლელ 
გზას, ხოლო იურიდიული პირები 
დაკარგავენ საკუთრებას და/ან წვდომას 
საკუთარ კომერციულ  მიწებზე. 
დაზარალებულ  პირთა სავარაუდო 
რაოდენობაა 905.⁷ 

 

 
მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის 
ორგანიზაციული 
სტრუქტურა 

მუნიციპალური  განვითარების  ფონდი 
(MDF) წარმოადგენს   საქართველოს 
რეგიონული  განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (MRDI) 
ფარგლებში მოქმედ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს. MDF-ის, როგორც 
დამოუკიდებელი უწყების წესდების 
დამტკიცება მოხდა 2015 წლის 30  
ოქტომბერს. იგი ანგარიშვალდებულია 
საქართველოს მთავრობის, ზედამხედველთა 
საბჭოსა და MRDI-ის წინაშე. MDF-ის მართვა 
ხორციელდება   აღმასრულებელი 
დირექტორის  მიერ,  ზედამხედველთა 
საბჭოს  მიერ  განსაზღვრული 
კომპეტენციების     ფარგლებში. 
აღმასრულებელი    დირექტორის 
თანამდებობაზე  დანიშვნა  და 
განთავისუფლება ხდება  პრემიერ 
მინისტრის მიერ.8 ზედამხედველთა საბჭოს, 
რომელიც განახლებას ექვემდებარება, 
ამჟამად თავმჯდომარეობს პრემიერ 
მინისტრი და მის შემადგენლობაში შედიან 
ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების მინისტრი, 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრი, გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის მინისტრი და სხვა 
მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები და 
პარლამენტის   წარმომადგენლები. 
აღნიშნული სტრუქტურა უზრუნველყოფს 
MDF-ის გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესის ავტონომიურობასა და  სანდოობას. 

 

 
 

6 ADB. 2010. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტისა და ინვესტიციების პროგრამა: არანებაყოფლობითი განსახლების 
შეფასება და ღონისძიებები. მანილა. 
7 ADB 2016. პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის შემაჯამებელი მიმოხილვა და შეფასება. მანილა. 
8 საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 558 MDF-ის წესდების დამტკიცების შესახებ. https://bit.ly/2Dum3Nh. 
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ADB = აზიის განვითარების ბანკი, EBRD = ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, 

EIB = ევროპის საინვესტიციო ბანკი, GOG = საქართველოს მთავრობა, MDF = მუნიციპალური განვითარების ბანკი, WB = მსოფლიო ბანკი. 

წყარო: მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

MDF-მა განიცადა რეორგანიზაციის 
რამდენიმე ფაზა, რაც გამოწვეული იყო 
ხელმძღვანელობის ცვლილებით და 
ორგანიზაციის მიერ დაგროვებული 
გამოცდილებით.   ახლანდელი 
ორგანიზაციული სტრუქტურის თანახმად, 
აღმასრულებელი  დირექტორის 
პირდაპირი ზედამხედველობის ქვეშ 
მუშაობს რამდენიმე  დეპარტამენტი, 
ხოლო რამდენიმე დეპარტამენტი არის 
მოადგილის/ფინანსური დირექტორის 
დაქვემდებარების ქვეშ.    ამასთან 
პროგრამული    მენეჯერები 
ზედამხედველობას უწევენ 
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საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის 
კონკრეტულ პროგრამებს. დაგეგმარებისა და 
შეფასების დეპარტამენტი, რომლის 
ფარგლებშიც შედის გარემოს დაცვისა და 
განსახლების სამმართველო (ERU) არის 
აღმასრულებელი დირექტორის პირდაპირი 
დაქვემდებარების ქვეშ. ეს უზრუნველყოფს 
პირდაპირ კომუნიკაციას,  ინფორმაციის 
უკეთ გაცვლას და საგარანტიო საკითხებთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესის უფრო მეტ ეფექტურობას. ამასთან, 
აზიის განვითარების ბანკის პროგრამებზე 
ზედამხედველობას ახორციელებს ერთ-ერთი 
პროგრამის მენეჯერი. 

გრაფიკი 1: მუნიციპალური განვითარების ფონდის ორგანიზაციული სტრუქტურა 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
პროექტის საჩივრების 
მართვის მექანიზმი 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური 
საკითხების განყოფილება არის ოფისი, 
რომელიც უშუალოდ მუშაობს საჩივრებზე . 
MDF-ის სოციალური საკითხების გუნდი 
გაიზარდა ორი კონსულტანტიდან, რომლებიც 
მუშაობდნენ განსახლებისა და გარემოს დაცვის 
საკითხებზე,  ცამეტი ადამიანით 
დაკომპლექტებულ ERU-მდე, რომელიც 
მუშაობს სოციალურ, გარემოსდაცვითი 
გარანტიების, გენდერისა და შრომის 
საკითხებზე და გააჩნიათ ასევე კომუნიკაციების 
სპეციალისტი. 2015 წელს შექმნილი ERU ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში გაფართოვდა, 
MDF-ის ხელმძღვანელობის ძალისხმევის 
შედეგად, რათა უკეთ მომხდარიყო 
სოციალური საგარანტიო საკითებისა და 
საჩივრების ეფექტური  მართვის 
უზრუნველყოფა. 

 
2016 წლამდე, მუნიციპალური განვითარების 
ფონდის GRM ფუნქციონირებდა LARP-ის 
დებულებების შესაბამისად. 2016 წელს OSPF- 

 
 
მეორე დონე მუშაობს ისეთ საჩივრებზე, 
რომელთა გადაჭრაც არ ხდება პირველ 
დონეზე, ასევე ისეთ საჩივრებზე, რომლებიც 
უშუალოდ ეხება MDF-ის GRC-ს. ყველა 
ისეთი საჩივარი, რომელიც საჭიროებს LARP- 
ის ცვლილებას ან დაკავშირებულია 
საბიუჯეტო/ფინანსურ პრობლემებთან, 
ეხება GRM-ის მეორე დონეს. 

 
მეორე დონეზე პროცესი მიმდინარეობს 
შემდეგნაირად: 

• ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირის 
მიერ საჩივრის წარმოდგენა ხდება 
წერილობით ან ივსება ადგილზე MDF-ის 
რეცეფციაში, ან ხდება ფოსტით გაგზავნა. 
საჩივარი უნდა იყოს წერილობითი სახით 
და ქართულ ენაზე. 

• საჩივრის წარდგენის შემდეგ, 
დაზარალებულ პირს აძლევენ საჩივრის 
მიღების დამადასტურებელ საბუთს. ხდება 
საჩივრის დარეგისტრირება და MDF-ის 
დირექტორისათვის გაგზავნა, ვინც ხუთი 
დღის ვადაში საჩივარს გადაუგზავნის ERU- 

2016 წელს 
OSPF-ის 
რეკომენდაციი 
ს საფუძველზე, 
MDF-მა 
შეიმუშავა 
წერილობითი 
პროცედურები, 
საჩივრების 
სამართავად 

ის რეკომენდაციის საფუძველზე, MDF-მა 
შეიმუშავა წერილობითი პროცედურები, 
საჩივრების სამართავად. მათი დამტკიცება 
მოხდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
აღმასრულებელი დირექტორის ბრძანებით, 
2017 წლის 19 მაისს. ამავდროულად, MDF-მა 
შექმნა მრავალი არხი საჩივრების მისაღებად. 
ასეთი არხების შესახებ ინფორმაცია 
თითოეული პროექტისათვის ხელმისაწვდომი 
გახდა პროექტის განხორციელების ადგილას 
და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 
პირებისათვის დარიგებული ბუკლეტების 
მეშვეობით. ამასთან, 2019 წლის შემდეგ, MDF 
იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს 
როგორიცა დრონები, პროექტის მიერ 
გამოწვეული ზარალის შესაფასებლად. ეს 
შეფასების პროცესსა და საჩივრების მართვას ს 
შედარებით აადვილებს. 

 
ამასთანავე, MDF-მა შექმნა საჩივრების 
მართვის მექანიზმის ორდონიანი 
სტრუქტურა,  რუსთავი-თბილისის 
დამაკავშირებული გზის ზემოქმედების ქვეშ 
არსებული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 
პირები უფრო ხშირად მიმართავდნენ 
საჩივრების მართვის ცენტრალურ კომიტეტს 
(GRC), ქალაქთან მისი სიახლოვისა და 
ხელმისაწვდომობის გამო. სტრუქტურის 
პირველი დონე საჩივრებზე მუშაობს 
ადგილობრივ დონეზე. აქ გაჟღერებული 
პრობლემები ძირითადად ისეთია, რომელთა 
მოგვარებაც შესაძლებელია კონტრაქტორის 
მიერ და არ საჭიროებს დამატებით თანხებს, ან 
რომელიც დაკავშირებულია ინფორმაციის 
მიწოდებასთან, და აშ. 

ს. საჩივარი უნდა იქნას რეგისტრირებული 
საჩივრების ელექტრონულ ჟურნალში. 

• საჩივრის რეგისტრირებიდან 3 დღეში, 
მომჩივან პირს მიეწოდება საკონტაქტო 
პირის შესახენ ინფორმაცია, ვინც 
წარუძღვება მის საჩივარს/საკითხს. 

• საჩივრის რეგისტრაციიდან 15 დღეში, 
ERU-მ უნდა (i) განსაზღვროს სრულად არის 
თუ არა დოკუმენტაცია და ინფორმაცია 
წარმოდგენილი და 
საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს იგი 
მომჩივანი პირისგან, (ii) მოითხოვოს 
ინფორმაცია MDF-ის სხვა 
განყოფილებებიდან და/ან პროექტის 
პარტნიორებიდან, (iii) განსაზღვროს თუ 
როდის უნდა გაიმართოს საჩივართან 
დაკავშირებით მოსმენა და აცნობოს 
მომჩივანს აღნიშნული თარიღის შესახებ, 
და (iv) საჩივრების ჟურნალში განაახლოს 
საჩივრის სტატუსი. 

• GRC-ის მოსმენა უნდა გაიმართოს სულ 
მცირე თვეში ერთხელ. თითოეული 
საჩივრის მოსმენა უნდა გაიმართოს მისი 
რეგისტრაციიდან 2 თვის ვადაში. მოსმენის 
დღის წესრიგი და საჩივრის მოკლე 
აღწერილობა უნდა გაეგზავნოს კომიტეტის 
თითოეულ წევრს, მოსმენამდე სულ მცირე 
3 დღით ადრე. 
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რუსთავი-თბილისის დამაკავშირებელი გზის 
ნაწილი, მომჩივანთა ორსართულიან 
სახლთან ახლოს (OSPF-ის ფოტო) 
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• კომიტეტის შემადგენლობის განსაზღვრა 
უნდა მოხდეს მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის აღმასრულებელი 
დირექტორის მიერ. მოთხოვნის 
შემთხვევასი, შესაბამის IFI-ის უნდა 
მიეწოდოს ინფორმაცია აღნიშნული 
შემადგენლობის შესახებ. 
• მოსმენის დროს, პასუხისმგებელი 
განყოფილება კომიტეტს აწვდის 
ინფორმაციას საჩივრის შესახებ და 
პასუხობს კომიტეტის წევრების 
შეკითხვებს. საჭიროების შემთხვევაში, 
შესაძლებელია ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეული პირის მოწვევა მოსმენაზე. 
• კომიტეტი უფლებამოსილია მიიღოს 
გადაწყვეტილება იმ შემთხვევაში, თუ მას 
ესწრება წევრთა სულ მცირე ნახევარი. 
გადაწყვეტილების მიღება ხდება დამსწრე 
წევრთა უმრავლესობით. სხდომის ოქმის 
ხელმოწერა ხდება კომიტეტის წევრების 
მიერ შეხვედრიდან 5 დღის ვადაში. 
მოთხოვნის შემთხვევაში, ოქმი უნდა 
გაეგზავნოს შესაბამის IFI-ს. 
• დაზარალებულ პირს უნდა ეცნობოს 
კომიტეტის გადაწყვეტილების შესახებ, 
კომიტეტის შეხვედრის ოქმის 
ხელმოწერიდან 3 დღის ვადაში. 
შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს 
დაგეგმილი ღონისძიებების ვადები. 
• გადაწყვეტილების აღსრულებაზე 
პასუხისმგებელია მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის შესაბამისი 
განყოფილება. კომიტეტის შემდეგ 
შეხვედრაზე, ERU-მ კომიტეტის წევრებს 
უნდა წარმოუდგინოს ანგარიში 
ღონისძიებების მიმდინარეობასთან და იმ 
გადაწყვეტილების აღსრულების 
სტატუსთან დაკავშირებით, რომელიც 
მიღებულ იქნა წინა შეხვედრაზე. 

 
 

2014 წლის იანვრიდან 2019 წლის 
აგვისტომდე9, მიღებულ იქნა 200 საჩივარი. 
უმრავლესობა 2015-დან 2017 წლამდე, 
მომდევნო ორი წლის განმავლობაში 
რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა, ხუთი 

საჩივარი - 2018 წელს და 2 საჩავარი 2019 წელს. 
საჩივრების უმეტესობის მიღება მოხდა 
ცენტრალურ, MDF-ის დონეზე. ეს იმით იქნა 
განპირობებუი,   რომ  პროექტების 
უმრავლესობა ხორციელდება თბილისში, ან 
მის შემოგარენში და დაზარალებულ პირებს 
ადვილად შეუძლიათ   MDF-ის 
თანამშრომლებთან დაკავშირება. რამდენიმე 
საჩივარია, რომლებიც თავდაპირველად 
წარდგენილ  იქნა პარლამენტში, 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და 
ეკონომიკის სამინისტროში და შემდეგ იქნა 
MDF-ში გაგზავნილი. ცხრა საჩივარი 
წარედგინა პროექტის კონტრაქტორის 
სუპერვაიზორებს, აქედან სამი გადაწყვეტილ 
იქნა კონტრაქტორი მიერ, რადგან ძირითადად 
პრობლემა ეხებოდა მისასვლელ გზას ან წყლის 
დატბორვას. კონტრაქტორის მიერ MDF-თვის 
გადაგზავნილ იქნა ექვსი საჩივარი, რომელთა 
გადაწყვეტაც მოხდა MDF-ის GRC-ის დონეზე. 

 
საჩივრების უმეტესობა შეეხებოდა 
კომპენსაციას (მიწის, სახლის, სხვა 
ნაგებობების, ხეების). სხვა საჩივრებში 
მოთხოვნილი იყო ძირითადად დეტალური 
შეფასების კვლევა, ნარჩენი მიწების 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების მიერ 
გამოყენება ან მათთვის გადაცემა, სხვის 
მიწაზე გავლის უფლება, ძირითად გზასთან 
კავშირი, მოწყვლადობის კომპენსაციის 
მოთხოვნა, და აშ. 

 
ჯამში მოხდა 133 საჩივრის გადაწყვეტა/ 
დაკმაყოფილება და 67 საჩივრის 
არდაკმაყოფილება. საჩივრის 
არდაკმაყოფილების მთავარი მიზეზი იყო 
საჩივრის დასაბუთების ნაკლებობა, 
მაგალითად მტკიცებულების  ვერ 
წარმოდგენა, რომ ნამდვილად ხდებოდა 
გადასახადების გადახდა, რადგან ეს იყოს 
ბიზნეს დანაკარგების ასანაზღაურებელი 
კომპენსაციის მოთხოვნის მიზეზი. 

 
საშუალოდ, საჩივრის გადაწვეტას 
სჭირდებოდა 1-დან 3 თვემდე. რამდენიმე 
საჩივრის გადაწყვეტას დაჭირდა მეტი დრო 
- ექვსიდან რვა თვემდე. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
საჩივრების 
უმეტესობა 
ეხებოდა 
კომპენსაციის 
მოთხოვნას 
(მიწის, სახლის, 
სხვა 
ნაგებობებისა 
თუ 
ნარგავებისთვის) 
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GRC = საჩივრების მართვის კომიტეტი, M&E = მონიტორინგი და შეფასება, MDF = მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი. წყარო: მუნიციპალური განვითარების ფონდი 
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გრაფიკი2: საჩივრების მართვის კომიტეტის პროცედურების დიაგრამა 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
პროექტის საჩივრების 
მართვის მექანიზმის 
აქტორები 

 
GRC-ის შემადგენლობის განსაზღვრა ხდება 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის 
აღმასრულებელი დირექტორის მიერ. 
აღნიშნული დამოკიდებულია საჩივრის 
საკითხზე, თუმცა ზოგადად, როგორც წესი 
შემადგენლობაში შედის  MDF-ის 
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე; 
MDF-ის სხვადასხვა დეპარტამენტის უფროსი 
(დაგეგმარებისა და შეფასების, ხარისხის 
კონტროლის,   მშენებლობის 
ზედამხედველობის,  ფინანსური  და 
სამართლებრივი) და აზიის განვითარების 
ბანკის პროგრამის მენეჯერი. 

 
GRM სისტემის ბენეფიციარები არიან 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები. 
საჩივრის წარდგენის შემდეგ, მოხდება  
მათთან დაკავშირება, ინფორმირება, 
მოლაპარაკება და ა.შ. შესაძლო 
გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. 

 
ზოგჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციები 
(NGO-ები) ეხმარებიან ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებს საჩივრის მომზადებასა და 
გაგზავნაში. თუმცა, ისინი იშვიათად არიან 
ჩართული IA-, პროექტის აღმასრულებელ 
განყოფილებასთან და აზიის განვითარების 
ბანკის საპროექტო გუნდთან დიალოგში. 
OSPF-ის საჩივრების კონტექსტშიც კი, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები შესაძლოა 
ჩართულები იყვნენ მხოლოდ საწყის ეტაპზე, 
თუმცა შემდეგ გაეთიშონ პროცესს, 
მომჩივანის მოთხოვნისამებრ. არასამთავრობო 
ორგანიზაციები არ მონაწილეობდნენ GRM-ის 
დიზაინის შემუშავებაში პროექტის 
მომზადებისას. 

 
ადგილობრივი მმართველობის სამსახურებს/ 
განოფილებებს ხშირად მიმართავენ 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები, თუმცა 

გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური 
საკითხების განყოფილება წარმოადგენს 
საჩივრებზე მომუშავე მთავარ გუნდს. მას 
გააჩნია კავშირი დაზარალებულ პირებთან 
და ატყობინებს მათ საჩივრებთან 
დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს 

 
ცენტრალური და დასავლეთ აზიის 
დეპარტამენტის (CWRD)  გუნდს  არ 
გააჩნია არანაირი ფორმალური როლი 
GRM-ში. თუმცა, მას გააჩნია 
მნიშვნელოვანი ფუნქცია და გავლენა 
საჩივრის მართვის დინამიკაზე. საჩივრის 
მიღების შემდეგ, CWRD-თან შესაძლოა 
კონსულტაციის გავლა საჩივარში 
დაფიქსირებული მოთხოვნების შესაძლო 
სარგებელთან დაკავშირებით ან მის 
შესაძლო გადაწყვეტასთან და 2009 წლის 
SPS-თან შესაბამისობასთან დაკავშირებით. 
შესაძლებელია, რომ IA-s სჭირდებოდეს 
წერილი ან რაიმე წერილობითი 
დოკუმენტი, როგორც დასაბუთება 
(რომლის საფუძველზეც დაზარალებულ 
პირს შესაძლოა შესთავაზონ პრობლემის 
კონკრეტული   გადაჭრა), შიდა 
შესაბამისობის მიზნით. CWRD-ის გუნდი 
ჩართულია    მოლაპარაკებებში, 
კონსულტაციებში და კომუნიკაციებში IA- 
თან და AP-თან, მათ შორის ადგილზე 
ვიზიტებისას. მისი სანდოობა და 
მოლაპარაკებების ლავირება ხშირად 
ეხმარება პროცესის წარმართვას. თუმცა, 
გადაწყვეტილებების მიღება ხდება IA-ის 
მიერ.  დაზარალებულ პირთა 
გამოკითხვამ გვაჩვენა, რომ მათ ხშირად 
უფრო მეტი ნდობა გააჩნიათ ADB-ის 
წარმომადგენლების მიმართ, ადგლობრივი 
IA-ის წარმომადგენლებთან შედარებით. ამ 
ნდობის ნაწილი განპირობებულია 
დაზარალებულ პირებთან CWRD-ის 
გუნდის უკეთესი საკომუნიკაციო 
შესაძლებლობებით. კიდევ ერთი მიზეზი 
შეიძლება  იყოს  „მემკვიდრეობით“ 
ნაკლები ნდობა  ადგილობრივი 
უწყებებისადმი და დიდი  ნდობა  
უცხოური ინსტიტუტებისადმი. 
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მარეგულირებე 
ლი ჩარჩო, 
რომელიც 
წინამდებარე 
კვლევისათვისაა 
რელევანტური, 
წარმოადგენს 
მიწის 
შესყიდვისა და 
ექსპროპრიაციის 
ჩარჩოს და ასევე 
ადმინისტრაციუ 
ლი 
ინსტიტუტების 
მიერ საჩივრების 
მართვის 
პროცედურას. 

 

 
მიწის შესყიდვა და 
ექსპროპრიაცია 

მარეგულირებელი ჩარჩო, რომელიც 
რელევანტურია  წინამდებარე 
კვლევისათვის არის მიწის შესყიდვისა და 
ექსპროპრიაციის ჩარჩო და ასევე 
საჩივრების ადმინისტრაციული 
ინსტიტუტების მიერ მართვის შესახებ 
პროცედურა. 

 
ექსპროპრიაციის უფლება მიღებულ იქნა 
1999 წლის  ივლისში  და 
გათვალისწინებულია    საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-19   მუხლით. 
კონსტიტუციის     მიხედვით, 
ექსპროპრიაციის დეტალური რეგულაცია 
განსაზღვრულია საქართველოს კანონით 
აუცილებელი   საზოგადოებრივი 
საჭიროებებისთვის საკუთრების უფლების 
ჩამორთმევის პროცედურის შესახებ 
(კანონი).10 

კანონი განმარტავს, რომ აუცილებელი 
საზოგადოებრივი საჭიროებებისათვის 
საკუთრების უფლების ჩამორთმევა უნდა 
მოხდეს საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების მინისტრის 
ბრძანების საფუძველზე, და სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით, რომელიც მიღებულ 
იქნა სახელმწიფო უწყების ან 
ადგილობრივი   თვითმართველობის 
ორგანოს, და /ან საჯარო ან კერძო 
სამართლის იურიდიული  პირის 
სასარგებლოდ, რომელსაც კანონის 
შესაბამისად  შესაძლოა მიენიჭოს 
საკუთრების ჩამორთმევის უფლება’’. 

 
კანონი ასევე ავალდებულებს 
ექსპროპრიაციით დაინტერესებულ მხარეს, 

 

 
განახორციელოს შესაბამისი  ზომები 
მესაკუთრესთან შეთანხმების გზით ქონების 
მისაღებად. მასში ნათქვამია, რომ ქონების 
შეძენაზე მოლაპარაკებების დაწყებამდე 
ექსპროპრიატორი ვალდებულია, საკუთარი 
ხარჯით და დამოუკიდებელი ექსპერტის 
დახმარებით შეაფასოს ქონება და 
განსაზღვროს მესაკუთრის კომპენსაციის 
სავარაუდო ოდენობა ან სხვა ქონება, 
ექსპროპრიაციული ქონების საბაზრო 
ღირებულების შესაბამისად. მესაკუთრეს 
შეუძლია საკუთარი ხარჯებით გამოიყენოს 
სხვა დამოუკიდებელი ექსპერტების 
დახმარება. ამის შემდეგ, ექსპროპრიატორმა 
ქონების მესაკუთრეს უნდა წარუდგინოს 
წინადადება       ქონების       შეძენის  და 
კომპენსაციის პროცედურების შესახებ. 

 
კომპენსაციის სახით შემოთავაზებული სხვა 
ქონების საბაზრო ღირებულება ან კომპენსაციის 
ოდენობა უნდა იყოს სრული, სამართლიანი და 
წინასწარ გადახდილი და არ უნდა იყოს 
ნაკლები ექსპროპრიატორის მიერ შეფასების 
საფუძველზე განსაზღვრულ ოდენობაზე. სხვა 
ქონების გადაცემა ექსპროპრიაციული ქონების 
კომპენსაციის სახით ხდება მხოლოდ 
მესაკუთრის თანხმობით. ექსპროპრიატორი 
მესაკუთრეს წარუდგენს წერილობით 
შეფასებას, რომელზეც მითითებულია 
კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის 
საფუძველი. კომპენსაცია თავისუფლდება 
გადასახადებისა და მოსაკრებლებისგან11. თუ 
კომპენსაციის ოდენობის შესახებ შეთანხმება არ 
არის მიღწეული, თითოეულ მხარეს შეუძლია 
სარჩელი შეიტანოს სასამართლოში12. 
სასამართლო უფლებამოსილია დანიშნოს 
დამოუკიდებელი ექსპერტი ქონების 
შესაფასებლად. ექსპერტის დასკვნისა და 
მტკიცებულებების საფუძველზე, სასამართლო 
საბოლოოდ განსაზღვრავს კომპენსაციის 
ოდენობას. 

 
 
 
 
 

 

10 საქართველოს კანონის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებებისთვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის პროცედურის 
შესახებ ინგლისურენოვანი ვერსია ხელმისაწვდომია: https://www.matsne.gov.ge/en/document/view/16480?publication=5. 
11  საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონი - მუხლი 6. 
12 საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონი - მუხლი 8. 
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IV. საჩივარი 
 
 

2016 წლის 28 აპრილს, OSPF-მა მიიღო რუსთავის გზატკეცილზე, თბილისი მდებარე 
კორპუსის 13 მაცხოვრებლის საჩივარი, რომელთა საცხოვრებელი სახლიც 
ექვემდებარება დანგრევას. შენობა აშენდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში და 
სპეციალურად შეიქმნა მხედველობადაქვეითებული პირებისათვის. მომჩივანი 
პირების განცხადებით, რომელთაგან რამდენიმე  მხედველობადაქვეითებული 
პირია, მათთვის შეთავაზებული კომპენსაცია არაადექვატური იყო და არასაკმარისი 
იგივე ადგილას საცხოვრებელი სახლების შესაძენად. ამასთანავე, მომჩივანები 
საცხოვრებელი სახლების გარდა ითხოვდნენ კომპენსაციას კომუნალური 
სივრცეებისთვის. 
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ეს არის ერთ-ერთი კომუნალური სივრცე, რომლის სანაცვლოდან 
მომჩივანები ითხოვენ დამატებით კომპენსაციას. ფოტო 
გადაღებულ იქნა ანალიზისა და შეფასების მისიის დროს, OSPF-ის 
მიერ, 2016 წელს (OSPF-ის ფოტო). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების გეგმის 
და ასევე საჩივრების 
მართვის 
მექანიზმთან 
დაკავშირებით 
დროული და 
საკმარისი 
ინფორმაციის 
მიწოდების 
ნაკლებობამ, 
დაზარალებულ 
პირებს შორის 
განსხვავებული 
მოლოდინები შექმნა 
კომპენსაციის 
ოდენობებთან 
დაკავშირებით და 
ნეგატიური გავლენა 
იქონია მათი მხრიდან 
IA-სადმი ნდობის 
ხარისხზე. 

 
OSPF-მა    დაიქირავა     შეფასების 
დამოუკიდებელი კომპანია და OSPF-ის 
განმარტების საფუძველზე, როგორც 
აღმოჩნდა კვადრატული მეტრის (m2) 
სანაცვლოდ შეთავაზებული კომპენსაცის 
შეესაბამებოდა    არსებულ     საბაზრო 
ღირებულებას. თუმცა, შენობის გარკვეული 
მახასიათებლებისა  და    ზოგიერთი 
მაცხოვრებლის მდგომარეობის (შენობა 
მორგებულია მხედველობადაქვეითებულ 
პირებზე) გათვალისწინებით, OSPF მიიჩნია, 
რომ  მოსახლეობის   კომუნალური 
სივრცეებისთვის კომპენსაციის გაცემა 
გამართლებული იყო. თუმცა, IA-თვის 
აღნიშნულის დასაბუთება სირთულეს 
წარმოადგენდა, რადგან აღნიშნული 
ქართული    კანონმდებლობით  არ 
წარმოადგენს მიღებულ პრაქტიკას. IA 
აგრეთვე   გარკვეულ   შეშფოთებას 
გამოთქვამდა, იმასთან დაკავშირებით, რომ 
აღნიშნული შესაძლოა გამხდარიყო 
არასასურველი პრეცენდენტი კომუნალური 
სივრცეების კომპენსაციის კუთხით. 
მოლაპარაკების რამდენიმე სერიის შემდეგ, 
IA დათანხმდა  მომჩივანთათვის 
დამატებითი კომპენსაციის შეთავაზებას 
„ „მოწყვლადობის სპეციალური 
დახმარების’’ სახით,  რომლებიც 
გათვალისწინებული იქნებოდა LARP-ში, 
როგორც მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმა.  სამწუხაროდ, დამატებითი 
კომპენსაციის სახით შეთავაზებული თანხა 
არ აღმოჩნდა მისაღები ზემოქმედების ქვეშ 

 
მოქცეული პირებისათვის, და მათ 
გადაწყვიტეს საჩივრის შეტანა ადგილობრივ 
სასამართლოში. მუნიციპალური განვითარების 
ფონდის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ 
პროექტთან, მის განხორციელებასთან და 
საკომპენსაციო მატრიცასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია მიწოდებული იქნა ზემოქმედების 
ქვეშ მოქცეული პირებისათვის, პროექტის 
შემუშავების ეტაპზე, როგორც ვერბალურად, 
ისე ბუკლეტების სახით და იგივე ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია MDF-ის ვებ-გვერდზე, LARP- 
ის სახით. თუმცა, ადგილზე სამუშაოებისას და 
დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვისას, 
დაზარალებულმა პირებმა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა გამოთქვეს აზრი, რომ 
პროექტის მომზადების არასათანადო 
კონსულტაციები ჩატარდა, მათ შორის 
არასაკმარისი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული 
კომპენსაციის გამოთვლასთან და საჩივრების 
მართვის მექანიზმთან დაკავშირებით. LARP- 
ისა და GRM-ის შესახებ დროული და საკმარისი 
ინფორმაციის მიწოდების ნაკლებობამ, 
დაზარალებულ პირებს შორის განსხვავებული 
მოლოდინები შექმნა კომპენსაციის 
ოდენობებთან დაკავშირებით და ნეგატიური 
გავლენა იქონია მათი მხრიდან IA-სადმი 
ნდობის ხარისხზე. აღნიშნულის გამო ისინი 
იძულებულნი გახდნენ განახლებული 
ინფორმაცია  მოეძიებინათ სხვა 
(არაოფიციალური) წყაროებიდან, რამაც 
თავისმხრივ დეზინფორმაციას შეუწყო ხელი. 
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OSPF–მა ჩაატარა კონსულტაციები მომჩივნებთან, 
რათა მათგან უკეთ მიეღო ინფორმაცია მათ 
საჩივარში წამოჭრილ საკითხებზე და დაედგინა, თუ 
როგორ პირობებში უნდა წარიმართოს პრობლემების 
გადაჭრის პროცესი (ფოტო OSPF). 



V. მიღებული გამოცდილება

მიუხედავად იმისა, რომ არ იქნა მიღწეული არცერთი მისაღები და დამაკმაყოფილებელი 
გადაწყვეტილება, მიღებულ იქნა ღირებული გამოცდილება, რამაც ხელი შეუწყო GRM–ის 
გაუმჯობესებას. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი: 

• OSPF-ის ჩართვის შემდეგ, მოსახლეობასა და IA-ის წარმომადგენლებს
შორის ურთიერთობა დაიძაბა. აღნიშნულმა ცხადი გახადა MDF–ის
კომუნიკაციის შესაძლებლობების გაფართოებისა და გაუმჯობესების
აუცილებლობა, კომუნიკაციის სპეციალური სპეციალისტის დაქირავებისა და
ERU-ის შესაძლებლობების განვითარების მეშვეობით, რთული კომუნიკაციის
ეფექტურად მართვისთვის.

• მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო კონსულტაციების დროს დაზარალებულ
პირებს დაურიგდათ პროექტის შესახებ ბროშურები, აგრეთვე მიეწოდათ
ინფორმაცია განსახლების პრინციპების შესახებ, მათ არ მიუღიათ ინფორმაცია
საკომპენსაციო მატრიცის შესახებ და არასრულად იქნენ ინფორმირებულნი
კომპენსაციის დაანგარიშების ფორმასთან დაკავშირებით. აღნიშნულმა შექმნა
გაურკვევლობა და გაუგებრობა და გამოიწვია უნდობლობა IA– ს
წარმომადგენლების მიმართ. ცხადი გახდა, რომ მნიშვნელოვანი
კონსულტაციები უფრო მეტ ძალისხმევას საჭიროებს იმისთვის, რომ
დაზარალებულ პირებს ჰქონდეთ შესაბამისი მასალები და უკუკავშირის
შესაძლებლობა. შინაარსობრივი კონსულტაცია ასევე ნიშნავს, რომ
უკუკავშირი უნდა იქნას გათვალისწინებული და საჭიროების შემთხვევაში -
ინტეგრირებული პროექტის დიზაინში.

• 2016 წელს, GRM-ს არ გააჩნდა რაიმე სტანდარტული პროცედურები ან
გაწერილი ვადები საჩივრების მოსაგვარებლად და დაზარალებულ პირებს
მიაჩნდათ, რომ მათ პრობლემები შესაბამისად არ იყო მხედველობაში
მიღებული. OSFP-ის რეკომენდაციით მოხდა GRM-ის ახალი და
გაუმჯობესებული სტრუქტურის შემუშავება პროცედურებით, ვადებით და
GRC-ის შემადგენლობით და GRM-ის წევრების მკაფიო უფლებებითა და
მოვალეობებით.

• ბინების მინიმალური სტანდარტების საფუძველზე, IA-მ გადაწყვიტა რომ
იმ პირების შემთხვევაში რომლებიც ფლობენ 35 კვმ-ზე ნაკლებ ფართს,
კომპენსაცია განისაზღვრა 35 კვმ-თვის. უფრო დიდი ბინების შემთხვევაში,
კომპენსაციის გამოთვლა მოხდა რეალური ფართის მიხედვით. მაშინ როცა
აღნიშნული მიდგომა საშუალებას აძლევდა მცირე ფართის მქონე პირებს
მოეძიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი, ამან გამოიწვიაკონფლიქტი და
ზედმეტი მოლოდინი მაცხოვრებლების მხრიდან. ეს კარგი მაგალითი იყო
იმისა თუ როგორ შეიძლება იქცეს კარგი ზრახვები პრობლემად.
მომავლისათვის, IA-ებმა უკეთ უნდა გაიზიარონ ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული პირების ფსიქოლოგიური ჩარჩო, რისკების შეფასება და
გადაწყვიტონ თემის ჩართვა, სამართლიანი საკომპენსაციო სქემის
დასადგენად.

• გარკვეული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის ერთ-ერთ
გამოწვევას წარმოადგენდა ახალი საცხოვრებელი სივრცის მოძიება, მათი
ფიზიკური და ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით. ასეთ
შემთხვევაში, OSPF დაეხმარა მათ სავარაუდო საცხოვრებელი ბინების
მოძიებაში და საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეული ბინების მონახულებაში.
მომავალში, IA-მ შესაძლოა განიხილოს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების იდენტიფიკაცია და მათთვის
დახმარების შეთავაზება.

შინაარსობრივი 
კონსულტაცია 
ასევე 
გულისხმობს 
უკუკავშირის 
მხედველობაში 
მიღებას, 
გათვალისწინებ 
ას და 
საჭიროების 
შემთვევაში 
პროექტის 
დიზაინში მის 
ინტეგრირებას 
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უნდა აღინიშნოს, რომ რუსთავის გზატკეცილიდან, OSPF-ში რამდენიმე სხვა საჩივარიც 
დაფიქსირდა და არც ერთი არ იქნა მიჩნეული დასაშვებად. ნაწილობრივ ეს განპირობებული  
იყო იმ ფაქტით, რომ მეზობელმა მაცხოვრებლებმა პარალელური საჩივარი დააფიქსირეს OCRP- 
ში, შესაბამისად მათი მოთხოვნებისა და პრობლემების უმრავლესობის განვილხა მოხდა OCRP- 
ის მიერ. სამწუხაროდ, OCRP-ის მიერ შეთავაზებული მოქმედებები არ იქნა მისაღები პროექტის 
ადგილობრივი აღმასრულებელი სააგენტოსათვის და აზიის განვითარების ბანკმა შეწყვიტა 
აღნიშნული მონაკვეთის დაფინანსება. 

 
 

შენობა (ყოფილი საერთო საცხოვრებელი) 
შედგება ცალკეული საკუთრებებისგან და 
მასში ბინადრობს 40 ოჯახი 42 ბინაში 
(ფოტო OSPF). 
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გამოწვევები და შესაძლებლობები 

ეს დამატებითი მოსაზრებები წარმოიშვა აღნიშნული პროექტის საჩივრების 
მართვისას OSPF-ის მიღებული გამოცდილების, ასევე ინტერვიუებისა და ‘ქეის 
სთადის’ პერიოდში ადგილზე განხორციელებული ვიზიტების შედეგად. 
აღნიშნული მოსაზრებები წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტში, 
სისტემის შესაძლებლობებისა და სიძლიერეების და ასევე იმ მიმართულებების 
საჩვენებლად, რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას.  აღნიშნული 
მოსაზრებები წარმოადგენს ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციების საფუძველს. 

• პოტენციური სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედების არა
ადექვატური შეფასება

• შინაარსობრივი კონსულტაციების ნაკლებობა და ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული პირების უკუკავშირის არასაკმარისი შესაძლებლობა.

• GRM-ის შესახებ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების არასაკმარისი
ცნობიერება, პროექტის მომზადების ადრეულ ეტაპზე, ასევე OFPF-სა და
OCRP-ის შორის განსხვავებების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა.
შესაბამისად, მათ არაინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღეს ფუნქციის
შერჩევასთან დაკავშირებით.

• პრობლემების მართვა დამოკიდებულია პერსონალიებსა და/ან
ხელმძღვანელობაზე. ამან დადებითი გავლენა იქონია GRM-ის
განვითარებაზე. მეორეს მხრივ, ეს შესაძლოა წარმოადგენდეს გამოწვევას,
მიდგომის მდგრადობის და საჩივრის გადაწყვეტისას ინსტიტუციურის
ნაცვლად პიროვნული კულტურის გამოყენების კუთხით

დროთა განმავლობაში განვითარდა შემდეგი შესაძლებლობები და/ან სისტემური უპირატესობები. 

• მუნიციპალური განვითარების ფონდის და/ან ხელმძღვანელობის
სენსიტიურობა სოციალური და გარემოზე ორიენტირებული საკითხებისადმი
და აღნიშნული საკითხების აღქმადობა და დაფასება

• IA-ების მზაობა და საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე სწავლისა და
განვითარების შესაძლებლობა/ უნარი

• MDF-ის აღმასრულებელ დირექტორთან წვდომა და პირდაპირი
კომუნიკაცია, ERU-ს მიერ

• მჭიდრო და დროული თანამშრომლობა და ნდობის არსებობა
მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და სამშენებლო კონტრაქტორს შორის;

• MDF-ის ERU-ს გუნდის ინსტიტუციური მეხსიერება, დაგროვებული ცოდნა
და გამოცდილება

• მკაფიოდ გაწერილი GRM პროცედურები და არსებული GRC, პროცესს ხდის
უფრო სანდოს და აადვილებს საჩივრების მართვის პროცესის მონიტორინგს

• GRM-ის შესახებ ინფორმირებულია ყველა პოტენციური მომჩივანი და
უზრუნველყოფილია მისი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა არხების მეშვეობით;
და

• დაზარალებულ პირებთან რეგულარული კომუნიკაცია, მათ შორის
უკუკავშირის მექანიზმი
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VI. რეკომენდაციები 
 
 

წინამდებარე რეკომენდაციები შემუშავებულ იქნა კვლევის შედეგების 
საფუძველზე, GRM-ის საჩივრების მართვის ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
იმ ადგილობრივი 
კომპანიების 
იდენტიფიკაცია, 
რომელთაც 
შესწევთ უნარი, 
საკუთარი 
შესაძლებლობები 
ს განვითარების 
გზით გაზარდონ 
მათდამი 
საანდოობა და 
უზრუნველყონ 
შეფასების 
საერთაშორისო 
სტანდარტებთან 
შესაბამისობა 

• დარწმუნდით, რომ ტენდერის დოკუმენტები მკაფიოდ განმარტავს 
სტანდარტებს, რომლის შესაბამისადაც მოხდება შეფასების განხორციელება. 
აღნიშნული უზრუნველყოფს ტენდერის გამარჯვებულის მიერ უფრო სანდო 
და სარწმუნო შეფასების კომპანიის დაქირავებას 

• შეუსაბამო შემფასებლების დაჯარიმებისათვის, ან არასათანადო შეფასების 
შემთხვევაში სადაზღვეო თანხები გადახდაზე პასუხისმგებლობის დაკისრება 

• იმ ადგილობრივი კომპანიების იდენტიფიკაცია, რომელთაც შესწევთ უნარი, 
საკუთარი შესაძლებლობების განვითარების გზით გაზარდონ მათდამი 
საანდოობა და უზრუნველყონ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებთან 
შესაბამისობა 

• IA-ების და შეფასების საკითხებზე მომუშავე საგარანტიო ჯგუფის 
ლიდერობის უნარების გაძლიერება, რათა მათ უკეთ შეძლოს შეფასების 
სხვადასხვა პრინციპებისა და მეთოდების შესაბამისად. აღნიშნული 
მიმართულებით სემინარის ჩატარება შეუძლია Colliers International-ს. 

• პროექტის საწყისი ეტაპიდან, მისი შემუშავების პროცესის განმავლობაში, 
სოციალური გარანტიის ჯგუფსა და პროექტის გუნდს შორის კოორდინაციის, 
კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. 

• IA-ის სოციალურ ჯგუფებს შორის გამოცდილების რეგულარული (ყოველ 
ნახევარ წელიწადში ან ყოველწლიურად) გაცვლა შექმნის სინერგიას, 
დაეხმარება მათ ერთმანეთისგან ისწავლონ, საკუთარ შეცდომებზე 

• IA-ებისა და კონტრაქტორთა სუპერვაიზორების შესაძლებლობების 
განვითარება მომჩივან პირებთან რთული დიალოგების წარმართვის და 
ზოგადად „რბილი უნარების’’ კუთხით 

• დაზარალებულ პირებთან კომუნიკაციისა და გადაუდებელ სიტუაციებზე 
რეაგირების შესახებ სახელმძღვანელოების შემუშავება, მათ შორის 
კონკრეტულ სიტუაციებზე რეაგირებისათვის 

• ტრენერების ჯგუფის ჩამოყალიბება და სოციალურ და გარემოსდაცვით 
საკითხებზე მომუშავე IA-ების ახალი თანამშრომლებისათვის სავალდებულო 
ტრენინგების ჩატარება. აღნიშნული უზრუნველყოფს მდგრადობას და ცოდნის 
ინსტიტუციონალიზაციას გარკვეულ დონემდე, ყურადღება იქნება 
გამახვილებული თანამშრომელთა ხშირი ცვალებადობის შედეგებზე 

• საჯარო კონსულტაციებზე, სოციალურ ჯგუფთან ერთად ტექნიკური და/ან 
დამპროექტებელი პირების დასწრების უზრუნველყოფა, რათა მოხდეს 
ტექნიკური საკითხების გასაგებ ენაზე „თარგმნა’’ და თემთან კომუნიკაცია 

• ვერბალური მოლაპარაკებებისა და შეთანხმების პრაქტიკის აღმოფხვრა. 
ყველა შეთანხმებისა და მოლაპარაკებების დოკუმენტირების უზრუნველყოფა 

• საჩივრების წარდგენისათვის უფრო მოქნილი წვდომის უზრუნველყოფა, 
ელექტრონული ფოსტის, sms-ების, კონკრეტული სატელეფონო ხაზის და აშ. 
მეშვეობით 
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• კონსულტაციის ეტაპზე, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 
ინფორმირება იმ საჭირო დოკუმენტების შესახებ, რომელიც აუცილებელია 
კომპენსაციის მისაღებად. ბუკლეტების ტექსტის შემუშავება და გავრცელება, 
სადაც მითითებული იქნება აღნიშნული მოთხოვნები 

• ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისათვის და/ან მომჩივანთათვის მკაფიო 
ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისობის ანალიზს vs პრობლემის გადაჭრის 
ფუნქციების განსხვავებების და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. აღნიშნული 
შესაძლებელია ფლაერების მეშვეობით, რომელშიც ერთმანეთის გვერდით, 
უკეთესი შედარებისათვის, მითითებული იქნება თითოეული ოფისის 
ფუნქციები და შედეგები 

• ეროვნული კანონმდებლობისა და/ან რეგულაციების შესახებ სიღრმისეული 
ანალიზის ჩატარება, იმის გასარკვევად თუ რა მიმართულებით არის 
შესაძლებელი დამატებითი სამართლებრივი რეფორმების განხორციელება, 
რაც თავის მხრივ სასარგებლო იქნება GRM-ის ეფექტურობისათვის 
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OSPF ჩაატარა შეხვედრები მომჩივნებთან, სხვა დაზარალებულ პირებთან და 
თემებთან, ADB- ის თანამშრომლებთან, მთავრობის წარმომადგენლებთან და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრებზე 
OSPF შეისწავლა მათი შეხედულებები და მოსაზრებები ამ საკითხებზე და 
შეაგროვა წინადადებები პრობლემების შესაძლო გადაჭრის შესახებ (OSPF-ის 
ფოტო). 



 

 



 

პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის მიღებული გამოცდილება 
საქართველოში მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის ინვესტირების პროგრამა, ტრანში 3 

 
პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის ოფისი (OSPF) პასუხისმგებელია აზიის განვითარების ბანკის 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პრობლემის გადაჭრის ფუნქციაზე. მისი  მიზანია  ADB-ის  
დახმარებით განხორციელებული პროექტების ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების პრობლემებზე 
აქტიური რეაგირება, სამართლიანი, გამჭვირვალე და კონსესუსზე ორიენტირებული პრობლემების 
გადაჭრის მეთოდის მეშვეობით. წინამდებარე პუბლიკაცია  ეძღვნება  საქართველოში  მდგრადი 
ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მე-3 ტრანშს. ეს არის OSPF-ის მიღებული 
გამოცდილების ქეის სთადების ერთ-ერთი სერია, საჩივრების მართვის გამოცდილების შესახებ  -  
პროექტის მომზადების, პროექტირების ეტაპიდან, მისი იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის ეტაპის 
ჩათვლით. აღნიშნული სერიის მიზანია აზიის განვითარების ბანკის საოპერაციო დეპარტამენტის, 
მთავრობისა და კერძო სექტორის, ასევე სხვა დაინტერესებული მხარეების მხარდაჭერა საჩივრების 
მართვის გამოცდილების დოკუმენტირებით და პრობლემების გადაჭრის მიმართულებით მიღებული 
გამოცდილებისა და კარგი პრაქტიკის გამოვლენით, რაც თავის მხრივ სასარგებლო იქნება მომავალი 
პროექტებისთვის. 

 
 
 
 

აზიის განვითარების ბანკის შესახებ 
 

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) მიზნად ისახავს აყვავებულ, ინკლუზიურ, სტაბილურ და მდგრად აზიასა 
და წყნარ ოკეანეთს, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია რეგიონში უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრისაკენ 
მიმართული ძალისხმევით. აზიის განვითარების ბანკი შეიქმნა 1966 წელს, 68 წევრით, 49 რეგიონიდან. მისი 
განვითარებადი წევრი ქვეყნების დასახმარებლად ბანკის მთავარი ინსტრუმენტებია პოლიტიკური 
დიალოგი, სესხები, კაპიტალის ინვესტიციები, გარანტიები, გრანტები და ტექნიკური დახმარება. 
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