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აჭარისწყლის ჰიდროელექტროსადგურების  
გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა 

 
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), 

და ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი  (EBRD) (ერთობლივად, როგორც 
კრედიტორები ან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციები) განიხილავენ შუახევის 
ჰიდროელექტროსადგურის დაფინანსებას, კერძოდ კი სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს 
აჭარის რეგიონში მდინარე აჭარისწყალზე აჭარისწყლის ჰიდროელექტროსადგურის 
მშენებლობის პირველ ეტაპს.  
 

შ.პ.ს. ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’ (AGL) წარმოადგენს ,,ქლინ ენერჯი ინვესტ AS’’ 
(CEI)–ისა დაTata Power–ის (ამავდროულად სპონსორები)  მფლობელობაში არსებულ 
საქართველოში მოქმედ სპეციალური დანიშნულების ერთეულს. სპეციალური 
დანიშნულების ერთეული დაფუძნდა ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის 
მშენებლობისა და ოპერირების მიზნით. 
 

კომპანიის შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’-ს მიერ მომზადებულ და საჯაროდ 
განხილულ იქნა  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.  
აღნიშნულ დოკუმენტში აღწერილია პროექტი და ის ბუნებრივი და ადამიანური 
რესურსები, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ პროექტის გავლენის ქვეშ, ასევე იძლევა  
პროექტის შესაძლო ზეგავლენას აღნიშნულ რესურსებზე. გზშ–ს დოკუმენტში ასევე 
აღწერილია ის საქმიანობები, რომლებიც აუცილებლად საჭიროა პოტენციური გავლენის 
პრევენციის, კონტროლის ან სხვა შემთხვევაში შერბილების მიზნით და იგი სრულიად 
შეესაბამება კრედიტორის გარემოსდაცვით და სოციალურ გარანტიებს. აღნიშნული 
მოთხოვნები ასევე აღწერილია წინამდებარე გარემოსდაცვით და სოციალური მართვის   
გეგმაში (ESAP). ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემული იქნება შპს ,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’ ფინანსური ხელშეკრულებები კრედიტორებთან. შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’ 
კრედიტორებს წარუდგენს ანგარიშს მოთხოვნილი საქმიანობების შესრულების თაობაზე, 
რომელიც შემოწმებულ და შეფასებულ იქნება ამ უკანასნელთა მიერ პროექტის 
მშენებლობისა და ოპერირების პერიოდში.  

 
შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’–ს უპირველეს ვალდებულებას წარმოადგენს  

საქმიანობების განხორცილება. სხვა კომპანიების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 
საქმიანობების შესრულებისას შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯია’’ პასუხისმგებელი იქნება მის 
ESAP–თან შესაბამისობაში, მიუხედავად იმის რომ აღნიშნულ საქმიანობას კონტრაქტორი 
უწევს ზედამხედველობას. ზემოხსენებული მიიღწევა ხელშეკრულებებსა და სუბ–
კონტრაქტებში მოყვანილი მოთხოვნების გათვალისწინებით და შპს ,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’ და/ან მის ზედამხედველი კონტრაქტორის მიერ უშუალო კონტროლით ან 
ზედამხედველობით.  
 

როგორც შეთანხმებულ იქნა კრედიტორებისა და შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯიას’’ 
მიერ, წინამდებარე გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა შესაძლოა  
დროგამოშვებით გადაიხედოს პროექტის განხორციელების პერიოდში. პროექტში 
დაშვებული არცერთი ცვლილებით არ მოხდება საქართველოს კანონმდებლობისა და 
კრედიტორთა გარემოსდაცვითი და სოციალური შესრულების მოთხოვნების 
დარღვევები, რომელიც ასახულია IFC–ის გარემოსდაცვისა და სოციალური მდგრადობის 
(2012) შესრულების სტანდარტებში, აზიის განვითარების ბანკის დაცვის პოლიტიკის 
განაცხადში (2009) და ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის შესრულების 
მოთხოვნებში (2008). 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
1 ანგარიში კრედიტორებისათვის 

ESAP–ის თითოეული 
მოთხოვნის სტატუსთან და 
PRs/PSs/SRs–თან 
შესაბამისობის თაობაზე.  

ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 

- წელიწადში ორჯერ 
მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის 
პერიოდში. 

ფორმატით 
გათვალისწინებული 
ანგარიშების გადაგზავნა 
ორმხრივად უნდა იქნას 
შეთანხმებული, 
კრედიტორების თანხმობის 
საფუძველზე.  
 
ESHS–ის ანგარიშგების 
მოთხოვნა:  
- ESHS–ის ანგარიშის 

სისრულე და 
ადეკვატურობა.  

2 ESHS–ის მენეჯმენტის 
სისტემის პროექტის 
დასრულება (როგორც ეს 
მოთხოვნილია ESIA–ს მიერ, ტ. 
IV, ნაწ.4.2.2): 
- გარემოსდაცვითი და – 

სოციალური ასპექტების 
აღწერა;  

- მოთხოვნებისა და პირობების 
აღწერაკანონმდებლობაში, 
შეთანხმებებში, ნებართვებში, 
ა.შ.  

- მონიტორინგის პროგრამის 

ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 
საუკეთესო 
გამოცდილე
ბა 

სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე და შემდგომ 
კომერციული 
ოპერირების დაწყებამდე.  

- დასრულებული ESHS-
ისყველა თანდართული 
ასპექტით.  

- კრედიტორის ნებართვა 
მონიტორინგის პროგრამაზე.  

- გარემოსდაცვითი მართვის 
მონიტორინგი (მათ შორის 
პროექტის ცვლილების 
მონიტორინგი) და 
შემარბილებელი ზომები 
შ.პ.ს. ,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’ თითოეულ ESHS-
ზე. 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
დაგეგმვა, მათ შორის საჭირო 
და რეკომენდირებული  
კვლევები/შემოწმება/აუდიტი 
(EHS მონიტორინგის განრიგი); 

- გარემოსდაცვითი 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესების გეგმა 
შემდეგის შემუშავებით:  
- E&S–ის მართვისა და 

შეფასების პროცედურები; 
-   გარემოსდაცვითი 

მენეჯმენტისპროცედურები;  
- სამოქმედო სიებისა და 

პასუხისმგებლობების 
მომზადება; 

- ტრენინგ მასალებისა და 
შესრულების ძირითადი 
ინდიკატორების შემუშავება; 

- პროექტის 
მოდიფიკაციისმართვის   
პროცედურა.  

 
ანგარიში კრედიტორებზე: 
- ESHS მართვის სისტემის 

განვითარების მდგომარეობა;  
- შ.პ.ს. ,,აჭარისწყალი 

ჯორჯიას’’  ESHS-ში 
ჩამოყალიბებული 
შესრულების ძირითადი 
ინდიკატორების საზომი 

- შ.პ.ს. ,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’ აუდიტის 
შედეგების მიმოხილვა.  

 

3 ყველა საჭირო ნებართვისა და 
ავტორიზაციის მოპოვება და 
მათთან შესაბამისობა.  

საქართველ
ოს კანონი 
ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 

პროექტის დაწყებამდე 
ნებისმიერი საქმიანობა, 
რომელის საჭიროებს 
ნებართვებსა და 
ავტორიზაციას.  

- მიღებული ნებართვები და 
ავტორიზაცია; 

- უწყებებზე საჭიროებისამებრ 
გადაგზავნილი ანგარიშები; 

ანგარიში კრედიტორის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
სახელზე:  
- შესაბამისობის მდგომარეობა; 
- დაუყოვნებლივ გვაუწყეთ 

ნებისმიერი ფორმალური 
იძულებითი ქმედები 
შეუსაბამოებისათვის. 

4 ESMP-ისა და მასთან 
დაკავშირებული ყველა გეგმის 
განხორციელება.  

ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 
საუკეთესო 
გამოცდილე
ბა 

მთელი მშებლობისა და 
ოპერირების მანძილზე 

- ESMP-სა და ყველა სხვა 
განხორციელებული გეგმები;  

- თავიდან აცილებული, 
შემცირებული, 
შერბილებული ან 
კომპენსირებული ESHS-
ისგავლენა.  

ანგარიში კრედიტორის 
სახელზე:  
- წარმოაჩენს მის შესრულებას, 

მათ შორის ძირითად 
დარღვევებს.  

5 გამოიყენეთ საუკეთესო 
მცდელობები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ 
ბათუმი-ახალციხის გადამცემ 
ხაზზე ESIAგანხორციელდა 
საუკეთესო საერთაშორისო 
გამოცდილების შესაბამისად, 

ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 
 

ESIA-ს შემუშავებისა და 
მშენებლობის 
პერიოდში/ხაზის 
ოპერირება. 

- გადამცემი ხაზის ESIA-
იშეესაბამება საერთაშორისო 
სტანდარტებს.  

- შემარბილებელი ზომების 
შესაბამისადშეთანხმებული 
მშენებლობა და ოპერირება. 

ანგარიში კრედიტორის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
რომელიც მოითხოვს 
შემარბილებელ ზომების 
სრულად გატარებას.  

სახელზე:  
- გადამცემი ხაზის ESIA-

სმდგომარეობა და მისი 
დამტკიცების პროცესი.  

- მშენებლობისა და 
ოპერირების პროცესის 
მიმოხილვა.  

 OHS-სგეგმის შემდგომი 
შემუშავება კონკრეტულად 
აჭარისწყალის პროექტისათვის 
და იმის უზრუნველყოფა, რომ  
პროცედურები და 
ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების შეფასების 
(HSE)სახელმძღვანელო 
პრინციპები წარმოადგენს 
ჯანმრთელობის უსაფთხოების 
განუყოფელ ნაწილსა და 
ადგილზე გარემოსდაცვით 
მენეჯმენტს.  
 

ADB SR1 
EBRD PR2 
IFC PS 2  
საუკეთესო 
გამოცდილე
ბა 

მშენებლობამდე - OHS-ს გეგმა შემდგომ იქნება 
შემუშავებული, მიღებული 
დაშესრულებული.  

- მინიმალური დაკარგული 
დროის ინციდენტები და 
უბედური შემთხვევები. 

- გარემოსდაცვისა და 
სოციალური მართვის 
მონიტორინგი და 
შემარბილებელი ზომები 
შ.პ.ს. ,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’მონიტორინგის 
გეგმისათვის.  

ანგარიში კრედიტორის 
სახელზე:  
- OHS-ის გეგმის განახლების 

მდგომარეობა;  
- OHS-ის მონიტორინგის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
შედეგი ESHS-ის 
თითოეული მონიტორინგის 
განრიგზე.  

- OHS-ის საკითხების 
მიმოხილვა, მათ შორის 
ინციდენტები და გატარების 
სტატისტიკა, ტრეინინგის 
მდგომარეობა, ა.შ. ანგარიში 
შ.პ.ს. 
,,აჭარისწყალიჯორჯიას’’და 
კონტაქტორის მუშახელის 
კომპენსაციისათვის.  

-  დაუყოვნებელი ანგარიში 
კრეტიდიტორებისათვის 
დიდი ინციდენტების და/ან 
უბედური შემთხვევის დროს. 

7 შრომითი საჩივრების გეგმის 
განხორციელება (2012), მათ 
შორის გასაჩივრების მექანიზმის 
ხელმისაწვდომობა შ.პ.ს. 
,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’მთელი პერსონალისა 
და კონტრაქტორის 
მუშახელისათვის.  

ADB SR1 
EBRD PR2 
IFC PS 2 

მშენებლობისა და 
ოპერირების პერიოდში.  

- გეგმა ხორციელდება, 
მექანიზმები 
ხელმისაწვდომია.  

- ყველა საჩივრის დროულად 
გადაჭრა.  

ანგარიში კრედიტორის 
სახელზე:  
- შრომითი საჩივრების 

მონიტორინგის შედეგები 
ESHS-ის მონიტორინგის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
თითოეულ განრიგზე.  

- საჩივრებისა და 
რეზოლუციების მიმოხილვა.  
 

8 გამონამუშევარი ქანების 
(ნარჩენების) მართვის გეგმის 
განხილვა იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ: 
- გეგმა შეესაბამება ESIA-ს და 

პროექტის დიზაინს, მათ 
შორის მოსალოდნელი 
გამონამუშევარი ქანების 
(ნარჩენების) ოდენობა;  

- სპეციფიური მეთოდური 
განცხადებები და რისკების 
შეფასება დასრულებულია 
ზარალის განთავსების 
თითოეულ ადგილზე;  

- პოტენციური მიწის შესყიდვის 
გამჭვირვალობა; 

- ტერიტორიის კონკრეტული 
სუბსიდიარობის გეგმები 
თითოეული 
ინდივიდუალური 
ტერიტორიის მართვის 
უზრუნველსაყოფად მისი 

საქართველ
ოს კანონი 
ADB SR1 
EBRD PR3 
IFC PS3 
საუკეთესო 
გამოცდილე
ბა 
 

გამონამუშევარი ქანების 
(ნარჩენების) 
წარმოქმნამდე 

- ტერიტორიის კონკრეტული 
ზიანის მართვის გეგმები  
/დამტკიცებული შ.პ.ს. 
,,აჭარისწყალის’’ მიერ.  

- გამონამუშევარი ქანების 
(ნარჩენების) მართვა გეგმის 
შესაბამისად.  

- გარემოსდაცვითი 
მენეჯმენტისა და 
შემარბილებელი ზომების 
მონიტორინგი AGL ESHS-ის 
მონიტორინგის გეგმის 
მიხედვით;  

- ESHS-ის მონიტორინგის 
გეგმა.  

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე; 
- ტერიტორიის სპეციფიური 

ზიანია მართვის გეგმების 
მდგომარეობა; 

- ზიანის მონიტორინგის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
მიწაყრილით გადაფარვისა და 
შესაბამისი ტერიტორიის 
აღდგენის პერიოდში.  

- წყალდიდობის კონკრეტული 
შემთხვევების დროს ეროზიის 
აღმოსაფხვრელად საკმარისი 
პროექტები.  

შედეგი თითოეული EHS-ის 
მონიტორინგისათვის.  

9 ESIA-ში გამოვლენილი ყველა 
საჭირო დამატებითი 
კვლევების, მიმოხილვებისა და 
კონსულტაციების დასრულება 
და პროექტზე ნებართვის 
მიღების პირობები.  ESMP-ისა  
და მასთან დაკავშირებული 
გეგმების  მოდიფიცირება 
გარემოსდაცვით და სოციალურ 
მენეჯმენტში დასკვნების 
გათვალისწინების მიზნით.  

საქართველ
ოს კანონი 
ADB 
SR1/SR2 
EBRD PR3 
IFC PS3 
საუკეთესო 
პრაქტიკა 
 

მშენებლობის დაწყებამდე - ჩატარებული კვლევები, 
მიმოხილვები, 
კონსულტაციები. 

- საჭიროებისამებრ 
მოდიფიცირებული ESMP-ი. 

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- დამატებითი კვლევებისა და 

ESMP-ის გავლენაზე 
შედეგების მდგომარეობა. 

 
10 შემარბილებელი ზომების 

გამოვლენა კონკრეტული 
შემთხვევბისათვის CEMP11-ის 
ფარგლებში და იმის 
უზრუნველყოფა, რომ ESMP-ში 
გამოყენებულია შესაბამისი 
მენეჯმენტის საშუალებები  

ADB SR1 
EBRD PR3 
IFC PS3 
საუკეთესო 
პრაქტიკა 
 

მშენებლობის დაწყებამდე - გამოვლენილი 
შემარბილებები ზომები; 

საჭიროებისამებრ 
მოდიფიცირებული ESMP 
ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- განახლებული CEMP12 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
ESMP-ის მეშვეობით. - CEMP12-ის 

განხორციელების 
მონიტორინგის შედეგები,  
EHS-ის თითოეული 
მონიტორინგის გეგმაზე 

11 CEMP09-ის ფარგლებში 
კონკრეტული 
გადაწყვეტილებების გამოვლენა 
ნარჩენების სათანადო დონეზე 
ლიცენზირებულ ნაგავსაყრელსა 
და სხვა ტერიტორიებზე   
განთავსების საჭიროებასთან 
დაკავშირებით.  
 

საქართველ
ოს კანონი 
ADB SR1 
EBRD PR3 
IFC PS3 
საუკეთესო 
პრაქტიკა 
 

მშენებლობის დაწყებამდე - გამოვლენილი 
გადაწყვეტილებები; 

- მოდიფიცირებული CEMP09. 

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- განახლებული CEMP09. 
- ტერიტორიის მდგომარეობა– 

სპეციფიური ტიპის 
ნარჩენების განთავსების 
ტერიტორიის რისკების 
შეფასება და მეთოდების 
დასახელება; 

- ზიანის მონიტორინგის 
მართვის შედეგების პრაქტიკა  
თითოეული EHS-ის 
მონიტორინგის განრიგზე.  

12 მშენებლობისა და პროექტის 
ოპერირების პერიოდში 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 
და უსაფრთხოების რისკების 

ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 

პოტენციური რისკების 
წარმოშობამდე 

- მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების რისკების 
შეფასება პროექტის ყველა 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
გამოვლენა და შეფასება,  
სათანადო პრევენციული 
ზომებისა და გეგმების 
შემუშავება და განხორციელება 
მათ გასაჭრელად.  
 

საფეხურისათვის; 
- შემუშავებული და 

განხორციელებული 
შემარბილებელი/პრევენციუ
ლი-ის მონიტორინგი და 
ანგარიშგება.  

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
რისკების იდენტიფიცირების, 
შერბილებისა და 
დაგეგმარების მდგომარეობა; 
- მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების 
მონიტორინგის შედეგები 
EHS-ის თითოეული 
მონიტორინგის განრიგზე.  

13 უსაფრთხოების 
პერსონალისათვის ქცევის 
კოდექსის შემუშავება და 
გატარება.  

ADB SR1 
EBRD PR4 
IFC PS1 
საუკეთესო 
პრაქტიკა 

მშენებლობის დაწყებამდე შემუშავებული და 
გატარებული ქცევის კოდექსი 

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- ქცევის კოდექსის 

შემუშავების მდგომარეობა; 
- ქცევის კოდექსის 

ეფექტურობის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
მონიტორინგის შედეგები 
უსაფთხოების 
პერსონალისათვის  EHS-ის 
მონიტორინგისთითოეულ 
განრიგზე.  

14 მომუშავეთა ქცევის კოდექსის 
შემუშავება და გატარება 
პერსონალის ქცევასთან 
დაკავშირებული 
სახელმძღვანელო პრინციპების 
შესაბამისად.  

ADB SR1 
EBRD PR4 
IFC PS4 
საუკეთესო 
პრაქტიკა 

მშენებლობის ეტაპის და 
წყებამდე  

შემუშავებული და 
გატარებული ქცევის კოდექსი 

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- ქცევის კოდექსის 

შემუშავების მდგომარეობა; 
- მომუშავე პერსონალის 

ქცევის კოდექსის 
ეფექტურობის 
მონიტორინგის შედეგები 
უსაფთხოების 
პერსონალისათვის 
თითოეული EHS-ის 
მონიტორინგის განრიგზე.  

15 LALRP-ის განხორციელება, მათ 
შორის მიწის შესყიდვისა და 
გადასახლების უახლესი 
დოკუმენტაციის 
საზოგადოებისათვის წარდგენა, 
LALRP-ის შინაარსი და 

ADB SR2 
EBRD PR5 
IFC PS5 

მიწის შესყიდვის 
პროცესის განმავლობაში 

- განხორციელებული LALRP-
ი; 

- შ.პ.ს. ,,აჭარისწყალი 
ჯორჯიას’’ ვებ-გვერდზე და 
ადგილობრივად 
ხელმისაწვდომი მიწის 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
მიმდინარე ინფორმაცია 
(წერილები, ბუკლეტები, 
ბროშურები, ა.შ.) 

შესყიდვისა და 
გადასახლების უახლესი 
დოკუმენტაცია.  

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- შესყიდვის მდგომარეობა; 
- საზოგადოებრივი 

განხილვების მდგომარეობა. 
16 BAP-ის განხორციელება, მათ 

შორის:  
- ეკოლოგიური გავლენის 

შეფასებისა და ანგარიშგების 
შესახებ დეტალური 
მონიტორინგის გეგმის 
შემუშავება და განხორციელება 
და სხვა ჩატარებული 
კვლევების შედეგად 
გამოვლენილი ინფორმაციის 
აღიარება;  

- კაშხალების ზედა და ქვედა 
მოდინებების მონიტორინგის 
საჭირო მინიმალური 
დინებების თანხვედრის 
დადასტურების მიზნით.  

- ეკოლოგიური შეფასებები, 

საქართველ
ოს კანონი 
ADB SR1 
EBRD PR6 
IFC PS4, 6 
 

- გრაფიკის შემუშავება: 
მშენებლობამდე.  

- მონიტორინგის 
განრიგის 
განხორციელება: 
როგორც 
განსაზღვრულია BAP-ში 
მთელი მშენებლობისა 
და ოპერირების 
პერიოდში. - დინების 
მონიტორინგი: 
ოპერირების 
განმავლობაში.  

- ეკოლოგოიური 
შეფასებები თითოეული  
BAP-თვის.  

- განხორციელებული BAP; 
- ESMP-ის მონიტორინგი და 

ანგარიშგება. 

ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე.  
- გრაფიკის შემუშავების 

მდგომარეობა.  
- ეკოლოგიური 

მონიტორინგის შედეგი 
თითოეული მონიტორინგის 
გრაფიკისათვის.  

- მინიმალური მდინარის 
მოდინებების მიმოხილვა 
მოთხოვნების წინააღმდეგ.  

- ეკოლოგიური შეფასებების 
მიმოხილვა, მათ შორის 
მინიმალური მოდინებების 
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
რომლებიც განხორციელდა 
იმის დასადასტურებლად, რომ 
მოდინებები ადეკვატურია 
ბიომრავალფეროვნების 
შესანარჩუნებლად ან 
მინიმალური მოდინებების 
ხელახლა განსაზღვრის 
მიზნით.  

რეგულირების საჭიროება.  

17 დამატებითი კვლევების 
ჩატარება სამარხების 
აღმოსაჩენად, და 
საჭიროებისამებრ 
საზოგადოებასთან მუშაობის 
გაწევა პროექტის გავლენის 
შემცირების მიზნით.  

ADB 
SR1/SR2 
EBRD PR8 
IFC PS8 
 

- ტერიტორიის კვლევა: 
ტერიტორიაზე  

- კონსულტაციები 
მოსახლეობასთან 
გავლენის 
მინიმალიზაციის 
მიზნით: სამარხების 
ტერიტორიაზე 
სამუშაოების 
დაწყებამდე.  

- ჩატარებული კვლევები 
- ჩატარებული 

კონსულტაციები და 
შეთანხმებული საქმიანობები.  

 
ანგარიში კრედიტორების 
სახელზე: 
- კვლებისა და ჩატარებული 

საქმიანობების მიმოხილვა 
(კონსულტაციები,ა.შ.) 

- სამარხების ტერიტორიის 
დაცვის მონიტორინგის 
შედეგი EHS-ის თითოეული 
მონიტორინგის 
განრიგისათვის.  

18 CEMP01-ის განახლებული 
ვარიანტი, შემთხვევით 

საქართველ
ოს კანონი 

მშენებლობამდე - განახლებული შემთხვევით 
აღმოჩენის პროცედურა  
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
აღმოჩენის პროცედურა, 
ტერიტორიაზე არქეოლოგის 
მოწვევა საჭიროების 
შემთხვევაში არქეოლოგიური 
აღმოჩენების 
დასადასტურებლად, შ.პ.ს. 
,,აჭარისწყალი ჯორჯიას’’ 
შესაბამის წარმომადგენელზე 
კონსულტაციისა  და შესაბამის 
უწყებებთან კავშირის 
დამყარებისმიზნით. 

ADB SR1 
EBRD PR1 
IFC PS1 
 
 

ანგარიში კრედიტორის 
სახელზე:  
ADB SR1-ის მდგომარეობა 
EBRD PR4 
- IFC PS1 განახლებული 

შემთხვევით აღმოჩენის 
პროცედურა; 

- განახლებულიშემთხვევით 
აღმოჩენის პროცედურის 
განხორციელების შედეგი, 
რომელსაც EHS-ის 
მონიტორინგს გრაფიკის 
კონტროლით.  
 

29 დაინტერესებულ მხარეთა  
ჩართულობის გეგმის 
განხორციელება. 

ADB SR 1 
EBRD PR10 
IFC PS1 

მშენებლობისა და 
ოპერირების პერიოდში  

- დაინტერესებულ მხარეთა 
ჩართულობის 
განხორციელებული გეგმა. 

ანგარიში კრედიტორის 
სახელზე:  
- დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის მიმოხილვა. 
20 დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმის შეფასება 
და განახლება  მისი 
გაუმჯობესების/მონაწილეთა 

ADB SR1 
EBRD PR10 
IFC PS1 

შეფასება და განახლება: 
მშენებლობის პერიოდში 
ყოველწლიურად, 
შემდგომ ორ წელიწადში 

- საჭიროების შემთხვევაში 
შეფასებული და 
განახლებული 
დაინტერესებულ მხარეთა  
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No საქმიანობა 
მოთხოვნის 

წყარო 
განხორცილების გრაფიკი 

წარმატებული შესრულების / 
ანგარიშგების მოთხოვნის 

სამიზნე   
სიის, კომუნიკაციის,მედია 
მეთოდების,  ა.შ. გადამუშავების 
მიზნით. 

ერთხელ. ჩართულობის გეგმა.  

ანგარიში კრედიტორის 
სახელზე:  
- მონაწილეთა ჩართულობის 

განახლებული გეგმა.  
 


