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გარემოსდაცვითიგარემოსდაცვითიგარემოსდაცვითიგარემოსდაცვითი    დადადადა    სოციალურისოციალურისოციალურისოციალური    სამოქმედოსამოქმედოსამოქმედოსამოქმედო    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    ----    ქვეშეთიქვეშეთიქვეშეთიქვეშეთი----კობისკობისკობისკობის    გზაგზაგზაგზა    ----    ლოტილოტილოტილოტი    1111----    საქართველოსაქართველოსაქართველოსაქართველო            

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

PR1 

(შესრშესრშესრშესრ

ულებულებულებულებ

ის ის ის ის 

მოთხმოთხმოთხმოთხ

ოვნაოვნაოვნაოვნა    

გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების (E&S)
1
, , , , და ამასთან დაკავშირებული საკითხების შეფასება და მართვა  და ამასთან დაკავშირებული საკითხების შეფასება და მართვა  და ამასთან დაკავშირებული საკითხების შეფასება და მართვა  და ამასთან დაკავშირებული საკითხების შეფასება და მართვა   

1.1 მონიტორინგი და  მონიტორინგი და  მონიტორინგი და  მონიტორინგი და  EBRD----ის წინაშე ანგარიშგებაის წინაშე ანგარიშგებაის წინაშე ანგარიშგებაის წინაშე ანგარიშგება 

1) ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშის 

მომზადება, რომელიც მოიცავს ESAP-ის 

განხორციელების, EMP-ის და LARP-ის 

განხორციელების, EHS- ის შესრულების, 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობაზე 

მიმართული აქტივობების და საჩივრების მოგვარების 

თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის აღწერას.   
 

2) ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშების გარდა,  

შემდეგი ანგარიშების მომზადება იქნება საჭირო 

(კონტრაქტორის და ინჟინერის მიერ შეტანილ 

წვლილზე დაყრდნობით)  მხოლოდ მშენებლობის 

ეტაპზე:  

- EMP/SEMP-ის განხორციელების 

ნახევრაწლიური გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის ანგარიშები 

- ნახევარწლიური სოციალური მონიტორინგის 

ანგარიშები LARP-ის განხორციელების შესახებ   

შესაბამისობა 

EBRD-ის PR-თან 

EBRD-ის PR1 

და PR10 

 1)RD 

 

2) RD (ინჟინერის 

მიერ 

მომზადებული 

ანგარიშები  

წლიურ 

საფუძველზე 

წარდგენა 

პროექტის  

განხორციელების 

ციკლის 

განმავლობაში   

 

ნახევრწლიური 

ანგარიშები 

მშენებლობის  

პროცესში  

 

წლიური 

გარემოსდაცვითი 

და სოციალური 

ანგარიშის 

წარდგენა (AESR) 

მშენებლობის  

პროცესში 

ნახევარწლიური 

ანგარიშების 

წარდგენა     

 

                                                           
1
 E&S= გარემოს დაცვა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება და სოციალური  
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No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

1.2 გარემოსდაცვითი/სოციალური მართვის სისტემები გარემოსდაცვითი/სოციალური მართვის სისტემები გარემოსდაცვითი/სოციალური მართვის სისტემები გარემოსდაცვითი/სოციალური მართვის სისტემები 
(ESMS)  

პროექტის ჩარჩო ESMS-ის განხორციელება, მათ შორის:  

ა) გარემოსდაცვითი და სოციალური განაცხადი 

ბ) ორგანიზაციული სტრუქტურის დეტალები და  

დიაგრამა 

გ) კონტრაქტის მართვის პროცესის აღწერა და 

ცვლილების პროცესის მართვა 

დ) გარემოსდაცვითი  მართვის გეგმები (EMPs) 

ე) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) 

საჩივრების განხილვის მექანიზმის ჩათვლით 

ვ) მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო (LARF) და 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 

ზ) ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა (BAP) 

თ) გარემოსდაცვითი და სოციალური  შესრულების 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების ჩარჩო (გარემოს 

მონიტორინგის გეგმის ჩათვლით)         

 გარემოს დაცვის 

ოპტიმიზაცია 

ფორმალიზებული 

დოკუმენტების 

გამოყენებით  

EBRD PR1 RD (და გარეშე 

კონსულტანტები, 

საჭიროების 

მიხედვით   

ა) ბ) და გ) 

კონტრაქტის 

ხელმოწერამდე. 

პუნქტებისთვის  

„დ“-დან „ვ“-მდე 

იხილეთ ქვემოთ   

ES პოლიტიკა  და 

საოპერაციო  EMP-

ები 

შემუშავებულია.   

პუნქტებისთვის  

„დ“-დან „ვ“-მდე 

დამატებითი 

დეტალები იხილეთ 

ქვემოთ   

 

1.3 

 

გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    დაცვისდაცვისდაცვისდაცვის    მართვისმართვისმართვისმართვის    კონკრეტულკონკრეტულკონკრეტულკონკრეტულ    გეგმებიგეგმებიგეგმებიგეგმები        

(SEMPs) -     მშენებლობის ფაზამშენებლობის ფაზამშენებლობის ფაზამშენებლობის ფაზა    

1) EMP-ის (ლოტი 1) მომზადება/განახლება და იმის 

უზრუნველყოფა, რომ EMP-ის უახლესი ვერსიებია 

შეტანილი სატენდერო დოკუმენტაციაში და  

თანდართულია კონტრაქტებზე. 

2) იმის უზრუნველყოფა,  რომ კონტრაქტორი (ლოტი 1-

ისთვის) ახორციელებს საკუთარ ESMS- ს და 

კონკრეტული გარემოსდაცვითი მართვის გეგმებს 

(SEMPs) ან მეთოდის შესახებ განაცხადს, იმის 

მშენებლობის  

პროცესში 

პროექტის 

გარემოზე და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

მინიმიზაცია  

EBRD PR1 1) RD 

2) SEMP-ების  

მომზადება: 

კონტრაქტორი; 

SEMP-ების 

დამტკიცება: 

RD და ინჟინერი 

3) კონტრაქტორი 

მიიღებს  RD-სგან 

და ინჟინერისგან 

1) კონტრაქტის 

ხელმოწერამდე  

2) კონტრაქტორის 

ESMS-ი და SEMP-

ები წარდგენილი 

იქნება 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტისთვ

ის  სამუშაოების 

დაწყებიდან 30 

1) კონტრაქტი  

ხელმოწერილია და 

დასრულებული 
EMP 
თანდართულია 

2)  კონტრაქტორის 

ESMS-ი და SEMP-

ები წარდგენილია 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტისთვი
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No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

მიხედვით, რომელია შესაბამისი.   

 კონტრაქტორი სავალდებულო SEMP-ებს მოამზადებს  

ESIA /EMP- ის კრიტერიუმების / რეკომენდაციების 

შესაბამისად , და ESMP- ი მოიცავს,  მაგრამ არ 

შემოიფარგლება, შემდეგი საკითხებით:  

- სამშენებლო ბანაკის  გეგმა 

- სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა 

-  ნარჩენების მართვის გეგმა 

- ნიადაგის ზედა ფენის მართვის გეგმა 

-  წყლის და ნარჩენების წყლების მართვის გეგმა 

- ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა    

- ხმაურის კონტროლის გეგმა 

- გვირაბის  საამფეთქებლო სამუშაოების გეგმა 

- სამშენებლო ვიბრაციის მართვის გეგმა 

- დაღვრის მართვის გეგმა 

- სატრანსპორტო ნაკადების მართვის გეგმა   

- კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა 

- ოკუპაციური და სათემო ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების გეგმა  

- სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის 

გეგმა   

- ადგილობრივი  ვითარების მართვის გეგმა 

(ადგილობრივი შესყიდვები და ადგილობრივი 

დასაქმება) 

- საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა  

- ფუჭი ქანების  გატანის გეგმა   

დასტურს  

4) RD 

5) RD 

  

 

დღის 

განმავლობაში  და 

დამტკიცებული 

იქნება 

სამუშაოების 

დაწყებამდე   

3) დამტკიცება 

მოხდება 

სამუშაოების 

დაწყებამდე  

 

ს  და 

დამტკიცებული 

ინჟინერის მიერ 

4) მიღებულია 

თანხმობა  (No-

objection)  

 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

- მიწისქვეშა წყლების მართვის გეგმა 

-   რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმა   

-  ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმა 

-  ასფალტის ქარხნის მართვის გეგმა  

- ბეტონშემრევი ქარხნის მართვის გეგმა 

-  დროებითი სასაწყობე ადგილების მოწყობის 

მეთოდის განაცხადი   

-  ქცევის კოდექსი   

3) იმის უზრუნველყოფა,  რომ კონტრაქტორის მიერ 

მომზადებული SEMP-ები დამტკიცებულია ინჟინერის 

მიერ მშენებლობის დაწყებამდე.  

 

1.4 ქვეკონტრაქტორები ქვეკონტრაქტორები ქვეკონტრაქტორები ქვეკონტრაქტორები     

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, რომ ყველა 

ქვეკონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს  

კრედიტორების შესაბამისი სტანდარტები და  

კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული ESMS-ის და 

SEMP-ების (სამშენებლო ფაზის) მოთხოვნები შემდეგი 

გზით:   

- კონტრაქტორების კონტრაქტში  შესაბამისი 

დებულებების  გათვალისწინებით;   

-   ქვეკონტრაქტორებთან გაფორმებულ ყველა 

კონტრაქტში  შესაბამისი დებულებების 

გათვალისწინებით;   

კონტრაქტორები გააკონტროლებენ 

ქვეკონტრაქტორების მიერ ამ მოთხოვნების 

შესრულებას.     

პროექტის 

გარემოზე და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

მინიმიზაცია 

მთლიანი 

ქვეკონტრაქტირებ

ის მთელი ჯაჭვის 

მასშტაბით     

EBRD PR1 1) RD 

2)  კონტრაქტორი 

 

კონტრაქტის 

ხელმოწერამდე და 

მშენებლობის 

ეტაპზე  

 

1)  შესაბამისი 

დებულებებია 

ასახული 

კონტრაქტორის 

კონტრაქტებში, 

რომლებიც RD-

სთან გაფორმდა 

2) შესაბამისი  

დებულებებია 

ასახული ქვე-

კონტრაქტორებთან 

გაფორმებულ 

კონტრაქტებში  და 

კონტრაქტორების 

მონიტორინგის 

ანგარიშებში  
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OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

1.5 ორგანიზაციული შესაძლებლობები  ორგანიზაციული შესაძლებლობები  ორგანიზაციული შესაძლებლობები  ორგანიზაციული შესაძლებლობები      

1) RD მოამზადეს საორგანიზაციო სტრუქტურის ჩარჩო 

დოკუმენტს EHSS- ისთვის, მათ შორის, განსაზღვრავს 

RD- ის ფარგლებში როლებსა და პასუხისმგებლობებს, 

კომუნიკაციის ჩარჩოს (მათ შორის, RD-ს, PIU-ს და 

კონტრაქტორების) , და ასევე ასახავს გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესის აღწერას. 

2) RD უზრუნველყოფს, რომ მას  საკმარისი პერსონალი 

ჰყავს პროექტის განსახორციელებლად, რომლებსაც  E & 

S-ის სფეროს ეროვნულ და საერთაშორისო 

სტანდარტების შესახებ ადექვატური კომპეტენციები 

გააჩნიათ.   

3) RD უზრუნველყოფს, რომ კონტრაქტორს მას  

საკმარისი პერსონალი ჰყავს პროექტის 

განსახორციელებლად, რომლებსაც  E & S-ის სფეროს 

ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ 

ადექვატური კომპეტენციები გააჩნიათ.   

 ეს მოიცავს  როგორც მინიმუმ, შემდგეს:  

- გარემოსდაცვითი და სოციალური ოფიცერი, 

რომელიც პასუხისმგებელი იქნება  SEMP-ის 

განხორციელებასა და  რეგულარულ განახლებაზე, და 

კონტრაქტის მოქმედების ვადის განმავლობაში  

ზედამხედველობასა და  ანგარიშგებაზე (პერსონალის 

წევრი სრულ განაკვეთზე, სამშენებლო უბანზე უნდა 

იმყოფებოდეს სულ მცირე კვირაში ხუთი დღე); იგი 

იქნება კონტრაქტორების ძირითადი საკონტაქტო პირი 

გარემოსდაცვით, სოციალურ და შრომის, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, და კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხებზე.  

მკაფიო და 

ეფექტური 

გადაწყვეტილებებ

ის მიღების 

პროცესები; 

პროექტის 

განხორციელების 

შესაძლებლობა 

შესაბამის 

სტანდარტების 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში  

EBRD PR1 RD  PMS  და EPC 

კონტრაქტის 

ხელმოწერიდან   

1) ჩარჩო დოკუმენტი 

შემუშავებულია და 

ორგანიზაცია 

მზადყოფნაშია   

2) RD- ს 

თანამშრომლებს 

შესაბამისი  

კომპეტენციები 

გააჩნიათ და 

შეუძლიათ 

კონტრაქტორების 

მართვა 

3) კონტრაქტორის 

გუნდი  

მზადყოფნაშია და  

სათანადო 

გამოცდილება 

გააჩნია  

4) საინჟინრო გუნდი 

მზადყოფნაშია და  

სათანადო 

გამოცდილება 

გააჩნია   
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გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     
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რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

- სამუშაოების ეკოლოგიური  ექსპერტი (ECoW) 

პასუხისმგებელი იქნება იმის უზრუნველყოფაზე, რომ 

მშენებლობის დაწყებამდე  მომზადებული იქნება ყველა 

წინასწარი  კვლევა, იდენტიფიცირებული იქნება  

კონკრეტული ეკოლოგიურად სენსიტიური 

ტერიტორიები,  და SEMP-ებში და სხვა მენეჯმენტის 

გეგმებში გაწერილი შემარბილებელი ღონისძიებების  

პრაქტიკაში იქნება განხორციელებული;   

- ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სპეციალისტები 

(მინიმუმ 1 H&S სპეციალისტი ყოველ 50  მუშაკზე), 

რომელიც პასუხისმგებელი იქნება  OHS-ის სფეროში 

არსებული საერთაშორისო  კარგი პრაქტიკის დაცვაზე 

და სამუშაო პირობების უზრუნველსაყოფად SEMP- ის  

მოთხოვნების შესაბამისად.   

4) იმის უზრუნველყოფა,  რომ ინჟინერს აქვს საკმარისი 

პერსონალი ჰყავს პროექტის განსახორციელებლად,  

განსახორციელებლად, რომლებსაც  E & S-ის სფეროს 

ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ 

ადექვატური კომპეტენციები გააჩნიათ.  ეს როგორც 

მინიუმ,  მოიცავს შემდეგს: 

- ეროვნული გარემოსდაცვითი სპეციალისტი 

- საერთაშორისო გარემოსდაცვითი და 

ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტი, რომელიც 

უზრუნველყოფს EMP-ებთან შესაბამისობას.  იგი 

პასუხისმგებელი იქნება BAP-ის სათანადოდ 

განხორციელებაზე კონტრაქტორის მხარდაჭერით, 

რომელიც  სხვადასხვა კვლევებს განახორციელებს,  ეს 

ექსპერტი  პასუხისმგებელი იქნება BMEP-ის 

შემუშავებაზე (ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა 

და შეფასების გეგმა).   
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განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

- ეროვნული სოციალური სპეციალისტი 

-   განსახლების, სოციალური და შრომის საკითხების 

საერთაშორისო   სპეციალისტი. პირი პასუხისმგებელი 

იქნება პროექტის ყველა განსახლების ასპექტებზე.  იგი 

განახორციელებს მუშაკების სამუშაო ადგილის, 

განთავსებისა და სამუშაო პირობების აუდიტს. 

-  ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

საერთაშორისო სპეციალისტი. 

- ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების  ეროვნული 

სპეციალისტი 

-  კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული 

მონიტორი. პირი პასუხისმგებელი იქნება 

არქეოლოგიური აღმოჩენების აღრიცხვაზე,  ადგილზე 

იქნება  უბნის გაწმენდისა და მიწის სამუშაოების 

განხორციელების პროცესში, და უზრუნველყოს  

არქეოლოგიური აღმოჩენების დროს შესაბამისი 

პროცედურის დაცვას.  

1.6 

 

 

სანაყაროების და მისასვლელი გზების სანაყაროების და მისასვლელი გზების სანაყაროების და მისასვლელი გზების სანაყაროების და მისასვლელი გზების 

გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება  გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება  გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება  გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება      

1) სანაყაროსთვის ტერიტორიის სათანადო  

შერჩევა და ალტერნატივების ანალიზი, და  

სანაყაროების და მისასვლელი გზების 

დაპროექტება ESIA- ში განსაზღვრული 

წინასწარი მითითებების და რეკომენდაციების 

შესაბამისად.  ეს ადგილები  გამოკვლეულ 

უნდა იქნას და ნებართვა უნდა იყოს 

მიღებული, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, 

რომ შემოთავაზებული სანაყაროს ადგილის 

შედეგად არ იქნება გამოწვეული კონკრეტული 

 სანაყაროებთან 

დაკავშირებული 

ზემოქმედებების 

მართვა, რადგან  

სანაყაროები  

პროექტის 

ობიექტებთანაა 

დაკავშირებული.  

 

EBRD PR1   კონტრაქტორი სანაყაროების 

გამოყენებამდე  

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროსგან 

მიღებულია 

გარემოსდაცვითი 

ნებართვა.  

კრედიტორებისთვი

ს წარდგენილია 

დამატებითი 

გარემოსდაცვითი 

და სოციალური 
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საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

ეკოლოგიური ან სოციალური ღირებულების 

მქონე ადგილების დაზიანება. დროებითი 

(ბანაკი, მიმდებარე ტერიტორია) და მუდმივი 

(ფუჭი ქანების სანაყაროები)  უბნები 

კონტრაქტორის მიერ განისაზღვრება გზშ-ში  

ასახული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით. ეს უბნები  შეთანხმებულ 

იქნება MoEPA-სთან და  დამტკიცებული 

კრედიტორების მიერ.  სანაყაროები 

განთავსდება ეროვნული პარკის და 

ეროვნული პრიორიტეტული ჰაბიტატის 

ფარგლებს გარეთ.   

2)  ნებისმიერი მოთხოვნილი გარემოსდაცვითი 

შეფასების (EIA ან სხვა დოკუმენტის) 

მომზადება ეროვნული მოთხოვნების 

დაკმაყოფილების და ფუჭი ქანების 

სანაყაროების განთავსებისთვის 

გარემოსდაცვითი ნებართვის მისაღებად. 

3) თუ კონტრაქტორი ალტერნატულ უბნებს 

შეარჩევს (რომლებიც არ არის ასახული  ESIA-

სა და LARP-ში),  კონტრაქტორი 

უზრუნველყოფს გარემოსდაცვით და 

სოციალური დოკუმენტაციას ESIA-ის 

მოთხოვნების შესაბამისად  (ჩარჩო 

დოკუმენტის მოთხოვნების და პროცედურის  

ჩარჩო დოკუმენტი). მომზადებული 

დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს 

ბიომრავალფეროვნების კვლევებს (შესაბამისი 

სეზონის გათვალისწინებით),  სოციალურ  

საველე კვლევებს და უნდა გაიმართოს 

დოკუმენტაცია. 

ფუჭი ქანების 

განთავსების 

ადგილები  

დამტკიცებულია 

კრედიტორების 

მიერ   



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

დამატებითი კონსულტაციები შესაბამის 

დაინტერესებულ მხარეებთან.  

1.7 ნებართვნებართვნებართვნებართვების რეესტრი   ების რეესტრი   ების რეესტრი   ების რეესტრი       

1) RD უზრუნველყოფს, კონტრაქტორი მოამზადებს 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ 

საქმიანობასთან დაკავშირებული  ყველა EHSS  

ნებართვის რეესტრს,  რომელიც რეგულარულად 

განახლდება,  მათ შორის,  EIA ლიცენზიების (ასევე, 

ფუჭი ქანების სანაყაროებთან დაკავშირებული 

ნებართვები),  სამშენებლო ნებართვების, წყალაღების, 

ტყით დაფარულ ტერიტორიებზე ჭრების ჩატარების 

(საჭიროების შემთხვევაში), ასაფეთქებელი 

სამუშაოების, ნარჩენების და ჩამდინარე წყლების 

გატანის/მართვის ლიცენზიების, და სამრეწველო 

საწარმოების მიერ  ემისიების ნებართვების, HS-სთან 

დაკავშირებული ასპექტების ლიცენზიების, და 

ინფრასტრუქტურის გადაადგილების ნებართვების 

ჩათვლით (მაგ. ელექტრომომარაგების ქსელები).   

2) კონტრაქტორი  მოიპოვებს ყველა აუცილებელ 

ნებართვისა და თანხმობას შესაბამისი ორგანოებისგან,  

და პროექტის ყველა ეტაპზე უზრუნველყოფს 

არსებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას.   

3) შესაბამის SEMP-ებში ასახული  უნდა იყოს 

ნებართვებსა და თანხმობასთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფის ზომები.   

შესაბამისობა 

ეროვნულ 

მარეგულირებელ 

და ნებართვების 

ჩარჩოსთან.   

EBRD PR1 1) RD 

2)  კონტრაქტორი 

3)  ინჟინერი 

1) მშენებლობის 

დაწყებამდე და 

პროექტის 

განხორციელების 

მთელი პერიოდის  

მანძილზე: 

2) ეროვნული 

რეგულაციების 

მოთხოვნების 

შესაბამისად 

3) როგორც კი 

ნებართვა გაიცემა   

1) ნებართვების  

რეესტრი 

მომზადდა და 

მუდმივად 

ხორციელდება მისი 

განახლება  

2) გაცემულია 

შესაბამისი 

ნებართვები 

3) განახლებული 

SEMP-ია 

მომზადებული  

 

1.8 მონიტორინგი (მშენებლობის ფაზა)  მონიტორინგი (მშენებლობის ფაზა)  მონიტორინგი (მშენებლობის ფაზა)  მონიტორინგი (მშენებლობის ფაზა)      

1)  შესაბამისი მონიტორინგის გეგმების შემუშავება და 

განხორციელება  შესაბამისი ეროვნული და 

საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული 

მშენებლობის  

პროცესში 

გაზომვადი 

კომპონენტებისთვ

EBRD PR1  
 

1)კონტრაქტორი  

 

2) ინჟინერი, 

რომელიც 

მშენებლობის 

დაწყებამდე. 

პროექტის 

ხანგრძლივობის 

1) მონიტორინგის 

გეგმები  

შემუშავებულია და 

ეფექტურად 
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OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

ზემოქმედების მონიტორინგისთვის,  ESIA- ს 

მოთხოვნების შესაბამისად (განსაკუთრებით 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა). 

მონიტორინგის გეგმა მოიცავს, მაგრამ არ 

შემოიფარგლება, შემდეგი საკითხებით:  

- ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი (PM10, PM2.5, CO, 

NOx, SO2) 

- დღის და ღამის  საათებში ხმაურის დონეები 

- დღე და ღამე დრო ვიბრაციის დონეზე 

- ზედაპირული წყლების ხარისხი (სიმღვრივე, pH, 

გამტარიანობა,  ნახშირწყალბადების საერთო 

შემცველობა ნავთობში, ქიმიურ ჟანგბადზე 

მოთხოვნა) 

- ნიადაგის დაჯდომა   

-  მიწისქვეშა წყლების დონე 

- მცენარეულობა 

- ბიომრავალფეროვნება 

მონიტორინგის ეს გეგმები ინტეგრირებული იქნება 

SEMP- ებში მშენებლობის ფაზაში. 

2) SEMP-ების გადასინჯვა, თუ მონიტორინგის 

შედეგები მნიშვნელოვან და/ან მოულოდნელ 

ზემოქმედებას აჩვენებს. EMP  პერიოდულად 

გადაისინჯება (სულ ცოტა, ყოველწლიურად) 

გარემოსდაცვითი კონტროლის მექანიზმებისა და 

პროცედურების შეფასების მიზნით, რათა 

გადამოწმდეს, რომ ისინი კვლავ შეიძლება 

გამოყენებული იქნას განხორციელებულ 

აქტივობებთან მიმართებაში.  გადასინჯვას 

ისთვის 

შემუშავებული 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

ეფექტურობის  

ვერიფიკაცია   

მოითხოვს  SEMP-

ების გადასინჯვას  

განმავლობაში  

(მონიტორინგის 

სიხშირე 

მითითებულია 

გეგმებში)   

ხორციელდება  

2) სრული EMP  

სულ მცირე, 

ყოველწლიურად 

იქნება 

გადასინჯული. 

EMP- ის შესაბამისი 

ნაწილები 

რეგულარულად 

უნდა იყოს 

განხილული უფრო 

მეტი სიხშირით  

ისეთი ინციდენტის 

შემდეგ, რომელიც 

შეტყობინებას 

ექვემდებარება.   
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OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

განახორციელებს  კონტრაქტორი და ინჟინერი.  

1.9 მონიტორინგი (საოპერაციო ფაზაზე)  მონიტორინგი (საოპერაციო ფაზაზე)  მონიტორინგი (საოპერაციო ფაზაზე)  მონიტორინგი (საოპერაციო ფაზაზე)      

1)  SEMP გეგმების შემუშავება  ESIA/EMP 

მოთხოვნების შესაბამისად, მათ შორის, შემდეგი 

ასპექტების გათვალისწინებით:   

- ნარჩენების მართვის გეგმა 

- საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

- ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმა 

- ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა 

- OCHS გეგმა 

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების გეგმა 

-  დაღვრაზე რეაგირების გეგმა 

- ადგილობრივი  ვითარების მართვის გეგმა 

(ადგილობრივი შესყიდვები და ადგილობრივი 

დასაქმება) 

- დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა 

(საოპერაციო ფაზისთვის განახლება) 

- ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმა    

აღნიშნული გეგმები ასევე უნდა მოიცავდეს 

მონიტორინგის საჭიროებებს (მონიტორინგის სიხშირე 

განსაზღვრულია ESIA-ს  მიხედვით). 

2)  საოპერაციო SEMP-ებისა და მასთან 

დაკავშირებული კონკრეტული მონიტორინგის 

ღონისძიებების განხორციელება ESIA- ში  

განსაზღვრული ეროვნული და საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი ზემოქმედების 

 გაზომვადი 

კომპონენტებისთვ

ისთვის 

შემუშავებული 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

ეფექტურობის  

ვერიფიკაცია       

EBRD PR1  
 

1) კონტრაქტორი  

2) RD (გარეშე 

მხარდაჭერით, 

მაგ. 

ექსპლუატაციის 

კონტრაქტორი)  

1) ოპერაციე

ბის დაწყებამდე 

შემუშავებული 

მართვის გეგმები 

(დეფექტებზე 

ვალდებულების 

პერიოდის 

დაწყებამდე) 

2) ოპერირებ

ის მთელი  

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში 

(იხ. EBRD- ის  

სტანდარტული 

ცხრილი საგზაო 

პროექტების 

მონიტორინგისთ

ვის)     

 

1) მართვისა და 

მონიტორინგის 

გეგმები  

შემუშავებულია  

2)  მონიტორინგის 

გეგმები 

ეფექტიანად 

განხორციელდა და 

EBRD- ს წარედგინა  

მონიტორინგის 

ანგარიშები  
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და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

მონიტორინგის მიზნით (განსაკუთრებით 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმაში). 

მონიტორინგის საქმიანობა მოიცავს, მაგრამ არ 

შემოიფარგლება, შემდეგი აქტივობებით:  

- ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი (PM10, PM2.5, CO) 

-  ხმაურის დონეები დღის და ღამის საათების 

განმავლობაში 

-  ვიბრაციის დონეები დღის და ღამის საათების 

განმავლობაში 

- ზედაპირული წყლის ხარისხი (სიმღვრივე, pH, 

გამტარიანობა,  ნახშირწყალბადების საერთო 

შემცველობა ნავთობში, ქიმიურ ჟანგბადზე 

მოთხოვნა) 

- მცენარეულობა 

-   გარეული ცხოველები 

-  ნარჩენები 

- ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა     

 

PR2 სამუშაო ძალა და შრომის პირობები  სამუშაო ძალა და შრომის პირობები  სამუშაო ძალა და შრომის პირობები  სამუშაო ძალა და შრომის პირობები      

2.1 

 

ადამიანური რესურსების ადამიანური რესურსების ადამიანური რესურსების ადამიანური რესურსების (HR) პოლიტიკა  პოლიტიკა  პოლიტიკა  პოლიტიკა      

პროექტის HR პოლიტიკის მომზადება და 

განხორციელება. HR დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს 

ყველა საკითხს, რომლებიც  შეეხება დასაქმებულთა  

მინიმალურ ანაზღაურებას, სამუშაო საათებს, 

ანაზღაურებულ  ზეგანაკვეთურ სამუშაოს,  იძულებით 

და ბავშვთა შრომას, თანასწორობა და 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობას,  დასაქმებულთა 

ადამიანური 

რესურსების 

ეფექტური 

მართვა.  

დამქირავებლის-

მუშაკთა 

ურთიერთობების 

გაუმჯობესება  

ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა,  

ILO-ს 

კონვენციები 

EBRD PR2 

კონტრაქტორმა 

უნდა მოამზადოს 

და 

განახორციელოს 

ადამიანური 

რესურსების 

პოლიტიკა და 

ქვეკონტრაქტორებ

პოლიტიკა 

ხელმოწერილია  

პერსონალის 

დაქირავების 

დაწყებამდე.    

უნდა 

განხორციელდეს  

პროექტის მთელი 

ადამიანური 

რესურსების 

პოლიტიკა 

შემუშავებულია და 

მიწოდებულია  

ქვეკონტრაქტორები

სთვის. 

ადამიანური 
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გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

საჩივრების განხილვის მექანიზმს, სამუშაო პირობებს,  

მუშაკთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას, და კოლექტიურ 

მოლაპარაკებები. ადამიანური რესურსების პოლიტიკა 

უნდა მოიცავდეს ქცევის კოდექსს.       

ადამიანური რესურსების პოლიტიკა ასევე  

ქვეკონტრაქტორებმა უნდა მიიღონ. მათ უნდა 

აცნობონ თავიანთ თანამშრომლებს, და არა-

თანამშრომელ მუშაკებს  მათი უფლებების და 

ვალდებულებების შესახებ .  კონტრაქტორებმა და 

ქვეკონტრაქტორებმა უნდა განსაზღვრონ საკონტაქტო 

პირი  სამუშაო ძალასა  და სამუშაო პირობებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე.   

მა უნდა მიიღონ 

და შეასრულონ ეს 

პოლიტიკა   

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში   

რესურსების 

პოლიტიკა 

ეფექტურად 

ხორციელდება.  

2.2 

 

სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა  სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა  სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა  სამუშაო ძალის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა      

უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს სამუშაო 

ძალისა  და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა.   

 ქვეკონტრაქტორების და ძირითადი მასალების 

მიმწოდებლების კონტრაქტებში ასახული უნდა იყოს  

იძულებითი შრომის/ბავშვის შრომის ამკრძალველი 

დებულებები. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ან 

საკითხების რეგულარული მონიტორინგი. 

უნდა განახორციელოს კონტრაქტორის  

დაკონტრაქტების ქსელებთან დაკავშირებული  

სამუშაო ძალის რისკების შეფასება.     

 

კანონის 

მოთხოვნების 

შესრულება და 

დასაქმებულთა 

უფლებების 

დაცვა.   

ILO-ს 

კონვენციები  

EBRD PR2  
 

 კონტრაქტორი 

 

(ინჟინერმა უნდა 

განახორციელოს 

მონიტორინგი)   

უნდა შემუშავდეს 

პერსონალის 

დაქირავების 

დაწყებამდე.    

უნდა 

განხორციელდეს  

პროექტის მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში    

გეგმა 

შემუშავებულია.   

გეგმა ეფექტურად 

ხორციელდება.   

მონიტორინგის 

ჩანაწერები.   

 

2.3 

 

ადგილობრივი სამუშაო ძალა  ადგილობრივი სამუშაო ძალა  ადგილობრივი სამუშაო ძალა  ადგილობრივი სამუშაო ძალა      

1) ჩართეთ HR პოლიტიკაში დებულება,  რომელიც 

მიზნად ისახავს ადგილობრივი სამუშაო ძალის 

ადგილობრივი 

ეკონომიკური 

სარგებლის 

ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა,   

1) კონტრაქტორი 

2) RD 

პერსონალის 

დაქირავების 

დაწყებამდე.    

1) HR პოლიტიკა და 

გეგმა  

შემუშავებულია, და 

მასში ასახულია 

 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

გამოყენების გაზრდას (მაგ. სამუშაო ძალის 

დაქირავება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონიდან).   

ადგილობრივი  ვითარების მართვის გეგმაში 

ჩართული უნდა იყოს კონკრეტულ ღონისძიებები 

(მაგ.,  სამუშაო ადგილების შესახებ განცხადებების 

გამოქვეყნება ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი  

სამუშაო ძალის წახალისება და მოზიდვა 

დასასაქმებლად,  და ადგილობრივი სამუშაო ძალის 

დაქირავებისთვის პრიორიტეტულობის მინიჭება, 

როდესაც ეს გონივრული და პრაქტიკულია, და 

შესაბამისი ტრენინგ პროგრამების განხორციელება),  

და ადგილობრივი სამუშაო ძალის დაქირავების 

მონიტორინგი უნდა  იყოს გათვალისწინებული.   

2) ADB-ს დახმარებით და EBRD- ის მონაწილეობით 

შემუშავებული გენდერული სამოქმედო გეგმის მიღება 

და განხორციელება.   

 

გაზრდა. 

ადგილობრივ 

თემებთან 

ურთიერთობების 

გაუმჯობესება   

ILO-ს 

კონვენციები,   

EBRD PR2 

უნდა 

განხორციელდეს  

პროექტის მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში    

ადგილობრივი 

სამუშაო  ძალის 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

ასპექტები. 

ანგარიშგება 

ადგილობრივი 

სამუშაო ძალის 

დაქირავების 

თაობაზე 

გენდერული 

პოლიტიკის 

გათვალისწინებით 

2)  გენდერული 

სამოქმედო გეგმა 

განხორციელდა  

2.4 

 

სამშენებლო ბანაკი სამუშაო ძალისთვის  სამშენებლო ბანაკი სამუშაო ძალისთვის  სამშენებლო ბანაკი სამუშაო ძალისთვის  სამშენებლო ბანაკი სამუშაო ძალისთვის      

კონტრაქტორის ან ქვეკონტრაქტორის მიერ  

უზრუნველყოფილი ნებისმიერი დროებითი 

საცხოვრებელი ობიექტების შემთხვევაში (სამშენებლო 

ბანაკი ან კერძო საცხოვრებელი) უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს, რომ საცხოვრებლის პირობები  

აკმაყოფილებს  IFC/EBRD-ს მუშაკის განსახლების 

სახელმძღვანელო მითითებების მოთხოვნებს.  

 

შესაბამისი 

საცხოვრებელი 

პირობების 

შეთავაზება 

სამუშაო 

ძალისთვის   

ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა   

EBRD PR2 

 

 კონტრაქტორი სამშენებლო 

ბანაკის 

მშენებლობის 

დაწყებამდე.  

(წინასამშენებლო 

ეტაპზე)  

მშენებლობის 

დაწყებამდე  

გეგმა და  პროექტი 

შემუშავებულია. 

საცხოვრებელი  

ბანაკი დაიგეგმა  

EBRD-ის 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

შესაბამისად.  

 

2.5 დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის მექანიზმი  დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის მექანიზმი  დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის მექანიზმი  დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის მექანიზმი      

დასაქმებულთა საჩივრების განხილვის შიდა 

მექანიზმის დანერგვა  და ყველა მუშაკისთვის 

შრომით დავებთან 

დაკავშირებული 

რისკების 

EBRD PR2  

 

 კონტრაქტორი  პროექტის 

სამშენებლო და 

წინასამშენებლო 

საჩივრების 

განხილვის შიდა 

მექანიზმი შეიქმნა 

 

 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

საჩივრების განხილვის პროცედურის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება.  

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, რომ ამ  მექანიზმის 

შესახებ ინფორმაცია არა-თანამშრომელ  მუშაკებსაც 

მიეწოდებათ.   

შემცირება   ეტაპზე.    და ეფექტურად 

გამოიყენება, და მის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

დასაქმებულებს 

მიეწოდა.   

2.6 დამოუკიდებელი აუდიტი  დამოუკიდებელი აუდიტი  დამოუკიდებელი აუდიტი  დამოუკიდებელი აუდიტი      

  სამუშაო  ძალის აუდიტის ჩატარება, რათა 

დადასტურდეს, რომ კონტრაქტორისა და 

ქვეკონტრაქტორების შრომის მართვის პრაქტიკა 

შესაბამისობაშია ეროვნულ კანონმდებლობასთან.     

შრომითი 

რისკების 

შემცირება   

ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა 

EBRD PR2 

 ინჟინერი 

 

 სამუშაო ძალის 

აუდიტი ორჯერ 

უნდა ჩატარდეს:  

როდესაც 

ძირითადი 

სამუშაო ძალის 

მობილიზაცია 

მოხდება, და 

პიკურ პერიოდში 

(დასაქმებულთა 

რაოდენობის 

თვალსაზრისით)  

სამუშაო  ძალის 

აუდიტის შედეგები   

 

PR3 რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და დაბინძურების პრევენციის კონტროლი  რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და დაბინძურების პრევენციის კონტროლი  რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და დაბინძურების პრევენციის კონტროლი  რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და დაბინძურების პრევენციის კონტროლი   

3.1 - წყლის ობიექტების დაბინძურების თავიდან აცილება   წყლის ხარისხის 

შენარჩუნება   

EBRD PR3  კონტრაქტორი   პროექტის 

სამშენებლო და 

წინასამშენებლო 

ეტაპზე.      

წყლის ხარისხის და 

ბიომრავალფეროვნ

ების 

მონიტორინგის 

შედეგები   

 

PR4 ჯამრთელობა და უსაფრთხოება  ჯამრთელობა და უსაფრთხოება  ჯამრთელობა და უსაფრთხოება  ჯამრთელობა და უსაფრთხოება   

4.1 საგზაო უსაფრთხოება და გვირაბების უსაფრთხოება  საგზაო უსაფრთხოება და გვირაბების უსაფრთხოება  საგზაო უსაფრთხოება და გვირაბების უსაფრთხოება  საგზაო უსაფრთხოება და გვირაბების უსაფრთხოება      

უდა ჩატარდეს საგზაო უსაფრთხოების ინსპექციის 

ავტოსაგზაო 

შემთხვევების 

რისკის შემცირება 

ეროვნული 

კანონმდებლო

RD ექსპლუატაციის 

დაწყებამდე  

RSI 

დასრულებულია 

და  დაბალი 

 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

(RSI)  ლოტი 1-ის გვირაბთან დაკავშირებით, როდესაც 

იგი ექსპლუატაციაში შევა,  საგზაო უსაფრთხოების 

აუდიტის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით, და საჭიროების შემთხვევაში უნდა 

შემუშავდეს  შესაბამისი სამოქმედო გეგმები დაბალი 

ღირებულების და რემედიაციაზე მიმართული საგზაო 

უსაფრთხოების ზომების გასატარებლად.     

და საგზაო 

უსაფრთხოების 

გაუმჯობესება   

ბა  

EBRD PR4 

 დირექტივა 
2004/54/EC 

ღირებულების და 

რემედიაციაზე 

მიმართული 

საგზაო 

უსაფრთხოების 

ზომები 

შემუშავებულია   

4.2     უსაფრთხოების პერსონალი  უსაფრთხოების პერსონალი  უსაფრთხოების პერსონალი  უსაფრთხოების პერსონალი      

1)  უსაფრთხოების ყველა პერსონალის შემოწმების 

ჩატარება, რათა უზრუნველყოფილი იენას, რომ მათ  

შესაბამისი ლიცენზირება გააჩნიათ. 

2) ყველა უსაფრთხოების კადრების მომზადება უნდა 

მოხდეს  უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების  

დაცვის შესახებ ნებაყოფლობითი პრინციპების 

თაობაზე (VPSHR), როგორც  სამუშაოს დაწყებამდე 

ინსტრუქტაჟის ნაწილი.      

უსაფრთხოების 

პერსონალსა და 

ადგილობრივი 

თემებს შორის 

კონფლიქტის 

პრევენცია. 

უსაფრთხოების 

პერსონალის მიერ  

ადამიანის 

უფლებების 

დარღვევის 

პრევენცია   

EBRD PR4  
და  PR2 

 

1)RD 

 

2)  კონტრაქტორი 

1)სამშენებლო 

სამუშაოების 

დაწყებამდე 

(წინასამშენებლო)  

2) მშენებლობის 

ეტაპზე  

1) ლიცენზიების 

ასლები   

2) უსაფრთხოების 

პერსონალის 

ტრენინგის შესახებ 

ჩანაწერები   

 

PR5 მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი განსახლება და ეკონომიკური განსახლება  მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი განსახლება და ეკონომიკური განსახლება  მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი განსახლება და ეკონომიკური განსახლება  მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი განსახლება და ეკონომიკური განსახლება      

5.1 მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა  მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა  მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა  მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა  (LARP) 

1) ლოტი 1-ის LARP-ის შემუშავება და გასაჯაროება  ამ 

ლოტით გათვალისწინებული სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყებამდე. 

2) იმის უზრუნველყოფა, რომ ლოტი 1-ის LARP-ი 

ხორციელდება შესაბამისი მონაკვეთების მიხედვით,  

და განხორციელების მონიტორინგი მიმდინარეობს  

LARP-ის დასრულების აუდიტის მეშვეობით 

კანონმდებლობას

თან შესაბამისობა. 

ურთიერთობები 

ადგილობრივ 

თემებთან.   

 ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა  

EBRD PR5  

RD 1) პროექტის 

სამშენებლო და 

წინასამშენებლო 

ეტაპზე.    

2)  
წინასამშენებლო 

ეტაპზე 

დაწყებამდე, 

მონაკვეთების 

1) LARP-ი 

დასრულებულია 

და ეფექტურად 

განხორციელდა 

2) LARP-თან 

შესაბამისობის 

დამოუკიდებელი  

კონსულტანტის 

 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

(მონაკვეთების მიხედვით), სანამ კონტრაქტორს 

წვდომა ექნება სამშენებლო უბანზე.   მონაკვეთზე 

წვდომა არ იქნება უზრუნველყოფილი,  თუ ამ 

მონაკვეთისთვის მთლიანად არ განხორციელდა,  და 

არის დადასტურებული LARP-ის დასრულების 

აუდიტის მეშვეობით. 

3) იმის უზრუნველყოფა, რომ საარსებო წყაროების 

აღდგენის ღონისძიებები ხორციელდება 

(გრძელვადიანი).     

მიხედვით  

3) 

განსახლებამდე, 

და განსახლების 

შემდეგ 

(ხანგრძლივობა 

მონიტორინგის 

შედეგების 

მიხედვით)  

მიერ  ჩატარდა  

დასრულების 

აუდიტები (თითო 

აუდიტი ყოველ 

მონაკვეთზე)  

3) საარსებო 

წყაროების 

აღდგენის 

ღონისძიებების 

განხორციელების  

დამადასტურებელი  

მტკიცებულებების 

უზრუნველყოფა  

5.2 

 

მიწის შესყიდვა სანაყრაოებისთვის, სამშენებლო მიწის შესყიდვა სანაყრაოებისთვის, სამშენებლო მიწის შესყიდვა სანაყრაოებისთვის, სამშენებლო მიწის შესყიდვა სანაყრაოებისთვის, სამშენებლო 

ბანაკებისთვის, ბეტონის დამამზადებელი  მოედნებისა ბანაკებისთვის, ბეტონის დამამზადებელი  მოედნებისა ბანაკებისთვის, ბეტონის დამამზადებელი  მოედნებისა ბანაკებისთვის, ბეტონის დამამზადებელი  მოედნებისა 

და ასფალტის ქარხნებისთვის  და ასფალტის ქარხნებისთვის  და ასფალტის ქარხნებისთვის  და ასფალტის ქარხნებისთვის   

ბანაკისთვის ან ნარჩენების დროებით განთავსების  

მიზნით ტერიტორიის  გამოყენებით გამოწვეული  

ნებისმიერი დროებითი ზემოქმედება 

დარეგულირდება კონტრაქტორსა და მიწის 

მესაკუთრეს შორის გაფორმებული კერძო 

ხელშეკრულებებით.  ამ სფეროზე დაინტერესებული 

გამყიდველის / მყიდველის პრინციპი ვრცელდება.  

 

კანონმდებლობას

თან შესაბამისობა. 

ურთიერთობები 

ადგილობრივ 

თემებთან.   

 ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა 

EBRD PR5  

 კონტრაქტორი სანაყაროებით 

სარგებლობის 

დაწყებამდე  

 

იმის 

დამადასტურებელი  

მტკიცებულებების 

უზრუნველყოფა, 

რომ 

დაინტერესებული 

გამყიდველის / 

მყიდველის 

პრინციპი დაცული 

იქნა   

 

5.3     LARP----ის განხორციელების რეგულარული ის განხორციელების რეგულარული ის განხორციელების რეგულარული ის განხორციელების რეგულარული 

მონიტორინგი  მონიტორინგი  მონიტორინგი  მონიტორინგი      

LARP- ის სწორად შესრულების მონიტორინგის 

რეგულარული დამოუკიდებელი აუდიტი  

ხორციელდება დამოუკიდებელი კონსულტანტის 

შესაბამისობა 

LARP-ის, 

ეროვნული 

კანონმდებლობისა 

და EBRD-ის 

EBRD PR5 RD  LARP-ის 

მოთხოვნების 

შესაბამისად  

 LARP-თან 

შესაბამისობის 

დამოუკიდებელი 

კონსულტანტი 

დაინიშნა და ToR 

 



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

მიერ  მოთხოვნებთან  შეთანხმებული იქნა 

EBRD- სთან. 

მონიტორინგის 

ანგარიშები  

გაზიარებულია 

EBRD- სთან  

5.4 განხორციელების შემდგომი შეფასება  განხორციელების შემდგომი შეფასება  განხორციელების შემდგომი შეფასება  განხორციელების შემდგომი შეფასება      

პროექტის დასასრულების შემდეგ განხორციელების 

შემდგომი შეფასების ანგარიშის მომზადება და EBRD-

ისთვის დასამტკიცებლად  წარდგენა: 

განხორციელების შემდგომი შეფასება ჩატარდება 

პროექტის ფარგლებში  დაგეგმილი ყველა სამშენებლო 

სამუშაოების სრულად განხორციელების შემდეგ (ან 

როდესაც საარსებო წყაროების აღდგენის გეგმა 

სრულად განხორციელდება).      

 LARP-ის 

განხორციელების 

მონიტორინგის 

შედეგები   

EBRD PR5 RD პროექტის 

დასასრულების 

შემდეგ 

ToR შეთანხმებული 

იქნა EBRD-სთან.  

EBRD-სთვის 

დასამტკიცებლად 

წარედგინა  

დასრულების 

აუდიტის ანგარიში  

 

PR6 ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები  ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები  ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები  ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები      

6.1 გაზაფხულის განმავლობაში ჩასატარებელი კვლევები  გაზაფხულის განმავლობაში ჩასატარებელი კვლევები  გაზაფხულის განმავლობაში ჩასატარებელი კვლევები  გაზაფხულის განმავლობაში ჩასატარებელი კვლევები      

 ESIA-ში იდენტიფიცირებული იქნა პროექტით 

დაგეგმილი სამუშაოების დაწყებამდე დამატებითი 

კვლევების  ჩატარების საჭიროება. ქვემოთ და EMP- ში 

მოყვანილი წინასწარი კვლევების გარდა,  

გაზაფხულის პერიოდში ასევე ჩატარდება 

ბიომრავალფეროვნების საველე კვლევები, როგორც  

ESIA- ს საბაზისო კვლევის ნაწილი, რათა  სეზონური 

ვარიაცია იქნას შესწავლილი.   

 

ბიომრავალფეროვ

ნების საბაზისო 

კვლევა   

სეზონური 

ვარიაციის 

გასათვალისწინებ

ლად  

EBRD PR6 RD  2019 წლის 

გაზაფხული 

ToR შეთანხმებული 

იქნა EBRD-სთან.  

EBRD-ს წარედგინა 

ანგარიში მისი  

ESIA პაკეტში 

ინტეგრირებისთვის   

 

 

6.2 ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა  ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა  ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა  ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა  (BAP) და და და და 

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და შეფასების ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და შეფასების ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და შეფასების ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და შეფასების 

ბიომრავალფეროვ

ნების დაკარგვის 

EBRD PR6 ბიომრავალფეროვ

ნების სამოქმედო 

ორივე გეგმა 

მშენებლობის 

1) BAP  შემუშავდა  



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

გეგმა  გეგმა  გეგმა  გეგმა  (BMEP) 

1) დეტალური BAP-ი უნდა შემუშავდეს და 

განხორციელდეს, მათ შორის (საჭიროების 

შემთხვევაში) სახეობების მიხედვით BAP-ები,  

რათა უზრუნველყოფილი იქნას, რომ არა აქვს 

ადგილი „წმინდა დანაკარგს", და სადაც ეს 

მიესადაგება, მიღწეულია  "კონსერვაციის 

თვალსაზრისით წმინდა სარგებელი“ შესაბამისი 

PBF-სა და CH-ისთვის. BAP უნდა შემუშავდეს 

დაინტერესებული მხარეებთან, მათ შორის, 

მთავრობასთან, გარე ექსპერტებთან, ადგილობრივ 

და საერთაშორისო კონსერვაციის სფეროს 

ორგანიზაციებთან და პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ თემებთან კონსულტაციების გზით. 

2) 2) ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და 

შეფასების გეგმაში (BMEP) განსაზღვრული იქნება 

მშენებლობისა და პირველი წლის ოპერაციების 

ეტაპზე განსახორციელებელი კონკრეტული 

ღონისძიებები, BAP- ში განსაზღვრული მიზნების 

მიღწევის უზრუნველსაყოფად.  

თავიდან აცილება, 

კრიტიკული 

ჰაბიტატების  

დაცვა (CH) და 

პრიორიტეტული 

ბიომრავალფეროვ

ნების ფუნქციების 
(PBF) 
შენარჩუნება  

გეგმა: RD 

(საჭიროების 

შემთხვევაში, 

კონსულტანტის 

დახმარებით). 

ბიომრავალფეროვ

ნების 

მონიტორინგისა 

და შეფასების 

გეგმა (BMEP): 

ინჟინერი    

დაწყებამდე 

დამტკიცდა. 

ბიომრავალფერო

ვნების 

მონიტორინგისა 

და შეფასების 

გეგმა (BMEP)  და 

BAP-ი 

განხორციელდება 

პროექტს მთელი  

განხორციელების 

პერიოდის 

განმავლობაში,  

რათა მიღწეული 

იქნას  წმინდა 

დანაკარგების 

თავიდან 

აცილებაზე 

მიმართული 

გრძელვადიანი 

მიზანი, და ეს 

გეგმები  

საჭიროების 

შესაბამისად 

განახლდება   

და განხორციელდა 

2)ბიომრავალფეროვ

ნების 

მონიტორინგისა და 

შეფასების გეგმა 

(BMEP)  შემუშავდა 

და განხორციელდა    

PR7 მკვიდრი მოსახლეობა  მკვიდრი მოსახლეობა  მკვიდრი მოსახლეობა  მკვიდრი მოსახლეობა      

7.1  PR7 არ მიესადაგება რადგან საპროექტო ტერიტორიაზე მკვიდრი მოსახლეობა არ არის წარმოდგენილი.   



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

PR8     კულტურული მემკვიდრეობა კულტურული მემკვიდრეობა კულტურული მემკვიდრეობა კულტურული მემკვიდრეობა     

8.1 კულტურულკულტურულკულტურულკულტურულ    მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების 

შემცირებაზე მიმართული ზომები  შემცირებაზე მიმართული ზომები  შემცირებაზე მიმართული ზომები  შემცირებაზე მიმართული ზომები      

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების 

შემცირებაზე მიმართული ზომები დაგეგმილია და 

ასახულია  EMP-ებში. 

 გამოვლენილ 

კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე  

ზემოქმედების 

რისკის შემცირება  

 ეროვნული 

კანონმდებლ

ობა  

EBRD PR8  

 კონტრაქტორი პროექტის მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში   

შერბილებაზე 

მიმართული 

ზომები 

ეფექტურად 

განხორციელდა  

 

8.2 არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურა  არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურა  არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურა  არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურა      

არქეოლოგიური აღმოჩენების პროცედურის 

შემუშავება  და განხორციელება  EIA-ში  და EMP-ებში 

აღწერილი მოთხოვნების შესაბამისად (სამშენებლო 

უბანზე მიწის ამოღების სამუშაოების ჩატარებისას 

ადგილზე მონიტორინგის ჩათვლით).   

კულტურულ 

მემკვიდრეობის 

დაცვა   

 ეროვნული 

კანონმდებლ

ობა 

EBRD PR8  

კონტრაქტორი პროექტის მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში   

პროცედურა 

მიღებულია 

მშენებლობის 

დაწყებამდე.   

პროცედურა 

ეფექტურად 

ხორციელდება  

არქეოლოგიური 

აღმოჩენების 

შემთხვევაში.  

 

PR 10 ინფორმაციის გამჟღავნება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა  ინფორმაციის გამჟღავნება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა  ინფორმაციის გამჟღავნება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა  ინფორმაციის გამჟღავნება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა      

10.1 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა     

1) ადეკვატური კომპეტენციის მქონე კომუნიკაციის 

სპეციალისტის დანიშვნა , რომელიც პასუხისმგებელი 

იქნება დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობაზე 

მიმართული ღონისძიებების განხორციელებაზე.  

2)  დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის 

სრულად განხორციელება (SEP), გასაჯაროების 

მოთხოვნების ჩათვლით,  და მისი პერიოდული, ან 

საჭიროების შემთხვევაში  განახლების 

უზრუნველყოფა.  

ინფორმაციის 

გავრცელებული 

და უწყვეტი 

კომუნიკაცია 

ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ   

დაინტერესებულ 

მხარეებთან.   

EBRD PR10 RD 1)რაც შეიძლება 

ადრეულ ეტაპზე 

2) პროექტის 

მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში   

1) დანიშნულია 

SEP-ის 

განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი 

პირი   

2)SEP-ი სრულად 

განხორციელდა  
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OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

10.2 საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრები  საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრები  საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრები  საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრები  
(CLO) 

საზოგადოებასთან ურთიერთობების ოფიცრების 

დანიშვნა, რომლებიც  SEP-ის განხორციელებაზე 

იქნებიან პასუხისმგებელი პროექტის სამშენებლო 

უბნის დონეზე     

ადგილობრივ 

თემებთან 

გაუმჯობესებული 

ურთიერთობები   

EBRD PR10  კონტრაქტორი მშენებლობის 

დაწყებამდე  

 რეგულარული 

ანგარიშგება 

მიმდინარეობს 

SEP-ის 

განხორციელებული 

ღონისძიებების 

შესახებ   

 

10.3 თემების საჩივრების განხილვის მექანიზმი  თემების საჩივრების განხილვის მექანიზმი  თემების საჩივრების განხილვის მექანიზმი  თემების საჩივრების განხილვის მექანიზმი      

პროექტთან დაკავშირებული პრობლემების, კერძოდ 

კი, კონკრეტულად მიწის შეძენისა და განსახლების 

საკითხებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვის 

მექანიზმების ჩამოყალიბება და მის შესახებ 

ინფორმაციის გასაჯაროება.  ასევე, უნდა 

ჩამოყალიბდეს  ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირებისთვის  საჩივარზე რეაგირების შედეგების 

თაობაზე ინფორმაციის გაზიარების  მექანიზმი.  

ადგილობრივ 

თემებთან 

გაუმჯობესებული 

ურთიერთობები . 

იმის 

უზრუნველყოფა, 

რომ საჩივრები 

სათანადოდ 

იქნება 

განხილული   

EBRD PR5  

და PR10 

EBRD-ის  

სახელმძღვანე

ლო 

მითითებები 

საჩივრების 

განხილვის 

თაობაზე,   

EBRD-ის 

სახელმძღვანე

ლო 

მითითებები  

განსახლების 

და კარგი 

პრაქტიკის 

შესახებ   

RD და 

 კონტრაქტორი 

პროექტის მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში   

საჩივრების 

განხილვის 

მექანიზმი 

ეფექტურად 

დაინერგა და 

ინფორმაცია 

გასაჯაროვდა  

 

10.4 დავების განმხილველი კომიტეტი და კომისია დავების განმხილველი კომიტეტი და კომისია დავების განმხილველი კომიტეტი და კომისია დავების განმხილველი კომიტეტი და კომისია     

მხარი დაუჭიროს არსებული კომიტეტის საქმიანობას, 

რათა უზრუნველყოფილი იქნას პროექტის  

განხორციელების პერიოდის განმავლობაში მიღებული 

საჩივრების სათანადოდ განხილვა და გადაწყვეტა.   

 ადგილობრივ 

თემებთან 

გაუმჯობესებული 

ურთიერთობები. 

მიღებული 

 ეროვნული 

კანონმდებლო

ბა  

EBRD-ის 

სახელმძღვანე

RD პროექტის მთელი 

ხანგრძლივობის 

განმავლობაში   

კომიტეტი და 

კომისია თავის 

საქმიანობას 

განახორციელებს 

პროექტის მთელი 
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OFFICIAL USE 

No.     ქმედებაქმედებაქმედებაქმედება    

გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი 

და სოციალური და სოციალური და სოციალური და სოციალური 

რისკები რისკები რისკები რისკები     

(ვალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სავალდებულება/სა

რგებელი) რგებელი) რგებელი) რგებელი)     

    შესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობაშესაბამისობა    

ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ ქვემოთ 

მითითებულმითითებულმითითებულმითითებულ

თანთანთანთან    

რესურსები, რესურსები, რესურსები, რესურსები, 

საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო საინვესტიციო 

საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, საჭიროებები, 

პასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობპასუხისმგებლობ

ები  ები  ები  ები      

განრიგი განრიგი განრიგი განრიგი     

მიზნები და მიზნები და მიზნები და მიზნები და 

წარმატებული წარმატებული წარმატებული წარმატებული 

განხორციელების განხორციელების განხორციელების განხორციელების 

შეფასების შეფასების შეფასების შეფასების 

კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები კრიტერიუმები     

    

განხორცგანხორცგანხორცგანხორც

იიიიეეეელლლლეეეებბბბიიიისსსს    

სსსსტტტტაააატტტტუუუუსსსსიიიი    

საჩივრების 

სათანადოდ 

განხილვა და 

გადაწყვეტა.    

ლო 

მითითებები 

საჩივრების 

განხილვის 

თაობაზე  

ხანგრძლივობის  

განმავლობაში. 

მშენებლობის  

პროცესში: 

მიღებული და 

მოგვარებული 

საჩივრების შესახებ 

კვარტალური 

ანგარიშები. 

ოპერაციების 

ეტაპზე:  წლიური 

ანგარიშები 

მიღებული და 

მოგვარებული 

საჩივრების შესახებ  

 


