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1 შესავალი და პროექტის აღწერა  

1.1. მიმოხილვა 

 

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ (შემდგომში AGL ან „კომპანია“) ახორციელებს შუახევი ჰესის 

მშენებლობის სქემას (შემდგომში „პროექტი“) მდინარე აჭარისწყალიზე, აჭარის რეგიონში, 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. (რუკა  1.1).  

Figure 1.1 პროექტის ადგილმდებარეობა საქართველოში  

 
 

პროექტის თანამფლობელებია ქლინ ენერჯი ჯგუფი (ნორვეგია), ტატა ფაუერი (ინდოეთი) და 

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC).     

პროექტი მოიცავს ორი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას, კერძოდ შუახევი ჰესისა და 

სხალთა ჰესის, ჯამური დადგმული სიმძლავრით 185მგვტ. მდ. აჭარისწყალსა და 

სხლათისწყალზე მოეწყობა 2 წყალსაცავი და ერთი დამბა მდ. ჩირუხისწყალზე, ასევე მოეწყობა 

დამხმარე ინფრასტრუქტურა, დიდაჭარის მისასვლელი გზა, ღორჯომის ხიდი და 35კვ-იანი 

სხალთა-შუახევის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის აღმართვა.  

კომპანია „მოტ მაკდონალდი“ (MML) აჭარისწყალი ჯორჯიამ შეარჩია როგორც მფლობელთა 

საინჟინრო კომპანია, რომელიც ზედამხედველობას უწევს პროექტის განვითარებას. 

კონტარქტორის კომპანია „აგე“ კი უშუალოდ განახორციელებს პროექტის მშენებლობას.   

პროექტის მშენებლობა უკვე ბოლო ფაზაშია, უკვე დაიწყო წყალსაცავის შევსების და 

ექპლუატაციაზე გასვლის აქტივობები. 2017 წლის მაისში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულება და იპერირება. დასასრულებელი რჩება 200კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს.  
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წინარე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებემდე აჭარისწყალი ჯორჯიამ შეიმუშავა 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) მშენებლობის ფაზისთვის, რომელიც 

აღნიშნული პერიოდსითვის განახორციელა. SEP წარმოადგენდა გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასები ანგარიშის ნაწილს. აღნიშNული დოკუემნტის მიზანი იყო დაინტერესებულ მხარეებთან 

ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება და შენარჩუნება და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა 

ეროვნული და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შესაბამისად, როგორიცაა 

საერთაშორისო საფიფინასო ინსტიტუტი (IFC), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი (EBRD) და აზიის განვითარების ბანკი (ADB).  

2017 წლის მაისში პროექტი შევა ოპერირების ფაზაში და აჭარისწყალი ჯორჯიამ შეადგინა ეს SEP 

კონკრეტულად ოპერირების აქტივობებისთვის. წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულია შუახევი 

ჰესის ოპერირების ფაზაში დაგეგმილი კომუნიკაცია და კონსულტაციები. ასევე მოცემულია 

მოსახლეობიდან შემოსული საჩივრებისა და თხოვნები მიღების, ჩაწერისა და პასუხის გაცემის 

მექანიზმი.  SEP წარმოადგენს ცოცხალ დოკუემნტს და მისი მონიტორინგი, შესწორება და 

განახლება განხორციელდება ყოველწლიურად.  

 

1.2 კასკადის პროექტის ისტორია   

 

2010 წლის მაისში AGL-ამ მიიღო თანხმობა მდ. აჭარისწყალზე სამი პოტენციური 

ჰიდროელექტროსადგურის აშენების თაობაზე. ასენია: შუახევი ჰესი, კორომხეთი ჰესი და 

ხერთვისი ჰესი, რომლებიც აშენდებოდა მდ.აჭარისწყალსა და მის შენაკადებზე და მათ ერთად 

ეწოდათ აჭარისწყლის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი.   

 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის დროს (2011 წლის ივლისი - 2012 წლის აგვისტო) შეფასდა 

თუ რამდენად ესადაგება პროექტი შესაბამის საერთაშორისო გარემოსდაცვით და სოციალურ 

სტანდარტებს. 2012 წლის დასრულდა გარემოზე ზემომედების ანგარიშის მომზადება, რომელიც 

მოიცავდა სამივე სქემას: შუახევის, კორმხეთი და ხერთვისის ჰესებს.  

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში თვადპირველად მომზადდა კასკადისთვის IFC-ის 

და  EBRD-ის მოთხოვნების შესაბამისად. აზიის განვითარების ბანკმა ასევე განიხილა აჭარისწყლის 

გზშ რომელიც ასევე მათ მოთხოვნებასც აკმაყოფილებდა.   

 

გზშ-ს მომზადებისას, ასევე ჩატარდა დეტალური საინჟინრო დიზაინი. გზშ-ს შესწავლის დროს 

აღმოჩნდა, რომ ხერთვისის სქემის განხორციელებას შეიძლება მოჰყოლოდა მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი რისკები, კერძოდ, სამშენებლო სამუშაოები ექცეოდა 

მაჭახელას ეროვნული პარკის საზღვრებში. მიუხედავად იმისა, რომ ხერთვისის სქემა რჩება 
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აჭარისქაყლი ჯორჯიას ლიცენზიის ქვეშ, იგი არ განხორციელდება როგორც კასკადის პროექტის 

ნაწილი. შესაბამისად, კასკადის პროექტი მოიცავს შუახევისა და კორომხეთის სქემებს მხოლოდ.   

 

1.2. კასკადის პროექტის აღწერა  

  

კასკადის პროექტი მოიცავს ორ დამოუკიდებელ ჰიდროელექტროსადგურის სქემას მდ. 

აჭარისწყალზე. თითოეული სქემა მოიცავს კაშხლებასა და დამბას, წყალსაცავებს, სადაწნეო 

და გადამცემ გვირაბებს, ჰესის შენობას, ელექტროენერგიის ?? და მისასვლელ გზებს. ორი 

სქემა შუახევი ჰესის (187მგვტ) და კომხეთი ჰესი (150მგვტ) სიმძლავრით აწარმოებს საშუალო 

წლიურ გამომუშავებას 930 გვტ/სთ განახლებადი ენერგიის (456 გვტ/სთ თითოეული 

სქემისთვის).  გამომუშავებული ელექტროენერგია ძირითადად გაიყიდება თურქეთის 

ენერგო ბაზარზე, ხოლო ზამთრის პერიოდში (დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი) მოხმარდება 

საქართველოს ენერგო სისტემას.   

 

კასკადური პროექტი ასევე მოითხოვს ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას, რათა 

მოხდეს გამომუშავებული ენერგიის მიწოდება მომხმარებლებისთვის. საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს 220კვ-იანი გადამცემი ხაზის მშენებლობას, 

რომელიც ჩაერთვება ეროვნულ ქსელში ბათუმისა და ახალციხის ქვესადგურების მეშვეობით. 

გადამცემი ხაზის მშენებლობა წარმოადგენს ცალკე პროექტს და ხორციელდება ეროვნული 

სანებართვო მოტხოვნების მიხედვით (მათ შორის გზშ-ს). გადამცემი ხაზის მშენებლობა არ 

შედის იმ საქმიანობებს შორის, რისთვისაც AGL ღებულობას დაფინანსებას, თუმცა აჭარისწყლის 

გზშ-ში ნახსენები იყო, როგორც დაკავშირებული ნაგებობა IFC (IFC, 2012). 

 

პროექტის კასკადი იმუშავებს პიკური მოთხოვნის პერიოდში, კერძოდ ძირითადად 

იმუშავებს ელექტროენერგიის მაღალი მოთხოვნის დროს, როცა თურქეთში ენერგო ტარფი 

არის მაღალი (ელექტრო ენერგიის ტარიფი განსხვავდება დღის განმავლობაში). თოთოეულ 

სქემას აქვს მცირე წყალსაცავი, რომლის საშუალებითაც სქემა იმუშავებს მთლიანი 

დატვირთვის დღის შერჩეულ მონაკვეთში პიკური მოტხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. 

თითოეული სქემის მოკლე აღწერა მოცემულია ქვემოთ:  

 

1.4. შუახევის სქემა    

 

შუახევის სქემის დადგმული სიმძლავრეა 185მგვტ. პროექტი ითვალისიწნებს 2 კაშხლის და 

წყალსაცავების მოწყობას მდი. აჭარისწყალზე და სხალთისწყალზე და ასვე მდ. ჩირუხისწყალზე 

მოეწყობა დამმბა. მდინარის წყლის გატარება სხალთისწყლიდან და ჩირუხისწყლიდან მოხდება 

გვირაბების საშუალებით დიდაჭარის წყალსაცავში, ხოლო სადაწნეო გვირაბის საშუალებით 

შუახევი ჰესისაკენ.    
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მცირე ჰესი (10მგვტ) მოეწყობა სხალთაში, რომელიც  

 

მცირე სიმძლავრის ჰესი (10მგვტ) მოეწყობა მდინარე სხალთაზე, რომელიც გამოიყენებს მდინარე 

ჩირუხისწყალს, ხოლო მთავარი კვანძი (შუახევი ჰესი) მოეწყობა მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა 

მხარეს, დაბა შუახევთან ახლოს, აჭარისწყლისა და ჩირუხისწლის შესართავთან.   

 

1.5. კორომხეთის სქემა   

კორომხეთი ჰესის პროექტი ამ ეტპაზე იმყოფება ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის ფაზაში. 

კომხეთი ჰესის დადგმული სიმძლავრე იქნება 150მგვტ.  

2 ნორმები და მოთხოვნები   

2.1 მიმოხილვა 

„აჭარიწყალი ჯორჯია“-ს კორპორაციული მმართველობის და პროექტის დაინტერესებული 

მხარეებთან კომუნიკაციის მიმდინარე ვალდებულებების გარგლებში, წინამდებარე  

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა შესაბამისობაშია საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკასა და საქართველოს კანონმდებლობასთან.  საქართველომ ხელი მოაწერა გაეროს 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის ორჰაუსის კონვენციას, რომელიც შეეხება ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას, საზოგადოების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესსა და 

გარემოსთან დაკავშირებულ მართლმსაჯულებაში. შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობა 

შეესაბამება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებს დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობასთან დაკავშირებით.  

2.2 საქართველოს მოთხოვნები   

საქართველოს კონსტიტუცია საზოგადოების ინფორმირების გარანტია. კონსტიტუციის თანახმად 

პირს შეუძლია მიიღოს სრული, მიუკერძოებელი და დროული ინფორმაცია მის სამუშაო ადგილსა 

და საცხოვრებელ გარემოზე. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემა რეგულირდება შემდეგი 

კანონებით - საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის“ შესახებ (2007 წ.); 

საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის“ შესახებ (ძალაშია 1996 წლიდან, შესწ. 2000, 2003, 2007); 

საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების“ შესახებ (2005) და საქართველოს კანონი 

„ეკოლოგიური შეფასების“ შესახებ (მიღებულია 2007 წელს). პროექტში საზოგადოების 

მონაწილეობას არეგულირებს საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის“ 

შესახებ (2007). კანონის მიხედვით, პროექტის განმახორციელებელი ვალდებულია შეიმუშაოს 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ) და ჩართოს საზოგადოება, რაც მოიცავს ცენტრალურ და 

ადგილობრივ მედიაში საჯარო განხილვის მოწყობის თაობაზე განცხადების გამოქვეყნებას. 

კანონში ასევე აღნიშნულია, რომ საზოგადოების ჩართულობა და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა სავალდებულო პროცედურებია გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემის 
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პროცესში. ეს პროცესი იმართება საჯარო დისკუსიების სახით, ინვესტორის, გარემოს დაცვის 

სამინისტროსა და ადგილობლივი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით. 

2.3 საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მოთხოვნები 

საჯარო კონსულტაციები, ინფორმაციის გასაჯაროება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

წარმოადგენს IFC-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი მდგრადობის პოლიტიკის ძირითად 

მოთხოვნებს და სრულდება „შესრულების სტანდარტების“ (PS) ფარგლებში. პროექტში 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის მოთხოვნებია:  

 პროცესი დაიწყოს პროექტის ციკლის რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე; აჭარისწყლის ჰესების 

კასკადი  

 გაგრძელდეს პროექტის სიცოცხლის მთელი ციკლისთვის;  

 გამოირიცხოს ყოველგვარი მანიპულაცია, ჩარევა, იძულება ან დაშინება;  

 სადაც საჭიროა, უზრუნველყოფილ იქნას თემის მონაწილეობა; და  

 განხორციელდეს დროულად, შესაბამისად, გასაგებად და მისაღები ინფორმაციის საფუძველზე, 

კულტურულად მისაღებ ფორმატში.  

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკიდან გამომდინარე IFC ცდილობს ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს მიაწოდოს ზუსტი და დროული ინფორმაცია მისი საინვესტიციო და 

საკონსულტაციო საქმიანობების შესახებ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის 

თანახმად. IFC-ს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის მიხედვით,  დასაფინანსებლად 

წარდგენილი ყველა A კატეგორიის პროექტი, (გადაცემი ხაზის პროექტი წარმოადგენს A 

კატეგორიად შეფასებული შუახევი ჰესის პროექტის ქვე-კომპონენტს), განხილვის შედეგების 

შინაარსი და რეკომენდაციები უნდა გასაჯაროვდეს და მინიმუმ შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

 მითითებას PS-ზე და ნებისმიერი საჩივრის განხილვის მექანიზმს, მათ შორის შესაბამისობის 

მრჩეველ/ომბუდსმენს;  

 პროექტის IFC კატეგორიზაციის დასაბუთებას;  

 პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ძირითად სოციალურ და გარემოსდაცვით 

რისკებსა და ზემოქმედებებს; და  

 აღნიშნული რისკებისა და ზემოქმედებების შემამცირებელ ძირითად ღონისძიებებს, PS-ების 

შესაბამისად, პროექტის განხორციელებისათვის აუცილებელ ყველა დამატებითი ღონისძიების 

მითითებას;  

 პროექტის ფარგლებში მიერ შემუშავებული შესაბამისი გზშ–ს ელექტრონულ ასლებს ან ვებ-

გვერდების მისამართებს;  

 სხვა დამატებით დოკუმენტებს, მაგალითად სამოქმედო გეგმას, დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმას, განსახლების გეგმას და ა.შ.  
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ინფორმაცია პროექტის ან ინვესტიციების შესახებ IFC-ის მიერ გამოქვეყნებული იქნება მის 

საინფორმაციო პორტალზე http://www.ifc.org/disclosure  

 

2.4 ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) მოთხოვნები 

EBRD-ის ინფორმაციის გახმაურებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ძირითადი 

პოლიტიკის მთავარ დოკუმენტებს წარმოადგენენ გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა 

(2008) და საჯარო ინფორმაციის პოლიტიკა (2008). IFC-ის მსგავსად EBRD–იც უყენებს მოთხოვნას 

პროექტის სპონსორს მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას, მათ შორის არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს, პროექტის ადრეულ ეტაპზე პროექტის სიცოცხლის მთელი ციკლის მანძილზე. 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა უნდა იყოს ღია, არსებითი და მისაღები პოტენციური 

ზეგავლენის ქვეშ მყოფი თემებისთვის. ჩართულობის პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს 

პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოწყვლადი თემების ინტერესებს. გზშ დოკუმენტი უნდა 

იყოს საჯარო პროექტის მთელი სიცოცხლის მანძილზე; პროექტში შეტანილი ნებისმიერი 

ცვლილება ასევე საჯარო ინფორმირების საგანია.  

EBRD-ს ინფორმაციის გასაჯაროების პოლიტიკა მოითხოვს გზშ-ს დოკუმენტის 

ხელმისაწვდომობას მისი ბიზნეს საინფორმაციო ცენტრისა და ადგილობრივი ოფისების, და ასევე 

მისი ვებ-გვერდის საშუალებით.  

2.5 საჯარო განხილვების მოთხოვნა ევროკავშირის ფარგლებში  

 

ევროკავშირის გზშ-ს დირექტივა 85/337/EEC (შესწ. 97/11/EC, 2003/35/EC და 2009/31/EC) 

განმარტავს ზემოქმედების შეფასების პროცესს, რომელიც უნდა დაიცვას ყველა წევრმა ქვეყანამ. 

გზშ დირექტივა მოითხოვს საჯარო კონსულტაციების ორგანიზებას პროექტის შემუშავების, 

ზემოქმედების შეფასების და პროექტის განხორციელების ეტაპებზე. იგი ასევე მოიცავს 

საზოგადოების ჩართულობის დოქტრინებს, რომლებიც გაერთიანებულია ორჰუსის კონვენციაში 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების 

მონაწილეობისა და გარემოსდაცვითი მართლმსაჯულების საკითხების ხელმისაწვდომობის 

შესახებ.  

 

დირექტივა მოითხოვს საზოგადოების ჩართვას ისეთი პროექტისთვის გადაწყვეტილების 

მიღების ადრეულ ეტაპზე, რომელსაც შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს ბუნებრივ და/ან სოციალურ 

გარემოზე. პროექტის შემუშავების ფაზაზე საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს შესაბამისი 

ინფორმაცია. მიღებული შენიშვნები უნდა იყოს გათვალისწინებული, ხოლო შენიშვნების 

უარყოფა და უგულებელყოფა მოითხოვენ შესაბამის დასაბუთებას, ხოლო საზოგადოებას უნდა 

ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზების შესახებ. 

თუმცა, დირექტივა საზოგადოების წევრებს ანიჭებს უფლებას ეჭვი შეიტანონ გადაწყვეტილების 

ან მოქმედების სისწორეში. ევროკავშირის დირექტივა 2003/4/EC „საზოგადოებისთვის 

http://www.ifc.org/disclosure
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გარემოსდაცვითი ინფორმაცის ხელმისაწვდომობის“ შესახებ ანიჭებს საზოგადოებას უფლებას 

ხელი მიუწვდებოდეს საჯარო სამსახურებში არსებულ ინფორმაციაზე და მოიცავს ორჰუსის 

კონვენციის მოთხოვნებსა და დებულებებს საზოგადოებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის შესახებ. 

2.6 აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მოთხოვნები 

ADB-ს მოთხოვნები A კატეგორიის პროექტების კონსულტაციების და გასაჯაროების შესახებ EBRD-

ის და IFC-ის მოთხოვნების მსგავსია. ADB-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკაში 

ხაზგასმულია ზემოქმედების შეფასების შედეგების გამოქვეყნების აუცილებლობა და განხილვაში 

დაინტერესებული მხარეების ჩართვის საჭიროება. პოლიტიკა მხარს უჭერს საზოგადოების 

უფლებას მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია იმ პროექტებზე, რომლებიც ADB-ს 

დახმარებით ხორციელდება. პოლიტიკის მეშვეობით ADB ცდილობს საზოგადოებას მიაწოდოს 

დროული, გასაგები და შესაბამისი ინფორმაცია, და ასევე გაავრცელოს იგი იმ მოსახლეობაში, 

რომელიც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება, რათა მათ დროულად შეძლონ საქმიანობაში 

ჩართვა და პროექტის დახვეწაში საკუთარი წვლილის შეტანა. ამ მოთხოვნებს კიდევ უფრო 

ამყარებს ADB-ს 2011 წლის უსაფრთხოების პოლიტიკა (SPS), რომელიც შემდეგნაირად 

განსაზღვრავს ‘კონსტრუქციულ კონსულტაციებს’: პროცესი, რომელიც  

(i) იწყება პროექტის მომზადების ადრეულ სტადიაზე და გრძელდება პროექტის 

სიცოცხლის მთელი ციკლის განმავლობაში;  

(ii) უზრუნველყოფს ისეთი შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გაშუქებას, 

რომელიც დაზარალებული ადამიანებისთვის არის გასაგები და ადვილად 

ხელმისაწვდომი;  

(iii) ხორციელდება დაშინებისგან და იძულებისაგან თავისუფალ გარემოში;  

(iv) არის გენდერულად ინკლუზიური და მოქნილი, და მორგებული დაუცველი და 

მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე; და  

(v) საშუალებას იძლევა ჩართოს პროექტით დაზარალებული ჯგუფები და 

დაინტერესებული მხარეები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორიც არის 

მაგალითად საპროექტო გადაწყვეტები, შემარბილებელი ღონისძიებები, სარგებელის 

და შესაძლებლობების გაზიარება და განხორციელების საკითხები.  

SPS-ის უსაფრთხოების 1-3 მოთხოვნის თანახმად: მსესხებელი/დამკვეთი ვალდებულია 

ჩაატაროს კონსულტაციების პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან და 

სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებასთან, და ხელი 

შეუწყოს პროექტის განვითარებაში მათ მონაწილეობას. 

ADB-ის პოლიტიკა ესადაგება შუახევი ჰესის სქემას, რომელიც 2014 წლის 19 მაისს დამტკიცებულ 

იქნა ADB-ის დირექტორთა საბჭოს მიერ.  
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3. წინარე დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის რეზიუმე  

 

3.1. პროექტის საწყისი ეტაპი (2011-2012)                                                          

 

აჭარისწყალი ჯორჯიამ დაინტერესებულ მახრეთა ჩართულობის აქტივობები შუახევისა და 

ხულოს მუნიციპალიტეტებში პროექტის განვითარების ადრეულ სტადიაზე დაიწყო 2011 

წლიდან.  

 

2012 წელს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე AGL-მა ჩაატარა არაერთი შეხვედრა სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარესთან ორივე მუნიციპალიტეტში, მათ შორის თემის ლიდერებთან, 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

მასმედიის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრების მიზანი იყო მოსახლეობაზე პროექტი წინარე 

კვლევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასება), ასევე პროექტის განხორციელებაზე და დაგეგმილ სამშენებლო სამუშაოებზე, მიწის 

შესყიდვის პროცედურები და დასაქმების პერსპექტივაზე.   

 

საჯარო საინფორმაციო ცენტრების გახსნამდე და თემის საინფორმაციო ოფიცრების 

დანიშვნამდე,  AGL-ის საზოგადეობასთან ურთიერთობის ოფიცერი პროექტთან დაკავშირებული 

წერილობითი საჩივრების მთავარი საკონტაქტო პირი იყო. ის ასევე პასუხისმგებელი იყო ყველა 

შესაბამისი ინფორმაციის გასაჯაროების, დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების და 

ჩანაწერების მომზადების.  

 

 

3.2. მშენებლობის ფაზა (2013-2016)  

 

2013 წლის 31 ივლისს აჭარისწყალი ჯორჯიამ მიიღო მშენებლობის ნებართვა. 185მგვტ-იანი 

საძირკვლის ჩაყრის ცერემონია გაიმართა 16 სექტემბერს, რომელსაც ესწრებოდა ეროვნული და 

ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები და ასევე დამფინანსებლები და მფლობელები. ასევე 

ადგილობრივი თემის წევრები. ღონისძიება გააშუქა როგორც ადგილობრივმა ასევე 

საერთაშორისო მასმედიამ.  

 

2013 წელს AGL-მა დანიშნა CLO, იმ მიზნით, რომ ძირითად თემებთან წარემართა ეფექტური 

კომუნიკაცია. საწყის ეტაპზე და მშენებლობის პირველად ფაზაში, CLO წარმოადგენდა მთავარ 

საკონტაქტო პირს  წერილობით საჩივრებზე რეაგირებისთვის. CLO ასევე პასუხისმგებელია 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გასაჯაროებაზე, დაინტერესებულ მხარეებთან 

შეხვედრების წარმართვასა და შეხვედრების დოკუმენტების მომზადებაზე. გარდა ამისა, 

აჭარისწყალი ჯორჯიამ ხულოსა და შუახევში გახსნა საჯარო სიანფორმაციო ცენტრები და აიყვანა 

საინფორმაციო და თემის ოფიცრები, რათა მათ ქონოდათ ყოველდღიური ურთიერთობა 

ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან.  
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2013 წელს პროექტის მშენებლობის დაწყების შემდეგ, შეხვედერბის ძირითადი თემა იყო 

პროექტის მიმდინარეობა, არსებული პრობლემები და გამოწვევები, მიწის შესყიდვა და 

გარემოსდაცვითი საკითხები, სოციალური პასუხისმგებლობა და დასაქმება.  

 

2013 წლიდან აჭარისწყალი ჯორჯია აქტიურად თანამშრომლობს მთავარ მედია 

წარმომადგენლებთან ორივე მუნიციპალიტეტში. აჭარის ტელევიზიის და ტვ 25-ის მეშვეობით და 

რეგიონალური გაზეთებით „აჭარა“, „შუახევი“ და „ხულო“ კომპანია ეფექტურად ავრცელებს 

ინფორმაციას.   

 

მას შემდეგ რაც ადგილობრივი თემების და მთავრობის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს საჯარო 

საინფორმაციო ცენტრების პოზიტიური ზეგავლენა კომუნიკაციის გაუმჯობესებაში, დამატებითი 

საინფორმაციო ცენტრი გაიხსნა სხალთაში 2014წ, სადაც დაინიშნა საინფორმაციო ოფიცერი და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი.   
 

აჭარისწყალი ჯორჯია სოციალურმა გუნდმა საჯარო საინფორმაციო ცენტრებში დაიწყო 

საინფორმაციო შეხვედრები თემის ლიდერებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლებთან რეგულარულად (მშენებლობის ფაზის SEP შეიცავს საინფორმაციო 

შეხვედრების გრაფიკს http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf ). 
 

2014 წელს აჭარისწყალი ჯორჯიას სოციალურმა გუნდმა და აგეს სოციალურ ოფიცრებმა აქტიური 

როლი ითამაშეს ადგილობრივი თემების და ხელისუფლების წრამომადგენლების ჩართულობაში. 

აგეს სოციალური ოფიცრების ჩართულოობით შესაძლებელი გახდა კონტაქრტორსა და 

ადგილობრივ თემებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება.  
 

2015 წელს, AGL-მა გააძლიერა კომუნიკაცია კომუკაცია მოსახლეობასთან თემის ლიდერებთან 

რეგულარული შეხვედრების მეშვეობით. კომპანიის საინფორმაციო და თემის ოფიცრებმა 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს, რადგანაც ქონდათ ყოველდღიური შეხვედრები. საინფორმაციო 

შეხვედრები ტარდებოდა სამიზნე თემებში, რომელშიც ჩართული იყო სოფლის რწმუნებულები 

და გამგებლის წარმომადგენლები.  
 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს აგეს სოციალური გუნდის წევრები აგრძელებდნენ 

მუშაობას აჭარისწყალი ჯორჯიას სოციალურ გუნდთან ერთად და უფრო აქტიურა როლი 

იკისრეს ადგილობრივი თემების და ხელისუფლების ჩართულობაში.  
 

მშენებლობის ფაზაში AGL-ამ შეინარჩუნა აქტიური კომუნიკაცია მთავარ დაინტერესებულ 

მხარეებთან, როგორიცაა ადგილობრივი თემები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. საჯარო 

საინფორმაციო ცენტრების დადებითი როლი ასევე აღიარეს დაინტერესებულმა მხარეებმა.  
 

სამშენებლო სამუშაოების ბოლო ფაზაში (სექტემბერი 2016 - მარტი 2017),  AGL  დ ა   AGE, ასევე ქვე-

კონტარქტორებმა (კვებითი მომსახურება, სარემონტო და ა.შ.) განახორციელეს დემობილიზაციის 

პროცედურები, რომელიც მოიცავდა შემდეგ ღონისძიებებს (დროული გაფრთხილება, საჩივრების 

მექანიზმი და ა.შ.) ასევე შემოგვთავაზეს ფინანსური კონსულტაციები ადგილობრივი 

მუშებისთვის.  
 

http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf
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საბოლოო ჯმაში, მოსახლეობის ჩართულობამ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა დადებითი და 

უარყოფითი ზეგავლენების იდენტიფიცირებასა და მართვაში მშენებლობის დროს ხელი შეუწყო 

ნდობის და საიმედოობის გაზრდას და ადგილობის მხარდაჭერის მოპოვებას.  
 

მშენებლობის ფაზის SEP მოიცავს ყველა დეტალურ ინფორმაციას თემების ჩართულობის შესახებ 

პროექტის განხორციელების პერიოდისთვის 2013-2016წწ. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია შემდეგ 

საიტზე:  http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf      
 

დაინტერესებულ მხარეებთან ჩართულობის პროცესში აჭარისწყალი ჯორჯიამ საინფორმაციო 

ცენტრებში განათვასა საჯარო დოკუმენტაცია, როგორიცაა  გარემოზე ზემოქმედების შეჰასების 

აგნარიში, მიწის შესყიდვის და საარსებო გარემოს აღდგენის ანგარიში, დეტალური საარსებო 

გარემოს აღდგენის ანგარიში, ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა და სხვ.  

4. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა - ოპერირების ფაზა   
 

AGL-მა დაიწყო დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ძირითადი მიმართულებების 

შემუშავება დაიწყო მშენებლობის ფაზის ბოლო ეტაპზე, ოპერირების ფაზის დაწყებამდე.  

კომპანიამ გადაწყვიტა სოციალური ჯგუფის ძირითადი წევრები კვლავ ჩართოს ოპერირების 

ფაზაზე, რათა გამოცდილი თანამშრომლების მეშვეობით მჭიდრო კავშირი დამყადეს 

დაინტერესებულ მხარეებთან. განსაკუთრებით ოპერერიბის ფაზის პირველ წელს.  
 

სოციალური ჯგუფი შედგება: CIO, CLO, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სპეციალისტის, 

სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერისა და  სოციალური დირექტორის პოზიციებისგან.  

CIO და CLO იქნებიან პირდაპირი საკონტაქტო პირები მოსახლეობასთან და ადგილობრივ 

მთავრობასთან ურთიერთობის საკითხებში, ასევე მოსახლეობის მხრიდან წამოსულ საჩივრებთან 

დაკავშირებით. CIO და CLO ასევე შეაგროვებენ  მოსახლეობისთვის საინტერესო კიხვებს 

რეგულარულად და მოამზადებენ პასუხებს. მიაწოდებენ მოსახლეობას განახლებულ ინფორმაცია 

მიმდინარე აქტოვობებზე, სოციალურ პროექტებზე, დასაქმების პერსპქეტივაზე. დამატებით, CIO 

და CLO დაარეგისტრირებენ საჩივრებს და დახმარებას გაუწევენ სოციალურ ჯგუფს  სოციალური 

პროექტებისა და მოსახლოების საარესებო გარემოს აღდგენი პროექტების განხორციელებაში.  

 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სპეციალისტი მოაგროვებს, გააანალიზებს ინფორმაციას 

და მოამზადებს ანგარიშს CIO-სა და CLO-ს  მიერ მიწოდებულ ინფორმაცის საფუძველზე. 

მოამზადებს პასუხს საჩივრებზე და უზრუნველყოფს მის ადრესატამდე მიტანას. ასევე 

მოსახლეობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას მიაწოდებს განახლებულ ინფორმაციას 

პროექტზე.  

 

სოციალური პროგრამების მენეჯერი აქტიურად იქნება ჩართული ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან, თემებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობაში 

სოციალურ და საარსებო გარემო აღდგენის პროექტებთან დაკავშირებით.  იმუშავებს AGL-ის 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამების და საარსებო გარემოს აღდგების 

http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf
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პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე. აქტიურად იქნება ჩართული რეგიონალურ 

მთავრობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მას-მედიასთან ურთერთობაში.  
 
სოციალური დირექტორი უხელმძღვანელებს სოციალურ ჯგუფს და უზრუნველყოფს 

წინამდებარე გეგმის ძირითადი მოთხოვნების შესრულებას. სოციალური დირექტორი 

რეგულარდულად იქნება ჩართული დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობაში და 

პასუხისმგებელი იქნება გარემოს, უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სოციალური საკითხების 

დირექტორის (ESHS Director)  წინაშე.  

ოპერირების ფაზის საკითხები:  

a. ოპერირების ფაზაზე არსებული შესაძლო ზემოქმედებისა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

მოსახლეობის ჩართულობის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება, ასევე შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების, მისი სახეებისა და წარმატების შესახებ ინფორმაციის 

გასაჯაროება; 

b. საჩივრების მიღების პროცედურა;  

c. საჩივრებზე სწრაფი რეაგირების სისტემა;  

d. თანამშრომლობა AGL-სა და ქვე-კონტრქატორს შორის საჩივრების მიღებასა და მათზე 

რეაგირებაზე;   

 

ოპერირების ფაიზის საწყის სტადიაზე საინფორმაციო ოფისი ხულოში შენარჩუნდება. 

გადაწყვეტილება მისი მეტი ხნით შენარჩუნებაზე ან გაუქმებაზე მიიღება მოგვიანებით. 
  

5. დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი და მათი ჩართულობა 
 

დაინტერესებული მხარე არის პიროვნება ან ჯგუფი, რომლებიც მოექცნენ პროექტის პირდაპირი 

ან არაპირდაპირი გავლენის ზონაში.  ასევე ნებისმიერი პირი, რომელიც დაინტერესებულია 

პროექტით ან შესაძლებლობა აქვს გავლენა მოახდინოს პროექტის შედეგზე (პოზიტიური ან 

ნეგატიური).   
 

მშენებლობის ფაზაზე პროექტის ზეგავლენის ზონაში მოქცეული მოსახლეობა, ადამინთან 

ჯგუფი განსხვავდებიან იმ ჯგუფისაგან, რომლებმაც შესაძლებელია ზეგავლენა განიცადონ 

ოპერირების ფაზაზე. შესაბამისად, მშენებლობის ფაზის ბოლო ეტაპზე, 2017 წლის იანვრიდან, 

AGL-ის სოციალურმა ჯგუფმა დაიწყო ოპერირების ფაზის ძირითადი დაინტერესებულ მხარეთა 

იდენტიფიცირება. სამუშაო პროცესი მიმდინარეობდა მშნებელობისა და ოპერირების ფაზის 

ტექნიკური ჯგუფის ჩართულობით, რომლის მიზანი იყო ოპერირების ფაზის ძირითადი 

დაინტერესებულ მხარეთა დარუკება მათ ხასითისა და მნიშვნელობის მიხედვით.   
 

ოპერირების ფაზის დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა  ფარავს იმ თემებს, რომლებიც 

მდებარეობენ პროექტის გავლენის ზონაში, ასევე იმ სოფლებს, რომლებიც მდებარეობენ 

კაშხლების, რეზერვუარების, დამბების, გვირაბების და ჰესების ქვედა ბიეფების სიახლოვეს 

ორივე მუნიციპალიტეტებში. დამატებით, AGL-ის სოციალურმა ჯგუფი გამოკვეთა კაშხლების, 

აჭარისწყალსა და სხლათის წყალსაცავების, ასევე ჩირუხისწყალზე არსებული დამბის სიახლოვეს 

მცხოვრები მოსახლეობა როგორც მკაფოდ დაინტერესებული მხარეთა ჯგუფი. დაინტერესებულ 
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მხარეთა ანალიზმა აჩვენა, რომ ოპერირების ფაზის პირველ წელს მშენებლობაზე დასაქმებული 

მუშა-ხელი წარმოადგენს განსაკუთრებულ და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  ჯგუფს. დაახლოებით 

700 ადგილობრივი სოფლის მკვიდრი იყო დასაქმებული მშენებლობაზე. AGL-მა 

კონტრაქტორთან ერთად შეიმუშავა მუშახელის შემცირების გეგმა. დოკუმენტი მომზადდა IFC-

თან და სხვა პარტნიორებთან კონსულტაციებით. გამოყენებულ იქნა IFC-ს სახელმძღვანელო 

პრინციპები, რათა ეს პროცესები წამართულიყო მუშა-მოსამსახურეთათვის უმტკივნეულო და 

კომპანიას გაეწია მათთვის დახმარება შრომით ბაზარზე შესასვლელად.  

 
ცხრილი 5.1. მოიცავს ინფორმაციას ძირითად დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფებზე და მათ კავშირს 

პრექტთან 

 

ცხრილი 5.1 შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფები 

 

≠ შიდა დაინტერესებულ 

მხარეთა ჯგუფები 

დაინტერესებულ 

მხარეთა ორგანოები 

კავშირი პროექტთან  

 კომპანიის 

თანამშრომლები 

ოპერირების ფაზაზე 

ოპერირების ფაზის 

თანამშრომლენი  
 

დასაქმებით მიღებული სარგებელი, თუმცა 

არსებობს ჯანმრთელობასთან და 

უსაფრთხოებასთან და ასევე,უფლებების 

დარღვევასთან დაკავშირებული გარკვეული 

რისკები. 

 

≠ გარე დაინტერესებული 

მხარეები 

დაინტერესებულ 

მხარეთა ორგანოები 

კავშირი პროექტთან 

 ზეგავლენის ქვეშ მყოფი 

მოსახლოება (ოპერირება) 

 
 
 

 

დიდაჭარა 

დიაკონიძეები 

გელაძეები 

პაქსაძეები 

ღურტა 

ოქრუაშვილები 

კვატია 

წაბლანა 

სხალთა 

ყინჩაური 

ჩერი 

(ხულოს 

მუნიციპალიტეტი) 

 

მახლაკიძეები 

პაპოშვილები 

ახალდაბა 

ჩანჩხაალო 

(შუახევის 

მუნიციპალიტეტი) 

 

მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს კაშხლების, 

რეზერვუარების, დამბების, გვირაბების, ჰესის 

ინფრასტრუქტურის ირგვლივ  

 

ადგილობრივ მოსახლეობა მიიღებს 

სარგებელს დასაქამების თვალსაზრისით 

და არაპირდაპირი ეკონომიკურ 

სარგებლებს 

 

მოსახლეობა, რომელთა მიწებიც მოექცა 

პროექტსი პირდაპირი ზეგავლენის ქვეშ და 

შეისყიდა კომპანიამ ჩართული აიქნებიან 

სხვადასხვა პროექტებში, რომლის მიზანი 

იქნება მათი ხელი შეუწყოს მათ განვითრებას, 

სააარსებო გარემოს გაუმჯობესება და ა.შ 

 
 

  

 

 

წყალსაცავის 

 

დიაკონიძეები, 

გელაძეები, 

პაქსაძეები 
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მიმდებარედ 

მცხოვრები 

მოსახლოება  

ღურტა 

ოქრუაშვილები 

კვატია, 

წაბლანა, 

ყინჩაური 

ჭერი 
 

 (ხულოს 

მუნიციპალიტეტი) 
 

მოსახლოება დაინტერესდება უსაფრთხოების 

საკითხებით. ისინი ინფორმირებულნი უნდა 

იყვნენ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

საკითხებთან დაკავშირებული შეზღუდვების 

შესახებ  

  

საერთაშორისო 

საფინანსო 

ორგანიზაციები 

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია, 

ევროპის 

რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების 

ბანკი, აზიის 

განვითარების ბანკი 

 

 

ფინანსები და რეგულაციები 

 სამინისტროები და 

სხვა სახელმწიფო 

სტრუქტურები   

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

 

საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

შეხვედრები და კონსულტაციები ქვეყნის 

ენერგო პოლიტიკაზე 
 

შეხვედრები და კონსულტაციები 

საქართველოს კანონმდებლობასა და 

საერთაშორისო სტანდარტებზე  

  

ადგილობრივი მთავრობა 

(შუახევისა და ხულოს 

მუნიციპალიტეტები)  
 
 

 

გამგებლები და 

გამგეობები 

ქონების გადასახადი, რომელსაც მიიღებენ 

მუნიციპალიტეტები კომპანიისაგან 

მნიშვნელოვნად გაზრდის წლიურ ბიუჯეტს. 

მოლოდინი მუნიციპალიტეტების 

ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისა. 

შეხევდრები და კონსულტაციები 

მოსახლოების ჩართულობაზე, სოციალურ 

პროექტებზე  

 აჭარის ა.რ მთავრობა აჭარის მთავრობის 

ოფისი 

შეხვედრები და კონსულტაციები ოპერერიბის 

პერიოდში წამოჭრილ მიმდინარე 

საკითხებზე, მოსახლეობის ჩართულობა და 

ა.შ 
 

  

აჭარის ა.რ 

სამინისტროები და 

დეპარტამენტები  

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო  
 

აჭარის ა.რ სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

ფინანსური და ეკონომიკური საკითხებზე 

თანამშრომლობა 
 
 

სოციალური პროექტების დაგეგმვასა და 

განხორციელებაზე 

თანამშრომლობა/კონსულტაციები 
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აჭარის ა.რ ტურიზმის 

დეპარტამენტი 
 
 

აჭარის გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამმართველო  
 

 

 

 
 

 

საქათველოს გარემოსდაცვით 

კანონმდებლობასა და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობა 
 

  

ყოფილი თანამშრომლები   

 

მშენებლობის ფაზაზე 

დასაქმებული 

ადგილობრივი 

სოფლის მოსახლეობა  
 

 

ორივე მუნიციპალიტეტში თემების 

წარმომადგენლები  

  

ტურისტული ჯგუფები  

 

შიდა და გარეთა 

(უცხოელი) 

ტურისტული ჯგუფები 
 

 

მიმდებარე ტურისტული ადგილები  

  

ადგილობრივი 

მედია&პრესა 

აჭარის ტელევიზია 

გაზეთი „ბათუმელები“ 

ტელევიზია “TV25” 

რაიდო „აჭარა“ 

გაზეთი „აჭარა“ 

გაზეთი „შუახევი“ 

  

 

ოპერირების საკითხებზე ინფორმაციის 

მიწოდება/განახლება 
 

ინფორმაციის გავრცელება   

 სამოქალაქო 

საზოგადოება, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, 

კვლევითი 

ცენტრები/ინსტიტუტები 

დემოკრატიის 

ინსტიტუტი; 

ბიოლოგიური 

მეფერმეობა 

 

ასოციაცია „ელკანა“ 
 

შავი ზღვის ეკო 

აკადემია 
 

გარემოსდაცვითი 

ასიციაცია „ფსოვი“; 

 

ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების 

დაცვა და გარემოს საკითხებზე ინფორმირება 
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კავშირი „ფლორა და 

ფაუნა“ 

ასოციაცია „მთა-ბარი“ “ 

 
კომუნიკაციის სიხშირე და მეთოდი მოცემულია ცხრილში 5.2.  

 

ცხრილი 5.2. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის პროგრამა 
 

≠ შიდა 

დაინტერესებულ 

მხარეთა  ჯფუფები 

დაინტერესებულ 

მხარეთა ორგანოები 

სავარაუდო 

კომუნიკაციის 

საშუალებები 

კონუმიკაციის 

საშუალებები  

სიხშირე 

  

კომპანიის 

თანამშრომლები 

ოპერირების 

ფაზაზე 

 

ოპერირების ფაზის 

თანამშრომლები 
 

 

მიმდინარე 

სამუშაოები 

ოპერირების ფაზაზე 
 

შრომითი 

პოლიტიკის 

განხორციელების 

სტრატეგია  

 

შეხვედრები ჰესის 

ტერიტორიაზე 
 

ტელეფონი 
 

ელექტრონული 

ფოსტა 
 

ტრეინინგები 

 
 

ყოველდღი

ურად  

 

 ზეგავლენის ქვეშ 

მყოფი 

მოსახლოება 

(ოპერირება) 

 

დიდაჭარა 

დიაკონიძეები 

გელაძეები 

პაქსაძეები 

ღურტა 

ოქრუაშვილები 

კვატია 

წაბლანა 

სხალთა 

ყინჩაური 

ჭერი 

(ხულოს 

მუნიციპალიტეტი) 

 

მახლაკიძეები 

პაპოშვილები 

ახალდაბა 

ჩანჩხაალო 

(შუახევის 

მუნიციპალიტეტი) 

 

 

მიწის შესყიდვის გამო 

დაზარალებული 

მოსახლეობა 
 

მიმდინარე 

აქტივობები 
 

საგანგებო 

მდგომარეობის 

მართვის გეგმა 
 

უსაფრთხოების 

პროცედურები 
 

სოციალური 

პროექტების 

განხორციელება 
 

დასაქმებულთა 

ინტერესები 
 
 
 
 
 
 

დეტალური 

საარსებო გარემოს 

აღდგენის გეგმა 
(DLRP) 

ინდივიდუალური 

შეხევდრები 

 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ფოკუს ჯგუფებთან 

შეხვედრები 
 

პრეზენტაციები 
 

სატელეფონო 

საუბრები 
 
 
 

ტრეინინგები, ფოკუს 

ჯგუფებთან 

შეხვედრა, 

ინდივიდუალურ 

შეხვედრები 

 
 
 

ყოველდღი

ურად 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DLRP-ის 

შესაბამისად 
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1საკითხი შესაბამისობაში იქნება კომპანიის საგანგებო მდგომარეობის მართვის გეგმასთან  

 

  

წყალსაცავის 

ირგვლივ 

მცხოვრები 

მოსახლეობა 

დიაკონიძეები, 

გელაძეები, 

პაქსაძეები 

ღურტა 

ოქრუაშვილები 

კვატია, 

წაბლანა, 

ყინჩაური 

ჭერი 
 

 (ხულოს 

მუნიციპალიტეტი) 
 

 

განსაკუთრებული 

ყურადღება 

დაეთმობა 

უსაფრთხოების 

საკითხებს1, ასევე 

სხვა ყველა ზემოთ 

ჩამოთვლილ 

საკითხს 

 

უსაფრთოხების 

საკითხებთან 

დაკავშირებული 

შეხვედრები/ტრეინი

ნგები (ჯგუფური და 

ინდივიდუალური) 

 

ოპერირების 

დაწყებამდე 

  

საერთაშორისო 

საფინანსო 

ორგანიზაციებ

ი 

 

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია, ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი, 

აზიის განვითარების 

ბანკი 

 

მიმდინარე 

აქტოვობები 
 

სოციალურ და 

გარემოსდაცვით 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 

 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

განცხადებები/წერი

ლები 
 

განცხადებები  

 

ელექტრონული 

ფორსტა 
 

პრეზენტაციები  

 

ყოველკვირე

ული 
 
 
 

ყოველკვირე

ული 

  

სამინისტროები 

და სხვა 

სახელმწიფო 

სტრუქტურები   

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

 

საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

მიმდინარე 

აქტოვობები 
 

სოციალურ და 

გარემოსდაცვით 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 

 
 

განცხადებები/წერი

ლები 
 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ელექტრონული 

ფოსტა 

პრეზენტაციები  

 
 
 

ყოველკვირე

ული 
 

  

ადგილობრივი 

მთავრობა 

(შუახევისა და 

ხულოს 

მუნიციპალიტეტ

ები)  
 

 

გამგებლები და  

გამგეობები 

 

მიმდინარე 

აქტოვობები 
 

მოსახლეობის 

ჩართულობა 
 

სოციალურ და 

გარემოსდაცვით 

 

განცხადებები/წერი

ლები 
 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ელექტრონული 

ფოსტა 
 

 
 
 
 

ყოველდღი

ური  
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მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
 

სოციალური 

პროექტების 

განხორციელება 

ტელეფონი 
 
 

  

აჭარის ა.რ 

სამინისტროები 

და 

დეპარტამენტები 

 

აჭარის მთავრობის 

ოფისი  

 

მოსახლეობის 

ჩართულობა 
 

სოციალური 

პროექტების 

განხორციელება 

 

განცხადებები/წერი

ლები 

 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ელექტრონული 

ფოსტა 
 

ტელეფონი 

 
 
 

ყოველკვირე

ული  

  
 

აჭარის ა.რ 

სამინისტროები 

და 

დეპარტამენტები 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო  
 

აჭარის ა.რ სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 
 

აჭარის ა.რ ტურიზმის 

დეპარტამენტი 
 
 

აჭარის გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამმართველო  
 

 

მიმდინარე 

აქტივობები 
 
 

სოციალური 

პროექტების 

განხორციელება 

 
 

განცხადებები/წერი

ლები 
 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ელექტრონული 

ფოსტა 
 

ტელეფონი 
 

 
 
 
 
 

ყოველკვირე

ული 

  

ყოფილი 

თანამშრომლები 
 
 

 
ადგილობრივი 

მოსახლეობა, 

რომლებიც 

დასამებულნი იყვნენ 

მშენებლობის ფაზაზე 
 

 

მიმდინარე 

აქტივობები 
 

სოციალური 

პროექტების 

განხორციელება 
 

დასაქმების 

პერსპექტივა 
 

 

ინდივიდუალური 

შეხვედრები 
 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ფოკუს ჯგუფებთან 

შეხვედრები 
 

პრეზენტაციები 
 

სატელეფონო 

საუბრები  

 
 

 

ყოველდღი

ური 
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AGL-ის სოციალური ჯგუფი გააგრძელებს ყოველდღიურ შეხვედრებს ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან შეხვედრის ადგილები იქნება თემები და ადგილები სადაც ისინი თავს 

გრძნობენ კომფორტულად (სათემო სახლებში). ეს პრაქტიკა დამკვიდრა ჯერ კიდე მშენებლობის 

ფაზაზე და წარმოადგენს მშინვნელოვან პრაქტიკას, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს 

ოპერირების ფაზაზეც. სოციალურ ჯგუფი მოახდენს შემოსული შეკითხვების, პასუხების და 

 
  

ტურისტული 

ჯგუფები  

 

ქართველი და 

უცხოელ ტურისტთა 

ჯგუფები 
 

 

უსაფრთხოების 

საკითხები 
 

ზოგადი ინფორმაცია 
 

 

საინფორმაციო 

ლიფლეტები 
 

ბროშურები  

 
 

საჭიროების

ამებრ 

  

ეროვნული და 

რეგიონალური 

მასმედია 

 

აჭარის ტელევიზია 

გაზეთი „ბათუმელები“ 

ტელევიზია “TV25” 

რადიო „აჭარა“ 

გაზეთი „აჭარა“ 

გაზეთი „შუახევი“ 

გაზეთი „ხულო“ 

 

მიმდინარე 

აქტივობები 

 

გარემოსდაცვითი და 

სოციალურ 

სტანდარტებთან 

შესაბამისობა 

 

სოციალური 

პროექტების 

განხორციელება 

 

დასაქმების 

პერსპექტივა 
 

 

საინფორმაციო 

ლიფლეტები 
 

ბროშურები 
 

მედია ტური 
 

ინტერვიუ  

 
 

 

ყოველთვიუ

რი 

 სამოქალაქო 

საზოგადოება, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, 

კვლევითი 

ცენტრები/ინსტი

ტუტები 

დემოკრატიის 

ინსტიტუტი; 

ბიოლოგიური 

მეფერმეობა 

 

ასოციაცია „ელკანა“ 

 

შავი ზღვის ეკო 

აკადემია 
 

გარემოსდაცვითი 

ასიციაცია „ფსოვი“; 

კავშირი „ფლორა და 

ფაუნა“ 

ასოციაცია „მთა-ბარი“ 

მიმდინარე 

აქტივობები 

 

გარემოსდაცვითი და 

სოციალურ 

სტანდარტებთან 

შესაბამისობა 

 

სოციალური 

პროექტების 

 

 

საინფორმაციო 

ლიფლეტები 
 

ბროშრები 
 

განცხადებები/წერი

ლები 
 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 
 

ელქტრონული 

ფოსტა 
 

ტელეფონი 
 

 
 
 

ყოველთვიუ

რი  
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შეთავაზებების ჩაწერა/რეგისტრაციას (იხილეთ დანართი 1- მოსახლეობასთან შეხვედრის მემო, 

დანართი 2- სოციალური ჯგუფის შიდა საველე შეხვედრის ანგარიშის ფორმა)  
  

როცა საჭირო გახდება გარკვეული სახის ინფორმაციის მიტანა მოსახლეობასთან AGL-ი გამოსცემს 

ბროშურებს, საინფორმაციაო ლიფლეტებს, გამოაქვეყნებს სტატიებს გაზეთებში. ასევე მოხდება 

კომპანიის ვებ-გვერდის www.agl.com.ge რეგულარულად  განახლება, რათა კომპანიის ყველა 

საჯარო დოკუმენტი  ხელმისაწვდომი გახდეს საზოგადეობისთვის.  

6. დაინტერესებული მხარეები და კომპნიის კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობა 

AGL-ის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის სტარტეგია აქცენტს აკეთებს აჭარის 

მაღალმთიანი რეგიონის გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაძე. 

CSR-ის პროგრამების დაგეგმვისას მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული ოპერირების 

ფაზაზე  გავლენის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის საჭიროებები, რათა მაქსიმალურად იქნეს 

მართული მათი მოლოდინები და თავიდან იქნეს აცილებული  

ოპერორების ფაზაზე CSR -ის პრიორიტეტებია: 

● ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარება;   

● ადგილობრივი პატარა ბიზნესების განვითარება;   

● ადგილობრივი მთავრობის შესაძლებლობების განვითარება. 
 

ოპერირების ფაზაზე AGL-ი გააგრძელებს საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსებას 

ადგილობრივი სტუდენტებისთვის. თუმცა აქცენტი გაკეთდება ისეთ პროგრამებზე, რომლებიც 

ასევე სასარგებლო იქნება  კომპანიისთვის. მაგალითად, დაფინანსდებიან ის სტუდენტები, 

რომლებიც სწვალობენ ისეთ ტექნიკურ ფაკულტეტებზ როგორიცაა ელქტრო-ინჟინერია და ა.შ. 

AGL-ი ასევე გააგრძელებს ისეთი პროფესიული ტრეინინგ-პროგრამების დაფინანსებას, 

როგორიცაა ბუღალეტერია, შემდუღებელი, დურგალი, მექანიკოსი, სანტექნიკოსი და ა.შ. ასევე 

გაარგძელებს პარტნიორობას წამყვან ტექნიკურ საგანმანათლებლო ცენტრებთან: სან-დიოგოს 

უნივერსიტეტი (საქართველოს ფილიალი) და თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი.   

AGL-ი ასევე განახორციელებს ჯანდაცვისა და სპორტის სფეროებში არსებული პროგრამების 

მცირე ფინანსურ მხარდაჭერას. პრიორიტეტულ პროექტებად განხილულ იქნება ის პროექტები, 

რომლებთა  ნაწილობრივ დააფინანსებას ახორციელებენ ადგილობრივი სამთავრობო უწყებები 

(სამინისტრო, მერია, გამგეობა და ა.შ.). 

 

 

http://www.agl.com.ge/
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 7. გასაჩივრების მექანიზმი და კომპანიის საკონქატო ინფორმაცია 
 

პროექტის გასაჩივრების მექანიზმი შეიქმნა ჯერ კიდევ მშენებლობის ადრეულ ფაზაზე 2012 წელს. 

დღემდე პროექტის სოციალური ჯგუფი აქტიურად მიმართავს მას. გასაჩივრების მექანიზმი 

იარსებებს მთელი ოპერირების ფაზის პერიოდში.   

 

საჩივარად/უკმაყოფილებად შეიძლება განისაზღვროს კონკრეტული პრობლემა ან საკითხი, 

რომელმაც შესაძლებელია მომავალში წარმოქმნას რაიმე სახის პრობლემა და გახდეს დავის 

საფუძველი. როგორც ყოველთვის, AGL-ი შეეცდება აქტიურად იმუშაოს საჩივრის პრევენციის 

კუთხით შემარბილებელი ღონისძიებებისა და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მეშვეობით. 

აღნიშნულის მიზანია წინასწარ გამოვლინდეს და ყურადღება გამახვილდეს იმ საკითხებზე, 

რომლებიც შესაძლებელია გახდნენ საჩივრების მიზეზი.  აღნიშნული  წარმოადგენს შპს 

„აჭარისწყალი ჯორჯიას“ მიწისა და სოციალური საკითხების დირექტორისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის (CLO) პასუხისმგებლოას.  

 

საჩივრის შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც თვლის, რომ პროექტის განხორციელებამ 

შეიძლება მავნე ზეგავლენა იქონიოს მოსახლეობაზე და გარემოზე. ასევე შეუძლია შენიშვნებისა 

და რეკომნედაციების წარდგენა. 

 

ნებისმიერი შენიშვნის ან საჩივრის შემოტანა შესაძლებელია ზეპირსიტყვიერად, წერილობითი 

ფორმით საჩივრის ფორმის შევსებით მეშვეობით. შევსების შემდეგ გასაჩივრების ფორმა 

წარედგინება კომპანიის წარმომადგენელს, რომლის საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია 

ქვემოთ. 

 

ყველა საჩივრის განხილვის ვადაა 10დღე. თუკ იარსებობს დაუყოვნებლივი მაკორექტირებელი 

ღონისძიებები - მათი განხორციელება მოხდება 10 დღის განმავლობაში. ასეთის არ არსებობის 

შემთხვევაში პასუხი გაიცემა 10 დღის განმავლობაში. შენიშვნის მიღების შემთხვევაში პასუხის 

მოლოდინის ვადაა 21 სამუშაო დღე, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა. 

 

მშენებლობის დროს შემოსული საჩივრები ექვემდებარება კატეგორიზაციას მათი 

საფუძვლიანობის და რისკის დონის მიხედვით, რომელსაც ადგენს აჭარისწყალი ჯორჯია და 

CLO. სადაც საჭიროა, პროექტი თანამშრომლები და გარე ორგანოები განახორციელებენ საკითხის 

გამოძიებას. შესაბამისი საგამოძიებო ჯგუფების განსაზღვრის მიზნით CLO აქტიურად 

ითანამშრომლებს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“, საგამოძიებო ჯგუფები მიმოიხილავენ 

წამოჭრილ საკითხს  და გადაწყვეტენ, დაკავშირებულია თუ არა ეს თუ ის პრობლემა უშუალოდ 

პროექტთან, თუ საჭიროა ამ საკითხთა დაკავშირებით მიმართვის გაკეთება გარე ორგანოსთან. 

 

CLO წერილობით ახსნის (წიგნიერების პრობლემის შემთხვევაში - ვერბალურად) თუ როგორ 

ჩატარდა საკითხის განხილვა, მის შედეგებს, საქმიანობაში შესულ ცვლილებებს, რომელიც 
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მიღებული იქნა შემოსულ საჩივრებზე დაყრდნობით და როგორ ხდება საკითხის მოგვარება 

შესაბამისი გარემოსდაცვითი და სოციალურიმ მენეჯმენტის სისტემების მოთხოვნების 

შესაბამისად. ყველა საჩივარი ასახული იქნება საჩივრების რეესტრში. რეესტრი შეიცავს შემდეგ 

მონაცემებს:  

 

 დაინტერესებული მხარის სახელს და საკონტაქტო მონაცემებს; 

 საჩივრის ხასიათის დეტალებს; 

 საჩივრის მიღების და დახურვის თარიღს; 

 საჩივრის შემოსვლის საშუალებას, გათვალისწინებას, რეაგირებას და პრობლემის 

დახურვას 

 

მიუხედავად იმისა, რომ შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ვერ უპასუხებს ანონიმურ მომჩივანს ეს 

მექანიზმი არ ანაცვლებს იმ სამართლებრივ უფლებებს, რომლებიც მხარეებს კანონმდებობით 

გააჩნიათ. საჩივრის შემოტანის შემთხვევაშიც კი, საკუთარი მიზნის მისაღწევად მომჩივანს 

შეუძლია სხვა სამართლებრივი საშუალებების გამოყენება.  

 

ჯამბულ წილუკიძე AGL-ის CLO იქნება პირდაპირი საკონტაქტო პირი ოპერირების ფაზაზე.  

საჩივრები უნდა გამოიგზავნოს შემდეგს მისამართზე: 

 

 სახელი: ჯამბულ წულუკიძე 

მისამართი: ხიჭაურის მთვარი ოფისი   

ელ ფოსტა: didajarajambul@gmail.com 

მობილური: + 995 577 20 29 37  

ვებ-გვერდი: www.agl.com.ge 

  

http://www.agl.com.ge/
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8. მონიტორინგი და ანგარიშგება 
 
SEP-ის განხორციელების ეფექტურობის დასადგენად AGL-ი განახორციელებს რეგულარულ 
მონიტორინგს და ანგარიშგებას. კონკერტულად: 
 

 მუდმივად განაახლებს SEP-ს და გაასაჯაროებს; 

 CLO  მუდმივად აწარმოებს შეხვედრის ოქმების და ყველა სახის კომუნიკაციის 

დოკუმენტირებას და შენახვას; 

 CLO აწარმოებს საჩივრების რეესტრს, მიანიჭებს თითოეულ საჩივარს 

საინდეტიფიკაციო ნომერს, აღრიცხავს ინფორმაცია საჩივარზე რეაგირების და 

დახურვის ვადების შესახე;  

  ყოველწლიური ანგარიშგება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან (EBRD, IFC 

and ADB) SEP-ის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით (ანგარიში უნდა მოიცავდეს 

მოკლე ინფორმაციას დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობაზე, საჯარო 

კონულტაციებზე, დაგეგმილ და ჩატარებულ საჯარო შეხვედრებზე, ინფორმაციის 

გასაჯაროების პროგრამაზე, ასევე ინფორმაციას საჩივრეების შესახე (საჩივრების სახე 

და რაოდენობა, საჩივრის წყარო, გადაწყვეტილი საჩივრების რაოდენობა და 

საჩივრების გადაწყვეტისთვის საჭირო საშუალო წლიური ვადა)  

 SEP-ის განახლება ყოველ მეორე წელს.  
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დანართი 1. შეხვედრების ოქმის მაგალითი  

თარიღი  

ადგილმდებარეობა  

 
 

დამსწრეები 

 

 

 

  

 

 

 

საკითხი   

 

მოკლე აღწერა  

 

 

 

 

 

 

დასკვნა  

- 

- 

- 

- 

- 

ხელმოწერა   
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დანართი 2. .სოციალური ჯგუფის შიდა საველე ანგარიში 
 

თარიღი: 

 

სოფელი/თემი:  

მუნიციპალიტეტი:  

საკითხი:  

მოკლე მიმოხილვა:     

რეკომენდაციები:  

 

ანგარიში შედგენილია: 

საინფორმაციო ოფიცერი 

... 

 

 

 

 

 


