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აბრევიატურები 

  ACS – შესყიდვისა და კომპენსირების პროგრამა 

  AH – ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ოჯახი 

  AP – ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი 

  DMS – დეტალური აზომვითი სამუშაოები 

  GRC – საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომისია  

  IA – პროგრამის განმახორციელებელი უწყება 

  IFI - საერთაშორისო საფინანსო დაწესებულება 

  EMA – გარე მონიტორინგის ორგანო 

  km – კილომეტრი 

  LAR – მიწის შესყიდვა და განსახლება 

  LARF – მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი 

  LRAP – მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმა 

  M&E – მონიტორინგი და შეფასება 

  NAPR – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

  NGO – არასამთავრობო ორგანიზაცია 

  PAP _ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები 

  PRRC – საკუთრების უფლების აღიარების კომისია 

  R&R – განსახლება და რეაბილიტაცია 

  RMT – განსახლების მმართველი ჯგუფი 

  RoW – გასხვისების ზოლი 

  SSC _ სოციალური გარანტიების კონსულტანტი 

  SES – სოციო-ეკონომიკური კვლევა 

  SPS – გარანტიის პრინციპების დეკლარაცია 

  WB - მსოფლიო ბანკი 
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მიწის შესყიდვისა და განსახლების ტერმინების დეფინიციები 

კომპენსაცია – ნაღდი ანგარიშსწორება ან ანგარიშსწორება შეძენილი ქონების 

ადგილმონაცვლეობის ღირებულების სახით. 

მინიჭებული უფლებები – დაზარალებული პირების ეკონომიკური და სოციალური ბაზის 

აღსადგენად გასატარებელი მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს დაზარალებულ 

პირთა კომპენსაციას, შემოსავლის რესტიტუციას, დახმარების გაწევას გადარიცხვასთან 

დაკავშირებით, შემოსავლის სუბსტიტუციას და გადადგილებას. 

მკვიდრი მოსახლეობა – მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს იმ ტერიტორიის ახლოს, სადაც 

პროექტის ბენეფიციარები, როგორც პროექტის ნაწილი, უნდა გადასახლდნენ ნებაყოფლობით. 

გაუმჯობესება – აშენებული შენობები (საცხოვრებელი ბინა, ღობე, მოსაცდელი, ცხოველების 

სახლი, კომუნალური კომლექსი, სოციალური სფეროს ობიექტები, მაღაზიები, საწყობები და ა.შ.) 

და პიროვნების, ოჯახის, დაწესებულების ან ორგანიზაციის სოფლის მეურნეობის კულტურები 

(მოსავალი,ხე-ტყე) ან მათ მიერ გაშენებული ნარგავები. 

მიწის შეძენა – პროცესი, რომლის საშუალებითაც სამთავრობო ორგანო, საზოგადოებრივი 

ინტერესებიდან გამომდინარე, ვალდებულს ხდის პიროვნებას, გაასხვისოს მთლიანი მიწა ან მისი 

ნაწილი სამთავრობო უწყებაზე გასამრჯელოს სანაცვლოდ.   

დაზარალებული პიროვნება– პროექტთან დაკავშირებული ცვლილებების მიზეზით, როგორიცაა 

ცვლილებები  მიწის, წყლის, ბუნებრივი რესურსების გამოყენებაში ან შემოსავლის დაკარგვაში, 

დაზარალებული ნებისმიერი პიროვნება. 

დაზარალებული შინამეურნეობა – ერთ ჭერქვეშ მცხოვრები ოჯახის ყველა წევრი, მოქმედი 

როგორც ცალკეული ეკონომიკური ერთეული, რომელიც არის დაზარალებული პროექტით ან მისი 

რომელიმე კომპონენტით. მასში შეიძლება შედიოდეს ცალკეული  მცირე (ნუკლეარული) ოჯახის 

ან დიდი ოჯახის ჯგუფი. 

რეაბილიტაცია –საკომპენსაციო ზომები, რომლებსაც ითვალისწინებს ძირითადი 

არანებაყოფლობითი განსახლების პოლიტიკა, ვიდრე შეძენილი ქონების ადგილმონაცვლეობის 

ღირებულების გადახდა.  

გადაადგილება – პროექტის ინტერესებიდან გამომდინარე, დაზარალებული პირის/ოჯახის 

ფიზიკური გადაადგილება საცხოვრებელი ადგილიდან.  

ადგილმონაცვლეობის ღირებულება- ღირებულება, რომელიც განსაზღვრულია მიწის 

პროდუქტიული პოტენციალის, სახლებისა და შენობა-ნაგებობების (სამშენებლო მასალების, 

მუშახელის არსებული, რეალური საბაზრო ფასი, გასაყიდი ფასის შემცირების ან გადარჩენილი 
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სამშენებლო მასალების ღირებულების დაკავების გარეშე).   ადგილმონაცვლეობის ღირებულების 

საფუძველზე, სამოსახლო მიწის, მოსავლის, ხეების, სახლებისა და შენობების საბაზრო 

ღირებულების გათვალისწინებით.  

ათვლის თარიღი: (კომპენსაციაზე უფლებამოსილების განსაზღვრის ბოლო ვადა, ანუ “Cut-off 

Date”) – თარიღი, რომლითაც განისაზღვრება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

აღწერისა და პროექტის ზემოქმედებაში მოქცეული აქტივების ინვენტარიზაციის დაწყების დღე. 

პირები, რომლებიც აღნიშნული “ათვლის თარიღის” შემდეგ შეეცდებიან პროექტის ზემოქმედების 

არეალში ტერიტორიის დაკავებას, არ ჩაითვლებიან პროექტის ზემოქმედებაში მოქცეულ პირებად 

და არ მიენიჭებათ განსახლებისათვის გამოყოფილი კომპენსაციის მიღების უფლებამოსილება. 

აგრეთვე, არ დაექვემდებარება კომპენსაციას ათვლის თარიღის შემდეგ პროექტის ზემოქმედების 

არეალში აღმოცენებული უძრავი ქონება (როგორიცაა შენობა-ნაგებობები, მოსავალი, მსხმოიარე 

ნარგავები ხეხილი, ტყის მცირე მასივი და ა. შ.) 

განსახლება – პროექტის ყველა უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისთვის მიღებული ყველა ზომა, 

რომელიც გულისხმობს კომპენსაციას, გადაადგილებას (შესაბამის შემთხვევებში), 

დაზიანებული/გადატანილი ინფრასტრუქტურისა და დანადგარების რეაბილიტაციას. 

რაიონი (მუნიციპალიტეტი): ადგილობრივი თვითმმართველობა 

საკრებულო (სოფელი): ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 
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1. შესავალი 

1.1 ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ტრანსპორტის სექტორის განვითარებას ერთ-ერთი უმთავრესი როლი ენიჭება საქართველოში 

მდგრადი ეკონომიკური აღმასვლისა და სიღარიბის დაძლევის საქმეში. სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუარესება ზრდის ბიზნესის წარმოების ხარჯებს, აფერხებს 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ხელს უშლის სატრანზიტო გადაზიდვების მოცულობის 

ზრდას და მოსახლეობის მნიშვნელოვან ჯგუფებს ძირითადი ეკონომიკური აქტივობების მიღმა 

ტოვებს. საქართველოს გააჩნია ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა აღმოსავლეთ-

დასავლეთის (შავ და კასპიის ზღვებს შორის) და ჩრდილოეთ-სამხრეთის (რუსეთთსა და თურქეთს 

შორის) გამავალი სატრანზიტო დერეფნების გზაჯვარედინზე. ქვეყნის ეკონომიკისთვის დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება მეზობელ ქვეყნებთან ვაჭრობას, რისთვისაც ერთ-ერთ გადამწყვეტ ფაქტორს 

მოწესრიგებული და გაუმჯობესებული გზები წარმოადგენს.  

შიდასახელმწიფოებრივი ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზა გადის აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისა და სამცხე-ჯავახეთის მხარის ტერიტორიებზე. გზის საპროექტო კმ 80 - კმ 110 

მონაკვეთი ცუდ მდგომარეობაშია და საჭიროებს რეაბილიტაციას, ზოგიერთი უბნის 

რეკონსტრუქციასთან ერთად. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება გააუმჯობესებს საპროექტო 

გზის გამტარუნარიანობას და უკეთესად დააკავშირებს ბათუმსა და ახალციხეს ბეშუმთან, რაც 

თავის მხრივ უფრო მიმზიდველს გახდის ტურისტებისთვის ამ სოფელთან მშენებარე სამთო-

სათხილამურო კურორტს. იმავდროულად, უკეთესი გზა ხელს შეუწყობს ზემო აჭარისა და სამცხე-

ჯავახეთის მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.   

1.1.2. მიწის შესყიდვისა და განსახლების მინიმუმამდე შემცირება განსახლების საკითხები და სხვა 

სოციალური ფაქტორები 

გზის პროექტირებისას მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო მიწის შესყიდვისა და 

არანებაყოფლობითი განსახლების მავნე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირების ზომებს. 

ყველაფერი გაკეთდა ოპტიმალური საინჟინრო გადაწყვეტილების მისაღებად დიდი მოცულობის 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების თავიდან არიდების მიზნით.  

1.1.3. ზემოქმედების დერეფანი 

გზის საპროექტო სიგანე შეადგენს მაქს. 9.0მ-ს, ხოლო ს.ხულოს ფარგლებში 6 მ- დეც მცირდება. 

გასხვისების ზოლი, რომლის ფარგლებშიც ხდება მიწის შესყიდვა, სიგანით არ აღემატება 15 მეტრს. 

1.2. განსახლების კლასიფიკაცია 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა კერძო სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, ასევე 

სახელმწიფო მიწის ნაკვეთები. სულ ზემოქმედების ქვეშ 561 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 

1678035 კვ.მ., საიდანაც 233797 არის მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

ოჯახების რაოდენობა 354-ს შეადგენს. აქედან მწვავე ზემოქმედებას განიცდის 187 ოჯახი (239 

მიწის ნაკვეთი) კარგავს რა სასოფლო-სამეურნეო მიწის 10%-ზე მეტს. აზიის განვითარების ბანკის 

უსაფრთხოების ზომების 2009 წლის განცხადის შესაბამისად პროექტს მიენიჭა A კატეგორია და 

საჭიროებს სრულმასშტაბიანი განსახლების გეგმის მომზადებას. 

ჯამში, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული კერძო საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მიწის 

საერთო ფართობი არის 1625635 კვმ, საერთო ფართიდან მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 

233797 კვმ და ექვემდებარება გამოსყიდვას; საკუთრებაზე იურიდიული უფლების სტატუსის 

მიხედვით, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთები ხვდება შემდეგ იურიდიულ 

კატეგორიებში: კატეგორია 1. კერძო საკუთრებაში გადაცემული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც 

რეგისტრირებულია. 1-ლი კატეგორიის მიწის ნაკვეთების რაოდენობა არის 260 საერთო ფართით 

722203 კვმ, საიდანაც 133147 კვმ. ექვემდებარება გამოსყიდვას. კატეგორია 2. ზემოქმედების ქვეშ 
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მოქცეული პირების სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ლეგალიზებადია. 

წინამდებარე RAP-ში არის აღნიშნული კატეგორიის 80 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 310686 კვმ, 

საიდანაც 21371 კვმ. ექვემდებარება გამოსყიდვას. კატეგორია 3. მართლზომიერ მფლობელობაში 

არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ექვემდებარება  რეგისტრაციას. პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ ხვდება მე-3 კატეგორიის 194 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 592746 კვმ, საიდანაც 64443 კვმ. 

ექვემდებარება გამოსყიდვას.  ზემოქმედების ქვეშ ხვდება ასევე 27 სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 52400 კვმ, საიდანაც 14836  კვმ არის მუდმივი 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ფართობი. სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული ნაკვეთები 

შემდეგ კატეგორიებში ნაწილდება: კატეგორია 4. კერძო მომხმარებლების (ხიზნები) მიერ 

უკანონოდ გამოყენებული სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთები. გზის ამ მონაკვეთზე 

სახელმწიფო საკუთრების მიწის უკანონო დაკავების 5 შემთხვევა  აღინიშნება საერთო ფართით 

23493 კვმ, საიდანაც 12396 კვმ. ხვდება მუდმივი ზეოქმედების ქვეშ. კატეგორია 5. სახელმწიფო 

საკუთრების მიწის ნაკვეთები, რომლებიც არ გამოიყენება კერძო მომხმარებლების მიერ. გზის ამ 

მონაკვეთზე ხვდება ჯამში 22 სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 28907 კვმ, 

საიდანაც 2440 კვმ. ხვდება მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ.

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 354 ოჯახი, მათგან 187 ოჯახი ხვდება ძლიერი 

ზემოქმედების ქვეშ (რომლებიც სამუდამოდ კარგავენ ნაყოფიერი მიწის 10%-ზე მეტს). 

1.4 განსახლების სამოქმედო გეგმის (LARP) მომზადება 

LARP-ის პირველადი ვერსია მომზადდა 2013 წლის 10 მაისს - 5 ივნისს ჩატარებული დეტალური 

პროექტირების და დეტალური აზომვების საფუძველზე. LARP ეფუძნება დეტალურ პროექტს, 

საბოლოო და აკმაყოფილებს საქარველოს შესაბამის კანონების და საერთაშორისო დონორი 

ორგანიზაციების უსაფრთხოების მოთხოვნებს. LARP –ის მომზადება მოიცავდა: (ი) დეტალურ 

აზომვებს; (იი) ქონების დეტალურ შეფასებას/დოკუმენტების შემოწმებას ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი თითოეული ნაკვეთისათვის/ობიექტისათვის; (იიი) ოჯახების თითქმის 100% 

აღწერა. ამ პროცესის მიმდინარეობისას ჩატარდა ინტენსიური კონსულტაციები რაიონის 

ხელმძღვანელობასთან და ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან. ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებს დაურიგდათ საინფრომაციო ბუკლეტები. საბოლოო თარიღად დადგენილი 

იქნა 2013 წლის 5 ივნისი. ამ თარიღის შემდეგ პროექტისათვის საჭირო მიწის დაკავების 

შემთხვევაში, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებს აღარ ექნებათ კომპენსაციის მიღების 

უფლება. თუმცა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები მიიღებენ ავანსს თავისი შენობა-

ნაგებობების დაცლისა და დაშლის მიზნით პროექტის დაწყებამდე. შენობების დაშლის შედეგად 

დარჩენილი მასალები არ ექვემდებარება კონფისკაციას და ისინი არ გადაიხდიან რაიმე ჯარიმას. 

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა LARP-ის პირველადი ვერსიის მიხედვით განახლებული 

დეტალური აზომვებისა და სოციალური კვლევის საფუძველზე. კვლევები მიმდინარეობდა 2016 

წლის სექტემბრიდან ოქტომბრამდე. საბოლოო ათვლის თარიღად დადგენილი იქნა 2016 წლის 8 

ოქტომბერი.  

პროექტის განხორციელების პირობები 

LARP-ის შემუშავებისათვის და განხორციელებისათვის აუცილებელია ქვეპროექტის შემდეგ 

ძირითად ეტაპების გათვალისწინებს: 

(i) კონტრაქტის ხელმოწერა: დონორი ბანკის და საქართველოს მთავრობის მიერ LARP-ის 

დამტკიცება, LARP-ის საჯაროდ პუბლიკაცია და ბუკლეტების დარიგება, მონიტორინგის 

დამოუკიდებელი უწყების დაქირავება; 

(ii) სამშენებლო სამუშაოების დაწყება: LARP -ის სრული და დამაკმაყოფილებელი 

განხორციელება (ექსპრორპიაციის ჩათვლით), რომელსაც დაადასტურებს მონიტორინგის 

დამოუკიდებელი უწყების შესაბამისობის ანგარიში. ეს პირობა მკაფიოდ უნდა იყოს 

მითითებული კონტრაქტის მინიჭებისას. 
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2. აღწერა და ზემოქმედების შეფასება 

2.1 შესავალი 

ზემოქმედების წინამდებარე შეფასება დეტალურად ასახავს მიწის, შენობების და სხვა აქტივების 

დანაკარგს ხულოს მუნიციპალიტეტში. შემუშავდა საკომპენსაციო და სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებები აღნიშნული ზემოქმედებების მიხედვით. ყველა ზემოქმედების დეტალური 

აღნუსხვა განხორციელდა გზის საბოლოო მარშრუტის შესაბამისად. 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან (NAPR) შეგროვდა ციფრული საკადასტრო რუქები და 

განახლდა ფაქტიური საველე კვლევების მიხედვით. საბოლოო გასხვისების ზოლის მარშრუტი 

დატანილ იქნა ციფრულ საკადასტრო რუქებზე და ჩატარდა ადგილზე ტოპოგრაფიული აზომვა 

DGPS-ის (დიფერენციალური გლობალური პოზიცირების სისტემა) გამოყენებით ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების დადგენის და მიწის ნაკვეთების დემარკაციის მიზნით 

გეომეტრიული მონაცემების შესწორების ჩათვლით, ასევე მიწის ნაკვეთების, მათ შორის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ნაწილების რაოდენობის დასადგენად. მიწის აზომვის საკადასტრო 

მონაცემებთან ერთად, ჩატარდა დეტალური აზომვითი კვლევები (DMS) და ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული თითქმის 100% პირების აღწერა. მოცემული კვლევები განხორციელდა 2016 წლის 

სექტემბრიდან ოქტომბრამდე.  ამასთან ერთად, ჩატარდა თითქმის 100% ოჯახების სოციო-

ეკონომიკური კვლევა (SES) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ადგილებზე ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოვლენის მიზნით. 

დეტალური აზომვითი კვლევების და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების აღწერის 

დასრულების თარიღი გათვალისწინებულია, როგორც პროექტის ფარგლებში კომპენსაციაზე 

უფლებამოსილების საანგარიშო პერიოდის დასასრული, რაც 2016 წლის 8 ოქტომბერია.  

2.2 ზემოქმედება მიწაზე, სხვა აქტივებზე და შემოსავალზე 

2.2.1 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ზოგადი კლასიფიკაცია

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა კერძო სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, ასევე 

სახელმწიფო მიწის ნაკვეთები. სულ ზემოქმედების ქვეშ 561 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 

1678035 კვ.მ., საიდანაც 233797 არის მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

ოჯახების რაოდენობა 354-ს შეადგენს. აქედან მწვავე ზემოქმედებას განიცდის 187 ოჯახი (239 

მიწის ნაკვეთი) კარგავს რა სასოფლო-სამეურნეო მიწის 10%-ზე მეტს. აზიის განვითარების ბანკის 

უსაფრთხოების ზომების 2009 წლის განცხადის შესაბამისად პროექტს მიენიჭა A კატეგორია და 

საჭიროებს სრულმასშტაბიანი განსახლების გეგმის მომზადებას. 

ჯამში, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული კერძო საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მიწის 

საერთო ფართობი არის 1625635 კვმ, საერთო ფართიდან მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 

233797 კვმ და ექვემდებარება გამოსყიდვას; საკუთრებაზე იურიდიული უფლების სტატუსის 

მიხედვით, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთები ხვდება შემდეგ იურიდიულ 

კატეგორიებში: კატეგორია 1. კერძო საკუთრებაში გადაცემული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც 

რეგისტრირებულია. 1-ლი კატეგორიის მიწის ნაკვეთების რაოდენობა არის 260 საერთო ფართით 

722203 კვმ, საიდანაც 133147 კვმ. ექვემდებარება გამოსყიდვას. კატეგორია 2. ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ლეგალიზებადია. 

წინამდებარე RAP-ში არის აღნიშნული კატეგორიის 80 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 310686 კვმ, 

საიდანაც 21371 კვმ. ექვემდებარება გამოსყიდვას. კატეგორია 3. მართლზომიერ მფლობელობაში 

არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ექვემდებარება  რეგისტრაციას. პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ ხვდება მე-3 კატეგორიის 194 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 592746 კვმ, საიდანაც 64443 კვმ. 

ექვემდებარება გამოსყიდვას.  ზემოქმედების ქვეშ ხვდება ასევე 27 სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 52400 კვმ, საიდანაც 14836  კვმ არის მუდმივი 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ფართობი. სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული ნაკვეთები 
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შემდეგ კატეგორიებში ნაწილდება: კატეგორია 4. კერძო მომხმარებლების (ხიზნები) მიერ 

უკანონოდ გამოყენებული სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთები. გზის ამ მონაკვეთზე 

სახელმწიფო საკუთრების მიწის უკანონო დაკავების 5 შემთხვევა  აღინიშნება საერთო ფართით 

23493 კვმ, საიდანაც 12396 კვმ. ხვდება მუდმივი ზეოქმედების ქვეშ. კატეგორია 5. სახელმწიფო 

საკუთრების მიწის ნაკვეთები, რომლებიც არ გამოიყენება კერძო მომხმარებლების მიერ. გზის ამ 

მონაკვეთზე ხვდება ჯამში 22 სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 28907 კვმ, 

საიდანაც 2440 კვმ. ხვდება მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ.

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 354 ოჯახი, მათგან 187 ოჯახი ხვდება ძლიერი 

ზემოქმედების ქვეშ (რომლებიც სამუდამოდ კარგავენ ნაყოფიერი მიწის 10%-ზე მეტს). 

მიწის ნაკვეთების ღირებულება და კომპენსაციის კატეგორიები პროექტის ზემოქმედების 

ფარგლებში განსაზღვრულია მიწის გამოყენების ტიპის და არსებული გზიდან დისტანციის 

მიხედვით. მიწის ნაკვეთებზე ზემოქმედების მონაცემები მოცემულია მიწის კლასიფიკაციის და 

იურიდიული კატეგორიების საფუძველზე, რომლებიც საკომპენსაციო განაკვეთების და 

მოცულობების განსაზღვრას შეესაბამება მიწის ნაკვეთების გამოყენების მეთოდების და 

განლაგებების მიხედვით. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთები 8 ძირითადი ტიპის 

მიხედვით არის კლასიფიცირებული:  

 ტიპი I – არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოში;

 ტიპი II - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია

ქალაქ ხულოში და გამოყენებულია საკარმიდამოდ;

 ტიპი III - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოში და გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

მოსაყვანად;

 ტიპი IV - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები რომლებიც

განთავსებულია ქალაქი ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე (სოფლები და

დასახლებათა შორის არეალი);

 ტიპი V - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია

ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და გამოყენებულია საკარმიდამოდ;

 ტიპი VI – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე (სოფლები და

დასახელბათა შორის არეალი) და გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

მოსაყვანად;

 ტიპი VII – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და არ განეკუთვნება

IV, V, VI ტიპის მიწებს.

 ტიპი VIII – სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

რომლებიც განთავსებულია ხულოს რაიონი, გოდერძის უღელტეხილის, საბაგიროს ქვედა 

სადგურის მიმდებარედ, რომლებიც დისლოკაციის, ინფრასტრუქტურისა და 

განვითარების გეგმის შესაბამისად განეკუთვნებიან საკურორტო ზონას. 



11

სხვადასხვა კატეგორიის მიწის ნაკვეთების ჯამური მაჩვენებლები მოცემულია 1 და 2. ცხრილებში.   

ცხრილი 1: მიწის საკუთრების კატეგორიები 

საკუთრების კატეგორიები ნაკვ. რაოდ 
მთლიანი 

ფართი (კვმ)

გამოსყიდული 

ფართი (კვმ)

კომპენსირებადი მიწა 

კატეგორია 1. კერძო საკუთრებაში არსებული

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები
260 722203 133147

კატეგორია 2. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების

სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც

ლეგალიზებადია

80 310686 21371

კატეგორია 3. მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული

მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ექვემდებარება რეგისტაციას
194 592746 64443

კომპენსირებადი ქვეჯამი 534 1625635 218961

არაკომპენსირებადი მიწა 

კატეგორია 4. სახელმწიფო საკუთრების, გამოყენებული

კერძო პირების (ხიზნების) მიერ - არადაკანონებადი
5 23493 12396

კატეგორია 5. სახელმწიფო საკუთრების, არ არის

გამოყენებული კერძო პირების მიერ
22 28907 2440

არაკომპენსირებადი ქვეჯამი 27 52400 14836

ჯამი 561 1678035 233797

ცხრილი 2: მიწის გამოყენების ფორმა და მიწის ჯგუფები კომპენსაციის განაკვეთების მიხედვით 

მიწის გამოყენების და ღირებულების კატეგორიები
ნაკვ.

რაოდ 

მთლიანი 

ფართი

(კვმ)

მოკვეთილი 

ფართი (კვმ)

კომპენსირებადი მიწა 

I
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოში 
3 2432 75

II
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოში და გამოყენებულია საკარმიდამოდ 
20 38074 4418

III

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოში და გამოყენებულია სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად 

0 0 0
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2.2.2 ზემოქმედება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე  

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული კულტურებია: 

კარტოფილი, პომიდორი, სიმინდი, ლობიო, და სხვა ბოსტნეული. სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ყველაზე დიდი ფართობი კარტოფილის მოშენებისთვის გამოიყენება (21853 კვ.მ.), შემდეგ მოდის 

პომიდორი (4638 კვ.მ.) ბოსტნეული - ჯამური მონაცემები მოცემულია 3 ცხრილში. 

მიწის ნაკვეთი გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაშენებლად. მათი რამოდენიმე 

სახეობა კომბინირებულია და მათი მოშენება ერთ ნაკვეთზე ხორციელდება (მაგ. სიმინდი და 

ლობიო), რაც კულტურების დაკავშირებულ სახეობებს წარმოადგენს. სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების პროდუქტიულობა კვმ-ს მიხედვით, როდესაც ისინი ერთად არის მოშენებული სხვა 

დამატებით კულტურასთან ერთად, იგივეა რაც მათი ინდივიდუალური მოშენების შემთხვევაში 

იქნებოდა, რადგან ფართობის პრობლემა არ არის. შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოსაშენებლად გამოყენებული მიწის ნაკვეთების მთლიანი რაოდენობა და მთლიანი 

ფართობი იმ მიწის ნაკვეთების ერთ ჯამურ ფართობზე ნაკლებია, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების თითოეული სახეობის მოსაშენებლად გამოიყენება. დეტალები მოცემულია  3 

ცხრილში. 

IV

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები 

რომლებიც განთავსებულია ქალაქი ხულოდან კურორტ ბეშუმის 

გადასახვევამდე (სოფლები და დასახლებათა შორის არეალი) 

16 18141 2384

V

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის 

გადასახვევამდე და გამოყენებულია საკარმიდამოდ 

153 605594 66311

VI

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის 

გადასახვევამდე (სოფლები და დასახელბათა შორის არეალი) და 

გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად 

255 636905 122746

VII

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის 

გადასახვევამდე და არ განეკუთვნება IV, V,  VI ტიპის მიწებს 

55 118497 13942

VIII

სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ხულოს რაიონი, გოდერძის 

უღელტეხილის, საბაგიროს ქვედა სადგურის მიმდებარედ, 

რომლებიც დისლოკაციის, ინფრასტრუქტურისა და განვითარების 

გეგმის შესაბამისად განეკუთვნებიან საკურორტო ზონას. 

32 205992 9085

კომპენსირებადი ქვეჯამი 534 1625635 218961

არაკომპენსირებადი მიწა 

სახელმწიფო საკუთრების, გამოყენებული კერძო პირების

(ხიზნების) მიერ - არადაკანონებადი 
5 23493 12396

სახელმწიფო საკუთრების, არ არის გამოყენებული კერძო პირების

მიერ 
22 28907 2440

არაკომპენსირებადი ქვეჯამი 27 52400 14836

ჯამი 561 1678035 233797
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ცხრილი 3: ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურები 

კულტურა 

მიწის 

ნაკვეთების 

რაოდ. 

კულტურების 

მიხედვით 

ფართობი 

კვ.მ. 

ზემოქმედების 

ქვეშ 

არსებული 

ოჯახების 

რაოდენობა 

კარტოფილი 27 21853 22

კომბოსტო 1 32 1

ლობიო 11 1953 11

მარწყვი 2 136 2

პომიდორი 13 4638 13

სიმინდი 11 1953 11

სხვა ბოსტნეული 7 705 6

წიწაკა 1 40 1

სულ (ერთი ან რამდენიმე) 52* 29740* 45*

* სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაშენებლად გამოყენებული მიწის ნაკვეთების მთლიანი რაოდენობა 

და ფართობი იმ მიწის ნაკვეთების რაოდენობის და ფართობის ჯამზე უფრო ნაკლებია, რომელიც სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების თითოეული სახეობის მოსაშენებლად გამოიყენება,  იმის გათვალისწინებით, რომ 

რამოდენიმე კულტურის მოშენება ერთად ხორციელდება. 

სიმინდი+ლობიო 7 1570 7

2.2.3 ზემოქმედება ხეებზე 

ხეების დარგვა გასხვისების ზოლში იკრძალება, ხოლო არსებული ხეები მოჭრას ექვემდებარება. 

გასხვისების ზოლის გაწმენდაში შედის კერძო საკუთრების ნაყოფის მომცემი და ნახევრად 

ნაყოფიერი ხეხილის ხეების მოჭრა. საერთო ჯამში, 256 შინამეურნეობა კარგავს ხეებს. საშენი ხე-

ტყე და ნაყოფიერი ხეები, რომელიც კერძო საკუთრების მიწის ნაკვეთებზე მოიჭრება, 

მფლობელების საკუთრებაში გადავა: მათ შეეძლებათ მისი ხის მასალის სახით გამოყენება  ან 

გაყიდვა.  

ცხრილი 4: ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ხეები 
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alubali
(bali)

nergi (<5) 5 2 5 3 6,0 35 28 105

5-10 5 2 5 10 20,0 75 58 163

10-20 5 2 5 16 32,0 117 57 119

20+ 5 2 5 10 20,0 75 9 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sul 117 401

atami

nergi (<5) 6 1,5 5 4 6,0 27 2 2

5-10 6 1,5 5 15 22,5 85 2 2

10-20 6 1,5 5 40 60,0 216 0 0

20+ 6 1,5 5 25 37,5 137 0 0

sul 4 4

gargari
(Werami)

nergi (<5) 4 1,5 5 3 4,5 27 0 0

5-10 4 1,5 5 15 22,5 83 0 0

10-20 4 1,5 5 40 60,0 214 0 0

20+ 4 1,5 5 25 37,5 135 0 0

sul 0 0

kakali

nergi (<5) 10 5 5 4 20,0 80 60 210

5-10 10 5 10 15 75,0 535 62 181

10-20 10 5 10 25 125,0 1235 102 359

20+ 10 5 10 30 150,0 1510 101 566

sul 200 1316

komSi

nergi (<5) 4 1,5 5 3 4,5 20 3 3

5-10 4 1,5 5 15 22,5 83 16 30

10-20 4 1,5 5 30 45,0 162 8 12

20+ 4 1,5 5 20 30,0 109 0 0

sul 24 45

msxali

nergi (<5) 4 1,2 5 7 8,4 33 27 73

5-10 4 1,2 7 20 24,0 122 46 95

10-20 4 1,2 7 70 84,0 416 51 128

20+ 4 1,2 7 45 54,0 269 22 70

sul 110 366

qliavi

nergi (<5) 4 0,8 5 8 6,4 26 18 45

5-10 4 0,8 5 15 12,0 46 40 117

10-20 4 0,8 5 30 24,0 88 33 143

20+ 4 0,8 5 20 16,0 60 1 1

sul 75 306

TuTa

nergi (<5) 5 1,5 5 4 6,0 26 3 4

5-10 5 1,5 5 10 15,0 58 1 1

10-20 5 1,5 5 16 24,0 89 7 9

20+ 5 1,5 5 10 15,0 58 1 1
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sul 12 15

Txili

nergi (<5) 2 4 5 2 8,0 30 17 106

5-10 2 4 5 5 20,0 75 23 60

10-20 2 4 5 6 24,0 90 9 52

20+ 2 4 5 4 16,0 55 0 0

sul 45 218

tyemali
(aluCa)

nergi (<5) 3 0,8 5 7 5,6 23 25 46

5-10 3 0,8 5 15 12,0 45 68 206

10-20 3 0,8 5 50 40,0 143 84 359

20+ 3 0,8 5 25 20,0 73 6 14

sul 135 625

vaSli

nergi (<5) 4 1 5 5 5,0 22 18 38

5-10 4 1 6 25 25,0 109 34 63

10-20 4 1 6 70 70,0 298 73 274

20+ 4 1 6 40 40,0 172 4 19

sul 102 394

yurZeni/vazi

nergi (<5) 2 1,5 4 5 7,5 23 6 14

5-10 2 1,5 4 7 10,5 31 7 46

10-20 2 1,5 4 9 13,5 40 36 88

20+ 2 1,5 4 5 7,5 23 3 7

sul 50 155

Sindi

nergi (<5) 3 2 5 2 4,0 17 0 0

5-10 3 2 5 3 6,0 24 0 0

10-20 3 2 5 4 8,0 31 0 0

20+ 3 2 5 3 6,0 24 0 0

sul 0 0

Xurma
/karalioki

nergi (<5) 2 1 5 5 5,0 20 3 4

5-10 2 1 6 10 10,0 44 2 2

10-20 2 1 6 30 30,0 128 1 2

20+ 2 1 6 20 20,0 86 0 0

sul 6 8

leRvi

nergi (<5) 3 1,5 5 5 7,5 29 0 0

5-10 3 1,5 6 10 15,0 66 1 1

10-20 3 1,5 6 30 45,0 192 4 4

20+ 3 1,5 6 20 30,0 129 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sul 5 5

kivi

nergi (<5) 3 1,5 4 5 7,5 24 1 2

5-10 3 1,5 4 10 15,0 45 0 0

10-20 3 1,5 4 30 45,0 129 0 0

20+ 3 1,5 4 20 30,0 87 0 0

sul 1 2

broweuli

nergi (<5) 4 2 5 5 10,0 39 0 0

5-10 4 2 6 10 20,0 88 0 0

10-20 4 2 6 30 60,0 256 0 0

20+ 4 2 6 20 40,0 172 0 0

sul 0 0

mandarini

nergi (<5) 3 1,25 5 10 12,5 47 0 0

5-10 3 1,25 5 30 37,5 134 0 0

10-20 3 1,25 5 80 100,0 353 0 0

20+ 3 1,25 5 50 62,5 222 0 0

sul 0 0

forToxali

nergi (<5) 4 1,5 5 10 15,0 57 0 0

5-10 4 1,5 5 30 45,0 167 0 0

10-20 4 1,5 5 80 120,0 424 0 0

20+ 4 1,5 5 50 75,0 267 0 0

sul 0 0

limoni

nergi (<5) 4 1,3 5 5 6,5 27 0 0

5-10 4 1,3 5 15 19,5 72 0 0

10-20 4 1,3 5 35 45,5 163 0 0

20+ 4 1,3 5 20 26,0 95 0 0

sul 0 0

wabli

nergi (<5) 7 1 5 30 30,0 112 1 1

5-10 7 1 10 50 50,0 357 8 12

10-20 7 1 10 120 120,0 1057 10 19

20+ 7 1 10 120 120,0 847 3 3

sul 19 35

kenkra
/mocxari

nergi (<5) 2 2,5 5 2 5,0 20 0 0

5-10 2 2,5 5 3 7,5 28 0 0

10-20 2 2,5 5 4 10,0 37 1 1

20+ 2 2,5 5 3 7,5 28 0 0



17

n
ar

g
av
i
s

s
ax

eo
b
a

as
ak
o
b
r
i
vi

j
g
u
f
i

n
er

g
i
s

R
i
r
eb

u
l
eb

a,
l
ar

i

er
T
eu

l
i

mo
s
av
l
i
s

R
i
r
eb

u
l
eb

a,
l
ar

i

as
an
az

R
au

r
eb

el
i

w
l
eb

i
s

r
ao

d
en
o
b
a

s
r
u
l
i

mo
s
av
l
ia
n
o
b
a

w
el

iw
ad

S
i

ki
l
o
g
r
am
i

er
T
i

w
l
i
s

mo
s
av
l
i
s

ko
mp
en
s
ac

ia
g
as

aw
ev
i

x
ar

j
i
s

g
aT

va
l
i
s
w
in

eb
iT

(l
ar

i
)

j
am
u
r
i

ko
mp
en
s
ac

ia
z
r
d
as

r
u
l

mr
av
al

w
l
ia
n

n
ar

g
av
z
e,

(l
ar

i
)

o
j
ax

eb
i
s

r
ao

d
en
o
b
a

x
ee
b
i
s

r
ao

d
en
o
b
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sul 1 1

dafna

nergi (<5) 1 4 5 1 4,0 15 0 0

5-10 1 4 5 2 8,0 29 0 0

10-20 1 4 5 2 8,0 29 0 0

20+ 1 4 5 1 4,0 15 0 0

sul 0 0

wyavi

nergi (<5) 2 0,25 8 2 0,5 5 0 0

5-10 2 0,25 8 4 1,0 8 1 1

10-20 2 0,25 8 10 2,5 16 0 0

20+ 2 0,25 8 7 1,75 12 1 1

sul 2 2

kowaxuri

nergi (<5) 5 2,5 5 3 7,50 31 1 2

5-10 5 2,5 5 5 12,50 49 0 0

10-20 5 2,5 5 7 17,50 66 0 0

20+ 5 2,5 5 5 12,50 49 0 0

sul 1 2

zRmartli

nergi (<5) 4 1,5 6 3 4,5 23 0 0

5-10 4 1,5 6 10 15,0 67 1 1

10-20 4 1,5 6 20 30,0 130 4 8

20+ 4 1,5 6 10 15,0 67 0 0

sul 5 9

muSmula

nergi (<5) 4 2 6 3 6,0 29 0 0

5-10 4 2 6 10 20,0 88 0 0

10-20 4 2 6 20 40,0 172 1 2

20+ 4 2 6 10 20,0 88 0 0

sul 1 2

askili

nergi (<5) 5 2 5 3 6,0 26 0 0

5-10 5 2 5 5 10,0 40 0 0

10-20 5 2 5 7 14,0 54 0 0

20+ 5 2 5 5 10,0 40 0 0

sul 0 0

ნერგი (<3) 3 0 0

ვარდი 3-10 10 1 3

10-15 15 0 0

15+ 7 0 0

sul 1 3

sul 256 3914
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2.2.4 ზემოქმედება შენობა-ნაგებობებზე 

2.2.4.1 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული შენობა-ნაგებობების ტიპი 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება კერძო საკუთრებაში არსებული 35 შენობა-ნაგებობა, მათ 

შორის  6 საცხოვრებელი და 26 დამხმარე შენობა, ასევე 5 შენობა, რომელიც გამოიყენება 

კომერციული დანიშნულებით. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 2 სახელმწიფოს 

მფლობელობაში არსებული შენობა-ნაგებობა. ქვემოთ მოცემული ცხრილი დეტალურად აღწერს 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ შენობებს. აღნიშნული შენობები ექვემდებარება 

დემონტაჟს. 

ცხრილი 5: ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული შენობები  

N ნაკვეთის N აღწერა კვმ 

1 194 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 311,62

2 196 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 148,94

3 356 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 399,07

4 416 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 304,54

5 420 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 264,07

6 421 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 197

7 423 ავტოფარეხი 18,4

8 430 ავტოფარეხი 19,2

9 190 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 4,26

10 196 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 37,57

11 238 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 18,9

12 243 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 60,5

13 246 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 22,39

14 251 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 19,43

15 310 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 24,32

16 335 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 53,24

17 356 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 169,24

18 360 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 221,3

19 360 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 39,31

20 361 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 191,55

21 397 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 19,61

22 444 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 6,79

23 458 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 2,58

24 478 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 15,93

25 548 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 12,31

26 280 მაღაზია 60,1

27 231 ორსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 54,52

28 231 ორსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 51,47

29 416 პირუტყვის სადგომი 79,58
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30 420 პირუტყვის სადგომი 139,03

31 421 პირუტყვის სადგომი 81,53

32 161 სასადილო 99,8

33 189 წისქვილი 4,1

34 288 წისქვილი 5,04

35 355 წისქვილი 5,83

36 431 სახელმწიფო მოსაცდელი 23

37 432 საჯარო ტუალეტი 3,88

38 157 ჯიხური 2,1

39 162 ჯიხური 1,9

2.3 განსახლების აუცილებლობა და სტრატეგია  

იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის საცხოვრებელი სახლი უნდა დაინგრეს, ეს ოჯახები გადაყვანილი 

უნდა იქნეს სხვა ადგილას. შენობის აღების შემდეგ დარჩენილი სამშენებლო მასალა ითვლება 

ოჯახების საკუთრება და მათ მხოლოდ მოეთხოვებათ  ამ მასალის გატანა სახლების დანგრევის 

შემდეგ. გადაყვანილი ოჯახები მიიღებენ კომპენსაციას ჩანაცვლების ღირებულების სრული 

ოდენობით, რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება ამ ადგილას სახლის საბაზრო ფასს. ოჯახის 

სურვილია, მიიღოს კომპენსაცია ნაღდი ფულით, რომ შეარჩიოს ახალი სახლი ბაზარზე. 

კომპენსაციის თანხა გაანგარიშდა ამორტიზაციის გათვალისწინების გარეშე. განსასახლებელ 

ოჯახებს აქვთ საშუალება შეიძინონ უკეთესი ხარსიხის საცხოვრებელი სახლი, ვიდრე მათ 

ჰქონდათ ადრე. გარდა ამისა, ისინი უფლებამოსილი არიან, მიიღონ დახმარება ტრანსპორტირების 

ხარჯების და საარსებო მინიმალური ხარჯების დასაფარად გარდამავლ 3 თვიან პერიოდში. 

სარეაბილიტაციო თანხა უდრის 3 თვის საარსებო მინიმუმს 5 წევრიანი ოჯახისათვის პლიუს 

ტრანსპორტირების ხარჯებს 200 ლარის ოდენობით. (200 ლარი მანქანის დასაქირავებლად + 321,6 

ლარი მინიმალური შემოსავალი X 3 თვეზე = 1164,8 ლარი ოჯახზე). 

2.4 ზემოქმედება ბიზნესსა და დასაქმებაზე 

გზის მშენებლობა ზემოქმედებას ახდებს კომერციულ საქმიანობაზე. ჯამში ზემოქმედების ქვეშ 

ხვდება 5 შენობა-ნაგებობა, რომელიც გამოიყენება კომერციული დანიშნულებით. კომერციული 

საქმიანობით დაკავებულმა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა ზოგიერთმა პირმა ვერ შეძლო 

საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების ოფიცალური დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენა, შესაბამისად კომპენსაცია შეწყვეტილი ბიზნესისათვის დაითვლევა პროექტის 

ფარგლებში შემუშავებული ჩარჩო-დოკუმენტის პრინციპების მიხედვით.  

2.4.1 ზემოქმედება დასაქმებასა და სასოფლო-სამეურნეო მიწის მოიჯარეებზე  

გზის მშენებლობა არ მოახდენს ზემოქმედებას სასოფლო-სამეურნეო მიწის მოიჯარეებზე.  

2.4.2 ზემოქმედება საერთო საკუთრების რესურსებზე  

გზის მშენებლობა ზემოქმედებას ახდენს სახელმწიფო მიწაზე არსებულ ღობეებზე, რომლის 

კომპენსაცია გადაეცემა ადგილობრივ ხელისუფლებას/თემს.  

2.5 ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული და მოწყვლადი ოჯახები 
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ჯამში, 354 ოჯახია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული. ამ რაოდენობიდან ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ 

ის ოჯახები მოხვდება, რომლებიც სამუდამოდ დაკარგავენ თავისი სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

10%-ზე მეტს. აქედან გამომდინარე, სულ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 187 ოჯახი შედის ძლიერი 

ზემოქმედების კატეგორიაში და დამატებით დახმარებებს ექვემდებარება.  

ეკონომიკურად მოწყვლადი ოჯახები და ოჯახები, რომლებსაც ქალები უძღვებიან, მოწყვლად 

ოჯახებად მოიაზრებიან. ოჯახები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და საპენსიო 

ასაკის პირები არიან, ან ოჯახი, რომელშიც არ არის სხვა პირი, რომელიც მოისაზრება როგორც 

ოჯახის მარჩენალი მიიღებენ დახმარებას. მოწყვლადი ოჯახი განსახლების საკომპენსაციო 

სპეციალურ დახმარებას საჭიროებს.   

მონაკვეთზე მაცხოვრებელი მოსახლეობის აღწერისა და დეტალური აზომვითი სამუშაოების 

დროს გამოვლინდა 8 ოჯახი, რომლის სათავეში დგას ქალი (მარჩენალის გარეშე)  და  46 

მოწყვლადი ოჯახი.  

ცხრილი 6: ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოწყვლადი ოჯახები 

მოწყვლადობის კატეგორია 
ოჯახების 

რაოდენობა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ეკონომიკურად მოწყვლადი ოჯახები 46

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ოჯახები, რომელთა სათავეში დგას ქალი 8

სულ  54

2.6 განსახლების ზემოქმედების გენდერული ასპექტები 

პროექტის პირდაპირი ზემოქმედება ადამიანზე ვრცელდება  1515 ( 294 ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული ოჯახი), რომლის 51% მამაკაცი, ხოლო 49% ქალია: 767 მამაკაცი და 748 ქალი. RAP-ის 

მონიტორინგის და შეფასებისას და ასევე განხორციელების დროს განსაკუთრებული ყურადღება 

მიექცევა განსახლების ზემოქმედებას ქალებსა და სხვა მოწყვლად ჯგუფებზე. პროექტი პოზიტიურ 

გადაწყვეტილებებს ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში, სამშენებლო 

სამუშაოების კონტრაქტებში შევა პირობები ქალების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით პროექტის 

განხორციელებისას. დასაქმების მოსურნე ქალების სია და მათი რეზიუმეები სამშენებლო 

სამუშაოების კონტრაქტორს გადაეცემა. ამასთან ერთად, ოჯახები, რომლებსაც ქალები უძღვებიან 

მარჩენალის გარეშე, ჩათვლილია მოწყვლად ოჯახებად და მათი საგანგებო დახმარება 3 თვის 

მინიმალური შემოსავლის ეკვივალენტით გათვალისწინებული იქნება RAP-ის დახმარების 

მიღების უფლებამოსილებებში. ქალებს ხელს შეუწყობენ არასამთავრობო ან სხვა არაოფიციალური 

ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაში, რომლებიც მონიტორინგს ჩაუტარებენ პროექტთან 

დაკავშირებულ გენდერული თვალსაზრისით მგრძნობიარე საკითხებს. განმახორციელებელ 

სააგენტოს მოეთხოვება უზრუნველყოს ქალების მონაწილეობა საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომისიის შემადგენლობაში.  
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3.  სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაცია  

3.1 შესავალი 

განხორციელდა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადგილზე მყოფი ოჯახების 100% აღწერა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების დასადგენად. სოციო-ეკონომიკური კვლევა ჩატარდა 2016 

წლის სექტემბერ-ოქტომბერში. კვლევა მოიცავდა საპროექტო ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახს, რაც 

პროექტის პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების მთლიანი რაოდენობის 82%-ს 

წარმოადგენს (მიწის ან აქტივების დაკარგვის საფუძველზე) და აღრიცხვაზეა აყვანილი. 

სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის ამოცანა იყო ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესახებ ზოგადი ინფორმაციის შეგროვება. აღწერის შედეგად 

მოპოვებული ინფორმაცია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების შესახებ და სოციალურ-

ეკონომიკური კვლევა მოცემულია ქვემოთ.  

3.2 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობა 

დემოგრაფია 

პროექტი, დეტალური აზომვითი სამუშაოების შესაბამისად, პირისაგან შემდგარ ოჯახზე 

გამოიწვევს ზემოქმედებას (ფიზიკურ ადგილმონაცვლეობას და/ან მიწის ნაკვეთების სამუდამო ან 

ნაწილობრივ დაკარგვას). ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახის აღწერა ავლენს, რომ 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 51% მამაკაცია, ხოლო 49% ქალი, შესაბამისად მამაკაცი და 

ქალი (ცხრილი 7). 

ცხრილი 7: ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების დემოგრაფიული მახასიათებლები 

ასაკობრივი ჯგუფი 
მამრობითი მდედრობითი სულ 

N % N % N %

ბავშვები (6 წლამდე) 45 6.0% 52 6.8% 97 6.4%

ბავშვები (6–დან 18 წლამდე) 114 15.2% 117 15.3% 231 15.2%

ზრდასრულები (მამაკაცები 19–დან 64 

წლამდე და ქალები 19–დან 59 წლამდე) 
483 64.6% 482 62.8% 965 63.7%

საპენსიო ასაკი(მამაკაცები 65 წლიდან და 

მეტი, ქალები 60 წლიდან და მეტი)  
106 14.2% 116 15.1% 222 14.7%

სულ 748 100.0% 767 100.0% 1515 100.0%

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 100% ეთნიკური ქართველია.  

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების განათლების დონე  
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საპროექტო ტერიტორიის მონაცემების მიხედვით, მოსახლეობის უმეტესობას აქვს მიღებული 

დაწყებითი და საშუალო განათლება. მოსახლეობის %-ს აქვს ტექნიკური/პროფესიული განათლება, 

ხოლო -ს აქვს მიღებული საუნივერსიტეტო განათლება. (ცხრილი 8). 

ცხრილი 8: ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების განათლების დონე 

  კატეგორია 
მამაკაცი ქალი სულ 

N % N % N %

1 0-6 წლის ბავშვი განათლების გარეშე 20 2.7% 13 1.7% 33 2.2%

2 სკოლამდელი 42 5.6% 55 7.2% 97 6.4%

3 დაწყებითი 75 10.0% 80 10.4% 155 10.2%

4  საშუალო 463 61.9% 417 54.4% 880 58.1%

5 პროფესიულ-ტექნიკური განათლება 37 4.9% 54 7.0% 91 6.0%

6 უნივერსიტეტი 111 14.8% 147 19.2% 258 17.0%

7
ინფორმაცია არ არის 

ხელმისაწვდომი 
0 0.0% 1 0.1% 1 0.1%

  სულ 748 100.0% 767 100.0% 1515 100.0%

სოფლის მეურნეობა და მიწის რესურსი 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების წლიური შემოსავალი 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების შემოსავლის ძირითადი წყაროებია სოფლის მეურნეობა, 

ხელფასი და პენსია. გამოკვლევის მიხედვით, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების 

შემოსავლის 41% ერთადერთ წყაროზეა დამოკიდებული, 59% ორ წყაროზე. ცხრილში 3.3 

ნაჩვენებია, რომ შემოსავლის წყაროების მეტ რაოდენობასთან ერთად ოჯახის საარსებო 

შემოსავალიც იზრდება.  

ცხრილი 9: ოჯახის საშუალო წლიური შემოსავალი შემოსავლის წყაროებთან შეფარდებით 

შემოსავლის წყაროების რაოდენობა რაოდენობა % ოჯახის საშუალო შემოსავალი (ლარი) 

ერთი წყარო 120 41 406

ორი წყარო 171 59 966

სულ 291 100 735

ოჯახის საშუალო შემოსავალი ერთადერთი წყაროს შემთხვევაში რამდენადმე დაბალია 

რამოდენიმე წყაროს მქონე ოჯახებთან შედარებით (იხ. ცხრილი 9). ცხრილში 3.10 ნაჩვენებია 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების განაწილება, რომლებიც შემოსავალს სხვადასხვა ერთი 

წყაროდან იღებენ. ერთი წყაროს შემთხვევაში საშუალო წლიური შემოსავალი არის -დან ლარამდე 

თითოეულ ოჯახზე. სასოფლო-სამეურნეო შემოსავალი, პენსია და სუბსიდიები შემოსავლების 

ყველაზე მცირე ნაწილს წარმოადგენს.  

ცხრილი 10: საშუალო წლიური შემოსავალი წყაროების მიხედვით 

შემოსავლის წყარო N

ოჯახის მიერ წყაროდან მიღებული 

საშუალო ყოველთვიური 

შემოსავალი (ლარი) 

ხელფასი საჯარო სექტორიდან 99 524.81

ხელფასი კერძო სექტორიდან 55 615.84

შემოსავალი სოფლის მეურნეობიდან 87 580.69

პენსია 192 307.42
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შემოსავლის წყარო N

ოჯახის მიერ წყაროდან მიღებული 

საშუალო ყოველთვიური 

შემოსავალი (ლარი) 

სოციალური დახმარება 35 243.11

დახმარება ნათესავებისგან 3 216.67

კერძო ბიზნესი 19 412.26

დროებითი სამუშაოები 6 250.00

სულ ოჯახები და შემოსავალი 291 735

მოხმარების სტრუქტურა 

თითოეული ოჯახის მთლიანი საშუალო წლიური დანახარჯები ლარს შეადგენს, საიდანაც 

ძირითადი ხარჯები არასაკვებზე მოდის. დანახარჯები საკვებ პროდუქტებზე შეადგენს. 

დანახარჯების აღწერილობა ნაჩვენებია 11 ცხრილში.  

ცხრილი 11: საშუალო წლიური ხარჯები 

მოხმარების სტრუქტურა საშუალო წლიური ხარჯები (ლარი) მთლიანი ხარჯების % 

1 საკვები 316 51

2 არასაკვები 302 49

საშუალოდ 618 100

სესხების გავრცელების დონე 

გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ამბობს რომ არ აქვს სესხი (63%), თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

გამოკითხული მოსახლეობის 36% აქვს საფინანსო ინსტიტუტის და კერძო პირის ვალი.  

გამოკითხულიდან ოჯახს აქვს აღებული სესხი ბანკიდან (171), 91 ოჯახს აქვს აღებული სესხი 

კერძო პირისაგან და 69 ოჯახს მიკროსაფინანსო ინსტიტუტისგან. 9 ოჯახმა არ ისურვა აღნიშნულ 

კითხვაზე პასუხის გაცემა, ასევე აღსანიშნავია, რომ ოჯახებს ერთდროულად რამდენიმე წყაროდან 

აქვთ სესხი მიღებული. აღწერილობა ნაჩვენებია 12 ცხრილში. 

ცხრილი 12: დავალიანება 

 დავალიანება რაოდენობა % 

1 დიახ 105 36 

2 ბანკი 171 58 

3 კერძო პირი 91 31 

4 მიკროსაფინანსო ინსტიტუტი 69 24 

5 არა 180 63 

 სულ 294 100 

წყალმომარაგება და სანიტარული პირობები 

სასმელი წყლის წყაროები 

სასმელი წყლის ძირითად წყაროს ცენტრალიზებული წყარო წარმოადგენს. გამოკითხული 

ოჯახიდან მხოლოდ ოჯახი (81%) არის დაკავშირებული წყალმომარაგების ცენტრალური 

მილსადენის სისტემასთან. (ცხრილი 13). 
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ცხრილი 13: სასმელი წყლის წყაროები 

წყალმომარაგების წყაროები რაოდენობა % 

ონკანის წყალი ეზოში 53 18%

ონკანის წყალი სახლის შიგნით 239 81%

წყარო 6 2%

საკუთარი ჭა 1 0%

საერთო მოხმარების ჭა 2 1%

სანიტარული ინფრასტრუქტურა 

გამოკითხული ოჯახების 86% -ს ტუალეტი აქვს სახლთან, რომელიც არ არის მიერთებული 

ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემასთან, ხოლო ოჯახების მხოლოდ 12% ცენტრალიზებულ 

საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებული ჩასარეცხი ტუალეტი (ცხრილი 14). 

ცხრილი 14: ტუალეტის ტიპები 

ტუალეტი ოჯახების რაოდ. % 

1 ჩასარეცხი ტუალეტი 34 12

2 ტუალეტი 259 86

სულ 293 100

ენერგიისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობა 

გამოკითხული ოჯახებიდან უმრავლესობა ელექტრო ენერგიას (100%) საკვების მოსამზადებლად. 

ამის მიუხედავად, შეშა კვლავაც წარმოადგენს საწვავის მნიშვნელოვან წყაროს, რომელსაც 

გამოიყენებს ოჯახების 96%.  მონაცემები ნაჩვენებია 15 ცხრილში. 

ცხრილი 15: საკვების მოსამზადებლად გამოყენებული საწვავის ტიპები 

 საწვავის ტიპი  ოჯახების რაოდ. % 

1 შეშა 281 96

2 გაზი 4 1

3 გაზის ბალონი 224 76

4 ელექტროენერგია 294 100

 სულ 294 100

ქვემოდ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია მანძილი სხვადასხვა საჯარო მომსახურებების

მომწოდებლებამდე. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი შინამეურნეობებისათვის შიდა გზები,

საბავშვო ბაღი და სკოლა დაახლოებით 2,5 კმ-ს რადიუსში მდებარეობს, ხოლო რაც შეეხება

სამედიცინო მომსახურების ობიექტებს, ისინი 10-12 კმ მანძილზე მდებარეობს (ცხრილი 16).

ცხრილი 16: მანძილი სხვადასხვა საჯარო მომსახურებების მომწოდებელ ობიექტებამდე   

საჯარო მომსახურებები N საშუალო მანძილი (კმ)

1 ადგილობრივი პოლიკლინიკები 287 2,4
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2 ადგილობრივი საავადმყოფოები 287 10,8

3 რაიონული ან ქალაქის საავადმყოფო 287 11,3

4 საბავშვო ბაღი 286 2,4

5 სკოლა 284 2,8

6 უმაღლესი სასწავლებელი 20 18,5

7 ადგილობრივი გზა 285 0,4
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4. სამართლებრივი და პოლიტიკური საფუძველი  

4.1 საერთო მიმოხილვა 

პროექტის სამართლებრივი და პოლიტიკის ბაზა ეფუძნება საქართველოს კანონმდებლობას, 

რომელიც დაკავშირებულია მიწის შესყიდვასთან და განსახლებასთან (LAR), მსოფლიო ბანკისა 

(OP4.12) და აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკას, 2009. საქართველოში 

მოქმედი სამართლებრივი ნორმების და IFI-ის მოთხოვნების ჰარმონიზაციის შედეგად, 

შემუშავებულ და დამტკიცებულ იქნა პროექტთან დაკავშირებული LARპრინციპები. 

4.2 სამართლებრივი ბაზა 

4.2.1 საქართველოს კანონები და ნორმები მიწის შესყიდვასა და განსახლებასთან 

დაკავშირებით  

საქართველოში ქვემოთ მოყვანილი საკანონმდებლო აქტები არეგულირებს კერძო საკუთრებაში 

მყოფი მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო საკუთრების უფლების მოპოვებას შესაბამისი 

საზოგადოებრივი საჭიროების საფუძველზე, რაც გზის სამშენებლო სამუშაოებთან არის 

დაკავშირებული:   

(i) საქართველოს კონსტიტუცია, 24 აგვისტო, 1995 

(ii) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 26 ივნისი, 1997 

(iii) საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, 8 მაისი, 2007 

(iv) საქართველოს კანონი ნოტარიატის შესახებ, 4 დეკემბერი, 2009   

(v) საქართველოს კანონი სახელმწიფო ქონების შესახებ, 21 ივლისი, 2010 

(vi) საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების 

შესახებ, 22 მარტი, 1996 

(vii) საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 

უფლების აღიარების შესახებ, 11 ივლისი, 2007 

(viii) საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ (No820 –Iis), 19 დეკემბერი, 2008 

(ix) საქართველოს კანონი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის 

საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ, 23 ივლისი, 1999 

(x) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, 14 ნოემბერი, 1997 

მოქმედი კანონები ითვალისწინებს, რომ დაკარგული აქტივების,  მიწის, ნაგებობების, ხეებისა და 

ნათესების ჩათვლით, კომპენსაცია უნდა ეფუძნებოდეს არსებულ საბაზრო ღირებულებას, 

ამორტიზაციის გარეშე. საერთო ჯამში, ზემოხსენებული კანონები/ნორმების მიხედვით 

ჩანაცვლების ღირებულების კომპენსაცია საბაზრო ღირებულების საფუძველზე რაციონალურია და 

სამართლებრივად მისაღებია. კანონით ასევე განსაზღვრულია კომპენსაციაზე უფლებამოსილი 

ზარალის ტიპები და მითითებულია, რომ კომპენსაციის გაცემა ხდება როგორც ფიზიკური 

აქტივების, ისე შემოსავლის დაკარგვისას. საბოლოოდ, ეს კანონები ძლიერ ამახვილებენ 

ყურადღებას კონსულტაციასა და შეტყობინებაზე, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფმა მოსახლეობამ მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში. წმინდა დანაკარგის დასაფარად 

კომპენსირებული იქნება შემოსავლის დაკარგვა მოსავლის დაკარგვის გამო და ბიზნესის დახურვა. 

ზემოთმოყვანილი კანონები და ნორმები საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას საკუთრების 

უფლების იურიდიული გამოყენების შემდეგი მექანიზმები: 
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საჭიროების შემთხვევაში, სამშენებლო  საქმიანობის  დაწყებამდე სერვიტუტის უფლების მოპოვება 

მიწის ნაკვეთის ექსპროპრიაციის გარეშე, მესაკუთრისათვის სათანადო კომპენსაციის გადახდის 

მეშვეობით (მესაკუთრესთან შეთანხმების ან სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე). 

”აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ” 

საქართველოს კანონის შესაბამისად, ექსპროპრიაციის გზით შესაძლებელია მიწაზე ან/და სხვა 

უძრავ ქონებაზე აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა, რაც 

ერთჯერადი უფლებაა და დასაშვებია სათანადო კომპენსაციის უზრუნველყოფით და მხოლოდ 

სასამართლოს  გადაწყვეტილების შესაბამისად.უპირველეს ყოვლისა, ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 

ინდივიდუალურ პირებთან მოლაპარაკებების გზით უნდა განხორციელდეს მცდელობები კერძო 

მიწების შესასყიდად. მოლაპარაკების ჩაშლის შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნას ”უცილებელი 

საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ” საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებული საკუთრების ჩამორთმევის პროცედურები.  და დაიწყოს 

ექსპროპრიაციის პროცესი.  

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ,,აუცილებელი საზოგადოებრივი 

საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭება ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე და სასამართლოს გადაწყვეტილებით. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება 

აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის ექსპროპრიაციის გარდაუვალობა და სუბიექტი, 

რომელსაც შეიძლება მიენიჭოს ექსპროპრიაციის უფლება. 

ექსპროპრიაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ სასამართლო. სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით დგინდება  სახელმწიფო  ორგანო  ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანო ან/და საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ენიჭება 

ექსპროპრიაციის უფლება. სასამართლოს გადაწყვეტილება აგრეთვე უნდა შეიცავდეს 

საექსპროპრიაციო ქონების დეტალურ აღწერას და შესაბამის მითითებას მესაკუთრის სათანადო 

კომპენსაციით უზრუნველყოფის აუცილებლობის თაობაზე. 

ყველა მესაკუთრეს, რომელთა ქონება ექვემდებარება ექსპროპრიაციას, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის შესაბამისი ბრძანების  გამოქვეყნების შემდეგ ექსპროპრიაციის 

უფლების მოპოვებით დაინტერესებული პირი აწვდის ინფორმაციას, რომელიც ქვეყნდება 

ცენტრალურ და შესაბამის ადგილობრივ პრესაში. ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს პროექტისა და 

მისი განხორციელების ფარგლების, აგრეთვე ტერიტორიისა და, სავარაუდოდ, საექსპროპრიაციო 

ქონების მოკლე აღწერას   

4.2.2 მსოფლიო ბანკის (WB) და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) არანებაყოფლობითი 

განსახლების პოლიტიკა 

მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის არანებაყოფლობით განსახლებასთან 

დაკავშირებული პოლიტიკის სამი მნიშვნელოვანი ელემენტია (ი) დაკარგული საკუთრების, 

საარსებო წყაროს და “შემოსავლის ადგილმონაცვლეობის” კომპენსაცია; (იი) ფიზიკურ 

გადაადგილებაში დახმარების გაწევა, მათ შორის ახალი განსახლების ადგილის უზრუნველყოფა 

სათანაადო ინფრასტრუქტურით და მომსახურებით; და (იიი) რეაბილიტაციაში დახმარება, 

იმისათვის რომ მიღწეული იქნას კეთილდღეობის სულ მცირე იგივე დონე როგორიც არსებობდა 

პროექტის გარეშე. აზიის განვითარების ბანკისა და მსოფლიო ბანკის ნებისმიერი სახის ოპერაცია, 

რომელიც საჭიროებს არანებაყოფლობით განსახლებას, განსახლების დაგეგმვა არის პროექტის 

განუყოფელი ნაწილი, პროექტის მიმდინარეობის ადრეული ეტაპიდან მოყოლებული შემდეგი 
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პრინციპები უნდა იქნას გათვალისწინებული: 

(i) არანებაყოფლობითი განსახლება აცილებული ან მინიმუმამდე დაყვანილი უნდა იქნას. 

(ii) კომპენსაციის/რეაბილიტაციის პირობებმა უნდა უზრუნველყოს ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირების პროექტამდელი საარსებო საშუალებების შენარჩუნება. 

(iii) ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები (AP) სრულად ინფორმირებულნი უნდა იყონ RAP –

ის საკომპენსაციო ვარიანტების შესახებ. 

(iv) (შეძლებისდაგვარად გამოყენებული/მხარდაჭერილი უნდა იქნას ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი მოსახლეობის სოციო-კულტურული დაწესებულებები. 

(v)  კომპენსაცია გაიცემა მამაკაცებისა და ქალების თანაბრად გათვალისწინებით. 

(vi) არაფორმალურ მოსახლეობას ასევე მიეცემა კომპენსაცია/რეაბილიტაცია. 

(vii)  განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შინამეურნეობებს ქალი მარჩენალით, 

ასევე სხვა მოწყლვად ჯგუფებს, როგორიცაა მკვიდრი მოსახლეობა, და სათანადო 

დახმარება უნდა იქნას უზრუნველყოფილი მათი სტატუსის ასამაღლებლად. 

(viii)RAP უნდა მომზადდეს და განხორციელდეს, როგორც პროექტის ნაწილი, ხოლო 

კომპენსაციის სრული ხარჯი შეტანილი უნდა იქნას პროექტის მოგება-დანახარჯებში. 

(ix) კომპენსაციისა და განსახლების სუბსიდიები სრულად უნდა იქნას უზრუნველყოფილი 

მშენებლობისათვის მიჩენილი მიწის ზოლის გაწმენდამდე/გრუნტის მოსწორებამდე 

და ნგრევამდე. 

4.2.3 WB-ის პოლიტიკის შედარება საქართველოს კანონებთან და ნორმებთან 

ზოგადად, საქართველოს კანონმდებლობა ადეკვატურად ასახავს WB OP 4.12 და ADB–ის 

განსახლების პოლიტიკის ძირითად პირობებს, მაგრამ არსებობს მცირედი განსხვავებაც. ყველაზე 

მნიშვნელოვან განსხვავებას წარმოადგენს ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში 

ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ფორმალური საკუთრების უფლებაზე და იმაზე, თუ როგორ 

უნდა განხორციელდეს/კომპენსირდეს საკუთრების შესყიდვა საზოგადოებრივი 

დანიშნულებისათვის. WB/ADB–ის პოლიტიკის შემთხვევაში კი ყურადღება გამახვილებულია 

ორივეზე - კომპენსაციასა და საარსებო საშუალებების რეაბილიტაციაზე, როგორც დაზარალებულ 

პირებზე ისე  დაზარალებულ ოჯახებზე. ამის გამო, WB/ADB-ს პოლიტიკა ავლებს საქართველოს 

კანონმდებლობას დამატებითი მოთხოვნებით დაკავშირებულს: (ი) მიმდინარე ეკონომიკური 

რეაბილიტაცია ყველა დაზარალებული პირისა და დაზარალებული ოჯახისა (მათ შორის ის, ვისაც 

არ აქვს იურიდიული უფლება მონაწილეობა მიიღოს პროექტში); (იი) კომპენსირება დაკარგული 

ბიზნესისა და შემოსავლების; 

სპეციალური სარეაბილიტაციო შეღავათები მოიცავს დაზარალებული პირებისა და 

დაზარალებული ოჯახების ხარჯებს განსახლების პროცესში ან მოიცავს დამატებით დახმარებას 

მწვავე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისათვის ან სოციალურად დაუცველთათვის. ასევე, 

საქართველოს კანონმდებლობა არ საჭიროებს რაიმე კონკრეტულ ღონისძიებას, რომ მომზადდეს 

RAP-ზე დაფუძნებული ფართო საჯარო კონსულტაციები. განსხვავებები საქართველოს კანონსა და 

WB/ADB-ის პოლიტიკას შორის ასახულია ცხრილში 17. 
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ცხრილი 17: LAR-ზე შემუშავებული საქართველოს კანონების და WB-ის განსახლების პოლიტიკის 

შედარება 

საქართველოს კანონები და ნორმები WB OP 4.12

მიწის კომპენსაცია მხოლოდ კანონიერი 

მესაკუთრეებისათვის. პრაქტიკაში ლეგალიზაციაზე

უფლებამოსილი მიწის მესაკუთრეები ასევე იღებენ

კომპენსაციას მას შემდეგ რაც მათზე გაიცემა სათანადო

დოკუმენტები.

მიწის თვითნებურად დამკავებელ 

მოსარგებლეს ასევე  მიეცემა  გარკვეული 

სახის კომპენსაცია/რეაბილიტაცია. 

მხოლოდ რეგისტრირებული სახლები/შენობები იქნება

კომპენსირებული პროექტის მიერ მიყენებული

ზიანის/ნგრევის შემთხვევაში

ზემოქმედების  ქვეშ  მყოფი ყველა 

შენობა/ნაგებობა იქნება კომპენსირებული 

პროექტის მიერ მიყენებული ზიანის/ნგრევის 

შემთხვევაში 

მოსავლის დანაკარგის კომპენსირება მხოლოდ

საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის

მესაკუთრეებისათვის.

მოსავლის დანაკარგის კომპენსირება მიწის 

მესაკუთრეების, მოიჯარეებისა და 

მეწილეებისათვის მიუხედავად იმისა 

რეგისტრირებულნი არიან თუ არა 

ოფიციალურად (შესაბამის 

მარეგისტრირებელ ორგანოში) 

სასამართლო პროცესამდე პროექტის განმახორციელებელი

ადმინისტრაციული ორგანო ერთადერთი ინსტანციაა,

რომელიც განიხილავს დავებს და საჩივრებს ზემოქმედების

ქვეშ მყოფი ქონების კომპენსაციის შეფასებასა და

რაოდენობრივად განსაზღვრასთან დაკავშირებით. განხილვა

ხდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით

განსაზღვრული ფორმალური პროცედურის (წესის)

შესაბამისად. არ არსებობს დავების არაფორმალური

მოგვარების მექანიზმი ადგილობრივ დონეზე საზოგადოების

მონაწილეობით.

საჩივრები და პრეტენზიები 

არაფორმალურად განიხილება  

საზოგადოების მონაწილეობით  საჩივრების 

დაკმაყოფილების  კომისიის ფარგლებში. 

ხსენებული კომისია არაფორმალური 

ორგანოა რომლის შემადგენლობაში შედიან

  ადგილობრივი მმართველობის, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები და/ან 

ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები. 

LAR–თან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები განიხილება

მხოლოდ მიწის მესაკუთრეებსა და მიწის შემსყიდველ

ორგანოებს შორის.

ინფორმაცია რაოდენობრივად 

განსაზღვრის,ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

აქტივების ღირებულების, 

უფლებამოსილების, და 

კომპენსაციის/ფინანსური დახმარების 

თანხების შესახებ ზემოქმედების ქვეშ  მყოფ  

მოსახლეობას შეფასებამდე მიეწოდება. 

გათვალისწინებული არ არის შემოსავლის/შემოსავლის

წყაროს რეაბილიტაცია, ფულადი დახმარება დაზარალებული

ან მოწყლვადი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობისათვის

ან განსახლების ხარჯები

IFI–ის პოლიტიკა ითვალისწინებს 

შემოსავლის/შემოსავლის წყაროს, 

სერიოზული დანაკარგის და ასევე 

განსახლების ხარჯების რეაბილიტაციას. 

არსებობს APს უზრუნველყოფის კონსულტაციები, მაგრამ 

არ არსებობს კონკრეტული გეგმა საქართველოს 

კანონმდებლობით, საჯარო კონსულტაციების ფარგლებში. 

საჯარო განხილვა და მონაწილეობა 

განუყოფელი  ნაწილია საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტების პოლიტიკის,  

როგორც უწყვეტი პროცესის კონცეფციის 

მომზადება, განხორციელება და საბოლოოდ 

განხორციელების შემდგომი პერიოდი. 

საქართველოს კანონმდებლობასა და WB–ის პოლიტიკას შორის შეუთავსებლობის 

გამოსასწორებლად საგზაო დეპარტამენტმა პროექტისათვის  მოამზადა განსახლების პოლიტიკის  

ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც მთავრობის მიერ დამტკიცდა და ამის შემდეგ განიხილება 

ინსტრუმენტად, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების მიერ 
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დაკარგული ყველა ქონების ჩანაცვლების ღირებულებით კომპენსაცია, არალეგალიზებული 

მოსახლეობის რეაბილიტაცია, და სუბსიდიებისა და ფულადი დახმარების ეზრუნველყოფა იმ 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ოჯახებისათვის, რომლებიც დაექვემდებარებიან გადაადგილებას, 

ბიზნესის შეჩერებას ან დაკარგვას და/ან განიცდიან მნიშვნელოვან ზარალს.   

4.2.4 პროექტისათვის მიღებული განსახლების პოლიტიკა და პრინციპები 

პროექტისათვის განსახლების პოლიტიკა შემდეგნაირად შემუშავდა: (ა) ყველა ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირის გათვალისწინება მიწის მფლობელობის სტატუსის ან აქტივების რეგისტრაციის 

მიუხედავად, (ბ) დაკარგული აქტივების კომპენსაცია და (გ) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირების ყველა კატეგორიის საარსებო წყაროს აღდგენა ან გაუმჯობესება. საპროექტო 

ღონისძიებების შედეგად ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა ოჯახი/პირი მიიღებს ნაღდი 

ფულის კომპენსაციას ჩანაცვლების სრული ღირებულებით მიწის ან სხვა აქტივების დანაკარგზე, 

რაც საკუთრების ჩამორთმევისას არსებული საბაზრო ფასის შესაბამისად გაიცემა.  გატარდება 

დამატებითი ღონისძიებები მშენებლობის პერიოდში ზიანის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით. 

ამრიგად, ფიზიკურად გადასაადგილებელი და ეკონომიკური ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

ოჯახები მიიღებენ სათანადო კომპენსაციას, დახმარებას გადაადგილებაში და დახმარებას  

შემდეგი სახელმძღვანელო პრინციპებისა და პოლიტიკის შესაბამისად, რაც ასევე შეადგენს 

პროგრამის განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის (RPF) ნაწილს, საქართველოს 

კანონმდებლობის და მსოფლიო ბანკის OP 4.12ის გათვალისწინებით.   

4.2.5 მიწის შესყიდვის პროცესი 

საქართველოში მიწის შესყიდვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კერძო საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთის სრული და ზუსტი რეგისტრაცია წარმოადგენს აუცილებელ 

წინაპირობას ინფრასტრუქტურული პროექტების განმხორციელებელი ორგანიზაციების მიერ  

პროექტისათვის საჭირო მიწის შესასყიდად. ავტომაგისტრალის მშენებლობისთვის, საქართველოს 

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი შეისყიდის კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწას მოლაპარაკებების გზით, 

რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან (მათ შორის, კანონიერი 

მფლობელობის არ მქონე პირების ჩათვლით) გამართულ არაფორმალური ხასიათის 

კონსულტაციებზე დაყრდნობით. მოლაპარაკებების დროს შეთავაზებული იქნება მიწის და/ან სხვა 

აქტივების ადეკვატური და სამართლიანი ფასი. საქართველოს რეგიონალური განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან მოლაპარაკებების პროცესში რისკების ღია განხილვებს და 

ყოველ ღონეს იხმარს გარიგებებში წარმატების მისაღწევად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მოლაპარაკებები მარცხით დასრულდება, მიწის ექსპროპრიაციისთვის გამოყენებულ იქნება 

ქონების ექსპროპრიაციის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობა (“ემინენ დომეინის წესი”).. 

წინამდენარე დოკუმენტის დანართს წარმოადგენს მიწის შესყიდვის გეგმა, კომპენსაციის შეფასება 

და ინდივიდუალური ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების 

უფლებამოსილების უწყისი “შესყიდვის და კომპენსაციის სქემის”. შესყიდვის და კომპენსაციის 

სქემა წარმოადგენს გეგმის განხორციელების დეტალურ პროგრამას მიწის შესყიდვის და 

განსახლების ჩარჩო დოკუმენტის მსოფლიო ბანკის OP 4.12-ისა არანებაყოფლობითი განსახლების 

პოლიტიკის შესაბამისად. 

შესყიდვის და კომპენსაციის სქემის მიხედვით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

განსახლების სამსახური, რომელსაც ეხმარება LAR გუნდი, რაიონულ დონეზე მოლაპარაკებებს 

გამართავს თითოეულ ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირთან კომპენსაციის 

ტარიფების თაობაზე. წარმატებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში, შესყიდული მიწის 

ნაკვეთების ლეგალიზებულ მფლობელებთან ხელი მოეწერება მიწის შესყიდვის ხელშეკრულებებს 

და არაკანონიერ ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან ხელი მოეწერება  
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ქონებისა  და შემოსავლის კომპენსაცია/რეაბილიტაციაზე უფლებამოსილების ხელშეკრულებას. 

ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების ნებისმიერი საჩივარი გადაწყვეტილი 

იქნება პროექტის დადგენილი საჩივრების განხილვისა და გადაწყვეტის მექანიზმით. 

იმ შემთხვევაში, თუ მოლაპარაკებები მარცხით დასრულდება საჩივრების გადაწყვეტის მექანიზმის  

ჩართვის მიუხედავად, ექსპროპრიაციის პროცესისთვის ინიციაციის მიზნით საქართველოს 

რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტმენტი მიმართავს რაიონულ სასამართლოს. 

საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი ახალ რუკებს და აზომვით ნახაზებს, რომელიც საჭიროა მიწაზე და მასთან 

დაკავშირებულ უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის, მიაწვდის 

დაინტერესებულ “დაკანონებად” მფლობელებს (მესაკუთრეებს, რომლებსაც არა აქვთ 

რეგისტრირებული ქონება, მაგრამ გააჩნიათ დარეგისტრირებისათვის აუცილებელი იურიდიული 

საფუძველი). პროცესი გაგრძელდება გამგეობის მიერ ამ რუკების შესაბამისი მფლობელობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების დამოწმებით და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

რაიონულ სარეგისტრაციო ოფისში საბოლოოდ დარეგისტრირდება მესაკუთრეობის უფლება 

პროექტის კომპენსაციის გაცემამდე. დაკანონებადი მფლობელების ლეგალიზაციის დეტალური 

პროცედურები მოცემულია დანართში .  

4.3 უფლებამოსილება კომპენსაციაზე და უფლებამოსილებათა უწყისი 

4.3.1 უფლებამოსილება 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები (AP), რომლებსაც კომპენსაცია ან სულ მცირე, 

რეაბილიტაცია ეკუთვნით პროექტში გაწერილი პირობების შესაბამისად: 

(i) ყველა AP, რომელიც კარგავს დაკანონებულ ან მიწათსარგებლობის ტრადიციული 

უფლების მიწაზე უფლებებს, დაკანონებადი ან იურიდიული სტატუსის არმქონე; 

(ii) მოიჯარეები და მოსავლის თანამეწილეები განურჩევლად მათი რეგისტრაციისა; 

(iii) ნაგებობების, კულტურების, მცენარეების ან მიწასთან დაკავშირებული სხვა ობიექტის 

მესაკუთრეები; 

(iv) AP-ები, რომლებიც კარგავენ ბიზნესს, შემოსავალს და ხელფასებს.  

უფლებამოსილების საკითხი პროექტის ფარგლებში მიწის კომპენსაციაზე შემდეგი სახით არის 

განსაზღვრული: 

 ყველა დაზარალებული პირი მთლიანად ანაზღაურდება 

 მესაკუთრეები, რომელთაც დარეგისტრირებული აქვთ მიწაზე საკუთრების უფლება, მიიღებენ 

დაკარგული მიწის, ქონების და შემოსავლის სრულ კომპენსაციას 

 მესაკუთრეები, რომელთაც დარეგისტრირებული არა აქვთ მიწაზე საკუთრების უფლება, მაგრამ 

გააჩნიათ მიწის დაკანონებისათვის იურიდიული საფუძვლები (ლეგალიზებადი 

მესაკუთრეები), ჯერ გაივლიან ლეგალიზების ყველა კანონიერ პროცედურას, მათი მიწაზე 

საკუთრების უფლება დარეგისტრირდება საჯარო რეესტრში და ამის შემდეგ ისინი მიიღებენ 

მიიღებენ დაკარგული მიწის, ქონების და შემოსავლის სრულ კომპენსაციას 

 მიწის თვითნებური დამკავებლების შემთხვევაში, რომელთაც არა აქვთ მიწის დაკანონები 

იურიდიული საფუძვლები, არ მოხდება ბათ მიერ გამოყენებულ მიწაზე საკუთრების უფლების 

რეგისტრაცია და მიწის საკომპენსაციო ღირებულების გადახდა. მიუხედავად ამისა, მიწის 

უკანონო მოსარგებლეები უფლებამოსილნი არიან მიიღონ დაკარგული ქონების, ხეების და 

მოსავლის კომპენსაცია 

 უფლება კომპენსაციაზე შემოფარგლული იქნება კონკრეტული ქვე-პროექტისათვის 

დადგენილი “ათვლის” თარიღით, როდესაც დაიწყება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

აღწერა და დეტალური აზომვითი გამოკვლევა. პირები, ვინც დასახლდება საპროექტო 

ტერიტორიაზე ამ თარიღის შემდეგ, არ მიიღებენ კომპენსაციას, თუმცა განხორციელდება მათი 

წინასწარი შეტყობინება, რომ დაცალონ საცხოვრებელი და განახორციელონ ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული ნაგებობების დემონტაჟი პროექტის  განხორციელებამდე. დაშლილი  ნაგებობების 
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მასალები არ დაექვემდებარება კონფისკაციას, ხოლო ეს პირები არ დაექვემდებარებიან რაიმე 

ჯარიმას ან სანქციას. 

4.3.2 უფლებამოსილებათა განსაზღვრა  

კომპენსაციის პირობები ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისათვის, რომელთაც დაკარგეს მიწა, 

სახლები, შემოსავალი და სარეაბილიტაციო სუბსიდიები მოიცავს ანაზღაურებას სამუდამო ან 

დროებითი მიწის დანაკარგისათვის, შენობების, ნათესებისა და ხეების დანაკარგისათვის და 

გადაადგილების სუბსიდიას, ასევე დახმარებას ბიზნესის დაკარგვის გამო საგადასახადო 

დეკლარაციის და/ან არსებული მინიმალური საბაზრო განაკვეთების საფუძველზე. აღნიშნული 

უფლებამოსილებები ქვემოთ არის მოყვანილი:  

 სასოფლო-სამეურნეო მიწისათვის გაიცემა ფულადი კომპენსაცია სრული ჩანაცვლებითი 

ღირებულებით. 10% და მეტი პროდუქტიული მიწის დაკარგვის შემთხვევაში, ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი პირები (მესაკუთრეები, მოიჯარეები, და მოსავლის მეწილეები) მიიღებენ 

დამატებით დახმარებას ძლიერი ზემოქმების გამო, რაც უდრის 2 წლის მოსავალს 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწიდან ან 3-ჯერ საარსებო მინიმუმის თვიური განაკვეთის 

ოდენობას 5 სულიანი ოჯახისათვის, იმ შემთხვეებში, როდესაც შემოსავლის ოდენობით 

კომპენსირება არარელევანტურია. ლეგალიზებადი მესაკუთრეებისათვის მოხდება 

საკუთრებაზე  მათი  უფლების დარეგისტრირება და ამის შემდეგ მათ გადაეხდებათ 

კომპენსაცია ისევე, როგორც სრული რეგისტრაციის მქონე მესაკუთრეებს. ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი, მიწის არალეგალიზებადი მოსარგებლეები, თუ ისინი კარგავენ მათ განკარგვაში მყოფ 

ერთადერთ მიწის ნაკვეთს, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახის შემოსავლის ძირითად წილს, 

მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას გადასახლებისათვის, რაც შეადგენს საარსებო 

მინიმუმს ხუთწევრიან ოჯახზე ერთ წელზე გადაანგარიშებით (12 ხ 297 = 3564 ლარი). იმ 

შემთხვევაში თუ მიწის ნარჩენი ნაკვეთი გამოუსადეგარი ხდება მისასვლელი გზის 

არარსებობის მიზეზით ან მისი სოფლის მეურნეობის ან სხვა დანიშნულებით გამოყენების 

შეუძლებლობის გამო, მიწის ეს ნაკვეთიც შესყიდულ უნდა იქნას, თუ მესაკუთრე ასე ისურვებს. 

 არასასოფლო-სამეურნეო მიწისათვის კანონიერ (რეგისტრირებულ) მესაკუთრეთათვის 

ფულადი კომპენსაცია განხორციელდება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით მიმდინარე 

საბაზრო ფასის შესაბამისად, ტრანზაქციის გადასახადებისა და  ამორტიზაციის  ღირებულების 

გამოკლების გარეშე. ლეგალიზებადი მესაკუთრეებისათვის მოხდება საკუთრებაზე  მათი  

უფლების  დარეგისტრირება  და  ამის  შემდეგ  მათ გადაეხდებათ კომპენსაცია ისევე, როგორც 

სრული რეგისტრაციის მქონე მესაკუთრეებს. ზემოქმედების ქვეშ მყოფი, მიწის 

არალეგალიზებადი მოსარგებლეები, თუ ისინი კარგავენ მათ განკარგვაში მყოფ ერთადერთ 

მიწის ნაკვეთს, რომელიც გამოყენებულია საცხოვრებლად ან რომელიც უზრუნველყოფს 

ოჯახის შემოსავლის ძირითად წილს, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 

გადასახლებისათვის, რაც შეადგენს საარსებო მინიმუმს ხუთწევრიან ოჯახზე ერთ წელზე 

გადაანგარიშებით. 

 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სახლებისა და შენობა-ნაგებობების კომპენსაცია 

განხორციელდება მთლიანი შენობის სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით, ტრანზაქციის 

გადასახადებისა და ამორტიზაციის ღირებულების დაქვითვის გარეშე, მიუხედავად  

ზემოქმედების  ქვეშ მოქცეული მიწის რეგისტრაციის სტატუსისა. შენობა-ნაგებობების დაშლი 

შემდეგ დარჩენილი სამშენებლო მასალები ითვლება მფლობელის საკუთრებად. 

 (ერთწლიანი კულტურები: მიწებზე, რომლებზეც ბოლო წლების განმავლობაში 

პერმანენტულად მოჰყავდათ ერთწლიანი კულტურები, კომპენსაცია გადაიხდება უპირობოდ, 

იმისდა მიუხედავად არის თუ არა უკვე დათესილი კულტურა და მოასწრებს თუ არა მოსავლის 

აღებას მისი მფლობელი. ფულადი კომპენსაცია გადაიხდება მიმდინარე საბაზრო ფასით 1 წლის 

მოსავლის ღირებულებით,. მოსავლის კომპენსაცია მიეცემათ მიწის მესაკუთრეებსა და 

მოიჯარეებს, მათი კონკრეტული წილობრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე. 

 ხეები: კომპენსაცია ნაღდ ფულში საბაზრო განაკვეთით ხეების ტიპის, ასაკის, და 

პროდუქტიულობის საფუძველზე. 
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 ბიზნესები: ბიზნესის სამუდამოდ დაკარგვის შემთხვევაში ფულადი ანაზღაურება 1 წლის 

წმინდა შემოსავლის ოდენობით, საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემთა საფუძველზე ან მისი 

არარსებობის შემთხვევაში, მინიმალური ხელფასის ოდენობით;  ბიზნესის დროებით 

დაკარგვის შემთხვევაში ფულადი ანაზღაურება შეჩერებული ბიზნესის თვეების წმინდა 

შემოსავლის ოდენობით 1 წლამდე პერიოდისათვის. შემოსავალი დაიანგარიშება საგადასახადო 

დეკლარაციის ან მისი არარსებობის შემთხვევაში, ოფიციალური საარსებო მინიმუმის 

საფუძველზე. 

 დაკარგული სამუშაო და ხელფასი: თუ თანამშრომლები ან დაქირავებული პერსონალი კარგავს 

შემოსავალს (ხელფასს) პროექტის განხორციელების გამო, მათ ასეთ შემთხვევაში გადაეხდებათ 

კომპენსაცია 3 თვის საარსებო მინიმუმის ოდენობით. 

 იძულებითი ადგილმონაცვლეობის სუბსიდია: ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ის პირები, 

რომლებიც ექვემდებარებიან ფიზიკურ ადგილმონაცვლეობას (საცხოვრებლის ან ბიზნესის 

ადგილის შეცლას), მიიღებენ გადაადგილების სუბსიდიას, რაც საკმარისი იქნება 

ტრანსპორტირებისა და საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად 3 თვის განმავლობაში. 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარეაბილიტაციო დახმარება: სოციალურად დაუცველი 

ოჯახები (ღატაკი ოჯახები; შინამეურნეობები, რომლებსაც შრომისუნარიანი კაცის გარეშე 

დარჩენილი ქალი უძღვება; მარჩენალის გარეშე დარჩენილი ინვალიდი ან საპენსიო ასაკის 

პირებისგან შემდგარი ღარიბი ოჯახები) მიიღებენ ფულად დახმარებას  3  თვის საარსებო 

მინიმუმის ოდენობით და დასაქმების პრიორიტეტულობას პროექტთან დაკავშირებულ 

სამუშაოზე. 

 სარეაბილიტაციო დახმარება მწვავე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ოჯახებისათვის. ოჯახები, 

რომლებიც კარგავენ სასოფლო-სამეურნეო მიწის 10%-ზე მეტს ან შემოსავლის 10%-ზე მეტს, 

მიიღებენ შემწეობას, როგორც მწვავე ზემოქმედებას დაქვემდებარებული ოჯახები. 

სასოფლოსამეურნეო მიწის კარგვის შემთხვევაში, მწვავე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის 

მფლობელები და/ან მოსარგებლეები მიიღებენ დამატებით  ფულად დახმარებას, რომელიც 

ტოლია ერთწლიანი კულტურების 2 წლის დაკარგული მოსავლის ღირებულების, ან, თუ ეს 

ღირებულება ნაკლებია 3 თვის საარსებო მინიმუმის ოდენობაზე, მაშინ – 3 თვის საარსებო 

მინიმუმს. არასასოფლო-სამეურნეო შემოსავლის წყაროს დაკარგვის შემთხვევაში, მწვავე 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახები მიიღებენ სარეაბილიტაციო თანხას 3 თვის საარსებო 

მინიმუმის ოდენობით. საარსებო მინიმუმი გაითვლება 5 წევრიანი ოჯახისათვის და 2016 წლის 

დეკემბრის მონაცემებით შეადგენს 321,6 ლარს. 

 კომუნალური ინფრასტუქტურა და ერთობლივ სარგებლობაში მყოფი ობიექტები სრულად 

იქნება რეაბილიტირებული  პროექტის  ფარგლებში, რათა არ მოხდეს მათი ფუნქციონირების 

შეფერხება. 

ზემოქმედება მშენებლობის პროცესში: 

 დროებითი ზემოქმედება მშენებლობის პროცესში. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო 

მიწის ნაკვეთების დროებითი გამოყენების უფლება მოპოვებულ უნდა იქნას მშენებელი 

კომპანიის მიერ მიწის მფლობელთან მოლაპარაკების საფუძველზე (მაგ. ნებაყოფლობითი 

ყიდვა- გაყიდვის ან არენდის საფუძველზე). მიწის დროებითი გამოყენების მაქსიმალური ვადა 

განსაზღვრულია, როგორც 2  წელი.  საკომპენსაციო თანხა არ შეიძლება შეადგენდეს დროებით 

ხმარებაში აღებულ მიწის ნაკვეთზე ერთწლიანი კულტურების 4 წლის მოსავალის საბაზრო 

ფასზე ნაკლები. სევე, აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მიწა 

მფლობელს დაუბრუნდეს პირვანდელ მდგომარეობაში (გაწმენდილი და რეკულტივირებული). 

4.3.3 კომპენსაციაზე უფლებამოსილების მატრიცა 

პროექტის ფარგლებში შემავალი ვალდებულებები კომპენსაციაზე უფლებამოსილებების და 

ასანაზღაურებელი კომპენსაციის მატრიცის შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს 

კანონებისა და ნორმების და მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პირობების შესაბამისად. კომპენსაციის 

მიღების უფლებამოსილებათა მატრიცა მოცემულია 18 ცხრილში. 
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ცხრილი 18: კომპენსაციაზე უფლებამოსილების მატრიცა 

დანაკარგის ტიპი გამოყენება

ზემოქმედების არეალში

მოქცეული ოჯახები და

პირები
კომპენსაციაზე უფლებამოსილება

მიწა

სასოფლოსამეურნეო

მიწის სამუდამოდ

დაკარგვა

ზემოქმედების

არეალში

მოქცეული

ოჯახები (PAH),

რომლებიც

კარგავენ სასოფლო-

სამეურნეო მიწას,

მიუხედავად იმისა

თუ რა სიმძაფრისაა

ზემოქმედება

მესაკუთრე სრული

რეგისტრაციით

ჩანაცვლების ღირებულების სრული

ოდენობის ნაღდი ფულით კომპენსაცია, ან

შეძლებისდაგვარად მიწის ნაკვეთის

გადაცვლა სხვა მსგავსი ღირებულების

ნაკვეთზე ზემოქმედების არეალში

მოქცეული პირისთვის (AP) მისაღებ

ადგილას. ამ პროგრამისათვის შერჩეული

ვარიანტია ნაღდი ფულით კომპენსაციის

გადახდა. თუ ნაკვეთის დარჩენილი

ნაწილი გამოუსადეგარი ხდება, პროექტი

მთლიანად შეიძენს ნაკვეთს, თუ AP ასე

ისურვებს.

მესაკუთრე, რომლის

უფლებაც დაკანონებადია

ამ პირების უფლებები დაკანონებული

იქნება და რეგისტრაციის შემდეგ ისინი

მიიღებენ ნაღდი ფულით კომპენსაციას

ჩანაცვლების ღირებულების სრული

ოდენობით.

მოიჯარე/დამქირავებელი დახმარება სამი თვის იჯარის ოდენობით

მიწის

ფლობაზე/საკუთრ

ებაზე შეზღუდვის

დაწესებასერვიტუტი

თ დატვირთვა

ზემოქმედების

არეალში

მოქცეული

ოჯახები (PAH)

მესაკუთრე სრული

რეგისტრაციით; მესაკუთრე,

რომლის უფლებაც

დაკანონებადია

მიწის მესაკუთრეს გადაეხდება

კომპენსაცია სერვიტუტით (სარგებლობის

უფლების შეზღუდვით) დატვირთულ

მიწაზე მშენებლობისა და ექპლუატაციის

პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო

საქმიანობის შეფერხებისა და მიწის

მოცდენისათვის, ასევე ნარგავების,

სასოფლო-სამეუნეო კულტურებისა და/ან

უძრავი ქონებისათვის.

შენობა-ნაგებობები

საცხოვრებელი და

არასაცხოვრებელი

ნაგებობები/ ქონება

ყველა ზემოქმედების ქვეშ

მყოფი ოჯახი მათი კანონიერი

საკუთრების/რეგისტრაციის

სტატუსის მიუხედავად

(დაკანონებადი და მიწის

თვითნებურად დამკავებელი

მოსარგებლეების ჩათვლით)

ყველა ზემოქმედება ჩაითვლება სრულ

ზემოქმედებად მისი ფაქტიური

პროცენტული ოდენობის მიუხედავად.

გაიცემა კომპენსაცია ნაღდი ფულით

ჩანაცვლების ღირებულების სრული

ოდენობით, რომელსაც არ აკლდება

ამორტიზაციისა და ტრანზაქციის ხარჯები.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის და საზოგადოებრივი რესურსების დანაკარგი
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საზოგადოებრივი

რესურსების

დანაკარგი

თემის/სახელმწიფო

საკუთრება

საზოგადოებრივი/

სახელმწიფო

სტრუქტურების რეკონსტრუქცია

საზოგადოებასთან კონსულტაციებით და

მათი ფუნქციების აღდგენა

შემოსავლის და საარსებო საშუალებების დანაკარგი

ნათესები, ერთწლიანი

კულტურები

დათესილ

კულტურებზე

ზემოქმედება ან

დასათესი

კულტურებიდან

მისაღები

შემოსავლის

დაკარგვა**

ზემოქმედების არეალში

მოქცეული ყველა ოჯახი

მათი სტატუსის მიუხედავად

(დაკანონებადი

მფლობელების და მიწის

თვითნებუად დამკავებელი

პირების ჩათვლით)

გაიცემა კომპენსაცია ნაღდი ფულით,

რომლის ოდენობაც ფაქტიური ან

დაგეგმილი მოსავლის საერთო საბაზრო

ღირებულებას უტოლდება. კომპენსაცია

გაიცემა მიუხედავად იმისა ზემოქმედების

მომენტისათვის მოსავალი ფაქტიურად

აღებული იქნა, თუ არა.

ხეები ზემოქმედების ქვეშ

მოქცეული ხეები

ზემოქმედების ქვეშ

მოქცეული ყველა ოჯახი

მათი სტატუსის მიუხედავად

(დაკანონებადი

მფლობელების და მიწის

თვითნებურად დამკავებელი

პირების ჩათვლით)

გაიცემა კომპენსაცია ნაღდი ფულით

საბაზრო ღირებულების საფუძველზე

ხეების ტიპის, ასაკის და საწარმოო

ღირებულების მიხედვით

დახმარებები

ძლიერი ზემოქმედება >10% შემოსავლის

დაკარგვა

ყველა ძლიერი

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი

ოჯახი, რომელიც მიწის 10%-

ზე მეტს კარგავს (მიწის

თვითნებურად

დამკავებელი

მოსარგებლეების ჩათვლით)

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის

შემოსავალი: 2 წლის მოსავალი

ზემოქმედების არეალში მოქცეული

მიწიდან სხვა შემოსავალი: დამატებითი

კომპენსაცია 3 თვის საარსებო მინიმუმი

ოდენობით, ანუ 321,6 ლარი თვეში x 3 თვე

=964,8 ლარი ოჯახზე)

გადასვლა /

გადანაცვლება

ტრანსპორტირების

და გარდამავალი

პერიოდის

დახმარება

ყველა ოჯახი, რომელიც

გადადის

დახმარება ტრანსპორტირებისა და

საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად

გარდამავალი 3 თვიანი პერიოდის

განმავლობაში, რომელიც უდრის

ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯების 200

ლარს + საარსებო მინიმუმი 321,6 ლარი

თვეში X 3 თვეზე = 1164,8 ლარი ოჯახზე
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მოწყლვადი

მოსახლეობის

დახმარება

სიღარიბის ზღვარს მიღმა

მცხოვრები ოჯახები

რომლებსაც ქალი, ინვალიდი

ან ხანდზამული ადამიანი

უძღვება

დახმარება 3 თვის საარსებო საარსებო

მინიმუმი ოდენობით და პრიორიტეტის

მინიჭება პროექტთან დაკავშირებულ

სამუშაოზე დასაქმებისას (321,6

ლარი/თვეში საარსებო მინიმუმი

X 3 თვეზე = 964,8 ლარი ოჯახზე)

დროებითი დანაკარგი

დროებითი

ზემოქმედება

მშენებლობის

პროცესში

ზემოქმედების ქვეშ

მოქცეული ყველა ოჯახი

სათანადო კომპენსაცია განისაზღვრება და

გაიცემა წინამდებარე RAP-ის საფუძველზე

მშენებლობის პროცესში. დროებითი

სარგებლობისათვის საჭირო მიწის

კომპენსირება უნდა უზრუნველყოს

კონტრაქტორმა ნებაყოფლობითი

მოლაპარაკებების საშუალებით

(მაგალითად, ყიდვის მსურველი –

გაყიდვის მსურველი). დროებითი

სარგებლობის მაქსიმალური ვადა არის 2

წელი. გადასახდელი კომპენსაციის

განაკვეთები არ უნდა იყოს ამ მიწაზე

მისაღები 4 წლის მოსავლის მიმდინარე

საბაზრო ფასზე ნაკლები. ასევე

აუცილებელია, რომ მიწა (ან სხვა აქტივები)

გაწმენდილი და აღდგენილი იქნეს

გამოყენების შემდეგ.

განსახლების

გაუთვალისწინებე ლი

ზემოქმედება, მისი

არსებობის

შემთხვევაში

ყველა ზემოქმედება,

რომელიც მოიცავს მიწის

დროებით ან მუდმივ წაღებას,

არ არის გათვალისწინებული

„საქართველოს

საავტომობილო გზების

დეპარტამენტის” და RAP

დოკუმენტებში და

დაკავშირებულია

კონტრაქტორის

საქმიანობასთან.

„საქართველოს საავტომობილო გზების

დეპარტამენტი” და კონტრაქტორი,

პროექტის პერიოდში მოაგვარებენ

განსახლების გაუთვალისწინებელ

ზემოქმედებას, შეამცირებენ

ზემოქმედებას/ გასცემენ კომპენსაციას.

*მინიმალური შემოსავალი გაანგარიშებულია ხუთსულიან ოჯახზე და წარმოადგენს 

ყოველთვიურად განხლებად მაჩვენებელს, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

განსაზღვრავს განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირების აღწერის დაწყების მომენტისათვის. 

** შემოსავალი, რომლის მიღებაც ნავარაუდევი იყო ზემოქმედების  ქვეშ  მოქცეული მიწიდან, 

რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში მუდმივად გამოიყენებოდა სასოფლო- სამეურნეო 

კულტურების წარმოებისათვის. თუ მიწა მუდმივად გამოიყენებოდა სასოფლო- სამეურნეო 

კულტურების წარმოებისათვის, მაგრამ ბოლო წელს, როდესაც განხორციელდა ზარალის 

ინვენტარიზაცია, ამ ნაკვეთზე არაფერი დათესილაი (მიწის დასვენების, ფერმერის ავადმყოფობის 

ან სხვა საპატიო მიზეზის გამო), ის მაინც მიჩნეული იქნება კულტურის დასათესად გამიზნულ 

მიწად და გაიცემა შესაბამისი კომპენსაცია 
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4.3.5 ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული და მოწყვლადი ოჯახების დახმარება 

სოციალურად დაუცველი ოჯახები მიიღებენ ფულად დახმარებას 3 თვის საარსებო მინიმუმის 

ოდენობით და დასაქმების პრიორიტეტულობას პროექტთან დაკავშირებულ სამუშაოზე. ოჯახები 

ჩაითვლებიან სოციალურად დაუცველად, თუ ისინი ოფიციალურად დარეგისტრირებული არიან 

სოციალური სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში, როგორც ღარიბი ოჯახები ან იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ოჯახს შრომისუნარიანი კაცის გარეშე დარჩენილი ქალი უძღვება. ინვალიდი ან საპენსიო 

ასაკის პირებისგან შემდგარი ოჯახები ჩაითვლებიან სოციალურად დაუცველად იმ შემთხვევაში, 

თუ ეს პირები შრომისუნარიანი მარჩენალის გარეშე არიან დარჩენილი და სოციალური სააგენტოს 

მონაცემთა ბაზებში ოჯახს აქვს დაბალი სარეიტინგო ქულები, რაც ოფიციალურად ადასტურებს, 

რომ ოჯახი ღარიბია. 

ეს ოჯახები მიიღებენ დახმარებას შემდეგი ოდენობით: 321,6 ლარი თვეში  3 თვე, რაც შეადგენს 

964,8 ლარს ჯამში. ოფიციალური მინიმალური ხელფასის არარსებობის პირობებში 

გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები ხუთწევრიანი 

ოჯახის საარსებო მინიმუმის შესახებ 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით). 

მწვავე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახები მიიღებენ სარეაბილიტაციო ფულად დახმარებას 

ორი წლის დაკარგული მოსავლის ღირებულების ოდენობით, ან 3 თვის საარსებო მინიმუმის 

ოდენობით, იმ შემთხვევებში, როდესაც მოსავლის დანაკარგით ზარალის შეფასება შეუსაბამოა 

(არასასოფლო-სამეურნეო შემოსავლის კარგვისას, ან როდესაც დაკარგული წლიური სასოფლო-

სამეურნეო შემოსავლის 2-ჯერადი ღირებულება ნაკლებია 3 თვის საარსებო მინიმუმზე). 

შესყიდული მიწის და ქონების/აქტივების შეფასების პრინციპები შემუშავდა არანებაყოფლობით 

განსახლებაზე მსოფლიო ბანკის OP 4.12-ისა პოლიტიკის შესაბამისად. ამ პოლიტიკის მიხედვით, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით, კერძო საკუთრების დაკარგვის 

სანაცვლოდ გადაადგილებული ადამიანების ყველა სახის დანაკარგი კომპენსირებული უნდა იქნას 

გადაადგილების სრული ანაზღაურებით, საკუთრების არსებული საბაზრო ღირებულების 

შესაბამისად. გადაადგილების ღირებულების დაანგარიშება დაფუძნებული იქნება (ი) საკუთრების 

უფლების ჩამორთმევის დროს არსებულ საბაზრო ღირებულებაზე, (იი) 

ტრანსაქციის/ლეგალიზების ღირებულებაზე, (იიი) გარდამავალი პერიოდის და აღდგენის (მიწის 

მომზადება და რეკონსტრუქცია) ღირებულებაზე და (ივ) სხვა შესაბამის გადახდებზე. 

პროექტისათვის გადაცემული ქონების კომპენსაციის სამართლიანი  ღირებულების  

განსაზღვრისათვის, შესყიდული ქონების ჩანაცვლებითი ღირებულების დასადგენად მსოფლიო 

ბანკის OP 4.12 პოლიტიკის შესაბამისად გამოყენებული იქნა სანიმუშო პრაქტიკის ამსახველი 

მაგალითები. 

ერთეული ტარიფის გამოთვლა ხდება არსებული საბაზრო ტარიფის გათვალისწინებით ისე, რომ 

გამოთვლილი ფასი  შეესაბამებოდეს  მიწის, დაკარგული ქონების და აშ. ჩანაცვლებით 

ღირებულებას. მიწის, ნაგებობების, შენობების, ხეების, მოსავლის და აშ. შესაფასებლად 

დაქირავებული იქნა გამოცდილი და რეგისტრირებული დამოუკიდებელი ადგილობრივი 

აუდიტორული კომპანია. შემფასებლის მიზანი იყო ადგილმდებარეობის მიხედვით მიწის და 

აქტივების თითოეული ტიპის შეფასების მომზადება. შეფასება გაკეთდა აღწერის და დეტალური 

აზომვითი სამუშაოების პარალელურად. შემფასებელმა კომპანიის ექსპერტებმა დანაკარგის 

თითოეული კატეგორიის ფიზიკური გადამოწმებისთვის ჩაატარეს ექსტენსიური საველე 

სამუშაოები. შეფასებისას, ექსპერტების ჯგუფმა მხედველობაში მიიღო მასალები ადრე 

ჩატარებული შეფასების ან შემდგარი გარიგებების შესახებ, როდესაც ეს ხელმისაწვდომი იყო, და 

ასევე გამოიყენეს საბაზრო კვლევის პერიოდულად გამოქვეყნებული მასალები. ერთეული ტარიფი 

გამოითვალა ამ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით. ამ ანგარიშში გამოყენებული ერთეული 

ტარიფები ეფუძნება აუდიტორული კომპანიის შეფასებას აქტივების გამოთვლის სტანდარტული 

მეთოდის გამოყენებით. 
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4.3.5 შეფასება და კომპენსაციის ტარიფები 

4.3.5.1 პრინციპები და მეთოდოლოგია 

ზეგავლენის ქვეშ მოყოლილი მიწის ფართობების ღირებულების დასადგენად გამოყენებული იქნა 

– საბაზრო ანუ გაყიდვების შედარების მეთოდი – რაც მოიცავს შესაფასებელი ობიექტის შედარებას 

სხვა ობიექტებთან, რომელთა საბაზრო ღირებულება ცნობილია (განხორციელებულია მიწის 

ყიდვა-გაყიდვა ან გამოცხადებულია გასაყიდად). 

შესაფასებელი მიწის ნაკვეთები მდებარეობს ხულოს რაიონში და მოიცავს შემდეგ ქალაქებსა და 

სოფლებს: ქალაქი ხულო, სოფლები: შანთაძეები, დიაკონიძეები, პაქსაძეები, დიოკნისი, 

ჯვარიქეთი, ტაბახმელა, შუასოფელი და სხვა.  

ამასთან, შესაფასებელი მიწის ნაკვეთების ღირებულებები ქალაქ ხულოში და სოფლებში  

განსხვავდებიან მათზე მოთხოვნილებისა გამო.  

ამასთან, მიწის ნაკვეთები ასევე განსხვავდებიან დანიშნულებით, განლაგებით სივრცეში, 

სტრუქტურით, ნაყოფიერებით  და სხვა მონაცემების მიხედვით.  რის გამოც შეფასების პროცესში 

განხორციელდა  ნაკვეთების დაყოფა ჯგუფებად, სადაც გაერთიანდა მსგავსი პარამეტრების მიწის 

ნაკვეთები (შესაბამისად მათი საბაზრო ღირებულებებიც ანალოგიურია) და განხორციელდა 

შესაბამისი ჯგუფის ნაკვეთის ტიპების შეფასება.  

ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე გამოყოფილი იქნა მიწის ნაკვეთების

ჯგუფების შემდეგი ტიპები:

ტიპი I – არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოში; 

ტიპი II - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  რომლებიც განთავსებულია 

ქალაქ ხულოში და გამოყენებულია საკარმიდამოდ; 

ტიპი III -  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოში და გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მოსაყვანად; 

ტიპი IV - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქი ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე (სოფლები და 

დასახლებათა შორის არეალი); 

ტიპი V - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და გამოყენებულია 

საკარმიდამოდ; 

ტიპი VI – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე (სოფლები და 

დასახელბათა შორის არეალი) და გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მოსაყვანად; 

ტიპი VII – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომლებიც 

განთავსებულია ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და არ განეკუთვნება IV, 

V,  VI ტიპის მიწებს. 

ტიპი VIII - სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც 

განთავსებულია ხულოს რაიონი, გოდერძის უღელტეხილის, საბაგიროს ქვედა სადგურის 

მიმდებარედ, რომლებიც დისლოკაციის, ინფრასტრუქტურისა და განვითარების გეგმის 

შესაბამისად განეკუთვნებიან საკურორტო ზონას. 

მიწის ნაკვეთების შეფასებისთვის აუცილებელია გაანალიზებული იქნას ბაზრის სეგმენტი, 

ანალოგიურ უძრავ ქონებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და გასაყიდად წარმოდგენილი 
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განცხადებების შესაბამისად დაფიქსირებული ღირებულებები, რაც განხორციელდა 

ზემოაღნიშნული და მათი მოსაზღვრე სოფლების საზღვრებში. 

შეფასების პროცესში, მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულების დადგენის მიზნით, ჩვენს მიერ 

მოპოვებული იქნა ანალოგების შესახებ მონაცემები, რომლებიც ეყრდნობა ბაზარზე არსებულ 

შეთავაზებებს და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ გარიგებების 

მონაცემებს (ინფორმაციის წყარო მითითებულია ცხრილში), რომელიც მოყვანილია ცხრილში 19 

და ცხრილში  20 

.

ცხრილი 19: ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე ტერიტორიებზე არსებული,  

ტიპი V-ის მიწის ნაკვეთების ანალოგები 

ფართობი დანიშნულება
მისამართი,

ადგილმდებარეობა

გარიგების /

შეთავაზების

ერთეულის ფასი,

ლარი

ინფორმაციის წყარო

201.00 კვ.მ. 

მიწის 

ნაკვეთი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

ხულოს რაიონი, 

სოფელი 

დანისპირული

1.0 კვ.მ.. – 14.93

ლარი 

სსიპ “საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო”

04/11/2015 წ.

საკადასტრო კოდი:

23.01.34.114

6000.00

კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

ხულოს რაიონი, 

სოფელი 

დანისპირაული

1.0 კვ.მ. – 11.08

ლარი

სსიპ “საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო”

05/05/2016 წ. 

საკადასტრო კოდი:

23.01.32.038

1000.00

კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

ხულოს 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი განახლება

1.0 კვ.მ. – 6.65

ლარი

სსიპ “საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო”

19/09/2013 წ.  

საკადასტრო კოდი: 

23.06.38.253

1233.00

კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

ხულო, გოდერძის 

უღელტეხილი 

1.0 კვ.მ.. – 7.18

ლარი 

სსიპ “საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო”

07/04/2014 წ.

საკადასტრო კოდი:

23.01.34.095

952.00 კვ.მ. 

მიწის 

ნაკვეთი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

ხულოს რაიონი, 

სოფელი განახლება

1.0 კვ.მ.. – 14.39

ლარი 

სსიპ “საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო”

24/04/2015 წ.

საკადასტრო კოდი:

23.06.39.267

ცხრილი 20: კორექტირების შეტანა შესაფასებელ, ზემოქმედების ზონაში მოქცეული მიწის 

ნაკვეთებისთვის (ლარებში, ერთეული 1.00 კვ.მ.). 

N
შედარების 

ელემენტები 

ანალოგი 

N1

ანალოგი 

N2

ანალოგი 

N3

ანალოგი 

N4

ანალოგი 

N5

ფართობი კვ.მ. 201 6000 1000 1233 952

1 კვ.მ.-ის ფასი (ლარი) 14.93 11.08 6.65 7.18 14.39
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1

უძრავ ქონებაზე 

საკუთრების უფლების 

გადაცემა 

მთლიანი მთლიანი მთლიანი მთლიანი მთლიანი 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 14.93 11.08 6.65 7.18 14.39

2

ფინანსირების 

პირობები 
ტიპიური ტიპიური ტიპიური ტიპიური ტიპიური 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 14.93 11.08 6.65 7.18 14.39

3

გაყიდვის პირობები 
ისტორიუ

ლი ფაქტი 

ისტორიუ

ლი ფაქტი 

ისტორიუ

ლი ფაქტი 

ისტორიუ

ლი ფაქტი 

ისტორიუ

ლი ფაქტი 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 14.93 11.08 6.65 7.18 14.39

4

დანახარჯები 

(ხარჯები) რომლებიც 

გასაწევია უშუალოდ 

ყიდვის შემდგომ 

არა არა  არა არა არა 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 14.93 11.08 6.65 7.18 14.39

5

ბაზრის პირობები 

(დრო) 

04/11/2015

წელი

05/05/2016

წელი

19/09/2013

წელი

07/04/2014

წელი

24/04/2015

წელი

კორექტირება -5% 0% -5% -5% -5%

კორექტირებული ფასი 14.18 11.08 6.32 6.82 13.67

6 ადგილმდებარეობა 

6.1

ადგილმდებარეობა უარესი უარესი უარესი უარესი  უარესი 

კორექტირება 10% 10% 10% 10% 10%

კორექტირებული ფასი 15.60 12.19 6.95 7.50 15.04

6.2

მისასვლელი გზა უარესი უარესი უარესი უარესი  უარესი 

კორექტირება 5% 5% 5% 5% 5%

კორექტირებული ფასი 16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

7 ფიზიკური მახასიათებლები 

7.1

ნაკვეთის ფართობი 
ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

7.2

კომუნიკაციები 
ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

7.3

შეზღუდვები 

(სერვიტუტი და სხვა) 
არ გააჩნია არ გააჩნია არ გააჩნია არ გააჩნია არ გააჩნია 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

8

ეკონომიკური 

მახასიათებლები 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%
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კორექტირებული ფასი 16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

9

დანიშნულება 
ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

ანალოგიუ

რი 

0% 0% 0% 0% 0%

16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

10

გაყიდვის არაუძრავი 

კომპონენტები 
არ გააჩნია არ გააჩნია არ გააჩნია არ გააჩნია არ გააჩნია 

კორექტირება 0% 0% 0% 0% 0%

კორექტირებული ფასი 16.38 12.80 7.30 7.88 15.79

მიწის საკომპენსაციო ღირებულებების დადგენა. 

ანალოგების განხილვისა და მონაცემთა დაკორექტირებული ფასების შესწავლის შედეგად, 

შესაფასებელი მიწის ნაკვეთების ერთეულის ღირებულების დადგენა განხორციელდა  საშუალო 

შეწონილი სიდიდის გაანგარიშების გზით. დაკორექტირებული ფასების შედეგების შეთანხმების 

დროს უფრო მეტი ხვედრითი წილი მიენიჭება იმ ანალოგებს რომლებიც ყველაზე უფრო მეტად 

შესადარისია შესაფასებელ ობიექტთან და რომელშიც შეტანილ იქნა ყველაზე ნაკლები შესწორება. 

შესაფასებელი მიწის ნაკვეთების ერთეულის საბაზრო ღირებულება (საშუალო შეწონილი 

სიდიდის გამოყენებით) გამოვითვალეთ შემდეგი ფორმულით: 

n n

Vwa = ∑     Pi * ( Ri / ∑ R)
i=1 i =1

Vwa - საშუალო შეწონილი სიდიდე;

Pi – თითოეული ანალოგის დაკორექტირებული ფასი.

∑ R – შესადარებელი ანალოგების დაკორექტირებული ფასის რეიტინგული წონების ჯამი.

Ri – თითოეული შესადარებელი ობიექტის დაკორექტირებული ფასის რეიტინგული წონა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე საშუალო შეწონილი სიდიდის გამოყენებით  მიღებული, 

შესაფასებელი ობიექტის  ფართის საბაზრო ღირებულების გაანგარიშება მოცემულია ცხრილებში.               

ცხრილი 21: სოფლებში, ტიპი V-ის მიწის ღირებულების განსაზღვრის შესახებ 

დასახელება Pi Ri Vi

დაკორექტირებული ანალოგის

ფასი N1
16.38 0.5 1.64

დაკორექტირებული ანალოგის

ფასი N2
12.80 1 2.56

დაკორექტირებული ანალოგის

ფასი N3
7.30 1.5 2.19

დაკორექტირებული ანალოგის 

ფასი N4 
7.88 1.5 2.36

დაკორექტირებული ანალოგის 

ფასი N5 
15.79 0.5 1.58

∑ R 5.0

Vwa 10.33
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შესაფასებელი 1 კვ.მ. მიწის

ნაკვეთის დაკორექტირებული

საბაზრო ღირებულება,

ლარებში (დამრგვალებული)

10.30

 ამდენად, 1 კვ.მ. მიწის საკომპენსაციო ღირებულება მიწის ნაკვეთებისთვის განისაზღვრა  

                                                   10.30 (ათი და 30) ლარით. 

შენიშვნა: მიწის ნაკვეთებს ღირებულების დადგენა მოხდა ბაზარზე დღეს არსებული

მოთხოვნა-მიწოდების პირობების და ღირებულებაზე მოქმედი ფაქტორების (დანიშნულება,

გამოყენება, დაშორება დასასვენებელი და გასართობი ზონებიდან, დაშორება საავტომობილო

გზებიდან, დასახლებული პუნქტებიდან, კომუნიკაციებიდან და სხვა) გათვალისწინებით,

რისთვისაც შესწავლილი იქნა საქართველოში არსებული უძრავი ქონების ბაზრის მონაცემები,

რომლებიც ეყრდნობა ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებს და საჯარო რეესტრის ეროვნული

სააგენტოს მიერ მოწოდებულ გარიგებების მონაცემებს. საბაზისო ფასი განისაზღვრა V ტიპის 

(საკარმიდამო, ქალაქ ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე) სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით

დადგინდა თანაფარდობა გაანგარიშებულ ფასსა და დანარჩენი ნაკვეთების ფასებს შორის.

ცხრილი 22: მიწის ნაკვეთების საკომპენსაციო თანხების გაანგარიშება ტიპების და დანიშნულების 

მიხედვით                     

ტიპი ნაკვეთის დანიშნულება 1 კვ.მ. მიწის

ნაკვეთის

საბაზისო

ღირებულება,

ლარი

კორექტირების

კოეფიციენტი

1 კვ.მ. მიწის

ნაკვეთის

საკომპენსაციო

ღირებულება

ლარი

I

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  რომლებიც განთავსებულია ქალაქ 

ხულოში

10.30

1.4 14.40

II
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი  რომლებიც განთავსებულია ქალაქ 

ხულოში და გამოყენებულია საკარმიდამოდ

1.2 12.40

III

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ 

ხულოში და გამოყენებულია სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად

0.8 8.25

IV

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთები რომლებიც განთავსებულია ქალაქი 

ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე 

(სოფლები და დასახლებათა შორის არეალი) 

1.2 12.40

V

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ 

ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და 

გამოყენებულია საკარმიდამოდ 

1.0 10.30

VI

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ 

ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე 

(სოფლები და დასახელბათა შორის არეალი) და 

გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოსაყვანად 

0.65 6.70



43

VII

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთები, რომლებიც განთავსებულია ქალაქ 

ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და 

არ განეკუთვნება IV, V,  VI ტიპის მიწებს 

0.2 2.0

შენიშვნა: 

1. ცხრილში მოყვანილია მხოლოდ იმ დანიშნულების და გამოყენების ნაკვეთების

დასახელება, რომლებიც ხვდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ.

2. ყველა სახეობის მიწის ნაკვეთების საკომპენსაციო ღირებულების გაანგარიშებისას

ცხრილში გამოყენებულია კორექტირების კოეფიციენტი რომელზედაც მრავლდება

1 კვ.მ. საკომპენსაციო საბაზისო ღირებულება.

3. კორექტირების კოეფიციენტი დადგენილია ბაზრის მონაცემების შესწავლის

საფუძველზე და ითვალისწინებს დღეისათვის არსებულ მოთხოვნა-მიწოდების

პირობებს, დანიშნულებას, გამოყენებას, ზღვიდან, სატრანსპორტო

ინფრასტრუქტურიდან და კომუნიკაციებიდან დაშორებას და სხვა.

4. მიღებული შედეგები ყველგან დამრგვალებულია.

სახლები/შენობების ჩანაცვლებითი ღირებულება დადგინდება  შენობის  ტიპის, მასალების 

ღირებულების, მიწაზე აუცილებელი მოსამზადებელი სამუშაოების, მუშახელი ღირებულების, 

ტრანსპორტისა და მშენებლობის სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. არ გამოიქვითება ცვეთის, 

მორჩენილი მასალების და ტრანზაქციის ხარჯები. იმ შემთხვევებში, როდესაც შენობების 

დაზიანება შეადგენდა 15% ნაკლებს და შესაძლებელი იყო მისი ფუნქციონალობის აღდგენა, 

კომპენსაცია გაცემულ იქნება მხოლოდ დაზიანებული ნაგებობის შეკეთებისთვის  საჭირო თანხის 

ოდენობით. 

ერთწლიანი კულტურების წლიური მოსავალი შეფასებულ იქნება მესაკუთრის მიწის ნაკვეთზე 

(ტრანსპორტირების გარეშე) მისი სრული საბაზრო ღირებულებით (შემოსავლის ოდენობით), 

ერთი წლის მოსავლის კომპენსირების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულმა პირებმა კომპენსაცია უნდა მიიღონ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, 

პირველი წლის  შემდეგ მოსავალი კომპენსირებულ იქნება წმინდა მოგების ოდენობით. 

ხეების შეფასება განხორციელდა სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით, სამერქნე ხეებისა და 

მსხმოიარე ხეხილის შემთხვევაში. სამერქნე ხეები შეფასდება ასაკობრივი კატეგორიისა, მის 

გაზრდაზე დახარჯული ინვესტიციების და ხის მასალის ღირებულების და მოცულობის 

მიხედვით. ხეხილის ხეები შეფასდება იმისდა მიხედვით მსხმოიარეა ხე თუ არა. მსხმოიარე ხეები 

კომპენსირებულ იქნება მომავალში დაკარგული მოსავლის ოდენობით იმ წლების განმავლობაში, 

რაც საჭირო იქნება ნერგიდან იგივე ასაკის ხის გასაზრდელად, რაც მოჭრილ იქნა. არამსხმოიარე ხე 

ანაზღაურებულ იქნება იმ ინვესტიციების ოდენობით, რაც დაიხარჯა მოჭრილი ხის გაზრდაზე. 

ერთეულის კომპენსაციის განაკვეთი წარმოდგენილი აუდიტორული კომპანიის მიერ განხილულ 

და შეთანხმებულ იქნა საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან. საკომპენსაციო ტარიფების 

განსაზღვრის დეტალური მეთოდოლოგია მოცემულია დანართში.  
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5. ინსტიტუციური სტრუქტურა  

5.1 შესავალი 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო წარმოადგენს პროექტის 

აღმასრულებელ ორგანოს საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ხოლო სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანოს. 

მსოფლიო ბანკი აფინანსებს დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადებას, სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებასა და მშენებლობის ზედამხედველობას. რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პასუხისმგებელია გზის 

მშენებლობის მართვაზე და ამავე დროს, პროექტისათვის საჭირო მიწის განთვისებასთან 

დაკავშირებით მიწის შესყიდვისა და განსახლების საკითხებზე. 

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტმენტს დახმარებას უწევს  მრავალი  სხვა სამთავრობო უწყება და 

კერძო სააგენტო საინჟინრო პროექტის შემუშავების, მშენებლობისა და პროექტის მართვაში. 

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ეკისრება მიწის 

მართლზომიერი მფლობელების საკუთრების უფლებების აღიარება და მიწის მესაკუთრეების 

რეგისტრაცია. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს რაიონულ ოფის ეკისრება 

პასუხისმგებლობა, მოახდინოს მიწის მფლობელიდან შესყიდული მიწის საგზაო დეპარტამენტის 

საკუთრებაში გადაცემის რეგისტრაცია. რაიონისა და სოფლის ადგილობრივი მთავრობა 

მონაწილეობს დაკანონებადი მიწის ნაკვეთების ლეგალიზაციისა და მიწის შემდგომი შესყიდვისა 

და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების განსახლების პროცესში. მოქმედი კანონების თანახმად, 

გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსებისა სამინისტროს ეკისრება პასუხისმგებლობა 

გარემოსდაცვით საკითხებზე. 

RAP მოიცავს გზის მონაკვეთს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს რაიონის 

ტერიტორიაზე. ხსენებული რაიონის რწმუნებული, საკრებულოები, საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს რაიონული ოფისები და საკუთრების აღიარების  კომისია ჩართულ იყვნენ RAP-ის 

შემუშავების პროცესში. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სოფლების საკრებულოები და 

რწმუნებულები აქტიურად მონაწილეობდნენ გეგმის მომზადებაში.

5.2 მიწის საკუთრების რეგისტრაციაში მონაწილე უწყებები 

საქართველოს კანონის „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ მე-4 

თავის 1-ლი მუხლის მიხედვით, თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების 

აღიარებაზე უფლებამოსილია შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს კომისიის მეშვეობით. 

კომისია თავის ფუნქციებს ახორციელებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

VIII თავით განსაზღვრული ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოებისა და ამ კანონით 

განსაზღვრული წესით. ამავე კანონის მუხლი 41-ის თანახმად, მართლზომიერ მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილია 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი (LELP)-საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, რომელიც აღნიშნულ 

უფლებამოსილებას ახორციელებს კანონით დადგენილი წესით. კომისიის გადაწყვეტილების 

შემდეგ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ და შესაბამისი საკადასტრო 
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ნახაზების მიწოდებისას, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არეგისტრირებს განსახილველი 

მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლებას.   

5.2.1 სოფლის და თემის გამგეობა  

სოფლის და/ან თემის გამგეობა წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელ ორგანოს სოფლის რწმუნებულის ხელმძღვანელობით. რწმუნებულს პირველადი 

როლი ეკისრება მიწის ნაკვეთების დაკანონების და რეგისტრაციის პროცესში. რწმუნებული 

ამოწმებს მესაკუთრეობას ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მიწის ნაკვეთებზე, მიწის ნაკვეთის 

მახასიათებლებს და ამოწმებს ლეგალიზაციისათვის გამზადებულ საკადასტრო  რუქებსა და 

შესაბამის მასალებს. გამგებელი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არამართლზომიერი 

მფლობელების საკუთრების უფლების აღიარებისათვის (პირები, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს 

ფლობდნენ საქართველოში მიწის პრივატიზაციის მოქმედი კანონის ძალაში შესვლამდე და 

მთავრობის წინასწარ გაცემული ნებართვის გარეშე). გამგეობა უფლებამოსილია დაადასტუროს 

მიწის არამართლზომიერი ფლობის ფაქტი, მიწის ნაკვეთის პარამეტრები და გამოყენების ხასიათი, 

რომელიც შემდგომ წარედგინება საკუთრებაზე უფლების აღიარების კომისიას შესაბამისი 

მოწმობის გასაცემად, რაც აუცილებელი ეტაპია არამართლზომიერი მფლობელისათვის 

საკუთრების საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების პროცესში. დაკანონებადი კანდიდატების 

მეზობლები ასევე იღებენ მონაწილეობას ლეგალიზაციის პროცესში. სოფლების რწმუნებული 

ჩართული იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმის განახლებისა და განხორციელების პროცესში.  

5.2.2 საკრებულო  

საკრებულო არის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

მუნიციპალიტეტის/სოფლის დონეზე. სოფლის/მუნიციპალიტეტის დონის საკრებულოს ამჟამად 

ნაკლები ფუნქცია აქვს მიწის დაკანონებადი ნაკვეთების ლეგალიზაციის პროცესში. თუმცა, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ეხმარება PRRC-ს არადაკანონებადი მფლობელების განაცხადების 

სანქციონირების პროცესში.   

5.2.3 საკუთრების უფლებების აღიარების კომისია  

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ; საქართველოს 2007 წლის 

კანონის თანახმად ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მიწის ნაკვეთების ფლობასთან 

დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობამ შექმნა საკუთრების უფლებების აღიარების კომისია 

რაიონის დონეზე, რომლის ფუნქციაც არის არამართლზომიერი მფლობელების (ნებართვის გარეშე 

დაკავებული მიწის ნაკვეთები) საკუთრების უფლებების აღიარება რეგისტრაციისათვის. 

საკუთრების უფლებების აღიარების კომისია (PRRC) ადასტურებს და ამოწმებს საკუთრების 

უფლების აღიარებაზე მიღებულ განაცხადებს მათი საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 

რეგისტრაციის მიზნით. PRRC მხოლოდ იმ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების განაცხადებს 

ამოწმებს, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულები, მაგრამ აქვთ საცხოვრებელი 

დანიშნულების მიწა ან სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი სახლთან ახლოს („მიწის 

არამართლზომიერი მფლობელები“ საქართველოს დებულებების განმარტებების მიხედვით).  

5.2.4 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული სარეგისტრაციო 

სამსახური  

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს განსახლების 

სამოქმედო გეგმის (RAP) შემუშავებასა და განხორციელებაში. RAP-ის ამ ეტაპზე, როდესაც მიწის 

მესაკუთრეები/მოსარგებლეები დადგენილნი არიან და მათი საკუთრების უფლებები 

განსაზღვრულია, მისაღებია საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 
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ზოგიერთი ამ აღნიშნული დოკუმენტაციიდან (საკომლო წიგნები და მსგავსი) წარსულში არქვიში 

იყო შენახული. ამ დროისათვის, ეროვნულ არქივში არსებული დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის. აღნიშნულ არქივში შენახული მასალები 

მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს იმ მფლობელებისათვის, რომელთაც არა აქვთ 

რეგისტრირებული საკუთრების უფლება და არა აქვთ სრული დოკუმენტაცია საკუთრების 

უფლების მისაღებად, მაგრამ ხელთ არ აქვთ ყველა საჭირო დოკუმენტი მიწის ნაკვეთზე 

საკუთრების უფლებისა   და საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

მისაღებად. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (NAPR) როლის მნიშვნელოვანია 

განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში და კიდევ უფრო იზრდება, რადგან 

საქართველოს კანონის თანახმად „საჯარო რეესტრის შესახებ“, საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო კანონის შესაბამისად ახდენს მიწის ნაკვეთების  სარეგისტრაციო დოკუმენტების 

ლეგალიზებას.  ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული სარეგისტრაციო განყოფილება მჭიდროდ 

თანამშრომლობს განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება-რეალიზაციაზე მომუშავე 

ჯგუფებთან. ამ სახის თანამშრომლობა პირველ ინსტანციაში გულისხმობს სააგენტოს 

ტერიტორიულ სარეგისტრაციო განყოფილებეში ხელმისაწვდომი დაარქვივებული დოკუმენტების 

მომზადებას. 

5.3 მიწის შესყიდვისა და განსახლების ორგანოები 

5.3.1 რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტს ეკისრება პროექტირების, მიწის შესყიდვისა  და განსახლების, მშენებლობის 

საკითხების ორგანიზაციის, მშენებლობის მონიტორინგისა და პროექტის ზედამხედველობის 

პროცესებზე საერთო პასუხისმგებლობა. აღნიშნულში ასევე, შედის მიწის შესყიდვის დაფინანსება 

და განხორციელება,   განსახლების   ამოცანების   განხორციელება   და   პროცესში მონაწილე სხვა 

უწყებების და ორგანიზაციების კოორდინირება. რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მასზე დაკისრებულ 

ფუნქციებს შეასრულებს მისივე სტრუქტურაში შემავალი განსახლების სამსახურის დახმარებით, 

რომელიც წარმოადგენს 2013 წელს შექმნილი განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს 

ქვედანაყოფს. ამჟამად, სამსახურში ირიცხება 7 სპეციალისტი და გარდა ამისა, მსოფლიო ბანკის 

პროექტებში დახმარების აღმოსაჩენად დაქირავებული კონსულტანტი. კონსულტანტმა და 

საშტატო პერსონალმა გაიარა მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგები. მიუხედავად 

ამისა, აუცილებელია განსახლების სამსახურის შემდგომი ორგანიზაციული გაძლიერება, რაც 

კერძოდ გულისხმობს ყოველი ცალკეული პროექტისათვის განსახლების დგილობრივი 

კონსულტანტის დაქირავებას, რომელიც დახმარებას გაუწევს გუნდს განსახლების  სამოქმედო 

გეგმის განხორციელებაში. 

განსახლების სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი და სამსახური 

დაკომპლექტებულია პერსონალით, რომელსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება და უნარ-ჩვევები 

RAP საკითხებში. განსახლების სამსახური პასუხს აგებს RAP ის მოსამზადებლად საჭირო ყველა 

ტექნიკური სამუშაოს და დავალებების შესრულებაზე, და რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ქვედანაყოფებს შორის 

და ცენტრალურ და ადგილობრივ სამთავრობო დონეზე კოორდინაციის უზრუნველყოფაზე. 

განსახლების სამსახურის სპეციფიური ამოცანები იქნება: 1) მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმის (RAP) დასრულება მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო დოკუმენტის (LARF/RFP) 

შესაბამისად და დონორი ორგანიზაციისათვის გეგმის გადაგზავნა დასამტკიცებლად, 2) 

სამშენებლო კონტრაქტების შესაბამისი RAP–ების დასრულებაზე კონტროლი და RAP –ების 

განხორციელება მათი პროექტის დამფინასებელი დონორის მიერ დამტკიცების შემდეგ; 3) LAR 

ჯგუფების შექმნა რაიონულ დონეზე; 4) სათანადო შიდა მონიტორინგის უზრუნველყოფა და 5) IFI 

რეკომენდაციების მიხედვით, გარე მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოს დაქირავება. 
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გარდა ამისა, განსახლების სამსახური უზრუნველყოფს ყველა საჭირო დოკუმენტაციას 

წარმოდგენას მიწის ოპერატიულად შესყიდვისა და განსახლების თანხების გამოსაყოფად, 

ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ოჯახებზე ოპერატიულად გაცემის მიზნით. 

იგი ასევე, უზრუნველყოფს მიწის შესყიდვასა და განსახლებასთან დაკავშირებული  ყველა  

ქმედებების კოორდინაციას.  

5.3.2 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი – არის დამოუკიდებელი სააგენტო, 

რომელიც სპეციალურად შეიქმნა აგბ და “მსოფლიო ბანკის” მიერ დაფინანსებული იმ პროექტების 

ფინანსური მართვის მიზნით, რომელთაც ახორციელებს რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. ევრაზიის 

სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო (ესდსც) პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილ 

თანხებს მიიღებს უშუალოდ ფინანსთა სამინისტროდან და გასცემს ადგილმონაცვლეობის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ოჯახებზე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნის საფუძველზე. ესდსც -ს 

ეკისრება კომპენსაციისა და შეღავათების თანხების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

განხილვა, გადამოწმება და თანხების გადარიცხვა საბანკო ანგარიშზე ადგილმონაცვლეობის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების სასარგებლოდ, რომლებიც მითითებული არიან კომპენსაციისა 

და სარეაბილიტაციო დახმარების უწყისში, რომელიც დამტკიცებული და შემუშავებულია 

განსახლების განყოფილების მიერ  ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ ყოველი პირისთვის 

ინდივიდუალურად. 

5.3.3 მუნიციპალიტეტის LAR ჯგუფი 

რაიონის LAR ჯგუფი არის რაიონის და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სოფლების ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოების  მონაწილეობით  შექმნილი არაფორმალური ჯგუფი, რომლის 

ფუნქციაც არის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა სგდ-სათვის განსახლების სამოქმედო გეგმის 

მომზადების და განხორციელების პროცესში. დახმარება შეეხება, როგორც ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული მიწის და ქონების მესაკუთრეებისა და მოსარგებლეების გამოვლენას, მიწის ნაკვეთის 

საზღვრების დადგენას, ქონების საკუთრებაზე დამადასტურებელი ინფორმაციის მოძიებას, ასევე 

მესაკუთრეებთან ურთიერთობას, სადაო საკითხების არაფორმალურ მოგვარებას და 

ლეგალიზებადი მიწის ნაკვეთების და ქონების შეუფერხებლად დარეგისტრირების საკითხებს და 

სხვა. --- რაიონის LAR ჯგუფი ორგანიზებულია ორ დონეზე: მმართველი ბირთვი რაიონულ 

დონეზე (რაიონული LAR ჯგუფი) და მუშა ჯგუფები თითოეული სოფლის დონეზე (LAR მუშა 

ჯგუფი). მმართველ ბირთვში წარმოდგენილია რაიონის გამგებელი და საკრებულოს 

თავმჯდომარე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რაიონული ოფისის ხელმძღვანელი, 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონული ოფისის ხელმძღვანელი, ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული სოფლების რწმუნებულები და სგდ-ს განსახლების სამსახურის წარმომადგენელი. 

რაიონული LAR ჯგუფის მითითებით თითოეული სოფლის დონეზე იქმნება LAR მუშა ჯგუფები, 

რომლის შემადგენლობაში შედიან სოფლის რწმუნებული, მის მიერ დელიგირებული 

კომპეტენტური ტექნიკური პერსონალი (როგორც მინიმუმ 1 პირი) და სგდ-ს განსახლების 

სამსახურის წარმომადგენლები. LAR  მუშა ჯგუფი სგდ-ს მიერ დაქირავებულ კონსულტანტს 

ტექნიკურ დახმარებას უწევს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების იდენტიფიკაციაში, მიწის 

ნაკვეთების საზღვრების დადგენაში, სხვა ტექნიკური დეტალების დაზუსტებასა  და 

მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში. სოფლის რწმუნებული თავისი ხელმოწერით ადასტურებს 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების მფლობელების ან მოსარგებლეების სიის 

სისწორეს და სგდ-ს კონსულტანტების მიერ, მიწის მესაკუთრის თანდასწრებით, ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ თითოეულ ნაკვეთზე აზომვითი სამუშაოების და ქონების შეფასების ჩატარების 

ფაქტს. LAR მუშა ჯგუფებთან თანამშრომლობს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

რაიონული ოფისის და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გამოყოფილი ტექნიკური 
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პერსონალი, რომელიც დახმარებას უწევს LAR მუშა ჯგუფს საარქივო დოკუმენტების მოძიებაში, 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების სოციალური სტატუსის დადგენაში და ქონების 

რეგისტრაციის პროცესში. რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განსახლების სამსახური, მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმის რეკომენდაციაზე დაყრდნობით, დაიწყებს მოლაპარაკების პროცესს მიწის 

ნაკვეთების მფლობელებთან მიწის და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სხვა ქონების შესყიდვის და 

ამ გზით ზარალის კომპენსაციის თაობაზე. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი პირი დაადასტურებს შეთანხმების მიღწევის ფაქტს ნასყიდობის ხელშეკრულების 

ხელმოწერით, რისი რეგისტრაციაც მოხდება საჯარო რეესტრში. მოლაპარაკების და ქონების 

რეგისტრაციის პროცესში სგდ-ს განსახლების სამსახურს დახმარებას უწევენ LAR ჯგუფის 

(რაიონული და მუშა ჯგუფების) წევრები (სოფლის რწმუნებული; საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს პერსონალი). ნასყიდობის ხელშეკრულება გახდება კომპენსაციის გაცემის საფუძველი. 

თუ ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირსა და LAR გუნდს შორის შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია, 

LAR ჯგუფი შეატყობინებს სგდ-ს, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას ექსპროპრიაციის 

პროცედურის დაწყების შესახებ. ამავე დროს, LAR ჯგუფი შეახსენებს ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ პირს გასაჩივრების მექნიზმის არსებობაზე (იხ. თავი 6), რომელიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნა სადაო საკითხის გადასაწყვეტად მანამდე, სანამ საქმე სასამართლოს გადაეცემა. 

5.3.4 ადგილობრივი ხელისუფლება 

ადგილობრივი ადმინისტრაცია, განსაკუთრებით რაიონულ დონეზე, ფლობს მიწის განკარგვის, 

შეფასების, შემოწმებისა და შეძენის უფლებამოსილებას. LAR კონსულტანტებისათვის 

განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადებაში დახმარების მიზნით,რეგიონალური განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი შექმნის 

არაფორმალურ რაიონულ  LAR ჯგუფებს (იხ. პ. 4.3.3) რომელთა შემადგენლობაშიც შევლენ 

რაიონის ადმინისტრაციიდან (რაიონის საკრებულო; გამგებელი) დანიშნული ოფიციალური 

პირები და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ყოველი სოფლის/თემის ადგილობრივი მმართველობის  

წარმომადგენელბი  (ზემოქმედების  ქვეშ  მყოფი  სოფლების/თემების რწმუნებულები და/ან 

საკრებულოების წარმომადგენლები). არაფორმალური რაიონული LAR ჯგუფები შექმნილია 

ხულოს რაიონში, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ კონსულტანტებთან და რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან.  

5.4 სხვა ორგანიზაციები და სააგენტოები 

5.4.1 სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტორი 

სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტორი სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

მიერ იქნება დანიშნული სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების მიზნით. კონტრაქტორი ასევე 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედების შერბილებაზე იქნება პასუხისმგებელი. 

მიწის შესყიდვის, განსახლების სამოქმედო გეგმის და ტექნიკური პროექტირების საფუძველზე, 

მიწის ნაკვეთი, რომელიც განსაზღვრული და შესყიდული იქნება, როგორც გზის გასხვისების 

ზოლის შემადგენელი ნაწილი, ზუსტად მოინიშნება მისი სხვა, არაშესყიდული ნაკვეთებისგან 

გამოყოფის მიზნით.  

5.4.2 კონსულტანტები და აუდიტორები 

პროექტის კონსულტანტი პასუხისმგებელია RAP-ის შემუშავებასა და განხორციელებაზე, ხოლო 

მშენებლობის ზედამხედველი კონსულტანტი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების 

ზედამხედველობაზე:  

(i) პროექტის კონსულტანტი: პროექტის კონსულტანტს ჰყავს საერთაშორისო 

სოციალური განვითარების და განსახლების საკითხების სპეციალისტი და 

ადგილობრივი განსახლების/სოციალურ საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტი, 

რომელთაც ევალებათ განსახლების სამოქმედო გეგმის დასრულება მშენებლობის 
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თითოეულ ეტაპზე. პროექტის კონსულტანტმა დაიქირავა აზომვითი სამუშაოების და 

დამოუკიდებელი აუდიტის სააგენტო მიწის შესყიდვის, განსახლების საკითხების და 

დოკუმენტაციის მოსამზადებლად, მათ შორის მოსახლეობის აღწერა, სოციალურ-

ეკონომიკური გამოკითხვა, ზარალის ინვენტარიზაცია და მიწის და აქტივების 

ჩანაცვლებითი ღირებულების შეფასება. RAP-ის მომზადება კვლევებიდან მიღებულ 

შედეგზე იქნება დაფუძნებული გზის საბოლოო მარშრუტის მიხედვით დეტალური 

ტექნიკური პროექტირების ბაზაზე. 

(ii) სოციალური დაცვის/უსაფრთხოების კონსულტანტი (SSC): ზედამხედველობას 

გაუწევს RAP-ის განხორციელებას და მოამზადებს შესაბამისობის ანგარიშს 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.  

(iii) განსახლების ადგილობრივი კონსულტანტი (LRC): დახმარებას გაუწევს სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განსახლების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს 

RAP-ის განხორციელების პროცესში და გააკონტროლებს განსახლებასთან 

დაკავშირებულ ყველა საკითხს, რომელიც შესაძლოა მშენებლობის პერიოდში 

გამოვლინდეს.  

(iv) საზედამხედველო კონსულტანტი რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს სამშენებლო 

სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში წარმოქმნილ გაუთვალისწინებელი ან 

დროებითი განსახლების ზემოქმედებას. 

5.4.3 საქართველოს სასამართლო 

საქართველოს სასამართლოს მიერ RAP-ის განხორციელებასთან დაკავშირებით წამოჭრილი 

საკითხების გადაჭრა უკანასკნელი საშუალება უნდა იყოს. სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტსა  და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს შორის შეთანხმების 

მიუღწევლობის შემთხვევაში კერძო საკუთრების შეძენასტან დაკავშირებით, სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ექსპროპრიაციის 

განხორციელების მანდატით, სასამართლოს წარუდგენს მოთხოვნას ქონების ექსპროპრიაციის 

შესახებ. სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ექსპროპრიაციის 

უფლებამოსილებისა და შესაბამისი პროცედურების განხორციელების შემდეგ, მიზნობრივ 

აქტივებს მიიღებს. მისი დამოწმებისა და დადგენილი პროცედურის გატარების შემდეგ, 

სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უფლებამოსილი ხდება დაეუფლოს 

საკუთრებას სასამართლოს მიერ გასხვისების უფლების მინიჭების შემდეგ.   

გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში, როდესაც საჩივრებისა და პრეტენზიების გადაჭრა RAP-თან 

დაკავშირებით ვერ ხერხდება სხვადასხვა დონეზე, როგორც მითითებულია შეთანხმებული 

გასაჩივრების მექანიზმით, ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს ეძლევათ უფლება, როგორც 

უკანასკნელი საშუალება, საქმე განსახილველად შეიტანონ სასამართლოში. სასამართლოს 

გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და სავალდებულო აღსასრულებლად. 

5.4.4 ფინანსთა სამინისტრო 

RAP-ის განხორციელების თანხებს სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 

გამოუყოფს ფინანსთა სამინისტრო ოფიციალური დასტურის საფუძველზე. RAP-ის ბიუჯეტი 

განთავსდება ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის ანგარიშებზე (ან მისი 

ფისკალური აგენტის), რომელსაც პროექტის ფინანსური მართვის პასუხისმგებლობა ენიჭება. 

5.4.5 იუსტიციის სამინისტრო 

იუსტიციის სამინისტრო პასუხისმგებელია მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაზე. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოს უზრუნველყოფს სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საკუთრების 
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უფლების რეგისტრაციას შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე და სერივიტუტის 

ხელშეკრულების  საფუძველზე სერვიტუტის წარმოშობის რეგისტრაციას. 

5.4.6 დონორი ორგანიზაცია-მსოფლიო ბანკი (WB)  

პროექტის პერიოდული ზედამხედველობის გარდა, დონორი ორგანიზაცია განიხილავს RAP-ს და 

უზრუნველყოფს კონტრაქტის მინიჭების დოკუმენტის ხელმოწერას და სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებას პროექტის ფარგლებში.  

6. კონსულტაციები და ჩართულობა 

6.1 შესავალი 

კონსულტაცია და მონაწილეობა წარმოადგენს პროცესს, რომლის საშუალებითაც 

დაინტერესებული მხარეები ზეგავლენას ახდენენ და აკონტროლებენ განვითარების პროექტებთან 

დაკავშირებულ ინიციატივებს და მათი ცხოვრების პირობებზე მოქმედ გადაწყვეტილებებსა და 

რესურსებს. ეს ორმხრივი პროცესია, რომლის დროსაც განმახორციელებელი სააგენტოები, 

პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირები, ბენეფიციარები და ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირები მსჯელობენ და ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებს პროექტის 

შესახებ. კონსულტაცია და მონაწილეობა წარმოადგენდა პროექტის სამუშაო გეგმის დაგეგმვისა და 

მშენებლობის მთავარ პრინციპს. მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პოლიტიკა საზოგადოებრივ 

კონსულტაციასა და მონაწილეობას პრიორიტეტულად მიიჩნევს საზოგადოების როლის 

გაძლიერებისა და საზოგადოების მოსაზრებების უკეთ გათვალისწინების თვალსაზრისით, რაც 

სოციალურად და ეკოლოგიურად მისაღები პროექტის განხორციელების საწინდარია. 

საქართველოს კანონმდებლობაც ძლიერ აქცენტს აკეთებს კონსულტაციებზე და დროულ 

შეტყობინებაზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.   

კონსულტაციების მიზანი არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა პირებმა და 

სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა მიიღონ ინფორმაცია, ახსნა-განმარტება და კონსულტაცია და 

ქონდეთ საშუალება, აქტიურად ჩაერთონ გზის პროექტის რეაბილიტაციასა და სოციალური და 

განსახლების გეგმის შემუშავებაში; გარდა ამისა, კონსულტაციების მიზანს წარმოადგენს: 

საზოგადოების შინაგანი წინააღმდეგობის შესუსტება მოსალოდნელი ცვლილებებისადმი; 

მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების შერბილებისა და მინიმუმამდე შემცირების ზომების 

ხელშეწყობა და პროექტთან დაკავშირებული სარგებელის მაქსიმალურად გაზრდა 

მოსახლეობისათვის. ხსენებული მიზნების მისაღწევად დეტალური ტექნიკური პროექტის და 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში განხორციელდა 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან და საზოგადოებებთან კონსულტაციებისა და 

შეხვედრების სერია, პროცესში მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად და მოსაზრებების, 

საჭიროებებისა და სურვილების გასათვალისწინებლად პროექტის კომპონენტების დაგეგმვისას. 

საკონსულტაციო შეხვედრების დეტალური ინფორმაცია მოცემულია დანართში 2. 

6.2 საკონსულტაციო პროცესი და მეთოდოლოგია  

დასაპროექტებელი გზის მარშრუტმა განიცადა ცვლილებები, რათა თავიდან აცილებული 

ყოფილიყო მჭიდროდ დასახლებული უბნები, გარემოს დაცული ტერიტორიები, საზოგადოებრივი 

მოხმარების ადგილების ხელყოფა და შეძლებისდაგვარად მინიმუმამდე დაყვანილიყო მიწის 

შესყიდვის მასშტაბები. საჯარო განხილვის პროცესში მოსახლეობისათვის გარკვევით იქნა 

განმარტებული პროექტის და მისი თემზე ზემოქმედების შესახებ, რაც მოხერხდა ქართულ ენაზე 

ბუკლეტების დარიგების, ოფიციალური და არაოფიციალური შეხვედრების და პირადი 

განხილვების შედეგად, მიწის და საკუთრების აღწერის და დეტალური აზომვების დროს. 
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დაზარალებულ პირებთან კონსულტაციები პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე 

მიმდინარეობდა დეტალური განსახლების გეგმის დამუშავებისას 2011 და 2016 წელს. 

მეთოდოლოგია მოიცავდა შეხვედრებს და საჯარო კონსულტაციებს, რომლებიც ჩატარდა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან, მათ თემებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოებთან. 

დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციის და დამტკიცებული დაინტერესებული პირებისთვის 

მონაწილეობის მიღების სხვადასხვა მეთოდებია აღწერილი ცხრილში.  

ცხრილი 23: კონსულტირებული მხარეების და საკონსულტაციო მეთოდების რეზიუმე

დაინტერესებული 

მხარეები 
დანიშნულება მეთოდი 

პოტენციური 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირები და 

მათი თემი 

 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

ინფორმირებულობა, მათი აზრის გაგება 

მოსალოდნელი ზემოქმედების, 

უფლებამოსილების და უფლებების, 

კომპენსაციის პროცედურების, 

ადგილმონაცვლეობისა და 

რეაბილიტაციის ზომების შესახებ   

 ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ ყველა ოჯახთან 

შეხვედრა სოციო-

ეკონომიკური კვლევების 

დროს 

 ფოკუსირებულ 

ჯგუფებთან დისკუსიები 

და შეხვედრები სოფლის 

მოსახლეობასთან 

საგზაო დეპარტამენტი    

 მთავრობის პოლიტიკის, მითითებების 

თანახმად პროექტის ფარგლებში 

პრიორიტეტების შეკრება და 

კონსულტაციის მოპოვება სამუშაოების 

საწარმოებლად  

 ხშირი ინდივიდუალური 

შეხვედრები სამინისტროს 

საგზაო დეპარტამენტის 

ოფიციალურ პირებთან 

იუსტიციის სამინისტროს 

საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 

 საკადასტრო რუკების შეგროვება და 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მიწის 

ნაკვეთებისა და პირების შესახებ 

დეტალური მონაცემების ცოდნა   

 კონსულტაციები და 

განხილვა ოფიციალურ 

პირებთან  

ადგილობრივი მთავრობა 

რაიონის დონეზე 

(რაიონის 

მუნიციპალიტეტი), 

რწმუნებული 

 მათთან თანამშრომლობის დამყარების 

მცდელობა ზემოქმედების შეფასებისა და 

ნაკვეთების მეპატრონეების მოძიებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების 

გადასაჭრელად (დაკანონებადი 

მფლობელები) 

 ინდივიდუალური 

შეხვედრები შესაბამისი 

რაიონების ოფიციალურ 

პირებთან და მათთან 

ერთად მსჯელობა 

საკუთრებაზე უფლების 

აღიარების კომისია 

რაიონისა და საკრებულოს 

დონეზე 

 მათთან თანამშრომლობის დამყარების 

მცდელობა ზემოქმედების შეფასებისა და 

ნაკვეთების მეპატრონეების მოძიებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების 

გადასაჭრელად (დაკანონებადი 

მფლობელები) 

 შეხვედრები და 

ტრეინინგები   

6.4 საკონსულტაციო შეხვედრები RAP-ის მომზადების ეტაპზე 

RAP-ის მომზადების ეტაპის საკონსულტაციო პროცესი დასრულდა: ჩატარდა საჯარო განხილვები 

ყველა მუნიციპალიტეტში, რომელსაც პროექტი შეეხო და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს 

დაურიგდათ საინფორმაციო ბროშურები.  

6.7 ინფორმაციის გასაჯაროება 
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განსახლების სამოქმედო გეგმის (RAP) პროექტის საბოლოო ვერსიის ელექტრონული ვერსია 

განთავსდება სამინისტროს ვებ-გვერდზე, ხოლო გეგმის რეზიუმე (ბროშურა) გადაითარგმნება 

ადგილობრივ ენაზე (ქართულად) და მიეწოდება ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს ადგილობრივ 

დონეზე.
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7.  საჩივრების გადაწყვეტის მექანიზმი 

7.1 ამოცანები 

იმ მიზნით,  რომ პროექტის ზემოქმედების  ქვეშ მოქცეულ  პირებს საშუალება მიეცეთ გაასაჩივრონ 

პროექტთან დაკავშირებული ისეთი გადაწყვეტილებები და ქმედებები, რომლებიც შეეხება მათ 

მიერ მიწის, უძრავი ქონების ან შემოსავლის წყაროს დროებით ან მუდმივად დაკარგვას და ამ 

ზარალის კომპენსაციების საკითხებს, შექმნილ იქნება საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების მექანიზმი. 

საჩივრის განხილვისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 

გათვალისწინებულია საჩივრის განხილვის ორი ეტაპი: 

I ეტაპი - ზპ-ს საჩივრის (წერილობითი და ზეპირსიტყვიერი) განხილვა ზეპირი 

(არაფორმალური) ფორმით: აღნიშნულ ეტაპზე პირველი და მეორე საფეხურების შესაბამისად ზპ-ს 

საჩივარი განიხილება ზეპირი (არაფორმალური) განხილვის ფორმით, რის თაობაზეც პირველი და 

მეორე დონის არაფორმალური კომისიის წევრები, რომელთა შემადგენლობაც განსაზღვრულია ამ  

თავით,  მათი უფლებამოსილების შესაბამისად ადგენენ შესაბამის ოქმებს და ადასტურებენ 

ხელმოწერით; იმ შემთხვევაში თუ პირველ ეტაპზე ზპ-ს ზეპირსიტყვიერი საჩივარი არ 

დაკმაყოფილდა მას უნდა განემარტოს II ეტაპით გათვალისწინებული წესით საჩივრის განხილვის 

პროცედურის თაობაზე. ზპ უფლებამოსილია პირველი ეტაპის გავლის გარეშე პირდაპირ 

მიმართოს II ეტაპით გათვალისწინებულ პროცედურას. 

II ეტაპი - ზპ-ს საჩივრის განხილვა: (საჩივრის მეორე ეტაპზე განხილვისას) საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, უნდა უზრუნველყოს პროექტის დაწყებიდან მის სრულ 

დასრულებამდე, ხელმძღვანელის ბრძანებით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნა რომელიც 

განიხილავს ზპ-ების იმ წერილობით საჩივრებს, რომლებიც პირველი ეტაპის განხილვით არ 

დაკმაყოფილდა. მე-2 ეტაპზე ზპ-ს მიერ წარდგენილი საჩივარი განიხილება საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად და კომისია მიიღებს შესაბამის 

გადაწყვეტილებას თითოეულ ზპ-ს წერილობით საჩივართან დაკავშირებით. აღნიშნული 

კომისიის შექმნის წესი და შემადგენლობა განსაზღვრულია წინამდებარე RAP-ით. აღნიშნული 

კომისიის შექმნის ორგანიზებას უზრუნველყოფს საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველო. 

ხსენებული პირველ ეტაპზე საჩივრის განხილვის მექნიზმი არის დავების გადაჭრის 

არაფორმალური ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

პირებს და პროექტის განმახორციელებელ მხარეს კონფლიქტის ჩასახვის ადრეულ ეტაპზევე 

არაფორმალურად განხილონ საკითხი და, შეძლებისდაგვარად, სწრაფად და უმტკივნეულოდ, 

ზედმეტი პროცედურული გართულებების და დროის დაკარგვის გარეშე მიაღწიონ შეთანხმებას. 

განსახლების საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, იგულისხმება, რომ ხსენებული 

არაფორმალური მექანიზმი საშუალებას იძლევა საჩივრების მნიშვნელოვანი ნაწილი განხილულ 

და დაკმაყოფილებულ იქნას საქმისათვის ოფიციალური მსვლელობის მიცემის გარეშე. 

(საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების 

ამოქმედების ან სასამართლოში საკითხის განხილვის გარეშე). ასეთი მექანიზმი იძლევა, როგორც 

პროექტის მართვის შეუფერხებლად განხორციელების საშუალებას, ასევე საჩივრის 

დაკმაყოფილების ვადების შემცირების შესაძლებლობას. ამავე დროს, ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების მექანიზმი უნდა დაეხმაროს მას გასაჩივრების ოფიციალური (მეორე ეტაპის 

შესაბამისი) პროცედურების კვალიფიციურად წარმართვაში (მომჩივან პირს უნდა განემარტოს 

მისი უფლებები და მოვალეობები, გასაჩივრების კანონით გათვალისწინებული წესები და 

პროცედურები, საჩივრის შედგენის ფორმა, მისი წარდგენის ვადები და ა.შ.). 
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გასაჩივრების არაფორმალური მექანიზმის ფარგლებში განიხილება, როგორც მიწის და სხვა 

ქონების განთვისებასთან დაკავშირებული საკითხები (მაგ. კომპენსაციის ოდენობა, ნარჩენი მიწის 

გამოყენების შეუძლებლობა; მისავლელი გზების დაკარგვა და ა.შ.), ასევე მშენებლობის პროცესში 

წარმოქმნილი ზარალი, რაც დაკავშირებულია მშენებელი კომპანიის მიერ მიწის ნაკვეთის 

დროებით ან მუდმივად დაკავებასთან. შესაბამისად, ხსენებული მექანიზმი უნდა შექმნილ იქნას 

სგდ-ს მიერ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების 

თაობაზე მოლაპარაკების დაწყების მომენტისათვის და მისი ფუნქციონირების ვადა გაგრძელდეს 

მშენებლობის დასრულებამდე. 

RAP-ის მომზადების ეტაპზე საკონსულტაციო შეხვედრების და სოციოლოგიური კვლევის დროს 

და ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების პროცესში, 

ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები, როგორც სიტყვიერი 

კონსულტაციების, ასევე მიწოდებული საინფორმაციო ბროშურების მეშვეობით, სრულად იქნებიან 

ინფორმირებული გასაჩივრების მექანიზმის არსებობის, მისი ფუნქციონირების წესების, 

საკონტაქტო პირების და გასაჩივრების პროცედურების შესახებ. მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება 

გამოჩენილი, რათა საჩივრები თავიდან იქნას აცილებული და არ გახდეს საჭირო განხილვისა და 

დაკმაყოფილების მეორე  ეტაპის პროცედურის ჩატარება. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების პროექტის ყურადღებით მომზადებისა და განხორციელების 

ხარჯზე, პროცესებში ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

სრულფასოვანი მონაწილეობისა და ეფექტური კონსულტაციების გზით და ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფ თემებს, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო    გზების    დეპარტამენტსა    და    ზოგადად,    ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ინტენსიური კომუნიკაციისა და კოორდინაციის გზით.   

 7.2 საჩივრების დაკმაყოფილების კომისიის ჩამოყალიბება 

საჩივრების დაკმაყოფილების კომისია (GRC) 1-ელ ეტაპზე საჩივრების არაფორმალური 

განხილვების მექანიზმს წარმოადგენს, რომელიც თემის დონეზე იქნება ჩამოყალიბებული 

თითოეულ გამგეობაში (სოფლის/თემის მმართველობა). GRC-მა უნდა ჩართოს რაიონის მიწის 

შესყიდვისა და განსახლების (LAR) ჯგუფის წარმომადგენლები და ადგილობრივი გაერთიანებები. 

საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელი რაიონის LAR-ის ჯგუფში კოორდინირებას გაუწევს 

GRC-ის ჩამოყალიბებას და პასუხისმგებელი იქნება GRC-ის ქმედებების კოორდინირებასა და 

შეხვედრების ორგანიზებაზე. ამასთან ერთად, საჩივრების დაკმაყოფილების კომისიაში უნდა 

შედიოდეს სოფლის რწმუნებული ან მისი წარმომადგენელი, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირების წარმომადგენლები, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ქალები (თუ ასეთები არიან) და 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანოები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული საზოგადოების ხმების 

გაჟღერებისა და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფისათვის გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში. იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივანები არ არიან კმაყოფილები GRC-ის გადაწყვეტილებით, 

მათ ყოველთვის შეუძლიათ საჩივრების განხილვის პროცესის მე-2 ეტაპის პროცედურების 

გამოყენება.   

საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომისია ჩამოყალიბებული იქნება გამგეობაში 

რეგიონის დონეზე შემდეგი შემადგენლობის 6 წევრის უზრუნველყოფით: 

(i) სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

RMT-ს წარმომადგენელი 

: რწმუნებული 

(ii) რაიონის LAR-ის ჯგუფის წარმომადგენელი : წევრი მდივანი  

(iii) გამგებელი – შესაბამისი გამგეობა (სოფელი) : წევრი  

(iv) AP-ის წარმომადგენელი : წევრი 

(v) ქალი AP-ის წარმომადგენელი : წევრი 

(vi) ადგილობრივი NGO-ს წარმომადგენელი : წევრი 

(vii)  ზედამხედველი კონსულტანტების LAR-ის სპეციალისტი  : წევრი 
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საჩივრების მოგვარების პროცესის მე-2 ეტაპისათვის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის მიერ 

ჩამოყალიბებული უნდა იყოს კომისია სულ მცირე 3 წევრის შემადგენლობით.  განაწესის 

თანახმად, საჭიროების შემთხვევაში ასევე უნდა შედიოდნენ ადგილობრივი მმართველობების 

წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, აუდიტორები, ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირები და სხვა პირები ან ერთეულები, რომლებიც შეიძლება კომისიის წევრებად 

იყვნენ მიღებულებულები.  

7.3 საჩივრების განხილვის პროცესი 

ეტაპი 1 – GRC-ის წევრი მდივანი და რაიონის LAR-ის ჯგუფი რეგულარულად იქნება მისაწვდომი 

და მზადმყოფი AP-ების ინტერესების და საჩივრების განსახილველად. ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ პირებს მიეწოდებათ ინფორმაცია იმ საკონტაქტო პირების დეტალების შესახებ, ვისაც 

თავიანთი საჩივრები უნდა გააცნონ. კონტრაქტორის რწმუნებული და საკრებულო შეტყობინებას 

მიიღებს, რომ ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებიდან მისაღები შესაძლო საჩივრები დაუყოვნებლივ 

წარუდგინოს GRC-ის საკონტაქტო პირებს (კოორდინატორი და მდივანი), რომლებიც შემდეგ 

შეხვედრის ორგანიზებას მოაწყობენ და არაფორმალურად განიხილავენ საჩივრებს 

დაუკმაყოფილებელ AP-ებთან. იმ შემთხვევაში, თუ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირი არ იქნება 

დაკმაყოფილებული, საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომისია დაეხმარება მას 

რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ბრძანების შესაბამისად შექმნილ კომისიაში  საჩივრის ოფიციალურად წარდგენაში. AP-ებიდან 

მიღებული პრეტენზიებისა და საჩივრების ადრესირების პროცესი მოცემულია ცხრილში 24. 

ცხრილი 24: საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების პროცესი 

ეტაპები მოქმედების დონე  პროცესი 

ეტაპი 1 მოლაპარაკება AP-

ებთან 

საჩივარი არაფორმალურად განიხილება საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომიტეტში, რომელიც ხმარობს ყველა საჭირო ზომას 

სადაო საკითხის მოლაპარაკებების გზით მოსაგვარებლად.  

ეტაპი 2 GRC-ის 

რეზოლუცია

თუ საჩივრის დაკმაყოფილება მოლაპარაკების დონეზე არ ხერხდება, 

საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომისია დაეხმარება საჩივრის 

მქონე AP-ს  ოფიციალურად წარადგინოს საჩივარი შესაბამის საჩივრების 

განხილვისა და დაკმაყოფილების კომიტეტში.  საჩივრის მქონე ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულმა პირებმა საჩივარი საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომიტეტში უნდა წარადგინონ სოფლის დონეზე 

მოლაპარაკების დასრულებიდან 1 კვირის ვადაში და უნდა წარმოადგინოს 

დოკუმენტები, რომლებიც მის პრეტენზიას ასაბუთებს. საჩივრების განხილვისა 

და დაკმაყოფილების კომიტეტის წევრი მდივანი შეისწავლის საჩივრებს და 

მოამზადებს შესაბამის დოკუმენტს საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომიტეტისთვის წარსადგენად და გადაწყვეტილების 

მისაღებად.  საქმის ოფიციალური მოსმენა საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომიტეტის მიერ დაინიშნება საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომიტეტის მდივნის მიერ მითითებულ დღეს  საჩივრის 

მქონე პირის რწმუნებულთან შეთანხმებით.     მოსმენის დღეს საჩივრის მქონე 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირი, საჩივრების განხილვისა და 

დაკმაყოფილების კომისიამდე გამოცხადდება გამგეობაში არსებული საჩივრის 

განსახილველად.    წევრი მდივანი ჩაიწერს მოსმენაზე გამოთქმულ 

განცხადებებს საჩივრის შესახებ და დოკუმენტურად ჩაინიშნავს ყველა 

მამტკიცებელ ფაქტს.  საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომიტეტის 

წევრთა უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის საბოლოო 1-ელ 

ეტაპზე, რომელიც რწმუნებულის მიერ გამოიცემა და ხელს მოაწერენ GRC-ის 

სხვა წევრები. საქმის ოქმი განახლდება და გადაწყვეტილება საჩივრის მქონე  AP-

ს გაეცნობა.  
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ეტაპები მოქმედების დონე  პროცესი 

ეტაპი 3  რეგიონალური 

განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტის 

კომისიის 

გადაწყვეტილება 

თუ საჩივრის მქონე რომელიმე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირი არ 

კმაყოფილდება საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომიტეტის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებით, შემდეგი საფეხურია საჩივრის წარდგენა 

რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტითვის ცენტრალურ დონეზე. რეგიონალური 

განვითარების და ინფრასტრუქტურის საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი განიხილავს საჩივარს საქართველოს ადმინისტრაციულ 

კოდექსში გაწერილი პროცედურების შესაბამისად.   საჩივრების განხილვისა 

და დაკმაყოფილების კომისია დახმარებას გაუწევს მომჩივანს 

ოფიციალური საჩივრის წარდგენაში (მომჩივანს გაეცნობა თავისი 

უფლებები და მოვალეობები, საჩივრის წარდგენის წესები და 

პროცედურები, საჩივრის ფორმატი, საჩივრის წარდგენის ვადები და 

სხვა).მომჩივანს ეცნობება მიღებული გადაწყვეტილება.  

ეტაპი 4  სასამართლოს 

გადაწყვეტილება  

თუ საჩივრის მქონე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირი არ კმაყოფილდება 

რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით, მას შეუძლია საქმე აღძრას 

შესაბამისი იურისდიქციის სასამართლოში რაიონულ დონეზე (რაიონული 

სასამართლო). აღნიშნული საჩივრები შეიძლება ეხებოდეს არა მხოლოდ AP-ის 

კომპენსაციის ოდენობას, მაგრამ სხვა საკითხებსაც, მაგ. კონტრაქტორის მიერ 

მათი თანხმობის გარეშე მათი მიწის დაკვება, მათი საკუთრების დაზიანება ან 

საკუთრების დანაკარგი, შეზღუდვა მიწის გამოყენებაზე და ა.შ.      

7.4 საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების კომისიის (GRC) ჩანაწერები და 

დოკუმენტაცია 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის განსახლების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი აწარმოებს საჩივრების ჩანაწერებს 

მათი გამოყენების და მსოფლიო ბანკის მიერ განხილვის მიზნით რეგულარული საზედამხედველო 

პროცედურების დროს.  
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     8.     ხარჯები და ფინანსირება 

 8.1 საერთო მიმოხილვა 

განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიწის შესყიდვისა და განსახლების სავარაუდო 

ხარჯები მოიცავს სათანადო კომპენსაციას, განსახლების დახმარებებსა და მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების ამოცანების განხორციელების დამხმარე ხარჯებს. ეს უკანასკნელი მოიცავს 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს და წარმოადგენს მთლიანი საპროექტო ღირებულების ნაწილს. 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები (საერთო ღირებულების დაახლოებით 10 %) ასევე იქნა შეტანილი 

მოლაპარაკების ფაზაზე ხარჯაღრიცხვის ცვლილებების გასათვალისწინებლად. მიწის შესყიდვისა 

და განსახლების სავარაუდო ხარჯები განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 

წარმოდგენილია შემდეგნაირად:    

(i) სასოფლო-სამეურნეო მიწის, საკარმიდამო და კომერციული 

დანიშნულების მიწის ანაზღაურება ჩანაცვლების ღირებულებით;  

(ii) გამოყენების კომპენსაცია მიწის ნაკვეთების გამოყენების 

შეზღუდვაზე (გასხვისების ზოლში ხეების დარგვის ან 

ნაგებობების მშენებლობა); 

(iii) შენობა-ნაგებობების ანაზღაურება მათი ჩანაცვლებითი 

ღირებულებით;  

(iv) კულტურებისა და ხეების ანაზღაურება;  

(v) ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახების დახმარება; 

(vi) მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებები მათი საარსებო წყაროების 

აღსადგენად;  

(vii) RAP-ის განხორციელების ღირებულება. 

8.2 დეტალური ბიუჯეტი 

მომდევნო ნაწილში მოცემულია სხვადასხვა ტიპის კომპენსაციასა და დახმარებასთან 

დაკავშირებული გამოთვლები როგორც უფლებამოსილებების, ისე არსებული საბაზრო ფასებით 

დადგენილი ღირებულების მიხედვით. კომპენსაციების მინიმალური ოდენობა არის განსახლების 

სამოქმედო გეგმაში მითითებული განაკვეთები. დასაშვებია კომპენსაციის გაზრდა კონტრაქტის 

ხელმოწერის წინ ჩასატარებელი მოლაპარაკებების დროს.  

8.2.1 მიწის კომპენსაცია 

კომპენსაცია და სხვისი მიწის გამოყენების უფლება დამოუკიდებელი შემფასებელი ექსპერტისა და 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის გამოკითხვის საფუძველზე განისაზღვრა. 

კომპენსაციას დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთები 8 კატეგორიად დაიყო, როგორიც არის 

სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო (კომერციული ან საცხოვრებელი). ცხრილი 25 

სხვადასხვა კატეგორიის მიწის დანაკარგის ღირებულებებს ასახავს.    
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ცხრილი 25: მიწის გამოსყიდვის ხარჯები

მიწის კატეგორიები ფართობი

1 კვმ მიწის

გასხვისების

ღირებულება

კომპენსაცია

კომპენსირებადი მიწა კვ.მ. ლარი ლარი

ტიპი I – არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ ხულოში;
75 14.40 1080

ტიპი II - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ ხულოში და

გამოყენებულია საკარმიდამოდ;

4418 12.40 54783,2

ტიპი III - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ ხულოში და

გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

მოსაყვანად;

0 8.25 0

ტიპი IV - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწის ნაკვეთები რომლებიც განთავსებულია ქალაქი

ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე (სოფლები

და დასახლებათა შორის არეალი);

2384 12.40 29561,6

ტიპი V - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ ხულოდან

კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და გამოყენებულია

საკარმიდამოდ;

66311 10.30 683003,3

ტიპი VI – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთი რომლებიც განთავსებულია ქალაქ ხულოდან

კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე (სოფლები და

დასახელბათა შორის არეალი) და გამოყენებულია

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად;

122746 6.70 822398,2

ტიპი VII – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

ნაკვეთები, რომლებიც განთავსებულია ქალაქ

ხულოდან კურორტ ბეშუმის გადასახვევამდე და არ

განეკუთვნება IV, V, VI ტიპის მიწებს.

13942 2.0 27884

ტიპი VIII - სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რომლებიც 

განთავსებულია ხულოს რაიონი, გოდერძის 

უღელტეხილის, საბაგიროს ქვედა სადგურის 

მიმდებარედ, რომლებიც დისლოკაციის, 

ინფრასტრუქტურისა და განვითარების გეგმის 

შესაბამისად განეკუთვნებიან საკურორტო ზონას. 

9085 15,5 140363,25

სულ 218961 1759073,55

მიწის ნაკვეთების ჯამური ღირებულება 1759073,55 ლარის ეკვივალენტურია.  
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8.2.2 შენობა-ნაგებობების კომპენსაცია  

შენობა-ნაგებობების კომპენსაცია გამოითვლება ანალოგიური ნაგებობის მშენებლობისათვის 

აუცილებელი მასალების, ტრანსპორტირების ხარჯებისა და სამშენებლო სამუშაოების ამჟამად 

მოქმედი საბაზრო ფასების საფუძველზე. გათვალისწინებული იქნა მზიდი კონსტრუქციები, 

სახურავი, მასალები, მოპირკეთება, სანიტარული პირობები, წყლითა და ელექტროენერგიით 

მომარაგება, გარე განათების სისტემები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია შენობების 

საკომპენსაციო თანხები.  

ცხრილი 26: შენობა ნაგებობების კომპენსაციის ხარჯები

ნაკვეთის 

ნომერი 
აღწერა კომპენსაცია 

194 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 88935

196 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 22495

356 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 128700

416 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 86580

420 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 83265

421 ორსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 85500

423 ავტოფარეხი 5310

430 ავტოფარეხი 5145

190 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 8490

196 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 12415

238 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 7840

243 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 6705

246 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 4810

251 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 4045

310 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 5410

335 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 14535

356 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 35430

360 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 92870

360 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 14130

361 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 94000

397 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 7960

444 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 3640

458 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 1880

478 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 6880

548 ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 5245

280 მაღაზია 27015

231 ორსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 33325

231 ორსართულიანი დამხმარე ნაგებობა 33900

416 პირუტყვის სადგომი 26155

420 პირუტყვის სადგომი 26030

421 პირუტყვის სადგომი 26025

161 სასადილო 23750

189 წისქვილი 2360
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288 წისქვილი 6475

355 წისქვილი 5280

157 ჯიხური 200

162 ჯიხური 200

სულ 1042930

8.2.3 შემოსავლების წყაროს დანაკარგის კომპენსაცია (ბიზნესის და სამსახურის დაკარგვა) 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების პროცესი ახდენს გავლენას კომერციულ საქმიანობაზე. 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები, რომლებიც კარგავენ ბიზესს, მიიღებენ კომეპნსაციას. 

კომპენსაციის ღირებულება აღწერილია ქვეთავში 8.2.6 ბიზნესის კომპენსაცია.

8. 2.4 მოსავლის კომპენსაცია  

მოსავლის კომპენსაცია მიეცემა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ყველა პირს სრული საბაზრო 

განაკვეთით. საპროექტო გზის მონაკვეთზე ზემოქმედების ქვეშ უმთავრესად ხვდება კარტოფილი, 

პომიდორი, ლობიო და სიმინდი. მოსავლის კომპენსაციის დეტალები მოცემულია ცხრილში 27.    

ცხრილი 27: ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული კულტურების ღირებულება 

კულტურა 

მიწის ნაკვეთების 

რაოდ. 

კულტურების 

მიხედვით 

ფართობი კვ.მ. 

1 კვ.მ- ზე მოსული 

მოსავლის 

კომპენსაცია 

ლარი/კვ.მ. 

ჯამური 

კომპენსაცია 

კარტოფილი 27 21853 1,56 34090,68

კომბოსტო 1 32 0,66 21,12

ლობიო 11 1953 0,4 781,2

მარწყვი 2 136 0,52 70,72

პომიდორი 13 4638 1,6 7420,8

სიმინდი 11 1953 0,4 781,2

სხვა ბოსტნეული 7 705 0,5 352,5

წიწაკა 1 40 0,06 2,4

43520,62

მიწის ნაკვეთების მთლიანი რაოდენობა და ფართობი, რომელიც სს კულტურების 

დასამუშავებლად გამოიყენება, უფრო ნაკლებია ვიდრე იმ რაოდენობისა და ფართობის ჯამი, 

რომელიც სს კულტურების ცალკეული სახეობების დასამუშავებლად გამოიყენება, რადგან 

რამოდენიმე სს კულტურა ბევრ მიწის ნაკვეთზე მოიყვანება.  

8.2.5 ხეების კომპენსაცია  

არამსხმოიარე ნორჩი ხეხილის ხეები ნერგების ღირებულების მიხედვით იქნება კომპენსირებული. 

ნაწილობრივ მსხმოიარე ხეების კომპენსაცია განხორციელდება როგორც ნერგის ღირებულების 

ჯამური დანახარჯის, ასევე ხეხილის მოსავლის გათვალისწინებით, რომელიც ნაწილობრივ 

მსხმოიარე ხის პროდუქტიულობის და საკომპენსაციო წლების დანაკარგს წარმოადგენს ნერგიდან 

ხის ნაყოფის მომცემ ასაკამდე გასაზრდელად. ხეების ღირებულებების გამოთვლები მოცემულია 

ქვემორე ცხრილში 28.   
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ცხრილი 28: მსხმოიარე ხეხილის კომპენსაცია 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

alubali (bali)

nergi (<5) 5 2 5 3 6,0 35 105 3675

5-10 5 2 5 10 20,0 75 163 12225

10-20 5 2 5 16 32,0 117 119 13923

20+ 5 2 5 10 20,0 75 14 1050

sul 401 30873

atami

nergi (<5) 6 1,5 5 4 6,0 27 2 54

5-10 6 1,5 5 15 22,5 85 2 170

10-20 6 1,5 5 40 60,0 216 0 0

20+ 6 1,5 5 25 37,5 137 0 0

sul 4 224

gargari (Werami)

nergi (<5) 4 1,5 5 3 4,5 27 0 0

5-10 4 1,5 5 15 22,5 83 0 0

10-20 4 1,5 5 40 60,0 214 0 0

20+ 4 1,5 5 25 37,5 135 0 0

sul 0 0

kakali

nergi (<5) 10 5 5 4 20,0 80 210 16800

5-10 10 5 10 15 75,0 535 181 96835

10-20 10 5 10 25 125,0 1235 359 443365

20+ 10 5 10 30 150,0 1510 566 854660

sul 1316 1411660

komSi

nergi (<5) 4 1,5 5 3 4,5 20 3 60

5-10 4 1,5 5 15 22,5 83 30 2490

10-20 4 1,5 5 30 45,0 162 12 1944

20+ 4 1,5 5 20 30,0 109 0 0

sul 45 4494

msxali

nergi (<5) 4 1,2 5 7 8,4 33 73 2409

5-10 4 1,2 7 20 24,0 122 95 11590

10-20 4 1,2 7 70 84,0 416 128 53248

20+ 4 1,2 7 45 54,0 269 70 18830

sul 366 86077

qliavi

nergi (<5) 4 0,8 5 8 6,4 26 45 1170

5-10 4 0,8 5 15 12,0 46 117 5382

10-20 4 0,8 5 30 24,0 88 143 12584

20+ 4 0,8 5 20 16,0 60 1 60

sul 306 19196
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TuTa

nergi (<5) 5 1,5 5 4 6,0 26 4 104

5-10 5 1,5 5 10 15,0 58 1 58

10-20 5 1,5 5 16 24,0 89 9 801

20+ 5 1,5 5 10 15,0 58 1 58

sul 15 1021

Txili

nergi (<5) 2 4 5 2 8,0 30 106 3180

5-10 2 4 5 5 20,0 75 60 4500

10-20 2 4 5 6 24,0 90 52 4680

20+ 2 4 5 4 16,0 55 0 0

sul 218 12360

tyemali (aluCa)

nergi (<5) 3 0,8 5 7 5,6 23 46 1058

5-10 3 0,8 5 15 12,0 45 206 9270

10-20 3 0,8 5 50 40,0 143 359 51337

20+ 3 0,8 5 25 20,0 73 14 1022

sul 625 62687

vaSli

nergi (<5) 4 1 5 5 5,0 22 38 836

5-10 4 1 6 25 25,0 109 63 6867

10-20 4 1 6 70 70,0 298 274 81652

20+ 4 1 6 40 40,0 172 19 3268

sul 394 92623

yurZeni/vazi

nergi (<5) 2 1,5 4 5 7,5 23 14 322

5-10 2 1,5 4 7 10,5 31 46 1426

10-20 2 1,5 4 9 13,5 40 88 3520

20+ 2 1,5 4 5 7,5 23 7 161

sul 155 5429

Sindi

nergi (<5) 3 2 5 2 4,0 17 0 0

5-10 3 2 5 3 6,0 24 0 0

10-20 3 2 5 4 8,0 31 0 0

20+ 3 2 5 3 6,0 24 0 0

sul 0 0

xurma/karalioki

nergi (<5) 2 1 5 5 5,0 20 4 80

5-10 2 1 6 10 10,0 44 2 88

10-20 2 1 6 30 30,0 128 2 256

20+ 2 1 6 20 20,0 86 0 0

sul 8 424
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leRvi

nergi (<5) 3 1,5 5 5 7,5 29 0 0

5-10 3 1,5 6 10 15,0 66 1 66

10-20 3 1,5 6 30 45,0 192 4 768

20+ 3 1,5 6 20 30,0 129 0 0

sul 5 834

kivi

nergi (<5) 3 1,5 4 5 7,5 24 2 48

5-10 3 1,5 4 10 15,0 45 0 0

10-20 3 1,5 4 30 45,0 129 0 0

20+ 3 1,5 4 20 30,0 87 0 0

sul 2 48

broweuli

nergi (<5) 4 2 5 5 10,0 39 0 0

5-10 4 2 6 10 20,0 88 0 0

10-20 4 2 6 30 60,0 256 0 0

20+ 4 2 6 20 40,0 172 0 0

sul 0 0

mandarini

nergi (<5) 3 1,25 5 10 12,5 47 0 0

5-10 3 1,25 5 30 37,5 134 0 0

10-20 3 1,25 5 80 100,0 353 0 0

20+ 3 1,25 5 50 62,5 222 0 0

sul 0 0

forToxali

nergi (<5) 4 1,5 5 10 15,0 57 0 0

5-10 4 1,5 5 30 45,0 167 0 0

10-20 4 1,5 5 80 120,0 424 0 0

20+ 4 1,5 5 50 75,0 267 0 0

sul 0 0

limoni

nergi (<5) 4 1,3 5 5 6,5 27 0 0

5-10 4 1,3 5 15 19,5 72 0 0

10-20 4 1,3 5 35 45,5 163 0 0

20+ 4 1,3 5 20 26,0 95 0 0

sul 0 0

wabli

nergi (<5) 7 1 5 30 30,0 112 1 112

5-10 7 1 10 50 50,0 357 12 4284

10-20 7 1 10 120 120,0 1057 19 20083

20+ 7 1 10 120 120,0 847 3 2541

sul 35 27020
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kenkra/mocxari

nergi (<5) 2 2,5 5 2 5,0 20 0 0

5-10 2 2,5 5 3 7,5 28 0 0

10-20 2 2,5 5 4 10,0 37 1 37

20+ 2 2,5 5 3 7,5 28 0 0

sul 1 37

dafna

nergi (<5) 1 4 5 1 4,0 15 0 0

5-10 1 4 5 2 8,0 29 0 0

10-20 1 4 5 2 8,0 29 0 0

20+ 1 4 5 1 4,0 15 0 0

sul 0 0

wyavi

nergi (<5) 2 0,25 8 2 0,5 5 0 0

5-10 2 0,25 8 4 1,0 8 1 8

10-20 2 0,25 8 10 2,5 16 0 0

20+ 2 0,25 8 7 1,75 12 1 12

sul 2 20

kowaxuri

nergi (<5) 5 2,5 5 3 7,50 31 2 62

5-10 5 2,5 5 5 12,50 49 0 0

10-20 5 2,5 5 7 17,50 66 0 0

20+ 5 2,5 5 5 12,50 49 0 0

sul 2 62

zRmartli

nergi (<5) 4 1,5 6 3 4,5 23 0 0

5-10 4 1,5 6 10 15,0 67 1 67

10-20 4 1,5 6 20 30,0 130 8 1040

20+ 4 1,5 6 10 15,0 67 0 0

sul 9 1107

muSmula

nergi (<5) 4 2 6 3 6,0 29 0 0

5-10 4 2 6 10 20,0 88 0 0

10-20 4 2 6 20 40,0 172 2 344

20+ 4 2 6 10 20,0 88 0 0

sul 2 344

askili

nergi (<5) 5 2 5 3 6,0 26 0 0

5-10 5 2 5 5 10,0 40 0 0

10-20 5 2 5 7 14,0 54 0 0

20+ 5 2 5 5 10,0 40 0 0

sul 0 0
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ნერგი (<3) 3 0 0

ვარდი 3-10 10 3 30

10-15 15 0 0

15+ 7 0 0

sul 3 30

sul 3914 1756570

მრავალწლიანი ნარგავების კომპენსაციის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 1756570 ლარს. 

8.2.6 ბიზნესის კომპენსაცია 

გზის მშენებლობა ზემოქმედებას ახდებს კომერციულ საქმიანობაზე. ჯამში ზემოქმედების ქვეშ 

ხვდება 5 შენობა-ნაგებობა, რომელიც გამოიყენება კომერციული დანიშნულებით. კომერციული 

საქმიანობით დაკავებულმა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა ზოგიერთმა პირმა ვერ შეძლო 

საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების ოფიცალური დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენა, შესაბამისად კომპენსაცია შეწყვეტილი ბიზნესისათვის დაითვლება პროექტის 

ფარგლებში შემუშავებული ჩარჩო-დოკუმენტის პრინციპების მიხედვით, რაც გულისხმობს 

ბიზნესის სამუდამოდ დაკარგვის შემთხვევაში ფულადი ანაზღაურება 1 წლის წმინდა მოგების 

ოდენობით, საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემთა საფუძველზე ან მისი არარსებობის 

შემთხვევაში, ოფიციალური საარსებო მინიმუმის საფუძველზე. ქვემოთ მოცემული ცხრილი 

აღწერილია ბიზნესის შეწყვეტისათვის განკუთვნილი კომპენსაციები.  

ცხრილი 29: შეწყვეტილი/შეჩერებული ბიზნესის კომპენსაცია 

ნაკვეთის ნომერი აღწერა საკომპენსაციო თანხა

189 წისქვილი 3859,2

190 ბენზინგასამართი 3859,2

280 მაღაზია 3636,58

196 მაღაზია 3859,2

161 სასადილო 3859,2

8.2.7 დახმარებები 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ოჯახებს მიეცემათ შემდეგი სამი ტიპის დახმარება: (i) ძლიერი 

ზემოქმედების დახმარება, (ii) დახმარება მოწყვლად ოჯახებს და (iii) ადგილმონაცვლეობის 

დახმარება. წარმოების მოძრავი საშუალებების გადაადგილების ღირებულება ჩათვლილია 

ნაგებობების საკომპენსაციო ღირებულებაში. ქვემოთ აღწერილია შემოთავაზებული დახმარებების 

თითოეული კატეგორიის ერთეულის განაკვეთები:  
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(i) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოწყვლადი ოჯახის დახმარება შეადგენს 3 თვის 

საარსებო მინიმუმის თანხას - 321,6 ლარი ყოველთვიურად ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული თითოეული ოჯახისათვის, ანუ ჯამში 964,8 ლარი ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული ერთი ოჯახისათვის. დახმარების მთლიანი თანხა მოწყვლადი 

ოჯახისთვის არის 52099,2 ლარი;  

(ii) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახი ძლიერი ზემოქმედების კატეგორიაში 

განიხილება, რადგან თავისი პროდუქტიული სასოფლო-სამეურნეო მიწის 10%-ზე 

მეტს კარგავენ. სრული კომპენსაცია ძლიერი ზემოქმედების შემთხვევაში 237750

ლარს შეადგენს. 

(iii) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახი გადაადგილებულია საკუთარი 

საცხოვრებელი სახლიდან და შემდეგი სახის კომპენსაციას ექვემდებარება: 

ტრანსპორტირების დანახარჯების და სამი თვის საარსებო მინიმუმის 

ეკვივალენტური 3 თვის სატრანზიტო პერიოდის საარსებო მინიმუმის 

კომპენსაცია. 200 ლარი, როგორც ტრანსპორტის დაქირავების ღირებულება + 321,6 

ლარი, როგორც საარსებო მინიმუმი x 3 თვეზე = 1164,8 ლარი თითოეულ 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ოჯახზე. 

სხვადასხვა ტიპის დახმარებების გაანგარიშების დეტალები მოცემულია ცხრილში 30. 

ცხრილი 30: დახმარების თანხა

N ერთეული ერთეული ერთეულის ფასი (ლარი) რაოდენობა
ფასი 

(ლარი)  

1

ძლიერი ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული ოჯახები 

(AH)

კოეფიც. 
მოსავლის ეკვივალენტური 

კომპენსაცია ან 964,8 ლარი 
187 237750

2 მოწყვლადი ოჯახები კოეფიც. 964,8 54 52099,2

3 ადგილმონაცვლე ოჯახები კოეფიც. 
1164,8 ლარი თითოეულ  

AH-ზე 
6 6988,8

სულ 296838

8.3 განსახლების სამოქმედო გეგმის (RAP) ადმინისტრირების ღირებულება 

მშენებლობის ზედამხედველი კონსულტანტი განახორციელებს გარე მონიტორინგს. მიუხედავად 

ამისა, განსახლების განყოფილებამ, საგზაო დეპარტამენტმა უნდა დაიქირავოს ერთი 

დამოუკიდებელი მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაცია განსახლების სამოქმედო 

გეგმის გეგმის გარე მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად 2 თვის მანძილზე (თუ განსახლების 

სამოქმედო გეგმის განახლება-განხორციელების დროს არ არის აყვანილი მშენებლობის 

ზედამხედველი კონსულტანტი). სხვადასხვა ხარჯები გათვალისწინებულია სარეზერვო თანხაში, 

რომელიც RAP-ის განხორციელებისას წაროქმნილი ადმინისტრაციული ხარჯების დასაფარად 

არის გამიზნული. RAP-ის განხორციელების მართვის დეტალური აღწერილობა მოცემულია 

ცხრილში ქვემოთ.     

ცხრილი 31: მართვის ხარჯები 

No. ერთეული ერთეული რაოდენობა
ერთეულის ფასი 

ლარი 

მთლიანი ღირებულება 

ლარი 

1

სოციალური 

უსაფრთხოების 

კონსულტანტის 

ხარჯები (EMA) 

თვეები 24 4000 96,000  

2

სხვადასხვა 

ადმინისტრაციული 

ხარჯები 

თვეები 24 1000 24,000  
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სულ 120,000

 8.4 LAR ღირებულება და ფინანსების ნაკადები 

წინამდებარე RAP-ის განხორციელების LAR სრული ღირებულება არის 57503708,1 ლარი (USD

21781707,6). ცხრილში 32 მოცემულია LAR სრული ღირებულების ჯამური ხარჯთაღრიცხვა. LAR-თან

დაკავშირებული ფინანსური სახსრები დახარჯული იქნება სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე

ერთი სრული წლის განმავლობაში. თუ წინამდებარე RAP-ის განხორციელება ორ ფისკალურ

წელიწადს მოიცავს, შესაბამისად განხორციელდება სახსრების გადანაწილება.

ცხრილი 32: ხარჯების რეზიუმე 

No. ერთეული 
ღირებულება

ლარში 

ღირებულება

აშშ

დოლარში 

A კომპენსაცია 

1 სამუდამოდ შესყიდული მიწის კომპენსაცია 1759073,55

2 შენობა-ნაგებობების კომპენსაცია 1042930

3 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ბიზნესის კომპენსაცია 19073,38

4 დაკარგული სამუშაოს კომპენსაცია 0

5 მოსავლის კომპენსაცია 43520,62

6 კომპენსაცია მსხმოიარე და ნახევრად მსხმოიარე ხეხილზე 1756570

7 ღობეებისა და ჭიშკრის კომპენსაცია 162369,8

ქვეჯამი A 4783537,35

B დახმარება 

8 ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახები 237750,48 

9 მოწყვლადი ოჯახები 52099,2

10 ადგილმონაცვლეობის დახმარება 6988,8

ქვეჯამი B 296838,48

C განსახლების გეგმის განხორციელების მხარდაჭერის ღირებულება 

11
გარე მონიტორინგის სოციალური უსაფრთხოების

კონსულტანტის (EMA) ღირებულება 
96000

12 სხვადასხვა ადმინისტრაციული ხარჯები 24000

13 მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია (280) 27234

ქვეჯამი C 147234

სულ R&R ხარჯები (A+B+C) 5227609,83

D. 10% გაუთვალისწინებელი ხარჯები 52276098,3
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ჯამი სულ 57503708,1 21781707,6

1 აშშ დოლარი = 2,64 ლარი (29 დეკემბერი, 2016) 

9.5 ხარჯებისა და RAP-ის განახლებული ბიუჯეტის დასაბუთება 

მიწის შეძენისა და განსახლების კვლევებმა მოიცვა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწისა და 

აქტივების შეფასება. კვლევის დროს გამოყენებული იქნა შესაბამისი ტრანსაქციების მონაცემები 

მიწისა და ადგილობრივი ბაზრის თვალსაზრისით ნაგებობის, ხეებისა და მოსავლის შემთხვევაში. 

მოწყვლადი ოჯახებისათვის დახმარების დასადგენად გათვალისწინდა მინიმალური სახელფასო 

განაკვეთი.   

ჩატარდა დეტალური აზომვითი კვლევა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული შენობების და 

კონსტრუქციების შესაფასებლად და შესაბამისად განხორციელდა დეტალური საბაზრო კვლევა 

სამშენებლო ღირებულების შესაფასებლად ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ნაგებობის თითოეული 

ტიპისათვის.   

რაც შეეხება სს კულტურების კომპენსაციას, გამოყენებულ იქნა ფაქტიური საბაზრო ღირებულება 

მოსავლის შეფასების მიზნით.  

აქედან გამომდინარე, ფასები ჩანაცვლების ღირებულებას წარმოადგენს მოქმედი საბაზრო 

ღირებულებით და უზრუნველყოფს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების, შენობა-

ნაგებობების, მოსავლისა და ხეების სრულ ჩანაცვლებით ღირებულებას.  

9.6 დაფინანსების წყარო 

განსახლების სამოქმედო გეგმით (RAP) გათვალისწინებული ყველა სახსრები, რომლებიც 

კომპენსაციისა და დახმარებებისათვის არის საჭირო.  

9 მონიტორინგი და ანგარიშგება 

9.1  შესავალი 

განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების ძირითადი მიზანია ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ან პროექტის 

განხორციელებამდე არსებულ დონეზე აღდგენა, როგორც მინიმალური ამოცანა. განხორციელების 

პროცესი უნდა უზრუნველყოფდეს მოცემული ამოცანის მისაღებ ვადებში მიღწევას ამ მიზნით 

გამოყოფილი რესურსების საშუალებით. აქედან გამომდინარე, RAP-ის განახლების პროცესის 

მონიტორინგი, მისი განხორციელება და ინსტიტუციონალური და ფინანსური დახმარების გაწევა 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისათვის წარმოადგენს პროექტის საერთო ფუნქციონირებისა და 

მართვის განუყოფელ ნაწილს. საგზაო დეპარტამენტის განსახლების მართვის ჯგუფი LAR-ის 

ამოცანების ინდიკატორების (პროცესის, მიღების და ზემოქმედების ინდიკატორები) 

მონიტორინგისა და შეფასების (M&E) დროული მონიტორინგის განხორციელებას 

უზრუნველყოფს. M&E-ის დანიშნულებაა ყველა დაინტერესებულ მხარეს გააცნოს სამუშაოების 

მიმდინარეობა/პროგრესი RAP-ის დროული და სრული განხორციელების შესახებ და 

შესაძლებლობის ფარგლებში რაც შეიძლება ადრე დაადგინოს პრობლემები განსახორციელებელი 

ღონისძიებების დროული დარეგულირების გაადვილების მიზნით. დასახული მიზნები შემდეგ 

საკითხებში მდგომარეობს: (i) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების საცხოვრებელი 

სტანდარტების აღდგენის ან გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; (ii) დადასტურება, რომ სამუშაოები 

გრაფიკისა და ვადების შესაბამისად მიმდინარეობს; (iii) შეფასება, არის თუ არა კომპენსაციისა და 

რეაბილიტაციის ღონისძიებები საკმარისი; (iv) პრობლემების ან პოტენციური სადავო საკითხების 

გამოვლენა; და (v) პრობლემების სწრაფი აღმოფხვრის მეთოდების დადგენა.  

9.2 მონიტორინგისა და შეფასების მაჩვენებლები 
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პროექტის განხორციელების პროცესში განსახლების სამოქმედო გეგმის პოლიტიკასა და 

მიზნებთან შესაბამისობის მონიტორინგი ჩატარდება დადგენილი ინდიკატორების მიხედვით. 

აღნიშნული ინდიკატორები და ამოსავალი მონაცემები გათვალისწინებული იქნება პროექტის 

განხორციელების პროცესის, შედეგების და ზემოქმედებების განხილვის მიზნით. 

9.3 მონიტორინგის დონე 

პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვისა და განსახლების (LAR) ამოცანების მონიტორინგი ორ 

დონეზე განხორციელდება. განსახლების მართვის ჯგუფი რეგულარულ შიდა მონიტორინგს 

ჩაატარებს საგზაო დეპარტამენტისათვის წარსადგენად, საველე სამუშაოებში LAR-ის ჯგუფიდან 

მიღებული შედეგებით. ადგილობრივი განსახლების კონსულტანტი მხარდაჭერას აღმოუჩენს 

სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს  RAP-ის განხორციელების პროცესში და 

პასუხისმგებელი იქნება შიდა მონიტორინგზე.  

9.4 შიდა მონიტორინგი 

შიდა მონიტორინგი რეგულარულად ჩატარდება განსახლების მართვის ჯგუფის მიერ RAP-ის 

განხორციელების პროცესში. ამ პროცესში უმთავრეს პირს ადგილობრივი განსახლების 

კონსულტანტი წარმოადგენს. შედეგები ყოველთვიურად ეცნობება მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების კომისიას (LARC) და მსოფლიო ბანკს (WB). შიდა მონიტორინგის ინდიკატორები 

პროცესების, მყისიერი შედეგებისა და ზემოქმედებების მაჩვენებლები იქნება. აღნიშნული 

ინფორმაცია პირდაპირ განსახლების მართვის ჯგუფის წარმომადგენლებიდან შეგროვდება 

მუნიციპალიტეტის მიწის შესყიდვისა და განსახლების (LAR) ჯგუფში და სამუშაო ჯგუფში, რაც 

შემდეგ მიწის შესყიდვისა და განსახლების კომისიას წარედგინება განსახლების სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების და პროგრესის შეფასების მიზნით და საჭიროების შემთხვევაში კორექტივების 

შესატანად სამუშაო პროგრამაში. ყოველთვიური ანგარიშები კვარტალურ ბაზაზე მსოფლიო 

ბანკისათვის წარსადგენი სტანდარტული ზედამხედველობის ანგარიშებში გაერთიანდება.   

შიდა მონიტორინგის ანგარიშში შედის: (i) განხორციელებული სამუშაოები მოცემული თარიღის 

მდგომარეობით, (ii) მიზნები, რომელთა განხორციელებაც მოხერხდა ან ვერ მოხერხდა მოცემულ 

პერიოდში, (iii) წარმოქმნილი პრობლემები, და (iv) მათი გადაჭრის ზომების რეკომენდირებული 

ვარიანტები. შიდა მონიტორინგის საწყისი ანგარიში განსახლების საკითხებზე მომუშავე 

სპეციალისტების მიერ მომზადდება. 

9.5 გარე მონიტორინგი 

ამოცანების შესაბამისად, გარე მონიტორინგს განახორციელებს სოციალური უსაფრთხოების 

კონსულტანტი, რომელიც დაქირავებული იქნება საგზაო დეპარტამენტის მიერ. აღნიშნული 

კონსულტანტის ამოცანა იქნება იქნება RAP-ის განხორციელების გარე მონიტორინგი და მისი 

დასრულებისას შესაბამისობის ანგარიშის მომზადება, რომელიც  მსოფლიო ბანკის მიერ 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებაზე თანხმობის გაცემის საფუძველი იქნება. 

9.5.1 გარე მონიტორინგის სააგენტოს (EMA) ამოცანები 

მიწის შესყიდვა-განსახლებასთან დაკავშირებული თოთეული ქვეპროექტისათვის სოციალური 

უსფრთხოების კონსულტანტი განახორციელებს განსახლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 

მონიტორინგს და ჩაერთვება შემდეგ ღონისძიებებში: (i) განსახლების სამოქმედო გეგმის განხილვა 

და საინფორმაციო ბუკლეტის გავრცელება; (ii) საგზაო დეპარტამენტის მიერ გატარებული 

ქმედებების განხილვა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების კომპენსირებისათვის, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს RAP-ის შესაბამის პირობას, რომლის მიხედვითაც 

ხორციელდება ღონისძიება; (iii) კომპენსაციის ფინანსური აღრიცხვების შემოწმება; (iv) 

გადამოწმება, მიმდინარეობს თუ არა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისათვის კომპენსაციის 
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გაცემა განსახლების სამოქმედო გეგმით და ამ პირებთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ოდენობით; (v) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების მოთხოვნების დაკმაყოფილების შეფასება 

საინფორმაციო კამპანიისა და მათთვის შემოთავაზებული საკომპენსაციო/სარეაბილიტაციო 

პაკეტის მიხედვით; (vi) ლეგალიზაციის პროცესის განხილვა და მისი ეფექტურობის შეფასება; (vii) 

საჩივრებისა და პრეტენზიების განხილვა; (vii) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების პირობების 

დაკმაყოფილების დონის შემოწმება ამ პირებიდან 20 %-ის შერჩევით. RAP-ის 

განხორციელებისთანავე SSC მოამზადებს შესაბამისობის/მოთხოვნათა შესრულების ანგარიშს, 

სადაც შემდეგი დასაბუთებული საკითხები შევა: 

(i) შეფასება, თუ რამდენად შეესაბამებოდა კომპენსაციის განხორციელება RAP-ის 

დებულებებს;  

(ii) დადგენას, მიიღო თუ არა ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ყველა პირმა 

კომპენსაცია RAP-ით გათვალისწინებული ოდენობით;  

(iii) კვლევისა და აქტივების შეფასების სისწორის შეფასება;  

(iv) ლეგალიზაციის პროცესის ეფექტურობისა და მოცულობის შეფასება;  

(v) საჩივრებისა და მათი გადაწყვეტის მიმოხილვა;  

(vi) რეაბილიტაციის პროგრამების შეფასება ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული და მოწყვლადი ოჯახებისათვის;  

(vii) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების მოთხოვნათა დაკმაყოფილების 

შეფასება;  

(viii) მიღებული გამოცდილება, რომელიც გამოყენებული იქნება შემდეგ 

პროექტებში; და 

(ix) RAP-ის განხორციელების ზოგადი შეფასება და რეკომენდაციები მსოფლიო 

ბანკისათვის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებაზე თანხმობის წერილის 

გაცემის შესახებ.  

სოციალური უსაფრთხოების კონსულტანტი განახორციელებს საკუთარ საქმიანობას საგზაო 

დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ჩაერთვება საოფისე და საველე კვლევებში. 

ამასთან ერთად,  დაიქირავებს საჭირო რაოდენობის პერსონალს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირების მოთხოვნების დაკმაყოფილების დადგენისა და კომპენსაციის ფინანსური პირობების 

შესაფასებლად. კონსულტანტის კომპეტენციაში არსებული მონიტორინგის ღონისძიებები 

დაიწყება დაუყოვნებლივ მთავრობის მიერ RAP-ის დამტკიცებისთანავე და გაგრძელდება მისი 

განხორციელების დასრულებამდე.  

9.5.2 განხორციელების შემდგომი შეფასება 

ზედამხედველობის კონსულტანტის განსახლების სპეციალისტები განახორციელებენ RAP-ის 

განხორციელების შემდგომ შეფასებას მისი შესრულებიდან ერთი წლის შემდეგ. აღნიშნული 

შესწავლის მიზანია შემოწმდეს, მიღწეული იქნა თუ არა RAP-ის ამოცანები. ძლიერი 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებზე შეგროვებული სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემები RAP -

ის მომზადების დროს გამოყენებული იქნება პროექტამდელი და შემდგომი ვითარების 

შედარებისათვის. განხორციელების შემდგომი შეფასების ფარგლებში მომზადდება შესაბამისი 

დამატებითი დახმარება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისათვის, თუკი შესწავლის შედეგად 

გაირკვევა, რომ RAP- ის ამოცანები არ იქნა შესრულებული. ამ მიზნით ზედამხედველობის 

კონსულტანტი საჭიროების მიხედვით გადახედავს კვლევის ინდიკატორებს:  

(i) საჭიროების შესაბამისად კვლევის ინდიკატორების განხილვა 

(ii) განახორციელებს მიწის შესყიდვის/განსახლების ზემოქმედებების შეფასებას 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებზე ფორმალური და არაფორმალური 

გამოკვლევების მეშვეობით ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული და არ-მოქცეული 

მოსახლეობისათვის. სოციალური უსაფრთხოების კონსულტანტი განახორციელებს 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მამაკაცებისა და ქალების წარმომადგენელთა 

ოფიციალურ კვლევას, რათა დადგინდეს ცვლილებები ამ პირებთან დაკავშირებით. 
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პარალელურად შეადარებს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების პირობებს 

ზემოქმედების ქვეშ არმყოფ მეზობლებთან შედარებით, რომლებსაც ცხოვრების 

მსგავსი დონე აქვთ. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების შემოსავალი შედარდება 

ადგილმონაცვლეობამდე და მის შემდეგ და იმ შემთხვევაში თუ სხვაობა 

შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ადგილმონაცვლეობასთან, საჭიროა 

შემარბილებელი ღონისძიებების შემოღება. ოფიციალური კვლევის მოკვლეული 

მონაცემების შესავსებად განხორციელდება შეფასება, რომელიც მოიცავს მიზნობრივ 

ჯგუფებთან განხილვებს და სხვა არასტრუქტურიზებული მონაცემების შეგროვების 

მეთოდებს და კონსულტაციებს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან, 

თანამდებობის პირებთან და თემის ხელმძღვანელებთან და ბოლოს, შეფასებაში 

მიმოხილული იქნება განსახლების ქმედებების შედეგად განხორციელებული 

ზემოქმედებები ან სარგებელი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისათვის. 

კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება სოციალური უსაფრთხოების 

კონსულტანტის მიერ პროექტისათვის მომზადებულ მიმოხილვის ანგარიშში გარე 

მონიტორინგის ვადის ბოლოს. 

(iii) გამოიკვლევს კმაყოფილების დონეს აქტივების და უფლებამოსილებათა შეფასების, 

გადახდების გრაფიკის, სახსრების მისაწვდომობისა და გადახდების მიმართ. RAP-ის 

შემდგომი იმავე კვლევის ფარგლებში სააგენტო დარწმუნდება ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში RAP-ის ფარგლებში აქტივების 

შეფასებისა და გაწეული დახმარების მოცულობისა და განრიგის თვალსაზრისით.   

(iv) განახორციელებს მიწის შესყიდვის/განსახლების პროგრამის გრძელვადიანი 

ეფექტურობის, შედეგიანობისა და მდგრადობის შეფასებას, გაითვალისწინებს 

მიღებულ გამოცდილებას სამომავლო განსახლების ფორმირებისა და დაგეგმვისას და 

მომავალი RAP-ის დაგეგმვა-განხორციელებისას. თუკი შესწავლის შედეგად 

აღმოჩნდა, რომ RAP-ის ამოცანები არ იქნა მიღწეული, სააგენტო გაუწევს 

რეკომენდაციას დამატებითი დახმარების შესაბამის ღონისძიებებზე ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული პირებისათვის. 

(v) მოამზადებს შეფასების ანგარიშს. RAP-ის შემდგომი ანგარიშის წარდგენამდე 

სააგენტო უზრუნველყოფს ფორმალური და არაფორმალური შეხვედრების მოწყობას 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან, თემის ხელმძღვანელებსა და სხვა 

თანამდებობის პირებთან, რათა მათ გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება მიმოხილვის 

ანგარიშის შინაარსის/ანალიზის შესახებ. სხვა კონსულტაციების ძირითადი 

საკითხები დანართის სახით დაემატება ანგარიშს.  

9.5.3 მე-2 ამოცანის მონიტორინგის ინდიკატორები  

სხვა ფაქტორებთან ერთად, მე-2 ამოცანა დაემფუძნება ცხრილში 33 მოცემულ მონიტორინგის 

ინდიკატორებს. 

ცხრილი 33: მე-2 ამოცანის მონიტორინგის ინდიკატორები

მონიტორინგის 

ინდიკატორი 
ინდიკატორის ბაზისი 

საბაზისო 

ინფორმაცია 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების 

ოჯახების შესახებ 

 მდებარეობა 

 შემადგენლობა და სტრუქტურა: ასაკი, განათლებისა და კვალიფიკაციის დონე 

 ოჯახის უფროსის სქესი 

 ეთნიკური ჯგუფი 

 ჯანდაცვის, განათლების, კომუნალური მომსახურების და სხვა სოციალური 

მომსახურებების მისაწვდომობა 

 საცხოვრებლის ტიპი 

 მიწისა და სხვა საშუალებების საკუთრებისა და გამოყენების კანონზომიერებები  

 საქმიანობა და დასაქმების კანონზომიერებები  

 შემოსავლის წყარო და დონეები 

 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მონაცემები (სოფლად მცხოვრები 

ოჯახებისათვის)  
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მონიტორინგის 

ინდიკატორი 
ინდიკატორის ბაზისი 

 მეზობლების ან საზოგადოებრივ ჯგუფებში მონაწილეობა  

 კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების მისაწვდომობა  

 ყველა აქტივების ფორმირების ნებართვების და განსახლების ნებართვების 

შეფასება 

სარგებლის 

მონიტორინგი 

 რა ცვლილებებია გატარებული დასაქმების, პროდუქციის წარმოების და 

რესურსების გამოყენების მაგალითებში წინა-საპროექტო ვითარებასთან 

შედარებით 

 რა ცვლილებები განხორციელდა შემოსავლებისა და გასავლების 

მახასიათებლებში წინა-საპროექტო მდგომარეობასთან შედარებით? 

 რა ცვლილებები განხორციელდა საარსებო მინიმუმში  წინა-საპროექტო 

მდგომარეობასთან შედარებით? 

 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები არ ჩამორჩნენ ამ ცვლილებებს? 

 რა ცვლილებები განხორციელდა ცხოვრების დონესთან დაკავშირებულ 

ძირითად სოციალურ და კულტურულ პარამეტრებში? 

ცხოვრების დონის 

აღდგენა 

 განხორციელდა სახლის კომპენსაცია ამორტიზაციის, საზღაურის ან 

ტრანსაქციის ხარჯების გამოკლებით ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირებისათვის? 

 შეიცვალა საზოგადოების აღქმა? 

 მიაღწია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა პირმა ძირითადი სოციალური და 

კულტურული ელემენტების ჩანაცვლებას? 

საარსებო 

საშუალების 

აღდგენა 

 განხორციელდა კომპენსაცია ამორტიზაციის, საზღაურის და ტრანსაქციის 

ხარჯების გამოკლებით ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისათვის? 

 საკომპენსაციო გადასახადები საკმარისი იყო დაკარგული აქტივების 

ჩასანაცვლებლად? 

 მისაწვდომი იყო შესაბამისი სტანდარტის ადგილმონაცვლეობის მიწა? 

 ტრანსფერისა და ადგილმონაცვლეობის კომპენსაციამ დაფარა აღნიშნული 

ხარჯები? 

 შემოსავლის ჩანაცვლებამ უზრუნველყო წარმოების და პროდუქციის ხელ-

ახალი გამოყენება?  

 მიიღეს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა საწარმოებმა საკმარისი დახმარება 

წარმოების თავიდან ჩამოსაყალიბებლად?  

 უზრუნველყოფილმა სამუშაოებმა არადგინა პროექტამდელი შემოსავლების 

დონე და ცხოვრების სტანდარტი? 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების 

კმაყოფილების 

დონე 

 რამდენად გათვითცნობიერებულია ზემოქმედების ქვეს მოქცეული პირი 

განსახლების, პროცედურების და უფლებამოსილებათა საკითხებში? 

 იციან თუ არა მათ ამ პირობების დაკმაყოფილების სტატუსი? 

 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების შეფასების მიხედვით,  აღდგა მათი 

ცხოვრების დონე და საარსებო საშუალებები? 

 რამდენად გათვითცნობიერებულია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირი 

საჩივრებისა და დავების განხილვის პროცედურებში? 

 როგორ მოაგვარეს განსახლების აღმასრულებლებმა გაუთვალისწინებელი 

პრობლემები? 

განსახლების 

დაგეგმვის 

ეფექტურობა 

 რაოდენობრივად სწორად შეფასდა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები და 

მათი აქტივები?  

 დასახმარებლად მოწვეულები იყვნენ უძრავი ქონების/მიწის  მაკლერები? 

 საკმარისი დრო და სახსრები იყო გამოყოფილი ამოცანების მისაღწევად? 

 რამდენად შესაბამისი იყო უფლებამოსილებათა უწყისი (ფართო თუ 

შეზღუდული) ? 

 გამოვლინდა და დახმარება გაეწია მოწყვლად ჯგუფებს? 

სხვა ზემოქმედებები 

 აღინიშნებოდა გარემოზე დაუგეგმავი ზემოქმედებები? 

 აღინიშნებოდა დასაქმებაზე ან შემოსავლებზე დაუგეგმავი ზემოქმედებები? 

 რა იყო მიღებული საჩივრების რაოდენობა? 

 რა იყო გადაჭრილი საჩივრების რაოდენობა? 
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