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# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

1 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

პირდპირი 
შეხვედრები. 
პრინციპში 
შეხვედრები 

უკვე 
არაერთგზით 
ჩატარდა.ადგი

ლობრივი 
მოსახლეობა 

უკვე 
ინფორმირებუ
ლია, მხოლოდ 

პროექტის 
მშენებლობის 
დაწყების 
თარიღია 

გასაჟღერებელი 

აღნიშნული 
პროექტი 

მნიშვნელოვანი
ა არა მხოლოდ 

ჩემთვის, 
არამედ 
მთლიანი 

ხობისათვის. და 
რაც მთავარია 

ქვეყნის 
ეკონომიკური 
განვითარებისა

თვის; 
ვიმედოვნებ 
ჭუბერიც 

განვითარდება 

გუნდმა უნდა 
გაითვალისწინოს 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
მოთხოვნები. 

მაგალითად, ჩვენ 
გვჭირდება 
მაღაზიები, 
რესტორნები, 

დასასვენებელი და 
გასართობი 

ადგილები, პარკი. 
ჭუბერს აქვს  
პოტენციალი 

განავითარდეს და 
გახდეს 

ტურისტული ზონა 

ის ადამიანები, 
რომლებიც 
ამდენი 

საინფორმაციო 
შეხვედრის მერეც 

კი არ აქვთ 
წარმოდგენა 
პროექტის 

შესახებ და რაში 
მდგომარეობს 
პრობლემა 

ყველაზე 
მნიშვნელოვანი 
პროექტისათვი
ს არის მისი 
მშენებლობის 
დაწყება. მე 
აქტიურად 
ჩავერთვები 
პროექტში, 
რადგან ვარ 
ახალგაზრდა 
და აქტიური 

 

საუკეთესო გზა 
არის 

ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
მოსაზრებების 
გათვალისწინე

ბა. 
აუცილებელია 
ადგილობრივ 
მოსახლეობის 
ჩართულობით 
შეიქმნას პიარ 

გუნდი, 
რომელიც 

ადგილობრივე
ბს მიაწვდის  

საჭირო 
ინფორმაციას 

რა გაკეთდება 
და როგორ 

განვითარდება 
ჭუბერი. 

2 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

საინფორმაციო 
ბიულეტენები 

ხაზგასმით 
პოზიტიური 

ინფრასტრუქტურუ
ლი პროექტების 
განხორციელება 

სამშენებლო 
სამუშაოების 
დაწყების 

დაგვიანება არის 
პროექტის 

დაგვიანების 
ძირითადი 
მიზეზი. 

მე მზად ვარ 
ვიყო პროექტის 

ერთ-ერთი 
მონაწილე 

 საუკეთესო 
გადაწყვეტილე
ბაა სამშენებლო 
სამუშაოების 

დაწყება 

N/A 
 

3 თემის წევრი ვეთანხმები პირდაპირი 
შეხვედრები 

პროექტი 
წარმატებით 
შესრულდება 
თუ კომპანია 
იზრუნებს 

 პროექტის გუნდმა 
აქტიურად უნდა 
ითანამშრომლოს 
ადგილობრივ 
თემთან, რათა 

არასტაბილური 
ურთიერთობა 
ადგილობრივ 

თემთან 
 

მე შემიძლია 
ვიყო თემის 

განვითარების 
საბჭოს ერთ-
ერთი წევრი.  

თემის მიმართ 
მეგობრული 

დამოკიდებულ
ება და 

მათთვის 

.ბავშვებისათვის  
კარგი სასწავლო 
გარემოს შექმნა 
დასაქმების 

შესაძლებლობა 



# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

თემის 
წევრებზე და 
ადგილობრივ 
მოსახლეობის 
პირობები 

გაუმჯობესდება 

მნიშვნელოვნად 
შეამციროს 
პრობლემები 

 შემიძლია 
მოვახდინო 

თემის 
პრობლემების 
იდენიფიცირებ

ა და მათი   
ნათლად  

გამოვხატვა 

იდენტური 
შესაძლებლობე

ბის მიცემა 

ახალგაზრდების
ათვის 

4 დგილობრივი 
მთავრობა 
(არჩეული ან 
დანიშნული) 

 

სრულებით 
ვეთანხმები 

პირდაპირი 
შეხვედრები 

პოზიტიური N/A პროექტის 
გადადება 

მოხარული 
ვიქნები თუკი 
გავხდები 
პროექტის 
მონაწილე 

 

პროექტის 
დროული 
დაწყება 

 

ადგილობრივებ
ის დასაქმება და 
ინფრასტრუქტუ

რის 
განვითარება 

 
5 თემის წევრი სრულებით 

ვეთანხმები 
შეხვედრები პოზიტიური N/A გადადებული 

პროცესი 
მინდა მუშაობა პროექტის 

დროული 
დაწყება 

 

თემის 
განვითარება 

6 ბიზნესი / 
ბიზნეს 
ასოციაცია / 
კერძო სექტორი 

 

ნეიტრალური 
ვარ 

 

პირდაპირი 
შეხვედრები 

პროექტის 
მიმართ მაქვს 

დიდი 
მოლოდინები  
დაიმედი მაქვს 
არ დავრჩები 

იმედგაცრუებუ
ლი 

პროექტის გუნდს 
შეუძლია 

მნიშვნელოვნად 
შეუწყოს ხელი 

თუკი მოინდომებს 

არა მარტო მე 
არამედ ძალიან 
ბევრი თვლის 
რომ ძირითადი 

პრობლემა 
პროექტის 
გადადებაა 

N/A პირდაპირი 
შეხვედრები 

 სოფლის 
ინფრასტრუქტუ

რის 
განვითარება 

7 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

პირდაპირი 
შეხვედრები და 
სამშენებლო 
პროცესის 
დაწყება 

ვფიქრობ რომ 
პროექტი 

მნიშვნელოვანი 
და 

სარგებლიანი 

Iმომწონს როგორ 
მუშაობს ნენსკრას 

ქართველი 
თანამშრომლები და 

ვისურვებდი 

ვფიქრობ მეტი 
სამუშაოები 

უნდა ჩატარდეს, 
რათა დაიწყოს 

პროექტის 

N/A . თემის  
მაქსიმალური 
ჩართულობა 
სოფლის 
აქტიური 

მეტი 
ყურადღება 
ქალებს 



# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

იქნება 
ქვეყნისთვის და 
ადგილობრივი 
თემისთვის  

ადგილობრივების 
ნახვას ამ გუნდში 

მშენებლობა, 
რადგან ის უკვე 
ძალიან გადაიდო 

 

განვითარება 
 

8 უნივერსიტეტი 
/ კოლეჯი  

 

ნეიტრალური 
ვარ 

 

ყველაფერი 
კარგი და 

მაქსიმალური 
რაოდენობით 

ჯერ-ჯერობით 
კარგი 

რამენაირად ხელის 
შეწყობა 

პროექტის 
გადადება 

იმდენად 
აქტირუად 

რამდენადაც ეს 
შესაძლეელია 

ხალხის 
დასაქმება 

N/A 

9 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

საინფორმაციო 
ბიულეტენები 

ვიმედოვნებ 
რომ ეს 

პროექტი 
შექმნის 
უკეთესი 

ცხოვრების 
პირობებს 

ადგილობრივებ
ისთვის და 
მომავალი 

თაობისთვის 

პირველ რიგში 
უნდა 

გაითვალისწინონ 
ადგილობრივების 
მოთხოვნები და 
ფსიქოლოგია 

ფინანსები შემიძლია ჩემი 
წვლილი 
შევიტანო 
სოციალურ 
საკითხებთან 
დაკავშირებით 

 

პროექტის 
დროული 
დაწყება და 
დასაქმება 

ქალების 
ჩართულობა და 

დასაქმება 

10 თემის წევრი არ ვეთანხმები N/A 
 

ნეგატიური დაგვანებეთ თავი პროექტი 
სვანეთისთვის 
დამღუპველია 

თქვენ წადით, 
ჩვენ 

დავრჩებით 

არ 
დააფინანსოთ 

ჩვენ შეგვიძლია 
საკუთარ თავს 
თქვენი გარეშე 
მივხედოთ 

11 თემის წევრი ვეთანხმები შეხვედრები, 
საინფორმაციო 
ბიულეტენები 
ვიდეოები, 
მედიის 

ჩართულობა 

პოზიტიური ადგილობრივების 
დასაქმება 

დროში გადადება მე მინდა 
დასაქმება და 
ყველაფერი 

კარგად იქნება 

სოფლის 
საბჭოს შექმნა 

და მისი 
გამართული 

ფუნქციონირებ
ა 

სოფლის 
კეთილდღეობა 

 
 
 

12 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

N/A  იმედოვნებთ 
რომ პროექტი 

ადგილობრივების 
დასაქმება და 

N/A N/A N/A N/A 



# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

აღარ 
გადაიდება და 
შეთანხმებულ 

დროზე 
დაიწყება 

გამჭირვალეობა 

13 ადგილობრივი 
მთავრობა 

(არჩეული ან 
დანიშნული) 

ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები 

პოზიტიური პოზიტიური უმოქმედობა ეს 
მნიშვნელოვანი

ა 

სამშენებლო 
სამუშაოების 
დასაწყისი 

სხვადასხვა 
საკითხები 

14 თემის წევრი  სრულებით 
ვეთანხმები 

პირისპირ 
შეხვედრები 

ძალიან დიდი 
მოლოდინები 
მაქვს. ჩემი 
აზრით ეს 
პროექტი 
მატერიალურა
დ გააძლიერებს 
ადგილობრივ 
მოსახლეობას 

უფრო მეტი 
საქმიანობაა 
გასაკეთებელი 
ხალხთან 
შეხვედრების 
კუთხით, რათა 
სრული სიმართლე 
გააცნოთ 

დაფინანსება. 
ხალხი ელოდება 
სამუშაოს. 

შანსი რომ 
მქონდეს, 
ყველაფერს 
გავაკეთებ 
პროექტისათვი
ს და ჩვენი 
კეთილდღეობი
სათვის  

ხალხთან 
ინტერაქცია და 
მეთი საქმე. 

ქალთა 
უფლებებლის 
წინ წამოწევა  

15 თემის წევრი ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები 

ველი პროექტის 
დაწყებას 

ხალხთან აქტიური 
ურთიერთობა 

დაფინანსება დიდი 
სურვილი მაქვს 
მონაწილეობა 
მივიღო 
პორექტში 

მეტი 
მცდელობა და 
მეტი მუშაობა 
პროექტზე 

ინფრასტრუქტუ
რასთან 
დაკავშირებულ
ი საკითხები 

16 თემის წევრი არ ვეთანხმები ჩემთვის 
ნებისმიერი 
შეხვედრა 
მისაღებია 
იმისათვის 
რათა მივიღო 
ყოვლისმომცვე
ლი 

მე მგონია რომ 
ვიდრე ეს 
პროექტი 
აშენდება მზის 
პანელები 
გახდება 
ენერგიის წყარო 
და კაშხლის 

მე ვთვლი, რომ 
უმჯობესია სხვა 
პროექტების 
განხორციელება, 
რომლბიც უფრო 
სასარგებლოა 
მოსახლეობისათვის
. მაგალითად: 

პროექტის 
ძირითადი 
დამაბრკოლებელ
ი იყო ის ფაქტი 
რომ არ 
მომხდარა 
ინფორმაციის 
გაცნობა 

მე და ჩემი 
ოჯახის 
წევრები ვერ 
შევუერთდები
თ პროექტს 

საუკეთესო 
გზაა რომ 
მოხდეს ამ 
პროექტის 
განხორციელებ
ის შეჩერება, 
თუ პროექტი 
გაგრძელდა 

ყველა 
შეკითხვაზე 
პასუხის გაცემა 
რაც გვაქვს, 
ადგილობრივებ
ის მეტი 
დასაქმება რათა 
მოგვარდეს 



# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

ინფორმაცია  აშენება აღარ 
იქნება საჭირო, 
რადგან ის 
ფრიად 
სახიფათოა 
სოფლის 
მოსახლეობისა
თვის 

ტურიზმი, ნაგვის 
გადამამუშავაბელი 
საწარმოს 
მშენებლობა, და 
კიდევ ბევრი სხვა 
პროექტი რომელიც 
გადაარჩენს 
სვანეთის 
სილამაზეს, წყალს, 
ჰაერს და ბუნებას 
განადგურებისგან 

მოსახლეობისათ
ვის და მათთან 
შეთანხმება 

მაშინ 
ადგილობრივ 
მოსახლეობასთ
ან შეთანხმება 

სოციალური 
პრობლემები და 
ფულის 
გადინება 
ჭუბერიდან 

17 თემის წევრი ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები 

პოზიტიურად  N/A ადგილობრივი 
საჭიროებების 
დაკმაყოფილება  

მე მსურს 
დასაქმება 

ხეობაში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
გაუმჯობესება. 
ხიდის 
მშენებლობა, 
ნარჩენების 
მენეჯმენტი, 
საავადმყოფო, 
პოლიცია, 
ბანკი, 
სკოლებისა და 
ბაღების 
რეაბილიტაცია  

N/A 

18 თემის წევრი ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები 

იმედიანად მე ვენდობი 
ექსპერტებს  

დროის ფაქტორი მე მაქვს 
სურვილი რომ 
დავსაქმდე 

შეთანხმება გზის 
რეაბილიტაცია  

19 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

შეხვედრები იმედიანად დაპირებების 
შესრულება 

N/A მინდა რომ 
სარგებელი 
მოვიტანო 

დროის 
ფაქტორი 

დასაქმება 



# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

20 თემის წევრი სრულებით 
ვეთანხმები 

პირისპირ 
შეხვედრები 

იმედიანად მე ვენდობი 
ექსპერტებს 

დროის ფაქტორი მე ვიმუშავებ შეთანხმება გზის 
რეაბილიტაცია 

21 თემის წევრი ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები 

პოზიტიური ხშირი შეხვედრები პრობლემები 
ადგილობრივებ

თან 
ურთიერთობის 

დროს 

project 
პროექტში 

დასაქმებითა 
და მასში 

ჩართულობით 

ადგილობრივე
ბთან ახლო 
კონტაქტით.  

ელექტო 
გადამცემი 
სისტემის 

რეაბილიტაცია, 
წყლისა და 

კანალიზაციის 
ცენტრალური 
სისტემები, 
გზების 

რეაბილიტაცია. 
22 თემის წევრი სრულებით 

ვეთანხმები 
საჯარო 

ფორუმები 
პოზიტიური ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება  
N/A N/A დასაქმება ინფრასტრუქტუ

რის 
განვითარება, 
დასაქმება, და 
უსაფრთხოება  

23 თემის წევრი ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები  

პოზიტიური ადგილობრივების 
მაქსიმალური 
ჩართულობა 

ადგილობრივები
ს ლეგიტიმური 
მოთხოვრების 
უგულველყოფა 
და შეუსაბამო 
ანაზღაურება 

უცხოელებისათვ
ის და 

ადგილობრივები
სათვის.  

მე მივიღებ 
მონაწილეობას 
ჩემი 
სპეციალობისა 
და 
გამოცდილების 
შესაბამისად 

სამართლიანობ
ა. 

მაქსიმალური 
გახსნილობა და 

გაგების 
მაღალი დონე 

 თემში 
ინფრასტრუქტუ
რული 
პროექტების 
დაფინანსების 
შესახებ მეტი 
დეტალების 
მიწოდება 

24 თემის წევრი ვეთანხმები პირისპირ 
შეხვედრები 

მე ვფიქრობ, 
რომ ეს 

პროექტი იქნება 

თემის მოსახლეობა 
უნდა დასაქმდეს და 

ქონდეს 

არასაკმარისი 
ინფორმაცია  

ჩემი დასაქმება, 
ჩემი 

სპეციალობის 

პროექტის 
განხორციელებ
ის დროული 

მე შემიძლია 
გამოვხარო ჩემი 
დამოკიდებულე



# რომელი 
ჯგუფის 
წარმომადგენე
ლი 
ბრძანდებით 
(გთხოვთ 
აირჩიოთ ერთი 
ვარიანტი) 

 

აღნიშნულ 
შეხვედრაში 

ჩემი 
მონაწილეობით
, მე ჩემი დრო 
ნაყოფიერად 
გამოვიყენე: 

გვირჩიეთ 
კიდევ რა 

არხები იქნება 
თქვენთვის 
მისაღები, 
პროექტის 
შესახებ 

ინფორმაციის 
მისაღებად 

როგორია 
თქვენი ხედვა 
პროექტის 

მომავალთან 
დაკავშირებით? 

თქვენი აზრით 
როგორ შეიძლება 
პროექტის გუნდმა 
წვლილი შეიტანოს 

პროექტოს 
თქვენეული ხედვის 
განხორციელებაში? 

 თქვენი აზრით 
რა არის ამ 
პროექტის 

განხორციელების 
შემაბრკოლებელ
ი ფაქტორები?  

როგორ 
წარმოგიდგენია
თ თქვენი 
ჩართულობა 
აღნიშნულ 
პროექტში?  

 

თქვენი აზრით, 
რა არის 

საუკეთესო გზა 
გადაწყვეტილე

ბების 
მისაღებად ამ 
პროექტის 
შესახებ?   

რა საკითხების 
განიხილვას 
ისურვებდით  
სამომავლოდ?  

სარგებლის 
მომტანი 

ადგილობრივი 
მოსახლეობისა

თვის 

ანაზღაურება 
საერთაშორისო 
სტანდარტებთან 
შესაბამისობაში  

მიხედვით 
იქნება 

სარგებლის 
მომტანი 

პროექტისათვი
ს  

დაწყება, რათა 
ოპონენტებმა 
დაინახონ რომ 

პროექტი 
ნამდვილად 

ხორციელდება 
და არ არის 
ფარსი.  

ბა სხვადასხვა 
საკითხებთან 
მიმართებაში და 
მონაწილეობა 
მივიღო 
დისკუსიებში  

 

 



 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

  



 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

დანართი 4 

დაინტერესებული მხარის კორესპონდენცია 

   

















































 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

დანართი 5 

Bankwatch-ის მიერ მომზადებული აგნარიშები 2017 

წლის ივლისი და 2017 წლის სექტემბერი  

   

















































































































































































































































































 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

დანართი 6 

გაზეთებიდან ამონარიდები 

   









































































































































 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

დანართი 7 

პრეს-რელიზები 

  





























 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

დანართი 8 

CIP ინფორმაცია 

 

   



 

 

სს ნენსკრა ჰიდრო 

საჯარო განხილვის ანგარიში -დანართები-2017 წლის ოქტომბერი 

 

 



ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
(თემის განვითარების პროგრამის კონცეფცია)

სექტემბერი, 2017



პროექტის შესახებ

ნენსკრა ჰესის პროექტი: 
• 280მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელქტროსადგურის სქემა
• მდებარეობა - სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, ნენსკრასა და ნაკრას ხეობები

მთავარი ინვესტორები:
• საპროექტო კომპანია: სს ნენსკრა ჰიდრო (JSCNH)
• აქციონერები: K-water (კორეა) და საპარტნიორო ფონდი (საქართველო)
• კრედიტორთა ჯგუფი (5 ბანკი): 

– აზიის განვითარების ბანკი (ADB),
– აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი (AIIB),
– ევროპის რეკონტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD),
– ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB),
– კორეის განვითარების ბანკი (KDB)



პროექტის რუკა
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თემის განვითარების პროგრამა
მიზანი

• კომპანია აღიარებს, რომ პროექტი ყველაზე დიდ სარგებელს მოუტანს ქვეყანას და რომ ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობების მოსახლეობას აქვს უფლება მიიღოს თავისი წილი სარგებელი - და რომ ეს არ იქნება უარყოფითი
ზემოქმედების კომპენსაცია. აქედან გამომდინარე განხორციელდება თემის განვითარების პროგრამა (CIP), იმის
საგარანტიოდ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში პროექტის შედეგად დადებით
შედეგებს მიიღებს.

• თემის განვითარების პროგრამა არის ადგილობრივი თემების განვითარების ინსტრუმენტი შექმნილი იმისთვის,
რომ (i) განავითაროს ადგილობრივი თემების პოტენციალი, (ii), გადაილახოს განვითარებასთან დაკავშირებული
გამოწვევები და (iii) საზოგადოებამ ისარგებლოს განვითარების ახალი შესაძლებლობებით.

• თემის განვითარების პროგრამა ორიენტირებულია პროექტის გავრცელების არეალში არსებულ მოსახლეობაზე.
პროგრამა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რადგან მას თავისი წვლილი შეაქვს ადგილობრივი მდგრადი
განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრაში და რიგი მათგანის განხოციელებაში.

• თემის განვითარების პროგრამის განხორციელებით ნენსკრასა და ნაკრას ხეობის მოსახლეობას ექნება
შესაძლებლობა ისარგებლოს პროექტის რეალიზების შედეგად წარმოქმნილი შესაძლებლობებით.



თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი

თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის მიზანი

• თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი შეიქმნა ადგილობრივი თემების მიერ
კომპანიის ზედამხედველობითა და მხარდაჭერით;

• თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი შერჩეულ იქნა ადგილობრივი მოსახლეობის
მიერ;

• მრჩეველთა კომიტეტის წევრობა ნებაყოფლობითია და არ ანაზღაურდება;

• კომიტეტის წევრობა ღიაა იმ თემის წევრებისათვის, რომელთაც სურთ ხელი შეუწყონ ადგილობრივი 
თემის განვითარებას;

• თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი წარმოადგენს ძირითდ ინსტრუმენტს თემის 
განვითარების პროგრამის განხორციელების პროცესში;



თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი

შერჩევის პროცესი

ეტაპი 1
• სათემო შეხვედრების საშუალებით,  თემის წევრებისათვის ინფორმაციის მიწოდება 

თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის შესახებ

ეტაპი 2
• თემის წევრების ჩართულობა თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა 

კომიტეტის წევრების შერჩევის პროცესში, თითოეული სოფლიდან

ეტაპი 3

• ინდივიდუალური კონსულტაციები ,თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა 
კომიტეტის შერჩევის შესახებ 

ეტაპი 4
• თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის ჩამოყალიბება



თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის როლი და პასუხისმგებლობები

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრებმა უნდა შეასრულონ შუამავალის
როლი კომპანიასა და მოსახლეობას შორის;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრებმა უნდა უზრუნველყონ
მოსახლეობის უმრავლესობის კონსულტაცია, საპროექტო იდეების შემუშავების პროცესში;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრებმა უნდა მოიპოვონ ახალი
საპროექტო იდეები თანასოფლელთაგან და წარუდგინოს ისინი კომპანიას;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრების შეკრება უნდა მოხდეს
მინიმუმ კვარტალურად, რათა მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა მოსახლეობასა და კომპანიას შორის;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრებმა უნდა მოახდინონ თემის
წევრების ინფორმირება თემის განვითარების პროგრამების შესახებ;



თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის როლი და პასუხისმგებლობები

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრებმა უნდა უზრუნველყონ
ინფორმაციის მიწოდება თემის წევრებისათვის, განხორციელებული პროექტების შესახებ,
ბეჭდური მასალების, ფორმალური თუ არაფორმალური შეხვედრების მეშვეობით;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრები მოამზადებენ და გააფორმებენ
ხელშეკრულებას თითოეული საპროექტო შეთანხმების შესახებ;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრები ხელს მოაწერენ თითოეული
დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს კონკრეტული პროექტის დასრულებას;

 თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრები დააკვირდებიან თითოეული
პროექტის პროგრესს და გაუზიარებენ ინფორმაციას კომიტეტის წევრებს;



თემის განვითარების პროგრამის საბჭო
მიზანი

საბჭოს მთავარი მიზანია განიხილოს მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტები. თემის
განვითარების პროგრამის კომიტიტის წევრების შესაბამისი ინიციატივები, განსახილველად
წარედგინება საბჭოს. საბოლოო გადაწყვეტილების მიიღება შემდეგი კრიტერიუმების საფუძველზე:
უკიდურესი აუცილებლობა, პრიორიტეტულობა, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედება,
განხორციელებადობა, ბიუჯეტის ხელმისაწვდომობა.

საბჭოს შემადგენლობა

საბჭოს შემადგენლობაში წარმოდგენილი იქნება მესტიის მუნიციპლაიტეტის წარმომადგენლები
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლები და
კომპანიის წარმომადგენლები.
საბჭოს როლი და პასუხისმგებლობები

• წარდგენილი პროექტების განხილვა, შეთანხმებული კრიტერიუმების საფუძველზე;
• პროექტების ობიექტური შემოწმების პროცესის უზრუნველყოფა;
• თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერთნ თანამშრომლობა;



თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერის როლი და პასუხისმგებლობა

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერმა უნდა უზრუნველყოს შეხვედრების დაგეგმვა
თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან;

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერმა უნდა შექმნას თითოეული შეხვედრის ოქმი;

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცრმა უნდა უზრუნველყოს სახვადასხვა სახის
დამადასტურებელი დოკუმენტების შეგროვება თითოეული შეხვედრიდან, როგორიცაა
ფოტოები და კომიტეტის წევრთა მიერ ხელმოწერილი დასწრების ფურცელი;

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერი უნდა დაეხმაროს კომიტეტის წევრებს მათი უნარ-
ჩვევების განვითარებასა და გაძლიერებაში;



 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერმა უნდა შეიმუშაოს პროექტების წარდგენის პროცესი;

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერმა, კომიტეტის წევრებს უნდა მიაწოდოს
განაცხადების წარდგენის ფორმები და სათანდაო ინფორმაცია;

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერმა, ხელი უნდა შეუწყოს და ორგანიზება გაუწიოს
საპროექტო განაცხადების გადახედვისა და დამტკიცების პროცესს;

 თემის განვითარების პროგრამის ოფიცრი უნდა დაეხმაროს კომიტეტის წევრებს, პროგრამების
შესახებ ძირითადი მესიჯების შემუშავებაში;

თემის განვითარების პროგრამის ოფიცერის როლი და პასუხისმგებლობა



• ეკონომიკური, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება

• უნარ-ჩვევების ამაღლების ტრეინინგები

• მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები

• სწრაფად განხორციელებადი პროექტები

თემის განვითარების პროგრამის ძირითადი  მიმართულებები



ეკონომიკური, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება

ეტაპი I 

საპროექტო იდეების 
შეგროვების 
მოთხოვნის 
გაჟღერება

ეტაპი II

საპროექტო იდეების 
წარდგენა თემის 
განვითარების 

ოფიცრისათვის

ეტაპიI II

პროექტების 
განხილვა კომპანიის 
გარემოდაცვითი და 

სოციალური 
გუნდის მიერ

ეტაპიI V

პროეტების 
დამკიცება

ეტაპი V 

პროექტის 
განხორციელება



უნარ-ჩვევების ამაღლების ტრეინინგები

ეტაპი I 

თემისთვის 
საინტერესო 

ტრეინინგების  
იდენტიფიცირება

ეტაპი II

პროფესიული 
სწავლებით  

დაინტერესებული 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 

მონაცემთა ბაზის 
შექმნა

ეტაპი III

ტრენინგების 
მომწოდებელი 

კომპანიების/პირების 
განსაზღვრა

ეტაპი IV 

ტენინგების 
მიწოდების   

უზრუნველყოფა

ეტაპი V

სერტიფიცირების 
პროცესი



მცირე მასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტები

ეტაპი I 

საპროექტო იდეების 
შეგროვების 
მოთხოვნის 
გაჟღერება

ეტაპი II

საპროექტო 
წინადადების 

წარდგენა თემის 
განვითარების 

ოფიცრისათვის

ეტაპი III

თემის განვითარების 
საბჭოს მიერ 

პროექტის განხილვა 

ეტაპი IV

პროექტების 
დამტკიცება

ეტაპი V

პროექტების 
განხორციელება



სწრაფად განხორციელებადი პროექტები

ეტაპი I

იდეების 
იდენტიფიცირება

ეტაპი II 

იდეების 
პრიორიტეტულობის 

განსაზღვრა

ეტაპი III 

საპროექტო 
წინადადებების 

შექმნა  

ეტაპი IV 

საჭირო ნივთებისა და 
მომსახურების 

შესყიდვა

ეტაპი V 

მასალების და 
მომსახურების 

მიწოდება



თემის განვითარების პროგრამის ფუნქციონირება - ოპერირება

• პროექტის წარდგენის სქემა სტრუქტურიზებულია და აქვს წინასწარ განსაზღვრული ვადა (საპროექტო იდეების

კონკურსი ცხადდება სამშენებლო პროცესის ყოველი წლის აგვისტოსა და თებერვალში);

• პროექტი წერილობითი ფორმით უნდა წარედგინოს თემის განვითარების ოფიცერს;

• თითოეული დაფინანსებული პროექტის თაობაზე იქმნება ხელშეკრულება, რომელშიც აღწერილი იქნება პროექტი

და ხელშეკრულების მონაწილე თითოეული პირის როლი და პასუხისმგებლობა;

• თითოეულ დაფინანსებულ პროექტში აღწერილი იქნება თემის მხრიდან შეტანილი წვლილი;

• მუდმივად მოხდება თემის განვითარების პროგრამის კომიტეტის წევრების გადამზადება;

• საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება უნდა განხორციელდეს თემის განვითარების პროგრამის კომიტეტის

წევრების მიერ;



თემის განვითარების პროგრამის უახლესი მიღწევები

• მომზადდა თემის განვითარების პროგრამის ოპერირების პაკეტი (პროექტის ფორმა, ბიუჯეტი, შეფასების ფორმა);

• მომზადდა თემის განვითარების პროგრამის ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომლის ხელმოწერაც დაგეგმილია
2017 წლის ნოემბრიში;

• შეიქმნა თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი ნენსკრას და ნაკრასა ხეობებში;

• თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი ნენსკრაში დაკომპლექტებულია 21 წევრისაგან, ასევე
ნაკრას თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტი წარმოდგენილია 21 წევრით. სულ 42, აქედან 25%
ქალია;

• პირველადი შეკრებები ჩატარდა ორივე ხეობაში;

• თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის წევრებს ჩაუტარდათ დეტალური ინსტრუქტაჟი
საპროექტო წინადადებების ფორმების შევსებასთან დაკავშირებით;

• სწრაფად განხორციელებადი პროექტების კონსკურსი გამოცხადდა ნენსკრას და ნაკრასა ხეობებში;

• ნაკრას თემის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა კომიტეტის მიერ წარდგენილი 10 პროექტიდან, 8 დაფინანსდა
სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ;



მადლობა!



? 
შეკითხვები
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