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Map 3.1 – Summer pasture areas affected (Nenskra valley) 
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Map 3.2 – Summer pasture areas affected (Nakra valley) 
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Figure 4 – Land Requirement at Dam Site 
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ნნენსკრის  ჰჰიდროელექტროსადგურის  პპროექტი  
გგარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების 

დამატებითი შესწავლა 
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს 

ააღდგენის გგეგმა 

Figure 5 – Land Requirement at Powerhouse Area 
ნახ. 5 - მიწის საჭირო რაოდენობა 

ჰიდროელექტროსადგურის შენობის ადგილზე 
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ნნენსკრის  ჰჰიდროელექტროსადგურის  პპროექტი  
გგარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების 

დამატებითი შესწავლა 
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს 

ააღდგენის გგეგმა 

Figure 6 – Land Requirement Nakra 
ნახ. 6 - მიწის საჭირო რაოდენობა ნაკრის უბანზე 
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4.2 მოთხოვნილი მიწის ოდენობის მინიმიზაცია 
პროექტისათვის შესწავლილი ტექნიკური ალტერნატივები დეტალურადაა 
წარმოდგენილი ტომ II-ში - პროექტის აღწერა. იმ მიზნით, რომ მინიმუმამდე 
შემცირებულიყო მიწის მოთხოვნებია გამოწვეული ზემოქმედების შედეგები და 
დაზარალებული ადამიანების რაოდენობა, სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ მიღებული  
იქნა ზიანის შემამსუბუქებელი შემდეგი ზომების განხორციელების 
გადაწყვეტილება: 

 ჰიდროელექტროსადგურის უბანი: შესწავლილი იყო  ჰიდროელექტროსადგურის 
ადგილმდებარეობის რამდენიმე ვარიანტი,  რომელთაგან შეირჩა სოციალურ 
გარემოზე ყველაზე ნაკლები ზემოქმედების მომტანი ვარიანტი (შესწავლილი 
ალტერნატივების დეტალური აღწერის მიზნით იხ. ტომი II - გარემოსა და 
სოციალურ სფეროს დამატებითი კვლევები– პროექტის აღწერა). მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების  აღდგენის მოცემული გეგმის შედგენის 
მომენტისთვის დეტალური პროექტირება კვლავაც მიმდინარეობის პროცესშია. 
კერძოდ კი,  ნარჩენების განთავსების ადგილების და სამშენებლო ბანაკების 
ადგილმდებარეობა კვლავაც განსაზღვრის პროცესშია, რათა მოიძებნოს 
ადგილები,  რომლებიც ადგილობრივი თემების მიერ მიწის გამოყენებაზე 
ზემოქმედებას არ მოახდენს. ძირითადი სამშენებლო ფაზის დაწყებამდე 
შესწავლილ იქნება ყოველი დასაშვები შესაძლებლობა, რომ 
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის უბანზე თავიდან აცილებული იქნას ან 
მინიმალურად შემცირდეს ფიზიკური და ეკონომიკური ფაქტორებით 
გამოწვეული განსახლების საჭიროება. 

 საძოვრების ხელმისაწვდომობა: სს ნენსკრა ჰიდრო ვალდებულებას იღებს 
თავიდან აიცილოს ნებისმიერი შესაძლო ზემოქმედება, რომელსაც მშენებლობის 
პერიოდში საძოვრებისადმი გაუარესებული ხელმისაწვდომობა იწვევს.  
კონტრაქტორი EPC შეინარჩუნებს ხელმისაწვდომობას საძოვრებზე,  რომლებიც 
სამშენებლო მოედნებიდან მოშორებით მდებარეობს და რომლებიც შესაძლოა 
დაიბლოკოს დროებითი ნაგებობებით,  მაგალითად, სამშენებლო ბანაკებით ან 
დამხმარე დანადგარებით. სამშენებლო პერიოდის ბოლოს,  ნებისმიერი წინაღობა, 
რომელიც ხელს უშლის მისვლას საძოვრების ტერიტორიამდე, მოცილებული 
იქნება ან შეიცვლება.  

 ნენსკრას გზის რემონტი - შეირჩა ალტერნატივა,  რომელიც რამდენადაც შეიძლება 
ზუსტად იმეორებს გზის არსებულ პლატფორმას და დასახლებულ პუნქტებს 
ნაკლები ზემოქმედებით კვეთს. 

 ინფრასტრუქტურების შესწორება ჯერ კიდევ განსასაზღვრია (ნაკრის ხეობაში 
გზის გაფართოება, 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი და 
ელექტრომომარაგების ხაზი). 

 ამ ანგარიშის დასრულების მომენტისათვის,  გზის კორიდორი ნაკრას ხეობაში 
ჯერ კიდევ განსაზღვრის პროცესშია. მისი ტრასა და გაფართოება განისაზღვრება 
თემებთან მჭიდრო კონსულტაციებით, რომელთა კონკრეტული ამოცანა იქნება 
საარსებო საშუალებებზე ნებისმიერი ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე 
შემცირება. 

 ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზის ტრასა ნენსკრას ხეობაში დაგეგმილი ახალი 
ქვესადგურიდან კაშხლამდე განისაზღვრება თემებთან მჭიდრო 
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კონსულტაციებით, რომელთა კონკრეტული ამოცანა იქნება საარსებო 
საშუალებებზე ნებისმიერი ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება. 

 მოცემული ანგარიშის დასრულების  მომენტისთვის ელექტრომომარაგების ხაზის 
ტრასები ჯერ კიდევ განსაზღვრის პროცესში იყო. ისინი გაყვება კაშხალთან 
მისასვლელ გზას და მომსახურების გზას ჩამკეტი სარქველის კამერამდე და 
გვერდს აუვლის სახლებსა და სხვა კერძო აქტივებს. 

 ნარჩენების განთავსების გარკვეული ადგილების და ჰიდროელექტროსადგურის 
სამშენებლო ბანაკის ადგილმდებარეობა მოცემული ანგარიშის დასრულების 
მომენტისათვის ჯერ არ იყო განსაზღვრული. ისინი თემებთან მჭიდრო 
კონსულტაციებით განისაზღვრება, რომელთა კონკრეტული ამოცანა იქნება 
ფიზიკური განსახლების თავიდან აცილება და საარსებო საშუალებებზე 
ნებისმიერი ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება.  
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4.3 ზემოქმედების შეფასება 

4.3.1 ზემოქმედების მიმოხილვა 
პროექტისთვის საჭირო მიწის მოთხოვნები წარმოდგენილია თავში 4.1. 

მიწის შეძენა იმ კომპონენტებისთვის, რომლებისთვისაც მიწის საჭირო ოდენობა 
განსაზღვრულია, ზემოქმედებას ახდენს ჯამში 89 ოჯახზე, რომლებსაც შეეხება 
ეკონომიური განსახლება, ე.ი. მიწის, არა–საცხოვრებელი ნაგებობების, ხეებისა და 
მარცვლეულის წლიური მოსავლის დაკარგვის სახით. ფიზიკური გადასახლება არ 
არის საჭირო. დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები მოიცავს 29 მოწყვლად 
საოჯახო მეურნეობას, რომელთაგან 10 საოჯახო მეურნეობას ქალი უძღვება. 

ჯამში დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები დაკარგავენ 37 ჰა მიწას, ხის 14 
ფაცხას, ღობეებს, 1288 ძირ ხეს, 0.1 ჰა სიმინდის და 0.1 ჰა კარტოფილის ნათესებს. 
აგრეთვე დაზარალდება სამი საძოვარი, კერძოდ ქვემო მემულისა და მაჩლიჭალას 
საძოვრები ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის უბანზე, და ლაგირის საძოვარი 
ნაკრას წყალმიმღების უბანზე. 

2017 წლის სექტემბერში, წინამდებარე LALRP-ის მომზადების პერიოდში, 
მაჩლიჭალასა და ქვემო მემულის საძოვრების მომხმარებელი შინამეურნეობების 
რაოდენობა განიხილებოდა დაზარალებულებთან. თუ მიმდინარე მოლაპარაკებების 
შედეგად აქ წარმოდგენილი ციფრები შეიცვლება, ეს ასახული იქნება მონიტორინგის 
ანგარიშებში. 

დაზარალებულ ადამიანებზე ზემოქმედების მაშტაბი წარმოდგენილია ქვემოთ 
მოცემულ ქვე–თავებში, რომლებიც პროექტის თითოეულ კომპონენტს ეძღვნება.  
ზემოქმედების ადგილმდებარეობა წარმოდგენილია შემდეგ გვერდზე მოცემულ 
ნახაზზე 7. 

მიწის შესყიდვის  პროცესი არ გამოიწვევს რაიმე სახის ზემოქმედებას გენდერული 
ნიშნით. 

მიწის შესყიდვით მოცული მიწის პროპორციები დაზარალებული ადგილობრივი 
მოსახლეობის მიერ გამოყენებული მიწასთან შედარებით მოცემულია ცხრილში 18.  

ცხრილი 19  შემდეგ გვერდზე მოიცავს ინფორმაციას მიწის სტატუსის მიხედვით 
მიწის შესყიდვის განაწილების შესახებ. პირველი სვეტი (ა)  მოიცავს ინფორმაციას 
ყველა სახის მიწის შესახებ,  რომელიც ადგილობრივი თემების მიერ არ გამოიყენება 
და რომლებზეც არ ვრცელდება გამოყენების უფლება ჩვეულებითი სამართლის 
საფუძველზე. აქ მოიაზრება ტყიანი ადგილები ფერდობების გასწვრივ,  
დასახლებული პუნქტების გარეთ. მეორე სვეტი (ბ)  მოიცავს ინფორმაციას 
დასახლებულ პუნქტებს გარეთ ადგილების შესახებ,  სადაც საოჯახო მეურნეობების 
გარკვეულ ჯგუფებს გააჩნიათ ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული გამოყენების 
უფლება. გამოყენების უფლება სამართლებრივად აღიარებული უფლება არ არის,  
მაგრამ იგი სოფლის მცხოვრებლებს შორის არაფორმალურად აღიარებულია. აქ 
მოიაზრება ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის,  ასევე ნაკრას წყალმიმღების 
მშენებლობით დაზარალებული საძოვრები. მესამე სვეტი (გ)  მოიცავს ინფორმაციას 
კერძო საკუთრებაში არსებული და უკვე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების 
შესახებ. მეოთხე სვეტი (დ)  მოიცავს ინფორმაციას კერძო საკუთრებაში არსებული, 
მაგრამ დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების შესახებ. მიწის ზოგიერთი ნაკვეთის 
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დარეგისტრირება ან დაკანონება შესაძლებელია. პროექტის იმ კომპონენტებისთვის 
მიწის დაკავების ზემოქმედება, რომლებიც 2017 წლის სექტემბერში განსაზღვრული 
იყო, შეჯამებულია ცხრილში 20. მათი მნიშვნელობა მოცემულია ცხრილში 17 
ქვემოთ. 

ცხრილი  17 მიწის შესყიდვის ზემოქმედების მნიშვნელობის მიმოხილვა 
   პროექტის  

კომპონენტი 
საოჯახო  
მეურნეობების  
რ-ბა 

ადამიანების  
რ-ბა 

დაუცველი  
საოჯახო  
მეურნეობე––
ბის რ-ბა 

საოჯახო  
მეურნეობების   
რ-ბა, 
რომლებსაც 
ქალები 
უძღვებიან  

საერთო რ-ბა, რომლებიც 
მიწის შესყიდვით  
დაზარალდნენ 

ყველა 89 392 29 10 

საერთო რ-ბა, რომლებიც 
დაზარალდნენ 
არამწარმოებლური 
აქტივებით, საარსებო 
წყაროს დაკარგვის გარეშე 

ნენსკრას გზის 
რემონტი + 
პერსონალის 
სოფელი 

33 134 14 6 

საერთო რ-ბა, რომელთაც 
შეეხოთ ეკონომიკური 
გადაადგილება 

ნენსკრას კაშხალი 
და წყალსაცავი, 
ჰმდროელექტრო–
სადგური, ნაკრას 
წყალმიმღები 

56 
 

258 16 4 

მნიშვნელოვნად 
დაზარალებულთა 
საერთო რ-ბა 

ნენსკრას კაშხალი 
და წყალსაცავი, 
ჰიდროელექტრო–
სადგური 

29 147 5 2 

უკიდურესად 
დაზარალებულთა 
საერთო რ-ბა 

ნენსკრას 
წყალსაცავი, 
ჰიდროელექტრო–
სადგური 

13 76 1 0 

ცხრილი  18 პროექტის ფარგლებში მშენებლობისათვის საჭირო მიწის 
დაზარალებული მოსახლეობის მიერ გამოყენება 
სოფელი  
(ხეობა) 

მიწის  გამოყენების  
სახეობა 

საერთო  
ფართიa 

მიწის  სახეობების  
თანაფარდობა,  რომელიც  
პროექტის ფარგლებში 
იქნება გამოყენებული  
(დრობით ანდა 
მუდმივად)) 

მიწის  სახეობების  
თანაფარდობა, 
რომელიც პროექტის 
ფარგლებში მუდმივად  
იქნება გამოყენებული 

ჭუბერი 
(ნენსკრას 
ხეობა) 

საცხოვრებელი და 
განაშენიანებული 
არეალი 

420 ჰა - - 

სახნავ-სათესი მიწა 
(დამუშავებული ან 
დაუმუშავებელი) 

490 ჰა 5.2% 0.75% 

საძოვარი 695 ჰა 2% 0.8% 
ნაკი (ნაკრას 
ხეობა) 

საცხოვრებელი და 
განაშენიანებული 
არეალი 

104 ჰა - - 

სახნავ-სათესი მიწა 
(დამუშავებული ან 
დაუმუშავებელი) 

120 ჰა - - 

საძოვარი 549 ჰა 1.1% 0.16% 
aშეფასება ეფუძნება საჰაერო ფოტოების ინტერპრეტირებას (ფოტოები თარიღდება 2010 წლით) 

 



JJსს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO გვ. 53 

ცხრილი  19 მიწის შესყიდვის დაყოფა მიწის სტატუსის მიხედვით (განსაზღვრული 
კომპონენტებისთვის) 

მონაკვეთი/ 
ნაგებობა  

(ა) სახელმწიფო 
მიწა, რომელიც არ  
არის 
ადგილობრივი 
თემების მიერ 
გამოყენებული  (ჰჰა)  

(ბბ) სსახელმწიფო 
მიწა, რომელზეც 
საოჯახო 
მეურნეობების 
ჯგუფებს 
ჩვეულებითი 
სამართლის 
საფუძველზე 
გამოყენების უფლება  
აქვთ  

(გ) 
რეგისტრირებული  
კერძო  მიწა  

(დ) 
არარეგისტრირებული  
კერძო მიწა 
(დაკანონებული და 
დაუკანონებელი)) 

სულ  
(ჰა) 

ფართიი 
(ჰა) 
 

მიწის 
გამოყე––
ნება  

ფართი  
(ჰა) 
 

მიწის 
გამოყე–
ნება  

ფართ
ი (ჰა)) 
 

მიწის 
გამოყე–
ნება  

ფართი  
(ჰა) 
 

მიწის 
გამოყენება  

ნენსკრას 
კაშხალი და 
წყალსაცავი 

429.0 ტყე 131 საძოვარი, 
ტყე 

0 - 0 - 560.0 

ჰიდრო–
ელექტრო–
სადგური 

155.4 ტყე 0 - 0 - 33.4 სახნავ-სათესი 
მიწა, ტყე 

188.8 

პერსონალის 
სოფელი 

0.0 - 0 - 0 - 2.5 ტყე 2.5 

ნენსკრას გზა 0.0 - 0 - 0.08 მიწის 
შემოღო–
ბილი 
ნაჭრები 

4.44 ღობე 4.5 

ნაკრას დამბა 
და 
წყალსაგდები 
გვირაბის 
წყალმიმღები) 

4.1 ტყე 16.0 საძოვარი, 
ტყე 

0 - 16.6 საძოვარი 36.7 

სულ 588.5 ტყე 147.0 საძოვარი, 
ტყე 

0.08 მიწის 
შემოღო–
ბილი 
ნაჭრები 

56.9 სახნავ-სათესი 
მიწა, ტყე, 
საძოვარი 

792.5 
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ცხრილი  20 პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვის ზემოქმედების შეჯამება 
მონაკვეთი// 
ნაგებობა c 

დაზარალებული  
საოჯახო 
მეურნეობების 
საერთო 
რაოდენობა 

დაუცველი  
საოჯახო  
მეურნეობების რ-
ბა 

საოჯახო  
მეურნეობების  
რ-ბა, რომლებსაც  
ქალები 
უძღვებიან  

მიწის  
გამოყენეების 
სახეობებიb 

დაზიანებული  
ინფრასტრუქტურა  
(ჰა) 

დაზარალებული  
მოსახლეობის 
მიერ დაკარგული  
მიწა 

დაკარგული  
ნაგებობები 

დაკარ––
გული 
ხეები 

ერთწლიანი  
კულტურების 
დანაკარგი  

ნენსკრას კაშხალი და 
წყალსაცავი 

25 5 2 F / P --- 
131 
(საძოვარი+ტყე) 

13 ხის ფაცხა, ღობე --  
0.1 ჰა კარტოფილი;  
 
 

ჰიდროელექტრო–
სადგური 

5 ---  ---  A / F  --- 33.4 

ღობეები,  
1 საქონლის 
სადგომი,  
1 სახლი, 
რომელშიც არავინ 
ცხოვრობს 
 

1,118 
0.01 ჰა სიმინდი 
 
 

პერსონალის 
სოფელი 

1  ---  ---  
F --- 

2.5  
-- 

--  
-- 

ნენსკრას გზა 35a 14d 6  A  --- 4.5 
ღობის 37 
მონაკვეთი + ხის 
ორი ფარდული 

170 -- 

ნაკრას ჯებირი, 
სადერივაციო 
გვირაბის  
წყალმიმღები 

27  11  2  F / P 1 ხიდი 
32.6 

(საძოვარი+ტყე) 

1 ღობე,  ქვის 1 
კედელი, ხის 1 
ფაცხა 

--  -- 

სულ 89 29 10 A / F / P 1 ხიდი     1,288 

0.1 ჰა კარტოფილი; 
0.01 ჰა სიმინდი 
 
 

a მოიცავს 4 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას, რომლებიც აგრეთვე პროექტის ერთ-ერთი სხვა კომპონენტით ზარალდება 
b A: სახნავ-სათესი F: ტყე   P: საძოვარი   R: საცხოვრებელი 
c 35 და 110 კვ-იანი ელექტრო ხაზები,  ნაკრამდე მისასვლელის გზის სარემონტო სამუშაოები, ნარჩენების განთავსების ადგილები არ არის ასახული აქ (იხ. თავი 4.3.2.). 
d მოიცავს 1 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას, რომლებიც აგრეთვე პროექტის ერთ-ერთი სხვა კომპონენტით ზარალდება 
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4.3.2 ინფრასტრუქტურის ზემოქმედება, რომლისთვისაც მიწის 
მოთხოვნები ამჟამად განსაზღვრული არ არის 
პრინციპები, რომლებიც მიღებულია მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის მოცემული გეგმის შედგენის მომენტისთვის, გამოყენებული იქნება 
აგრეთვე მიწის შესყიდვისთვის იმ ობიექტებისთვის, რომელთა პროექტირება ჯერ 
კიდევ მიმდინარეობს (იხ. თავი 1.1.5) და რომლისთვისაც ადგილმდებარეობა, 
დაკავებული ტერიტორიის ფართი ჯერ არ არის დადგენილი.  ამ ობიექტებისთვის 
მიწის ან გასხვისების ზოლის შესყიდვა განხორციელდება აზიის განვითარების 
ბანკის (ADB) და ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD) 
მოთხოვნების შესაბამისად და LALRP–ის დამატება მომზადდება და განხილული 
იქნება თემებთან და შეთანხმებული იქნება ADB–თან და EBRD–თან ადგილზე 
ნებისმიერი სამუშაოს ჩატარებამდე ან ნებისმიერი სახის ზემოქმედების 
განხორციელებამდე. 

4.3.3 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 
ზემოქმედების შეფასებისადმი მიძღვნილი თავის მიზანია შეაფასოს პროექტის 
ფარგლებში მიწის შეძენით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების საარსებო 
საშუალებები და შემოსავლები. ზემოქმედების მიმღები დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებია. პროექტი არ გამოიწვევს ფიზიკურ განსახლებას. მოსალოდნელი 
შედეგებია: მიწის, ხეების, მარცვლეულის ან ნაგებებობის, კერძოდ კი ღობეების ან 
ხის ფაცხების დაკარგვა. 

დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების  სენსიტიურობა გამომდინარეობს მათი 
დამოკიდებულებიდან მიწაზე დაფუძნებული ეკონომიკური საქმიანობებზე.  
საოჯახო მეურნეობები,  რომლებიც სრულად არიან დამოკიდებული შემოსავლის 
მიწაზე დაფუძნებულ საშუალებებზე, კერძოდ, სოფლის მეურნეობაზე,  უფრო 
მეტად იქნებიან სენსიტიური მიწის ან ხეების დაკარგვისადმი, ვიდრე ის საოჯახო 
მეურნეობები, რომელთა შემოსავლის წყარო არა-მიწაზე დამოკიდებული 
ეკონომიკური საქმიანობაა, მაგალითად ხელფასები ან პენსიები. დაუცველი 
საოჯახო მეურნეობები ასევე უფრო მეტად სენსიტიურები იქნებიან,  ვინაიდან 
წინააღმდეგობის გაწევის მათი შესაძლებლობა საშუალოზე უფრო დაბალია.  

დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის ზემოქმედების სიდიდე 
დამოკიდებულია პროდუქტიული აქტივების დაკარგვის მნიშვნელობაზე.  იგი ასევე 
დამოკიდევულია ზემოქმედების ხანგძლივობაზე. ზემოქმედება დროებითი 
(მშენებლობისას) ან მუდმივია (მშენებლობისას და ოპერირებისას). 

ზემოქმედების მნიშვნელობა განისაზღვრება მიმღების სენსიტიურობისა და 
ზემოქმედების მოსალოდნელი მასშტაბის კომბინირებით. 
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ზემოქმედების  
კატეგორიზაცია  

პროდუქტიული,, დაზარალებული  აქტივების  წილი  

დაბალი/უმნიშვნელო საოჯახო მეურნეობა, რომელიც მისი პროდუქტიული აქტივების 10%-ზე 
ნაკლებს დაკარგავს ჩაითვლება უმნიშვნელოდ დაზარალებულად 

საშუალო/მნიშვნელოვანი საოჯახო მეურნეობა, რომელიც მისი პროდუქტიული აქტივების 10%-ს 
ან მეტს დაკარგავს ჩაითვლება მნიშვნელოვნად დაზარალებულად 

მაღალი/უმძიმესი საოჯახო მეურნეობა, რომელიც მისი პროდუქტიული აქტივების 20%- 
დაკარგავს, ჩაითვლება უკიდურესად დაზარალებულად 
და/ან 
საოჯახო მეურნეობა, რომლის ფიზიკური გადაადგილება მოხდება (2017 
წლის იანვრისათვის გადაადგილების შემთხვევა არ ყოფილა) 

ჰიდროელექტროსადგურისა და ნენსკრას გზის რემონტისათვის, შეფასებისას 
პროდუქტიული აქტივები, რომლებიც მხედველობაში იქნა მიღებული, იყო 
დამუშავებული მიწის ნაკვეთები, ხეები და ნაგებობები, რომლებიც ეკონომიკური 
საქმიანობისათვის გამოიყენებოდა.  ღობეები პროდუქტიულ აქტივად არ 
განიხილებოდა. 

საოჯახო მეურნეობისათვის, რომლებიც კარგავენ საძოვრებს,  მიწის დაკავებით 
გამოწვეული პროდუქტიული აქტივების წილი შეფასებულ იქნა საფურაჟე 
ერთეულის 11  რაოდენობაზე დაყრდნობით, რომელიც შესაძლოა, დაიკარგოს. 
აღნიშნული დანაკარგი კოლექტიური იქნება, რადგან საძოვრებისადმი 
ხელმისაწვდომობისა და მათი გამოყენების უფლება ჩვეულებითი სამართლის 
საფუძველზე საოჯახო მეურნეობის ჯგუფებს ეკუთვნით. ამდენად, გადაიდგა 
შემდეგი ნაბიჯები: 

 განისაზღვრა საფურაჟე ერთეულების რაოდენობა, რომელიც საოჯახო 
მეურნეობის თითოეული ჯგუფისთვის არის ხელმისაწვდომი ყველა 
საძოვრისათვის, იქ,  სადაც მათ ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული 
გამოყენების უფლება აქვთ; 

 განისაზღვრა ამ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული საძოვრების წვლილი საოჯახო 
მეურნეობის  თითოეული ჯგუფისათვის ხელმისაწვდომ საფურაჟე ერთეულის 
საერთო რაოდენობაში; 

 გამოანგარიშდა აღნიშნული ზარალი, როგორც დაკარგული შემოსავლის წილი  
(იხ. თავები 4.3.7. ნენსკრას კაშხლისათვის და 4.3.8 ნაკრას წყალამიმღების 
უბნებისათვის). 

 
შემდეგი თავები აღწერს მოსალოდნელ შედეგებს ყველა იმ კომპონენტისათვის, 
რომელიც მიწის შესყიდვისა  და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
შედგენის მომენტში განსაზღვრული იყო და მათ მნიშვნელობას. 
 
დაზარალებულ ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ დასვან კითხვები მიწის 
შესყიდვისა  და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის მომზადებისას 
გაკეთებული შეფასების თაობაზე და პროექტის მიერ შეთავაზებული შემსუბუქების 
ზომებზე. კითხვების დასმა შესაძლებელი იქნება დაზარალებულ მოსახლეობასთან 

                                                           
11 ფურაჟის ერთეული არის მშრალი საკვები მასალის ექვივალენტური რაოდენობა, რომელსაც საქონელი 
თვითონ შეჭამდა საძოვარზე. ფურაჟის ერთეული ექვივალენტურია 1კგ შვრიისა. ჩატარებული 
გამოკითხვებით დადგინდა, რომ 1კგ შვრიის ფასია 1 ლარი. მთიან ადგილებში საქონლის მოვლის 
ექსპერტის მიერ ჩატარებული სპეციფიური კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ ნენსკრას და ნაკრას 
ხეობებში საძოვრებმა შეიძლება უზრუნველყოს ჰექტარზე 510 საფურაჟე ერთეულამდე წარმოება.     
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ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის შედეგების განხილვისას და საოჯახო 
მეურნეობების  დონეზე საკომპენსაციო პაკეტებისა და საარსებო საშუალებების  
აღდგენის საქმიანობებზე მოლაპარაკებების წარმოებისას. 
 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან კონსულტაცია ამ ზემოქმედების 
შედეგებისა და შემსუბუქების ზომების შესახებ მოცემულია თავში 10.



Dam site: 
         13 summer cabins affected 
///    1 pasture permanently lost (Machlitchala) 

///    1 pasture lost during construction (Kvemo Memuli) 

Total: 20 affected households 

Powerhouse area: 
         2 occupied houses 
         1 house not occupied 
         1 household affected by loss of land 

Total: 4 affected households 

 Nakra Water Intake area: 
        1 summer cabin affected 
///   1 pasture with partial permanent loss 

Total: 27 affected households 

Road widening: 
32 households 
affected by loss of 
land, trees, fences 
or ancillary 
structures 

Operators village: 
1 household 
affected by loss of 
land 

Map 5.5 - Land requirements 
February 2017 

Figure 7 – Location of the land take impacts
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ნნენსკრის  ჰჰიდროელექტროსადგურის  პპროექტი  
გგარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების დამატებითი 

შესწავლა 
ტომი  9 –– მმიწის გგამოყოფა დდა ბბუნებრივი გგარემოს ააღდგენის გგეგმა 

Figure 7 – Location of the land take impacts 
ნახ. 7 - მიწის დაკავებით გამოწვეული ზემოქმედების ადგილები 

 
Date : February 2017 თარიღი: 2017 წ. თებერვალი 

 

English Georgian English Georgian 
Machlitchala Pasture მატლიჭალას საძოვარი Operators village მომსახურე პერსონალის დასახლება 
Kvemo Memuli Pasture ქვემო მემულის საძოვარი 1 household affected 

by loss of land 
მიწის დაკარგვის გამო 
დაზარალებული 1 ოჯახი 

Land take area დაკავებული მიწის 
ტერიტორია 

Road widening გზის გაფართოება 

Dam site კაშხლის ადგილი 32 households 
affected by loss of 
land, trees, fences or 
ancillary structures 

მიწის, ხეების, ჯობეების ან დამხმარე 
ნაგებობების დაკარგვის გამო 
დაზარალებული 32 ოჯახი 

13 summer cabins affected ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი 13 საზაფხულო 
ქოხი 

Lagiri Pasture ლაგირის საძოვარი 

1 pasture permanently lost 
(Machlitchala) 

სამუდამოდ დაკარგული 1 
საძოვარი (მატლიჭალა) 

  

1 pasture lost during 
construction (Kvemo 
Memuli) 

მშენებლობის განმავლობაში 
დაკარგული 1 საძოვარი 
(ქვემო მემული) 

Nakra Water Intake 
area 

ნაკრის წყალმიმღების უბანი 

Total: 20 affected 
households 

ჯამი: ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი 20 ოჯახი 

1 summer cabin 
affected 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 1 
საზაფხულო ქოხი 

  1 pasture with partial 
permanent loss 

ნაწილობრივ სამუდამოდ დაკარგული 
1 საძოვარი 

Powerhouse area ჰესის შენობის უბანი Total: 27 affected 
households 

ჯამი: ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი 27 ოჯახი 

2 occupied houses 2 საცხოვრებელი სახლი   
1 house not occupied 1 მიტოვებული სახლი Nakra Intake ნაკრის წყალმიმღები 
1 household affected by 
loss of land 

მიწის დაკარგვის გამო 
დაზარალებული 1 ოჯახი 

Transfer Tunnel წყლის გადამგდები გვირაბი 

Total: 4 affected 
households 

ჯამი: ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი 4 ოჯახი 

Powerhouse and 
Switchyard 

ჰესის შენობა და ქვესადგური 

  Nenskra Dam and 
Reservoir 

ნენსკრის კაშხალი და წყალსაცავი 

Tobari თობარი   
Lukhi ლუხი   
Jorkvali ჯორკვალი   
Shtikhiri შტიხირი   
Lakhani ლახანი   
Kedani კედანი   
Lekalmakhi ლეკალმახი   
Kvemo Marghi ქვემო მარგი   
Letsperi ლეწფერი   
Devra დევრა   
Kari კარი   
Tita ტიტა   
Sgurishi ზგურიში   
Zeda Marghi ზედა მარგი   
Nodashi ნოდაში   
Latsomba ლაცომბა   
Nakra ნაკრა   
Anili ანილი   
Kvitsani კვიცანი   
Lenkvashi ლენკვაში   
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4.3.4 ჰიდროელექტროსადგურის უბანი 

A ზემოქმედება 

ჰიდროელექტროსადგურის უბანზე,  პროექტის ტექნიკური დიზაინი იმგვარად 
შესწორდა, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული ნებისმიერი სახის ფიზიკური 
განსახლება. თუმცა, ორი ოჯახი ამჟამად ჰიდროელექტროსადგურიდან 500 მეტრის 
რადიუსში, მდინარის იგივე ნაპირზე ცხოვრობს. ერთი საოჯახო  მეურნეობა 
ელექტროსადგურიდან 200 მეტრის ფარგლებში, ხოლო მეორე საოჯახო მეურნეობა  
450 მეტრის ფარგლებში ცხოვრობს. პროექტი ორივე საოჯახო მეურნეობისათვის 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო პირობების შენარჩუნებას 
უზრუნველყოფს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის 
განმავლობაში. 

ხუთი საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება მიწის, ხეებისა და ნაგებობების 
დაკარგვით. ზემოქმედება წარმოდგენილია ცხრილში 21. 

ამ ხუთი საოჯახო მეურნეობიდან არც ერთი არ არის სოციალურად დაუცველი 
ოჯახი. ამ საოჯახო მეურნეობების ორი წევრი მცხოვანი ასაკისაა (92 და 89 წლის). 

ამ ოჯახებიდან ერთ-ერთი არ ცხოვრობს ნენსკრას ხეობაში, არამედ დმანისში, 
თბილისის სამხრეთ-დასავლეთით 90 კილომეტრში. ამ ოჯახს აქვს მიწის ნაკვეთი 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ რაიონში, მაგრამ არ იყენებს მას საარსებო 
საშუალებისთვის და არ აქვს რაიმე სახის შემოსავალი. აქედან გამომდინარე, ეს 
საოჯახო მეურნეობა არ არის მნიშვნელოვნად დაზარალებული (HH5 ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში 21). 

სხვა ოთხი ოჯახი მუდმივად ცხოვრობს ჭუბერში. მათ განაცხადეს, რომ გააჩნიათ 
მიწის ნაკვეთზე დაფუძნებული შემოსავლის წყაროები, აგრეთვე მიწასთან არ–
დაკავშირებული შემოსავლის წყაროები, როგორც აღნიშნული იყო ზემოთ ცხრილში 
10, 3.3.4 პუნქტში: 

 ორო საოჯახო მეურნეობის თითო წევრი პროექტშია დასაქმებული. 

 კიდევ ერთი საოჯახო მეურნეობის ერთი წევრი დასაქმებულია მედდად. 

 ორი საოჯახო მეურნეობა იღებს პენსიას. 

 ამ ოთხი საოჯახო მეურნეობისთვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა 
შემოსავლის ნახევარზე მეტს შეადგენს. 

ამ ოთხმა დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობამ განაცხადა, რომ მათი შემოსავლის 
წყარო შესაძლოა მერყეობდეს 30 000 ლარიდან 45 000 ლარამდე წელიწადში. 

მესამე თავში წარმოდგენილ მონაცემებსა და შეფასებებზე დაყრდნობით, ამ ოთხი 
დაზარალებული საოჯახო  მეურნეობის შემოსავლის დეკლარირებული წყაროები 
შემდეგნაირად ნაწილდება (იხ. ნახაზი 8): 

 ორი ოჯახის შემოსავლის დაახლოებით 50% ეფუძნება სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობებს და 50% ეფუძნება პროექტში დასაქმებული თანამშრომლების 
ხელფასებს. 

 კიდევ ორი საოჯახო მეურნეობისთვის, შემოსავლის დაახლოებით 75% ეფუძნება 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებს, დანარჩენი დამოკიდებულია ხელფასებსა და 
პენსიებზე. 
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ნახ. 8 ჰიდროელექ როსადგურის მშენებლობით დაზარალებული ოთხი საოჯახო 
მეურნეობის შემოსავლის სავარაუდო წყაროები 

ამ ოჯახებმა აგრეთვე განაცხადეს, რომ ისინი საძოვრებს იყენებენ იმ ფერდობზე, 
რომელიც ჰიდროელექტროსადგურის უბანს გადმოყურებს. ისინი ასევე იყენებენ 
საძოვრების ირგვლივ არსებულ ტერიტორიას ოჯახების საჭიროებისთვის ტყის 
საექსპლოატაციო სამუშაოებისათვის. ამ საძოვრებთან დაკავშირებით არსებული 
მდგომარეობა მოცემულია ნახაზზე 9, გვერდი 87. ამ საძოვრებისადმი მოსახლეობის 
ხელმისაწვდომობას პროექტი ზემოქმედებას არ მოახდენს, ვინაიდან კონტრაქტორი 
EPC შეინარჩუნებს მათზე ხელმისაწვდომობას მშენებლობის მთელი პერიოდის 
განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების შემდეგ. 

ამ ოთხიდან სამი საოჯახო მეურნეობა (ოჯახი #1, #2 და #3/HH1, HH2, HH3) 
დაკარგავს ნაყოფიერი მიწის დაახლოებით 80%-ს, ასევე ნაყოფიერ ხეებს, სათიბს, 
რომელსაც ისინი იყენებდნენ ძროხებისათვის საფურაჟე მარცვლეულის მოსაყვანად. 
მეოთხე საოჯახო მეურნეობა ნაყოფიერი მიწის დაახლოებით 50%-ს და ნაყოფიერ 
ხეებს დაკარგავს. ვინაიდან მიწაზე დაფუძნებული სამეურნეო საქმიანობები ამ 
საოჯახო მეურნეობის სავარაუდო შემოსავლის ნახევარზე მეტს შეადგენს, ითვლება, 
რომ ზემოქმედების დონე მაღალია. 

ამ ოთხიდან სამი საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პერიოდში, დაკავებული მიწის 50%-ზე ნაკლები საჭირო იქნება 
მხოლოდ მშენებლობის პერიოდში. მეოთხე საოჯახო მეურნეობა მხოლოდ 
მშენებლობის პერიოდში დაზარალდება. 

ერთი საოჯახო მეურნეობა დაკარგავს უძველეს ცხრა საფლავს, რომლებიც 
განლაგებულია დასაკავებელი მიწის საზღვრების ფარგლებში. ამ საოჯახო  
მეურნეობის უფროსმა განაცხადა,  რომ იგი თანახმაა გადატანილ იქნას საფლავები 
მისაღები კომპენსაციის გადახდის შემთხვევაში.  საფლავების გადატანა 
საქართველოს სანიტარული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად მოხდება. 
ამასთანავე, მოხდება სამღვდელოების ინფორმირება და მათთან კონსულტაციის 
გავლა საფლავების გადატანასთან დაკავშირებული მიდგომის შესამუშავებლად.  
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B შემამსუბუქებელი ზომები 

განხორციელდება შემსუბუქების შემდეგი ზომები: 

 EPC კონტრაქტორი განსაზღვრავს და განახორციელებს ზომებს მშენებლობის 
მთელი პერიოდის განმავლობაში იმ საოჯახო მეურნეობის ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც 
ჰიდროელექტროსადგურის ახლოს ცხოვრობენ. 

 EPC კონტაქტორი უზრუნველყოფს მშენებლობის მთელი პერიოდის 
განმავლობაში და ასევე, მშენებლობის დასრულების შემდეგ, მათთვის 
ხელმისაწვდომობას საძოვრების ტერიტორიაზე, რომელიც 
ჰიდროელექტროსადგურის ზემოთ ფერდობზე მდებარეობს. 

 EPC კონტრაქტორი აღადგენს მშენებლობისათვის გამოყენებულ მიწას პირვანდელ 
მდგომარეობამდე. 

 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას ნაღდი ფულით მიეცემა კომპენსაცია, 
რომელიც სრულად ჩაანაცვლებს ყველა სახის მიწის ნაკვეთისა და დაკარგული 
აქტივების, მათ შორის, ხეების, მარცვლეულისა და ღობეების ღირებულებას. 

 4 განსაკუთრებულად დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას მიეცემათ უფლება, 
ჩართული იყვნენ ძალზედ დაზარალებული ადამიანებისათვის საარსებო 
საშუალებების აღდგენის საქმიანობებში, ასევე მიიღონ საფურაჟე მარცვლეული 
გარდამავალ პერიოდში მიწოდების სახით (იხ. თავი 7). 

 ვინაიდან, საოჯახო მეურნეობები სათიბსაც დაკარგავენ, რომელსაც ისინი 
საფურაჟე მარცვლეულის მოსაყვანად ხმარობენ, ისინი კოლექტიურად მიიღებენ 
გარდამავალი პერიოდის დახმარებას (ნაღდი ფულის ან ნატურის სახით). ეს 
გარდამავალი პერიოდის დახმარება უზრუნველყოფს  საფურაჟე მარცვლეულის 
დროებით მიწოდებას მშენებლობის პერიოდში და ექპლუატაციის პირველი ორი 
წყლის განმავლობაში, რომელიც საჭიროა საარსებო საშუალებების აღდგენის 
საქმიანობების განხორციელებისათვის. 

 საფლავების გადატანა საქართველოს სანიტარული კოდექსის დაცვით 
განხორციელდება. სასულიერო პირებს მიეწოდებათ ინფორმაცია და მოხდება 
მათთან კონსულტაციის გავლა საფლავების გადატანისათვის აუცილებელი 
მიდგომის შესამუშავებლად. საფლავების გადატანის ყველა ხარჯი პროექტის მიერ 
დაფინანსდება. 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ, პროექტის 
ზემოქმედების დონე იქნება დაბალიდან საშუალომდე. 
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ცხრილი  21 ზემოქმედება ჰიდროელექტროსადგურის უბანზე 
ოჯა
ხი# 

კ
აა
ც
იი 

ქა
ლლ
ი  

სულ  
წევრე
ბის 
რ-ბა 

მიწის  
დანა–
კარგი 
(ჰა) 

დაკარგულ
ი მიწის 
კატეგორია  
(ჰა) 

მიწის  სამართლებრივი  
სტატუსი 

დაკარგუული 
აქტივები 

ხილისა  
და 
თხილის 
ხეების 
ზარალი   
(რ–ბა) 

მარცვლე
ულის 
ზარალი 

დაზია––
ნებული  
საფლა–
ვები 
 
 

მოწყვლადი  
საოჯახო 
მეურნეობები 

% 
დდაზიანე–
ბული 
ნაყოფიე––
რი მიწა 

მუდმივი// 
დდროებით
ი 

ზემოქმედე––
ბის მასშტაბი/  
მნიშვნელობა  

ოჯა
ხი1 

4  3 7 8.92 სახნავ-
სათესი + 
ტყე 

არარეგისტრირებული 
მიწა/ნაწილობრივ 
დაკანონებადი 

 ხის ღობე 137 --- --- არა  
ერთი 
ხანდაზმული 
ადამიანი (89 
წლის) 

85% მუდმივი 
და 
დროებით
ი 

მაღალი - 
საოჯახო 
მეურნეობა 
უკიდურესად 
ზარალდება 

ოჯა
ხი2 

3  4  7  8.32 სახნავ-
სათესი + 
ტყე 

არარეგისტრირებული 
მიწა/ნაწილობრივ 
დაკანონებადი 

 ხის ღობე 287  --- --- არა 
ერთი 
ხანდაზმული 
ადამიანი (92 
წლის) 

80% მუდმივი 
და 
დროებით
ი 

მაღალი - 
საოჯახო 
მეურნეობა 
უკიდურესად  
ზარალდება 

ოჯა
ხი3 

3  2  5  9.12 საცხოვრე–
ბელი 
(მაგრამ 
არავინ 
ცხოვრობს) 
სახნავ-
სათესი + 
ტყე 

არარეგისტრირებული 
მიწა/არადაკანონებადი 

 1 სახლი (არ 
ცხოვრობენ) 

 საქონლის 
სადგომი, 
ხის ღობე 

480  --- 9 არა 80% მუდმივი მაღალი - 
საოჯახო 
მეურნეობა 
უკიდურესად  
ზარალდება 

ოჯა
ხი4 

2  4  6  2.02 სახნავ-
სათესი 

არარეგისტრირებული 
მიწა/ დაკანონებადი 

 ხის ღობე 139  0.01 ჰა 
სიმინდი 

--- არა 53% დროებით
ი 

მაღალი - 
საოჯახო 
მეურნეობა 
უკიდურესად  
ზარალდება 

ოჯა
ხი5 

2 0 2 5.02 სახნავ-
სათესი 

არა-რეგისტრირებული 
მიწის ნაკვეთი - 
ნაწილობრივ 
დაკანონებადი 

ხის ღობეები 91   არა 0% მუდმივი 
და 
დროებით
ი 

დაბალი/ 
უმნიშვნელო 
 
 

სულ 1
4 

1
3 

27  33.4    1,118 0.0 ჰა 
სიმინდი 

9 0    
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ნნენსკრის  ჰჰიდროელექტროსადგურის  პპროექტი  
გგარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების 

დამატებითი შესწავლა 
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს 

ააღდგენის გგეგმა 

Figure 9 – Pastures routes and areas in the vicinity of the 
Powerhouse Site (Nenskra valley) 

ნახ. 9 - ნახირის გადასარეკი ტრასები და უბნები 
ჰიდროელექტროსადგურის შენობის სიახლოვეს 

(ნენსკრის ხეობა) 
 

Date : February 2017 თარიღი: 2017 წ. თებერვალი 
 

English Georgian English Georgian 
Legend ექსპლიკაცია   
Land take area დაკავებული მიწის 

ტერიტორია 
  

Project infrastructure პროექტის 
ინფრასტრუქტურა 

  

Pastures tracks ნახარის გადასარეკი 
ტრასები 

  

Pastures areas საძოვრები   
Non affected ზემოქმედების ქვეშ არ 

მოხვედრილი 
  

Potentially impaired 
access 

პოტენციურად 
შეზღუდული მისასვლელი 
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4.3.5 მომსახურე პერსონალის სოფელი 
A ზემოქმედება 

მომსახურე პერსონალის სოფლის უბანზე ერთი საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება 
2.5 ჰა მიწის დაკარგვით. მიწა ოფიციალურად რეგისტრირებულია, როგორც 
სახელმწიფო მიწა და ამდენად, დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა ვერ შეძლებს 
მის დაკანონებას.  

დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა შედგება ოთხი წევრისაგან, ერთი კაცი 
(ოჯახის უფროსი) და სამი ქალი. ოჯახის არც ერთი წევრი არ არის მოწყვლადი. 

2014 წელს საოჯახო მეურნეობამ სასტუმრო გახსნა. საოჯახო მეურნეობის ერთი 
წევრი პენსიას იღებს. საოჯახო მეურნეობის უფროსი სოფლის-მეურნეობის 
სხვადასხვა სახის საქმიანობითაა დაკავებული, კერძოდ კი, თევზის მოშენებით. 
თუმცა, სოფლის მეურნეობის არც ერთი საქმიანობა არ ხორციელდება მიწის 
ნაკვეთზე, რომელიც პროექტის ფარგლებში იქნება გამოყენებული. 

პროექტი არ მოახდენს ზემოქმედებას და არ დააზარალებს საოჯახო მეურნეობის 
პროდუქტიულ აქტივს, მიწის დაკარგვის ზემოქმედება დაბალი იქნება. 

B შემამსუბუქებელი ზომები 

მიწის დაკარგვით გამოწვეული ზარალი ანაზღაურდა ნაღდი ფულით. 

4.3.6 ნენსკრის გზის გაფართოება 
A ზემოქმედება 

იმისთვის, რომ მოხდეს ზემოქმედებებისა და შეწუხების მინიმუმამდე შემცირება 
მშენებლობის დროს, ნენსკრას გზის განახლების ალტერნატიული ვარიანტები 
განხილული იქნა 2017 წლის სექტემბერში, მოცემული LALRP-ის მომზადების დროს. 
ეს ვარიანტები შემძლება მოიცავდეს არსებული გზის ერთ ან ორ შემოვლით 
მონაკვეთს, რათა გვერდი აუაროს "ლარი-ლარის" პატარა სოფელს და/ან 
ალტერნატიული მარშრუტს მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე, რათა გვერდი აუაროს 
სოფელ "ლარი–ლარის". თუ არჩეული იქნება ერთ-ერთი ასეთი ვარიანტი, რომელიც 
განსხვავდება LALRP-ში გათვალისწინებული გზის ტრასისგან, მომზადდება 
არსებული LALRP-ის დამატება. 

სოფელ ჭუბერში ნენსკრას გზის გაფართოებით 35 საოჯახო მეურნეობა დაკარგავს 
მიწის ნაკვეთს. ეს საოჯახო მეურნეობები ქვემო მარღისა და სოფელ ლარი–ლარის 
ნაწილია და მდინარე ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს. 

ზემოქმედება აღწერილია ცხრილში 22. 

პროექტის ფარგლებში დაკავებული მიწის ყველა ნაკვეთი კერძოდ გამოიყენება, 
მათგან 10 დარეგისტრირებულია. პროექტის მიერ დაკავებული იქნება მიწის 
ნაკვეთების მხოლოდ 1 მ-დან 3 მეტრამდე სიგანის ზოლები. 

არც ერთი სახლი და სასოფლო-სამეურნეო მინდორი არ დაზიანდება. ნაგებობების 
თვალსაზრისით, დაზიანდება ღობის 37 მონაკვეთი, აგრეთვე ერთი ხის ბეღელი და 
ერთი ხის საქათმე. დაზიანებული მიწა არ არის ნაყოფიერი მიწა. იგი არ გამოიყენება 
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მარცვლეულის მოყვანისათვის. მაგრამ დაზიანდება 170 ხე, რომელთაგან 110 კაკლის 
ხეა. 

დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის სენსიტიურობა ამ ზარალისადმი 
დამოკიდებულია მათ მოწყვლადობაზე/დაუცველობაზე და მათ ამ აქტივებზე 
დამოკიდებულობაზე საარსებო წყაროსა და შემოსავლის მიღებისათვის. 

 დაკარგული პროდუქტიული აქტივებია ბეღელი, საქათმე და ხეები. 

 ბეღელი და საქათმე ეკუთვნის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი საოჯახო 
მეურნეობას, რომელსაც ქვრივი ქალი უძღვება. ეს საოჯახო მეურნეობა არ 
დაკარგავს პროდუქტიულ ხეებს. საოჯახო მეურნეობა 70 წელზე მეტი ასაკის ორი 
ქალისაგან შედგება. საოჯახო მეურნეობა სოციალურად დაუცველია, რომელმაც 
შემოსავლის წყაროდ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და სოციალური დახმარება 
დაასახელა. ბეღელი და საქათმე აუცილებელია მათი სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობისთვის. ამ ნაგებობების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით 
ფულადი კომპენსაციის გარდა, პროექტი ასევე წინადადებით გამოდის დაეხმაროს 
საოჯახო მეურნეობას დაუზიანებელი მიწის ნაწილზე ამ ნაგებობების აშენებაში. 

 ცხრამეტი საოჯახო მეურნეობა ზარალდება ხეების დაკარგვით. ხუთმა მათგანმა 
კაკლის გაყიდვა შემოსავლის წყაროდ დაასახელა, რომელთაგან ოთხი 6-დან 21-
მდე კაკლის ხეს დაკარგავს. გადამუშავებული ან დაკონსერვებული ხილი 
საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის წყაროდ არც ერთ მათგანს არ დაუსახელებია. 

- ოთხ საოჯახო მეურნეობას შორის, რომლებიც დაკარგავენ კაკლის 
ხეებს და რომლებმაც კაკლის გაყიდვა შემოსავლის წყაროდ 
დაასახელა, სამმა ოჯახმა აგრეთვე განაცხადა, რომ ისინი ხელფასს 
ეყრდნობიან და 2 მათგანი იღებს ასევე პენსიასაც. ეს საოჯახო 
მეურნეობები დაკარგავენ 5-დან 21–მდე კაკლის ხეს. კაკლის 
ხეების დანაკარგის ზემოქმედება დაბალ ზემოქმედებას მოახდენს 
ამ ოთხი საოჯახო მეურნეობის შემოსავალზე. 

- ამ საოჯახო მეურნეობის მეოთხედი სოციალურად დაუცველია და 
შემოსავლის წყაროდ მხოლოდ სოფლის მეურნეობა და 
სახელმწიფოსაგან მიღებული სიღარიბის დახმარება დაასახელა. 
საოჯახო მეურნეობები დაკარგავენ კაკლის ექვს ხეს და შვიდ 
ხილის ხეს. მათ არ მიუთითებიათ ხილის დაკონსერვება ან 
გადამუშავება შემოსავლის წყაროდ. ისინი სოფლის მეურნეობის 
სხვა საქმიანობასაც მისდევენ და იღებენ სოციალურ დახმარებას, 
ამდენად ზემოქმედება ამ საოჯახო მეურნეობების შემოსავლებზე 
შემძლება იყოს დაბალიდან საშუალომდე. კომპენსაციების 
პაკეტის მოლაპარაკებისას ეს შეფასება გადამოწმდება 
დაზარალებულ მოსახლეობასთან. 

 თოთხმეტი საოჯახო მეურნეობის დასახელდა სოციალურად დაუცველად, 
რომელთაგან 6 საოჯახო მეურნეობის უფროსი ქალია; 9 საოჯახო მეურნეობა 
ოფიციალურად აღიარებულია, როგორც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები;  
ორი საოჯახო მეურნეობა, რომელსაც სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის 
ზღვარს მიღმა მცხოვრები საოჯახო მეურნეობის სტატუსი აქვს, იღებს 
სახელმწიფო სიღარიბის დახმარებას. ამ სოციალურად დაუცველი საოჯახო 
მეურნეობებიდან, მხოლოდ ორი საოჯახო მეურნეობა დაკარგავს პროდუქტიულ 
აქტივებს (ბეღელი, საქათმე და ექვსი ძირი კაკალი). დანარჩენი დაკარგავს 
გამოუყენებელ მიწას და ღობის ნაწილებს. 
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 ყველა დანარჩენი საოჯახო მეურნეობა პროდუქტიულ აქტივებს არ დაკარგავს. 

 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობიდან ხუთი სეზონური მცხოვრებია. ისინი 
წლის უმეტეს დროს სხვაგან ცხოვრობენ და უკან მხოლოდ ზაფხულში 
ბრუნდებიან. ეს 5 სეზონურად საცხოვრებელი ოჯახი  არ დაკარგავს არანაირ 
პროდუქტიულ აქტივებს, რომელზეც ისინი არიან დამოკიდებულნი. ზარალის 
სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება მათ სრულად აუნაზღაურდებათ ნაღდი 
ფულით. 

ზემოქმედების დონე 30 საოჯახო მეურნეობისთვის, რომლებიც შემოსავლის მომტან 
პროდუქტიულ აქტივებს არ კარგავენ, განისაზღვრა როგორც დაბალი. 5 საოჯახო 
მეურნეობისათვის, რომლებიც პროდუქტიულ აქტივებს კარგავენ, ზემოქმედების 
დონე განისაზღვრა, როგორც დაბალი. 

B შემამსუბუქებელი ზომები 

შემამსუბუქებელი ზომები მოიცავს: 

 ყველა დანაკარგი სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით ანაზღაურდება. 

 პროექტი დაეხმარება ადამიანებს დაარეგისტრირონ გაუფორმებელი მიწის 
ნაკვეთები. 

 კონსულტაციები ჩატარდება სოციალურად დაუცველ ორ საოჯახო 
მეურნეობასთან, რომელიც პროდუქტიული აქტივების დაკარგვით ზარალდება, 
დახმარების კონკრეტული ზომების შესახებ. კონსულტაციების მიზანია 
უზრუნველყოს, რომ მიღებული დახმარება მათ საარსებო საშუალებების სრულად 
აღდგენის საშუალებას მისცემს. 

 ყველა დაზარალებულ მოწყვლად საოჯახო მეურნეობას უფლება აქვს მიიღოს 
მოწყვლადობის გარკვეული დახმარება, როგორც ეს თავ 5.2.-შია მოცემული (თავი 
5.2. - უფლებები). 

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების შემდეგ, ზემოქმედების დონე ყველა 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის ჩაითვლება, როგორც დაბალი.  
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ცხრილი  22 ეკონომიკური გადაადგილება, რომელიც გამოწვეულია ნენსკრას გზის გაფართოებით 
 

ოჯახ
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ლ
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დანაკა
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(მ2) 

მიწის  
რეგისტრაცი
ის სტატუსი  
 

დაზიანებულ
ი ნაგებობები  

დაზიანე
ბული 
მარცვლე
ული 

დაკარგულ
ი ხეები (რ--
ბა) კკაკლის 
ხეები 

დაკარგუ
ლი 
პროდუქ
ტიული  
აქტივები
ს  %  

გამოკითხვისსას 
დეკლარირებული 
შემოსავლის 
წყაროები 

კაკლის,, 
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მასშტაბი/  
მნიშვნელო
ბა 

ოჯახ
ი1 

11 7 4 112 ნაწილობრივ 
რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა  --- 0% ხელფასი + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 
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ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი2 

3 2 1 105 რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა  --- 0% პენსია + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

  ოჯახის 
უფროსი 
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ხანდაზმული 
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გარეშე 

მუდმივი დაბალი/ 
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ი3 
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რირებელი 
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NA   არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი4 

2 0 2 153 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე  
1 ხის 
ბეღელი +  
1 ხის საქათმე 

არა  --- 2% სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა + 
სოციალური 
დახმარება 

  დიახ/სიღარიბ
ის ზღვარი + 
ოჯახის 
უფროსი 
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ხანდაზმული 
სხვა 
მარჩენალის 
გარეშე 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი5 

8 4 4 1314 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა 8  
9 

0% პენსია + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი6 

7 3 4 3024 რეგისტრირე
ბული 

--- არა 11 
11 

1% ხელფასი + პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

დიახ არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი7 

6 3 3 2065 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 3 
1 

0% პენსია + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 
 

 არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 
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ოჯახ
ი# 

მთ
ლ
ია
ნი

 რ
-ბ
ა 

 

კა
ცი

 

ქა
ლ
ი  

მიწის  
დანაკა
რგი 
(მ2) 

მიწის  
რეგისტრაცი
ის სტატუსი  
 

დაზიანებულ
ი ნაგებობები  

დაზიანე
ბული 
მარცვლე
ული 

დაკარგულ
ი ხეები (რ--
ბა) კაკლის  
ხეები 

დაკარგუ
ლი 
პროდუქ
ტიული  
აქტივები
ს  %  

გამოკითხვისსას 
დეკლარირებული 
შემოსავლის 
წყაროები 

კაკლის,, 
როგორც  
შემოსავლ
ის წყაროს  
გამოყენება  
(კკი/აარა)  

დაუცველი  
ოჯახი 

მუდმივი// 
დროებითი  

ზემოქმედე
ბის 
მასშტაბი/  
მნიშვნელო
ბა 

ოჯახ
ი8 

4 2 2 1390 დაურეგისტ
რირებელი 

--- არა  --- 0% პენსია + სოციალური 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

  დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი + 
ოჯახის 
უფროსი 
ქალია 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი9 

5 3 2 2484 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა  --- 0% პენსია + სოციალური 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

დიახ დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი10 

7 2 5 1610 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 3 
4 

0% პენსია + სოციალური 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი11 

7 6 1 4048 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 5 
7 

1% ხელფასი + პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

დიახ არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი12 

1 1   2027 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 6 
13 

0% 
სეზონ. 
მოსახლე 

NA  არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი13 

2 1 1 4303 დაურეგისტ
რირებელი 

--- არა 8 
10 

0% პენსია + სოციალური 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი14 

4 3 1      0% პენსია + სოციალური 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი15 

3 1 2 2489 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა 14 
8 

0% ხელფასი + პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა დიახ/ 
ოჯახის 
უფროსი 
ქალია 

დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 
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ოჯახ
ი# 

მთ
ლ
ია
ნი

 რ
-ბ
ა 

 

კა
ცი

 

ქა
ლ
ი  

მიწის  
დანაკა
რგი 
(მ2) 

მიწის  
რეგისტრაცი
ის სტატუსი  
 

დაზიანებულ
ი ნაგებობები  

დაზიანე
ბული 
მარცვლე
ული 

დაკარგულ
ი ხეები (რ--
ბა) კაკლის  
ხეები 

დაკარგუ
ლი 
პროდუქ
ტიული  
აქტივები
ს  %  

გამოკითხვისსას 
დეკლარირებული 
შემოსავლის 
წყაროები 

კაკლის,, 
როგორც  
შემოსავლ
ის წყაროს  
გამოყენება  
(კკი/აარა)  

დაუცველი  
ოჯახი 

მუდმივი// 
დროებითი  

ზემოქმედე
ბის 
მასშტაბი/  
მნიშვნელო
ბა 

ოჯახ
ი16 

4 3 1 1227 დაურეგისტ
რირებელი 

--- არა 1 0% ხელფასი + 
გამოგზავნილი 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა + ხის ჭრა 

 არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი17 

4 3 1 1368 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 4 
8 

0% ხელფასი + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი18 

6 3 3 1361 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 1 
1 

0% სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი19 

9 6 3 312 რეგისტრირე
ბული 

3 ღობე არა  --- 0% ხელფასი + 
სოციალური 
დახმარება + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

  დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი20 

1 1   60 რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა  --- 0% 
სეზონ. 
მოსახლე 

NA   არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი21 

7 4 3 1528 ნაწილობრივ 
რეგისტრირე
ბული 

2 ღობე არა 21 
27 

1% ხელფასი + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

დიახ არა მუდმივი/ 
დროებითი 

დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი22 

2 1 1 10 რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა  --- 0% პენსია + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

  დიახ/ 
ხანდაზმული 
სხვა 
მარჩენალის 
გარეშე 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი23 

2 1 1 3736 დაურეგისტ
რირებელი 

1 ღობე არა 19 
29 

0% ხელფასი + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა დიახ/  ოჯახის 
უფროსი 
ქალია 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი24 

4 2 2 90 რეგისტრირე
ბული 

2 ღობე არა  --- 0% ხელფასი +  პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

  არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 
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ოჯახ
ი# 

მთ
ლ
ია
ნი

 რ
-ბ
ა 

 

კა
ცი

 

ქა
ლ
ი  

მიწის  
დანაკა
რგი 
(მ2) 

მიწის  
რეგისტრაცი
ის სტატუსი  
 

დაზიანებულ
ი ნაგებობები  

დაზიანე
ბული 
მარცვლე
ული 

დაკარგულ
ი ხეები (რ--
ბა) კაკლის  
ხეები 

დაკარგუ
ლი 
პროდუქ
ტიული  
აქტივები
ს  %  

გამოკითხვისსას 
დეკლარირებული 
შემოსავლის 
წყაროები 

კაკლის,, 
როგორც  
შემოსავლ
ის წყაროს  
გამოყენება  
(კკი/აარა)  

დაუცველი  
ოჯახი 

მუდმივი// 
დროებითი  

ზემოქმედე
ბის 
მასშტაბი/  
მნიშვნელო
ბა 

ოჯახ
ი25 

8 5 3 29 რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა  --- 0% ხელფასი +  პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

  არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი26 

1 1 0 1068 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა  --- 0% ხელფასი+ სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა + ხე-ტყის 
დამზადება 

  არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი27 

3 2 1 365 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა  --- 0% პენსია + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

  დიახ/ ოჯახის 
უფროსი 
ქალია 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი28 

6 3 3 96 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა  --- 0% ხელფასი + სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობა 

  არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი29 

7 3 4 329 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა 13  
6 

2% სასოფლო–სამეურნეო 
საქმიანობა + 
სოციალური 
დახმარება 

კი დიახ/ 
სიღარიბის 
ზღვარი 

მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი30 

6 3 3 603 დაურეგისტ
რირებელი 

2 ღობე არა  --- 0% სასოფლო–სამეურნეო 
საქმიანობა + 
სოციალური 
დახმარება 

  არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი 31 

8 4 4 955 ნაწილობრივ
რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა 1  
- 

0% ხელფასი +  პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი 32 

2 1 1 2039 დაურეგისტ
რირებელი 

 არა 1  
- 

0% ხელფასი +  პენსია  არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 
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ოჯახ
ი# 

მთ
ლ
ია
ნი

 რ
-ბ
ა 

 

კა
ცი

 

ქა
ლ
ი  

მიწის  
დანაკა
რგი 
(მ2) 

მიწის  
რეგისტრაცი
ის სტატუსი  
 

დაზიანებულ
ი ნაგებობები  

დაზიანე
ბული 
მარცვლე
ული 

დაკარგულ
ი ხეები (რ--
ბა) კაკლის  
ხეები 

დაკარგუ
ლი 
პროდუქ
ტიული  
აქტივები
ს  %  

გამოკითხვისსას 
დეკლარირებული 
შემოსავლის 
წყაროები 

კაკლის,, 
როგორც  
შემოსავლ
ის წყაროს  
გამოყენება  
(კკი/აარა)  

დაუცველი  
ოჯახი 

მუდმივი// 
დროებითი  

ზემოქმედე
ბის 
მასშტაბი/  
მნიშვნელო
ბა 

ოჯახ
ი 33 

N/A N/A N/A 1679 ნაწილობრივ
რეგისტრირე
ბული 

1 ღობე არა 8  
8 

0% 
სეზონ. 
მოსახლე 

N/A არა არა მუდმივი/ 
დროებითი 

დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი 34 

N/A N/A N/A 1542 დაურეგისტ
რირებელი 

 არა 1  
1 

0% 
სეზონ. 
მოსახლე 

N/A არა არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

ოჯახ
ი 35 

7 3 4 1602 დაურეგისტ
რირებელი 

 არა  0% ხელფასი +  პენსია + 
სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა 

 არა მუდმივი დაბალი/ 
არამნიშვნე
ლოვანი 

 
 350 
მეურ
ნეობა 

160 87 68 45214 10 
რეგისტრირე
ბული 
ნაკვეთი 

ღობის 37 
მონაკვეთი + 
2 ხის 
ფარდული 

არცერთი 17 
1100 

     14 მოწყვლადი 
მეურნეობა 
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4.3.7 კაშხლისა და წყალსაცავის უბანი 

A ზემოქმედება 

კაშხლისა და წყალსაცავის უბანზე ორი ტიპის ზემოქმედებაა მოსალოდნელი: (1)   
ადამიანთა ჯგუფის მიერ საერთო გამოყენების მიწის დანაკარგი და (2) რამდენიმე 
საოჯახო მეურნეობის ერთობლივ გამოყენებაში არსებული 13 ხის ფარდულის 
დაკარგვა. პროექტის ფარგლებში არ მოხდება რაიმე ფიზიკური გადაადგილება, 
ვინაიდან ამ უბანზე არავინ ცხოვრობს. კაშხალთან ყველაზე ახლოს მდებარე 
დასახლება მცირე ზომის სოფელი თითაა, რომელიც მომავალი კაშხლის 
ტერიტორიიდან 5კმ სამხრეთით მდებარეობს. 

ტყის მცველების ბანაკი მდებარეობს კაშხლის სამხრეთით, პროექტის ფარგლებში 
მოხდება ამ ტერიტორიის გამოყენება. მიწის ამ ნაკვეთის ზომაა 0.077 ჰა და იგი 
საჭიროა სამშენებლო მიზნებისათვის.  

ზემოქმედების შედეგები წარმოდგენილია 104 გვერდზე მდებარე ცხრილში 25. 

2017 წლის სექტემბერში, წინამდებარე LALRP-ის მომზადების პერიოდში, 
დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან ერთად განიხილებოდა მაჩლიჭალისა და 
ქვემო მემულის საძოვრების ტრადიციული მომხმარებლების რაოდენობა. თუ 
მოლაპარაკებების შედეგად ქვემოთ მოყვანილი ციფრები შემცვლება, ეს ასახული 
იქნება მონიტორინგის ანგარიშებში. 

B საძოვრის დაკარგვით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასება 

როგორც ნენსკრას ხეობაში მაცხოვრებელი ოჯახების უმეტესობისთვის, ისე ნენსკრას 
კაშხლისა და წყალსაცავისათვის საჭირო მიწის შესყიდვით დაზარალებული 
საოჯახო მეურნეობებისათვის მესაქონლეობა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 
საქმიანობაა. 

შესაძლებელი გახდა 11 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის 
წყაროებისა და შემოსავლის დონეების დეტალურად შესწავლა. შედეგები 
მოცემულია ნახაზზე 10. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე დამოკიდებულების 
დონე ძალიან მერყეობს ერთი საოჯახო მეურნეობიდან მეორემდე. ზოგიერთი 
საოჯახო მეურნეობა არ არის დამოკიდებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 
მაშინ როდესაც სხვების შემოსავლების 100% სოფლის მეურნეობაზე მოდის. 
მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობას ყველა საოჯახო მეურნეობისათვის 
ნაღდი ფულის შემოსავალი არ მოაქვს, თითქმის ყველა საოჯახო მეურნეობა 
დაკავებულია სოფლის მეურნეობით, როგორც საარსებო წყაროს მომტანი 
საქმიანობით. 
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ნახ. 10 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის წყაროებისა და შემოსავლის 
წყაროების წილის სავარაუდო დონეები (ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი) 

 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწა, რომელიც საოჯახო მეურნეობების 
ჯგუფების მიერ ერთობლივად გამოიყენება, ძირითადად წარმოადგენს ტყეს, 
რომლის რამდენიმე ნაწილიც სათიბად, ხოლო ნაწილი საძოვრად გამოიყენება. 
დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი, რომელიც ცხრა ოჯახისაგან შედგება, 
იყენებს დაგეგმილი წყალსაცავის აშენების ადგილზე არსებულ მიწას. ამ ადგილს 
"მაჩლიჭალა" ჰქვია. მეორე ჯგუფი 16 საოჯახო მეურნეობისაგან შედგება და იყენებს 
სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე, მომავალი კაშხლის აშენების ადგილიდან  
სამხრეთით მდებარე მიწას. ამ ადგილს "ქვემო მემული" ეწოდება. 2010 წლის 
სექტემბერში, წინამდებარე LALRP-ის მომზადების პერიოდში,  
დაზარალებულებთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, რათა დადასტურებულიყო 
მომხმარებლების ზუსტი რაოდენობა, რომლებსაც ექნებათ კომპენსაციის მიღების 
უფლება. 

არც ერთ ამ ჯგუფს არ გააჩნია არანაირი დოკუმენტი, რომელიც მათ ამ ოდენობის 
მიწის რეგისტრაციაში გატარების საშუალებას მისცემდა. თუმცა, ისინი ამ ადგილებს 
საძოვრად იყენებენ. 

ნენსკრის კაშხლისა და წყალსაცავის ტერიტორიებზე პროექტის მიერ მიწის 
გამოყენებას თანდაკავშირებით ამ საძოვრების მდგომარეობა მოცემულია გვერდზე 
107: ნახაზი 11. 

პროექტის განხორციელების ადგილებში მდებარე საძოვრების მინდვრები შეფასების 
მიხედვით დაახლოებით იკავებს 5 ჰა-ს წყალსაცავის ტერიტორიაზე (მაჩლიჭალა) და 
დაახლოებით 10 ჰა-ს კაშხლის სამხრეთ ტერიტორიაზე (ქვემო მემული).  სულამ 
მიწის რაოდენობა დაახლოებით 15 ჰექტარია (რომელიც სოფელ ჭუბურის 
საძოვრების საერთო რაოდენობის - 695 ჰა-ის 2%. იხ. ანგარიშის ტომი III - გარემოსა 
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და სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასების დამატებითი კვლევის 
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილი). თუმცა, რეალობაში, 
საქონელი ძოვს უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ვიდრე ეს 15 ჰა მინდვრებია. ძროხები 
ასევე ძოვენ ბუჩქნარიან და ტყიან ტერიტორიებზე და მთის ფერდობებზეც კი. 

ხე-ტყის დამზადების ნიშნები ასევე შესამჩნევი იყო წყალსაცავის უბანზე 2015 წლის 
ზაფხულის და შემოდგომის პერიოდში. ნენსკრის წყალსაცავის უბანზე, 
ტერიტორიის დიდი ნაწილი, რომელიც ხე-ტყის დამზადებისათვის გამოიყენება, 
დაიტბორება. ეს მონაკვეთი უკვე დიდი დატვირთვით გამოიყენებოდა ხე-ტყის 
დამზადებისათვის. არაფორმალური დისკუსიებისას ადგილობრივმა 
მაცხოვრებლებმა აგვიხსნეს, რომ წყალსაცავის ტერიტორიის შიგნით უბანზე, ხე-
ტყის უმეტესობა, რომლის მოჭრაც შეიძლებოდა, უკვე მოჭრილია. ამდენად,  ხე-
ტყის დამზადებით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგი წყალსაცავის უბანზე არ 
იქნება მნიშვნელოვანი. 

საოჯახო მეურნეობების ორ ჯგუფთან, რომელმაც განაცხადა, რომ კაშხლისა და 
წყალსაცავის საძოვრების დაკარგვით  ზარალდება, მოეწყო შეხვედრა 2016 წლის 
თებერვალსა და აპრილს შორის პერიოდში, რომ განსაზღვრულიყო საძოვრების 
დაკარგვით გამოწვეული ზემოქმედების მასშტაბი. ამის შემდეგ, 2016 წლის 
ოქტომბერში, მაღალმთიან ადგილებში მესაქონლეობის სფეროს ექსპერტის მიერ  
ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების 
შემოსავალზე მოსალოდნელი ზემოქმედების და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
ალტერნატივების ტექნიკური და სოციალური ვარგისიანობის განსასაზღვრად. 2017 
წელს ჩატარდა აგრეთვე შემდგომი შეხვედრები შემოთავაზებული საკომპენსაციო 
პაკეტების და საარსებო საშუალებების აღდგენის ვარიანტების გარსახილველად (იხ. 
თავი 10).  

 საოჯახო მეურნეობების ჯგუფი, რომელიც ქვემო მემულის მიწას იყენებს, ასევე 
იყენებს მდინარე მემულის, კაშხლის ქვევით მდინარე ნენსკრას მარჯვენა 
შენაკადის, ზემო მონაკვეთზე მდებარე ორი უფრო მცირე ზომის საძოვარს. ამ 
უფრო მცირე ზომის საძოვარ ადგილებს ეწოდებათ "ზედა მემული" და 
"შკვანდირი" (ორივე ფართობი შეფასებულია, როგორც 5 ჰა). დაზარალებულმა 
საოჯახო მეურნეობებმა განაცხადეს, რომ მათ არ აქვთ ნენსკრას ხეობაში სხვა 
საძოვრის გამოყენების უფლება და რომ, ორ, უფრო მცირე ზომის საძოვარს ისინი 
მხოლოდ ზაფხულის სეზონის ორი თვის განმავლობაში იყენებენ, ხოლო ქვემო 
მემულის საძოვარს ოთხი თვის განმავლობაში. ამ უფრო მცირე ზომის 
საძოვრების ადგილმდებარეობა მოცემულია გვ. 107-ზე მოცემულ ნახაზზე 11. 
მათდამი ხელმისაწვდომობა პროექტის ფარგლებში არ შეფერხდება, ვინაიდან 
EPC კონტრაქტორი მშენებლობის განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების 
შემდეგ ხელმისაწვდომობას შეინარჩუნებს. 

 საოჯახო მეურნეობის ჯგუფმა, რომელიც მაჩლიჭალას საძოვარს იყენებს, 
განაცხადა, რომ მათ არ აქვთ სხვა საძოვარი, რომლის გამოყენებასაც ისინი 
შეძლებდნენ და რომ, მაჩლიჭალას საძოვრის დაკარგვა მათთვის ყველა საძოვრის 
დაკარგვას ნიშნავს. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ გააჩნიათ ჩვეულებით სამართალზე 
დაფუძნებული უფლება გამოიყენონ საძოვარი ტერიტორიაზე, რომელსაც 
"მარზაჭალა" ეწოდება. აღნიშნული ტერიტორია ნენსკრას წყალსაცავის უკან 
მდებარეობს. აღნიშნული საძოვარი ადრე მათთვის ხელმისაწვდომი იყო, თუმცა 
უკვე რამდენიმე წელია, მეწყერმა და საქონლის ბილიკების მოუვლელობამ 
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წყალსაცავსა და მდინარის დინების  ზემო ნაწილში, ჩახერგეს საძოვრისაკენ 
მიმავალი გზა. 

საძოვრები გამოიყენება ძროხების ძოვებისთვის. დაზარალებულ საოჯახო 
მეურნეობებზე ქვემო მემულისა და მაჭლიჭალას საძოვრების დაკარგვით 
გამოწვეული ზემოქმედების შესაფასებლად აუცილებელია ცოდნა იმისა, თუ რა 
ოდენობის საფურაჟე ერთეული დაიკარგება. ამის შემდეგ შეიძლება მოხდეს ამ 
საძოვარი ტერიტორიის მიერ საოჯახო მეურნეობების შემოსავალთან მიმართებაში 
შეტანილი წვლილის შეფასება, ვინაიდან შესაძლებელია საფურაჟე ერთეულის 
ღირებულების დადგენა. ამ წილის განსაზღვრისას შემდეგი დაშვება იქნა 
გამოყენებული: 

 საფურაჟე ერთეული არის ერთი კგ შვრიის ექვივალენტი. ჩატარებული 
ინტერვიუების შედეგად დადგინდა, რომ 1 კგ შვრიის ფასია 1 ლარი. 

 ნაკრას ხეობაში ერთ ჰექტარ საძოვარზე 510 საფურაჟე ერთეულამდე მოდის. 

 ძროხები ძოვენ არა მხოლოდ არსებულ, ღია სათიბებზე (იგივე საძოვრებზე), 
არამედ ახლომდებარე ტყიან ადგილებში. ეს ადგილები ნაკლებად 
პროდუქტიულია საფურაჟე ერთეულის მოყვანის თვალსაზრისით და ითვლება, 
რომ ძროხებს ამ ადგილებში ჰექტარზე 250 საფურაჟე ერთეულის მოძოვა 
შეუძლიათ. ახლომდებარე ტერიტორიები, რომლებზეც ძროხებს ძოვა შეუძლიათ, 
მაჩლიჭალაში დაახლოებით 35 ჰექტარია, ხოლო ქვემო მემულში - დაახლოებით 
20 ჰა. 

 ძროხები მაჩლიჭალასა და ქვემო მემულის საძოვრებზე წელიწადში დაახლოებით 
120 დღის განმავლობაში ძოვენ (დაახლოებით 4 თვე). 

 როდესაც საოჯახო მეურნეობას საფურაჟე მარცვლეულის მოწევა საკუთარი 
საჭიროების დაკმაყოფილება არ შეუძლია, ისინი ყიდულობენ საფურაჟე 
მარცვლეულის იმ რაოდენობას, რომლის მოწევაც თავად არ შეუძლიათ. 

 საშუალოდ, თითოეული საოჯახო მეურნეობა 0.1 ჰა სათიბს ფლობს, რომელიც 
სოფლის ახლოს მდებარეობს და რომელზეც მათ ძროხების საჭმელად საჭირო 
თივა მოჰყავთ. 

 მაჩლიჭალას ტერიტორია მუდმივად დაიკარგება, ვინაიდან იგი მომავალი 
წყალსაცავის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ქვემო მამული დაზარალდება მხოლოდ 
მშენებლობის პროცესში, და მისი აღდგენა შესაძლებლობის ფარგლებში შეიძლება. 
მისი გამოყენება საძოვრის აღდგენის შემდეგ შესაძლებელია. ითვლება, რომ 
მშენებლობის დასრულებიდან ორი წელია საჭირო საძოვრის ტერიტორიის 
აღსადგენად იმ მდგომარეობამდე, რომ იგი კვლავ ნაყოფიერი გახდეს. 

ვინაიდან საძოვრების გამოყენების ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული უფლება 
დაზარალებული ოჯახების ჯგუფებს შორის ნაწილდება,  საფურაჟე ერთეულის 
სავარაუდო ზარალი ჯგუფის დონეზე გამოითვალა. როგორც ეს ცხრილში 23–ია 
მოცემული, საფურაჟე ერთეულის დანაკარგი ჯგუფის დონეზე წარმოადგენს: 

 მაჩლიჭალას ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის თეორიულად ხელმისაწვდომი საფურაჟე ერთეულის 
სრული რაოდენობის 96%-ს. 

 ქვემო მემულის ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის თეორიულად ხელმისაწვდომი საფურაჟე ერთეულის 
სრული რაოდენობის 64%-ს. 
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ცხრილი  23 მაჩლიჭალასა და ქვემო მემულის საფურაჟე ერთეულის დანაკარგის 
გამოთვლა 

 ა.. 
დაზიანებუ
ლი 
საძოვრები  
(ჰა) 

ბ.. 
დაზარალებ
ული 
მეურნეობებ
ისათვის 
ხელმისაწვდ
ომი 
საძოვრების 
სრულირ-ბბა 
(ჰჰა)  

გ.. ძროხების   
ძოვებისთვის 
გამოყენებული  
ახლომდებარე,, 
დაზიანებული
ტყის სრული 
რ-ბა (ჰა) 

პროექტის  
ზემოქმედებამ
დე არსებული  
სრული 
საფურაჟე 
ერთეული 
(ბX510+გ*250)  
 

დასახლებე
ბის ახლოს  
მდებარე 
სათიბებზე  
მოყვანილი  
საფურაჟე 
ერთეულის  
სრული რ-
ბა 

სრული  
საფურაჟე 
ერთეული 
(აX510+გ*250)  

მაჩლიჭალა 
(მუდმივად 
იკარგება) 

5 
(510 სე/ჰა) 

5 
(510 სე/ჰა) 

35 
(250 სე/ჰა) 

11,300 459 
0.1ჰაX11სმ 

11759 
(96%) 

ქვემო 
მემული 
(იკარგება 
მშენებლობის 
განმავლობაში 
+ 2 წელი) 

10 
(510 სე/ჰა) 

20 
(510 სე/ჰა) 

20 
(250 სე/ჰა) 

15200 561 
0.1ჰაX11სმ 

11759 
(64%) 

საოჯახო მეურნეობების დონეზე ზარალის მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის, 
დაკარგული საფურაჟე ერთეულის მოცულობა გადაიყვანება ეკონომიკური 
ზარალისა და შემოსავლის წილში. დაზარალებულ ფერმერებთან ჩატარებული 
ინტერვიუების საფუძველზე, სოფლის მეურნეობის საქმიანობიდან მიღებული 
საშუალო შემოსავალი შეფასებულია როგორც წელიწადში დაახლოებით 5 000 ლარი. 

ცხრილი  24 საოჯახო მეურნეობის დონეზე დაკარგული შემოსავლის სავარაუდო 
წილი - ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი 

 ა.. საფურაჟე  
ერთეული, 
რომელსაც 
საოჯახო 
მეურნეობა 
დაკარგავს 
(სულ 
დაკარგული 
საფურაჟე 
ერთეული/ 
საოჯახო 
მეურნეობის რ-
ბა) 

ბ.. 
დაზარალებუ
ლი საოჯახე 
მეურნეობის 
სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობიდა
ნ მიღებული 
საშუალო 
შემოსავალი 
(ლარი) 

სე--ის  
ზარალის 
წილი 
სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობით  
მიღებულ 
საშუალო 
შემოსავალში  
(=ა/ბ*100) 

დაკარგული  სე--ის  წილი  
საოჯახო მეურნეობის 
მთლიანი შემოსავლის 
ფარგლებში, დაყოფილი 
სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობიდან შემოსავლის 
კატეგგორიის მმიხედვით 

სოფლის  
მეურნეობა = 
საოჯახე 
მეურნეობის 
შემოსავლის 
100%--ს  

სოფლის  
მეურნეობა = 
საოჯახე 
მეურნეობის 
შემოსავლის 
25%--ს  

მაჩლიჭალა 
(მუდმივად 
იკარგება) 

1256 5,000 25% 25% 6% 

ქვემო მემული 
(იკარგება 
მშენებლობის 
განმავლობაში + 
2 წელი) 

918 5,000 18% 18% 5% 
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საოჯახო მეურნეობის დონეზე ზემოქმედების შეფასების შედეგი გვიჩვენებს, რომ: 

 მაჩლიჭალას საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებულმა საოჯახო 
მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 6-დან 25 პროცენტამდე დაკარგონ. 
ეს საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია საოჯახო მეურნეობის დამოკიდებულებაზე 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებიდან 
მიღებული შემოსავლის დონეზე. ვინაიდან ზემოქმედება მუდმივი და 
შეუქცევადია, იგი განიხილება როგორც მაღალი და მაჩლიჭალას საძოვრის 
დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები ჩაითვლება უკიდურესად 
დაზარალებულად 

 ქვემო მემულის საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებულმა საოჯახო 
მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 5-დან 18 პროცენტამდე 
დაკარგონ. ექსპლუატაციის პერიოდში, მშენებლობის ეტაპზე გამოყენებული 
მიწის აღდგენის შემდეგ ზემოქმედება შემსუბუქდება. აღნიშნული ზემოქმედება 
დროებითია და ჩაითვლება საშუალოდ და ქვემო მემულის საძოვრის დაკარგვით 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები განიხილება, როგორც საშუალოდ 
დაზარალებული. 

C შემამსუბუქებელი ზომები 

გატარდება შემდეგი სახის შემამსუბუქებელი ზომები: 

 ყველა აქტივისა და წლიური მარცვლეულის კომპენსაცია, რომელიც 
გამოანგარიშდება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით. 

 მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების 
შემდეგ EPC კონტრაქტორი შეინარჩუნებს მდინარე მემულის ზემოთ, კერძოდ კი 
შკვანდირსა და ზედა მემულში მდებარე საძოვრებისადმი ხელმისაწვდომობას. ამ 
ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებისათვის საჭირო გვერდის ასავლელი ნებისმიერი 
ბილიკის მოწყობის ან სხვა ზომების მიღების საკითხები განხილული იქნება და 
შეთანხმდება დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან 2017 წლის ივნისამდე. 

 მშენებლობის სამუშაობის დასრულების შემდეგ, EPC კონტრაქტორი სამშენებლო 
სამუშაოებისთვის დროებით გამოყენებულ ტერიტორიას აღადგენს საძოვრად, 
ამასთან მოხდება მოცილებული ტყიანი ადგილების აღდგენა ხეების მსგავსი 
სახეობებით ჩანაცვლებით (იქ, სადაც ამის განხორციელება პრაქტიკულად 
შესაძლებელია). 

 უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებს უფლება ექნებათ მიიღონ 
მე-7 თავში აღწერილი, უკიდურესად დაზარალებული ადამიანებისათვის 
განკუთვნილი საარსებო წყაროს აღდგენის დახმარება, როგორც ეს მოცემულია 
თავში 5.2  - უფლებები. 

 მნიშვნელოვნად დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს უფლება ექნებათ მიიღონ 
თავში 7 აღწერილი, მნიშვნელოვნად დაზარალებული ადამიანებისათვის 
განკუთვნილი საარსებო საშუალებების აღდგენის დახმარება. 

 მოწყვლად ოჯახებს უფლება ექნება მიიღონ თავში 5.2 - უფლებები აღწერილი 
მოწყვლადობის კონკრეტული დახმარება. 

 ყველა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა კოლექტიურად მიიღებს 
გარდამავალი პერიოდის დახმარებას (ნატურით ან ნაღდი ფულით). გარდამავალი 
პერიოდის დახმარება უზრუნველყოფს საფურაჟე მარცვლეულის დროებით 
მიწოდებას მშენებლობის პერიოდისა და ექსპლუატაციის პირველი ორი წლის 
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განმავლობაში. ეს პერიოდი აუცილებელია საარსებო საშუალებების აღდგენის 
საქმიანობების განხორციელებისათვის. 

 არსებული ბილიკები, რომლებიც სკვანდირისა და ზედა მემულის საძოვრებამდე 
მისასვლელად გამოიყენება გაუმჯობესდება იმისათვის, რათა დაზარალებულმა 
საოჯახო მეურნეობებმა შეძლონ იქ მოძრაობა და მოწეული თივისა და საფურაჟე 
მარცვლეულის გადატანა. 

 პროექტი შეისწავლის სასაქონლე ბილიკის ტექნიკურ ვარგისიანობას 
წყალსაცავის გვერდის ავლით იმისათვის, რათა აღდგეს ხელმისაწვდომობა 
ნენსკრას ხეობის ჩრდილოეთ ნაწილამდე. აღნიშნული ზომა წარმოადგენს 
ანგარიშის თავ 3-ში (სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება) 
განსაზღვრულ შემამსუბუქებელ ტრავერსიულ ზომას. მიუხედავად იმისა, რომ 
ზომის პირველადი მიზანი კაშხლის აშენების შემდეგ ნენსკრას ხეობის 
ჩრდილოეთი ნაწილისადმი ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებაა, იგი ასევე 
საშუალებას მისცემს მაჩლისჭალის საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით 
დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს აღადგინონ მომავალი წყალსაცავის ზედა 
ნაწილში მდებარე მარზაჭალის საძოვრისადმი ხელმისაწვდომობა. 

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების შემდეგ, დარჩენილი ზემოქმედება 
შეფასდება მცირედან საშუალომდე. 



სსს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO  გვ. 79 

ცხრილი  25 ზემოქმედება ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის უბანზე  
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დსმ1 ქვემო 
მემული 

4 2 2  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  სოფლის მეურნეობა დიახ -  
ოჯახის 
უფროსი ქალია 

დროებითი საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ2 ქვემო 
მემული 

5 3 2  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  ხელფასი, პენსია, სოც. 
დახმარება, ხის–ტყის 
ჭრა 

  დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ3 ქვემო 
მემული 

6 5 1  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  ხელფასი, პენსია, 
სოფლის მეურნეობა 

  დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ4 ქვემო 
მემული 

7 4 3  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია   დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ5 ქვემო 
მემული 

7 5 2  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  სოფლის მეურნეობა, 
ხის–ტყის ჭრა 

  დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ6 ქვემო 
მემული 

8 5 3  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  ხელფასი, პენსია  დროებითი საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ7 ქვემო 
მემული 

5 3 2  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია  დიახ - ოჯახის 
უფროსი 
შეზღუდული 
შესაძლებლობი
ს მქონე პირია 

დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ8 ქვემო 
მემული 

2 1 1  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის 2 ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  ხელფასი   დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ9 ქვემო 
მემული 

3 2 1  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის 2 ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

 დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 
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დსმ10 ქვემო 
მემული 

5 2 3  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 1 ფაცხა + 1 
ღობე (საერთო 
გამოყენების) 

  სოც. დახმარება, 
სოფლის მეურნეობა 

დიახ - 
სიღარიბის 
ზღვარი 

დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ11 ქვემო 
მემული 

5 3 2  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 1 ფაცხა + 1 
ღობე (საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

  დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ12 ქვემო 
მემული 

5 3 2  60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია, სოფლის 
მეურნეობა, ხე-ტყის 
წარმოება 

  დროებითი  საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ13 ქვემო 
მემული 

 5 2  3   60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

   ხელფასი   დროებითი საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ14 ქვემო 
მემული 

 2 0  2   60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია დიახ -  
ოჯახის 
უფროსი ქალია 

დროებითი საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ15 ქვემო 
მემული 

 1 1  0   60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

    დროებითი საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ16 ქვემო 
მემული 

 1 1  0   60 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 2 ფაცხა + 1 
ღობე (საერთო 
გამოყენების) 

    დროებითი საშუალო/ 
მნიშვნელოვანი 

დსმ 17 მაჩლიჭალა 7 3 4 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

    ხელფასი, პენსია, 
სოფლის მეურნეობა 

  მუდმივი  მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ 18 მაჩლიჭალა 6 3 3 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

    პასუხი არ არის   მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ 19 მაჩლიჭალა 5 2 3 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 2 ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა, ხე-ტყის 
წარმოება 

  მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ 20 მაჩლიჭალა 7 4 3 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 1 ფაცხა + 1 
ღობე (საერთო 
გამოყენების) 

 0.1 ჰა 
კართოფილი 
(საერთო) 

ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

  მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 
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დსმ 21 მაჩლიჭალა 2 1 1 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 2 ფაცხა 
(საერთო 
გამოყენების) 

  პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

  მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ 22 მაჩლიჭალა 5 2 3 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

    სოფლის მეურნეობა   მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ 23 მაჩლიჭალა 10 3 7 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

ხის 2 ფაცხა + 1 
ღობე (საერთო 
გამოყენების) 

 0.1 ჰა 
კართოფილი 
(საერთო) 

პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

  მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ 24 მაჩლიჭალა 8 5 3 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

    პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

  მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

დსმ25 მაჩლიჭალა 1 1 0 71 ჰა (საერთო 
საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული 
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

    პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

დიახ - ოჯახის 
უფროსი 
ხანდაზმული 
პირია, სხვა 
მარჩენალის 
გარეშე 

მუდმივი მაღალი/ 
უმძიმესი 

მეტყევეე-
ბის ბანაკი 

        0.07 ჰა  რეგისტრირებული
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

       დროებითი მაღალი/ 
უმძიმესი 

 სულ   122 65 57 131 ჰა 
(საძოვარი + 
ტყე) 

რეგისტრირებული
როგორც 
სახელმწიფო მიწა 

 ხის 13 ფაცხა +  
ღობეები 

 0.1 ჰა 
კართოფილი  

  5 მოწყვლადი 
საოჯახო 
მეურნეობა 
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ნნენსკრის  ჰჰიდროელექტროსადგურის  პპროექტი  
გგარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების 

დამატებითი შესწავლა 
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს 

ააღდგენის გგეგმა 

Figure 11 – Pastures routes and areas close to the dam 
reservoir area (Nenskra valley) 

ნახ. 11 - ნახირის გადასარეკი ტრასები და უბნები 
კაშხლის/წყალსაცავის სიახლოვეს (ნენსკრის ხეობა) 

 
Date : February 2017 თარიღი: 2017 წ. თებერვალი 

 

English Georgian English Georgian 
Legend ექსპლიკაცია Machlitchala მატლიჭალა 
Land take area დაკავებული მიწის 

ტერიტორია 
Kvemo Memuli ქვემო მემული 

Project infrastructure პროექტის 
ინფრასტრუქტურა 

Kvemo Okrili ქვემო ოკრილი 

Pastures tracks ნახარის გადასარეკი 
ტრასები 

Zeda Okrili ზედა ოკრილი 

Pastures areas საძოვრები Zeda Memuli ზედა მემული 
Non affected ზემოქმედების ქვეშ არ 

მოხვედრილი 
Schkvandiri შკვანდირი 

Potentially impaired 
access 

პოტენციურად 
შეზღუდული მისასვლელი 

  

Permanently lost სამუდამოდ დაკარგული   
Lost during 
construction 

მშენებლობის განმავლობაში 
დაკარგული 
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4.3.8 ნაკრას წყალმიმღების უბანი 
A ზემოქმედება 

ნაკრას წყალამღებზე 27 საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება საძოვრის და ტყიანი 
მიწის დაკარგვით. დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები იყოფა სამ საოჯახო 
ჯგუფად, რომლებსაც აქვთ ამ მიწების გამოყენების უფლება და მფლობელობა 
ჩვეულებით სამართლის საფუძველზე. იმ მიწის დიდი ნაწილი, რომლის შესყიდვაც 
საჭიროა პროექტისთვის, რეგისტრირებულია, როგორც სახელმწიფოს საკუთრებაში 
არსებული მიწა. ყველა დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას აქვს დოკუმენტები, 
რომლებიც მათ საშუალებას მისცემს დაარეგისტრირონ მიწის ზოგიერთი ნაკვეთი, 
რომლებიც პროექტის ფარგლებში იქნება გამოყენებული. 27-დან 10 დაზარალებული 
საოჯახო მეურნეობა კლასიფიცირდება, როგორც მოწყვლადი, ორი ოჯახის უფროსი 
ქალია. ამ საოჯახო მეურნეობათა უმეტესობა (27-დან 23) დაზარალდება 
მშენებლობის მიზნებისათვის საჭირო მიწის დაკარგვით. მუდმივი 
ინფრასტრუქტურა (ნაკრას წყალმიმღების არხი და დამბა) დააზარალებს ოთხ 
საოჯახო მეურნეობას. რაც შეეხება ნაგებობებს, დაზიანდება ხის ერთი ფაცხა, ხის 
ორი ღობე და ქვის ერთი კედელი. ეს ნაგებობები მუდმივად დაიკარგება. 
ზემოქმედება მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში 26. 

ხის ერთი ხიდი მდებარეობს იმ ადგილზე, სადაც უნდა აშენდეს ნაკრას დამბა. 
მშენებლობის პერიოდში,  EPC კონტრაქტორი დაამონტაჟებს ალტერნატიულ ხიდს 
მშენებლობის უბნის სამხრეთით მდინარე ნაკრას მარჯვენა ნაპირთან 
ხელმისაწვდომობის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით. ნაკრას დამბის 
აშენების შემდეგ ის იქნება ხიდად გამოყენებული, რომელიც შესაძლებელს გახდის 
მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასვლას. ეს ხიდი გამოიყენება ნაკრას 
ხეობის ჩრდილოეთ ნაწილამდე და მდინარის გასწვრივ, ჩრდილოეთით მდებარე 
საძოვრებამდე მისასვლელად. ნახაზი 12 (გვ. 114) აჩვენებს ამ საძოვრების 
ტერიტორიას ნაკრას წყალმიმღებისათვის დაკავებულ მიწასთან, ისევე როგორც 
მათთან მისასვლელ გზებთან მიმართებაში. EPC  კონტრაქტორის მიერ მშენებლობის 
უბნის სამხრეთით ალტერნატიული ხიდის დამონტაჟებით მოხდება ჩრდილოეთით 
მდებარე ამ საძოვრებამდე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის თავიდან აცილება. 

ექსპლუატაციის პერიოდში მდინარე ნაკრას წყლის გადასროლა წყალსაგდები 
გვირაბით ნენსკრას წყალსაცავში გამოიწვევს მდინარე ნაკრაში დამბის ქვემოთ 
დინების მიმართულებით წყლის ნაკადის შემცირებას. უშუალოდ მდინარე ნაკრაში 
დამბის ქვემოთ დინების მიმართულებით საშუალო ყოველთვიური ნაკადი 
შეიცვლება თებერვალში 50%-დან ივნისში 95%-მდე და მდინარე ენგურთან 
შესართავთან შემცირება მოხდება 30-დან 60 პროცენტამდე. ზემოქმედების 
დეტალური ანალიზი მოცემულია ანგარიშის მეხუთე ტომში: ჰიდროლოგიასა და 
წყლის ხარისხზე შემოქმედების შეფასება. მდინარე ნაკრას წყალი არ გამოიყენება 
რაიმე სახის სამეწარმეო საქმიანობისათვის. ამ წყალზე არ არის დამოკიდებული 
სოფლის მეურნეობის საირიგაციო არც ერთი სისტემა. თევზჭერა არ წარმოადგენს 
კომერციულ საქმიანობას. ამდენად, არ არის მოსალოდნელი ნაკრას წყლის ნაკადის 
შემცირებით გამოწვეული რაიმე ზემოქმედება ნაკრას ხეობებაში მცხოვრებთა 
სამეწარმეო აქტივებზე ან შემოსავალზე. იხილეთ ტომი 3  - სოციალური 
ზემოქმედების შეფასება, ნაწილი 5.2. 
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ცხრილი  26 ზემოქმედება ნაკრას წყალმიმღების უბანზე 
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დსმ 1 3 2 1 2000 კერძო დაკანონებადი   <1% სოფლის მეურნეობა არა დროებითი დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 2 5 2 3 6000 კერძო დაკანონებადი   <1% სოფლის მეურნეობა დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 3 4 1 3 5047 კერძო დაკანონებადი ხის ღობე <1% ხელფასი, პენსია, 
სოფლის მეურნეობა 

არა 50% მუდმივი/ 
50% დროებითი 

დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 4 6 4 2 5035 კერძო დაკანონებადი ქვის კედელი <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა 50% მუდმივი/ 
50% დროებითი 

დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 5 6 3 3 6054 კერძო დაკანონებადი ხის ფაცხა <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა 50% მუდმივი/ 
50% დროებითი 

დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 6 1 1 0 3000 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია (სეზონური 
მაცხოვრებელი) 

არა 50% მუდმივი/ 
50% დროებითი 

დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 7 6 3 3 10034 კერძო დაკანონებადი   <1% სოფლის მეურნეობა არა დროებითი დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ1-დან 
დსმ7-მდე 

      85500 საერთო რეგისტრირებუ
ლი როგორც 
სახემწიფო მიწა 

  -   არა დროებითი დაბალი/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 8 6 3 3 2012 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 9 1 1 0 2008 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 10 6 4 2 1009 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
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დსმ 11 11 7 4 3004 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, 
სოციალური 
დახმარება, სოფლის 
მეურნეობა 

დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 12 6 4 2 2011 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, პენსია, 
სოფლის მეურნეობა 

დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 13 7 3 4 2012 კერძო დაკანონებადი   <1% სოციალური 
დახმარება, სოფლის 
მეურნეობა 

დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 14 6 2 4 5002 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 15 3 2 1 6031 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 16 1 1 0 2012 კერძო დაკანონებადი   <1% სოფლის მეურნეობა არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 17 3 2 1 1008 კერძო დაკანონებადი   <1% სოფლის მეურნეობა დიახ - ოჯახის 
უფროსი ქალია 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
 

დსმ 18 2 1 1 6025 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
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დსმ 19 4 3 1 901 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ8-დან 
დსმ19-მდე 

      17026 საერთო რეგისტრირებუ
ლი როგორც 
სახემწიფო მიწა 

  -   არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ20 2 1 1 8030 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

დიახ - ოჯახის 
უფროსი 
ხანდაზმული 
პირია, სხვა 
მარჩენალის 
გარეშე 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 21 5 3 2 6000 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 22 3 2 1 5015 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
 

დსმ 23 4 1 3 1507 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი, სოფლის 
მეურნეობა 

არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
 

დსმ 24 2 1 1 63339 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია (სეზონური 
მაცხოვრებელი) 

დიახ - ოჯახის 
უფროსი 
ხანდაზმული 
პირია, სხვა 
მარჩენალის 
გარეშე 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
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დსმ 25 6 1 5 6000 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია, სოციალური 
დახმარება, ხე-ტყის 
წარმოება 

დიახ - სიღარიბის 
დახმარება + 
ოჯახის უფროსი 
ქალია 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 26 1 1 0 5017 კერძო დაკანონებადი   <1% ხელფასი დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი უმნიშვნელოდან
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ20-დან 
დსმ26-მდე 

      57350 საერთო რეგისტრირებუ
ლი როგორც 
სახემწიფო მიწა 

  -    არა დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

დსმ 27 1 1 0 812 კერძო დაკანონებადი   <1% პენსია, მიწის 
გაქირავება 

დიახ - სიღარიბის 
დახმარება 

დროებითი უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 

             

სულ 111 60 51 325801     ხის ერთი 
ღობე, ქვის 1 
კედელი, ხის 
1 ფაცხა 

   11 მოწყვლადი 
საოჯახო 
მეურნეობა 

 უმნიშვნელოდან 
დაბალ 
მნიშვნელობამდე/ 
უმნიშვნელო 
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ნნენსკრის  ჰჰიდროელექტროსადგურის  პპროექტი  
გგარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების 

დამატებითი შესწავლა 
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს 

ააღდგენის გგეგმა 

Figure 12 – Pastures routes and areas in regards of the 
Nakra Water Intake infrastructures 

ნახ. 12 - ნახირის გადასარეკი ტრასები და უბნები 
ნაკრის წყალმიმღების ინფრასტრუქტურასთან 

მიმართებაში 
 

Date : February 2017 თარიღი: 2017 წ. თებერვალი 
 

English Georgian English Georgian 
Legend ექსპლიკაცია Girgudali გირგუდალი 
Land take area დაკავებული მიწის 

ტერიტორია 
Bankshani ბანკშანი 

Project infrastructure პროექტის 
ინფრასტრუქტურა 

Utviri უტვირი 

Pastures tracks ნახარის გადასარეკი 
ტრასები 

Latsombura ლაცომბურა 

Pastures areas საძოვრები Lasgura ლასგურა 
Non affected ზემოქმედების ქვეშ არ 

მოხვედრილი 
Karbinalgeni კარბინალგენი 

Potentially impaired 
access 

პოტენციურად 
შეზღუდული მისასვლელი 

Lakhura ლახურა 

Partially lost ნაწილობრივ დაკარგული Mashdashia მაშდაშია 
  Lagiri ლაგირი 
  Leilaki ლეილაკი 
  Chvedi ჩვედი 
  Babashi ბაბაში 
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A საძოვრის დაკარგვის ზემოქმედების შეფასება 

ნაკრას წყალმიმღების უბანზე საძოვრების დაკარგვით დაზარალებული ოჯახების 
ჯგუფებთან შეხვედრა მოეწყო 2016 წლის თებერვალ-აპრილში.  შეხვედრების 
მიზანი იყო საძოვრების დაკარგვით გამოწვეული ზემოქმედების მაშტაბის 
განსაზღვრა. ამის შემდეგ, 2016 წლის ოქტომბერში, მაღალმთიან ადგილებში 
მესაქონლეობის სფეროს ექსპერტის მიერ ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების შემოსავალზე მოსალოდნელი 
ზემოქმედების და საარსებო საშუალებების აღდგენის ალტერნატივების ტექნიკური 
და სოციალური ვარგისიანობის განსასაზღვრად. 

შესაძლებელი გახდა 27 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობიდან 15-ის შემოსავლის 
წყაროებისა და შემოსავლის დონეების დეტალურად შესწავლა. შედეგები 
მოცემულია ნახაზზე 13.  როგორც ეს ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავისადმი 
მიძღვნილ თავშია მოცემული, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე 
დამოკიდებულების დონე ძალიან მერყეობს ერთი საოჯახო მეურნეობიდან 
მეორემდე. ზოგიერთი საოჯახო მეურნეობა არ არის დამოკიდებული სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობაზე, მაშინ როდესაც სხვების შემოსავლების 100%  სოფლის 
მეურნეობაზე მოდის. მიუხედავად იმისა,  რომ სოფლის მეურნეობას ყველა საოჯახო 
მეურნეობისათვის ნაღდი ფულის შემოსავალი არ მოაქვს, თითქმის ყველა საოჯახო 
მეურნეობა დაკავებულია სოფლის მეურნეობით, როგორც საარსებო წყაროს მომტანი 
საქმიანობით. 

როგორც ეს ძირითად თავშია მოცემული, სოფლის მეურნეობის საქმიანობებიდან 
მიღებული შემოსავლის ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის მესაქონლეობაზე ნაკრას 
ხეობაში. 

 
ნახ. 13 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის სავარაუდო დონეები და წილი  

(ნაკრას წყალმიმღები) 

რაც შეეხება პროდუქტიულ აქტივებს, დაზარალებული ტერიტორია საძოვრად 
გამოიყენება. ადგილზე იგი ცნობილია როგორც "ლაგირის" საძოვარი. აღნიშნული 
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ტერიტორია ერთობლივად გამოიყენება და 27 საოჯახო მეურნეობა ინაწილებს ამ 
ტერიტორიის გამოყენების უფლებას ჩვეულებით სამართალზე დაყრდნობით.  
დაკარგული საძოვრის ტერიტორია დაახლოებით 6 ჰა-ია, რომელიც შეფასებულია,  
როგორც სოფელ ნაკის საძოვრების საერთო ტერიტორიის 1%. ამ ექვსი ჰექტარიდან 
დაახლოებით ერთი ჰექტარი პროექტის მიერ მუდმივად იქნება გამოყენებული და 
იგი შედის დამბისა და ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაში.  დანარჩენი ნაწილები 
მხოლოდ მშენებლობისათვის გამოიყენება (სამშენებლო ბანაკებისთვის ან 
ნარჩენების განთავსების უბნებისათვის (იხ. თავი 4.1. ზემოთ). 

ლაგირის საძოვრის დაკარგვით დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობების 
ჯგუფებმა განაცხადეს, რომ მათ სხვა საძოვარიც გააჩნიათ, რომელთა გამოყენებაც 
შეუძლიათ. ეს საძოვრები მდებარეობს ნაკრას ხეობის დასავლეთ და ჩრდილო-
აღმოსავლეთ ნაწილშმ, მაგრამ არა დამბის ჩრდილოეთით. დაზარალებული 
საოჯახო მეურნეობებისათვის ხელმისაწვდომი სხვა საძოვრები 494 ჰა-ია. მათ ასევე 
განაცხადეს, რომ ლაგირის საძოვარი ძირითადად დაახლოებით ერთი თვის 
განმავლობაში გამოიყენება ან ნაკლებად გამოიყენება გაზაფხულის და შემოდგომის 
განმავლობაში, მაშინ როდესაც სხვა საძოვრები მთელი ზაფხულის განმავლობაში 
გამოიყენება. 

საოჯახო მეურნეობების შემოსავალზე ზემოქმედების შეფასებისათვის 
გამოყენებული მეთოდოლოგია ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავისათვის 
გამოყენებული მეთოდოლოგიის მსგავსია (თავი 4.3.6 ზევით). შეფასებისას შემდეგი 
სახის დაშვებები გამოიყენება: 

 საფურაჟე ერთეული უდრის ერთ კგ შვრიას. ჩატარებული ინტერვიუების 
შედეგად დადგინდა, რომ 1 კგ შვრიის ფასია 1 ლარი. 

 ნაკრას ხეობაში წელიწადში ერთ ჰექტარ საძოვარზე 510 საფურაჟე ერთეულამდე 
მოდის. 

 ძროხები ძოვენ არა მხოლოდ არსებულ, ღია სათიბებზე (იგივე საძოვრებზე), 
არამედ ახლომდებარე ტყიან ადგილებში. ეს ადგილები ნაკლებად 
პროდუქტიულია საფურაჟე ერთეულის მოყვანის თვალსაზრისით და ითვლება, 
რომ ძროხებს ამ ადგილებში წელიწადში ჰექტარზე 250 საფურაჟე ერთეულის 
მოძოვა შეუძლიათ. დადგინდა, რომ ახლომდებარე ტერიტორიები, რომლებზეც 
ძროხებს ძოვა შეუძლიათ, საძოვრების ტერიტორიის ტოლია. 

 ძროხები ლაგირის საძოვრებზე წელიწადში დაახლოებით 50 დღის განმავლობაში 
ძოვენ. 

 როდესაც საოჯახო მეურნეობას საფურაჟე მარცვლეულის მოყვანით საკუთარი 
საჭიროების დაკმაყოფილება არ შეუძლია, ისინი ყიდულობენ საფურაჟე 
მარცვლეულის იმ რაოდენობას, რომლის მოწევაც თავად არ შეუძლიათ. 

 ვინაიდან პროექტის ფარგლებში მოხდება მთელი ტერიტორიის სამშენებლო 
მიზნებისათვის გამოყენება, ზარალი გამოითვლება მშენებლობის 
პერიოდისათვის. მიწა, რომელიც ექსპლუატაციის პერიოდში არ იქნება 
გამოყენებული, აღდგება შესაძლებლობის ფარგლებში; მისი გამოყენება საძოვრის 
აღდგენის შემდეგ შესაძლებელი იქნება. ითვლება, რომ მშენებლობის 
დასრულებიდან ორი წელია საჭირო საძოვრის ტერიტორიის აღსადგენად იმ 
მდგომარეობამდე, რომ იგი კვლავ ნაყოფიერი გახდეს. 

ვინაიდან საძოვრების გამოყენების ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული 
უფლება დაზარალებული ოჯახების ჯგუფებს შორის ნაწილდება, საფურაჟე 
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ერთეულის სავარაუდო ზარალი ჯგუფის დონეზე დადგინდა. როგორც ეს 
მოცემული ცხრილში 27, საფურაჟე ერთეულის დანაკარგი ჯგუფის დონეზე 
წარმოადგენს თეორიულად ხელმისაწვდომი საფურაჟე ერთეულის სრული 
რაოდენობის 1%-ს. 

ცხრილი  27 ლაგირის საძოვრის საფურაჟე ერთეულის დანაკარგის შეფასება 

ა. 
მშენებლო
ბის 
პერიოდში  
დაზიანებ
ული 
საძოვრებ
ი (ჰა) 

ბ. 
ექპლუატა
ციის 
პერიოდშ
ი 
დაზიანებ
ული 
საძოვარი  
(ჰა) 

გ.. 
დაზარალებ
ული 
საოჯახო 
მეურნეობე
ბისათვის 
ხელმისაწვ
დომი 
საძოვრის 
სრული 
ოდენობა 
(ჰჰა)  

დ.  
დაზარალებული 
საოჯახო 
მეურნეობებისათვის 
ხელმისაწვდომი, 
ძროხების მიერ 
ახლომდებარე 
ტყეებში მოძოვილი 
საძოვრის სრული 
ოდენობა (ჰა) 

საფურაჟე 
ერთეულის 
სრული რაოდ. 
ზემოქმედებამ
დე 
(ბX510+გ*250)  

საფურაჟე 
ერთეულის 
სრული 
რაოდ. 
მშენებლობის  
განმავლობაშ
ი 
(ა*510+ა*250)  

ექსპლუატ
აციისას 
დაკარგუ
ლი 
საფურაჟე  
ერთეული
ს სრული 
რაოდ.  
=(ბ*510) 

6 
(510 
სე/ჰა/წლ) 

1 (510 
სე/ჰა/წლ) 

495 
(510 
სე/ჰა/წლ) 

495 
(250 სე/ჰა.წლ) 

499,950 
4,560 
(1%) 

510 
(1%) 

საოჯახო მეურნეობების დონეზე ზარალის ოდენობის განსაზღვრისათვის, 
დაკარგული საფურაჟე ერთეულის მოცულობა გადაიყვანება ეკონომიკური 
ზარალისა და შემოსავლის წილში, რომელიც მოცემულია ქვემოთ. გამოყენებულია 
შემდეგი სახის დაშვებები: 

 გაირკვა, რომ ორი ოჯახი სეზონური მაცხოვრებელია, რომლებიც არ იყენებენ 
ლაგირის საძოვარს. დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სრული 
რაოდენობაა 25. 

 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით მიღებული საშუალო შემოსავალი წელიწადში 
დაახლოებით 4000 ლარია. 

ცხრილი  28 საოჯახო მეურნეობების დონეზე დაკარგული შემოსავლის წილის 
გამოთვლა - ნაკრას დამბა 

 ა.. საოჯახო  
მეურნეო–
ბების მიერ 
დაკარგული სე  
(სულ 
დაკარგული 
სე/25სმ) 

ბ.. დაზარალებული  
საოჯახო 
მეურნეობები–
სათვის სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობით 
მიღებული 
საშუალო 
შემოსავალი (ლარი)) 

სე--ის  დანაკარგიის 
წილი სასოფლო-
სამეურნეო 
საქმიანობით 
მიღებულ საშუალო  
შემოსავალში 
(=ა/ბ*100) 

დაკარგული  სე--ის  წილი  
საოჯახო მეურნეობის მთლიანი  
შემოსავლის ფარგლებში, 
დაყოფილი სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობიდან 
შემოსავლის კატეგორიის 
მიხედვით  

სოფლის  
მეურნეობა = 
საოჯახე 
მეურნეობის 
შემოსავლის 
100%-ს 

სოფლის  
მეურნეობა = 
საოჯახე 
მეურნეობის 
შემოსავლის 
25%-ს 

მშენებლობა 182 4,000 5% 5% 1% 

ექსპლუატაცია 20 4,000 0.5% 0.5% 0.1% 

საოჯახო მეურნეობის დონეზე ზემოქმედების შეფასების შედეგი გვიჩვენებს, რომ: 

• მშენებლობის პერიოდში, ლაგირის საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით 
დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 1-დან 5 
პროცენტამდე დაკარგონ. ეს საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია საოჯახო 
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მეურნეობის დამოკიდებულებაზე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე და 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავლის დონეზე. 

• ექსპლუატაციის და მშენებლობის პერიოდში გამოყენებული მიწის აღდგენის 
შემდეგ საოჯახო მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 0.1-დან 0.5 
პროცენტამდე დაკარგონ. 

2015 წლის ზაფხულში ნაკრას წყალამიმღების ირგვლივ ტერიტორიაზე შესამჩნევი 
იყო ხე-ტყის დამზადების ნიშნები. როგორც ეს 3.3.4.2.დ თავშია მოცემული, 
შეუძლებელია ხე-ტყის დამზადებით მიღებული შემოსავლის ზუსტი წილის 
შეფასება. ასევე შეუძლებელია ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე, ხე-ტყის 
დამზადებაში ჩართული ადამიანების დამოკიდებულების დონის ზუსტი 
განსაზღვრა. თუმცა, ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიის შეზღუდული ზომის 
გათვალისწინებით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ აქ მიწის დაკარგვა არ იქონიებს 
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ხე-ტყის დამზადებაზე. 

ნებისმიერ შემამსუბუქებელ ზომამდე, დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებზე 
ზემოქმედება განიხილება როგორც მცირედან (დაბალი) საშუალომდე სიდიდის და 
ითვლება უმნიშვნელოდ. 

B შემამსუბუქებელი ზომები 

გატარდება შემდეგი სახის შემამსუბუქებელი ზომები: 

 მოხდება მიწის ყველა ნაკვეთის, აქტივისა და წლიური მარცვლეულის 
კომპენსაცია, რომელიც გამოანგარიშდება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით. 

 მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების 
შემდეგ EPC კონტრაქტორი შეინარჩუნებს მომავალი დამბის, მდინარე ნაკრას 
მარცხენა მხარეს მდებარე საძოვრებისადმი ხელმისაწვდომობას. მშენებლობის 
დაწყებამდე ადგილობრივი თემებისათვის აიგება გვერდის ასავლელი ხიდი 
სამშენებლო უბნის სამხრეთით. ამ ხიდის მდებარეობა განიხილება და 
შეთანხმდება დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან 2017 წლის ივნისამდე. 

 მშენებლობის სამუშაოების დასრულების შემდეგ, EPC კონტრაქტორი 
მშენებლობისათვის დროებით გამოყენებულ ტერიტორიას აღადგენს საძოვრად, 
ამასთან მოხდება მოცილებული ტყიანი ადგილების აღდგენა ხეების მსგავსი 
სახეობებით ჩანაცვლებით (იქ, სადაც ამის განხორციელება პრაქტიკულად 
შესაძლებელია). 

 მოწყვლად ოჯახებს უფლება ექნება მიიღონ თავ 5.2.-ში - უფლებები აღწერილი 
მოწყვლადობის კონკრეტული დახმარება. 

 ყველა დაზარალებული მეურნეობა კოლექტიურად მიიღებს გარდამავალი 
პერიოდის დახმარებას (ნატურით ან ნაღდი ფულით). გარდამავალი პერიოდის 
დახმარება უზრუნველყოფს საფურაჟე მარცვლეულის დროებით მიწოდებას 
მშენებლობის პერიოდისა და ექსპლუატაციის პირველი ორი წლის განმავლობაში. 
ეს პერიოდი აუცილებელია საარსებო საშუალებების აღდგენის საქმიანობების 
განხორციელებისათვის.  

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების შემდეგ, დარჩენილი ზემოქმედება 
შეფასდება, როგორც მცირე. 
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5 შესაბამისობის კრიტერიუმები 
და უფლებები 

ეს თავი განსაზღვრავს უფლებამოსილებასა და უფლებებს და აღწერს ყველა ზომას, 
რომელიც მიმართულია განსახლების პროცესში დახმარების გაწევისაკენ (ცხრილი 
30 ქვემოთ). უფლებამოსილება და უფლებები განისაზღვრება იძულებითი 
განსახლების შესახებ დამფინანსებლების პოლიტიკის მხედველობაში მიღებით (IFC-
ის ოპერაციულ სტანდარტ  5-ს - მიწის შესყიდვა და იძულებითი განსახლება  (IFC 
PS5), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სამუშაო მოთხოვნა 5-ის 
(EBRD PR5), აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება 
SPS-სა უსაფრთხოების მოთხოვნა 2-ს (ADB’s SPS, SR2)). დაზარალებული 
ადამიანების ყველა კატეგორიას, რომელიც წინა თავში 3 გამოვლინდა,  უფლება აქვს 
მიიღონ LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
ფარგლებში განხორციელებული ზომები. 

5.1 შესაბამისობის კრიტერიუმები 

5.1.1 პროექტით დაზარალებული პირების კატეგორიები 
დამფინანსებლები განსაზღვრავენ იმ ადამიანების სამ კატეგორიას, რომლებსაც 
შეუძლიათ კომპენსაციის მიღება და/ან საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების 
მიღება: 

 დაკარგულ მიწაზე სრულად ან ნაწილობრივ, ოფიციალური, სამართლებრივი 
უფლებების მქონე პირები; 

 პირები, რომლებმაც სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგეს მიწა, რომლითაც ისინი 
იკავებდნენ და სარგებლობდნენ და რომელზეც მათ არ ჰქონდათ ოფიციალური, 
სამართლებრივი უფლებები, მაგრამ ჰქონდათ ეროვნული კანონმდებლობის მიერ 
ამგვარ მიწებზე აღიარებული უფლება ან იმგვარი უფლება, რომლის აღიარებაც 
შესაძლებელია; 

 პირები, რომლებმაც სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგეს მიწა, რომლითაც ისინი 
იკავებდნენ და სარგებლობდნენ და რომლებსაც ამ მიწებზე არც ოფიციალური, 
სამართლებრივი უფლებები გააჩნიათ და არც აღიარებული ან იმგვარი 
პრეტენზიები გააჩნიათ, რომელთა აღიარებაც შესაძლებელია. 

დაზარალებული ადამიანების ეს სამი კატეგორია ითვლება გადაადგილებულ 
პირებად, ან ეკონომიკურად ან ფიზიკურად დაზარალებულად. 

ნენსკრას პროექტი, 2017 წლის იანვარში განსაზღვრული კომპონენტებისათვის (იხ. 
თავი 4.1.), არ იწვევს არანაირი სახის ფიზიკურ გადაადგილებას. 

მიწის დაკარგვასთან დაკავშირებით, თავში 3.2 აღწერილი კვლევების საფუძველზე 
გამოვლინდა დაზარალებული ადამიანების შემდეგი კატეგორიები: 
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 მიწაზე სამართლებრივი უფლებების მქონე ადამიანები. საუბარია 11 ამგვარ 
საოჯახო მეურნეობაზე, რომელიც ნენსკრას გზის გაფართოებით ზარალდება (იხ. 
თავი 4.3.6). 

 მიწაზე სამართლებრივი უფლებების არმქონე ადამიანები, რომლებმაც ვერ 
შეძლეს საკუთარი მიწების რეგისტრირება იმიტომ რომ არ აქვთ მიწაზე 
სამართლებრივი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები ან ვინაიდან ისინი 
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით იმგვარ მესაკუთრეებს წარმოადგენენ, 
რომელთა აღიარებაც შესაძლებელია. ეს ეხება (1) ნენსკრას გზის გასწვრივ 
დაზარალებული 37-დან 25 საოჯახო მეურნეობას, (2) ჰიდროელექტროსადგურის 
უბანზე ყველა საცხოვრებელ მიწას და (3) ნაკრას წყალმიმღებზე არსებულ მიწის 
ნაკვეთებს, სადაც მიწები ოფიციალურად სახელმწიფოს საკუთრებაშია, მაგრამ 
დაზარალებულ ადამიანებს მათი მფლობელობის დამადასტურებელ 
მტკიცებულებად აქვთ გარკვეული დოკუმენტები, რომლებიც გამგეობის 
არქივიდან ან საჯარო რეესტრიდანაა ამოღებული. 

 ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ოფიციალური, სამართლებრივი უფლებები, ან 
აღიარებული ან იმგვარი პრეტენზიები არ გააჩნიათ, რომელთა აღიარებაც 
შესაძლებელია. ეს ეხება ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის უბანს, სადაც მთელი 
მიწა სახელმწიფო საკუთრებადაა რეგისტრირებული, მაგრამ ადამიანებს, 
რომლებიც მიწას იყენებენ, არ გააჩნიათ საკუთრების დამადასტურებელი 
ჩვეულებითი უფლება ან მიწის რეგისტრაციაში გატარების ნებისმიერი 
სამართლებრივი შესაძლებლობა. 

ქვემოთ მოყვანილიც ხრილი 29 აჩვენებს ამ სამი კატეგორიის შესაბამისობას 
საქართველოში მიწის სამართლებრივ სტატუსთან მიმართებაში. საოპერაციო 
მიზნებისათვის სამართლებრივი სტატუსი იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: 
დაკანონებადი მიწა და მიწა, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია (იხ. თავი 8.2. 
პროექტის საოპერაციო მიდგომის აღწერა რათა მოხდეს მიწის სამართლებრივი 
შესყიდვის პროცესის დამფინანსებლების პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა) 
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ცხრილი  29 ადამიანების კატეგორიები, რომლებმაც დაკარგეს მიწა და მიწის 
სამართლებრივი სტატუსი 
ადამიანების კატეგორიები, რომლებმაც მიწა 
დაკარგეს 

მიწის სამართლებრივი სტატუსი 

ადამიანები, რომლებსაც გააჩნია მიწაზე 
სამართლებრივი უფლება; 
ადმიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ მიწაზე 
სამართლებრივი უფლება, მაგრამ შეუძლიათ 
დაარეგისტრირონ მათი მიწა  
(არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში, 
მიწის ნაკვეთი შესაძლოა კერძო მფლობელობაში 
დარეგისტრირდეს გარკვეული პირობების 
დაკმაყოფილების შემთხვევაში: 1. თუკი მასზე 
განლაგებულია საცხოვრებელი შენობა და 
ნაგებობა; 2. მფლობელის სახელზე, თუკი მიწის 
ნაკვეთი რეგისტრირებულია უკვე 
რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე. 

დაკანონებადი მიწა, რომელიც მოიცავს 
რეგისტრირებულ მიწას, ასევე მიწას, რომელიც 
შეიძლება დაკანონდეს მიწის ტრადიციულ 
მფლობელის სახელზე არსებული 
სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში. 

ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი 
ოფიციალური, სამართლებრივი უფლებები, ან 
აღიარებული პრეტენზია ან იმგვარი პრეტენზია 
არ გააჩნიათ, რომელთა აღიარებაც 
შესაძლებელია. 

მიწა, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია, 
რომელიც მოიცავს ადგილობრივი თემის  
მიერ გამოყენებულ მიწას, რომელიც არსებული 
სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში 
ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული 
გამოყენების უფლების მქონე მიმღებზე და/ან 
კოლექტიურ ჩვეულებით ქონებად ვერ 
დარეგისტრირდება. 

ადამიანების ყველა ამგვარი კატეგორია უფლებამოსილია მიიღოს ქვემოთ მოცემულ 
მატრიცაში განსაზღვრული უფლებები. 

 ადამიანის კატეგორიები, რომლებმაც დაკარგეს აქტივები და რომლებსაც უფლება 
აქვთ მიიღონ კომპენსაცია აქტივების დაკარგვისათვის: 

 ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს სახლი, რომელშიც ან ცხოვრობდნენ ან არ 
ცხოვრობდნენ; 

 ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს ნაგებობები; 

 ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს მარცვლეული ან მრავალწლიანი კულტურები; 

 ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს საძოვრები ან ხე-ტყის დამზადების 
ტერიტორიები. 

დაზარალებული ადამიანების ზოგიერთი სხვა კატეგორია დღემდე ჩატარებული 
კვლევების მეშვეობით არ გამოვლენილა. თუმცა, მათ უფლება ექნებათ მიიღონ 
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის ფარგლებში 
განხორციელებული ზომები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაზარალდნენ პროექტის იმ 
კომპონენტების განხორციელებისათვის საჭირო მიწის გამოყენებით, რომლებიც 
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის შედგენის 
დროისათვის განსაზღვრული არ არის (ნაკრას გზის რემონტი, 110 კვ 
ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზი, ელექტრომომარაგების ხაზი, 
ჰიდროელექტროსადგურთან ნარჩენების განთავსების უბნები და სამშენებლო 
ბანაკები). აღნიშნული კატეგორიებია: 
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 ფიზიკურად გადაადგილებული ადამიანები (თუკი ზემოქმედების თავიდან 
აცილება შეუძლებელია); 

 ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს შენობა, რომელშიც ისინი ბინადრობდნენ, 
მაგრამ არ ფლობდნენ (მაგ. დამქირავებლები, მოიჯარეები); 

 ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს ბიზნესი, შემოსავალი, და/ან ხელფასები; 

 მდგმურები და მოიჯარე-მონახევრეები; 

 ადამიანების ნებისმიერი სხვა კატეგორია, რომლებიც პროექტის მიერ მიწის 
გამოყენებით ზარალდება ჩართული იქნება LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის განახლებულ გეგმაში. 

5.1.2 საბოლოო თარიღი 
უფლება, რომ მოხდეს LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ ზომებითა და კომპენსაციებით 
სარგებლობა განისაზღვრა წინასწარ გამოცხადებული საბოლოო თარიღით, 
რომელიც იყო აქტივების აღწერის თარიღი ანუ 2015 წლის 26 ოქტომბერი. შემდეგი 
ობიექტებისთვის: ჰიდროელექტროსადგური, ნენსკრას გზა, კაშხალი, წყალსაცავი, 
ნაკრას წყალმიმღები – მოხდა ამ თარიღის გამოცხადება სოფელ ჭუბერსა და ნაკში 
მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და მათთვის განმარტებების მიცემა. 
კვლევები ჩატარდა 2015 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში (იხ. თავი 10). 

დაზარალებული ადამიანების სია გამოიკვრება სოფელ ჭუბერისა და ნაკის სოფლის 
ადმინისტრაციის შენობებზე ერთი თვის განმავლობაში 2017 წლის თებერვალში. 
სიის გამოქვეყნების ფაქტი საჯაროდ გამოცხადება პროექტის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სპეციალისტისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
წარმომადგენლების მიერ. 

ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ სამართლებრივი უფლება, რომლის აღიარებაც 
შესაძლებელია, ან ტრადიციაზე დაფუძნებული პრეტენზიები, უფლება ექნებათ 
მიიღონ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ზომები საბოლოო თარიღის შემდეგაც. აქ 
მოიაზრება სეზონური დასაქმების მქონე ადამიანები, რომლებიც გასულები არიან 
ხეობიდან და ამის გამო ისინი არ იყვნენ ჩართული კონსულტაციების და/ან 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (მაგალითად, ნათესავები მონაწილეობდნენ 
და ნათესავებმა გადაწყვიტეს მათ მაგივრად). თუკი ამგვარ ადამიანებს აქტივების 
აღწერის დროისთვის სხვები წარმოადგენდნენ და მოგვიანებით არ დაეთანხმნენ 
აღწერის შედეგებს, ან თუკი ისინი საერთოდ არავინ არ წარმოადგინა, მათ უფლება 
ექნებათ განაცხადონ, თუკი გააჩნიათ რაიმე სახის პრეტენზია. 

პროექტის ყველა კომპონენტისათვის, რომელიც მოცემული LALRP/ მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის შედგენის მომენტისათვის 
არ არის განსაზღვრული, საბოლოო ვადა იქნება აქტივების ინვენტარიზაციის 
თარიღი.  აქტივების ინვენტარიზაციის თარიღი დაზარალებულ ადამიანებისათვის 
წინასწარ გამოცხადდება. 

5.2 უფლებათა მატრიცა 
უფლებათა მატრიცა მოცემულია ცხრილში 30 ქვემოთ. როგორც ეს აღწერილია 
თავში 4, პროექტის ფარგლებში სამშენებლო და საექსპლუატაციო ნაგებებობისა და 
დანადგარებისთვის საჭირო ყველა სახის მიწა შესყიდული იქნება მუდმივად. 
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ცხრილი  30 უფლებათა მატრიცა 
დაზარალებული  
მოსახლეობის 
კატეგორია 

სახლის  დაკარგვა  
(სახლი, რომელშიც 
ბინადრობენ) 
ფიზიკური 
გადასახლება 

საცხოვრებელი  
მიწის დაკარგვა 

სახნავვ-სსათესი მმიწის დდა 
სათიბის დაკარგვა 

სახლები,, 
დამხმარე და 
სხვა ნაგებობები  
(ხის ფაცხა, 
ღობეები)` 

მარცვლეულის,, 
ხეების, 
ერთწლიანი და  
მრავალწლიანი  
კულტურების 
დდაკარგვა 

საძოვრის  ან  ხე--ტყის  
დამზადების უბნების 
დაკარგვა (ერთობლივად  
გამოყენებული) 

საფლავები  
(გამოვლინდა  
1 შემთხვევა 
ელექტროსად–
გგურთან) 

საჯარო  
ინფრასტრ
უქტურის 
დაკარგვა 

 
რეგისტრირებუ
ლი მიწის 
მფლობელი 
(მიწა, რომლის 
დაკანონება 
შესაძლებელია) 

(ამგვარი 
შემთხვევაჯერ-
ჯერობით არ 
გამოვლენილა) 
ახალი სახლში 
დასახლების 
პროგრამა 
(განსახლების 
ადგილის 
გამოვლენა და 
უზრუნველყოფა და 
აუცილებლობის 
შემთხვევაში 
დროებითი 
საცხოვრისის 
უზრუნველყოფა + 
გადასახლების 
დახმარება და 
შემწეობა + 
ტრანსპორირება + 
მინიმუმ სამთვიანი 
დახმარება + 
აუცილებლობის 
შემთხვევაში, 
კონკრეტული 
საარსებო 
საშუალების 
აღდგენა) 
 
 

მუდმივი 
დანაკარგი: 
კომპენსაციას 
რული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით. 
დროებითი 
დანაკარგი: 
მოხდება მიწის 
დაქირავება. 
თუკი 
საცხოვრებელი 
ნაკვეთი 
გამოუყენებადი 
გახდება, პროექტი 
ამგვარ ნაკვეთს 
სრულად შეიძენს, 
თუკი 
დაზარალებული 
პირი ამას 
მოისურვებს. 

მუდმივი დანაკარგი: 
კომპენსაცია სრული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით. 
დროებითი დანაკარგი: 
მოხდება მიწის 
დაქირავება. 
თუკი ნაკვეთი 
გამოუყენებადი 
გახდება, პროექტი 
ამგვარ ნაკვეთს 
სრულად შეიძენს, 
თუკი დაზარალებული 
პირი ამას მოისურვებს.   
თივის დაკარგვა 
ანაზღაურდება 
ნატურით ან ნაღდი 
ფულით (უპირატესობა 
მიენიჭება ნატურის 
სახით გადახდას) 

კომპენსაცია 
სრული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით 
+ უფლება 
გადარჩენილ 
მასალაზე 
(კომპენსაციის 
პაკეტზე 
გავლენას არ 
მოახდენს). 
 

კომპენსაცია 
სრული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით 

ფურაჟის მიწოდება 
გარდამავალ 
პერიოდში (ფულით ან 
ნატურით 
ანაზღაურება, იხ. თავი 
7.2.) სს ნენსკრა ჰიდრო 
უპირატესობას ანიჭებს 
ნატურით 
ანაზღაურებას, რათა 
დარწმუნებული იყოს, 
რომ ის საქონლის 
კვებას მოხმარდა. 
დროებით 
დაზარალებული 
საძოვრების 
რეაბილიტაცია. 
დაუზარალებელი 
საძოვრების 
ხელმისაწვდომობის 
ხელშეწყობა. 

საფლავების 
გადატანის და 
ნებისმიერი 
დაკავშირებუ
ლი ხარჯების 
და 
ცერემონიები
ს გადახდა 
ან 
ფულადი 
კომპენსაცია 
უნდა 
შეთანხმდეს  
პროექტით 
დაზარალებუ
ლ პირთან10.  
 
 

არ ეხება 

                                                           
10 საფლავების გადატანა უნდა მოხდეს საქართველოს სანიტარული ნორმების შესაბამისად. უნდა ინფორმირებული იყვნენ სამღვდელოების წარმომადგენლები და 
მათთან უნდა მოხდეს კონსულტაცია საფლავების გადატანის დროს გამოსაყენებელი მიდგომის შესახებ. 
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დაზარალებული  
მოსახლეობის 
კატეგორია 

სახლის  დაკარგვა  
(სახლი, რომელშიც 
ბინადრობენ) 
ფიზიკური 
გადასახლება 

საცხოვრებელი  
მიწის დაკარგვა 

სახნავვ-სსათესი მმიწის დდა 
სათიბის დაკარგვა 

სახლები,, 
დამხმარე და 
სხვა ნაგებობები  
(ხის ფაცხა, 
ღობეები)` 

მარცვლეულის,, 
ხეების, 
ერთწლიანი და  
მრავალწლიანი  
კულტურების 
დდაკარგვა 

საძოვრის  ან  ხე--ტყის  
დამზადების უბნების 
დაკარგვა (ერთობლივად  
გამოყენებული) 

საფლავები  
(გამოვლინდა  
1 შემთხვევა 
ელექტროსად–
გურთან) 

საჯარო  
ინფრასტრ
უქტურის 
დაკარგვა 

 
მიწის მფლობელი, 
რომელიც ჯერ 
კიდევ უნდა 
დარეგისტრირდეს 
(მიწა, რომლის 
დაკანონებაც 
შესაძლებელია) 

როგორც ზემოთ როგორც ზემოთ + 
დახმარება 
დარეგისტრირებაში 
(ლეგალიზაციის 
მატერიალურ-
ტექნიკური 
უზრუნველყოფა და 
ფინანსური 
ღირებულება 
დაიფარება 
პროექტის მიერ, 
როგორც დროებითი, 
ასევე მუდმივი 
ზარალის 
შემთხვევაში) 

როგორც ზემოთ + 
დახმარება 
დარეგისტრირებაში  
(ლეგალიზაციის 
მატერიალურ-
ტექნიკური 
უზრუნველყოფა და 
ფინანსური 
ღირებულება დაიფარება 
პროექტის მიერ, 
როგორც დროებითი, 
ასევე მუდმივი ზარალის 
შემთხვევაში) თივის 
დაკარგვა 
კომპენსირდება 
ნატურის ან ნაღდი 
ფულის სახით(JSCH 
უპირატესობას ანიჭებს 
ნატურით გადახდას, 
რათა დარწმუნდეს. რომ, 
იგი გამოყენებულია 
ძროხების გამოსაკვებად) 

როგორც ზემოთ როგორც ზემოთ როგორც ზემოთ + 
დახმარება 
დარეგისტრირებაში 
(ლეგალიზაციის 
მატერიალურ-
ტექნიკური 
უზრუნველყოფა და 
ფინანსური 
ღირებულება დაიფარება 
პროექტის მიერ, 
როგორც დროებითი, 
ასევე მუდმივი ზარალის 
შემთხვევაში) 

როგორც 
ზემოთ  
 

არ ეხება 

მიწის მფლობელი, 
რომლის 
დაკანონებაც 
შეუძლებელია 

როგორც ზემოთ კომპენსაცია სრული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით. 
იმ შემთხვევაში, 
თუკი საცხოვრებელი 
ნაკვეთი 
გამოუყენებადი 
გახდება, პროექტი 
ამგვარ ნაკვეთს 
სრულად შეიძენს, 
თუკი 
დაზარალებული 
პირი ამას 
მოისურვებს.  

კომპენსაცია სრული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით. 
იმ შემთხვევაში, თუკი 
ნაკვეთი გამოუყენებადი 
გახდება, პროექტი  
ნაკვეთს სრულად 
შეიძენს, თუკი 
დაზარალებული პირი 
ამას მოისურვებს.  
თივის დაკარგვა 
კომპენსირდება 
ნატურის ან ნაღდი 
ფულის სახით 

როგორც ზემოთ როგორც ზემოთ ფურაჟის მიწოდება 
გარდამავალ პერიოდში 
(ფულით ან ნატურით 
ანაზღაურება, იხ. თავი 
7.2.) დროებით 
დაზარალებული 
საძოვრების 
რეაბილიტაცია. 
დაუზიანებელი 
საძოვრების 
ხელმისაწვდომობის 
ხელშეწყობა 

როგორც 
ზემოთ 

არ ეხება 
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დაზარალებული  
მოსახლეობის 
კატეგორია 

სახლის  დაკარგვა  
(სახლი, რომელშიც 
ბინადრობენ) 
ფიზიკური 
გადასახლება 

საცხოვრებელი  
მიწის დაკარგვა 

სახნავვ-სსათესი მმიწის დდა 
სათიბის დაკარგვა 

სახლები,, 
დამხმარე და 
სხვა ნაგებობები  
(ხის ფაცხა, 
ღობეები)` 

მარცვლეულის,, 
ხეების, 
ერთწლიანი და  
მრავალწლიანი  
კულტურების 
დდაკარგვა 

საძოვრის  ან  ხე--ტყის  
დამზადების უბნების 
დაკარგვა (ერთობლივად  
გამოყენებული) 

საფლავები  
(გამოვლინდა  
1 შემთხვევა 
ელექტროსად–
გურთან) 

საჯარო  
ინფრასტრ
უქტურის 
დაკარგვა 

დამქირავებელი/ 
მოიჯარე  
(ამგვარი 
შემთხვევა ჯერ-
ჯერობით არ 
გამოვლენილა) 

თუკი ზემოქმედება 
მხოლოდ 
დროებითია, 
დაქირავების 
ფულადი დახმარება 
ზემოქმედების 
პერიოდის 
განმავლობაში. 
თუკი ზემოქმედება 
მუდმივია, 
დაქირავების 
ფულადი დახმარება 
სამი თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 
ჩასანაცვლებელი 
ქონების 
გამოსავლენად, 
დაქირავებისთვის ან 
არენდით ასაღებად. 

თუკი ზემოქმედება 
მხოლოდ 
დროებითია, 
დაქირავების 
ფულადი დახმარება 
ზემოქმედების 
პერიოდის 
განმავლობაში. 
თუკი ზემოქმედება 
მუდმივია, 
დაქირავების 
ფულადი დახმარება 
სამი თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 
ჩასანაცვლებელი 
ქონების 
გამოსავლენად, 
დაქირავებისთვის ან 
არენდით ასაღებად. 

არ ეხება თუკი 
ზემოქმედება 
მხოლოდ 
დროებითია, 
დაქირავების 
ფულადი 
დახმარება 
ზემოქმედების 
პერიოდის 
განმავლობაში. 
დაქირავების 
ფულადი 
დახმარება სამი 
თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 
ჩასანაცვლებელი 
ქონების 
გამოსავლენად, 
დაქირავებისთვი
ს ან არენდით 
ასაღებად. 

არ ეხება არ ეხება არ ეხება არ ეხება 

სასოფლო-
სამეურნეო 
მდგმურები 
(არენდატორები) 
და მოიჯარე-
მონახევრეები 
(ამგვარი 
შემთხვევა ჯერ-
ჯერობით არ 
გამოვლენილა) 

არ ეხება არ ეხება დაქირავების ფულადი 
დახმარება სამი თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 
ჩასანაცვლებელი 
ქონების გამოსავლენად, 
დაქირავებისთვის ან 
არენდით ასაღებად. 

თუკი 
ზემოქმედება 
მხოლოდ 
დროებითია, 
დაქირავების 
ფულადი 
დახმარება 
ზემოქმედების 
პერიოდის 
განმავლობაში. 
დაქირავების 
ფულადი 
დახმარება სამი 
თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 

კომპენსაცია 
მარცვლეულისა 
და წლიური 
კულტურების 
სრული 
ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით. 
დაქირავების 
ფულადი 
დახმარება სამი 
თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 
ჩასანაცვლებელ
ი ქონების 
გამოსავლენად, 

დაქირავების ფულადი 
დახმარება სამი თვის 
განმავლობაში + 
დახმარება 
ჩასანაცვლებელი 
ქონების გამოსავლენად, 
დაქირავებისთვის ან 
არენდით ასაღებად. 

არ ეხება არ ეხება 
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დაზარალებული  
მოსახლეობის 
კატეგორია 

სახლის  დაკარგვა  
(სახლი, რომელშიც 
ბინადრობენ) 
ფიზიკური 
გადასახლება 

საცხოვრებელი  
მიწის დაკარგვა 

სახნავვ-სსათესი მმიწის დდა 
სათიბის დაკარგვა 

სახლები,, 
დამხმარე და 
სხვა ნაგებობები  
(ხის ფაცხა, 
ღობეები)` 

მარცვლეულის,, 
ხეების, 
ერთწლიანი და  
მრავალწლიანი  
კულტურების 
დდაკარგვა 

საძოვრის  ან  ხე--ტყის  
დამზადების უბნების 
დაკარგვა (ერთობლივად  
გამოყენებული) 

საფლავები  
(გამოვლინდა  
1 შემთხვევა 
ელექტროსად–
გურთან) 

საჯარო  
ინფრასტრ
უქტურის 
დაკარგვა 

ჩასანაცვლებელი
ქონების 
გამოსავლენად, 
დაქირავებისთვი
ს ან არენდით 
ასაღებად. 

დაქირავებისთვ
ის ან არენდით 
ასაღებად. 

დაზარალებული 
ბიზნესის 
მფლობელი 
(ამგვარი 
შემთხვევა ჯერ-
ჯერობით არ 
გამოვლენილა) 

 მოიცავს როგორც ოფიციალურ, ისე არაოფიციალურ ბიზნეს საქმიანობას (ოჯახური ბიზნესის ჩათვლით). (არ 
მოიცავს არალეგალურ ბიზნესს).  
ფულადი ანაზღაურება, რომელიც განისაზღვრება ერთი წლის წმინდა (ნეტო) შემოსავლით. შეფასება დაეფუძნება 
საგადასახადო დეკლარაციას ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, გამოითვლება საარსებო მინიმუმის საფუძველზე. 

არ ეხება არ ეხება 

დაზარალებული 
ბიზნესის მუშაკი/ 
თანამშრომელი 
(ამგვარი 
შემთხვევა ჯერ-
ჯერობით არ 
გამოვლენილა) 

არ ეხება ფულადი ანაზღაურება დაკარგული ხელფასებისათვის, რომელიც განისაზღვრება მინიმუმ სამი თვის და მაქსიმუმ 
ექვსი თვის ხელფასის ოდენობით, სულ მცირე საარსებო მინიმუმის ოდენობით + საარსებო საშუალებების აღდგენის 
ზომებში მონაწილეობის მიღების უფლებით (იხ. თავი 7). 

არ ეხება არ ეხება 

თემი  
(ნეკრას დამბის 
მშენებლობით 
დაზიანებული 1 
ხიდი. დამბის 
აშენების შემდეგ 
ის ხიდად იქნება 
გამოყენებული) 

არ ეხება არ ეხება არ ეხება არ ეხება არ ეხება არ ეხება არ ეხება დაკარგულ
ი 
ნაგებობის 
აღდგენა 
თემთან 
კონსულტა
ციით და 
მისი სხვა 
ფუნქციები
ს აღდგენა 
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დაზარალებული  
მოსახლეობის 
კატეგორია 

სახლის  დაკარგვა  
(სახლი, რომელშიც 
ბინადრობენ) 
ფიზიკური 
გადასახლება 

საცხოვრებელი  
მიწის დაკარგვა 

სახნავვ-სსათესი მმიწის დდა 
სათიბის დაკარგვა 

სახლები,, 
დამხმარე და 
სხვა ნაგებობები  
(ხის ფაცხა, 
ღობეები)` 

მარცვლეულის,, 
ხეების, 
ერთწლიანი და  
მრავალწლიანი  
კულტურების 
დდაკარგვა 

საძოვრის  ან  ხე--ტყის  
დამზადების უბნების 
დაკარგვა (ერთობლივად  
გამოყენებული) 

საფლავები  
(გამოვლინდა  
1 შემთხვევა 
ელექტროსად–
გურთან) 

საჯარო  
ინფრასტრ
უქტურის 
დაკარგვა 

სოციალურად 
დაუცველი 
ადამიანები 
(განსაზღვრულია 
თავში 3.3.6) 

იგივე ზომები რაც ზემოთ, კონკრეტული დახმარება და მოწყვლადობის შემწეობა, რომელიც პროექტის ფარგლებში დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის გაიცემა და რომელიც სამ თვემდე საარსებო მინიმუმის დახმარების ტოლია, 347 ლარი როგორც საარსებო მინიმუმი თვეში, სამი 
თვისათვის = 1,041 ლარს) 
უზრუნველყოფილი იქნება დახმარება დაკარგული ხეების ხელახლა დარგვის სახით იმ საოჯახო მეურნეობებისთვის, რომლებსაც უძრვებიან ხანდაზმულები 
და ქალები, თუ ეს ხეები მათთვის საარსებო წყაროს წარმოადგენს. მიწოდებული იქნება ნერგები, აგრეთვე დახმარება ხელახლა დარგვის სამუშაოებში. ასევე 
შემოთავაზებულია დახმარება ნაგებობების რეკონსტრუქციაში . 
კონკრეტული დახმარება, რომლის მიზანია თემებში ინვესტირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობებიდან სარგებლის მიღება. 

არ ეხება 

მნიშვნელოვნად 
დაზარალებული 
ადამიანები 
(რომლებიც 
პროდუქტიული/ 
შემოსავლის 
მომტანი 
აქტივების 10%-ს 
ან მეტს კარგავენ) 

იგივე ზომები რაც ზემოთ + საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები მნიშვნელოვნად დაზარალებული ადამიანებისათვის (იხ. თავი 7.3.) არეხება 

უმძიმესად 
დაზარალებული 
ადამიანები 
(რომლებიც 
პროდუქტიული/ 
შემოსავლის 
მომტანი 
აქტივების 20%-ზე 
მეტს კარგავენ) 

იგივე ზომები რაც მნიშვნელოვნად დაზარალებული ადამიანებისათვის + საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები უმძიმესად დაზარალებული 
ადამიანებისათვის (იხ. თავი 7.4.) + უმძიმესი ზემოქმედების შემწეობა, რომელიც სამ თვემდე საარსებო მინიმუმის დახმარების ტოლია, 347 ლარი როგორც 
საარსებო მინიმუმი თვეში, სამი თვისათვის = 1,041 ლარს) 
 

არ ეხება 
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შემდეგი პუნქტები დეტალურად განსაზღვრავს ცხრილ 30-ში წარმოდგენილ, 
ზოგიერთ კონკრეტულ უფლებას. 

A დახმარება დაზარალებული მოწყვლადი საოჯახო მეურნეობებისათვის 

თუკი, მოიხედავად აქტივების სრულად და დროულად ანაზღაურებისა,  
სოციალურად დაუცველი ოჯახი გაღარიბების გაზრდილი რისკის წინაშეა, ოჯახს 
უფლება ექნება მიიღოს დახმარება სამ თვის საარსებო მინიმუმის ექვივალენტის 
ოდენობით. როგორც ეს თავ 3.3.6-შია მოცემული, საოჯახო მეურნეობები 
სოციალურად დაუცველია, თუკი ისინი: 

 სოციალური სერვისის მიმწოდებელ ადგილობრივ ორგანიზაციაში არიან 
დარეგისტრირებული; 

 საოჯახო მეურნეობებს ქალები უძღვებიან; 

 საოჯახო მეურნეობების უფროსი ხანდაზმულია და სხვა მარჩენალი არ ჰყავს; 

აღნიშნული ოჯახები მიიღებენ დახმარებას სამი თვის განმავლობაში თვეში 347 
ლარის ოდენობით, რომელიც მთლიანობაში 1047 ლარის ტოლია. აღნიშნული 
დახმარების ოდენობა აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულის 
სამსახურის მიერ დადგენილი საარსებო მინიმუმის ოდენობიდან, რომელიც 2015 
წლის ოქტომბერში ხუთსულიანი ოჯახისათვის საარსებო მინიმუმს შეადგენდა. 

ასევე უზრუნველყოფილი იქნება დაკარგული ხეების ხელახლა დარგვა იმ საოჯახო 
მეურნეობებში, რომლებსაც სათავეში უდგას ხანდაზმული ადამიანები და ქალები,  
თუ ეს ხეები წარმოადგენს მათთვის საარსებო საშუალებების წყაროს. 
უზრუნველყოფილი იქნება ნერგების მიწოდება, ისევე როგორც ხელახლა დარგვის 
სამუშაოების წარმოება. ასევე შეთავაზებულ იქნება ნაგებობების რეკონსტრუქციაში 
დახმარება. 

გარდა ამისა, შემამსუბუქებელი ღონისძიებების გარდა, მოწყვლადი ოჯახების 
დასახმარებლად და მათი საცხოვრებელი სტანდარტების გასაუმჯობესებლად, ისინი 
ასევე მიიღებენ კონკრეტულ დახმარებას და ისარგებლებენ თემები სსაინვესსტიციო 
გეგმის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებით. თემების საინვესტიციო გეგმა 
წარმოადგენს პროექტის მიერ განსაზღვრულ ერთობლივი სარგებლის მიღების 
მექანიზმს - იხ. თავი 8 - ESMP). 

B დახმარება უმძიმესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის 

როდესაც პროექტით დაზარალებული პირების პროდუქტიული აქტივების 20 
პროცენტზე მეტი დაზარალდება (მაგალითად, სახნავ-სათესი მიწა და/ან სათიბი), 
პროექტით დაზარალებული პირი მიიღებს დამატებით შემწეობას უკიდურესად 
მძიმე ზემოქმედებისათვის, რომელიც საარსებო მინიმუმის სამი თვის დახმარების 
ტოლია. მინიმუმის საარსებო დახმარება 347 ლარია, სამი თვისათვის = 1,041 ლარს 
თითოეულ ასეთ საოჯახო მეურნეობაზე. პროექტის განხორციელების შედეგად 
უკიდურესად დაზარალებული პირებს უფლება ექნებათ მიიღონ კონკრეტული 
შემწეობა მათი მფლობელობის სტატუსისაგან დამოუკიდებლად. 

უკიდურესად დაზარალებული პირებს უფლება ექნებათ მიიღონ საარსებო 
საშუალების აღდგენის ზომები, როგორც ეს თავ 7-შია განსაზღვრული. 



სსს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO გვ. 103 

C მიწის გამოუყენებელი ნაკვეთი 

როდესაც დარჩენილი მიწის ნაკვეთის დაუზიანებელი ნაწილები ხელმიუწვდომელი, 
გამოუყენებელი ან ეკონომიკურად გამოუსადეგარი ხდება, მფლობელის სურვილის 
შემთხვევაში, პროექტი სრულად შეიძენს დაზიანებულ მიწის ნაკვეთს. დარჩენილი 
მიწის ნაკვეთი ჩაითვლება გამოუყენებლად ან ეკონომიკურად გამოუსადეგარად, 
თუკი მისი ზომა (ძალიან მცირე), ფორმა, ტოპოგრაფია... იმგვარია, რომ დარჩენილი 
ნაწილის დამუშავება შეუძლებელია ან ფიზიკურად მიუწვდომელია, და/ან მთელს 
მიწაზე ადრე ჩატარებული სამუშაოები ვერ გაგრძელდება პროექტის მიერ მიწის 
შესყიდვის შემდეგ. 

D კომპენსაციის გადახდა 

პროექტით დაზარალებულ პირზე კომპენსაციის გადახდა საბანკო გადარიცხვის 
მეშვეობით მოხდება. კომპენსაცია გადაირიცხება მის საბანკო ანგარიშზე ან 
გამოიწერება ჩეკი. ამ შემთხვევებში,  პროექტი განახორციელებს ზომებს, რათა 
უზრუნველყოს ის, რომ პროექტით დაზარალებულმა პირმა შეძლოს ბანკში მისვლა 
და თანხების გამოტანა მისთვის მოსახერხებელ დროს. ამ შემთხვევებში, პროექტის 
განმახორციელებელი ორგანიზაცია ითანამშრომლებს ბანკებთან რეგიონალურ 
ცენტრებში, რათა ბანკებმა მიიღონ არამეანაბრე პირები და დაეხმარონ მათ 
საჭიროებიდან გამომდინარე. 

შესაძლებლობის ფარგლებში, გამოყენებული იქნება საბანკო ანგარიშები, 
რომლებსაც პროცენტები ერიცხებათ. 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური ჯგუფი შეინახავს კომპენსაციისა და გადახდის 
ჩანაწერებს, (ყოველთვიურად), რათა უზრუნველყოს გადახდის ეფექტური 
მონიტორინგი და პროექტის მიერ დაზარალებული ადამიანებისათვის 
განკუთვნილი თანხების გამჭირვალე გამოყენება. 

რაც შეეხება მიწის ნაკვეთებს, რომელთა დაკანონებაც შეუძლებელია, კომპენსაციის 
შეთანხმება გაიცემა საოჯახო მეურნეობის ორივე ცოლ-ქმრისა ან ოჯახის უფროსის 
სახელზე. საჭიროების შემთხვევაში, პროექტი დაეხმარება დაზარალებულ პირებს 
გახსნან საბანკო ანგარიშები ცოლისა და ქმრის სახელზე. კომპენსაცია გაიცემა 
საოჯახო მეურნეობის უფროსზე, თუკი დაზარალებულ მეურნეობას მხოლოდ ქალი 
უძღვება. რეგისტრირებული საოჯახო მიწებისათვის, გადახდა მოხდება მიწის 
მფლობელი პირისათვის და პროექტი უზრუნველყოფს, რომ ორივე ცოლ-ქმარმა 
მიიღოს ერთნაირი ინფორმაცია გადახდისა და კომპენსაციის პროცესის შესახებ. 
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6 ქონების დანაკარგის შეფასება 

ეს თავი აღწერს მეთოდოლოგიას, რომელიც გამოიყენება ქონების დაკარგვის 
შემთხვევაში კომპენსაციის განაკვეთების დასადგენად. ეს თავი მხოლოდ 
დაკარგული აქტივების შეფასებას აღწერს. შესაძლო ფიზიკური გადასახლების 
შემთხვევებში (დღეისათვის ამგვარი შემთხვევა არ არსებობს)  საარსებო 
საშუალებების აღდგენის ზომები აღწერილია თავში 5.2 - უფლებები და თავში 7 - 
საარსებო საშუალებების აღდგენის პროგრამა. 

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის შედგენის 
მომენტისათვის, 2017 წლის სექტემბერში, ინვენტარიზაცია და შეფასება ჩატარდა 
მხოლოდ ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის, ნაკრას წყალმიმღების, 
ჰიდროელექტროსადგურის და ნენსკრას გზის რემონტის კომპონენტებისათვის (იხ. 
თავი 1.1.5). კომპენსაციების გაცემა უკვე დაწყებულია. აქ აღწერილი 
მეთოდოლოგიაგა გამოყენებული იქნება LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის განახლებისას დანარჩენი კომპონენტებისათვის. 

დეტალური შეფასების მეთოდოლოგია, ერთეული განაკვეთების ჩათვლით, 
მოცემულია დანართში 2. დაზარალებული აქტივების შეფასება სრული 
ჩანაცვლებითი ღირებულების საფუძველზე დასრულდა 2015 წლის ნოემბერში. 
ახალი კვლევა დაიწყო 2017 წლის დასაწყისში, რათა შემოწმებულიყო, საჭიროა თუ 
არა საკომპენსაციო გადასახადის ცვლილება. ეს კვლევა შესულია დანართ 2-ში.  
კვლევა ასკვნის, რომ გარდა ერთი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტისა 
(კარტოფილი), 2015 წლიდან სხვადასხვა ტიპის მიწის და სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის ადგილობრივი ბაზრის ფასები არ შეცვლილა, შესაბამისად, არ 
არსებობს კომპენსაციის განაკვეთების შეცვლის საჭიროება. კარტოფილია ფასი 
შემცირდა 1 ლარიდან (2015 წლის მეოთხე  კვარტალში) 0.52 ლარამდე  (2017 წლის 
პირველი კვარტლისთვის). სს "ნენსკრა"-მ გადაწყვიტა, რომ არ მოხდინოს  შეფასების 
ცვლილება და გადაიხდის მაღალ ფასს. ზოგიერთი სამშენებლო მასალის საბაზრო 
ფასები (მაგ. ცემენტი, ბეტონი, თაბაშირი) გაიზარდა 2017 წელს, მაგრამ სამშენებლო 
მასალების უმრავლესობის ფასები ან შენარჩუნდა, ან შემცირდა. სადაც საჭიროებამ 
მოითხოვა, საკომპენსაციო განაკვეთები ნაგებობებისთვის შესწორდა, რომ 
ასახულიყო 2017 ფასები. იმ მასალებისთვის, რომელთა ფასები 2017 წელს  
შემცირდა, სს "ნენსკრა"-მ გადაწყვიტა გადაიხადოს უფრო მაღალი, 2015 წლის, 
ფასები, რადგანაც ისინი წინასწარ იყო დასახელებული დაზარალებული 
ადამიანებისათვის. 
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6.1 შეფასებისთვის აქტივების მონაცემების 
შეგროვება 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების გამოსავლენი ნაბიჯები აღწერილია თავში 
3. ქვემოთ მოცემულია მათი შეჯამება. 

 სოციო-ეკონომიური კვლევა: სოციო-ეკონომიური კვლევა საოჯახო მეურნეობის 
დონეზე ჩატარდა ყველა საოჯახო მეურნეობისათვის, რომელიც ნენსკრასა და 
ნაკრას ხეობებში მუდმივად ცხოვრობს; 

 საძოვრების რუქების შედგენა; 

 პროექტის ფარგლებში მიწის გამოყენების საზღვრები (იხ. თავი 4); 

 საკადასტრო კვლევა: გეოდეზისტებმა შეისწავლეს საკადასტრო სერვისები 
რაიონისა და ეროვნულ/ცენტრალურ დონეზე დაზარალებული მიწის სხვადასხვა 
სამართლებრივი კატეგორიების და პროექტისათვის საჭირო მიწის რეგისტრაციის 
სტატუსის შესასწავლად. გამოვლინდა დარეგისტრირებული მიწის ყველა 
ნაკვეთი. 

 მიწის აზომვა: ჩატარდა საველე დათვალიერება, რომლის მიზანიც მოძიებული 
საკადასტრო ტოპოგრაფიული გეგმის გადამოწმება და განახლება იყო, 
ადგილობრივ მოსახლეობაში დაურეგისტრირებელი მიწის მხედველობაში 
მიღებით. შედგენილი იქნა სია მიწისა, რომელიც ჯერ კიდევ 
დაურეგისტრირებელია, მაგრამ მიმდინარეობს რეგისტრაცია ან როდესაც 
არსებული დოკუმენტები შესაძლებელს ხდის მიწის რეგისტრაციას. მოხდა ყველა 
დაზარალებული მიწის რუკის შედგენა (იხ. დანართი 2). 

 აქტივების ინვენტარიზაცია: ჩატარდა (2015 წლის ოქტომბერ- დეკემბერი) 
აქტივების ინვენტარიზაცია, რომ შედგენილიყო პროექტის ფარგლებში 
გამოყენებული მიწის საზღვრის ფარგლებში მდებარე ყველა აქტივის სრული სია. 
მათი ხასიათი, ასაკი, ზომა, პროდუქტიულობა და ყველა სხვა შესაბამისი 
მახასიათებლები ჩაიწერა, აქტივებს გადაუღეს სურათები. თუკი დაზარალებული 
პირი ადგილზე არ იმყოფებოდა, გუნდი მოგვიანებით ბრუნებოდა აქტივის 
ინვენტარიზაციის განსახილველად. 

აღნიშნული ნაბიჯები გადაიდგა შემდეგ ობიქტებზე: ნენსკრას კაშხალი და 
წყალსაცავი, ნაკრას წყალმიმღები, ჰიდროელექტროსადგური და ნენსკრას გზის 
გაფართოების პროექტი სოფელ ჭუბერში. ეს ნაბიჯები გადაიდგმევა იმ 
ინფრაქსტრუქტურისათვის, რომელიც მოცემული ანგარიშის შედგენის 
მომენტისათვის ჯერ განსაზღვრული არ არის. (იხილეთ ნაწილი 1.1.5). 

6.2 სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება, როგორც 
კომპენსაციის საფუძველი 
შესყიდული მიწისა და აქტივების შეფასების პრინციპები შემუშავდა 
დამფინანსებლების იძულებითი განსახლების პოლიტიკის მოთხოვნებისა და 
საქართველოს კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად. შეფასების პროცესი 
განისაზღვრა ისე, რომ მომხდარიყო ყველა აქტივის სრული ჩანაცვლებითი 
ღირებულებით შეფასება. 



სსს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO გვ. 106 

იქ, სადაც შეუძლებელია ნატურით კომპენსაციის გაცემა (მაგალითად, მიწა 
მიწისათვის), დამფინანსებლები ითხოვენ, რომ ქონების დაკარგვის 
შემსუბუქებისათვის გაცემული კომპენსაციის საფუძვლად სრული ჩანაცვლებითი 
ღირებულება გამოვიყენოთ. ნენსკრას პროექტისათვის გადაწყდა ფულადი 
კომპენსაციის და არა ნატურით კომპენსაციის შეთავაზება. აღნიშნული 
გადაწყვეტილება ნაწილობრივ დაზარალებული მოსახლეობის პრეფერენციით და 
ნაწილობრივ, ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში, შესაფერისი/ვარგისი, ალტერნატიული 
მიწის ნაკვეთების სიმწირითაა გამოწვეული. სახნავ-სათესი მიწა უკვე თითქმის 
მთლიანადაა გამოყენებული, ხოლო დარჩენილი მიწა უმეტესად უნაყოფოა. 
დაუზარალებელი საოჯახო მეურნეობებიდან მიწის ნაკვეთების შესყიდვა მიწის 
ხელმისაწვდომობის პრობლემის ერთი საოჯახო მეურნეობიდან მეორეზე 
გადატანად შეფასდა. 

6.3 აქტივების შეფასება და კომპენსაციის 
ღირებულება 
აქტივების შეფასება ჩატარდა შ.პ.ს. “ათოსი”-ის მიერ, რომელიც წარმოადგენს 
პროექტის მიერ დაქირავებულ, ოფიციალურად აკრედიტირებულ დამოუკიდებელ 
შემფასებელს. შეფასება ჩატარდა 2015 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში. ექსპერტმა 
მხედველობაში მიიღო ცნობები წინა შეფასებების შესახებ (იქ, სადაც ეს 
შესაძლებელია) და ასევე გამოიყენა ბაზრის კვლევის ინფორმაცია, რომელიც 
სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარდა და საჯაროდა ახელმისავდომი. 
ბაზრის პირობების გამო, ვინაიდან საბაზრო ფასები, მთელს საქართველოში ერთი 
და იგივე არ არის, მხედველობაში იქნა მიღებული მესტიის მუნიციპალიტეტში 
მოპოვებული ადგილობრივი ბაზრის ფასები. შეფასების დეტალური მეთოდოლოგია 
და ერთეული განაკვეთები მოცემულია დანართში 2. 

სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება განისაზღვრა, როგორც აქტივების საბაზრო 
ღირებულება,  რომელსაც დაემატა ტრანზაქციის ხარჯები. ნაგებობებისა და 
აქტივების ამორტიზაცია მხედველობაში არ იქნა მიღებული. დაზარალებულმა 
ადამიანებმა არ უნდა გამოიყენონ საკუთარი ფინანსური რესურსები იგივე 
ღირებულების აქტივების ჩასანაცვლებლად. ეს ნიშნავს, რომ მათი ჩანაცვლების 
ხარჯები მოიცავს გადარიცხვის გადასახადებს, სარეგისტრაციო მოსაკრებელს და 
მიწის შესყიდვისათვის აუცილებელ სხვა ხარჯებს. ამდენად, სრული ჩანაცვლებიაი 
ღირებულების გამოთვლა დაეფუძნა: 

 გასხვისების მომენტისათვის საბაზრო ღირებულებას პროექტის 
განხორციელების ტერიტორიაზე (ანუ მესტიის მუნიციპალიტეტში); 

 ტრანზაქციის და/ან ლეგალიზაციის ხარჯებს; 

 გარდამავალი პერიოდის და აღდგენის ხარჯებს (მიწის მომზადება და/ან 
შეცვლა) და 

 გადახდის სხვა მეთოდს, რომელიც მოცემული შემთვევისათვისაა 
შესაფერისი. 

დაზიანებული აქტივების შეფასების მეთოდოლოგია აღწერილია ქვემოთ. 
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 მიწა: მიწის სრული ჩანაცვლების ღირებულება განისაზღვრა ადგილობრივ 
ბაზარზე არსებული ტარიფების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მხედველობაში 
მიღებით, რომელსაც დაემატა აუცილებელი ტრანზაქციის ხარჯი, რომელიც 
აუცილებელია რეგისტრაციისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, 
რაიონულ დონეზე რეგისტრაციის ოფისსა და საკუთრების უფლებების აღიარების 
რაიონულ კომისიაში. საბაზრო ფასები განისაზღვრა მიწის ტიპის, მისი 
გამოყენებისა და ადგილმდებარეობის მხედველობაში მიღებით. 

 სახლები, დამხმარე ნაგებობების და შენობები. სახლების, ხის ფაცხის, დამხმარე 
ნაგებობისა და ღობეების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება განისაზღვრება 
ნაგებობის ტიპის, მასალის ღირებულების, ტრანსპორტირების, მშენებლობის 
ტიპის, მიწის მომზადების, მუშახელის, და სხვა სამშენებლო ხარჯების მიმდინარე 
ფასებზე დაყრდნობით. დადგენილი ღირებულება არის ღირებულება, რომელიც 
აუცილებელია მსგავსი შენობის ან ნაგებობის ასაშენებლად, ანუ, რა დაჯდებოდა 
დღეს, იგივე პარამეტრებით შენობის აშენება. ამორტიზაციის ხარჯების 
გამოქვითვა არ ხდება. 

 მარცვლეული: მარცვლეული ფასდება მოსავლის ორ სეზონს შორის შუა 
პერიოდში დაკარგული მოსავლის ადგილობრივ საბაზრო ღირებულებაზე 
დაყრდნობით. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტით დაზარალებულ პირებს ეკუთვნის 
ერთ წელზე მეტი პერიოდის კომპენსაცია პირველი ნათესის შემდეგ კომპენსაცია 
მთლიანი საბაზრო ღირებულებით გაიცემა. 

 ხეები: სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება ხეებისთვის დაფუძნებული იყო 
განსხვავებულ მეთოდზე ტყის ხეებისთვის და ხეხილისთვის. ტყის ხეების 
შეფასება დაეფუძნა მათი ზრდის კატეგორიას და ხის მასალის ღირებულებას 
იმ ასაკის ხისათვის, რომელ ასაკშიც ის მოიჭრება. ხეხილის ხეების 
კომპენსაცია განსხვავებულია ნაყოფიერი და უნაყოფო ხეებისთვის. 
ნაყოფიერი ხეების ანაზღაურდება ხდება იმ მომავალ შემოსავალზე 
დაყრდნობით, რომელიც იკარგება ხის ხელახლა გასაზრელად იმავე ასაკამდე 
აუცილებელი წლებისათვის და მოჭრილი ხის ნაყოფიერების პოტენციალის 
გათვალისწინებით. უნაყოფო ხეები ანაზღაურდება იმ ინვესტიციის 
საფუძველზე, რომელიც აუცილებელია ხის გასაზრდელად იმ ასაკამდე, 
როდესაც ის მოიჭრა. 

6.4 დაზარალებული ადამიანების მიერ 
კომპენსაციის ღირებულების მოწონება 
დაზარალებული ადამიანების მიერ კომპენსაციის ღირებულების მოწონების 
პროცესი შემდეგში მდგომარეობს: 

 ერთეულის ღირებულების საჯაროდ გამოცხადდა შეხვედრებზე, რომელიც 
მოეწყო LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
სამუშაო ვერსიის განსაჯაროებისას 2017 წლის მარტ-აგვისტოში, და გაეცნობა 
ჯერ–ჯერობით შეუფასებელი კომპონენტებით დაზარალებულ ადამიანებს, 
როდესაც მომზადდება დამატება წინამდებარე LALRP-ზე/ მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმაზე.  

 როდესაც ქონებრივი ზარალის შეფასება დასრულდება, შეფასების შედეგების 
საფუძველზე შედგება აქტივების ინვენტარიზაციის ფორმა. შემდეგ, შემფასებელი 
დაბრუნდება დაზარალებულ ადამიანებთან საპარტნიორო ფონდთან, ს.ს. ნენსკრა 
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ჰიდროს სოციალურ ჯგუფთან (განსახლების განყოფილება) და მესტიის 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად შეფასების შედეგის მოწონებისა 
და საკომპნესაციო პაკეტის ღირებულების განსახილველად. იმ შემთხვევაში, 
თუკი დაზარალებული ადამიანები დაეთანხმებიან ინვენტარიზაციის შედეგებს 
და საკომპენსაციო ღირებულებას, ისინი ხელს მოაწერენ ფორმას განსახლების 
განყოფილებისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად. 
ხელმოწერილი ფორმის ერთი ასლი გადაეცემა დაზარალებულ ადამიანებს, ხოლო 
მეორე შეინახება განსახლების განყოფილებაში. 

 იმ შემთხვევებში, როდესაც დაზარალებული ადამიანები არ დაეთანხმებიან 
შეფასების შედეგს, მათთან იწარმოება ინდივიდუალური მოლაპარაკება (1) 
გამოყენებული მეთოდოლოგიის დეტალურად ასახსნელად, (2) დაზარალებული 
ადამიანის მოსაზრებისა და უთანხმოების მიზეზის გასაგებად, (3) 
აუცილებლობის შემთხვევაში, შეფასების გადახედვა დაზარალებული 
ადამიანების მიერ მოწოდებული ელემენტების გათვალისწინებით. 

 თუკი დაზარალებული ადამიანები კვლავაც არ ეთანხმებიან შეფასების შედეგს, 
მათ შეუძლიათ მიმართონ საჩივრის განხილვის მექანიზმს. 

 როდესაც შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია ან როდესაც დაზარალებული 
ადამიანები ნებისმიერ ურთიერთდამაკმაყოფილებელ მორიგებას 
ეწინააღმდეგებიან, მორიგების პროცესი დასრულდება და დაიწყება 
ექსპროპრიაციის პროცესი, როგორც ეს აღწერილია თავში 2. 
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7 საარსებო საშუალების აღდგენის 
პროგრამა 

7.1 მიმოხილვა 
საარსებო საშუალებების აღდგენა აუცილებელი არ არის საქართველოს 
კანონმდებლობის მიხედვით, მაგრამ დამფინანსებლების პოლიტიკა მოითხოვს 
საარსებო საშუალებების აღდგენას მნიშვნელოვნად ან უკიდურესად მძიმედ 
დაზარალების შემთხვევაში. ზემოქმედება საარსებო საშუალებებზე აღწერილია 
თავში 4.3. და საოჯახო მეურნეობები, რომლებზეც პროექტი მნიშვნელოვან ან 
უკიდურესად მძიმე ზემოქმედებას მოახდენს, შეჯამებულია შემდეგ ცხრილში. 

ცხრილი  31 მნიშვნელოვნად და უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობების შეჯამება 
პროექტის 
კომპონენტი 

დაკარგული 
რესურსები და 
პროდუქტიული 
აქტივები 

საოჯახო 
მეურნეობების 

რ-ბა, 
რომლებიც 
საძოვარს 

დაკარგავენ 

მნიშვნელოვნად 
დაზარალებული 

საოჯახო 
მეურნეობების  

რ-ბა 

უკიდურესად 
დაზარალებული 

საოჯახო 
მეურნეობების  

რ-ბა, 

კაშხალი და 
წყალსაცავის 
უბანი 

მიწა და საძოვრის 
ტერიტორიები 

25 16 9 

ნენსკრას გზა ხეები, ნაგებობები 
და მიწა 

---  ---  --- 

ელექტროსადგური სახნავ-სათესი 
მიწა და ბაღები 

---  ---  4 

ნაკრას 
წყალმიმღები 

მიწა და საძოვარი 
ტერიტორიები 

27  ---  --- 

საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც დაკარგავენ საძოვრის მიწას (დროებით ან 
მუდმივად) მიიღებენ ფურაჟს გარდამავალი პერიოდისათვის შვიდი წლის 
განმავლობაში. 

მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები სარგებელს მიიღებენ 
შემდეგით: 

 შეღავათიანი დაქირავება და უნარ-ჩვევების სწავლება/ტრენინგი; 

 დახმარება მიღებული ფინანსური კომპენსაციის მართვაში; 

 მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის; 

 მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული წყაროს განვითარებისათვის 
საჭირო ინიციატივებში; 

 დახმარება მიწის საკუთრების დაკანონებაში. 
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უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები სარგებელს მიიღებენ 
შემდეგით: 

 საარსებო საშუალების ადღგენის ყველა ზომა, რომელიც ხელმისაწვდომია 
მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის (იხ. 
ზემოთ). 

 დახმარება მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების განვითარებაში; 

 დახმარება თხილის მოყვანასა და გაყიდვაში; 

 დახმარება მეფუტკრეობის განვითარებასა და თაფლის გაყიდვაში; 

 დახმარება მებაღეობის განვითარებაში. 

ზემოთ აღწერილი ზომები უფრო დეტალურად მომდევნო თავებში განიხილება. ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდრო საკუთარი ინიციატივით ასევე დააფინანსებს თემების ინვესტირების 
პროგრამას. თემების ინვესტირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
აქტივობები არ წარმოადგენს საკომპენსაციო ან საარსებო საშუალების აღდგენის 
ზომას, მაგრამ ისინი შეავსებენ საარსებო საშუალების აღდგენის ზომებს (იხ. თავი 8 - 
ESMP თემების ინვესტირების პროგრამის აღწერისათვის). 

7.2 ფურაჟის მიწოდება გარდამავალ პერიოდში 
მიწისა და აქტივების დაკარგვისათვის გაცემული კომპენსაციის გარდა, საოჯახო 
მეურნეობების ყველა ჯგუფი, რომელიც საძოვრის დაკარგვით დაზარალდება, 
გარდამავალ პერიოდში მიიღებს ფურაჟის მიწოდებას (ნატურით ან ნაღდი ფულით). 

ფურაჟის დროებითი მიწოდება საოჯახო მეურნეობებისათვის განხორციელდება 
კოლექტიურად და მათ შესაძლებლობას მისცემს გამოკვებონ საქონელი გარდამავალ 
პერიოდის განმავლობაში, იმ დროს, როდესაც ისინი დაკარგავენ საძოვრებისადმი 
ხელმისაწვდომობას და როდესაც, ყველა სხვა შესამსუბუქებელი ზომა, მათ შორის, 
საარსებო საშუალების აღდგენის ზომები განხორციელდა და ამოქმედებულია. 
მიწოდებული ფურაჟის რაოდენობა საკმარისი იქნება მსხვილფეხა საქონლის იმ 
რაოდენობის გამოსაკვებად, რომელიც საოჯახო მეურნეობის საკუთრებაში იყო 
საძოვარზე ხელმისაწვდომობის დაკარგვამდე. 

გარდამავალ პერიოდში მიწოდება უზრუნველყოფილია კოლექტიურად სამშენებლო 
სამუშაოების ხუთი წლის განმავლობაში  და ექსპლუატაციაში გაშვების დაწყებიდან 
ორი წლის განმავლობაში. აღნიშნული შვიდწლიანი პერიოდი მოიცავს სამშენებლო 
საქმიანობით გამოწვეულ საძოვრის დროებით დაკარგვას, ისევე როგორც დროს, 
რომელიც საჭიროა სამშენებლო დანადგარების აღების შემდეგ დროებითად 
დაზარალებული საძოვრების აღსადგენად. 

საძოვრების დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების ჯგუფებს 
შესთავაზებენ მიიღონ ფურაჟის მიწოდება ნაღდი ფულით ან ნატურით. 

 იმ შემთხვევაში, თუკი დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა აირჩევს ფურაჟის 
მიწოდების ნაღდი ფულით და არა ნატურით მიღებას, ტარიფი ყოველწლიურად 
შესწორდება შვრიის 1 კგ საბაზრო ღირებულებაზე დაყრდნობით, ყოველი წლის 
დასაწყისში, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური ჯგუფის მიერ ბაზრის კვლევაზე 
დაყრდნობით. 

 იმ შემთხვევაში, თუკი დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა აირჩევს ფურაჟის 
მიწოდების ნატურით მიღებას, მაშინ მოხდება დაზარალებული საოჯახო 
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მეურნეობის თითოეული ჯგუფის წარმომადგენლების არჩევა, რომლებიც ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროსთან ერთად შეარჩევენ ფურაჟის მიმწოდებელს და 
უზრუნველსაყოფენ, რომ მშრალი და მწვანე ფურაჟის ხარისხი და რაოდენობა 
იყოს დამაკმაყოფილებელი. 

7.3 საარსებო საშუალებების აღდგენა 
მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის 

7.3.1 შეღავათიანი დაქირავება და უნარ-ჩვევების 
სწავლება/ტრენინგი 
პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვით დაზარალებული ადამიანებმა 
დაადასტურეს, რომ სურთ სარგებელი მიიღონ პროექტის ფარგლებში არსებული 
დასაქმების შესაძლებლობებით. შედგა ორივე ხეობაში მუდმივად მცხოვრები 
საოჯახო მეურნეობების, მათ შორის პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვით 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების, უნარ-ჩვევების რუკა და ჩატარდა 
ინვენტარიზაცია, რომელთა შედეგად გამოვლინდა შემდეგი ზომები: 

 დასაქმებისას უპირატესობა მიეცემა ადამიანებს, რომლებსაც უფლება აქვთ 
მიიღონ საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები. 

 პროექტი იმუშავებს ადგილობრივ თემებთან, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს 
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება მშენებლობის პერიოდში წყალსაცავის 
ტერიტორიის მცენარეულობისაგან გაწმენდის სამუშაოებში. 

 პროექტით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სამუშაო ასაკის 
წევრებისათვის შემუშავდება უნარების განვითარების ტრენინგების პროგრამა. 

7.3.2 დახმარება მიღებული ფინანსური კომპენსაციის მართვაში 
საოჯახო მეურნეობებისათვის მიწოდებული ფულადი კომპენსაცია უნდა 
შეესაბამებოდეს საოჯახო მეურნეობების ჩვეულებრივ შემოსავლებსა და 
დანაზოგებს. შესაბამისად, პროექტი დააფინანსებს სემინარების ციკლს ფინანსურ 
მენეჯმენტში და დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს მოიწვევს სემინარებში 
მონაწილეობის მისაღებად. სემინარების მიზანია მხარი დაუჭიროს დაზარალებულ 
ადამიანებს, აღმოუჩინოს მათ დამოუკიდებელი ფინანსური რჩევა და დაეხმაროს 
საკუთარი კომპენსაციის იმგვარად ინვესტირებაში, რაც მათ კეთილდღეობას 
ხანგძლივ პერსპექტივაში გაამჯობესებს და თავიდან ააცილებს კომპენსაციის 
თანხების დაუფიქრებელი ხარჯვით გამოწვეულ საყოფაცხოვრებო დანახარჯებს და 
გაკოტრებას. 
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7.3.3 მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური საქმიანობის 
გაუმჯობესებისათვის 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მხარს დაუჭერს კოოპერატივების შექმნას, რომლებიც 
ჩაატარებენ ტექნიკურ ტრენინგს, მიაწოდებენ ნედლეულსა და მომსახურებას (მაგ. 
ვეტერინარულ მომსახურებას), რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში სასოფლო-
სამეურნეო წარმოებისა და გასაყიდი პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესებას 
შეუწყობს ხელს. კოოპერატივების მიერ განხორციელებული საქმიანობები მოიცავს 
შემდეგს: 

 სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, მათ შორის, საქონლის მოშენება; მეფუტკრეობა 
და თაფლის წარმოება, 

 ხილის და თხილის წარმოება და გადამუშავება; 

 თევზის მეურნეობა (დასახლების ახლოს და არა ნენსკრაზე კაშხლის წყალსაცავში) 

დაინიშნება სათათბირო-საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც დაზარალებულ 
ადამიანებთან ერთად განსაზღვრავს მათი მიმდინარე ეკონომიკური საქმიანობების 
გაუმჯობესების საშუალებებს და პროექტი დააფინანსებს ამ ზომების 
განხორციელებას. 

7.3.4 მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული წყაროს 
განვითარებისათვის საჭირო ინიციატივებში 
დაზარალებულ ადამიანებს შესაძლებლობა მიეცემათ განავითარონ შემოსავლის 
ალტერნატიული წყაროები. ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო დაეხმარება მათ შემოსავლის 
მომტანი ალტერნატიული, მდგრადი საქმიანობების შემუშავებასა და 
განხორციელებაში. სათათბირო-საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც მიმდინარე 
ეკონომიკური საქმიანობების გაუმჯობესებისათვის შეირჩევა, ამ ამოცანასაც 
განახორციელებს.  თემებისათვის დამატებითი სარგებლის უზრუნველსაყოფად, 
პროექტი ამ საქმიანობას მხარს დაუჭერს არა როგორც შემსუბუქების ზომების, 
არამედ როგორც თემების საინვესტიციო გეგმის ნაწილს, რომელიც წარმოადგენს 
პროქტის მიერ განსაზღვრულ სარგებლის განაწილების მექანიზმს (იხ. თავი 8 - 
ESMP). 

7.3.5 დახმარება მიწის საკუთრების დაკანონებაში 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების უმეტესობა ფლობს დაურეგისტრირებელ 
მიწას. LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
განხორციელებისას, და იმ შემთხვევებში, როდესაც დაზარალებულ საოჯახო 
მეურნეობებს შესაბამისი დოკუმენტაცია გააჩნიათ, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო დაეხმარება 
მათ მიწის დარეგისტრირებაში,  საჭიროების შემთხვევაში მეურნეობებს ტექნიკური 
დახმარებით უზრუნველყოფს, რომელიც საჭიროა რეგისტრაციის ხარჯის 
გადასახდელად (მიწის როგორც დროებითი, ასევე მუდმივად დაკარგვის 
შემთხვევაში). მიწის ყველა იმ ნაკვეთის შემთხვევაში, რომლის დაკანონებაც 
შესაძლებელია, დაზიანებული მიწა მთლიანად დარეგისტრირდება. მიწის 
დაუზიანებელი ნაწილი ან დროებითად დაზიანებული ნაწილი დარეგისტრირდება 
მფლობელის სახელზე, ხოლო მუდმივად დაკარგული ნაწილი დარეგისტრირდება 
კომპანიის სახელზე ან სახელმწიფოს მფლობელობაში. 
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7.3.6 დაუზიანებელ საძოვრებამდე მისასვლელი ბილიკების 
მდგომარეობის გაუმჯობესება (რემონტი) 
ქვემო მემულის საძოვრის დაკარგვით დაზარალებულმა ადამიანებმა განმარტეს, 
რომ მათ ხელი მიუწვდებათ სხვა საძოვრებზე. ასევე განმარტეს, რომ ისინი 
შეძლებდნენ თივის მოსავლის გაუმჯობესებას ამ საძოვრებამდე მისასვლელი გზის 
რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. მისასვლელ გზებზე მანქანა ვერ მოძრაობს, ამიტომ, 
მოსახლეობას სათიბებიდან თივა ვერ გამოაქვს. სათიბები მდებარეობს მდინარე 
მემულის მაღლა და მათ შკვანდირის და ზედა მემულის სათიბებად მოიხსენიებენ. 

პროექტი გაარემონტებს მისასვლელ გზებს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მასზე 
მანქანის ტარება, და საშუალებას მისცემს დაზარალებულ მოსახლეობას გაზარდოს 
შკვანდირის და ზედა მემულის სათიბებში შეგროვებული თივის რაოდენობა. 

გზა შეკეთდება კაშხლის მთავარი მშენებლობის საწყის ეტაპზე, რათა ნაწილობრივ 
შემცირდეს მშენებლობის პერიოდში ქვემო მემულის საძოვრის დაკარგვით 
გამოწვეული ზარალი.   

7.3.7 დროებით ნაგებობებზე დაკარგული საძოვრის აღდგენა 
EPC კონტრაქტორი აღადგენს მშენებლობისათვის გამოყენებულ მიწას მის 
პირვანდელ მდგომარეობამდე. ყველა საძოვარი აღდგება შესაძლებლობის 
ფარგლებში. 

7.3.8 ნახირის გასატარებელი გზა, რომელიც გვერდს უვლის 
წყალსაცავს 
პროექტი შეისწავლის ნახირის გასატარებელი გზის მდგომარეობას ნენსკრას ხეობის 
ჩრდილოეთ ნაწილამდე ხელმისაწვდომობის აღსადგენად. აღნიშნული 
შესაძლებლობას მისცემს მაჩლიჭალას საძოვრის დაკარგვით დაზარალებულ 
საოჯახო მეურნეობებს აღადგინონ ხელმისაწვდომობა მაზრაჭალას საძოვარზე, 
რომელიც მომავალი წყალსაცავის ზემოთ მდებარეობს. პროექტი ჩართავს შესაბამის 
სამინისტროებს და მესტიის მუნიციპალიტეტს გზის ოფიციალურ 
მფლობელობასთან, მის სტატუსთან, ხელმისაწვდომობასთან და რემონტთან 
დაკავშირებით. აღნიშნული ზომა არა მხოლოდ საარსებო საშუალების აღდგენის 
ღონისძიებას წარმოადგენს, არამედ ასევე წარმოადგენს გვერდითი ზემოქმედების 
შემსუბუქების ზომას, როგორც ეს ტომ 3-შია (სოციალური ზემოქმედების შეფასება) 
მოცემული. მისი ბიუჯეტი ჩართულია გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 
გეგმაში და არ არის მოცემული მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენისამ გეგმაში (LALRP). 
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7.4 საარსებო წყაროების აღდგენა უკიდურესად 
დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის 

7.4.1 მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის ხელმისაწვდომი ზომები 
უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის საარსებო წყაროების 
აღდგენის იმ ზომების გარდა, რომლებიც აღწერილია შემდგომ ქვე-თავებში, 
უკიდურესად დაზარალებული საოჯახომეურნეობები სარგებელს მიიღებენ ყველა 
იმ ზომით, რომელიც ხელმისაწვდომია მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის (აღწერილია თავში 7.3). 

7.4.2 დახმარება მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების 
განვითარებაში 
მიზანი: მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების განვითარება. ზომების ორი 
სხვადასხვა პაკეტი განხორციელდება: ხანმოკლე ზომები და გრძელვადიანი ზომები 
(აღწერილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 32). 

ცხრილი  32 დახმარება მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების განვითარებაში 
ხანმოკლე/ 
გრძელვადიანი  

ზომები 

ხანმოკლე სასუქით მომარაგება, რაც ფურაჟის არსებული მოსავალის გაზრდის საშუალებას 
იძლევა. 
2016 წლის ოქტომბერში ჩატარებულ, დეტალურ ინტერვიუებზე დაყრდნობით,  
საშუალოდ, დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის ფურაჟის მოყვანა ხდება 0.8 
ჰა მიწაზე, რომელიც, როგორც წესი, მდებარეობს საოჯახო მეურნეობის სახლის 
მახლობლად. თითოეული საოჯახო მეურნეობა მომარაგდება 80 კგ სასუქით, რაც მათ 
საშუალებას მისცემს 30%-ით გაზარდონ ფურაჟის წარმოება და ჰექტარზე 4 ტონამდე 
მშრალი მასალა მოიყვანონ. მოსალოდნელია, რომ ფურაჟის მოსავლის მატება 
მხოლოდ ნაწილობრივ აანაზღაურებს უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობების საძოვრის დაკარგვით გამოწვეულ მუდმივ ზარალს. მაჩლიჭალას 
დაკარგვით, ისევე როგორც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობით 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებს, ფურაჟის მოსავლის გაზრდა საშუალებას არ 
მისცემს დამატებითი ზომების გარეშე ხანგძლივ პერსპექტივაში შეინარჩუნონ 
მსხვილი საქონლის თავდაპირველი რაოდენობა. თუმცა, ფურაჟის წარმოების გაზრდა 
სოციალური მნიშვნელობის ამოცანაა და ხელს შეუწყობს საოჯახო მეურნეობების 
მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობის შემცირების მინიმიზაციას. 

გრძელვადიანი მაღალი ნაყოფიერების მქონე თივის თესლის მიწოდება, სწრაფად მზარდი სახეობები, 
რაც დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს ხანგძლივ პერსპექტივაში საშუალებას 
მისცემს გააუმჯობესონ სათიბებზე თივის წარმოება (დასახლებულ პუნქტებსა და 
ზაფხულის საძოვრებზე). 

გრძელვადიანი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ტექნიკური ტრენინგის 
ჩატარება ფურაჟის მდგრადი წარმოების განვითარებისათვის. 
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7.4.3 დახმარება თხილის მოყვანასა და გაყიდვაში 
ნენსკრას ხეობაში თხილი უკვე იწარმოება. ზომა მოიცავს დახმარებას, რომელიც 
დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს საშუალებას მისცემს განავითარონ თხილის 
წარმოება - რაც ზოგიერთი მათგანისათვის ახალი საქმიანობაა. თხილი შეიძლება 
გაიყიდოს და ამდენად, დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის 
პოტენციურ წყაროს წარმოადგენს. საქართველომ სოფლიოში თხილის მეხუთე 
უმსხვილესი მწარმოებელია. თხილი საქართველოდან გასული ექპორტის სრული 
მოცულობის 8 პროცენტს შეადგენს. 2015 წელს, ზუგდიდში გაიხსნა თხილის 
გადამუშავების ქარხანა, რომელიც დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებიდან 
დაახლოებით 30 კმ-ში მდებარეობს. მისი წლიური წარმადობა 300 ტონა 
დამუშავებული თხილია.  

თხილის ხეები, როგორც წესი, დარგვიდან ოთხ წელიწადში ისხამს ნაყოფს და 
ჰექტარზე მოსალოდნელი მოსავალია 1.200 კგ თხილი, რომელიც მომდევნო წლებში 
უფრო გაიზრდება. მაქსიმალური მოსავლის მიღება ჩვეულებისამებრ ხდება 
დარგვიდან 10 წელიწადში. ნედლი თხილის ღირებულება (დაუმუშავებელი) 
დღეისათვის 6 ლარია და შესაბამისად, წლიური შემოსავლები (საოპერაციო 
ხარჯების გამოკლებამდე) თხილის ხეების პლანტაციის ერთი ჰექტარიდან 7.200 
ლარია. ჩატარდება ინვესტიციისა და საოპერაციო ხარჯების დეტალური ანალიზი 
მიწის ნაკვეთის დასადგენად, რომელზეც ოჯახებს თხილის მოყვანა შეეძლებათ. 

დახმარება მოიცავს შემდეგს: 

 თხილის ნერგების შეძენა და პროგრამაში მონაწილე საოჯახო 
მეურნეობებისათვის დარიგება. 

 ხეების დარგვაში დახმარება. ძირები ჩაიყრება მიწის გამოუყენებელ ნაწილებში, 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სახლების ირგვლივ და 
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისათვის დროებითად გამოყენებულ 
ადგილებში მათი აღდგენის შემდეგ. 

 თუკი ეს შესაძლებელია, ხელისუფლებასთან მოხდება შეთანხმების მიღწევა 
თხილის ხეების დასარგავი მიწის გამოსაყოფად. ასევე მოხდება იმ მიწის 
გამოყენების შესაძლებლობის განხილვა, რომელიც ხეებისაგან გაიწმინდა და 
წარსულში ხე-ტყის დამზადების საქმიანობები მიმდინარეობდა. 

 დარგვამდე მიწის მოსამზადებელი სამუშაოების და ნერგების დარგვისათვის 
გაწეული შრომითი მომსახურეობის ანაზღაურება. 

პროგრამით მოსარგებლე საოჯახო მეურნეობები ხეებს ოთხი წლის განმავლობაში 
მოუვლიან, რაც აუცილებელია მოსავლის მისაღებად. მოსავლის მიღების შემდეგ 
მოახდენენ მოსავლის აღებას, რაც სავარაუდოდ ხელით მოხდება და არ იქნება 
მექანიზირებული პროცესი. 

7.4.4 დახმარება მეფუტკრეობის განვითარებასა და თაფლის 
გაყიდვაში 
ზომა მოიცავს დახმარებას მეფუტკრეობისა და თაფლის წარმოების 
განვითარებისათვის. თაფლის წარმოება ტექნიკური თავისებურებით გამოირჩევა და 
შედეგები დამოკიდებულია კლიმატზე და ჭირვეულობით გამოირჩევა. უფრო 
მეტიც, სანიტარული ასპექტი მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალ 
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დაავადებას შეუძლია გავლენა იქონიოს საფუტკრეზე. ეს საქმიანობა შეიძლება 
განხორციელდეს როგორც კაცების, ასევე ქალების მიერ. 

მეფუტკრეობა შეიძლება განვითარდეს მიწის მცირე მონაკვეთზე და თაფლის 
გაყიდვა მოიტანს საოჯახო მეურნეობებისათვის შემოსავალს. ნენსკრასა და ნაკრას 
ხეობაში, მრავალ საოჯახო მეურნეობას უკვე ჰყავს ფუტკრები და ყიდის თაფლს (იხ. 
ანგარიშის ტომი 3 - სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება). თუმცა, 
მეფუტკრეობა მოითხოვს გარკვეულ სპეციალურ ცოდნას და თაფლის წარმოება 
წლიდან წლამდე მერყეობს. 

ჩატარდება ინვესტიციებისა და ოპერირების ხარჯების დეტალური ანალიზი 
თითოეული დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის საჭირო სკების 
რაოდენობის დასადგენად. მაგრამ, პირველადი ჩვენების მიხედვით, 20 სკას 
შეუძლია მოგვცეს 300 კგ თაფლი, რომლის ღირებულებაც 3.600 ლარია 
(მხედველობაში არ მიიღება საოპერაციო ხარჯები). 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ გაწეული დახმარება მოიცავს შემდეგს: 

 ფუტკრების, სკების და თაფლის დასამზადებელი მოწყობილობის შეძენა და 
მიტანა (დამწიფების აპარატი, ექსტრაქტორი) 

 პროფილაქტიკური მკურნალობა ჩატარდება პირველი სამი წლის განმავლობაში 
ფუტკრის დაავადებებისაგან დასაცავად;  

 მეფუტკრეობისა და თაფლის წარმოების შესახებ ტრენინგის ორგანიზება. 

7.4.5 დახმარება მებაღეობის განვითარებაში 
ზომა მოიცავს საოჯახო მეურნეობების დახმარებას ბოსტნეული მოიყვანონ 
სათბურებში, რომელიც გარდა საოჯახო მოხმარებისა შესაძლოა გაიყიდოს 
ადგილობრივ მოსახლეობაზე და კაშხლის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროცესში ჩართულ ადამიანებზე. მებოსტნეობა არ მოითხოვს მიწის შესყიდვას  და 
ბაღი შესაძლოა გაშენდეს დაზარალებული მეურნეობის სახლის გარშემო. 
ინვესტიციის დაბრუნების დრო მოკლეა, ვინაიდან ბოსტნეული, რომელიც 
გაზაფხულზე ითესება, მოიწევა წლის შემდეგ პერიოდებში. 

ჩატარდება ინვესტიციებისა და ოპერირების ხარჯების, მათ შორის წყლისა და 
გათბობის ენერგიის საჭიროების, დეტალური ანალიზი, თითოეული 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის აუცილებელი სათბურის მოცულობის 
დასადგენად. მაგრამ, პირველადი ჩვენების მიხედვით, 200 მ2 გაშენებულ სათბურზე 
შესაძლებელია პომიდვრის, ბადრიჯნის, კიტრისა და ლობიოს მოყვანა. შემოსავალი 
წელიწადში 3.800 ლარია (მხედველობაში არ მიიღება საოპერაციო ხარჯები). 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ გაწეული დახმარება მოიცავს შემდეგს: 

 სათბურის მასალების შესყიდვა და მიტანა; 

 პირველი წლის მოსავლისათვის აუცილებელი თესლების მიტანა; 

 შესაფერისი მექანიზირებული მოწყობილობის მიტანა, რომელსაც საოჯახო 
მეურნეობები ერთობლივად გამოიყენებენ. 
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8 ინსტიტუციური მექანიზმები 

მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის პროცესის მართვა მოხდება 
საქართველოს მთავრობისა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ. 

 მიწის შესყიდვის პროცესის მართვა საქართველოს მთავრობისა და ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროს მიერ ერთობლივად მოხდება. 

 საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები განხორციელდება ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდროს მიერ.  

ძირითადი დოკუმენტები, რომლებიც ადგენენ პასუხისმგებლობას მიწის 
შესყიდვისათვის საქართველოს სამთავრობო ორგანიზაციებსა და ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდროს შორის: 

 განხორციელების დოკუმენტი, რომელიც გაფორმდა საქართველოს მთავრობისა 
და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შორის და რომელიც თარიღდება 2015 წლის 31 
აგვისტოთი და განახლდა 2017 წელს. დოკუმენტი აყალიბებს თითოეული მხარის 
ვალდებულებებს პროექტის განხორციელების მთელი პერიოდის განმავლობაში, 
მათ შორის მიწის შესყიდვის პროცესისათვის. 

 2016 წლის 01 თებერვლის ბრძანება #94, რომელიც ნიშნავს ენერგეტიკის 
სამინისტროსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს საქართველოს 
მთავრობის სახელით აღასრულოს შეთანხმების ხელშეკრულების 
ვალდებულებები, რომლებიც მიწის შესყიდვასთანაა დაკავშირებული. 
ბრძანება ასევე ანიჭებს უფლებამოსილებას საპარტნიორო ფონდს მოახდინოს 
მიწის შესყიდვის პროცესთან დაკავშირებული საქმიანობის მართვა და 
მონიტორინგი. ამდენად, საპარტნიორო ფონდი წარმოადგენს საოპერაციო, 
სამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მიწის შესყიდვის პროცესს ნენსკრას 
ჰესისათვის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროთან ერთად განახორციელებს. 

8.1 პროექტსა და საქართველოს მთავრობას შორის 
გაფორმებული მიწის შესყიდვის 
ხელშეკრულება 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა და საქართველოს მთავრობის ურთიერთობა მიწის შესყიდვის 
პროცესისათვის გაფორმებულია 2015 წლის 31 აგვისტოს ხელმოწერილ 
განხორციელების ხელშეკრულებაში და შემდეგში მდგომარეობს: 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მოამზადებს და წარუდგენს საქართველოს მთავრობის 
ანგარიშს მიწის შესახებ, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი ნენსკრას 
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციისთვის 
საჭირო მიწის ყველა ნაკვეთი. 

 საქართველოს მთავრობა განიხილავს ანგარიშს მიწის შესახებ და უთანხმოების 
არარსებობის შემთხვევაში, დაამტკიცებს ანგარიშს. 
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 საქართველოს მთავრობა შეიძენს საკუთრების უფლებას ნებისმიერ კერძო მიწაზე, 
რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსათვის საჭირო მიწის ნაწილია და გადასაცემს მას  
საკუთრების უფლებას, რომელიც მოქმედია და თავისუფალია 
ვალდებულებებისაგან. 

 საქართველოს მთავრობა ანიჭებს უფლებას ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა აშენოს 
სახელმწიფო მიწაზე, რომელიც არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს ფაგლებში 
ვერ გადაეცემა ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს. 

 როდესაც მიწის ეფექტური ან დელეგირებული გადაცემის მტკიცებულება 
მიღებულია, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აანაზღაურებს საქართველოს მთავრობის მიერ, 
მიწის შესყიდვის და გადაცემისათვის აუცილებელ და გაღებულ ყველა ხარჯსა 
და დანახარჯს.   

2016 წელს გამოცემული #95 ბრძანებულება აკონკრეტებს, რომ: 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და ენერგეტიკის სამინისტრომ უნდა 
გამოავლინოს კერძო და სახელმიწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები 
ნენსკრას ხეობაში, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის არეალში. 
საპარტნიორო ფონდმა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ უნდა ჩაატაროს მიწის კვლევა და 
გაატაროს ამ ამოცანის მისაღწევად აუცილებელი ყველა ზომა. 

 საპარტნიორო ფონდმა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ უნდა განახორციელოს ყველა 
საქმიანობა, რომელიც საჭიროა: 1. კერძო საკუთრებაში არსებულ, დაზარალებულ 
მიწის ნაკვეთებზე უფლებების დარეგისტრირებისათვის და 2. კერძო 
საკუთრებაში არსებულ, დაზარალებულ მიწის ნაკვეთის კომერციული 
ღირებულების დადგენისათვის შესაფერისი სტანდარტების, მათ შორის, 
დამფინანსებლების მოთხოვნების, მხედველობაში მიღებით. 

 საპარნიორო ფონდმა უნდა შეიძინოს კერძო საკუთრებაში არსებული, 
დაზარალებული მიწის ნაკვეთები.  ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აუნაზღაურებს 
საპარტნიორო ფონდს ამ ხარჯებს განხორციელების ხელშეკრულების მუხლების 
შესაბამისად. ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გადასცეს ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს 
შესყიდული მიწის ნაკვეთების გამოყენების უფლება. 

8.2 საოპერაციო მიდგომა დამფინანსებლების 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის მისაღწევად 
განხორციელების ხელშეკრულება არ აკეთებს მინიშნებას იძულებითი 
გადაადგილების შესახებ დამფინანსებლების პოლიტიკის გათვალისწინების შესახებ. 
ბრძანება #95 მოიცავს ამგვარ მინიშნებას. ამიტომ, საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდრო აყალიბებს მიდგომას მიწის შესყიდვის პროცესებისადმი, რომელიც 
თანხვედრაშია დამფინანსებლების პოლიტიკასთან (იხ. თავი 2.4-ში მოცემული 
ძირითადი პრინციპები). იგი აკონკრეტებს ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს და საქართველოს 
სამთავრობო ორგანიზაციების როლს მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის 
პროცესების თითოეულ ეტაპზე. აღნიშნული მიდგომა აღწერილია ქვემოთ. 

ვინაიდან არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი იმისათვის, რათა საქართველოს 
მთავრობამ გასცეს კომპენსაცია დაურეგისტრირებელი მიწის დაკარგვისათვის, 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მიწის შესყიდვის პროცესი ანსხვავებს 
მიწის მფლობელობის ორ სახეობას: 
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 მიწა, რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია და რომელიც მოიცავს 
რეგისტრირებულ მიწას, ასევე მიწას, რომელიც შეიძლება დაკანონდეს მიწის 
ტრადიციული მფლობელის სახელზე არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს 
ფარგლებში. 

 მიწა, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი 
თემის მიერ გამოყენებულ მიწას, რომელიც არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს 
ფარგლებში ვერ დარეგისტრირდება ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული 
გამოყენების უფლების მქონე მიმღებზე და/ან კოლექტიურ ჩვეულებით ქონებად. 

მიწის ტრადიციული მფლობელები წახალისდებიან და საჭიროების შემთხვევაში, 
კომპენსაციის მიღებამდე, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მფლობელებს მატერიალურ-
ტექნიკურ დახმარებას აღმოუჩენს დაზიანებული მიწის ნაკვეთების მათ სახელზე 
გაფორმებაში. 

ნაბიჯ-ნაბიჯმიდგომა, რომელიც საჭიროა დაზარალებული მიწის ნაკვეთების 
საზღვრების დადგენისათვის (დაკანონებადი ან რომელთა დაკანონებაც 
შეუძლებელია) და კომპენსაციის გადახდისათვის, მოცემულია ცხრილში 33. ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდრო ჩაერთვება მიწის შესყიდვის ყველა ეტაპზე, რათა უზრუნველყოს 
დამფინანსებლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება.   

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მოამზადებს ძირითად დოკუმენტებს (ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი კომპენსაციის პაკეტზე, კომპენსაციის შეთანხმება ან ყიდვა–გაყიდვის 
ხელშეკრულება). 

დამფინანსებლების მოთხოვნების მიხედვით, პროექტი მიწაზე მფლობელობას იძენს 
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაზარალებულ მოსახლეობას გადაუხდის კომპენსაციას. 
როგორც ეს ცხრილში 33-ია მოცემული, დაგვიანების თავიდან ასაცილებლად 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის შეთანხმებული კომპენსაციის 
გადახდა მოხდება პირდაპირ ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ. ასევე,  ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო 
აიღებს სრულ პასუხისმგებლობას საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების 
განხორციელებაზე. 

ყველა სახის მიწა, რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია და რომელიც დროებითი 
მიზნებისათვის იქნება გამოყენებული, დარეგისტრირდება და მოხდება მისი 
დაქირავება. ასეთი მიწები გამოიყენება მშენებლობის პერიოდისათვის, რომლის 
დასრულების შემდეგაც EPC კონტრაქტორი აღადგენს მიწას და უკან დაუბრუნებს 
მფლობელს. 
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ცხრილი  33 ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდგომა მიწის შესყიდვისადმი (დაკანონებადი ან იმგვარი მიწისადმი, რომლის 
დაკანონებაც/ლეგალიზება შეუძლებელია) 

მიდგომა  მიწისადმი,, რომლის  დაკანონებაც  შესაძლებელია  მიდგომა  მიწისადმი,, რომლის  დაკანონნებაც შშეუძლებელია 

ნაბიჯი 1: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და საპარტნიორო ფონდი აყალიბებს რეგისტრაციის სამუშაო ჯგუფს 
ნაბიჯი 2: რეგისტრაციის სამუშაო ჯგუფი ათანხმებს დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან დაზარალებული მიწის ნაკვეთების ფართობსა და საზღვრებს და ადგენს მიწის 
სტატუსს (დაკანონებადი ან რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია) 

ნაბიჯი 3: თუკი დაზიანებული მიწის ნაკვეთები ჯერ-ჯერობით დაურეგისტრირებელია, ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდრო დაეხმარება დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებს რეგისტრაციისათვის 
აუცილებელი დოკუმენტების მოგროვებაში. ამისათვის, სპეციალისტ-კონსულტანტი შეიძლება 
გახდეს საჭირო. 

ნაბიჯი სამი:  მოლაპარაკებების გუნდი აწარმოებს მოლაპარაკებებს მიწის ნაკვეთების შეძენის 
კომპენსაციის პაკეტთან დაკავშირებით დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან, და ადგენს 
მხარეთა მიერ ხელმოწერილ  ურთიერთგაგების მემორანდუმს13. ურთიერთგაგების 
მემორანდუმში ჩამოთვლილია მიწის დაკავების შედეგად დაზარალებული ყველა დანაკარგი 
(აქტივი და ქონება), აგრეთვე (i) მოლაპარაკებული კომპენსაციის ოდენობა თითოეული 
დაზარალებულ კერძო მიწის ნაკვეთის, აქტივებისა და ქონებისთვის, და (ii) გადახდაზე 
პასუხისმგებელი ორგანიზაცია. 
კოლექტიურად გამოყენებული საძოვრების მიწისთვის კომპენსაციის გაცემა ნაღდი ფულით არ 
მოხდება. უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო საშუალებების აღდგენა, მათ შორის გარდამავალ 
პერიოდში ფურაჟის მიწოდება (იხილეთ ნაწილი 7).  
მნიშვნელოვნად და მძიმედ დაზარალებულ ოჯახებისთვის, ურთიერთგაგების მემორანდუმში 
ასევე მითითებული იქნება პროექტის მიერ შემოთავაზებული საარსებო წყაროს აღდგენის პაკეტი 

ნაბიჯი 4: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მხარს დაუჭერს და საჭიროების შემთხვევაში, მატერიალურ-
ტექნიკურ დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებს, საჯარო 
რეესტრის განყოფილებაში სარეგისტრაციო საბუთების წარსადგენად. პარალელურად, 
საპარტნიორო ფონდი მოითხოვს ენერგეტიკისა და ეკონომიკის სამინისტროებისაგან დაამყარონ 
კომუნიკაცია საჯარო რეესტრის განყოფილებასთან და გამოხატონ დაზარალებული მიწის 
ნაკვეთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის 
პოზიცია, რომ არ გააჩნიათ წინააღმდეგობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. 

 

ნაბიჯი 5: დაზარალებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრის განყოფილებაში. 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აწარმოებს მონიტორინგს www.napr.gov.ge ვებ-გვერდის მეშვეობით. 

 

ნაბიჯი 6: მოლაპარაკების გუნდი ახდენს მოლაპარაკებას დაზარალებულ ტრადიციულ 
მფლობელებთან მიწის შესყიდვის კომპენსაციის პაკეტის თაობაზე და ადგენს ურთიერთგაგების 
მემორანდუმს14, რომელსაც მხარეები ხელს მოაწერენ. ურთიერთგაგების მემორანდუმი აღწერს 
ყველა დანაკარგს (აქტივები და ქონება), რომელიც პროექტის მიერ მიწის გამოყენების პროცესში 
ზარალდება, ასევე (1) თითოეული დაზარალებული აქტივისა და ქონებისათვის შეთანხმებულ 
კომპენსაციის ოდენობას; და (2)  გადახდაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებას, თუკი დანაკარგი 
მდებარეობს მიწაზე, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია (იხ. მიდგომა მიწისადმი, რომლის 
დაკანონებაც შეუძლებელია). მნიშვნელოვნად და უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის, ურთიერთგაგების მემორანდუმი ასევე განსაზღვრავს პროექტის მიერ 
შეთავაზებული საარსებო წყაროების აღდგენის ზომების პაკეტს. 

 

                                                           
13 ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნიმუში მოყვანილია დანართში 6 
14 იგივე 
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ნაბიჯი 7: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ამზადებს ყიდვა–გაყიდვისა 
ხელშეკრულების ფორმას, რომელშიც მოცემულია მიწის შესყიდვის თანხა დაკანონებად მიწაზე 
გამოვლენილი ზარალისათვის. 

ნაბიჯი 4: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო ამზადებს კომპენსაციის ხელშეკრულების ფორმას, რომელშიც 
მოცემულია მიწის შესყიდვის თანხა არადაკანონებადი მიწაზე გამოვლენილი ზარალისათვის. 

ნაბიჯი 8: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელები ხელს 
აწერენ/აფორმებენ ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებას. 

ნაბიჯი 5: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელები ხელს 
აწერენ/აფორმებენ კომპენსაციის ხელშეკრულებას. 

ნაბიჯი 9: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო გასცემს გადახდის ინსტრუქციას ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროს, რომელსაც თან დაურთავს ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებას. 
 

 

ნაბიჯი 10: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო გადარიცხავს თანხას დაზარალებული ტრადიციული 
მფლობელების საბანკო ანგარისზე და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელებისაგან 
გადახდის მიღების დამადასტურებელ საბუთს იღებს. 

ნაბიჯი 6: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო გადარიცხავს თანხას დაზარალებული ტრადიციული 
მფლობელების საბანკო ანგარისზე და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელებისაგან 
გადახდის მიღების დამადასტურებელ საბუთს იღებს. 

ნაბიჯი 11. ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შეუძლია მიუთითოს EPC კონტრაქტორს დაიწყოს სამუშაოების 
განხორციელება. 
 

ნაბიჯი 7: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტომ პროცესის დაწყებამდე უნდა გადასცემს 
მშენებლობის უფლება. ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შეუძლია Salini-ს მისცეს მითითება სამუშაოების 
დასაწყებად.  

ნაბიჯი 12: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო გადასცემს ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის 
ყოველი ნაკვეთის მფლობელობას, რომელიც პროექტის მიწის გამოყენების პროცესით მუდმივად 
ზიანდება. 
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8.3 ვალდებულება   

8.3.1 ბლოკ-სქემა 

A მიწის შესყიდვის პროცესი 

შემდეგ გვერდზე მოცემული ნახაზი 14 აღწერს დაწესებულებებს, რომლებიც 
ჩართული იქნება მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმაში 
(LALRP) მიწის შესყიდვის ოთხი ძირითადი პროცესის მეშვეობით: 

 ინსტიტუალიზაცია, რომლის მიხედვითაც ხდება სამთავრობო ორგანიზაციებისა 
და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს განყოფილებების დანიშნვა, რესურსების დაქირავება და 
ვალდებულებების ფორმალიზება. 

 მიწის რეგისტრაცია კომპენსაციის გაცემამდე: დაზარალებული მიწის ნაკვეთების 
მფლობელების/მომხმარებლების და მიწის საზღვრების დადგენა, 
ლეგალიზებული მიწის რეგისტრირება ტრადიციულ მფლობელზე და 
არალეგალიზებადი მიწის სახელმწიფოზე რეგისტრირება. 

 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობასა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შორის 
მოლაპარაკება მიწის დანაკარგის კომპენსაციის დონის შესახებ. ხელი მოეწერება 
შემდეგ ხელშეკრულებებს: 1. ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულება სახელმწიფო 
ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და მიწისმფლობელს შორის, თუკი მიწა 
დარეგისტრირებულია მფლობელის სახელზე ან (2) კომპენსაციის 
ხელშეკრულება ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს და მიწის მფლობელს შორის, თუკი მიწა 
დარეგისტრირებულია მფლობელის სახელზე. 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ თანხის გადახდა. 

თითოეული დაწესებულების როლი აღწერილია ქვემოთ მოცემულ ქვე-თავებში. 

დაზარალებული პირის (AP) თვალსაზრისით პროცესის განმარტება მოცემულია 
ნახაზზე 15 გვერდზე 151. 

B საარსებო საშუალების აღდგენა 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო იღებს სრულ პასუხისმგებლობას განახორციელოს მე-7 და მე-9.2 
თავებში აღწერილი, საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები. 

8.3.2 საქართველოს მთავრობა 
საქართველოს მთავრობას იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდროსათვის სამართლებრივი ხელმისაწვდომობა მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციისთვის საჭირო მიწაზე. როგორც ეს თავ 8.1.-შია მოცემული,  ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროს მიეცემა კერძო მიწაზე სამართლებრივი ხელმისაწდვომობა (1) ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროსათვის კერძო მიწების შეძენილი მფლობელობის გადაცემით; (2) ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროს მიეცემა უფლება აწარმოოს მშენებლობა სახელმწიფო მიწაზე, 
რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მფლობელობაში ვერ გადაეცემა. საქართველოს 
ენერგეტიკის სამინისტრო და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო 
ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო წარმოაადგენენ სამთავრობო 
ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ ამოცანის აღსრულებისათვის შეირჩა. 
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ამ ვალდებულების შესრულება გადაეცემა საპარტნიორო ფონდს. საპარტნიორო 
ფონდი დანიშნავს მიწის შესყიდვის მენეჯერს, რომელიც უხელმძღვანელებს 
საქმიანობათა კოორდინირებას შემდეგ ორგანიზაციებთან: 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსთან დაზიანებული მიწის ნაკვეთების გამოსავლენად, 
დაზიანებულია აქტივებისა და ქონების ინვენტარიზაციისა და დაზარალებულ 
საოჯახო მეურნეობებთან კერძო მიწების ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებაზე 
მოლაპარაკებების საწარმოებლად.  

 სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან კერძო მიწის ნაკვეთების 
შესაძენად და სახელმწიფოს სახელზე არსებული სახელმწიფო მიწების 
რეგისტრაციისათვის. 

 ეკონომიკის სამინისტროსთან, მიწის შესყიდვის პროცესის მონიტორინგისათვის. 
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ნახ. 14 მიწის შესყიდვის პროცესის ბლოკ-სქემა



JSC Nenskra Hydro - Nenskra HPP – Land Acquisition and Livelihood Restoration Plan 

DISCLOSURE AUTHORIZED - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017  

Figure 15 – Land acquisition process from an affected person point of view 

 

 

NASP issue the land title for legalizable land
Payment of compensation, and purchase of registered  land 

(bank transfer)
start of assistance and livelihood restoration activities by JSCNH Social Team

Signature of a compensation agreement between the Resettlement Unit and the Affected Persons,
For registered of legalizable land, signature of a Sale and Purchase agreement

Once agreement is reached, preparation  of a compensation agreement by the Resettlement Unit.
For registered of legalizable land, a Sale and Purchase agreement is prepared.

Negotiation of the compensation package betwenn the resettlement unit and the affected persons

after the valuation of land and affected assets is completed, the Resettlement unit comes back to the affected persons to 
propose compensation package and livelihood retsoration option

If land plot is not registered and can be registered, the Resettlement unit contacts NASP on behalf of the affected persons to 
register the land plot

Census, socioeconomic survey and asset inventory
(Resettlement unit and consultants visit the Affected persons, and conduct the surveys with its them)

Cut-off date disclosed, annoucement of census, socioeconomic survey and asset inventory
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8.3.3  ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებელია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებასა და მონიტორინგზე. კერძოდ, ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებელია შემდეგზე: 

 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) და 
შედეგების დამფინანსებლების პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

 მიწის ანგარიშის მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა, 
რომელშიც გამოვლენილია და აღწერილია ყველა მიწის ნაკვეთი, რომლის 
შესყიდვაც მოხდება პროექტის განმავლობაში; 

 საპარტნიორო ფონდის დახმარება მიწის შესყიდვის პროცესის ზოგად მართვაში, 
მათ შორის: 

- მიწის დაზარალებულ მფლობელებთან უფლებებისა და 
კომპენსაციის პაკეტების შესახებ მოლაპარაკების წარმოება; 

- სპეციალისტ-კონსულტანტების დაქირავება ტრენინგების 
ჩასატარებლად. 

 მიწის დაზარალებული ტრადიციული მფლობელების დახმარება მიწის 
ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურების გასავლელად; მათ შორის, 
სარეგისტრაციო პროცესის ფინანსური ღირებულების სრული დაფარვა. 

 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან მიწის შესყიდვის შესახებ ყველა  
ურთიერთდამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულებების დაფინანსება.  

 გასაჩივრების მექანიზმის ჩამოყალიბება და მონიტორინგი; 

 ყველა სახის პროცესის, ხელშეკრულებებისა და საჩივრების დოკუმენტირება, 
როგორც მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 
ნაწილის განხორციელება. 

 დამოუკიდებელი, გარე, მონიტორინგის კონსულტანტისა და დასრულების 
ეტაპზე გარე აუდიტის დაქირავება. 

 დამფინანსებლებისათვის ანგარიშგება (როგორც ეს მე-12 თავშია მოცემული). 

 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)  
განახლება პროექტის იმ კომპონენტების ზემოქმედებასთან დაკავშირებული 
საკითხების მოსაგვარებლად, რომლებიც მოცემული გეგმის (LALRP) მომზადების 
დროისათვის ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული (ნაკრას გზის რემონტი, 110 კვ 
ელექტროენერგიის  გადამცემი ხაზი, ელექტრომომარაგების ხაზი, 
ჰიდროელექტროსადგურთან ნარჩენების განთავსების უბნები).  

 დაზარალებულ მოსახლეობასთან ერთად მე-7 თავში აღწერილი საარსებო 
საშუალებების აღდგენის საქმიანობების განსაზღვრა და განხორციელება. 

 EPC კონტრაქტორის მიერ კონტრაქტის შესრულების მართვა მშენებლობისას 
გამოყენებული დროებითი ადგილების აღდგენასთან და შესაძლებლობის 
ფარგლებში, საძოვრებად გარდაქმნასთან დაკავშირებით. 
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ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციების განხორციელებისათვის, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო 
მოახდენს სოციალური გუნდის ნაწილის მობილიზებას, რომელიც მიწის შესყიდვისა 
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებაზე იქნება 
პასუხისმგებელი. ინფორმაცია ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს გარემოსდაცვითი და სოციალური 
გუნდის შესახებ მოცემულია ტომში 8: ESMP. გუნდის წევრები, რომლებიც ახდენენ 
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 
განხორციელებას, ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 34. 
 

ცხრილი  34 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)  
განხორციელებაზე. 
წევრი  პასუხისმგებლობა  მიწის  შესყიდვისა  და  საარსებო   

სსაშუალებების ააღდგენის  გეგმის  (LALRP) გგანხორციელებაში 

მთავარი ოპერაციული 
სპეციალისტი 

პოზიცია დაფუძნებულია თბილისში, უძღვება ურთიერთობებს საქართველოს 
მთავრობასთან და საპარტნიორო ფონდთან. პასუხისმგებელია დაზარალებულ 
საოჯახო მეურნეობებთან მოლაპარაკებების წარმოებაზე. 

გარემოსდაცვითი და 
სოციალური საკითხების 
მენეჯერი 

პოზიცია დაფუძნებულია თბილისში, ხელმძღვანელობს გუნდის დანარჩენი 
წევრების მიერ მოთხოვნილი და მობილიზებული რესურსების მართვას. ზოგად 
ხელმძღვანელობას უწევს სოციალურ გუნდს დამფინანსებლების მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებასთან  
დაკავშირებით. ამზადებს ანგარიშებს დამფინანსებლებისათვის. 

სოციალური მენეჯერი პოზიცია მუდმივად დაფუძნებულია სოფელ ჭუბერში.  
ხელმძღვანელობს მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
(LALRP) ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობების კოორდინაციასა და 
ზედამხედველობას ორივე ხეობაში და მუნიციპალიტეტისა და რაიონის დონეზე.  
პასუხისმგებელია საარსებო წყაროების აღდგენის ღონისძიებების განხორციელებასა 
და მონიტორინგზე. 

მიწის შესყიდვის და 
კომპენსაციის მოხელე 

პოზიცია მუდმივად დაფუძნებულია სოფელ ჭუბერში.  
პასუხისმგებელია მიწის ნაკვეთების საზღვრების  
დადგენაზე, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან  
ურთიერთობაზე, ყველა დოკუმენტის მომზადებსა და  
გაფორმებაზე, რომელიც აუცილებელია მოლაპარაკებებისა და ტრანზაქციების 
მხარდასაჭერად და მიწის დაკარგვასთან დაკავშირებული საჩივრების მართვაზე.  

მიწის შესყიდვისა დ 
ასაარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის (LALRP)  
მონაცემთა ბაზის მენეჯერი 

პოზიცია დაფუძნებულია თბილისში 
 ხელმძღვანელობს მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP) მონაცემთა ბაზისა და საჩივრების მონაცემთა ბაზის განახლებასა 
და მართვას. 

მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის (LALRP)  
სპეციალისტები და საარსებო 
საშუალებების აღდგენი 
სპროგრამის ტექნიკური 
პარტნიორები 

დაქირავება შემდეგი კონკრეტული ამოცანების შესასრულებლად: 
 დახმარება მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებებისაღდგენისგეგმის 

(LALRP) განახლებაში: დახმარება შემდეგ საქმიანობებში: აღწერა, 
ღირებულების განსაზღვრა, დაგეგმვა და ანგარიშგება; 

 დამფინანსებლების პოლიტიკის შესრულებაზე რჩევის მიცემა; 
 საარსებო საშუალებების აღდგენის კონკრეტული საქმიანობების 

განსაზღვრა და განხორციელება, მაგალითად, მესაქონლეობის და 
სოფლის მეურნეობის მდგრადი ტექნიკა. 

 სოციო-ეკონომიკური კვლევების ჩასატარებლად, საჭიროების 
შემთხვევაში მოხდება მკვლევარების დამატებით დაქირავება. 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
სპეციალისტები 

პოზიცია მუდმივად დაფუძნებულია სოფელ ჭუბერში.  
ხელმძღვანელობს საზოგადოებასთან და თემებთან ურთიერთობას. 
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8.3.4 განსახლების განყოფილება 
საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აყალიბებენ განსახლების 
განყოფილებას, რომელიც შედგება შემდეგი წევრებისაგან: 

 საპარტნიორო ფონდის მიწის შესყიდვის მენეჯერი. 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს გუნდი, რომელიც მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებას ხელმძღვანელობს (იხ. 
ცხრილი 34), რომელსაც მართავს გარემოსდაცვითი და სოციალური 
ზემოქმედების უფროსი ოფიცერი. 

განსახლების განყოფილება წარმოადგენს მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განმახორციელებელ ორგანოს. იგი 
წარმოადგენს პროექტსა და დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს შორის 
მოლაპარაკებების წარმოების ოფიციალურ დაწესებულებას. მისი როლია: 

 მიწის შესყიდვაში ჩართულ სხვა სამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის 
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან ურთიერთობა (ტრადიციული 
მფლობელების სახელზე არსებული ან სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 
მიწების რეგისტრაცია) და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო (ყიდვა-
გაყიდვის ხელშეკრულება). 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსათვის, ენერგეტიკის სამინისტროსათვის, ეკონომიკის 
სამინისტროსათვის და ადგილობრივი თემებისათვის ანგარიშის წარდგენა. 

 კომპენსაციის გადახდის მართვა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
საქმიანობების განხორციელება.  

8.3.5 რეგისტრირების სამუშაო ჯგუფი 
სამუშაო ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან: 

 მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი; 

 საპარტნიორო ფონდისა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენელი; 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს ადგილობრივი განყოფილება; 

 ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელი; 

 ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი.  

რეგისტრირების სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა მიაღწიოს შეთანხმებას მიწის 
დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან მიწის ნაკვეთების საზღვრებისა და 
პროექტის ფარგლებში დაზიანებული ტერიტორიის შესახებ. მას ხელმძღვანელობს 
განსახლების განყოფილება (საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო) და აწყობს 
შეხვედრებს, საჭიროების შემთხვევაში, დაზიანებული მიწის ჩვეულებით 
სამართალზე დაფუძნებული მფლობელის დადგენის ხელშეწყობის მიზნით. 
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8.3.6 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს ეკონომიკის სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში არსებულ სამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის მიზანია: 

 აღასრულოს საქართველოს მთავრობის მიწის უფლებებთან დაკავშირებული 
ვალდებულებები 2015 წლის 31 აგვისტოს, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსთან 
ხელმოწერილი განხორციელების შეთანხმების საფუძველზე; 

 რეგისტრაციის სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა, რათა მიაღწიოს შეთანხმებას 
მიწის დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან მიწის ნაკვეთების 
საზღვრებისა და პროექტის ფარგლებში დაზიანებული ტერიტორიის შესახებ.  

 კერძო მიწის ნაკვეთების შესყიდვა, რომლებიც პროექტის განხორციელების 
არეალში მდებარეობს და მათი ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსათვის გადაცემა; 

 დაარეგისტრიროს სახელმწიფოს სახელზე არსებული მიწა საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოში, რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს ვერ გადაეცემა. 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს ცენტრალურ 
დაწესებულებას, რომელიც ადგილობრივად ზუგდიდშია წარმოდგენილი. 

8.3.7 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს იუსტიციის სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში არსებულ სახელმწიფო დაწესებულებას, რომელიც მიწის 
მფლობელობის რეგისტრაციას ხელმძღვანელობს. საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტო რეგისტრაციის რაიონული ოფისი წარმოადგენს რაიონის დონეზე 
მომუშავე საჯარო დაწესებულებას, რომელსაც გააჩნია უფლებამოსილება 
განახორციელოს განმცხადებლების სახელზე მიწის რეგისტრაცია კანონიერი 
მფლობელების მიერ წარმოდგენილი სააპლიკაციო დოკუმენტებზე დაყრდნობით 
(პროექტით დაზარალებული პირები, რომლებიც ფლობენ დოკუმენტებს, მაგრამ 
მფლობელობა არ გაფორმებულა და რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს). 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის თანამრომლები: 

 თანამშრომლებენ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
(LALRP) სამუშაო ჯგუფებთან, და ეხმარებიან მათ საარქივო დოკუმენტების 
მოძიებაში, განსაზღვრავენ პროექტით დაზარალებული პირების ქონების 
რეგისტრაციის სტატუსს. 

 მიიღებენ და დაარეგისტრირებენ მიწის ნაკვეთების ქონებრივ უფლებებს, 
რომლებიც დადასტურებულია საკუთრების უფლებების აღიარების კომისიის 
მიერ; 

 დაარეგისტრირებს მიწის კომპენსაციის ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს 
აწერენ: პროექტით დაზარალებული პირები, სოფელში მესტიის 
მუნიციპალიტეტის და საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები; 

 ახდენს გადახდას დაზარალებული ადამიანებისათვის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსაგან 
ფონდების მიღების შემდეგ. 
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8.3.8 საკუთრების უფლების აღიარების კომისია 
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 
(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 
შესახებ (2007) საქართველოს კანონის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ შექმნა 
საკუთრების უფლების აღიარების კომისია რაიონულ დონეზე არაკანონიერ 
მფლობელებზე საკუთრების უფლების აღიარებისათვის, რაც 
რეგისტრირებისათვისაა აუცილებელი.  საკუთრების უფლების აღიარების კომისია 
ამოწმებს და ამტკიცებს რეგისტრაციაზე საკუთრების განცხადებას საჯარო რეესტრის 
ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, იხ. 
ზემოთ). საკუთრების უფლების აღიარების კომისია ამტკიცებს განცხადებებს 
პროექტით დაზარალებულ მხოლოდ იმ პირებისგან, რომელთა მიწა არ არის 
დარეგისტრირებული, მაგრამ წარმოადგენს საცხოვრებელ ან სასოფლო-სამეურნეო 
მიწის ნაკვეთს საცხოვრებელი ნაკვეთის მომიჯნავედ (მიწის არაკანონიერი 
მფლობელები - განმარტება საქართველოს ნორმების მიხედვით) 

8.3.9 მოლაპარაკების გუნდი 
მოლაპარაკების გუნდი შედგება შემდეგი წევრებისაგან: 

 საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო (განსახლების განყოფილება) 

 ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელი (დამკვირვებელი) 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივი განყოფილება კერძო 
მიწებზე მოლაპარაკების საწარმოებლად. 

მოლაპარაკების გუნდი აწარმოებს მოლაპარაკებას დაზარალებულ ტრადიციულ 
მფლობელთან პროექტის საქმიანობებით გამოწვეული დაკარგული მიწის შესაძენ 
ფასზე, მიწისა და აქტივების ფასებზე. მოლაპარაკების გუნდი შეთანხმებას ახდენს 
მიწის დაკარგვით უკიდურასად და მნიშვნელოვნად დაზარალებულ საოჯახო 
მეურნეობებთან საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების პრინციპების შესახებ. 

8.3.10 კონსულტანტები 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ მოამზდა მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმა (LALRP), რომელიც გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი 
კვლევების ნაწილია. ამ სამუშაოს შესასრულებლად, გაფორმდა ხელშეკრულება 
დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომელიც ჩაერთო მიწის 
შესყიდვის პროცესში, განსახლების კვლევასა და დოკუმენტაციის, მათ შორის, 
აღწერის, სოციო-ეკონომიკური კვლევის, ზარალის ინვენტარიზაციის, მიწისა და 
აქტივების ღირებულების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულების დადგენის 
პროცესში.   

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 
განახლებისათვის (პროექტის შემდეგი კომპონენტებისათვის: ნაკრას გზის რემონტი, 
ჰიდროელექტროსადგურთან ნარჩენების განთავსების უბნები, ან 110 კვ 
ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზი), გაფორმდება ხელშეკრულება მსგავს, 
დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომლის ფუნქციაც იქნება 
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განსახლების განყოფილების, მიწის კვლევების, აღწერის, ზარალის 
ინვენტარიზაციასა და ღირებულების დადგენაში დახმარებაა. 

მონიტორინგის დამოუკიდებელი (გარე) ორგანიზაცია დაინიშნა მიწის შესყიდვისა 
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელების 
ზედამხედველობისა და ნახევარი წლის შესრულების ანგარიშების მოსამზადებლად; 

გარე აუდიტორი დაინიშნა დასრულების ეტაპზე გარე აუდიტის ჩასატარებლად. 

8.3.11 (ქართული) სასამართლო 
(საქართველოს) სასამართლო წარმოადგენს მიმართვის ბოლო ინსტანციას მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 
განხორციელებასთან არსებული საკითხებისა და პრეტენზიებისათვის. იმ 
შემთხვევაში, თუკი, განსახლების განყოფილება და მიწის დაზარალებული 
მფლობელი ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას კერძო საკუთრები სშესყიდვის შესახებ, 
ენერგეტიკის სამინისტრომ, არსებულ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, შესაძლოა 
გამოიყენოს ექსპოროპრიაციის უფლებამოსილება და ეკონომიკის სამინისტროს 
მეშვეობით მიმართოს სასამართლოს ექსპოროპრიაციის მოთხოვნით. აღწერილი 
პროცედურის დამტკიცებისა და განხორციელების შემდეგ, სახელმწიფო ქონების 
ეროვნული სააგენტო მიიღებს ამ ქონებას სასამართლოს მიერ ექსპროპრიატორის 
უფლების მინიჭების შემდეგ. 

უფრო მეტიც, იმ შემთხვევებში, როდესაც მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებისა და კომპენსაციის 
შესახებ საჩივრები და უკმაყოფილება არ გადაწყდება მე-11 თავში აღწერილი 
გასაჩივრების მექანიზმის მეშვეობით, პროექტით დაზარალებულ პირებს შეუძლიათ 
მიმართონ სასამართლოს როგორც ბოლო ინსტანციის დაწესებულებას. სასამართლოს 
გადაწყვეტილება საბოლოოა და უნდა აღსრულდეს. 

8.3.12 დამფინანსებლები 
დროდადრო პროექტის ზედამხედველობის გარდა, დამფინანსებლები შეისწავლიან 
და დაამტკიცებენ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმას 
(LALRP) და მის განახლებულ ვარიანტებს, ისევე როგორც შიდა და გარე 
მონიტორინგის ანგარიშებს, და ასევე შიდა, დასრულების ანგარიშს და გარე აუდიტს. 
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9 მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის 
(LALRP) განხორციელება 

9.1 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის (LALRP) სამუშაოები 

9.1.1 მიმოხილვა და არსებული მდგომარეობა 
მოცემული ანგარიშის დაწერის მომენტისთვის, მიწის შესყიდვის პროცესი 
მიმდინარეობს და შეიძლება  შემდეგი პუნქტების შეჯამება: 

 ჰიდროელექტროსადგური: ყველა დაზარალებულმა ოჯახმა ხელი მოაწერა 
ურთიერთგაგების მემორანდუმს (MoU) JSCNH-თან ერთად (დანართი 6-ში 
წარმოდგენილი შაბლონი). მიმდინარეობს ფორმალური შეთანხმებების 
ხელმოწერა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების მხრიდან და 
რეგისტრირებადი მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. კომპენსაციების გადახდა 
დაიწყო იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდა. 

 მომსახურე პერსონალის სოფელი: მიწის შეძენის პროცესი დასრულებულია 
და  კომპენსაცია გადახდილია. 

 ნენსკრას გზა: დადგინდა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები, 
საკადასტრო აზომვა დასრულებულია, მიწის კვლევა დასრულებულია და 
აქტივების ინვენტარიზაცია დასრულებულია. თუმცა, მშენებლობის 
პერიოდში ზემოქმედების და შეწუხების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, 
2017 წლის სექტემბერში შესწავლილი იყო გზის ალტერნატიული 
მარშრუტები. განხილული ვარიანტები იყო შემოვლითი გზა ლარი–ლარის 
გვერდის ავლით ან ალტერნატიული მარშრუტით ნენსკრას მარჯვენა 
სანაპიროზე. აქედან გამომდინარე, არ იყო გაფორმებული "ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი", არ დაწყებულა მოლაპარაკებები საოჯახო მეურნეობებთან და 
არ დაწყებულა მიწის რეგისტრაცია. მომდევნო ნაბიჯები გადაიდგმება, როცა 
ნენსკრის გზის საბოლოო მარშრუტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 
იქნება მიღებული. 

 კაშხლის ტერიტორია: ყველა დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობამ ხელი 
მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს JSCNH-სთან. კომპენსაცია 
ნაგებობებისთვის გადახდილია. JSCNH-სა და საქართველოს მთავრობას 
შორის გაფორმდა მშენებლობის ნებართვის ხელშეკრულება ყველა მიწის 
ნაკვეთზე. 

 წყალსაცავის ტერიტორია: ნაგებობებისთვის კომპენსაცია გადახდილია. 
მიწის შესყიდვის პროცესი არ დაწყებულა. 
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9.1.2 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP) ფარგლებში განხორციელებული 
საქმიანობების გრაფიკი 
მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის, დაზარალებულ პირებთან 
მოლაპარაკებების წარმოების, უფლებების მინიჭების და საკომპენსაციო პაკეტების 
განხორციელების და მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
(LALRP) განხორციელების მონიტორინგის მოსამზადებლად და 
განსახორციელებლად საჭირო ნაბიჯები და სამუშაოები ჩამოთვლილია ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში 35. 

საქმიანობათა გრაფიკი მოცემულია განტის სქემის მეშვეობით ნახაზებზე 17 და 18.  
განტის სქემა აჩვენებს პროექტის სხვადასხვა კომპონენტების დაგეგმვასა და 
განხორციელების სტატუსს. 

ცხრილი  35 მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალების აღდგენის განხორციელების 
საქმიანობები 
ნაბი
ჯჯი 

მოქმედება  ვალდებულებბა სტატუსი  (სსექტემბერი 
22017) და  დრო  

ა. მიწის შესყიდვის მომზადება 

ა1 მიწის მოთხოვნების იდენტიფიკაცია ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

დასრულდა იმ 
კომპონენტებისთვის, 
რომლებითვისაც მიწის 
საჭიროება 
განსაზღვრულია. ჯერ 
დასასრულებელია იმ 
კომპონენტებისთვის, 
რომლებიც 
პროექტირების 
სტადიაშია  
(იხილეთ ნაწილი 1.1.5) 

ა2 ზემოქმედების გამოვლენა ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

ა3 მიწის ანგარიშის გამოცემა, მათ შორის დამფინანსებლების 
პოლიტიკასთან შესაბამისობის ვალდებულება. 

განსახლების 
განყოფილება 

ა4 მიწის ანგარიშის დამტკიცება, მათ შორის, 
დამფინანსებლების პოლიტიკასთან შესაბამისობის 
ვალდებულება. 

საქართველოს 
მთავრობა 

ა5 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 
ორგანიზაციის დანიშვნა საქართველოს მთავრობის 
სახელით (საპარტნიორო ფონდი) 

საქართველოს 
მთავრობა 
(საპარტნიორო 
ფონდი) 

შესრულდა 

ბ. განსახლებისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის დაგეგმვა 
 

ბ1 ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის და დაზარალებული 
ადამიანებისთვის ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

დასრულდა იმ 
კომპონენტებისთვის, 
რომლებითვისაც მიწის 
საჭიროება 
განსაზღვრულია. ჯერ 
დასასრულებელია იმ 
კომპონენტებისთვის, 
რომლებიც 
პროექტირების 
სტადიაშია  
(იხილეთ ნაწილი 1.1.5) 

ბ2 ყველა ტექნიკური შესაძლებლობის და სამშენებლო 
მეთოდის შესწავლა დეტალური დიზაინის მომზადების 
პროცესში ფიზიკური და ეკონომიკური გადაადგილების 
შესამცირებლად. 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

ბ3 აღწერა და აქტივების შეფასებa განსახლების 
განყოფილება + 
ადგილობრივი 
ხელისუფლება 

ბ4 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP) მომზადება 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

ბ5 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს განსახლების განოფილების 
თანამშრომლების დაქირავება 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

შესრულდა 

ბ6 საჩივრების განხილვის სისტემის შემუშავება და 
გამოქვეყნება 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

დასრულდება 2017 
წლის ოქტომბერში 
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ნაბი
ჯჯი 

მოქმედება  ვალდებულებბა სტატუსი  (სსექტემბერი 
22017) და  დრო  

ბ7 დაზარალებული ადამიანების სიის გამოკვრა სოფელ 
ჭუბერისა დ ანაკის სოფლის ადმინისტრაციის შენობებზე 
 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო CLOS + 
მესტიის 
მუნიცილაპიტე
ტის 
ადგილობრივი 
წარმომადგენლე
ბი 

დასრულდა 2017 წლის 
მარტში, იმ 
კომპონენტებისთვის, 
რომელთათვისაც 
განსაზღვრულია მიწის 
მოთხოვნები 

ბ8 მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელო - 
GLAC: საინფორმაციო ბროშურა მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) მოკლე 
მიმოხილვია თემების წევრებისათვის წარსადგენად. 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

2017 წლის ნოემბერი 

ბ9 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP)  სამუშაო ვარიანტის განსაჯაროება 
ინტერნეტის მეშვეობით და ნენსკრას და ნაკრას ხეობებში. 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

დასრულებულია 
(მარტი-აგვისტო 2017 
წ.) 

ბ10 
ბ12 
 
 
ბ11  

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP)  საბოლოო გეგმა, მათ შორის 
განსაჯაროების შედეგები დამტკიცდა დამფინანსებლების 
მიერ. 
 
LALRP-ის დანართები, იმ კომპონენტებისთვის, რომლებიც 
არ არის განსაზღვრული 2017 წლის სექტემბერში 
(საბოლოო თარიღი, მიწის გამოკვლევები და 
დაზარალებული აქტივების ინვენტარიზაცია, სოციალურ-
ეკონომიკური კვლევისა და ზემოქმედების შეფასება,  
LALRP-ის დამატებების შედგენა) 
 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 
 
 
ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 
 

ნოემბერი2017 
 
 
 
განხორციელდება 
ეტაპობრივად 2017 
წლის ნოემბრიდან 2018 
წლის მარტამდე 
(ნარჩენების 
განთავსების უბნები 
ჰიდროელექტროსად–
გურთან, ნენსკრას  
გზის განახლების 
საბოლოო დიზაინი 
(საჭიროების 
შემთხვევაში), 
ელექტრომომარაგების 
ხაზები, ნაკრას გზის 
განახლება) 

გ. მოლაპარაკებების დასრულება დაზარალებულ ადამიანებთან 

გ1 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობების ჩართულობა 
კომპენსაციასა და საარსებო საშუალებების სტრატეგიაზე 
შეთანხმების მისაღწევად. (როგორც აღწერილია ნაწილში 
6.4).  
ყველა შესაბამისი უფლებამოსილება/სარგებელი, უნდა 
გაცნობილი იყოს პროექტით დაზარალებული 
ადამიანებისთვის მოლაპარაკების პროცესის დაწყებამდე). 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები შეძლებენ 
კითხვების დასმას მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)  მომზადებისას 
გაკეთებულ შეფასებებთან დაკავშირებით და პროექტის 
მიერ შეთავაზებულ საარსებო საშუალებების აღდგენის 
ზომებთან დაკავშირებით. პროექტით დაზარალებულ 
პირებთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, განსახლების 
განყოფილება აფორმებს ურთიერთგაგების მემორანდუმს 
საკომპენსაციო პაკეტის ან მიწის ფასის შესახებ. 
 

მოლაპარაკების 
გუნდი 

დასრულებულია 
ჰიდროელექტროსად–
გურისთვის. 
მიმდინარეობს 
ნენსკრას კაშხლისა და 
წყალსაცავის 
ტერიტორიებზე. 
შეჩერებულია ნენსკრას 
გზის განახლებისთვის 
 
ნაკრას 
წყალმიმღებისათვის: 
2017 წლის ნოემბრიდან 
2018 წლის მარტამდე 

გ2 დაკანონებადი და არადაკანონებადი მიწის შესყიდვა (იხ. 
თავი 9) 

სახელმწიფო 
ქონების 
ეროვნული 
სააგენტო,  
ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 
 

მიმდინარეობს 
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მოქმედება  ვალდებულებბა სტატუსი  (სსექტემბერი 
22017) და  დრო  

გ3 იმ კომპონენტებისათვის საჭირო ტერიტორიების 
განსაზღვრა, რომლებიც 2017 წლის სექტემბრისთვის არ 
იყო განსაზღვრული (ელექტროგადამცემი ხაზები, ნაკრას 
გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სამშენებლო ბანაკის 
მშენებლობა და ნარჩენების განთავსების უბანი 
ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე). განსაზღვრა 
მოხდება თემებთან მჭიდრო კონსულტაციების 
საფუძველზე. კონკრეტული ამოცანაა, თავიდან იქნას 
აცილებული ფიზიკური გადაადგილება და მინიმუმამდე 
შემცირდეს საარსებო საშუალებებზე არასასურველი 
ზემოქმედების შედეგები. 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

2017  წლის 
ოქტომბრიდან 
დეკემბრამდე  

გ4 LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის განახლება, მისი ხელშეკრულებებთან 
ინტეგრირება და შეთანხმებული ღირებულებებისა და 
უფლებების დოკუმენტში ასახვა. 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

2017 წლის სექტემბერი-
დეკემბერი 

გ5 
 
 
 
 
 
 
 
 
გ6 

თუკი ვერ მოხდება შეთანხმების მიღწევა, ენერგეტიკის 
სამინისტრო იწყებს ექსპროპრიაციის პროცესს. 
 
 
 
 
 
 
 
LALRP-ის დანართები კომპონენტებისათვის, რომლებიც არ 
არის განსაზღვრული 2017 წლის ნოემბერში (საბოლოო 
ვადა, მიწის გამოკვლევა და დაზარალებული აქტივების 
ინვენტარიზაცია, სოციალურ-ეკონომიკური კვლევისა და 
ზემოქმედების შეფასება, LALRP დანართის დაწერა, 
დაზარალებული პირებისთვის გაცნობა, განხილვა და 
მოწონება დამფინანსებლების მხრიდან). 
 
 

ენერგეტიკის 
სამინისტრო და 
ეკონომიკის 
სამინისტრო 
 
 
 
 
 
ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ვერ 
მოხერხდება 
შეთანხმების მიღწევა, 
მოხდება ეტაპობრივი 
განხორციელება 2017 
წლის ნოემბრიდან 
სხვადასხვა 
კომპონენტისთვის 
 
განხორციელდება 
ეტაპობრივად 2018 
წლის იანვრიდან 
მაისის ჩათვლით 
(ნარჩენების 
განთავსების უბნები 
ჰიდროელექტროსად–
გურთან, ნენსკრას  
გზის განახლება  
(საჭიროების 
შემთხვევაში), 
ელექტრომომარაგების 
ხაზები, ნაკრას გზის 
განახლება) 

დ. საარსებოსაშუალებებისაღდგენისზომებისგანხორციელება 

დ1 LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის სპეციალისტებისა და ტექნიკური 
პარტნიორების დანიშვნა საარსებო საშუალებების 
აღდგენის პროგრამისათვის.  საარსებო საშუალებების 
აღდგენის კონკრეტული საქმიანობების განსაზღვრა და 
განხორციელება, მაგალითად, მესაქონლეობის და სოფლის 
მეურნეობის მდგრადი ტექნიკა. დაინიშნება 
საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც დაზარალებულ 
ადამიანებთან ერთად განსაზღვრავს მათი მიმდინარე 
ეკონომიკური საქმიანობების გაუმჯობესებისა და 
შემოსავლის ალტერნატიული წყაროების განვითარების 
საშუალებებს. 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

2018 წლის იანვარი 

დ2 ფურაჟის გარდამავალ პერიოდში მიწოდება (საძოვრების 
დაკარგვა) 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

დაიწყება 2018 წლის 
ივნისიდან 

დ3 აქტივობები მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის: 

 შეღავათიანი დაქირავება და უნარ-ჩვევების 
სწავლება/ტრენინგი; 

 დახმარება მიღებული ფინანსური კომპენსაციის 
მართვაში; 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

–დახმარება მიღებული 
ფინანსური 
კომპენსაციის 
მართვაში დაიწყო 2017 
წლის ივნისში 
– დახმარება მიწის 
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მოქმედება  ვალდებულებბა სტატუსი  (სსექტემბერი 
22017) და  დრო  

 მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური 
საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის; 

 მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული 
წყაროს განვითარებისათვის საჭირო 
ინიციატივებში; 

 დახმარება მიწის საკუთრების დაკანონებაში. 

საკუთრების 
დაკანონებაში 
მიმდინარეობს 
-მხარდაჭერა 
არსებული 
ეკონომიკური 
საქმიანობაში დაიწყება 
2018 წლის მარტში 

დ4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

აქტივობები უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის: 

 საარსებო საშუალების ადღგენის ყველა ზომა, 
რომელიც ხელმისაწვდომია მნიშვნელოვნად 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის 

 საარსებო საშუალებების აღდგენის საქმიანობების 
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის 
განხორციელება (თხილის წარმოების, 
მეფუტკრეობის, თაფლის გაყიდვის, 
მებაღეობისათვის) 

 საარსებო საშუალებების აღდგენის საქმიანობების 
განხორციელება (მასალების შესყიდვა, 
გამართვის სამუშაოები, საოჯახო მეურნეობების 
ტრენინგი, ზოგადი ტექნიკური დახმარება) 

ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

დაიწყება 2018 წლის 
მარტიდან 

ე. მონიტორინგი და ანგარიშგება 

ე1 შიდა მონიტორინგისა და კვარტალური ანგარიშები ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

პირველი შიდა 
მონიტორინგის 
ანგარიში 2017 წლის 
დეკემბერი 
ყოველთვიური 
ანგარიშები LALRP  
განხორციელების 
პირველი სამი წლის 
განმავლობაში. 
კვარტალური 
ანგარიშები LALRP  
განხორციელების 
პირველი სამი წლის 
შემდეგ და სამი წლის 
განმავლობაში 
ექსპლუატაციის 
დაწყებიდან. 

ე2 გარე მონიტორინგისა და პროექტის მიმდინარეობის ექვსი 
თვის ანგარიშები 

გარე მონიტორი ანგარიშები 6 თვეში 
ერთხელ პირველი 
საგარეო 
მონიტორინგის 
ანგარიშები 2017 წლის 
დეკემბერში, 
გრძელდება 
დასრულების აუდიტის 
ჩატარებამდე. 

ე3 დასრულების შიდა ანგარიში ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო 

ერთი ანგარიში, ბოლო 
კომპენსაციის 
გაცემიდან სამი წლის 
შემდეგ 

ე4 დასრულების გარე აუდიტი გარე აუდიტი ერთი ანგარიში, ბოლო 
კომპენსაციის 
გაცემიდან სამი წლის 
შემდეგ. --დასრულების 
შიდა ანგარიშის 
გამოცემის შემდეგ. 
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9.1.3 2017 წლის იანვარში დაწყებული საქმიანობები 
LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმის 
შედგენისათვის, 2017 წლის იანვარში შემდეგი საქმიანობები დასრულდა ან დაიწყო: 

 ინსტიტუციონალიზაცია 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა და საქართველოს მთავრობის ურთიერთობა მიწის 
შესყიდვის პროცესისათვის გაფორმებულია განხორციელების ხელშეკრულებაში, 
რომელსაც ხელი 2015 წლის 31 აგვისტოს მოეწერა. 2016 წლის 01 თებერვალს ხელი 
მოეწერა ბრძანება #95-ს. ბრძანება ნიშნავს განმახორციელებელ ორგანიზაციას 
(საპარტნიორო ფონდი) მიწის შესყიდვის პროცესის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსთან 
ერთად სამართავად (იხ. თავი 8.1.). განხორციელების ხელშეკრულება 2017 წლის 
თებერვალში განახლდა. 

 ერთობლივი მართვის პროცესის პროცედურები შეთანხმდა საპარტნიორო 
ფონდთან 2016 წლის 2 ნოემბერს.  

 მიწისრეგისტრაცია: 

 სახელმწიფო მიწის რეგისტრაცია დაიწყო 2016 წლის მე-4 კვარტალში და ეფუძნება 
2015 წლის მიწის ანგარიშს; 

 დაკანონებადი მიწისათვის. 

- ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე, დადგინდა მიწის ნაკვეთების 
საზღვრები (როგორც დაკანონებადი, ასევე იმ მიწისათვის, რომლის 
დაკანონებაც შეუძლებელია), შედგა მიწის ნაკვეთების რუკა დაზარალებული 
საოჯახო მეურნეობების მონაწილეობით (იხ. ნახ. 16, გვ. 165). პროექტის მიერ 
გაწეული დახმარება სარეგისტრაციო დოკუმენტების მოსამზადებლად 
(ნახაზები + დოკუმენტები) - 2016 წლის დეკემბერი. 

- ნენსკრას გზის რეკონსტრუქცია - ყველა დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობას ინდივიდუალურ რეჟიმში მიეწოდა ინფორმაცია რეგისტრაციის, 
დახმარების და კომპენსაციის პროცესზე - 2016 წლის 26-28 დეკემბერს. 

 საკომპენსაციო პაკეტების თაობაზე დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან 
მოლაპარაკება 

 ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მშენებლობით დაზარალებულ 
პირებთან საკომპენსაციო პაკეტზე მოლაპარაკება დაიწყო 2016 წლის დეკემბერში. 
2017 წლის მარტში შეთანხმებები მიღწეულ იქნა. 2017 წლის სექტემბერში, 
დაუკანონებელი მიწის კომპენსაცია გადახდილ იქნა და მიმდინარეობდა 
დაკანონებული მიწის რეგისტრაცია. 

 მომსახურე პერსონალის სოფელში (თითა) პროექტით დაზარალებულ პირთათვის 
კომპენსაცია სრულად იქნა გაცემული.  

 ნენსკრას კაშხლის სამშენებლო უბანზე პროექტით დაზარალებულ პირებთან 
ერთად საძოვრების დაკარგვის კომპენსაციის პაკეტების შესახებ მოლაპარაკება 
დაიწყო 2017 წლის თებერვალში და მიმდინარეობს 2017 წლის სექტემბერში. 
კომპენსაცია დაკარგული ნაგებობებისთვის (ხის ქოხები) შეთანხმებული და 
გადახდილი იქნა. 

 ნენსკრას გზაზე პროექტით დაზარალებული პირებისთვის კომპენსაციის 
პაკეტების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო და 19 კომპენსაციის ხელშეკრულება 
გაფორმდა. განიხილება გზის მარშრუტის ალტერნატიული ვარიანტები, რათა 
მინიმუმამდე შემცირდეს შეწუხება და ზემოქმედება. 
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9.2 განხორციელების გრაფიკი 
2017 და 2018 წლის განხორციელების გრაფიკი მოცემულია განტის დიაგრამის სახით 
(გვ. 166, ნახაზი 17). 

ზოგადი განრიგი მოცემულია განტის დიაგრამის სახით (გვ. 168, ნახაზი 18). 
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ნახ. 16 ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთების საზღვრები 

(როგორც დაკანონებადი, ასევე იმ მიწისათვის, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია). 
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ნახ. 17 2017 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმის განხორციელების გრაფიკი 
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ნახ. 18 საარსებო საშუალებების აღდგენის სამუშაო გეგმის გრაფიკი 
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10 ინფორმაციის გამოქვეყნება, 
კონსულტაცია და მონაწილეობა 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) 
წარმოდგენილია დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების ტომში 
8. ამ თავში წარმოდგენილი ინფორმაცია ყურადღებას ამახვილებს მიწის შესყიდვის 
პროცესში ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე, მიწის შეძენით დაზარალებულ 
ადამიანებთან კონსულტაციასა და მათ მონაწილეობაზე. 

10.1 ინფორმაციის გამოქვეყნება 
LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმა 
გარემოსდაცვითი და სოციალური პაკეტის დამატებითი მე-9 ტომია, რომელიც 
ნენკსკრას ჰესისათვის 2015-2017 წლებში მომზადდა დამფინანსებლების 
გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნების შესაბამისად. ისევე როგორც სხვა 
ტომები, LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 
ინგლისურ ენაზე დაიწერა და იგი ითაგმნა ქართულად, გეგმის 2017 წლის მარტში 
გამოქვეყნებამდე. 2017 წლის მარტ-ივნისში დაბეჭდილი ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი გახდა მესტიის მუნიციპალიტეტის ოფისში, სოფელ ჭუბერისა და 
ნაკის მოსახლეობისათვის სოფლის ადმინისტრაციის შენობებში, ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდროს საინფორმაციო ცენტრში, ისევე როგორც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს თბილისის 
ოფისში. პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრებმა გარემოსდაცვითი 
და სოციალური ინფორმაცია სვანურ ენაზე აუხსნეს ხანდაზმულ და მოწყვლად 
ადამიანებს, რომლებიც არ ფლობენ ქართულ ენას. პროექტი ყველა დაზარალებულ 
ადამიანს დაურიგებს მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს/GLAC 
(მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP-ის შეჯამება 
საზოგადოების წევრებისათვის), რომელიც წარმოადგენს საინფორმაციო ბროშურას 
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის მოკლე მონახაზისა 
და პრინციპების თემების წევრებისათვის გასაცნობად. 

ძირითადი სამშენებლო ფაზისა და ექსპლუატაციის პირველი სამი წლის 
განმავლობაში პროექტი გამოაქვეყნებს ექვსი თვის და წლიურ გეგმებს (ქართულად 
და ინგლისურად). აღნიშნული ანგარიშები საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი 
გახდება ჭუბერში მდებარე პროექტის საინფორმაციო ცენტრის, ჭუბერისა და ნაკის 
სოფლის ადმინისტრაციის შენობებში, მესტიის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციის შენობასა და პროექტის ვებ-გვერდის მეშვეობით. ანგარიშებში შევა 
ინფორმაცია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
განხორციელების და საარსებო წყაროების აღდგენის საქმიანობების მიმდინარეობის 
შესახებ. ძირითადი სამშენებლო ფაზისა და ექსპლუატაციის პერიოდში, ყოველ ექვს 
თვეში ქართულ ენაზე გამოიცემა ბიულეტენები, რომლებიც ასევე დარიგდება 
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პროექტის 
აქტივობების, მათ შორის მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად. 
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10.2 კონსულტაცია და ჩართულობის აქტივობებში 
მონაწილეობა 

10.2.1 მიმოხილვა 
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP შედგენის 
მომენტისათვისათვის, მიწის შეძენის პროცესით დაზარალებული მოსახლეობა 
ინფორმირებულ იქნა ბოლო ვადის შესახებ; ჩატარდა აქტივების ინვენტარიზაცია და 
ინფორმაცი ამის შესახებ ინდივიდუალურ რეჟიმში მიეწოდა დაზარალებულ 
საოჯახო მეურნეობებს. საინფორმაციო ფურცლები დარიგდა აქტივების 
ინვენტარიზაციისას (იხ. დანართი 3). აღწერის და აქტივების ინვენტარიზაციის 
შედეგები 2015 წლის დეკემბერში წარედგინა ჭუბერისა და ნაკის მოსახლეობას 
საჯარო ინფორმაციის გასავრცელებელ შეხვედრებზე. შეხვედრები ჩატარდა 
ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის, ასევე ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე 
საძოვრის დანაკარგით დაზარალებულ მოსახლეობასთან, რომლის მიზანიც 
ზემოქმედების მასშტაბის შესწავლა და ტექნიკურად და სოციალურად 
განხორციელებადი, საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების შემუშავება იყო. 
ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები 
ჩაერთო პროცესში, მათთან პროექტისათვის დროებით და მუდმივად 
გამოსაყენებელი მიწის ნაკვეთების შესათანხმებლად და საკომპენსაციო პაკეტების 
წარსადგენად. ეს აქტივობები აღწერილია თავში 10.2.2. და 10.2.3. 

2017 წლის სექტემბერში, ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე და მომსახურე 
პერსონალის სოფელში დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან  საკომპენსაციო 
პაკეტზე ხელმოწერა განხორციელდა. დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებისთვის 
კომპენსაციის გაცემა მიმდინარეობდა. ჩატარდა  ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის  
ტერიტორიაზე დაკარგული ნაგებობების კომპენსაციების გაცემა. ნენსკრას კაშხლისა 
და წყალსაცავის  ტერიტორიაზე და ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე საძოვრის 
დანაკარგით დაზარალებულ მოსახლეობასთან უნდა მოხდეს საარსებო 
საშუალებების აღდგენის შემოთავაზებული ზომების შეთანხმება. 

2017 წლის ნოემბრისათვის განსახორციელებელია შემდეგი აქტივობები: 

 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP საჩივრების 
განხილვის მექანიზმის განხორციელება; 

 მოწყვლად, დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან შესაბამისი შეხვედრების 
ჩატარება; 

 მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს/GLAC (მიწის შესყიდვისა 
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP  შეჯამება თემების 
წევრებისათვის) დარიგება დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის. 

 საკომპენსაციო პაკეტების განაწილება და თითოეული დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობებისათვის ინდივიდუალურად შეთავაზებული საარსებო 
საშუალებების აღდგენის პაკეტის წარდგენა ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის, 
ასევე ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე. 

 კონსულტაციები დეტალური დიზაინისთვის, რათა თავიდან ავიცილოთ ან 
მინიმუმამდე შემცირდეს ზემოქმედება. საბოლოო ვადების გამოცხადება, 
მოსახლეობის აღწერა და კვლევები მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის/LALRP განახლებისათვის ელექტროგადამცემი ხაზების, 
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ჰიდროელექტროსადგურის სამშენებლო ბანაკისა და ნარჩენების განთავსების 
ადგილების, აგრეთვე ნაკრას გზის პროექტებისათვის. 

მომავალი კონსულტაციების პროგრამა წარმოდგენილია თავში 10.3. 

10.2.2 კონსულტაციები 2017 წლის ოქტომბრამდე 
კონტაქტები პროექტით დაზარალებულ პირებთან და ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან მოიცავდა რამდენიმე შეხვედრას, ინტერვიუებს საოჯახო 
მეურნეობის სოციალური კვლევისას და აღწერისას, ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებს 
და სს ნენსკრა ჰიდროს სოციალური ჯგუფის მიერ განხორციელებული საქმიანობებს. 

2017 წლის სექტემბრისთვის პროექტით დაზარალებული პირების ჩართულობის 
საქმიანობები მოცემულია ცხრილში 36 და აღწერილია შემდგომ პარაგრაფებში. 

ცხრილი  36 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან ჩატარებული 
კონსულტაციების ქრონოლოგია 

თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

2015 
წლის 25-
26 
ოქტომბე
რი 

ელექტროსადგურ
ის, ნენსკრას გზის 
რეკონსტრუქციის
, ნენსკრას 
კაშხლისა და 
წყალსაცავის, 
ნაკრას 
წყალმიმღების 
ტერიტორიაზე 
დაზარალებული 
ადამიანები. 

 საბოლოო თარიღი 
(2015 წლის 26 
ოქტომბერი) 

 მიწის შესყიდვისას 
გათვალისწინებულ
ი პროცესი და 
ზოგადი პრინციპი 
(აღწერა, აქტივების 
ინვენტარიზაცია 
და შეფასების 
პროცესი, რომელიც 
მომდევნო დღეებში 
უნდა ჩატარდეს); 

 საინფორმაციო 
ფურცლები მიწის 
შესყიდვის შესახებ 
და ძირითადი 
პირები, რომლებსაც 
ინფორმაციისათვის 
უნდა 
დაუკავშირდეთ 
(იხ. თავი 3) 

 მიწის შესყიდვის 
გრაფიკი; 

 ერთეულის 
ფასები და 
კომპენსაციის 
განაკვეთები 

 კომპენსაცია 
ნენსკრას 
კაშხლისა და 
წყალსაცავის და 
ნაკრას 
წყალმიმღების 
ტერიტორიაზე 
საძოვრის 
დაკარგვისათვის
. 

 გზების ახლოს 
მდებარე 
სახლებზე 
ვიბრაციის 
შესაძლოზე 
გავლენა; 

 პროექტის 
ადგილობრივი 
სარგებელი. 

LALRP/ მიწის შესყიდვისა 
და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის 
გეგმა პასუხს გასცემს 
მიწის შესყიდვასთან 
დაკავშირებულ 
პრეტენზიებს/წუხილს. 
იგი მომზადება 
დამფინანსებლების 
პოლიტიკის შესაბამისად 
და საჯაროდ 
გამოქვეყნდება. 
გაიმართება შეხვედრები 
შემსუბუქების ზომების 
განსასაზღვრად. 
ჩატარდება ობიექტების 
სიძველის კვლევა; 
პროექტი დაასაქმებს 
ადგილობრივ მუშაკებს 
მაქსიმალურ დონეზე. 
თემის ინვესტირების 
პროგრამა შემუშავებულია 
(იხ. თავი 3). 
 

16  ჭუბერში, 
11 ნაკიში 
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თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

2015 
წლის 
16&17 
დეკემბერ
ი 

ჭუბერისა და 
ნაკის თემები   
(56 და 27 
მონაწილე) 

 დამატებითი 
სოციო-
ეკონომიკური 
მონაცემების 
კვლევების 
წინასწარი 
შედეგების 
პრეზენტაცია, მათ 
შორის LALRP/ მიწის 
შესყიდვისა და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის გეგმის 
ფარგლებში 
განხორციელებულ
ი აღწერისა და 
აქტივების 
ინვენტარიზაციის 
პრეზენტაცია. 

 სამშენებლო 
გრრაფიკის 
პრეზენტაცია. 

 საპრეზენტაციო 
მასალის ქართულ 
ენაზე 
მონაწილეებისათვი
ს დარიგება (იხ. 
თავი 7 - 
დაინტერესებულ 
მხარეთა 
ჩართულობის გეგმა 
(SEP)) 

 კაშხლის 
უსაფრთხოება 
და ბუნებრივი 
კატასტროფები 

 პროექტის 
ადგილობრივი 
სარგებელი 

 დასაქმების 
შესაძლებლობებ
ი 

 კლიმატის 
ცვლილება 
(იხილეთ ტომი 
7) 

 

პროექტი დაასრულებს 
დამატებითი სოციო-
ეკონომიკური 
მონაცემების კვლევებს და 
მოაწყობს საჯარო 
შეხვედრებს ყველა სახის 
ზემოქმედების, 
შემსუბუქების ზომებისა 
და ვალდებულებების 
დეტალურად 
წარსადგენად (2017 წლის 
მარტსა და ივნისში - იხ. 
თავი 7). 2015 წლის 
დეკემბერში, პროექტის 
ფარგლებში 
დაქირავებულ იქნება 
საზოგადოებასთან 
ურთიერთობების 2 
სპეციალისტი, რომლებიც 
ადგილობრივ 
მოსახლეობას მიაწოდებს 
ინფორმაციას და 
კომპანიის მოთხოვნებს 
გადასცემს. საჭიროებების 
თანამონაწილეობითი 
კვლევა ჩატარდა 2016 
წლის სექტემბერ-
ოქტომბერში და 
შემუშავდა თემების 
საინვესტიციო პროგრამა 
(იხ. თავი 3 და თავი 8). 

ჭუბერი 56   
(26 ქალი, 30 
კაცი) 
ნაკი 27  
(1 ქალი, 26 
კაცი) 

2016 
წლის 
16&17 
თებერვა
ლი 

საძოვრების 
დაკარგვით 
დაზარალებული 
ფერმერები 
(მაჩლიჭალა, 
ქვემო მემული - 
ნენსკრას 
კაშხლისა და 
წყალსაცავის 
ტერიტორიაზე, 
ლაგირი - ნაკრას 
წყალმიმღების 
ტერიტორიაზე) 

 პროექტით 
გამოწვეული 
დანაკარგის 
მაშტაბის შეფასება; 

 კომპენსაცია და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენისათვის 
შეთავაზებული 
წინასწარი 
გადაწყვეტილებები
; 

 EPCკონტრაქტორის 
ვალდებულება 
შეინარჩუნოს 
ხელმისაწვდომობა 
პროექტის მიერ 
მიწის გამოყენების 
ტერიტორის გარეთ 
მდებარე 
საძოვრებზე (ზედა 
მემული, 

 ზემოქმედება 
საერთოა 
ოჯახების 
ჯგუფებისათვის, 
ვინაიდან 
ოჯახების 
ჯგუფები 
ინაწილებენ 
ჩვეულებით 
სამართალზე 
დაფუძნებულ 
გამოყენების 
უფლებას; 

 დასაქმების 
შესაძლებლობებ
ი; 

 საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის 
ზომების 
განხორციელები
ს დროისათვის 

ჩატარდა უნარ-ჩვევების 
ინვენტარიზაცია, და 
პროექტის მიზანი იქნება 
არაკვალიფიციური 
მუშების 100%-ით 
ჭუბერისა და ნაკის 
თემებიდან დაქირავება 
(თუკი არსებობს ამგვარი 
მუშახელი). გაიმართა 
შეხვედრები საარსებო 
წყაროების აღდგენის 
ზომებისა და 
ზემოქმედების მასშტაბის 
უკეთ შესასწავლად, მათ 
შორის კოლექტიური 
ზომების (იხ. ქვემოთ). 
ნაკრას წყალმიმღებზე - 
მიწა, რომლის 
ლეგალიზება 
შესაძლებელია, 
დარეგისტრირდება და 
გაიცემა კომპენსაცია. 
 

ჭუბერი 16, 
ნაკი 17 
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თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

შკვანდირი; 
ნენსკრას კაშხალი 
და საძოვრები, 
რომლებიც ნაკრას 
წყალმიმღებზე და 
საძოვრებზე, 
კაშხლის 
ტერიტორიის 
ჩრდილოეთით 
მდებარეობს). 

აუცილებელი 
დახმარება. 

2016 
წლის 28 
თებერვა
ლი 

ჭუბერის თემი  ზოგადი 
ინფორმაცია 
პროექტის,  მათ 
შორის მიწის 
შესყიდვის შესახებ 
ელექტროგადამცემ
ი ხაზებისა და 
ნარჩენების 
განთავსების 
ადგილებისათვის. 

 ლახანის 
მოსახლეობა 
წუხდა, რომ 
პროექტის მიერ 
მიწის შესყიდვა 
მოხდებოდა 
სოფლის 
ფარგლებში 220 
კვ გადაცემის 
ხაზის 
მშენებლობისთვ
ის და 
ჰიდროელექსტრ
ო–სადგურის 
მშენებლობის 
ტერიტორიაზე 
ნარჩენების 
განთავსების 
ადგილების 
მოსაწყობად. 

პროექტის მიერ 
გაკეთებული ახსნა-
განმარტება. 
220 კვ გადაცემის ხაზის 
მშენებლობისათვის მიწის 
შესყიდვა ჩატარდება GSE-
ს მიერ დამფინანსებლების 
მოთხოვნების 
შესაბამისად. მიწის 
შესყიდვის მასშტაბი 
დღეისათვის უცნობია. 
რაც შეეხება ნარჩენების 
განთავსების ადგილებს, 
ისინი ჯერ არ 
განსაზღვრულა. 
ადგილები განისაზღვრება 
თემებთან მჭიდრო 
კონსულტაციით. 
კონკრეტული ამოცანაა, 
თავიდან იქნას 
აცილებული ფიზიკური 
გადაადგილება და 
მოხდეს საარსებო 
საშუალებებზე 
არასასურველი შედეგების 
შემცირება. იხ. თავი 4.2. 
 

150 

5.04.2016 ელექტროსადგურ
ის მშენებლობით 
დაზარალებული 
საოჯახო 
მეურნეობები, 
რომლებსაც 
ფიზიკური 
გადასახლება 
ემუქრებათ. 

 დიალოგი შესაძლო, 
დროებითი, 
ფიზიკური 
გადაადგილების 
შესახებ 
მშენებლობის 
პერიოდის 
განმავლობაში 
უსაფრთხოების 
მიზნებით. 

 დაზარალებულმ
ა საოჯახო 
მეურნეობებმა 
უარი 
განაცხადეს 
მიწის შესყიდვის 
განხილვაზე 
მანამ, სანამ 
პროექტი 
ითვალისწინებდ
აფიზიკურ 
გადაადგილებას. 

 

მომდევნო შეხვედრები 
ჩატარდა და ტექნიკური 
გადაწყვეტა მოიძებნა 
ფიზიკური გადასახლების 
თავიდან ასაცილებლად 
(იხ. ქვემოთ). 
 

6 (3 ქალი, 3 
კაცი) 

6-7.04. 
2016 

მაჩლისჭალა და 
ქვემო მემული - 
ნენსკრას 
კაშხლისა და 
წყალსაცავის 
ტერიტორიაზე, 
ლაგირი - ნაკრას 

 პროექტით 
გამოწვეული 
დანაკარგის 
მასშტაბის 
შეფასება; 

 კომპენსაცია და 

 ზემოქმედება 
საერთოა 
ოჯახების 
ჯგუფებისათვის, 
ვინაიდან 
ოჯახების 

ფურაჟის მიწოდება 
გარდამავალი 
პერიოდისათვის 
ჩართულია საარსებო 
საშუალებების აღდგენის 
პროგრამაში (იხ. თავი 7). 
შემდგომი 

ჭუბერი 16 
(მხოლოდ 
კაცები) 
ნაკი 17 
(მხოლოდ 
კაცები) 
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თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

წყალმიმღების 
ტერიტორიაზე - 
საძოვრების 
დაკარგვით 
დაზარალებული 
ფერმერები 

საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენისათვის 
შეთავაზებული 
წინასწარი 
გადაწყვეტილებები
; 

 

ჯგუფები 
ინაწილებენ 
ჩვეულებით 
სამართალზე 
დაფუძნებულ 
გამოყენების 
უფლებას; 

 საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის 
ზომების 
განხორციელები
სდროისათვის 
აუცილებელი 
დახმარება. 

 
 

კონსულტაციები 
გაიმართა 2016 წლის 
ოქტომბერში 
საარსებო საშუალებების 
აღდგენის ტექნიკურად 
და სოციალურად 
განსახორციელებელი 
ზომების გამოსავლენად. 

2016 
წლის 
ივნის-
დეკემბერ
ი 

8 შეხვედრა 
ჰიდროელექტრო–
სადგურის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
საოჯახო 
მეურნეობებთან 

 კომპენსაციის 
პრინციპების, 
მშენებლობის 
პერიოდში 
დროებითი, 
ფიზიკური 
გადაადგილების 
თავიდან აცილების 
შესახებ. 

 მშენებლობის 
პერიოდში 
გამოყენებული 
მიწის ნაკვეთების 
თანამონაწილეობი
თი გამოვლენა. 

დროებითი 
ფიზიკური 
გადაადგილების 
შესაძლებლობით 
დაზარალებულმა 
საოჯახო 
მეურნეობებმა 
უარი განაცხადეს 
მშენებლობის 
პერიოდში 
სახლების 
დატოვებაზე. 

პროექტში შეიცვალა 
ელექტროსადგურის 
მდებარეობა იმგვარად, 
რომ თავიდან ავიცილოთ 
დროებითი ფიზიკური 
გადაადგილება. 
EPC კონტრაქტორი 
განსაზღვრავს და 
განახორციელებს ზომებს, 
რომლებიც 
ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების რეჟიმის 
შენარჩუნებას 
უზრუნველყოფს 
ჰიდროელექტრო–
სადგურის ტერიტორიაზე 
მშენებლობის მთელი 
პერიოდის განმავლობაში. 

საშუალოდ 6 
(3 ქალი,  
3 კაცი) 

2016 
წლის  
12-18 
ოქტომბე
რი 

საძოვრების 
დაკარგვით 
დაზარალებული 
ფერმერები 
(მაჩლიჭალა, 
ქვემო მემული - 
ნენსკრას 
კაშხლისა და 
წყალსაცავის 
ტერიტორიაზე, 
ლაგირი - ნაკრას 
წყალმიმღების 
ტერიტორიაზე) 

 ფოკუ სჯგუფები + 
16 დეტალური, 
ინდივიდუალური 
ინტერვიუ 

 საძოვრების 
დაკარგვის 
ზემოქმედების 
შეფასება 
შემოსავალზე - 
საოჯახო 
მეურნეობის 
დონეზე. 

 საარსებო 
წყაროების 
აღდგენის 
ტექნიკურად და 
სოციალურად 
განსახორციელებე
ლი ზომების 
თანამონაწილეობი
თი გამოვლენა. 

 მოთხოვნა,რომ 
პროექტმა 
შეაკეთოს 
დაუზიანებელ 
საძოვრებამდე 
მისასვლელი,  
არსებული 
გზები 

საარსებო საშუალებების 
აღდგენის ზომები, 
რომლებიც 
დაზარალებულ 
ფერმერებთან ერთად 
ტექნიკურად და 
სოციალურად 
განხორციელებად 
ზომებად ჩაითვალა, 
ჩართულია LALRP/ მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის 
გეგმაში (იხ. თავი 10.2.3. 
და 7). 
საქონლის გვერდის 
ასავლელი გზა 
განისაზღვრება, რომელიც 
ნენსკრას წყალსაცავის 
ჩრდილოეთით მდებარე 
საძოვრებამდე 
ხელმისაწვდომობას 
უზრუნველყოფს. 
ზედა მემულისა და 

16 შეხვედრა 
ინდივიდუალ
ურ საოჯახო 
მეურნეობის 
წევრებთან, 
რომლებსაც 
ესწრებიან 
მამაკაცები და 
ქალები. 
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თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

შკვადირის საძოვრებამდე 
და ნენსკრას კაშხლამდე 
მისასვლელი გზები 
შეკეთდება. 

2016 
წლის  
26-28 
დეკემბერ
ი 
 

ნენსკრას გზის 
განახლებით 
დაზარალებული 
საოჯახო 
მეურნეობები 
 

 ინდივიდუალური 
შეხვედრები; 

 პროექტის 
გრაფიკისა და 
მიწის შესყიდვის 
პრინციპების 
შესახებ 
ინფორმაციის 
მიწოდება; 

 საკომპენსაციო 
პაკეტების 
ინდივიდუალური 
პრეზენტაცია. 

 

 კაშხლის 
უსაფრთხოება, 
ბუნებრივი 
კატასტროფები 
და 
მიკროკლიმატის 
ცვლილებები 

 

2017 წლის აპრილიდან 
ივნისამდე გაიმართება 
საჯარო შეხვედრები 
პროექტის ზემოქმედებისა 
და შემარბილებელი 
ღონისძიებების შესახებ. 
(იხილეთ ტომი 7 SEP). 
შეფასდა კაშხლის 
უსაფრთხოება და 
ბუნებრივი 
კატასტროფები და მოხდა 
ტექნიკური ზომების 
ჩართვა, რომ რისკები 
მოექცეს საერთაშორისო 
სტანდარტებით 
განსაზღვრული 
ლიმიტების ფარგლებში 
(იხ. ტომი 6 - ბუნებრივი 
კატასტროფები და 
კაშხლის უსაფრთხოება). 

შეხვედრები 
ინდივიდუალ
ურ საოჯახო 
მეურნეობის 
წევრებთან, 
რომლებსაც 
ესწრებიან 
მამაკაცები და 
ქალები. 

2016 
წლის 12 
დეკემბრი
დან 17 
დეკემბრა
მდე 
 

შეხვედრა  
ჰიდროელექტრო–
სადგურის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
პირებთან  
 

მსჯელობა 
კომპენსაციისა და 
საარსებო წყაროს 
აღდგენის შესახებ 
 

პროექტით 
დაზარალებული 
პირები არ 
ეთანხმებიან 
შემოთავაზებულ 
კომპენსაციას და 
საარსებო წყაროს 
აღდგენას 

შეთანხმდა ახალი 
შეხვედრა შემდგომი 
განხილვისა და 
შეთანხმების 
შესაძლებლობების 
გამოვლენისათვის 
 

13  
(7 ქალი,  
8 კაცი) 
 

2016 
წლის 23 
დეკემბერ
ი 
 

შეხვედრა 
მომსახურე 
პერსონალის 
სოფლის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
პირებთან (თითა) 
 

მსჯელობა 
კომპენსაციის შესახებ 
 

მსჯელობა 
კომპენსაციის 
შესახებ 
 

შემოწმდება აქტივების 
ინვენტარიზაცია 
 

1 კაცი 
 

2017 
წლის 15 
თებერვა
ლი 
 

შეხვედრა  
ჰიდროელექტრო–
სადგურის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
პირებთან  
 

აქტივების 
ინვენტარიზაციის 
შევსება და 
დეტალური 
აზომვითი კვლევის 
ჩატარება 
 

ჩატარდა საველე 
სამუშაოები 
 

პროექტით 
დაზარალებული 
პირების დასწრებით 
და მონაწილეობით  
ჩატარდა საველე 
სამუშაოები 
 

13  
(7 ქალი  
8 კაცი) 
 

2017 
წლის 17 
თებერვა
ლი 
 

შეხვედრა 
მომსახურე 
პერსონალის 
სოფლის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
პირებთან (თითა) 

 

აქტივების 
ინვენტარიზაციის 
დადასტურება და 
დეტალური 
აზომვითი კვლევის 
ჩატარება 
 

ჩატარდა საველე 
სამუშაოები 
 

პროექტით 
დაზარალებული 
პირების დასწრებით 
და მონაწილეობით  
ჩატარდა საველე 
სამუშაოები 
 

1 კაცი 
 

2017 
წლის 3 

შეხვედრა  
ჰიდროელექტრო–

ურთიერთგაგების არანაირი ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი (MoU) 

13  
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თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

და 16 
მარტი 
 

სადგურის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
პირებთან 
ურთიერთგაგების 
მემორანდუმის 
ხელმოსაწერად 
(MoU) 
 

მემორანდუმი (MoU) 
 

ხელმოწერილია 
 

(7 ქალი  
8 კაცი) 
 

2017 
წლის 3 
მარტი 
 

შეხვედრა 
მომსახურე 
პერსონალის 
სოფლის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
პირებთან (თითა) 
ურთიერთგაგების 
მემორანდუმის 
ხელმოსაწერად 
(MoU) 

ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი (MoU) 
 

არანაირი ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი (MoU) 
ხელმოწერილია 
 

3  
(1 კაცი  
2 ქალი) 
 

2017 
წლის 21 
თებერვა
ლი 
 

კაშხლის 
მშენებლობის 
ტერიტორიაზე 
დაზარალებულ 
ოჯახებთან 
შეხვედრა 

მსჯელობა 
კომპენსაციისა და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის შესახებ 
 

- პროექტით 
დაზარალებული 
პირები არ 
ეთანხმებიან 
შემოთავაზებულ 
კომპენსაციას და 
საარსებო წყაროს 
აღდგენას 
 

- კომპენსაცია 
ნაგებობის 
დანაკარგისთვის 
(ხის ქოხები) 
შეიძლება 
მიღებული იქნას, 
მაგრამ უნდა 
მოიცავდეს 
ქოხების 
თანამესაკუთრეე
ბ–საც 

- შეთანხმდა ახალი 
შეხვედრა შემდგომი 
განხილვისა და 
შეთანხმების 
შესაძლებლობების 
გამოვლენისათვის 

 
 
- ხის ქოხების 
თანამესაკუთრენიც 
გათვალისწინებულ 
იქნებიან 

 

10  
( 8 კაცი,  
2 ქალი) 
 

2017 
წლის 14 
მარტი 
 

შეხვედრა 
კაშხლის 
მშენებლობით 
დაზარალებულ 
ოჯახებთან 

მსჯელობა 
ნაგებობების (ხის 
ქოხები) 
კომპენსაციასთან 
დაკავშირებით 
 

არანაირი 
 

ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი (MoU) 
ხელმწერილია 
 

10 
(9 კაცი,  
1 ქალი) 
 

2017 
წლის 21 
მარტი 
 

კაშხლის 
მშენებლობის 
ტერიტორიაზე 
დაზარალებულ 
ოჯახებთან 
შეხვედრა, მათ 
შორის ქოხების 
თანამესაკუთ–
რეებთან 
 

მსჯელობა 
კომპენსაციისა და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის შესახებ 
 

- პროექტით 
დაზარალებული 
პირები არ 
ეთანხმებიან 
შემოთავაზებულ 
კომპენსაციას და 
საარსებო წყაროს 
აღდგენას 
- კომპენსაცია 

შეთანხმდა ახალი 
შეხვედრა შემდგომი 
განხილვისა და 
შეთანხმების 
შესაძლებლობების 
გამოვლენისათვის 
 

4 კაცი 
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თარიღი  კონსულტაციები  
ჩატარდა 

გამოქვეყნებული  
ინფორმაცია 

გამოთქმული  
პრეტენზიები/ 
წუხილები 

პროექტმა  როგორ  
მოახდინა გამოთქმული 
პრეტენზიების/ 
წუხილის  დაკმაყოფილება                         

მონაწილეები  

ნაგებობის 
დანაკარგისთვის 
(ხის ქოხები) 
შეიძლება 
მიღებული იქნას 

2017 
წლის 
აპრილი–
დან 
აგვისტო–
მდე 
 

არაფორმალური 
კონსულტაციები 
და საჩივრების 
მენეჯმენტი 
 

არაფორმალური 
კონსულტაციები და 
საჩივრების 
მენეჯმენტი 
 

- წყალსაცავის 
უბანზე მიწისა 
და საძოვრების 
დაკარგვის 
კომპენსაცია არ 
არის ჩაითვალა 
მისაღებად 
პროექტით 
დაზარალებულ 
პირების მიერ 

- ზოგიერთი 
პროექტით 
დაზარალებული 
პირი აცხადებს, 
რომ კომპენსაციის 
უფლების მქონეთა 
დასადგენად 
ჩატარებული  
აღწერა საჭიროებს 
გადასინჯვას 

მიმდინარეობს 
მოლაპარაკება  და 
მოსახლეობის აღწერისა 
და ზემოქმედების 
შეფასების განხილვა და 
დაზუსტება 
 

 

 

სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფთან ჩატარებული ოფიციალური შეხვედრები 
მოკლედაა აღწერილი მომდევნო პარაგრაფებში. 

A გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასების/ESIA ანგარიშის 
გამოქვეყნების ფარგლებში ორგანიზებული საჯარო მოსმენები 

2015 წლის ივნისში სამი საჯარო მოსმენა მოეწყო. თითო-თითო დაზარალებულ 
სოფლებში - ჭუბერში და ნაკში, და მესტიაში. პროექტის გარემოსა და სოციალურ 
სფეროზე ზემოქმედების შეფასების პროცესის ფარგლებში შეხვედრების ჩატარებას 
მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა. შეხვედრების მიზანი იყო Gamma 
Consulting Limited-ის მიერ მომზადებული პროექტის გარემოსა და სოციალურ 
სფერზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წარდგენა. შეხვედრაში 
მონაწილეობდნენ თემების, პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის,  
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს წარმომადგენლები. 

B საინფორმაციო შეხვედრები განსახლების პოლიტიკის, პრინციპებისა და 
კომპენსაციის უფლებაზე 

2015 წლის ოქტომბერში, SLR-ს მიერ ჩასატარებელი საკადასტრო და ღირებულების 
დასადგენი კვლევის დაწყებამდე, დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური 
კვლევების კონტექსტში, მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ნაკსა 
და ჭუბერში. შეხვედრების მიზანი იყო ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ საკითხებზე: 
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(i) განსახლების პოლიტიკა და პრინციპები. (ii) კომპენსაციის მიღების უფლებები, (iii) 
საჩივრებისა და პრეტენზიების მექანიზმები. და (iv) პრეტენზიებისა და შენიშნვნების 
მექანიზმები. 

C დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების წინასწარი 
დასკვნების პრეზენტაცია 

2015 წლის დეკემბერში ჩატარდა შეხვედრები დამატებითი გარემოსდაცვითი და 
სოციალური კვლევების წინასწარი დასკვნების საზოგადოებისათვის გასაცნობად. 
შეხვედრები ჩატარდა ჭუბერსა და ნაკში. განიხილეს შემდეგი საკითხები: (i) 
კვლევების ძირითადი დასკვნები, (ii) ნენსკრას ჰესისასთვის დაგეგმილი 
მშენებლობის გრაფიკი. (iii) საჯარო კონსულტაციების შემდეგი ნაბიჯები. 

D შეხვედრები დამატებითი E&S კვლევების ჩატარების დროს (2017 წლის 
მარტი-სექტემბერი) 

LALRP-ის პროექტი გამოქვეყნდა 2017 წლის მარტიდან აგვისტომდე შუალედში, 
როგორც E&S კვლევების გამოქვეყნების ნაწილი. 2017 წლის მარტიდან აგვისტომდე 
პერიოდში დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების 
განსაჯაროების ფარგლებში გაიმართა შემდეგი შეხვედრები და კონსულტაციები 
ორივე ხეობასა და თბილისში: 

 საჯარო შეხვედრები ნენსკრასა და ნაკრას ხეობაში 2017 წლის 3-დან 7 
აპრილამდე (დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების 
გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ) 

 საზოგადოებასთან საკონსულტაციო შეხვედრები არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და თბილისში მცხოვრებ 
სვანეთის მოსახლეობასთან, 2017 წლის 27 და 28 აპრილს, 

 საზოგადოებასთან საკონსულტაციო შეხვედრები ნენსკრასა და ნაკრას 
ხეობაში, 2017 წლის 1-დან 3 მაისამდე. 

 დამატებითი ფოკუს-ჯგუფები ქალების და სოციალურად დაუცველი 
ადამიანების მინაწილეობით 2017 წლის 2-დან 4 აგვისტომდე, 

 ღია კარის დღეები ჭუბერსა და ნაკრაში, 2017-დან 22-დან 24 აგვისტომდე. 

ამ მნიშვნელოვანი კონსულტაციების შემდეგ მომზადდა LALRP–ის საბოლოო 
ვარიანტი, რომელშიც მოხდა დაინტერესებულ მხარეთა მოსაზრებების დოკუმენტში 
ინტეგრირება. 

გამოითქვა ერთი კონკრეტული შეშფოთება ელექტროგადამცემი ხაზების ტრასის 
თაობაზე და ლახამში მცხოვრები საოჯახო მეურნეობებზე მათი ზემოქმედების 
თაობაზე. 

 ჰიდროენერგეტიკული სქემით გამომუშავებული ელექტროენერგიის 
ექსპორტისთვის საჭირო 220 კვ გადამცემი ხაზის მარშრუტის შერჩევა 
ჯერჯერობით არ მომხდარა და წარმოადგენს მთავრობის მოვალეობას. 
თუმცა, როგორც "ასოცირებული ობიექტი" სს "ნენსკრა ჰიდრო" 
ითანამშრომლებს მთავრობასთან, რათა უზრუნველყოს, რომ  გარემოსა და 
სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასება, LALRP–ის (მიწის შესყიდვისა 
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის) ჩათვლით, მომზადდეს იმ 
სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც შეესაბამება ნენსკრას 
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ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის პოტენციური დამფინანსებლების E&S 
მოთხოვნებს. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ გარემოსა და სოციალურ 
სფეროზე ზემოქმედების შეფასებაში გათვალისწინებული იქნას ის 
პოტენციური ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რომელიც ექნება 
გადამცემი ხაზის ტრასის შერჩევას, და კომუნიკაცია დამყარდეს 
საზოგადოებასთან საჯარო კონსულტაციების მეშვეობით და გატარდეს 
ღონისძიებები, რომლებიც  უზრუნველყოფენ, რომ ზემოქმედება თავიდან 
იქნეს აცილებული ან შემცირდეს. 

 ნენსკრას კაშხლის მშენებლობისთვის ელექტროენერგიის მისაწოდებელი 110 
კვ-იანი გადამცემი ხაზის მარშრუტი აგრეთვე არ არის ცნობილი ამ 
დროისთვის. თუმცა, სს ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებელია ყველა საჭირო 
დოკუმენტაციის (მაგ. ESIA და LALRP) მომზადებაზე, რომ 
უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა საქართველოს მთავრობისა და 
პოტენციური დამფინანსებლების მოთხოვნებთან. 110 კვ ელექტროგადამცემი 
ხაზისთვის ESIA და LALRP მომზადდება და პოტენციური ზემოქმედება 
მოსახლეობაზე გათვალისწინებული იქნება მარშრუტების შერჩევისას და 
მიღებული იქნება ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედება 
თავიდან იქნას აცილებული ან შემცირდეს. 

10.2.3 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის მომზადებაში დაზარალებული 
ადამიანების მონაწილეობა 

A ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავზე, ნაკრას წყალმიმღებზე საძოვრების 
დაკარგვასთან დაკავშირებით. 

2016 წლის თებერვალსა და აპრილში ჭუბერსა და ნაკში მოეწყო შეხვედრები 
დაზარალებულ მოსახლეობასთან საძოვრების დაკარგვასთან დაკავშირებით. 
შეხვედრების მიზანი იყო ზემოქმედების შესწავლა და შესაძლო ზემოქმედების 
მასშტაბის დადგენა და შემსუბუქების შესაძლო სტრატეგიებისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის საქმიანობების შემუშავება, რომელთა განხორციელება 
ტექნიკურად შესაძლებელი და სოციალურად მისაღებია. 

2016 წლის ოქტომბერში ჩატარდა კონკრეტული კვლევა და თანამონაწილეობითი 
სამუშაო, რომლის მიზანი იყო: (1) საოჯახო მეურნეობის დონეზე ზემოქმედების 
მასშტაბის დადგენა და (2) საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომებთან 
დაკავშირებით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის მოსაზრებების განხილვა. 
მაღალმთიან ადგილებში მესაქონლეობის სფეროს ექსპერტი შეხვდა ქვემო მემულისა 
და მაჩლიჭალას (ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი) და ლაგირის საძოვრის (ნაკრას 
წყალმიმღები) დაკარგვით დაზარალებულ 16 ოჯახს. დეტალური ინტერვიუები და 
დისკუსიები ჩატარდა, რომ განსაზღვრულიყო დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობის სრულ საერთო შემოსავალში სოფლის-მეურნეობის საქმიანობებით 
მიღებული შემოსავლის წილი. შეგროვდა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის 
იდეები და მოსაზრებები. მოხდა ამ იდეებისა და მოსაზრებების მათთან ერთად 
განხილვა ტექნიკურად და სოციალურად შესაძლებელი გადაწყვეტილებების 
გამოსავლენად. შედეგები მოცემულია ცხრილში 37. 
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ცხრილი  37 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის იდეები და მოსაზრებები 
საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომებთან დაკავშირებით 
საძოვრების  დაკარგვით  დაზარალებული  საოჯახო  
მეურნეობების მიერ საარსებო საშუალებების აღდგენის 
შესაძლებლობის განხილვა ტექნიკური და სოციალური 
განხორციელებადობის  თვალსაზრისით.. 

რესპოდეენტების 
რ-ბა 

რესპოდენტების  
% 

არსებული გზების/ბილიკების/ტრასების გაუმჯობესება 
 

8 50% 

სათბურები 2 13% 

თხილი 4 25% 

პირუტყვის გენეტიკური გაუმჯობესება 4 25% 

მეფუტკრეობა 2 13% 

მეთევზეობა 1 6% 

რძის შეგროვება 1 6% 

მორწყვა 2 12% 

სულ 16 100% 

 

B ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მიწის შესყიდვასა და სამშენებლო 
საქმიანობებთან დაკავშირებით 

2016 წლის აპრილიდან 2016 წლის დეკემბრამდე შეხვედრები ჩატარდა 
ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მიწის შესყიდვით დაზარალებულ 
საოჯახო მეურნეობებთან. განიხილეს კომპენსაციების ვარიანტები, ისევე როგორც 
სამშენებლო საქმიანობების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხხოების პირობები. 
პროექტმა წამოაყენა სამშენებლო მოედანთან ძალზედ ახლოს მცხოვრები ორი 
საოჯახო მეურნეობის დროებითი ფიზიკური გადაადგილების აუცილებლობის 
საკითხი. საოჯახო მეურნეობებმა უარი განაცხადეს დროებით გადაადგილებაზე. 
პროექტმა შეიმუშავა ტექნიკური გადაწყვეტილება მშენებლობის მთელი პერიოდის 
განმავლობაში ამ საოჯახო მეურნეობებისათვის ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხხოების პირობების უზრუნველსაყოფად. 

C ნენსკრას გზასთან დაკავშირებით 

2016 წლის დეკემბრის ბოლო კვირას ჩატარდა შეხვედრა ნენსკრას ხეობის გზის 
რეკონსტრუქციის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებთან მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) გრაფიკისა და პრინციპის 
წარსადგენად და განსახილველად. 

D დაზარალებული ადამიანების მონაწილეობა იმ ინფრასტრუქტურასთან 
დაკავშირებით, რომელიც 2017 წლის იანვრისათვის განსაზღვრული არ არის 

ინფრასტრუქტურა, რომელიც 2017 წლის იანვრისათვის ჯერ განსაზღვრული არ 
არის, განისაზღვრება 2017 წლის ივნისში თემებთან მჭიდრო კონსულტაციით. მათი 
კონკრეტული ამოცანა საარსებო საშუალებებზე ნებისმიერი ნეგატიური შედეგის 
შემცირებაა. 
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10.3 სამომავლო კონსულტაციების პროგრამა 
ეს თავი აღწერს საკონსულტაციო საქმიანობებს, რომლებიც 2017 წლის ოქტომბერში 
ჩატარდება. საქმიანობები წაკითხულ უნდა იქნეს მე-8 ტომთან (გარემოსდაცვითი და 
სოციალური მართვის გეგმა) და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმასთან 
(ტომი 7) ერთობლიობაში. 

ცხრილი  38 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის 
სამომავლო საქმიანობები 
საქმიანობები დრო/სტატუსი 

საჩივრებზე  
რეაგირების  
მექანიზმის  
განხორციელება 

საჩივრების ადგილობრივი კომიტეტის ჩამოყალიბება 
თითოეულ ხეობაში 

2018 წლის ოქტომბერი 

საჩივრების მონაცემთა ბაზის მართვა მიმდინარე 

პროექტის ვებ-
გვერდი 

გარემოსდაცვითი ინფრომაციის განსაჯაროება 2017 წლის მარტის 
შემდგომ 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ამოცანების 
შესრულებისადმი მიძღვნილი პუბლიკაცია 

2017 წლის მარტის 
შემდგომ 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის განსაჯაროება 2017 წლის მარტის 
შემდგომ 

კომენტარების თავის ჩართვა 2017 წლის მარტის 
შემდგომ 

გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევის სრული 
ვერსიის განსაჯაროება 

2017 წლის მარტის 
შემდგომ 

მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის გეგმის 
(LALRP) 
განხორციელება 

სოფლების ჭუბერის და ნაკის ადმინისტრაციულ 
შენობებში მოსახლეობის აღწერის სიები 

დასრულებულია იმ 
კომპონენტებისათვის, 
რომლებიც შესულია  
წინამდებარე LALRP–ში 
2017 წლის მეოთხე 
კვარტალი – 2018 წლის 
პირველი კვარტალი 
კომპონენტებისთვის, 
რომლებიც კერ კიდევ არ 
არის  განსაზღვრული 

თემატური შეხვედრები ან ინდივიდუალური 
ინტერვიუები დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან 
და პირებთან. ეს გამიზნულია განათლების არმქონე 
პირებზე (მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის (LALRP) შედგენისას დაზარალებულ 
პირებს შორის ასეთი მხოლოდ ერთი შემთხვევა 
გამოვლინდა) და ყველა დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობაზე, რათა უფრო უკეთ გაიგონ ზემოქმედება და 
შემსუბუქების შესაძლებლობები, რომლებიც 
კონკრეტულად მათ ეხებათ. 

დაიწყო 2017 წლის 
თებერვლიდან. 
გაგრძელდება მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის 
გეგმის (LALRP) 
დასრულებამდე, 
საკომპენსაციო პაკეტზე 
მოლაპარაკებამდე, და 
შემდგომ ცალკეულ 
შემთხვევებში. 

მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს  
გავრცელება ორივე ხეობაში (GLAC: საინფორმაციო 
ბროშურა, რომელიც წარმოადგენს LALRP–ის მოკლე 
შინაარსს თემის წევრებისთვის)  

2018 წლის ნოემბერი 
 

საკომპენსაციო პაკეტებზე მოლაპარაკება და კომპენსაციის 
ხელშეკრულების ხელმოწერა 

მიმდინარე 

საარსებო საშუალებების აღდგენაზე მოლაპარაკებები 
პროექტის განხორციელებით მნიშვნელოვნად და 
უკიდურესად დაზარალებულ პირებთან. 

მიმდინარე, დაიწყო 2016 
წლის ივლისში 
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საქმიანობები დრო/სტატუსი 

დახმარება მიწის დარიგისტრირებაში მიმდინარე, დაიწყო 2016 
წლის ივლისში 

საძოვართან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 
განხორციელება: საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გადაწყვეტილებების თანამონაწილეობითი განსაზღვრა 

მიმდინარე, დაიწყო 2016 
წლის ოქტომბერში 

მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის გეგმის 
(LALRP) განახლება 
ელექტროენერგიისგა
დაცემის ხაზების, 
ჰესის სამშენებლო 
ბანაკისა და 
ნარჩენების 
განთავსების 
ადგილებთან 
დაკავშირებით. 

კონსულტაციები დეტალურ პროექტირებასთან 
დაკავშირებით, რომელთა მიზანიც ზემოქმედების 
შემცირება ან თავიდან აცილებაა; 
აღწერის და კვლევების შესახებ ინფორმაციის გამოქვენება. 
იგივე მოქმედებები, როგორც ზემოთ. 

2017 წლის მეოთხე 
კვარტალი – 2018 წლის 
პირველი კვარტალი 

მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო 
საშუალებების 
აღდგენის გეგმის 
(LALRP) განახლება 
ნაკრას გზისათვის 
 

კონსულტაციები დეტალურ პროექტირებასთან 
დაკავშირებით, რომელთა მიზანიც ზემოქმედების 
შემცირება ან თავიდან აცილებაა; 
აღწერის და კვლევების შესახებ ინფორმაციის გამოქვენება. 
იგივე მოქმედებები, როგორც ზემოთ. 

2017 წლის მეოთხე 
კვარტალი – 2018 წლის 
პირველი კვარტალი 

გარემოზე და 
სოციალურ სფეროზე 
ზემოქმედების 
შეფასების/ESIA და 
დამატებითი 
გარემოსდაცვითი და 
სოციალური 
კვლევების 
გამოქვეყნება და 
განხილვა 

საბოლოო გარემოსდაცვითი და სოციალური 
დოკუმენტაციის, მათ შორის, მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 
განსაჯაროება ადგილებზე, და ასევე პროექტის ვებ-
გვერდზე. 

2017 წლის ნოემბერი 

საბოლოო გარემოსდაცვითი და სოციალური 
დოკუმენტაციის, მათ შორის, მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 
ხელმისაწვდომობის შეტყობინება ადგილობრივი 
თემებისთვის, დაასევეპროექტისვებ-გვერდზე. 

2017 წლის ნოემბერი 

ოფიციალური შეხვედრების მოწყობა საბოლოო 
გარემოსდაცვითი და სოციალური დოკუმენტაციის, მათ 
შორის, მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის (LALRP), ადგილობრივ თემებთან 
განსახილველად. 

2017 წლის ნოემბერი-
დეკემბერი 
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ცხრილი  39 კონტრაქტორი დაინტერესებული პირების ჩართულობა სამუშაოების 
ადრეულ ეტაპზე 
საქმიანობები დრო 
მუშაკების საჩივრებზე 
რეაგირების მექანიზმის 
განხორციელება 
 

საჩივრებზე რეაგირების შესაბამისი მექანიზმის 
შემუშავება და განხორციელება პროექტში 
დასაქმებული მუშაკებისათვის, მათ შორის 
კონტრაქტორებისათვის 

2017 წლის მაისიდან EPC 
კონტრაქტის დასრულებამდე 

მუშაკების საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის 
ეფექტურობის დადასტურება 

2017 წლის მაისიდან EPC 
კონტრაქტის დასრულებამდე 

დასაქმების პროცესების 
განსაჯაროება 

დასაქმების პროცესების განსაჯაროება ადგილზე 2017 წლის მაისი–ივნისი, 
ძირითადი მშენებლობის 
დაწყებამდე 

ინფორმაცია 
სატრანსპორტო 
მოძრაობის მართვის 
შესახებ 

სატრანსპორტო მოძრაობის მართვის გეგმის 
პრეზენტაცია ადგილზე 

2017 წლის მაისი–ივნისი, 
ძირითადი მშენებლობის 
დაწყებამდე 

სატრანსპორტო მოძრაობასთან დაკავშირებით, 
ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ორგანიზება. 

ძირითადი მშენებლობის 
დაწყებამდე, 2016 წლისდან 
მშენებლობის ბოლომდე 

სიძველეთა კვლევის განხორციელება 2017 წლის ბოლომდე 
(შესრულებულია) 

საძოვრებამდე 
მისასვლელი, 
შემოვლითი გზების 
ხელმისაწვდომობის 
შესახებ ინფორმაციის 
განსაჯაროება. 

საძოვრებამდე მისასვლელი, შემოვლითი გზების 
ხელმისაწვლომობის შესახებ ინფორმაციის 
განსაჯაროება.  

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების დაწყებამდე. 
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ცხრილი  40 მშენებლობის ძირითად ეტაპზე დაინტერესებული მხარეების ჩართვის 
საქმიანობები 
საქმიანობები დრო 

დაინტერესებულ 
მხარეთა ჩართულობის 
გეგმის (SEP) 
ყოველწლიური 
განახლება 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP) 
ყოველწლიური განახლება მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების განმავლობაში. 

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების 
განმავლობაში. 

რეგულარული 
შეხვედრები პროექტით 
დაზარალებულ 
ადამიანებთან  

ადგილობრივ მოსახლეობასთან რეგულარული, 
არაფორმალური შეხვდრების მოწყობა 

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების 
განმავლობაში. 

ექვს თვეში ერთხელ პროექტის ფარგლებში 
გამოცემული ბიულეტენი, რომელიც  
დარიგდება ორივე ხეობაში 

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების 
განმავლობაში. 

არაფორმალური შეხვედრები მშენებლობის პერიოდში 
საჭიროების მიხედვით 

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების 
განმავლობაში. 

მუდმივი ინფორმაცია 
სამშენებლო 
საქმიანობების შესახებ 

მძიმე სამშენებლო საქმიანობების შესახებ წინასწარ 
ინფორმაციის გავრცელება 

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების 
განმავლობაში. 

ნებისმიერი საქმიანობის წინასწარ გამოცხადება, 
რომელიც გავლენას იქონიებს მოძრაობაზე  
ზუგდიდი-მესტიის გზაზე 

მშენებლობის ძირითადი 
სამუშაოების 
განმავლობაში. 

საგანგებო სიტუაციის 
სამოქმედო გეგმა 

საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება 
და განსაჯაროება 

წყალსაცავის ავსების 
დაწყებამდე 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან და 
ეროვნულ დონეზე 
დაინტერესებულ 
პირებთან 
ყოველწლიური 
შეხვედრების ჩატარება 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაეროვნულ 
დონეზე დაინტერესებულ პირებთან ყოველწლიური 
შეხვედრების ჩატარება 

წლიურად მშენებლობის 
პერიოდში 

 

ცხრილი  41 დაინტერესებული პირების ჩართულობის საქმიანობები 
ექსპლუატაციის ეტაპზე 
საქმიანობები დრო 

დაინტერესებულ 
მხარეთა ჩართულობის 
გეგმის (SEP) 
საექსპლუატაციო ფაზა 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP) 
საექსპლუატაციო ფაზის განსაზღვრა  
და განსაჯაროება 
 

ექსპლუატაციის ფაზის 
დასაწყისში (2022) 

გარემოსდაცვითი და 
სოციალური მართვის 
გეგმის განხორციელების 
პერიოდში პროექტით 
დაზარალებულ პირებთან 
მუდმივი შეხვედრები 

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის 
განხორციელების პერიოდში პროექტით 
დაზარალებულ პირებთან მუდმივი შეხვედრები 
ექვს თვეში ერთხელ პროექტის ფარგლებში 
გამოცემული ბიულეტენი, რომელიც დარიგდება 
ორივე ხეობაში 

პროექტის 
ებსპლუატაციის მთელი 
პერიოდის განმავლობაში 
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11 საჩივრებზე რეაგირების 
მექანიზმი 

მოცემული თავი აღწერს საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმს (GRM). ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდრო მოეპყრობა მიწის შესყიდვითა და განსახლებით დაზარალებულ ადამიანებს  
შემრიგებლური, სამართლიანი და გამჭირვალე წესით. ყურადღება მუდმივად 
გამახვილდება საჩივრების გამომწვევი მიზეზების თავიდან აცილებაზე და არა 
საჩივრებზე რეაგირების პროცესზე. საჩივარი შეიძლება განისაზღვროს როგორც 
არსებული ან აღქმული პრობლემა, რომელიც დაზარალებული ადამიანების 
წუხილის საფუძველი შეიძლება გახდეს. 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ შეიმუშავა საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც 
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის ნაწილია (ტომი 7, დამატებითი 
სოცი-ეკონომიკური კვლევები). ეს მექანიზმი მოიცავს ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში 
მცხოვრები ადამიანების ყველა საჩივარს, მათ შორის LALRP/ მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით 
გაკეთებული საჩივრებს.  

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო განახორციელებს საჩივრების ურთიერთდამაკმაყოფილებლად 
გადაწყვეტის მექანიზმს, რომლის მიზანია დაეხმაროს მესამე პირებს რაც 
შესაძლებელია ნაკლები საჩივრით მიმართონ სასამართლო სისტემას. ეს მექანიზმი 
მოიცავს საჩივრების არასასამართლო, ურთიერთდამაკმაყოფილებელი წესით 
განხილვისა და გადაწყვეტის ორ დონეს: (i) პირველი - საჩივრის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს 
მიერ შიდა განხილვა, და (ii) მეორე - ხეობის დონეზე საჩივრის გადაწყვეტის 
კომიტეტი. ნახაზი 18 გვ. 190-ზე გვიჩვენებს საჩივრის მართვის ორი დონიან 
მექანიზმს. 

იმ შემთხვევებში, სადაც დაზარალებული პირები ან ჯგუფები არ არიან კმაყოფილი 
ურთიერთდამაკმაყოფილებელი მექანიზმის შედეგით, მათ ყოველთვის ექნებათ 
შესაძლებლობა, საკითხის გადაწყვეტის პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე მიმართონ 
სასამართლოს.  

მოხდება თითოეული საჩივრის დოკუმენტირება და თითოეული საჩივრის 
გადაწვეტის პროცესისა და კომუნიკაციის სისტემატურად თვალის მიდევნება. 

ქვემოთ აღწერილია საჩივარზე რეაგირების პროცესი იმ საჩივრებისათვის, 
რომლებიც ეხება შემდეგ საკითხებს: კომპენსაცია, ეკონომიკური გადაადგულება და 
საარსებო წყაროს აღდგენა. 
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11.1 საჩივარზე რეაგირების პროცესი 
ნენსკრას ჰიდროენერგეტიკული პროექტის საჩივარზე რეაგირების ორ დონიანი 
პროცესი მოიცავს შემდეგ მთავარ ნაბიჯებს: 

(i) საჩივრების მიღება და რეგისტრაცია 

(ii) საფუძვლის შემოწმება 

(iii) გადაწყვეტა პროექტის დონეზე (პირველი დონე) 

(iv) საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი (მეორე დონე) 

აღნიშნული ნაბიჯები აღწერილია ქვემოთ. 

A საჩივრების მიღება  

საჩივრების შეტანა მოხდება: (i) ადგილობრივ დონეზე, ნენსკრასა და ნაკრას 
ხეობებში, (ii) პროექტის სათაო ოფისში, თბილისში და (iii) პროექტის ვებ-გვერდის 
მეშვეობით. 

დაზარალებული თემიდან ნებისმიერი პირი შეძლებს საჩივრის შეტანას. 

 საჩივრის წარმოდგენა ხდება წერილობითი საჩივრის რეგისტრაციის ფორმის 
მეშვეობით, რომელიც ხელმისაწვდომია: (i) სოფლების: ჭუბერისა და ნაკის 
სოფლის ადმინისტრაციების შენობებში და (ii) თითოეული სამშენებლო 
ობიექტის შესასვლელში. პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სპეციალისტები განიხილავენ ამ რეესტრებს (ჟურნალებს) კვირაში ორჯერ მაინც. 

 საჩივრის წარმოდგენა ხდება პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სპეციალისტების, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სპეციალისტის, და  EPC კონტრაქტორის გარემოსდაცვითი და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის მენეჯერების, ან ტელეფონით, ან წერილობითი საჩივრის 
რეგისტრაციის ფორმით, ან პირდაპირ, სიტყვიერი განცხადების მეშვეობით. 

საჩივრის რეგისტრაციის ფორმა მოცემულია დანართ 5-ში. საჩივრის ფორმა და 
საჩივრების ჟურნალი დამონტაჟდება სოფლების ჭუბერისა და ნაკის 
ადმინისტრაციების შენობებში, აგრეთვე სამშენებლო უბნების შესასვლელში. 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა 
დაზარალებულ თემებს აუხსნა საჩივრის შეტანისა და რეგისტრაციის შესაძლებლობი 
და გზები შეხვედრებზე, რომლებიც მოეწყო ყოველ სოფელში, 2016 წლის იანვარ-
თებერვალში. საჩივრის მექანიზმის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდება ვებ-გვერდის 
მეშვეობით. ინფორმაცია ასევე გაიკვრება ბილბორდებზე თითოეულ თემში და 
სოფლების ჭუბერისა და ნაკის ადმინისტრაციების შენობების შესასვლელში. ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერის სამუშაო ადგილი მუდმივად სოფელ 
ჭუბერშია დაფუძნებული და ის მოახდენს საჩივარზე რეაგირების მექანიზმისა და 
მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირებას. 
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B საჩივრების რეგისტრაცია 

ყველა საჩივარი ჩაიწერება და დარეგისტრირდება პროექტის საჩივრის მონაცემთა 
ბაზაში ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერის მიერ. შეინახება შემდეგი 
ინფორმაცია: (i) სახელი, გვარი და საკონტაქტო დეტალები, (ii) საჩივრის დეტალები, 
როდის და როგორ იქნა წარმოდგენილი, მიღებული, გაცემული პასუხი და 
დახურული. ყველა საჩივრის მიღების დადასტურება ხდება მიღებიდან 7 დღეში და 
პასუხი გაიცემა მიღებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა. 

C საფუძვლის შემოწმება 

საჩივრის შემოტანისა და რეგისტრირების შემდეგ, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური 
მენეჯერი განსაზღვრავს საჩივარი საფუძვლიანია თუ არა, ანუ, იმსახურებს თუ არა 
შემდგომ განხილვას.  

მას შემდეგ, რაც საჩივარი საფუძვლიანად ჩაითვლება, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს 
სოციალური მენეჯერი (i) ახდენს საჩივრის შემომტანის წერილობით ინფორმირებას 
ერთი კვირის ვადაში, (ii) განსაზღვრავს საკითხის/პრობლემის გადაწყვეტას საჩივრის 
პროექტის დონეზე განხილვის  მეშვეობით (საჩივრის გადაწყვეტის პირველი დონე) 
ერთი კვირის განმავლობაში და (iii) ხვდება საჩივრის შემომტანს პირველადი 
გადაწყვეტილების შესათავაზებლად ორი კვირის ვადაში. 

თუ ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი გადაწყვეტს, რომ საჩივარი 
უსაფუძვლოა, მიზეზი, თუ რატომ არ მოხდა საჩივრის განხილვა, ინახება საჩივრის 
მონაცემთა ბაზაში და გადაწყვეტილება ეცნობება მომჩივანს ერთი კვირის ვადაში. 

D დაზარალებული პირების საჩივრების განხილვა პროექტის დონეზე 

მას შემდეგ, რაც საჩივარი კლასიფიცირდება როგორც საფუძვლიანი, ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდროს სოციალური მენეჯერი მოახდენს საჩივრის გადაწყვეტას პირველ დონეზე. 
საჩივრის დასამუშავებლად გადაიდგმევ აშემდეგი ნაბიჯები: 

 ჩართულ მხარეთა განსაზღვრა; 

 საჩივარში წამოჭრილი საკითხებისა და წუხილის/პრეტენზიების გარკვევა 
პირდაპირი დიალოგის მეშვეობით; 

 წუხილის/პრეტენზიების კლასიფიცირება ბრალის სერიოზულობასთან 
მიმართებაში, ინდივიდის ან ჯგუფის კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებაზე 
შესაძლო ზემოქმედებასთან ან საკითხის საზოგადოებრივი მნიშვნელობასთან 
მიმართებაში. 

 საჩივრის გადაცემა შესაფერისი გასრცდილების მქონე თანამშრომლისთვის; 

 საჩივრის გადაწყვეტის მეთოდის განსაზღვრა - ყველაზე გავრცელებული 
მიდგომები, რომლებიც სხვა მიდგომას არ გამორიცხავს, იქნება: 

 კომპანია მომჩივანს საკითხის პირდაპირ გადაწყვეტას სთავაზობს; 

 კომპანია და თემი ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას; 

 კომპანია და თემი იყენებენ ტრადიციულ ან ჩვეულებით სამართალზე 
დაფუძნებულ ადგილობრივ პრაქტიკას. 

 სხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებების შეგროვება, მათ შორის 
კომპანიის და, საჭიროების შემთხვევაში, შეთანხმებული, ნეიტრალური, 
ტექნიკურიაზრის მოსმენა.  
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 საწყისი ვარიანტების განსაზღვრა, რომელიც მხარეებმა განიხილეს და საკითხის 
გადაწყვეტისა და დარეგულირების სხვადასხვა მიდგომების შესწავლა; 

 შეთანხმებისამებრ, საჩივრის გადაწყვეტის პროცესის ჩატარება; 

 საჩივრის დახურვა ამისათვის განკუთვნილი, საჩივრის დახურვის ფორმის 
ხელმოწერით (რაც ნიშნავს, რომ საჩივარი ორივე მხარისათვის 
დამაკმაყოფილებლად გადაწყდა) ან საჩივრის გადაწყვეტის კომისიისათვის 
მიმართვა. 

პროექტით დაზარალებული პირის საჩივრების პროექტის დონეზე განხილვა 
მოხდება საჩივრის მიღებიდან ორი კვირის განმავლობაში. 

თუკი პროექტით დაზარალებული პირი უკმაყოფილოა შეთავაზებული 
გადაწყვეტით, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი 
გადაამისამართებს საჩივარს საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტში, რომელიც საჩივარის 
გადაწყვეტის მეორე დონეა. 

E საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი 
საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი ითვლება საჩივარზე რეაგირების მექანიზმის 
მეორე დონედ. ორგანო ჩამოყალიბდება თითოეულ ხეობაში. მსგავსი პროექტების 
განხორციელების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ადგილზე საჩივარზე რეაგირების 
ამგვარი მექანიზმის არსებობა ხელს უწყობს საჩივრების უმეტესობის გადაწყვეტას 
სასამართლო პროცედურების გარეშე (ანუ, ადმინისტრაციულ კოდექსით 
მოთხოვნილი პროცედურების ან სასამართლო პროცესის გარეშე). მექანიზმი 
პროექტის დაუბრკოლებელი განხორციელებისა და საჩივრების დროულად 
დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა. 
საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი ჩამოყალიბდება ორივე ხეობისათვის. კომიტეტის 
ოფისი განთავსდება მუნიციპალიტეტის შენობაში. როგორც ქვემოთაა 
ჩამოთვლილი, საჩივრის გადაწყვეტის ადგილობრივი კომიტეტი შედგება შემდეგი 
წევრებისაგან: 

 ადმინისტრაციული ოფიცრების წარმომადგენლები (მესტიის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის წარმომადგენელი თემში და სოფელ ჭუბერისა და ნაკრას მოადგილე 
მესტიის საკრებულოში). 

 პროექტის წარმომადგენლები: საველე სოციალური მენეჯერი, მიწის შესყიდვის 
და კომპენსაციის საკითხების თანამშრომელი და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სპეციალისტები; 

 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის საკითხების 
თანამშრომელი; 

 პროექტით დაზარალებული ორი პირი (ერთი ქალი, ერთი კაცი). მათ აირჩევენ 
დაზარალებული თემები. ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სპეციალისტი აუხსნის და გაავრცელებს ინფორმაციას პროექტის შესახებ 2016 
წლის ივლისში ჩატარებულ შეხვედრებზე. გრაფიკისა და თემების მიერ  
გადაწყვეტილი გზის მიხედვით, ისინი შეაგროვებენ კანდიდატურებს და 
ჩაატარებენ არჩევნებს. 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი იმოქმედებეს როგორც საჩივრის 
გადაწყვეტის კომიტეტის მდივანი (შექმნა, კოორდინაცია, დოკუმენტაცია). 
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ცხრილი  42 საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტის შემადგენლობა 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი მომწვევი 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის საკითხების 
თანამშრომელი 

წევრი 

ადმინისტრაციული ორგანოების 2 წარმომადგენელი (მესტიის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი თემში) 

წევრი 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ თემებიდ ანარჩეული 
საკრებულოს წევრი (ჭუბერი და ნაკრა) 
 

წევრი 

პროექტით დაზარალებული პირების წარმომადგენელი (კაცი) წევრი 
პროექტით დაზარალებული პირების წარმომადგენელი (ქალი) წევრი 
საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი ჩაერთვება იმ შემთხვევაში, თუკი საჩივარი, 
რომელიც საჩივრის გადაწყვეტის პირველ დონეზე ვერ გადაწყდა, ჯერ კიდევ 
მიმდინარეა. 

თითოეული საჩივრისათვის, საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი გადაწყვიტავს 
საჭიროა თუ არა დამატებითი გამოძიების ჩატარება. თუ ამგვარი გადაწყვეტილება 
იქნება მიღებული, საჩივრის შემომტანი პროექტით დაზარალებულ პირთან საჩივრის 
გადაწყვეტის კომიტეტის შეხვედრამდე შეგროვდება დამატებითი ინფორმაცია, 
რომელიც მიეწოდება საჩივრის შემომტან პროექტით დაზარალებულ პირს 
შეხვედრამდე. საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი მიაწოდებს პროექტით 
დაზარალებულ პირს ინფორმაციას განხილვა-შეხვედრის თარიღის, დროისა და 
ადგილის შესახებ და შესაბამისად, მოიწვევს პროექტით დაზარალებულ პირს მასში 
მონაწილეობის მისაღებად. 

საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი მიიღებს მომჩივანს და მასთან ერთად განიხილავს 
საჩივრის გადაწყვეტის გზებს. ამის შემდეგ, კომიტეტი შეადგენს და ხელსმოს აწერს 
საკითხზე განხილვის ოქმს. თუკი საჩივარი დამაკმაყოფილებლად გადაწყდა, 
პროექტით დაზარალებული პირი ხელს მოაწერს ოქმს მიღწეული შეთანხმების 
დასადასტურებლად. იმ შემთხვევაში, როდესაც პროექტი დათანხმდება დამატებითი 
ღონისძიებების განხორციელებას, მოხდება ოქმში ამის დაკონკრეტება. ოქმში ასევე 
ჩაიწერება განხორციელების გრაფიკი. 

მომჩივანს წერილობით მიეწოდება ინფორმაცია გადაწყვეტილების შესახებ, 
მიუხედავად იმისა, იმყოფებოდა იგი თუ არა განხილვისას. თუკი ს.ს. ნენსკრა 
ჰიდროს გადაწყვეტილება ვერ დააკმაყოფილებს პროექტით დაზარალებულ 
მომჩივანს, მას შეუძლია დამატებითი მოქმედებების განხორციელება საკუთაი საქმის 
შესაბამისი სასამართლოსათვის წარდგენით (რაიონული სასამართლო). 

11.2 საჩივრებისდახურვა 
საჩივარი ითვლება "გადაწყვეტილად" ანუ "დახურულად" ორივე მხარისათვის 
დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილების მიღწევისას და გამოსასწორებელი 
ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებისას. როდესაც შეთავაზებული 
გადაწყვეტილება საჩივრის გადაწყვეტის შესახებ თანხმდება პროექტსა და მომჩივანს 
შორის, განხორციელებისათვის აუცილებელი დრო დამოკიდებულია 
გადაწყვეტილების ბუნებაზე. თუმცა, ამ გადაწყვეტილების განხორციელებისათვის 
აუცილებელი მოქმედებები განხორციელდება ყველაზე გვიან ერთი თვის ვადაში. 
როდესაც გადაწყვეტილება ხორციელდება ან განხორციელდა, საჩივრის დახურვის 
ფორმა უნდა შეივსოს ორივე მხარის მიერ (ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სპეციალისტი და მომჩივანი), რომელშიც მითითებულია, რომ 
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მომჩივანი საჩივარს დახურულად მიიჩნევს. ეს ფორმა შეინახება პროექტის საჩივრის 
მონაცემთა ბაზაში. 

თუმცა, გარკვეულ სიტუაციებში პროექტმა შესაძლოა "დახუროს" საჩივარი მაშინაც 
კი, როდესაც მომჩივანი შედეგით უკმაყოფილოა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც, 
მაგალითად, მომჩივანი ვერ ახერხებს საჩივრის დასაბუთებას ან საქმე გვაქვს აშკარა 
სპეკულაციურ ან თაღლითურ მცდელობასთან. ამგვარ სიტუაციებში, მოხდება 
პროექტის მიერ საჩივრის გამოსაძიებლად და გადაწყვეტილების მისაღებად 
მიღებული ზომების დოკუმენტირება და მომჩივანს მიეწოდება ინფორმაცია 
მდგომარების შესახებ. ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო არ უარყოფს საჩივარს ზერელე 
განხილვით და არ დახურავს საჩივრებს სპეციალურ რეესტრში, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც მომჩივანს ეცნობა და ჰქონდა დამატებითი ინფორმაციის ან 
მტკიცებულების მიწოდების შესაძლებლობა. 

11.3 საჩივრების ჩანაწერები და დოკუმენტირება 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი მართავს მონაცემთა ბაზას, რომელშიც 
შეინახება წერილობით საჩივრები შემოსული  (i) ნენსკრას და ნაკრას ხეოებიდან, (ii) 
თბილისში, სათაო ოფისის დონეზე და (iii) ვებ-გვერდის მეშვეობით. მონაცემთა ბაზა 
შეიცავს საჩივრის შემომტანი პირის სახელსა და გვარს ან ორგანიზაციის 
დასახელებას, საჩივრის აღწერასა და თარიღს, ნებისმიერ შემდგომ მოქმედებებს, 
საბოლოო შედეგს და როდის და როგორ მოხდა გადაწყვეტილების მომჩივნისადმი 
შეტყობინება. მონაცემთა ბაზის მაგალითი მოცემულია დანართში 6. სოციალური 
მენეჯერი მართავს საჩივრების მონაცემთა ბაზას და  საჩივრების მართვასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციას შეიტანს  პროექტის ფარგლებში ექვს თვეში ერთხელ 
გამოცემულ გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალურ ანგარიშში (როგორც ეს 
აღწერილია თავში 12).  

11.4 კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია 
საჩივრების მართვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირია პროექტის სოციალური 
მენეჯერი 

ნადირაძე 
ტელ: (+995) 551 139 479 

nadiradzekakha@gmail.com 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საინფორმაციო ცენტრი, სოფ. ჭუბერი, მესტიის 
მუნიციპალიტეტი. 

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო, საქართველო, თბილისი, მარჯანიშვილის ქუჩა 6  

პროექტის ვებ-გვერდი: www.nenskrahydro.ge. 
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ნახ. 19 საჩივრების მართვის პროცესი 
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12 მონიტორინგი და შეფასება 

მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
განხორციელების ამოცანაა ადამიანების ცხოვრებისა და საარსებო 
საშუალებების სტანდარტების სულ მცირე პროექტის განხორციელებამდე 
არსებულ დონეზე შენარჩუნება. მიზანშეწონილია ამ სტანდარტების 
გაუმჯობესება პროექტის ფარგლებში. მონიტორინგი წარმოადგენს ამ 
ამოცანის მიღწევის პროცესში წარმატების დოკუმენტირების საშუალებას. იგი 
იძლევა უკუკავშირს მიღწეული პროგრესის შესახებ და იძლევა გამოვლენილი 
პრობლემების რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე გადაწვეტის საშუალებას, რათა 
ხელი შეუწყოს ახალი საცხოვრისითა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
ზომების დროულ შეცვლასა და კორექტორებას. მონიტორინგის ამოცანაა: 

 უზრუნველყოს პროექტით დაზარალებული პირების საცხოვრებელი 
სტანდარტის აღდგენა ან გაუმჯობესება; 

 გაარკვიოს საქმიანობების გრაფიკის მიხედვით განხორციელება ანუ 
ვადების დაცვა; 

 შეისწავლოს საკმარისია თუ არა კომპენსაციის, სარეაბილიტაციო/აღდგენის 
ზომები; 

 გამოავლინოს პრობლემები ან პოტენციური საკითხები; და 

 დაადგინოს მეთოდები პრობლემების სწრაფად გადასაწყვეტად. 

მონიტორინგი წარმოადგენს საზომს დროში, რომელიც აჩვენებს მოხდა თუ 
არა წინსვლა ამოცანისაკენ ან ამოცანის მიღწევის გზაზე გადახვევა. 
მონიტორინგი იძლევა გადაუმუშავებელ მონაცემებს კითხვებზე პასუხის 
გასაცემად და შეფასება ამ მონაცემებს იყენებს და ახდენს მათ 
ინტერპრეტაციას. 

12.1 მონიტორინგი 

12.1.1 შიდა მონიტორინგი 
შიდა მონიტორინგი ჩატარდება რეგულარულად ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის 
შესყიდვის გუნდის მიერ LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელებისას. შიდა მონიტორინგი 
ჩატარდება როგორც პროქტის გარემოსდაცვითი და სოციალური 
ვალდებულებების საერთო თანამონაწილეობითი მონიტორინგის ნაწილი. 
დაზარალებული თემების წარმომაგენლები დასახელებული იქნება ამ 
თემების მიერ და მონაწილეობას მიიღებენ მონაცემთა შეგროვების 
მეთოდოლოგიის განსაზღვრაში, კვლევებში და შედეგების ანალიზში. 
თანამონაწილეობითი მონიტორინგის მექანიზმი აღწერილია ტომში 8:  ESMP. 
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შიდა მონიტორინგის ინდიკატორები დაკავშირებულია პროცესთან, 
პირდაპირ შედეგთან და ზემოქმედებასთან - დაკანონებული მიწის 
ნაკვეთების რ-ბა, დადებული ხელშეკრულებების რ-ბა, მიმდინარე 
კომპენსაციის რ-ბა, გაცემული კომპენსაციის რ-ბა, მიმდინარე და გადახდილი 
საკომპენსაციო გადასახადი, ქონების მფლობელი; საარსებო საშუალებების 
აღდგენის მიმდინარე პროგრამები; საჩივრები ტიპისა და გადაწყვეტის დროის 
მიხედვით. ეს ინფორმაცია შეგროვდება ს.ს. ნენსკრაჰიდროს მიწის შესყიდვის 
გუნდის წარმომადგენლების მიერ პროექტის განხორციელების არეალში. 

შიდა მონიტორინგის ყოველთვიური ანგარიშები მომზადდება LALRP/ მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელების 
პირველი სამი წელიწადის განმავლობაში. შიდა მონიტორინგის კვარტალური 
ანგარიშები მომზადდება პროექტის ექსპლუატაციის დაწყებიდან პირველ სამ 
წლამდე. ანგარიშებში შევა შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 მიღწევები დღემდე; 

 ხელმოწერილი კომპენსაციის შეთანხმებების რ-ბა; 

 გადახდილი კომპენსაციის ოდენობა; 

 პროექტით დაზარალებული პირების რ-ბა, რომელმაც მიიღო გარდამავალი 
პერიოდის დახმარება, ტიპი (ნატურით ან ნაღდიფულით) და რარდენობა; 

 საარსებო საშუალებების აღდგენის განხორციელებული საქმიანობების 
რაოდენობა და ხასიათი, პროექტით დაზარალებული პირების რაოდენობა, 
რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ საქმიანობებში 

 მოცემულ პერიოდში შესრულებული და შეუსრულებელი ამოცანები; 

 წამოჭრილი პრობლემები. 

 დარეგისტრირებული საჩივრების რ-ბა, სახეობა, ადგილი და მომჩივანის 
სქესი და გადაწყვეტილი საჩივრების რ-ბა. და 

 გამოსასწორებელი ზომების რეკომენდირებული ვარიანტები. 

შემუშავდება და განხორციელდება კულტურულად შესაფერისი 
მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც გამოაჩენს, თუ როგორაა 
გადანაწილებული გარდამავალი პერიოდისთვის კოლექტიურად ნატურით ან 
ნაღდი ფულის სახით მიწოდებული ფურაჟი დაზარალებულ ადამიანებს 
შორის, ასევე ნატურის სახოთ დაზარალებულთა შორის, და რომელიც 
უზრუნველყოფს, რომ ყველა დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობამ მიიღოს 
თავისი უფლებები. 

ბოლო კომპენსაციის გადახდიდან ორ თვის შემდეგ ჩატარდება აგრეთვე 
დაკმაყოფილების კვლევა, იმისთვის, რომ შეფასდეს დაზარალებული 
ადამიანების კომპენსაციის პროცესით დაკმაყოფილების დონე. 

12.1.2 გარე მონიტორინგი 
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
განხორციელება დამოკიდებულია გარე მონიტორინგზე, რათა მოხდეს 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების საარსებო საშუალებების შესაბამის 
დონეზე აღდგენის უზრუნველყოფა. მონიტორინგი განიხილავს თავად 
დაზარალებული მეურნეობების მიერ ხელშეწყობილ საარსებო საშუალებების 
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აღდგენის ეფექტურობას ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მხარდაჭერის შედეგად 
პროექტის ფარგლებში გაცემული საკომპენსაციო თანხების გამოყენების 
მეშვეობით.  გარე მონიტორი განიხილავს შიდა მონიტორინგის შედეგებს და 
გადაამოწმებს მათ პროექტის განხორციელების ადგილებში ექვს თვეში 
ერთხელ ვიზიტის მეშვეობით LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელების პირველი სამი წლის 
განმავლობაში, ხოლო შემდეგ წლიურად, თუკი მნიშვნელოვანი საკითხი არ 
გამოვლინდება. ექვს თვეში ერთხელ ჩატარებული გარე მონიტორინგის 
ანგარიშები მიეწოდებათ დამფინანსებლებს. 

გარე მონიტორინგი ჩატარდება მესამე მხარის შესაბამისი კვალიფიკაციის 
მქონე გამოცდილი სპეციალისტების მიერ, რომლებიც შეთანხმდება ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროსა და დამფინანსებლებს შორის. გარე მონიტორთან 
დაკავშირებამდე,  ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და დამფინანსებლები შეთანხმდებიან 
სამუშაო აღწერილობასა და ანგარიშის ფორმატზე. გარე მონიტორინგის 
მიზანია დაადგინოს შიდა მონიტორინგის მეთოდების მდგრადობა და 
პროექტის შედეგების შესაბამისობა გამოცხადებულ მიზნებთან. გარე 
მონიტორინგის ამოცანები მოიცავს: 

 შიდა მონიტორინგის ანგარიშების მიმოხილვასა და გადამოწმებას; 

 დაზარალებული პირების საოჯახო მეურნეობების აქტივების აღწერის 
კვლევის ინფორმაციის გადამოწმებას; 

 საჩივრების მექანიზმის ეფექტურობის გადამოწმებას; 

 კონსულტაციას დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობეთან, ხელისუფლების 
წარმომადგენლებთან, საზოგადოების ლიდერებთან; 

 შემოწმებას იმისა, გაიზარდა თუ არა დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობების საარსებო საშუალებები ან მოხდა თუ არა მათი აღდგენა ან, 
სულმცირე, პროექტამდე არსებულ დონეზე აღდგენა, და 

 შემოწმება გაიზარდა თუ არა დაზარალებული მეურნეობების 
შესაძლებელობები პირდაპირი და არაპირდაპირი სარგებლის 
მიღებისთვის. 

თუკი არსებობს შეუსაბამობა განხორციელების პროცესში ან 
დამფინანსებლების პოლიტიკის გაუთვალისწინებლობა, გარე მონიტორი 
წამოაყენებს გამოსასწორებელ ღონისძიებებს და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო 
შესთავაზებს დროში გაწერილ მოქმედებებს (ბიუჯეტთან ერთად) პროექტის 
შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

12.2 შეფასებები 

12.2.1 დასრულების შიდა ანგარიში 
ფიზიკური გადაადგილებისა და კომპენსაციის გადახდის სამი წლის შემდეგ, 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის შესყიდვის გუნდი ჩაატარებს შიდა შეფასებას იმის 
დასადგენად, მოხდა თუ არა LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის ამოცანების მიღწევა. შიდა შეფასება 
მომზადდება დასრულების ანგარიშის სახით, რომელიც წარედგინება 
დამფინანსებლებს. 
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დასრულების შიდა ანგარიშის მოსამზადებლად, სოციო-ეკონომიკური კვლევა 
და დაკმაყოფილების კვლევა ჩატარდება ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს განსახლების 
განყოფილების მიერ. სოციო-ეკონომიკური კვლევაში ჩაერთვება ყველა 
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა. შედარებისათვის დაუზარალებელი 
საოჯახო მეურნეობებიც გამოიკითხება. დასრულების შიდა ანგარიში 
მოახდენს შემდეგი საკითხების დოკუმენტირებას: 

 ყველა დასრულებული საქმიანობის მიმოხილვა, როგორც LALRP/ მიწის 
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელების 
ნაწილი (მონიტორინგის ყველა შეგროვებული მონაცემის სინთეზი); 

 პროექტით დაზარალებული პირების კმაყოფილებას საარსებო 
საშუალებების აღდგენის პროცესით; 

 მიღებული და გადაწყვეტილი საჩივრების რ-ბა და ტიპი; 

 პროექტით დაზარალებული პირების მიერ ჩამოყალიბებული ახალი 
ბიზნესების ან ეკონომიკური საქმიანობების რაოდენობა; 

 პროექტით დაზარალებული პირების შემოსავლის დონეები და ცხოვრების 
სტანდარტები და მათი განვითარება/ცვლილება 2015 წელს დამატებითი 
გარემოსაცვითი და სოციალური კვლევების ფარგლებში ჩატარებული 
საბაზისო კვლევის განხორციელების პერიოდიდან. 

 პროექტით დაზარალებული პირების საარსებო საშუალებებისა და 
შემოსავლის წყაროების სახეობები და მათი განვითარება/ცვლილება 2015 
წელს დამატებითი გარემოსაცვითი და სოციალური კვლევების ფარგლებში 
ჩატარებული საბაზისო კვლევის განხორციელების პერიოდიდან. 

12.2.2 დასრულების გარე ანგარიში 
დასრულების აუდიტის შიდა ანგარიშის დამფინანსებლებისთვის წარდგენის 
შემდეგ, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა და დამფინანსებლებს შორის შეთანხმების 
საფუძველზე პროექტი დაიქირავებს გარე შემფასებელს, რომელიც ჩაატარებს 
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის 
დასრულების აუდიტს. დასრულების აუდიტი მოიცავს განხორციელებული 
შემამსრუბუქებელი ზომების მთლიანობაში განხილვას, განხორციელების 
გეგმების ამოცანებისადმი შედარებას და დასკვნას, შეიძლება თუ არა 
მონიტორინგის პროცესის დასრულება. აუდიტი შეაფასებს განხორციელდა თუ 
არა  LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა და 
დამფინანსებლების მოთხოვნები იძულებით გადაადგილებასთან 
დაკავშირებით. განხორციელების პროცესში ხარვეზების აღმოჩენის ან 
დამფინანსებლების მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, 
აუცილებელი გამოსასწორებელი მოქმედებები განისაზღვრება და ს.ს. ნენკსრა 
ჰიდრო წამოაყენებს დროში გაწერილ მოქმედებებსა და ბიუჯეტებს 
დამფინანსებლების მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად. 
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12.3 მონიტორინგისა და შეფასების გრაფიკი 
ცხრილი 43 წარმოადგენს მონიტორინგისა და ანგარიშგების საქმიანობების 
გრაფიკს. 

ცხრილი  43 მონიტორინგისა და ანგარიშგების საქმიანობების გრაფიკი 
მონიტორინგისა და 
ანგარიშგების საქმიანობები 

ანგარიშგება სიხშირე / გრაფიკი 

შიდა მონიტორინგი ყოველთვიური 
ანგარიშები 

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების  
აღდგენის გეგმის განხორციელებიდან 
პირველი სამი წლის  
განმავლობაში 

კვარტალური 
ანგარიშები 

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის 
განხორციელებიდან პირველი სამი წლის 
განმავლობაში და ექსპლუატაციის 
დაწყებიდან სამ წლამდე 

გარე მონიტორინგი ანგარიშები ექვს 
თვეში ერთხელ 

მიმდინარეობს დასრულებამდე 

დასრულების შიდა ანგარიში 1 ანგარიში ბოლო კომპენსაციის გაცემიდან სამი წლის 
შემდეგ 

დასრულების გარე აუდიტი 1 დასრულების 
აუდიტი 

ბოლო კომპენსაციის გაცემიდან სამი წლის 
შემდეგ - დასრულების შიდა ანგარიშის 
გამოცემის შემდეგ. 

12.4 მონიტორინგის ინდიკატორები 
მონიტორინგი და შეფასება ჩვეულებისამებრ იყოფა სამ კომპონენტად: 

 წვლილის (ან პროცესის) მონიტორინგი, რომელიც ზომავს მომსახუროებებს, 
რესურსებს ან საქონელს, რომლებიც ხელს უწყობენ გამოსავალს და 
საბოლოო ჯამში სასურველი შედეგების მიღწევას. შეტანილი წვლილის 
მონიტორინგი ჩატარედება რეგულარულად. 

 მწარმოებლურობის (ან შესრულების) მონიტორინგი, რომელიც ზომავს 
წვლილის პირდაპირ გაზომვად შედეგებს. ტარდება, როგორც შიდა 
პროცესი. 

 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 
განსაზღვრავს მასშტაბს, რომლის მიხედვითაც პროექტის წვლილი და 
გამოსავალი აღწევს ან თითქმის აღწევს LALRP/ მიწის შესყიდვისა და 
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის ამოცანებს. 

მონიტორინგის ინდიკატორები ამ სამი კომპონენტისათვის ჩამოთვლილია 
ცხრილში 44. 
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ცხრილი  44 მონიტორინგის ინდიკატორები 
მონიტორინგის ინდიკატორი წყარო სიხშირე / გრაფიკი 

წვლილი  

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის ბიუჯეტის 
საერთო ხარჯვა 

ფინანსური 
ჩანაწერები 

ყოველთვიურად 

ხარჯების განაწილება: 
ფულადი კომპენსაცია 
საარსებო საშუალებების აღდგენის 
ღონისძიებები 
გარდამავალი პერიოდის დახმარებები 
პროექტით დაზარალებული პირების და სხვა 
დაინტერესებული მხარეების კონსულტაცია და 
ჩართულობა 
სოციალურად დაუცველი ადამიანების 
დახმარება 
პროექტის ზოგადი განხორციელება და 
ზედნადები ხარჯები 

ფინანსური 
ჩანაწერები + LALRP 
მონაცემთა ბაზა 

ყოველთვიურად 

მობილიზებული თანამშრომლების რ-ბა,  
სრულ/ნაწილობრივ განაკვეთზე, შიდა 
ორგანიზაციული ან გარე, განაწილებული 
პასუხისმგებლობისა და უნარის მიხედვით 

სს ნენსკრა ჰიდროს 
ადამიანური 
რესურსების მართვის 
განყ. 

ყოველთვიურად 

პროექტით დაზარალებული პირების რ-ბა 
კატეგორიის მიხედვით 
(უფლების/კომპენსაციის მატრიცის  
მიხედვით) 

აღწერა და 
საჩივრების მართვა 

ყოველთვიურად 

გავლენა  

კომპენსაციის ხელმოწერილი შეთანხმებების რ-
ბა და თანხა 

LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

გადახდილი კომპენსაციის ოდენობა და თანხა; LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

პროექტით დაზარალებული პირების რ-ბა, 
რომელმაც მიიღო გარდამავალი პერიოდის 
დახმარება,  
ტიპი (ნატურით ან ნაღდი) და რ-ბა; 

LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

საარსებო საშუალებების აღდგენის 
განხორციელებული საქმიანობების რ-ბა და 
ხასიათი, პროექტით  
დაზარალებული პირების რ-ბა, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ ამ საქმიანობებში 

LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

პროექტში დაქირავებული 
დაზარალებულებული პირების რ-ბა 

კონტრაქტორი და 
ოპერატორის 
ადამიანური 
რესურსების მართვის 
განყოფილება + 
LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

პროექტით დაზარალებულებული პირების 
მიერ დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების 
რ-ბა 

LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

თითოეულ ხეობაში გაუმჯობესებული LALRP მონაცემთა ყოველთვიური 
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მონიტორინგის ინდიკატორი წყარო სიხშირე / გრაფიკი 
საძოვრების გზების რ-ბა და სიგრძე ბაზა 

განხორციელებული საქმიანობების რ-ბა, 
რომელთა მიზანი პროექტით დაზარალებული  
პირებისთვის წარმოების მხარდაჭერაა 

LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

პროექტით დაზარალებულებული 
პირებისათვის გაწეული დახმარების ან 
გარდამავალი პერიოდის შემწეობის რ-ბა, 
ხასიათი, ოდენობა და სახეობა 

LALRP მონაცემთა 
ბაზა 

ყოველთვიური 

შედეგი  
მოცემულ პერიოდში მიღებული საჩივრების რ-
ბა და ტენდენცია დროის მიხედვით 

საჩივრების მართვის 
სისტემა 

ყოველთვიური 

ღია, მიმდინარე საჩივრების რ-ბა და ტენდენცია 
დროის მიხედვით 

საჩივრების მართვის 
სისტემა 

ყოველთვიური 

დახურული ჩივრების რ-ბა და ტენდენცია 
დროის მიხედვით 

საჩივრების მართვის 
სისტემა 

ყოველთვიური 

საჩივრების დამუშავების საშუალო დრო საჩივრების მართვის 
სისტემა 

ყოველთვიური 

კომპენსაციის გადახდის საშუალო დრო 
 

ფინანსური 
დავალიანება + LALRP 
მონაცემთა ბაზა 

ყოველთვიური 

პროექტით დაზარალებულებული პირების 
კმაყოფილება კომპენსაციით 
 

კმაყოფილების 
კვლევა 

ბოლო 
კომპენსაციის 
გადახდიდან ორ 
თვეში 

პროექტით დაზარალებულებული პირების 
შემოსავლის დონე და ცხოვრების დონე 
 

სოციო-
ეკონომიკურიკვლევა 

შიდაშეფასება 

პროექტით დაზარალებული პირების მიერ 
ჩამოყალიბებული ახალი ბიზნესების ან 
ეკონომიკური საქმიანობების რაოდენობა; 

სოციო-
ეკონომიკურიკვლევა 

შიდაშეფასება 

პროექტით დაზარალებული პირების საარსებო 
საშუალებებისა და შემოსავლის წყაროების 
სახეობები 

სოციო-
ეკონომიკურიკვლევა 

შიდაშეფასება 

პროექტით დაზარალებული პირების 
კმაყოფილება საარსებო საშუალებების 
აღდგენის პროცესით; 

კმაყოფილებისკვლევა შიდაშეფასება 
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13 ბიუჯეტი და დაფინანსება 

13.1 დაფინანსება 

13.1.1 მიწისა და აქტივების დაკარგვის კომპენსაციის 
დაფინანსება 
2015 წლის 31 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებასა და ს.ს. ნეკსრა 
ჰიდროს შორის დადებული განხორციელების ხელშეკრულების მე-8 თავის 
მიხედვოთ,  ს.ს. ნეკსრა ჰიდრო გადაიხდის: 

 პროექტისათვის საჭირო სახელმწიფო მიწისათვის, 1 ა.შ.შ. დოლარის 
ექვივალენტ თანხას (მასში შედის ყველა სახის გადასახადი, რეგისტრაციისა 
და გამოკვლევის ჰონორარი და სხვა ხარჯები) და 

 აუცილებელი ხარჯები კერძო მიწაზე ყველა სამართლებრივი უფლების 
შესაძენად კანონის შესაბამისად. 

განხორციელების ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს სახელზე 
დარეგისტრირებულ მიწაზე ზარალს და არც საარსებო საშუალებების 
აღდგენას, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო გადაიხდის: 

 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმით 
შეთავაზებული საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების 
განხორციელების ხარჯს 

მთლიანობაში, დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის ყველა სახის 
გადახდა მოხდებას.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ: 

 თუკი შესაძლებელია კერძო მიწის ლეგალიზება (უკვე რეგისტრირებულია 
ან რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს), ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მფლობელს,  
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსა და მფლობელს შორის ყიდვა–
გაყიდვის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ გადაუხდის. 

 თუკი კერძო მიწის ლეგალიზება დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის 
სახელზე შეუძლებელია, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მფლობელს გადაუხდის ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროსა და მფლობელს შორის კომპენსაციის ხელშეკრულების 
ხელმოწერის შემდეგ.  
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13.1.2 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის გეგმის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება 
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო ასევე პირდაპირ დააფინანსებს შემდეგ საქმიანობებს: 

 თავ 7-ში განსაზღვრული საარსებო წყაროების აღდგენის ყველა 
ღონისძიებებს; 

 გარდამავალი პერიოდის დახმარებებს; 

 მოწყვლადობის დახმარებებს; 

 საჩივარზე რეაგირების პროცესის განხორციელებას და მართვას; 

 შიდა და გარე მონიტორინგის, შეფასებისა და დასრულების აუდიტის 
ხარჯებს; 

 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განახლება, 
რომელიც მოიცავს ნაკრას გზის რეკონსტრუქციას, 
ჰიდროელექტროსადგურსა და კაშხლის მონაკვეთს შორის 35 კვ 
ელექტრომომარაგების ხაზს და ნენსკრას ხეობაში დაგეგმილი ახალი 
ქვესადგურიდან ჰიდროელექტრსადგურამდე 110 კვ ძაბვის 
ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზს 

13.1.3 საქართველოს მთავრობის მიერ გაღებული ხარჯები 
საქართველოს მთავრობის მიერ გაღებული ხარჯები მოიცავს 
განხორციელებაში ჩართული ყველა სახელმწიფო და საჯარო მოხელის 
ხელფასს (საპარტნიორო ფონდი, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო) 

13.2 ბიუჯეტი 
მიწის შესყიდვის და საარსებო წყაროების აღდგენის ოპერაციისათვის 2017 
წლის ოქტომბერში დაგეგმილი ბიუჯეტი მოცემულია ცხრილში 45. 

მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 9,906,673 ლარს (3,950,114 ა.შ.შ. დოლარი $1 = GEL 
2.52 გაცვლითი კურსით, სადაც  3,711,956 ლარი ანუ 37% მიწის 
შესყიდვისათვის გათვალისწინებული კომპენსაციებია) 
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ცხრილი  45 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის 
გეგმის ბიუჯეტი 2017 წლის სექტემბერში 

საკითხი  ფასი  (ლლარი)  ფასი  (ააშშ 
დოლარი)) 

კომენტარი  
 

მიწის შესყიდვა       
კომპენსაცია მიწის დაკარგვისათვის 
 სახელმწიფოს სახელზე 

დარეგისტრირებული მიწა 
2.52 1 --- 

 მიწის მფლობელებზე 
დარეგისტრირებული მიწა ან მიწა, 
რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია 

2,767,825  1,107,130  
 

კომპენსაცია აქტივების დაკარგვისათვის       
  შენობა-ნაგებობები 316,310 

 
126,524 
 

ხის ფაცხა, ღობე და 
დამხმარე ნაგებობა 

  ხეები და ერთწლიანი კულტურები 627,819 251,128 
 

1288 ხე,  
კარტოფილის 1 მინდორი  
და სიმინდის 1 მინდორი 

საარსებო საშუალების აღდგენა       
შემწეობა გარდამავალ ეტაპზე - საკვები 
კულტურები 

276,675 110,670 საძოვრის დაკარგვით  
დაზარალებული  
საოჯახო მეურნეობა 

მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობების დახმარების ზომები 

      

  შეღავათიანი დაქირავება; - - ხარჯის გარეშე 
  უნარ-ჩვევების სწავლება/ტრენინგი; 126,000 50,000 ერთიანი თანხა 
  დახმარება მიღებული ფინანსური 

კომპენსაციის მართვაში; 
35,409 14,051 ერთიანი თანხა 

  მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური 
საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის; 

252,000 100,000 ერთიანი თანხა 

  მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული 
წყაროს განვითარებისათვის აუცილებელ 
ინიციატივებში; 

252,000 100,000 ერთიანი თანხა 

  დაუზიანებელი საძოვრების 
გაუმჯობესება; 

252,000 100,000 ერთიანი თანხა 

  დაუზიანებელ საძოვრებამდე 
ხელმისაწვდომობის აღდგენა; 

- - მოცემულია ESMP-ში 

  დროებითი ნაგებობის მშენებლობით 
დაზარალებული საძოვრების აღდგენა. 

- - მოცემულია ESMP-ში 

 საქონლის გზა, რომელიც გვერდს უვლის 
წყალსაცავს 

  მოცემულია ESMP-ში 

უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო 
მეურნეობების დახმარების ზომები 

      

  სასუქი 156,000 62,400 ნატურით 
  თხილი 78,000 31,200 პირველადი ინვესტიცია + 

წვლილი 5 წლის 
განმავლობაში 

  მეფუტკრეობა 78,000 31,200 პირველადი ინვესტიცია + 
წვლილი 5 წლის 
განმავლობაში 

  მებაღეობა 65,000 26,000 პირველადი ინვესტიცია + 
წვლილი 5 წლის 
განმავლობაში  
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საკითხი  ფასი  (ლლარი)  ფასი  (ააშშ 
დოლარი)) 

კომენტარი  
 

  საკონსულტაციო მომსახურება 614,250 243,750 ტექნიკურ-ეკონომიკური  
დასაბუთების კვლევები  
საოჯახო მეურნეობის 
დონეზე  
და დახმარება 
განხორციელების  
პერიოდში. 

სხვა LALRP ღონისძიებები       
კომპენსაცია/დაზარალებული საფლავების 
გადაადგილება 

3,195 1,278 9 საფლავი 
ელექტროსადგურის  
ტერიტორიაზე 

დაუცველობის დახმარება 28,362 11,345 28 დსმ 
დახმარება უკიდურესი ზემოქმედებისათვის 12,714 5,086 13 დსმ 
საქონლის გზა, რომელიც გვერდს უვლის 
წყალსაცავს 

- - მოცემულია ESMP-ში 

გასაჩივრების მექანიზმი       
საჩივრის განხილვის ადგილობრივი 
კომიტეტი 

126,000 50,000 საჩივრის განხილვის  
მოქმედი კომიტეტი 

საჩივრის განხილვის კომიტეტი პროექტის 
დონეზე 

- - მოცემულია ESMP-ში 

მონიტორინგი       
შიდა მონიტორინგი და შეფასება - - მოცემულია ESMP-ში 
გარე მონიტორინგი და დასრულების 
აუდიტი 

550,000 222,000 შეფასება 5 წლის 
განმავლობაში  
(100,000 ლარი 
წელიწადში) და  
დასრულების აუდიტი  
(50,000 ლარი) 

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო 
საშუალებების აღდგენის გეგმის განახლება 

      

მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების 
აღდგენის ღონისძიებები 

1,260,000 500,000 სავარაუდო თანხა 
შესწორდება  
კომპონენტების 
დეტალურად  
შედგენისას 

LALRP კონსულტაცია  378,000 150,000  იგივე 
ქვეჯამი 8,255,561 3,291,762   
გაუთვალისწინებელი და ზედნადები 
ხარჯები 

1,651,112 658,352 20 %  ჯამის 

ჯამი  9,,906,,673  3,,950,,114    
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დანართი 1 - საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ექსპროპრიაციის 
პროცედურის აღწერა 
ნაბიჯი 1: მინისტრის ბრძანების გამოცემა 

მინისტრის ბრძანების გამოცემის შედეგად ექსპროპრიაციის უფლება ენიჭება 
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო ან კერძო 
იურიდიულ პირს. ბრძანება გამოიცემა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის 
თანახმად. ბრძანება განსაზღვრავს მიწის ექსპროპრიაციის გარდაუვალ 
აუცილებლობას საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის და რწმუნებულს (სახელმწიფო 
ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან საჯარო ან კერძო იურიდიული 
პირი) ეძლევა უფლება მოახდინოს ქონების ექსპროპრიაცია. 

ნაბიჯი 2: ყველა ქონების ინვენტარიზაცია, რომელსაც ექპროპრიაცია ეხება 

ბრძანების გამოცემის შემდეგ, ჩატარდება ინვენტარიზაცია და დადგინდება 
ღირებულება ყველა იმ ქონებაზე, რომელზეც ექსპროპრიაცია ხორციელდება. პირი 
ან სააგენტო, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობის საჭიროებას ეყრდნობა, 
უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შესასყიდი ქონების 
ინვენტარიზაციისა და ღირებულების შეფასების ჩატარებას. თუკი ჩამორთმეული 
ქონება სხვა ქონებით უნდა ჩანაცვლდეს, ჩანაცვლებული ქონება დამოუკიდებელი 
აუდიტორის მიერ უნდა შეფასდეს. თუკი შემფასებელი ფიქრობს, რომ 
ექსპროპრიაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება უმნიშვნელოა ზომით, ფორმითა და 
მდგომაორებით, მაგრამ იგი დაკავშირებულია ქონებასთან, რომლის 
ექსპორპრიაციაც ხდება და ამდენად, იგი გამოუსადეგარი ხდება - მთელი ქონება და 
არა მარტო პროექტის კომპანიის მიერ სასურველი ნაწილი დაექვემდებარება 
ექსპროპრიაციას. და ბოლოს, სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეფასება ასევე მოიცავს 
მასზე მოყვანილი ნებისმიერი მარცვლეულის ღირებულებას. ღირებულება 
გამოითვლება როგორც შემოსავალი, რომელსაც მფლობელი მიიღებდა მიმდინარე 
ეკონომიკური წლის განმავლობაში მარცვლეულის დათესვის და გაყიდვის 
შემთხვევაში. თუმცა, თუკი მინდორი დაითესა აქტივების ინვენტარიზაციის 
შემდეგ, ნათესების ღირებულება არ იქნება მხედველობაში მიღებული დანაკარგის 
გამოანგარიშებისას. 

ნაბიჯი 3: მიწის მფლობელების ინფორმირება ექსპროპრიაციის შესახებ 
ინფორმაციის გამოქვეყნებით 

მიწის მფლობელების ექსპროპრიაციის შესახებ ინფორმირების მიზნით, ინფორმაცია 
დაიბეჭდება ადგილობრივ და ცენტრალურ გაზეთებში. ინფორმაცია უნდა 
შეიცავდეს პროექტის განხორციელების, ჩამორთმეული ტერიტორიისა და ქონების 
მოკლე აღწერას. 
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ნაბიჯი 4: სასამართლოსათვის განცხადების წარდგენა 

სასამართლოსათვის განცხადების წარდგენა ხდება მას შემდეგ, რაც ზემოთ 
აღწერილი საქმიანობები განხორციელდება. საქართველოს კანონის "აუცილებელი 
საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ", 
მეხუთე მუხლის მიხედვით, ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების საკითხს 
განიხილავს რაიონული (საქალაქო) სასამართლო. სასამართლოსადმი წარგენილი 
ექსპროპრიაციის განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: 

 რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს დასახელება; 

 განმცხადებლის სახელწოდება და იურიდიული მისამართი; 

 წარმომადგენლის სახელწოდება, სახელი, გვარი და მისამართი, თუ განცხადება 
შეაქვს წარმომადგენელს; 

 განმცხადებლის მოთხოვნა; 

 გარემოებები, რომლებზედაც განმცხადებელი აგებს თავის მოთხოვნას; 

 მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ამ გარემოებებს; 

 განცხადებისათვის დართული საბუთების ნუსხა. 

განცხადებას აგრეთვე უნდა დაერთოს: ა) იმ ქონების დეტალური აღწერა, რომელზეც 
მოითხოვება ექსპროპრიაციის უფლება; ბ) მინისტრის შესაბამისი ბრძანება; გ) 
ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების დეტალური აღწერა; დ) 
ექსპროპრიაციის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების დამადასტურებელი საბუთი. 

ნაბიჯი 5: სასამართლოსათვის განცხადების წარდგენის თარიღის შესახებ მიწის 
მფლობელების ინფორმირება 

მფლობელებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია სასამართლოსათვის განცხადების 
წარდგენისა და სასამართლო მოსმენის შესახებ. პირმა, რომელიც დაინტერესებულია 
ექსპროპრიაციით, უნდა უზრუნველყოს, რომ ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული 
ქონების ყველა მფლობელი ინფორმირებულ იქნას სასამართლოსათვის განცხადების 
წარდგენის და სასამართლო საქმის განხილვის თარიღის შესახებ. 

ნაბიჯი 6: სასამართლოს მიერ განცხადების განხილვა და გადაწყვეტილების 
გამოტანა 

სასამართლო განიხილავს განცხადებას და იღებს გადაწყვეტილებას ექსპროპრიაციის 
შესახებ. სასამართლო, განცხადების განხილვის შემდეგ, მიიღებს გადაწყვეტილებას 
ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების შესახებ. გადაწყვეტილება შეიცავს იმ პირის 
დასახელებას, რომელსაც მიენიჭა ექსპროპრიაციის უფლება, და ექსპროპრიაციას 
დაქვემდებარებული ქონების დეტალური აღწერას, ასევე შეიცავს შესაბამის 
მითითებას მიწის მფლობელებისათვის კომპენსაციის დროულად გაწევის შესახებ. 
სასამართლო გადაწვეტილება დაუყოვნებლივ აღსრულდება. ეს ნიშნავს, რომ იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუკი ამგვარი გადაწყვეტილება გასაჩივრდება, სასამართლოს 
გადაწყვეტილების აღსრულება არ შეჩერდება გასაჩივრების გამო.  
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ნაბიჯი 7: ექსპროპრიაცია 

მას შემდეგ რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ქონების ექსპროპრიაციის 
განმახორციელებელი დაწესებულება მიწის მფლობელს ქონების ყიდვის 
შეთავაზებას წარუდგენს და მოლაპარაკებებს აწარმოებს მიწის მფლობელებთან 
შეთანხმების მისაღწევად. გარდა ამისა, დაწესებულება მიწის მფლობელს აწვდის 
დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაცემულ წერილობით დოკუმენტს, რომელიც 
ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების (რომელზეც გაიცემა კომპენსაცია) 
ღირებულის შეფასებას ადასტურებს (მიწის მფლობელთან შეთანხმებით). 
კომპენსაციის ოდენობა ან ქონების ღირებულება არ უნდა იყოს ექსპროპრიაციას 
დაქვემდებარებული ქონების ღირებულებაზე ნაკლები. 

ნაბიჯი 8: სასამართლო წარმოება იმ შემთხვევაში, თუკი უთანხმოება წარმოიშვება 
ქონების საბაზრო ღირებულებასა და კომპენსაციის თანხასთან დაკავშირებით 

სასამართლო წარმოება ქონების საბაზრო ღირებულებასა და კომპენსაციის 
თანხასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუკი ექპროპრიატორი და ქონების 
მფლობელი ვერ შეთანხმდებიან ქონების საბაზრო ღირებულებისა და კომპენსაციის 
თანხის შესახებ - საქართველოს საპროცესო კოდექსის თანახმად - ნებისმიერ მხარეს 
აქვს უფლება მიმართოს იმავე რეგიონალურ სასამართლოს მიწის ნაკვეთის 
ადგილსამყოფლის მიხედვით. ექსპროპრიატორის მოთხოვნას თან ერთვის: ა) იმ 
ქონების დეტალური აღწერა, რომლის ექსპროპრიაციაც მოითხოვება; ბ) 
დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს საზოგადოებრივი აუცილებლობისათვის 
პროექტის განხორციელებას; გ) რაიონული (ქალაქის) სასამართლოს 
გადაწყვეტილება ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების თაობაზე. სასამართდო 
უფლებამოსილია დანიშნოს დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელიც ჩაატარებს 
ქონების შეფასებას დროის გარკვეულ მონაკვეთში და სასამართლოს მიაწვდის 
ანგარიშს ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების საბაზრო ფასის შესახებ და 
მფლობელისათვის კომპენსაციის სახით შეთავაზებული სხვა ქონების შესახებ (თუკი 
კომპენსაცია დამატებითი ქონების მეშვეობით განხორციელდება). დამოუკიდებელი 
ექსპერტის ანგარიშზე დაყრდნობით და ორივე მხარის მიერ წარმოდგენილი 
მტკიცებულების საფუძველზე, სასამართლო იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას 
ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონებისათვის აუცილებელი კომპენსაციის 
ოდენობის შესახებ. ექსპროპრიატორი პასუხისმგებელია აანაზღაუროს ორივე მხარის 
სასაართლოს წარმოების ყველა ხარჯი. 
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დანართი 2 - შეფასების მეთოდოლოგია 

შეფასება 2015 წელს 
 

A დაზარალებული მიწების შეფასება  

A1 მეთოდოლოგია 

მიწა შეფასდა სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით საშუალო საბაზრო ფასებზე 
დაყრდნობით. იგი ეფუძნება გაყიდვის საშუალო ღირებულებას შესადარი სახეობის, 
ადგილმდებარეობისა და მახასიათებლების მქონე მიწისათვის. ჩატარებულმა 
კვლევებმა გამოავლინა, რომ მიწის გაყიდვა სვანეთში იშვიათია და 
არაოფიციალური გაყიდვების შესახებ მონაცემები არ არსებობს. გასაყიდი მიწა, 
როგორც წესი, რეგისტრირებულია და ყიდვა/გაყიდვის ოფიციალური კონტრაქტიც 
დარეგისტრირებულია. არსებული ინფორმაცია რეგისტრირებული საბაზრო 
გაყიდვების შესახებ გამოვიყენეთ მიწის ჩანაცვლებითი ღირებულების 
გამოსათვლელად. 

საშუალო საბაზრო გაყიდვებზე დაყრდნობით, შედარების პარამეტრების 
შესაბამისად გაკეთდა შესწორებები, გარემოებებიდან გამომდინარე, შემდეგი 
თანმიმდევრობით: 

1. მიწის ნაკვეთების გაყიდვის ფაქტიურის ტატუსი (დასრულებული 
ტრანზაქციებისათვის ან გაყიდვის წინადადებისათვის) 

2. ბაზარზე გაყიდვების დინამიკა (ფასების ტენდენცია და გაყიდვის დრო). 

3. მდებარეობა; 

4. ფიზიკური პარამეტრები; 

5. ეკონომიკური პარამეტრები; 

6. გამოყენება; 

7. უძრავი ქონების არსებობა. 

A2 მიწის კომპენსაციის დასადგენი პრინციპები 

შედარება 

დაზარალებული მიწის ნაკვეთები, რომელთა ღირებულების დდადგენა ხდება, 
მდებარეობს მესტიის მუნიციპალიტეტში. დაზარალებული მიწის ნაკვეთები 
მდებარეობს კომპაქტურად, შემოფარგლულ არეალში (მდინარეების ნენსკრას და 
ნაკრას ხეობები). მიწის ნაკვეთების კატეგორიები და ფასები მსგავსია. მიწის 
ნაკვეთების ფასი მერყეობს და დამოკიდებულია მიწის სახეობაზე (საცხოვრებელი, 
სახნავ-სათესი, კომერციული მიწა, სათიბი), კონფიგურაციაზე, ტოპოგრაფიასა და 
მიწის ნაყოფიერების პარამეტრებზე. 

ღირებულების შეფასებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში მიწის ბაზართან 
დაკავშირებული მონაცემთა ბაზა იქნა გამოყენებული. დაზარალებული მიწის 
ნაკვეთების მსგავსი (ანალოგიური) ნაკვეთები გამოვლინდა მონაცემთა ბაზაში. 
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გამოყენებულ იქნა ფაქტიური ტრანზაქციების ხარჯები, ისევე როგორც მიწის 
ნაკვეთის შესაბამისი წინადადებები (განცხადებები). შემთხვევები და ინფორმაციის 
შესაბამისი წყაროები მოყვანილია ქვემოთ ცხრილში. უნდა აღინიშნოს, რომ მიწის 
ბაზარი არ არის ძალიან აქტიური და მსგავსი შემთხვევების შესახებ მხოლოდ მწირი 
ინფორმაცია არსებობს 2015 წლის მონაცემთა ბაზაში. 

(ანალოგიური) მიწის ნაკვეთების ფასებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 
გამოთხოვილ იქნა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, უძრავი ქონების 
კომპანიებიდან და სხვადასხვა ვებ-გვერდებზე მოძიებული გაყიდვის სარეკლამო 
განცხადებებიდან. 

შედარებულ აქტივებზე კორექტირებული ფასები შეჯერდა შედარებისათვის 
გამოყენებული ხუთი მიწის ნაკვეთის საშუალო შეწონილი ღირებულების 
გამოთვლით. შესწორებული ფასების შეჯერებისას მეტი ღირებულება მიენიჭა მიწის 
იმ ნაკვეთს, რომელიც ყველაზე მეტად ჰგავდა შესაფასებელ აქტივს (რათა უმცირესი 
შესწორება ყოფილიყო საჭირო). 
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ცხრილი 1 -  1 კვ მ საცხოვრებელი მიწის ნაკვეთისათვის ბაზრის ფასის საშუალოა წონითი ღირებულების გამოთვლა 

# აღ
წე
რ
ა 

მი
სა
მა
რ
თ
ი 

1 
კვ

 მ
 მ
იწ

ის
 ნ
აკ
ვე
თ
ის

 ფ
ას
ის

 
წი

ნა
დ
ად

ებ
ა/
გა
დ
ახ
დ
ილ

ი 
 (ა

შშ
 

დ
ო
ლ
არ

ი)
 

ინ
ფ
ო
რ
მა
ცი

ის
 წ
ყა
რ
ო

 

1 
კვ

 მ
–ი

ს 
ფ
ას
ი 
დ
ეკ
ლ
არ

ირ
ებ
უ
ლ
ი 

წყ
არ

ო
ში

 (ა
შშ

 დ
ო
ლ
არ

ი)
 

ტ
რ
ან
ზ
აქ
ცი

ებ
ი 

(გ
არ

იგ
ებ
ა)

 / 
შე
თ
ავ
აზ

ებ
ა 

შე
თ
ავ
აზ

ებ
ებ
ის

 შ
ეს
წო

რ
ებ
ა 

1 
კვ

 მ
–ი

ს 
შე
სწ
ო
რ
ებ
უ
ლ
ი 
ფ
ას
ი 

(ა
შშ

 
დ
ო
ლ
არ

ი))
 

მდ
ებ
არ

ეო
ბა

 

შე
სწ
ო
რ
ებ
ა 

1 
კვ

 მ
–ი

ს 
შე
სწ
ო
რ
ებ
უ
ლ
ი 
ფ
ას
ი 

ფ
იზ

იკ
უ
რ
ი 
მა
ხა
სი

ათ
ებ
ლ
ებ
ი 

შე
სწ
ო
რ
ებ
ა 

 

1 
კვ

 მ
–ი

ს 
შე
სწ
ო
რ
ებ
უ
ლ
ი 
ფ
ას
ი 

R
i  
შე
სწ
ო
რ
ებ
უ
ლ
ი 
ფ
ას
ის

  
რ
ეი

ტტ
ინ

გუ
ლ
ი 
წწო

ნა
 

∑
 R

 

 V
i 

V
w

a 
1 

სა
ბა
ზ
რ
ო

  ფ
ას
ი  

1 
კკვ
მ  
მი

წი
ს  

(ლლ
არ

ი)
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 1130 კვ.მ 

სასოფლო-
სამეურნეო 
(საცხოვრებელი) 
მიწა 

სოფელი ბეჩო 
მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 
საკადასტრო კოდი: 
42.09.35.060 

8.6 ლარი / 
კვ. მ 
(გარიგება) 

საჯარო რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო 
1,06,2015 

8,60 გარიგება არა 8,6 მსგავ
სი 

არ
ა 

8,6 უკეთ
ესი 

-1 7,6 1,0 5,0 1,5 8,0 

2 405 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო 
(საცხოვრებელი) 
მიწა 

სოფელი ბეჩო 
მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 
საკადასტრო კოდი: 
42.09.34.111 

9,19ლარი / 
კვ.  მ 
(გარიგება) 

საჯარო რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო 
1 20,02,2015 

9,19 გარიგება არა 9,2 მსგავ
სი 

არ
ა 

9,2 უკეთ
ესი 

-1 8,2 1,0 1,6 

3 286 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო 
(საცხოვრებელი) 
მიწა 

სოფელი ბეჩო 
მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 
საკადასტრო კოდი: 
42.09.34.092 

9,09 ლარი 
/ კვ.  მ 
(გარიგება) 

საჯარო რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო 
125,05,2015 

9,09 გარიგება არა 9,1 მსგავ
სი 

არ
ა 

9,1 უკეთ
ესი 

-1 8,1 1,0 1,6 

4 620 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო 
(საცხოვრებელი) 
მიწა 

სოფელი ბეჩო 
მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 
საკადასტრო კოდი: 
42.09.35.013 

9,23 ლარი 
/ კვ.  მ 
(გარიგება) 

საჯარო რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო  
122,08,2015 

9,2 გარიგება არა 9,2 მსგავ
სი 

არ
ა 

9,2 უკეთ
ესი 

-1 8,2 1,0 1,6 

5 1 მ² მ. 
კომერციული 
მიწის ნაკვეთი 

ნორმატიული ფასი 10,6 ლარი 
/ კვ.  მ 
(გარიგება) 

მესტიის 
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულოს 
დადგენილება №3 
4 თებერვალი 2015 

10,6 აუქციონის
საწყისი 
ფასის 

5% 11,1 მსგავ
სი 

No 11,1 უკეთ
ესი 

-3 8,1 1,0 1,6 
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მიწის განაკვეთების გაანგარიშება 

საშუალო შეწონილი ღირებულების გამოყენებით, შეფასებული აქტივის ფასი 
გამოთვლილ იქნა შემდეგი ფორმულის საშუალებით: 

 
სადაც 

 Vwa - 1 მ2 მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასის საშუალო შეწონილი ღირებულება; 

 Pi    - შესწორებული (კორექტირებული) გასაყიდი ფასი შედარებისათვის 
გამოყენებული მიწის თითოეული ნაკვეთისათვის; 

 Ri – შესწორებული (კორექტირებული) გასაყიდი ფასის რეიტინგული წონა 
შედარებისათვის გამოყენებული მიწის თითოეული ნაკვეთისათვის 

 ∑ R – რეიტინგული წონის ჯამები 

 n = 5  

საშუალო შეწონილი ღირებულება უფრო კარგად წარმოაჩენს ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეული მიწის ნაკვეთის რეალურ საბაზრო ფასს, ვიდრე შედარებისათვის 
გამოყენებული მიწის ნაკვეთის საშუალო შესწორებული ფასები  (∑Pi  /n). 

ცხრილი 2 - ცხრილ 1-ის ახსნა 

ცხრილი 
1 

ახსნა 

7 სვეტი 7 განმარტავს სვეტ 6-ში დეკლარირებული ფასების ხასიათს - ზოგიერთი ფასი ესადაგება 
გარიგებებსა და განხორციელებულ ტრანზაქციებს და ეს ფასები ბაზრის ფასად ითვლება, რომელიც 
გამოქვითვას არ მოითხოვს. სხვა ფასები ესადაგება მოცემულ წყაროებში გამყიდველების მიერ 
გამოცხადებულ გაყიდვის სარეკლამო წინადადებებს. ეს ფასები არ ითვლება რეალურ საბაზრო
ფასად და შესაბამისად გამოქვითვას არ ითხოვს, რაც ასახულია სვეტში 8 და 9.  ქართულ ბაზარზე 
მინიმალური ცდომილება რეალურ საბაზრო ფასსა და რეკლამირებულ შეთავაზებულ ფასს შორის 10 
პროცენტია. სტატისტიკურად, შეთავაზებული ფასი საქართველოში 10-15%-ით მაღალია, ვიდრე 
ფაქტობრივი საბაზრო ფასი. საბაზრო ეკონომიკა ჯერ-ჯერობით სრულად არ არის განვითარებული, 
გამყიდველი, როგორც წესი, ცდილობს მიიღოს ზემოგება თუკი მყიდველს არ აქვს ინფორმაცია 
უძრავი ქონების შესახებ და თანხმდება შემოთავაზებულ ფასს. 10%-იანი შესწორება არ იყო 
აუცილებელი მიწის შედარებისათვის გამოყენებული (ანალოგიური) ნაკვეთების ფასებზე #1 - 4, 
ვინაიდან ისინი რეალურად გაიყიდა და მათი საბაზრო ფასი განსაზღვრულია. არ მომხდარა 
შევაჭრება ამ მიწის ნაკვეთების ფასებზე და შესაბამისად, არც ფასდაკლება. შესწორება +5% 
გამოყენებულ იქნა #5 მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში, ვინაიდან მე-7 სვეტში მოცემული ფასი არის 
აუქციონის საწყისი ფასი. საბოლოო ფასი სავარაუდოდ +5% მაღალია. 

10 & 13 ცხრილში 10 და 13 მოცემულია მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობისა და ფიზიკურ 
მახასიათებლებზე დაფუძნებული შესწორებები. სიტყვა "უკეთესი” ნიშნავს, რომ შედარებისათვის 
გამოყენებული მიწის ნაკვეთი უკეთესია, ვიდრე დაზარალებული მიწის ნაკვეთი, ანუ 
შედარებისათვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე 
დაზარალებული მიწის ფასი. სიტყვა "მსგავსი" ნიშნავს, რომ შედარებისათვის გამოყენებული მიწის 
ნაკვეთი ობიექტის მსგავსია და ანალოგიური ნაკვეთის საბაზრო ფასი არაა საჭირო შემცირდეს ან 
გაიზარდოს ობიექტისათვის მოსარგებად. სიტყვა "უარესი" ნიშნავს, რომ შედარებისათვის 
გამოყენებული მიწის ფასი უფრო ნაკლებია, ვიდრე შეფასებული ობიექტი და შედარებისათვის 
გამოყენებული მიწის ნაკვეთის ფასი უნდა გაიზარდოს ობიექტისათვის მოსარგებად. 

10 შედარებისათვის გამოყენებული მიწის სვეტი 10 აჩვენებს, რომ შეფასებული მიწის ნაკვეთი 
შედარებისათვის გამოყენებული ანალოგიური მიწის ნაკვეთის მსგავსია და ფასდაკლება არ 
მომხდარა (სვეტი 11). 

13 სვეტი 11  - შედარებისათვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთი უკეთესია, ვიდრე შეფასებული მიწის  
ნაკვეთები და ამდენად, ფასდაკლება მოხდა (სვეტი 15): (-1)  შედარებისათვის გამოყენებული 
მიწის ნაკვეთისათვის 1, 2, 3, და 4 და (-3) შედარებისათვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთი 5-სათვის. 
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ცხრილი 
1 

ახსნა 

შესწორებები გაკეთდა ფიზიკურ მახასიათებლებზე დაყრდნობით, რაც ნიშნავს, რომ ანალოგიურად  
შესაფასებელ ობიქტებს შორის სხვაობას შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით: ინფრასტრუქტურა 
(წყალმომარაგება, საკანალიზაციო სისტემა, ელექტროენერგიის მიწოდება, კომუნიკაციები, 
გაზმომარაგება, ა.შ.). 
შესასწორებელი თანხები გამოთვლილ იქნა იმ ხარჯებთან ერთად, რომელიც საჭიროა მიწის 
ნაკვეთის მშენებლობისათვის შესაფერის მდგომარეობაში მოსაყვანად მშენებლობის ნორმებისა და 
სტანდარტების შესაბამისად. 

16 სვეტი 16 გვიჩვენებს შედარებისათვის გამოყენებული (ანალოგიური) მიწის ნაკვეთის რეიტინგს, 
რომელიც ფასდება ექსპერტის შეფასების მიხედვით რამდენიმე კრიტერიუმზე დაყრდნობით. 
ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი შესადარებლად გამოყენებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო 
პოზიციაა (გაიყიდა თუ არა რეალობაში, თუ მხოლოდ გასაყიდად იქნა გამოტანილი). გაყიდული 
მსგავსი მიწის ნაკვეთის ფასები უფრო ახლოსაა საბაზრო ფასებთან, ამავე დროს, შესადარებელი 
მიწის ნაკვეთის ფასები, რომლებიც გასაყიდად იქნა გამოტანილი, ნაკლებად რეალურია. მეორე 
კრიტერიუმია - ადგილმდებარეობა (რამდენად ახლოსაა შესადარებლად გამოყენებული მიწის 
ნაკვეთი შესაფასებელ ობიექტთან). რაც უფრო ახლოსაა შესადარებლად გამოყენებული მიწის 
ნაკვეთი ობიექტთან, მით უფრო მეტად შეიძლება მისი ფასის შედარება ობიექტის ფასთან). მესამე 
კრიტერიუმიც შესადარებლად გამოყენებული მიწის ნაკვეთის ფიზიკური მახასიათებელია.ზემოთ 
მითითებულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ყველა ანალოგს მსგავსი წონა მიენიჭა - 1. 

 

ამდენად, 1 მ2 შეფასებული ქონების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება 
გამოითვალა საშუალო შეწონილი ფასის მიხედვით (მოცემულია ცხრილში 1). 
აღნიშნული ცხრილი აჩვენებს საცხოვრებელი მიწის ნაკვეთის სრულ ჩანაცვლებით 
ღირებულებას (საცხოვრებელი სასოფლო-სამეურნეო მიწისათვის). სხვა 
კატეგორიების მიწის ფასები ეფუძნება ამ საბაზისო ფასის მიახლოებას. 

სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებისათვის 
გამომდინარეობს იმავე ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი მიწის ნაკვეთის 
ფასიდან. სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფასები კომერციული მიწის ფასებთან 
შედარებით ნაკლებია და განსხვავება დაახლოებით უდრის ოფიციალურ 
საკომპენსაციო გადასახადს, რომელიც გადასახდელია მიწის სოფლის-მეურნეობის 
კატეგორიიდან არასასოფლო მიწის კატეგორიად შესაცვლელად. ცხრილი 3 აჩვენებს 
ერთეულის ფასებს, რომლებიც დაყოფილია მიწის კატეგორიების მიხედვით. 

ცხრილი 3 - ერთეულის ტარიფები მიწისათვის 
 

# მიწის კატეგორიები 
სრული ჩანაცვლების ღირებულება1 მ2-ზე 
(ლარში) 

1 საცხოვრებელი 8 

2 კომერციული 11 

3 სასოფლო-სამეურნეო მიწები 6 

4 სათიბი 1 
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A ნაგებობების ღირებულების შეფასება 

შენობები და სხვა ნაგებობები შეფასდა ჩანაცვლებითი ღირებულებით და ეფუძნება 
პირდაპირ და არაპირდაპირ ხარჯებს საბაზრო ღირებულების მიხედვით, რომელიც 
აუცილებელია ანალოგიური შენობის ასაშენებლად, ანუ რა დაჯდებოდა 
დღეისათვის, ანალოგიური შენობის მსგავსი პარამეტრებით აშენება. პირდაპირი და 
არაპირდაპირი ხარჯები თითოეული შემთხვევისათვის შემდეგი წესით 
გამოითვლება: 

(a) პირდაპირი ხარჯები მოიცავს შემდეგ ხარჯებს: 

(i) მშენებლობის შრომითი ხარჯები; 

(ii) სამშენებლო მასალების შესყიდვა; 

(iii) მოსამზადებელი ხარჯები; 

(iv) მოწყობილობების დაქირავება ან შეძენა; 

(v) კონტრაქტორის მოგება და ზედნადები ხარჯები; 

(vi) ხარჯები მშენებლობის/რემონტის უსაფრთხოების ღონისძიებების 
უზრუნველსაყოფად; 

(vii) დროებითი ნაგებობების მოწყობის ღირებულება; 

(viii) დროებითი კომუნიკაციები (დენი, წყალი, გაზის მიწოდება და ა.შ.); 

(ix) საწყობის ხარჯები; 

(x) ტრანსპორტირების ხარჯები; 

(xi) სხვა ხარჯები 

(b)  არაპირდაპირი ხარჯები მოიცავს შემდეგ ხარჯებს: 

(i) პროფესიული მომსახურების ღირებულება: 

1. კომპენსაცია არქიტექტორისათვის/დიზაინერისათვის; 

2. საინჟინრო მომსახურების კომპენსაცია; 

3. იურიდიული ხარჯები; 

4. შემფასებლის მომსახურების კომპენსაცია; 

5. სხვა ხარჯები 

(i) ნებართვის ხარჯები; 

(ii) სადაზღვევო ხარჯები; 

(iii) დაფინანსების %; 

(iv) გარანტია, რომელიც აუცილებელია კონტრაქტორის მიერ ახალი შენობის 
აშენების ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად; 

(v) სხვა ხარჯები. 
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B კომპენსაციები მრავალწლიანი ნარგავებისათვის: 

B1 ნერგები:  

ნერგების კომპენსაცია ხდება ბაზარზე არსებული ფასების მიხედვით. 

B2 ნაყოფიერი ასაკის ხეხილი 

მათი ღირებულება ჩაითვალა დაკარგულ შემოსავლად მანამ, სანამ ახალი ნერგი 
მიაღწევს ნაყოფიერების იმავე ნიშნულს, როდესაც მოხდა ხის მოჭრა. გამოთვლა 
ეყრდნობა შემდეგ კრიტერიუმს: 

 ხეების სხვადასხვა ჯიშის ნაყოფიერება პროდუქტიულობის სხვადასხვა 
პერიოდის ან ხის ასაკისათვის (რომელიც განსაზღვრულია კონსულტანტების 
მიერ მომზადებულ ცხრილში და ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მონაცემებს და აღიარებულია აკადემიური 
გამოცემების მიერ, რომლებიც დეტალურად აღწერენ ხის საშუალო 
ნაყოფიერებას ხუთი წლის ინტერვალის ფარგლებში). 

 ხიდან მიღებული მოსავლის საშუალო ღირებულება (შენატანის წვლილის 
გამოკლებით) ფერმერის ადგილზე გასაყიდი ფასით. 

 წლების რ-ბა, რომელიც საჭიროა ხის გასაზრდელად პროდუქტიულობის 
დონემდე (ასაკამდე), რომელშიც მოხდა მისი მოჭრა. 

მიღებული ღირებულება დაითვლება წლიური ნაყოფიერი წვლილის 
ღირებულებისათვის და წლების რაოდენობისათვის, რომელიც საჭიროა ნერგიდან 
ნაყოფიერების მოჭრის ეტაპამდე მისაღწევად. ერთი ნაყოფიერი ხის კომპენსაციის 
ფორმულაა: 

 
სადაც: 

 C - ხის საკომპენსაციო ღირებულება (ლარი). 
 Cs – 1 ნერგის ღირებულება (ლარი) 
 K = საშუალო წლიური წარმადობა 1 მოჭრილი ხის იმავე ჯიშის და 

ასაკისათვის  (კგ-ში თითო ხეზე). 
 V = საბაზრო ფასი ფერმერის ჭიშკართან 1 კგ პროდუქტისათვის. 
 L = წლები, რომლებიც ანაზღაურდება (წლების რ-ბა, რომელიც საჭიროა 

მოჭრილი ხის მსგავს პროდუქტიულობამდე/ასაკობრივ ჯგუფამდე 
გასაზრდელად). 

 M = სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების საშუალო წლიური ხარჯები (ლარი) 

ცხრილი 4 აჩვენებს ხეების ღირებულებას სხვადასხვა სახეოებისა და ასაკობრივი 
ჯგუფებისათვის, რომელიც გამოითვალა ზემოთ აღწერილი ფორმულის მიხედვით. 
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ცხრილი 4 = პროდუქტიული ხეების ერთეულის განაკვეთები 

ხი
ს 
სა
ხე

ო
ბა

 

ას
აკ
ის

 ჯ
გუ

ფ
ი 

სა
შუ

ალ
ო

 
მო

სა
ვლ

ია
ნო

ბა
  

1 
კგ

 

პრ
ო
დ
უ
ქტ

იუ
ლ

ო
ბი

ს 
დ
აწ
ყე
ბი

ს  
ას
აკ
ი 

წლ
ებ
ი,

 
რ
ო
მლ

ებ
იც

 
უ
ნდ

ა 
ან
აზ

ღ
აუ

რ
დ
ეს

  

ნე
რ
გი

ს 
ღ
ირ

ებ
უ
ლ
ებ
ა  

1 
კგ

 ხ
ილ

ის
 

ღ
ირ

ებ
უ
ლ
ებ
ა 

 კო
მპ
ენ
სა
ცი

ა 
1 

წლ
ის

ათ
ვი

ს 

წლ
იუ

რ
ი 

ხა
რ
ჯ
ებ
ი 

(ლ
არ

ი)
 

1 
ხე

 (ლ
არ

ი)
 

ატამი 1-5 3 3 2 5 1.0 3 3 5 
6-10 30 3 7 5 1.0 30 10.7 140 
11-15 30 3 7 5 1.0 30 10.7 140 
16-20 15 3 7 5 1.0 15 10.7 35 
21+ 10 3 7 5 1.0 10 10.7 0 

ხურმა 1-5 3 3 3.3 5 2.0 6 3 15 
6-10 10 3 7 5 2.0 20 10.7 70 
11-15 20 3 7 5 2.0 40 20.7 140 
16-20 20 3 7 5 2.0 40 20.7 140 
21+ 10 3 7 5 2.0 20 10.7 70 

ვაშლი 1-5 2 3 5 5 2.0 4 4 5 
6-10 10 3 10 5 2.0 20 10.5 100 
11-15 50 3 10 5 2.0 100 80.5 200 
16-20 50 3 10 5 2.0 100 80.5 200 
21+ 35 3 10 5 2.0 70 62.5 80 

მსხალი 1-5 2 6 5 5 2.0 4 4 5 
6-10 10 6 10 5 2.0 20 11.5 90 
11-15 60 6 15 5 2.0 120 100.4 300 
16-20 60 6 15 5 2.0 120 100.4 300 
21+ 60 6 13 5 2.0 120 100.4 260 

ქლიავი/
ტყემალი 

1-5 3 5 5 4 1.5 4,5 1.7 18 
6-10 10 5 10 4 1.5 15 8.4 70 
11-15 30 5 10 4 1.5 45 32.4 130 
16-20 25 5 10 4 1.5 38 25.4 130 
21+ 7 5 10 4 1.5 10.5 5.4 55 

კაკალი 1-5 2 10 5 5 5,0 10 4 35 
6-10 4 10 10 5 5,0 20 10.5 100 
11-15 15 10 15 5 5,0 75 10.3 975 
16-20 30 10 15 5 5,0 150 17.4 1995 
21+ 30 10 15 5 5,0 150 17.4 1995 

თხილი 1-5 4 3 5 2 1,5 6 4.4 10 
6-10 7 3 8 2 1,5 10,5 4.25 52 
11-15 15 3 8 2 1,5 23 5.75 140 
16-20 15 3 8 2 1,5 23 5.75 140 
21+ 10 3 8 2 1,5 15 5.25 80 

ყურძენი
ტალავარ
ისათვის 

1-5 10 3 3 1 1.0 10 5.3 15 
6-10 15 3 5 1 1.0 15 10.2 25 
11-15 30 3 5 1 1.0 30 15.2 75 
16-20 30 3 5 1 1.0 30 15.2 75 
21+ 25 3 5 1 1.0 25 15.2 50 

შავი 
ბალი/ 
ტკბილი 
ბალი 

1-5 8 3 3 1 1.5 12 7.3 15 
6-10 15 3 5 1 1.5 22,5 11.1 58 
11-15 34 3 5 1 1.5 51 20.2 155 
16-20 34 3 5 1 1.5 51 20.2 155 
21+ 25 3 5 1 1.5 37,5 20.1 88 

ზღმარტ
ლი 

1-5 2 3 5 2 1.5 3 1.4 10 
6-10 9 3 5 2 2.4 21,6 1.4 103 
11-15 12 3 5 2 2.3 27,6 1.4 133 
16-20 12 3 5 2 2.3 27,6 1.4 133 
21+ 10 3 5 2 2.3 23 1.4 110 

წაბლი 1-5 3 3 5 2 1.5 5 4.4 5 
6-10 15 3 5 2 1.5 22,5 8.3 73 
11-15 25 3 5 2 1.5 37,5 8.3 148 
16-20 25 3 5 2 1.5 37,5 8.3 148 
21+ 20 3 5 2 1.5 30 8.4 110 
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C კომპენსაციები ერთწლიანი კულტურებისათვის 

ერთწლიანი კულტურების ერთეულის განაკვეთები შეფასდა მარცვლეულის 
(დაკარგული) რაოდენობის მის საბაზრო ღირებულებაზე გამრავლებით. 
მარცვლეულის მოსალოდნელი ღირებულება დაზარალებული სასოფლო-სამეურნეო 
მიწის 1მ2-ზე გამოითვლება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის დეპარტამენტის მონაცემებზე დაყრდნობით. 
ცხრილი 5 გვიჩვენებს ამ მონაცემებს მარცვლეულის იმ სახეობებისათვის, რომლებიც 
პროექტის ტერიტორიაზე დაზიანდება. 

ცხრილი 5 - ერთეულის ფასი ერთწლიანი კულტურებისათვის (კარტოფილი, სიმინდი, თივა) 

მარცვლეული  

მარცვლეულის წლიური პროდუქტიულობა   
(ტტონა ჰჰა-ზზე)  

საშუალ
ო 
პროდუქ
ტიულო
ბა 
ტონაჰა-
ზე  
2006-
2011 

საშუალ
ო 
პროდუქ
ტიულო
ბა  
1 კგ 1 მ2 
2006-
2011 

საბაზ
რო 
ფასი 
1 კგ 
(ლარ
ი)  

კომპენსაცი–
ის 
ღირებულე–
ბა 1 მ2 
დაზარალე–
ბული 
კულტურის 
პლანტაცი–
ებისათვის 
(ლარი) 

2006  2007  2008  2009  2010  2011  

კარტოფილი 7.5 7.4 6.5 6.5 5.4 6.5 6.6 0.7 1.5 1.00  

სიმინდი 1.5 2.2 1.9 2 1.7 2.4 2.0 0.195 1.2 0.23  

თივა 1.6 1.6 5.3 1 5.6 3.1 2.38 0.24 0.25 0.06  
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შეფასების კვლევა 2017 წელს 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

                                   informacia 
Sesadarisi fasebis Sesaxeb 

 
 

samSeneblo masalebis fasebis dinamika 2015 wlis IV kvartali da 2017 wlis I kvartali 
cxrili #1 

# dasaxeleba ganz 2015 wlis IV kvartalis fasi 
(lari) 2017 wlis I kvartalis fasi (lari) 

  teqnika       
  eqskavatori sT 20.93 23.85 
  buldozeri sT 28.87 30.66 
  masalebi       
  RorRi m3 18.5 17.2 
  cementis duRabi m-50 m3 83 87 
  yore qva m3 20 20 
  betoni m-200 m3 96 97 
  mori m3 200 200 
  cementis duRabi 1/3 m3 74 90 
  იატაკის მასალა m2 21 20 
  ლურსმანი kg 2.4 2.2 
  xis Zelebi m3 500 490 
  xis masala m3 420 369 
  ხის კოჭები 10*20 სმ-ზე m3 600 550 
  რეიკა 5*3 სმ-ზე gm 1 1 
  glinula tn 1251 1169 
  furclovani Tunuqi m2 7.2 6.7 
  xis fanjris bloki  m2 90 90 
  xis karis bloki  m2 110 110 
  gaji t 68 72 
  fiTxi t 400 400 
  saRebavi t 3600 3600 
  olifa t 4200 4200 
  mina fanjris 4 mm m2 12 10.3 
  margilebi c 5 4 

 
SeniSvna: informacia aRebulia mSeneblobis SemfasebelTa kavSiris mier gamocemuli krebulidan 
samseneblo resursebis fasebis Sesaxeb. 
 
 

miwis nakveTebis sabazro Rirebulebis gamoTvla gayidvebis Sedarebis meTodiT. 
 

     Sesafasebeli miwis nakveTebi mdebareobs mestiis  municipalitetis teritoriebze. Sesafasebeli 
miwis nakveTebi ganTavsebulia kompaqturad sadac miwis nakveTebis fasebi TiTqmis erTnairia. 
Sesafasebeli miwis nakveTebis gamoyeneba sxvadasxvaa maTi ganlagebis, konfiguraciis, 
parametrebis, niadagis struqturis da sxva monacemebis mixedviT, amitom Sefasebis procesSi 
movaxdineT maTi dayofa jgufebad. jgufebSi gaerTianda is nakveTebi, romlebic analogiuria Tavisi 
parametrebiT (gamoyeneba, parametrebi, fizikuri mdgomareoba da sxva), Sesabamisad maTi 
sabazro Rirebulebebic analogiuri iqneboda.  
      SefasebisTvis aucilebeli gasaanalizebeli garemocva (bazris segmenti) identificirebul iqna 
zemoTaRniSnuli municipalitetis  sazRvrebSi 

  



 
 

   Sesafasebeli qonebis bazris segmentisTvis damaxasiaTebelia nakveTebis komerciuli 
(arasasoflosameurneo), saxnav-saTesi, sakarmidamo da saTibsaZovari daniSnulebiT gamoyeneba. 
   Sefasebis procesSi, Sesafasebeli miwis nakveTebis sabazro Rirebulebis dadgenis mizniT, Cvens 
mier mopovebuli iqna analogebis Sesaxeb monacemebi, romlebic eyrdnoba bazarze arsebul 
garigebebs da SeTavazebebs, informaciebi miRebulia sajaro reestris erovnuli saagentodan, 
samaklero firmebidan da masobrivi informaciis saSualebebidan  (informaciis wyaro yvelgan 
miTiTebulia), informacia analogebis Sesaxeb da miwis sabazro Rirebulebis gaangariSeba mocemulia 
cxrilSi #2.  
 
     cxrili #2 monacemebi Sesadarisi analogebis Sesaxeb. 

Sedarebis 
elementebi analogi #1 analogi #2 analogi #3 analogi #4 analogi #5 analogi #6 analogi #7 analogi #8 

daxasiaTeba 

1000 kv.m. 
sasoflo-

sameurneo 
miwis 

nakveTi  

304 kv.m. 
sasoflo-

sameurneo 
miwis nakveTi  

1000 kv.m. 
sasoflo-

sameurneo 
miwis 

nakveTi  

2206 kv.m. 
sakarmidamo 
miwis nakveTi 

xexilTan da 
nagebobebTa

n erTad  

1185 kv.m. 
sasoflo-

sameurneo 
miwis 

nakveTi 
xexilTan 

erTad 

2206 kv.m. 
sakarmidamo 
miwis nakveTi 

xexilTan da 
nagebobebTan 

erTad  

1003 kv.m. 
sasoflo-

sameurneo 
miwis 

nakveTi  

110 kv.m. 
sasoflo-

sameurneo 
miwis nakveTi  

misamarTi mestia laroli  mestiis raioni 
sof. beCo 

mestia kargi 
xediT 

mestiis raioni 
sof. Wuberi 

lewferi 

mestiis 
raioni gaRma 

xaiSi 

mestiis raioni 
sof kala, 
dauberi  

mestia laroli  mestia laroli  

garigebis/SeTav
azebis erTeulis 
fasi 

5 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

4.9 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

11 GEL 
/1kv.m.                               

(SeTavazeba) 

11.8 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

5.4 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

9.6 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

4 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

3.6 GEL 
/1kv.m.                               

(garigeba) 

informaciis 
wyaro 

sajaro 
reestris 

monacemi 
sak.kodi 

42.06.31.05
2 

30.01.17 

http://mymakl
er.ge/129_726
54_geo.html 

http://samakl
ero.ge/40366 

sajaro reestris 
monacemi 

sak.kodi 
42.15.02.716 

 9.08.17 

sajaro 
reestris 

monacemi 
sak.kodi 

42.16.06.723 
2.08.17 

sajaro reestris 
monacemi 

sak.kodi 
42.02.04.712 

 6.01.17 

sajaro 
reestris 

monacemi 
sak.kodi 

42.06.31.001 
06.09.17 

sajaro reestris 
monacemi 

sak.kodi 
42.06.31.045 

06.09.18 

1 kv.m. is fasi 5 4.9 11 11.8 5.4 9.6 4 3.6 

sakuTrebis 
uflebis 
gadacema 

sruli sruli sruli sruli sruli sruli sruli sruli 

Sesworeba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sesworebuli fasi 
1kv.m. 5 4.9 11 11.8 5.4 9.6 4 3.6 

finansuri 
pirobebi tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri 

Sesworeba ara ara ara ara ara ara ara ara 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 5 4.9 11 11.8 5.4 9.6 4 3.6 

gayidvis 
pirobebi tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri tipiuri 

Sesworeba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 5 4.9 11 11.8 5.4 9.6 4 3.6 

gayidvasTan 
dakavSirebuli 
xarjebi 

garigeba garigeba SeTavazeba garigeba garigeba garigeba garigeba garigeba 

Sesworeba 0% 0% -10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 5 4.9 9.9 11.8 5.4 9.6 4 3.6 

bazris pirobebi mimdinare mimdinare mimdinare mimdinare mimdinare mimdinare mimdinare mimdinare 

Sesworeba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 5 4.9 9.9 11.8 5.4 9.6 4 3.6 

adgilmdebareo
ba uaresi uaresi ukeTesi analogiuri analogiuri analogiuri uaresi uaresi 

  



 
 

Sesworeba 10% 10% -20% 0% 0% 0% 20% 20% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 5.5 5.39 7.9 11.8 5.4 9.6 4.8 4.32 

fizikuri 
maxasiaTeblebi: 
axali 
garemontebuli 

uaresi uaresi ukeTesi ukeTesi ukeTesi ukeTesi uaresi uaresi 

Sesworeba 20% 20% -20% -20% -5% -20% 20% 20% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 6.6 6.468 6.3 9.4 5.1 7.7 5.76 5.184 

ekonomikuri 
maxasiaTeblebi analogiuri analogiuri analogiuri analogiuri analogiuri analogiuri analogiuri analogiuri 

Sesworeba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m. 6.6 6.5 6.3 9.4 5.1 7.7 5.8 5.2 

moZravi 
komponentebis 
arseboba 

ara ara ara ara ara ara ara ara 

Sesworeba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sesworebuli fasi 
1 kv. m.   Pi 6.6 6.5 6.3 9.4 5.1 7.7 5.8 5.2 

Ri 2 2 1 1.5 2 1.5 2 2 

∑ R 14 

 Vi 0.9 0.9 0.5 1.0 0.7 0.8 0.8 0.7 

Vwa 1 kv.m.-is 
sabazro fasi 
GEL 

6 

 
SeniSvna:  1. SerCevisas gaTvaliswinebul iqna, rom SerCeuli analogebi      msgavsia Sesafasebeli 

obieqtebisa fizikuri maxasiaTeblebiT; 
                2. informacia analogebis Sesaxeb mopovebulia sajaro reestris erovnuli saagentos, internetis, 

presis da samaklero firmebis monacemebze dayrdnobiT, radganac dReisaTvis 
saqarTveloSi ar muSaobs uZravi qonebis birJa da yidva-gayidva xdeba 
spontanurad urTierTmorigebis safuZvelze; 

                3. analogebi aRebulia sajaro reestris 2017 wlis 1 kvartlis monacemebidan.  
                 
Sesworebebis (koreqtirebis) gaSifvra: 
      _   analogSi, romelic warmoadgens bazarze gasayidad SeTavazebul obieqtebs gayidvasTan 

dakavSirebul Semdgomi danaxarjebis        
          Sedarebis elementSi Setanilia 10%-iani Sesworeba, romlis  
          Sinaarsi mdgomareobs SemdegSi, rom bazarze rogorc wesi  
          SeTavazebis fasSi Sedis 10%-iani fasnamati, romelic moicavs 
          savaraudo dasakleb sidides da makleris interess. 
      _   meore Sesworeba Setanilia nakveTis adgilmdebareobis (daSoreba komunikaciebidan, dasxlebuli 

punqtebidan da sxva) gamo 
      _   meseame Sesworeba Setanilia fizikur maxasiaTeblebSi (daniSnuleba, gamoyeneba, parametrebi, 

struqtura da sxva) 
      _  koreqtirebis sidideebis dadgena movaxdineT saqarTvelos uZravi qonebis bazarze arsebuli 

moTxovna-miwodebis pirobebis da fasebis analizis Sedegebze dayrdnobiT.  
 

sabazro Rirebulebis dadgena. 
   Sesadaris monacemTa dakoreqtirebuli fasebis Sedegebis SeTanxmeba moxda saSualo Sewonili sididis 
gaangariSebis gziT. dakoreqtirebuli fasebis Sedegebis SeTanxmebis dros ufro meti xvedriTi wili 

  



 
 

mieniWeba im analogebs romlebic yvelaze ufro metad Sesadarisia Sesafasebel obieqtTan da romelSic 
Setanil iqna yvelaze naklebi Sesworeba. 
   Sesafasebeli obieqtis sabazro Rirebuleba saSualo Sewonili sididis gamoyenebiT, gamoviTvaleT 
Semdegi formuliT: 
 

     

                                                  ∑
∑=

=


















×=
n

i
n

i

i
iwa

R

RPV
1

1

  

 
 
Vwa-  aris saSualo Sewonili sidide 
Pi    - aris Sesadarebeli TiToeuli analogis dakoreqtirebuli gayidvis (SeTavazebis) fasi. 
∑ R – aris Sesadarebeli analogebis dakoreqtirebuli fasis reitinguli wonebis jami. 
Ri – aris  TiToeuli Sesadarebeli obieqtis dakoreqtirebuli fasis reitinguli wona. (ixile cxrili #2) 

 
SeniSvna:  1. Sedarebis meTodiT miwis nakveTis Rirebulebis gaangariSeba moxda 

sasoflosameurneo (saxnavi) nakveTisaTvis, radganac mopovebuli analogebi 
msgavsia swored aseTi nakveTebisaTvis, rac Seexeba sxva daniSnulebis 
nakveTebs, maTi Rirebulebis dadgena moxda bazarze dRes arsebuli 
moTxovna-miwodebis pirobebis da Rirebulebaze moqmedi faqtorebis 
(daniSnuleba, gamoyeneba, daSoreba dasxlebuli punqtebidan, daSoreba 
saavtomobilo gzebidan, komunikaciebidan da sxva) gaTvaliswinebiT, 
risTvisac Seswavlili iqna saqarTveloSi arsebuli uZravi qonebis bazris 
monacemebi, romlebic eyrdnoba bazarze arsebul SeTavazebebs. aRniSnuli 
monacemebis mixedviT dadginda Tanafardoba gaangariSebul fassa da 
danarCeni nakveTebis fasebs Soris. 

 
2. cxrilSi moyvanilia mxolod im daniSnulebis da gamoyenebis nakveTebis 

dasaxeleba, romlebic xvdeba proeqtis zemoqmedebis qveS. 

 

3. matricaSi dafiqsirebuli Rirebulebebi ASemdgomSi gamoyenebulia miwis 
nakveTebis sakompensacio Rirebulebebis gaangariSebisas;  

 

  

 

# gamoyeneba sabazro fasi             
2015w. IV kv. 

sabazro fasi             
2017 w.I kv. 

1 sakarmidamo 8 8 
2 arasasoflosameurneo 11 11 
3 saxnavi 6 6 
4 saTib/saZovari 1 1 

 
mravalwliani nargavebis sakompensacio Tanxebis gaangariSebis meTodika 

 
    mravalwliani nargavebis Rirebuleba ganisazRvreba maTi wlovanebis mixedviT. xexilis xeebis fasi 
daangariSdeba wliuri mosavlis sabazro fasis da nargavis movlaze gaweuli xarjebis gaTvaliswinebiT, 
ramdenic saWiro iqneba axali mravalwliani nargavebis gasazrdelad arsebuli xeebis wlovanebamde.   
 
didi xnis xilis xeebisa da vazis Sefaseba xorcieldeboda Semdegi formuliT: 

  



 
 

 
C = (K * V * L) - M 

 
sadac:  C - aris  mravalwliani N nargavis sakompensacio Tanxa. 
                 K – aris mravalwliani  nargavis saSualo nayofiereba 1 weliwadSi. romelic dgindeba statistikis 

departamentis monacemebis mixedviT. 
                V – aris 1 kg. nayofis sabazro fasi adgilze, romelic dgindeba Semfaseblis mier bazris 

monacemebze dayrdnobiT; 
LL – mravalwliani nargavis mimdinare asaki aramsxmoiare nargavebisaTvis da asnazRaurebeli 

wlebis (arsebul msxmoiarobamde miyvanis) raodenoba, romelic dgindeba Semfaseblis 
mier nargavebis vizualuri daTvalierebis, specialistebisa da mflobelis gamokiTxvis 
Sedegad; 

                M – aris miwis damuSavebisa da nargavis movlis xarjebi 1 weliwadSi, romelic dgindeba 
Semfaseblis mier soflis meurneobis specialistebisa da mflobelebis gamokiTxvis safuZvelze. 

 
    am formulaze dayrdnobiT, gaangariSebuli sakompensacio Tanxa asakisa da saxeobebis mixedviT 
mocemulia cxrilSi #4-i.    
 
                                                                    cxrili #4 

da
sa

xe
le

ba
 

as
ak

ob
riv

i j
gu

fe
bi

 

sa
Su

al
o 

pr
od

uq
tiu

lo
ba

 k
g.

 

m
sx

m
oi

ar
ob

is 
da

w
ye

bi
s 

as
ak

i 

as
an

az
Ra

ur
eb

el
i w

le
bi

s 
ra

od
en

ob
a 

ne
rg

is 
Ri

re
bu

le
ba

 

1 
kg

. n
ay

of
is 

sa
bi

Tu
m

o 
Ri

re
bu

le
ba

 

1 
w

el
iw

ad
Si

 m
isa

Re
bi

 
m

Tl
ia

ni
  S

em
os

av
al

i (
la

ri)
 

m
iw

is 
da

m
uS

av
eb

is 
da

 
ne

rg
is 

m
ov

lis
 R

ire
bu

le
ba

 e
rT

 
w

el
iw

ad
Si

 (l
ar

i) 

er
Te

ul
is 

xi
s f

as
i (

la
ri)

  

va
Sl

i 

1-5 2 3 5 5 2.0 4 3 5 

6-10 10 3 10 5 2.0 20 10 100 

11-15 50 3 10 5 2.0 100 80 200 

16-20 50 3 10 5 2.0 100 80 200 

21+ 35 3 8 5 2.0 70 60 80 

m
sx

al
i 

1-5 2 6 5 5 2.0 4 3 5 

6-10 10 6 10 5 2.0 20 11 90 

11-15 60 6 15 5 2.0 120 100 300 

16-20 60 6 15 5 2.0 120 100 300 

21+ 60 6 13 5 2.0 120 100 260 

ql
ia

vi
/t

ye
m

al
i/a

lu
Ca

 

1-5 3 5 5 4 1.5 5 1 18 

6-10 10 5 10 4 1.5 15 8 70 

11-15 30 5 10 4 1.5 45 32 130 

16-20 30 5 10 4 1.5 45 32 130 

21+ 7 5 10 4 1.5 11 5 55 

ka
ka

li 

1-5 2 10 5 5 5.0 10 3 35 

6-10 4 10 10 5 5.0 20 10 100 

11-15 15 10 15 5 5.0 75 10 975 

16-20 30 10 15 5 5.0 150 17 1995 

21+ 30 10 15 5 5.0 150 17 1995 

Tx
ili

  1-5 4 3 5 2 1.5 6 4 10 

6-10 7 3 8 2 1.5 11 4 52 

  



 
 

11-15 15 3 8 2 1.5 23 5 140 

16-20 15 3 8 2 1.5 23 5 140 

21+ 10 3 8 2 1.5 15 5 80 

ba
li/

al
ub

al
i 

1-5 8 3 3 1 1.5 12 7 15 

6-10 15 3 5 1 1.5 23 11 58 

11-15 34 3 5 1 1.5 51 20 155 

16-20 34 3 5 1 1.5 51 20 155 

21+ 25 3 5 1 1.5 38 20 88 

zR
m

ar
tli

 

1-5 2 3 5 2 1.5 3 1 10 

6-10 9 3 5 2 2.4 22 1 103 

11-15 12 3 5 2 2.3 28 1 133 

16-20 12 3 5 2 2.3 28 1 133 

21+ 5 3 5 2 2.3 12 1 57 

yu
rZ

en
i (

sa
xe

iv
ne

) 1-5 6 3 3 1 1.0 6 5 3 

6-10 15 3 5 1 1.0 15 10 25 

11-15 30 3 5 1 1.0 30 15 75 

16-20 30 3 5 1 1.0 30 15 75 

21+ 25 3 5 1 1.0 25 15 50 

xu
rm

a/
ka

ra
lio

ki
 1-5 3 3 5 5 2.0 6 3 15 

6-10 10 3 7 5 2.0 20 10 70 

11-15 20 3 7 5 2.0 40 20 140 

16-20 20 3 7 5 2.0 40 20 140 

21+ 10 3 7 5 2.0 20 10 70 

at
am

i 

1-5 3 3 5 5 1.0 3 2 5 

6-10 30 3 7 5 1.0 30 10 140 

11-15 30 3 7 5 1.0 30 10 140 

16-20 25 3 7 5 1.0 15 10 105 

21+ 10 3 7 5 1.0 10 10 0 
 

SeniSvna: 1. moWrili xeebi, maT Soris msxmoiarobis asaks gadacilebuli xeebi da sxva xeebi, romlebsac 
arasasoflo-sameurneo daniSnuleba aqvT, rCebaT maT mflobelebs SeSisTvis an sxva 
daniSnulebisaTvis. gansakuTrebuli daniSnulebis xeebis (qardamcav da gzispira zolebSi, 
dekoratiuli daniSnulebis da a.S.) ganaSenianeba-aRdgena mSenebeli kontraqtoris 
movaleobaa da unda ganxorcieldes garemosdacviTi menejmentis gegmis Sesabamisad.  

   2.  mravalwliani nargavebis sakompensacio Rirebulebebi TiToeuli nakveTisaTvis calcalke 
mocemulia danarTebSi (ixile danarTi). 

 

da
sa

xe
le

ba
 

as
ak

ob
riv

i j
gu

fe
bi

 

er
Te

ul
is 

xi
s f

as
i (

la
ri)

 2
01

5 

er
Te

ul
is 

xi
s f

as
i (

la
ri)

 2
01

7 

va
Sl

i 

1-5 5 5 

6-10 100 100 

11-15 200 200 

16-20 200 200 

  



 
 

21+ 80 80 

m
sx

al
i 

1-5 5 5 

6-10 90 90 

11-15 300 300 

16-20 300 300 

21+ 260 260 

ql
ia

vi
/t

ye
m

al
i/a

lu
Ca

 

1-5 18 18 

6-10 70 70 

11-15 130 130 

16-20 130 130 

21+ 55 55 

ka
ka

li 

1-5 35 35 

6-10 100 100 

11-15 975 975 

16-20 1995 1995 

21+ 1995 1995 

Tx
ili

  

1-5 10 10 

6-10 52 52 

11-15 140 140 

16-20 140 140 

21+ 80 80 

ba
li/

al
ub

al
i 

1-5 15 15 

6-10 58 58 

11-15 155 155 

16-20 155 155 

21+ 88 88 

zR
m

ar
tli

 

1-5 10 10 

6-10 103 103 

11-15 133 133 

16-20 133 133 

21+ 57 57 

yu
rZ

en
i (

sa
xe

iv
ne

) 1-5 3 3 

6-10 25 25 

11-15 75 75 

16-20 75 75 

21+ 50 50 

xu
rm

a/
ka

ra
lio

ki
 1-5 15 15 

6-10 70 70 

11-15 140 140 

16-20 140 140 

21+ 70 70 

at
am

i 

1-5 5 5 

6-10 140 140 

11-15 140 140 

16-20 105 105 

  



 
 

21+ 0 0 
 
 
 

erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSeba 
 

   migvaCnia, rom erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSebisas mxedvelobaSi unda iqnas 
miRebuli is faqtorebi, romlebic zegavlenas axdens kulturis moyvanis TviTRirebulebaze, produqtiulobaze 
da produqciis gasayid sabazro fasze. erTwliani kulturebis mosavlianobis monacemebi aviReT statistikis 
departamentis monacemebze dayrdnobiT, produqtis Rirebuleba ki aRebulia mimdinare zabazro fasebis 
mixedviT. qvemoT moyvanilia im erTwliani kulturebis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba, 
romlebic gvxvdaba proeqtis zemoqmedebis zonaSi. 
 
cxrilSi #5 mocemulia simindis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba 

regioni 
simindis warmoeba simindis saSualo mosavlianoba t/ha 

sa
Su

al
o 

m
os

av
lia

no
ba

 t/
ha

 

sa
Su

al
o 

m
os

av
lia

no
ba

 1
 k

v.
m

.-z
e 

kg
/1

kv
.m

. 

1 
kg

. s
im

in
di

s f
as

i (
la

ri)
 

1 
kv

.m
.-z

e 
m

iR
eb

ul
i s

im
in

di
s s

ak
om

pe
ns

ac
io

 
Ta

nx
a 

(la
ri)

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-
2011 

2006-
2011 

imereTi 61.8 85.8 97.2 95.4 44.8 67.3 1.4 2 2.1 2.1 1.3 1.8 1.8 0.18 1.1 0.20 

samegrelo 
zemo svaneTi 77.2 83.9 95 93.3 35.3 66.7 2.3 2.4 2.4 2.2 1.1 2.1 2.1 0.2 1.1 0.23 

guria 23.9 34.3 37.7 29.8 18.8 29.2 3 4.7 4.5 3.6 2.3 3.5 3.6 0.36 1.1 0.40 

kaxeTi 14.8 23.5 51.6 32.4 13.1 44 1.3 2.2 2 3.1 1.5 2.7 2.1 0.2 1.1 0.23 

qvemo qarTli 21.1 38 17.3 14.6 6.8 32.5 2.3 3.2 2.3 2.9 2.5 3 2.7 0.27 1.1 0.30 

sxva 
regionebi* 18.6 30.3 29.4 25.5 22.3 29.9 1.5 2.2 1.9 2 1.7 2.4 2.0 0.195 1.1 0.21 

saqarTvelo 217 296 328 291 141 270 1.8 2.4 2.3 2.4 1.4 2.3 2.1 0.21 1.1 0.23 

 
 
cxrilSi #6 mocemulia kartofilis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba 

regioni 

kartofiliwarmoeba kartofilis saSualo mosavlianoba t/ha 

sa
Su

al
o 

m
os

av
lia

no
ba

 t/
ha

 

sa
Su

al
o 

m
os

av
lia

no
ba

 1
 k

v.
m

.-z
e 

kg
/1

kv
.m

. 

1 
kg

. k
ar

to
fil

is 
fa

si 
(la

ri)
 

1 
kv

.m
.-z

e 
m

iR
eb

ul
i k

ar
to

fil
is 

sa
ko

m
pe

ns
ac

io
 T

an
xa

 (l
ar

i) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-
2011 

2006-
2011 

aWara 25.5 32 31.6 16.7 11.6 9 4.3 16 17 11.8 8.7 10.1 11.3 1.1 1 1.13 

samcxe-javaxeTi 54.3 109.3 108.1 144.1 128.5 169.7 4.9 13.2 10.6 17.7 12.6 16 12.5 1.3 1 1.25 

qvemo qarTli 69.8 59.9 24.9 35.3 63.3 58.4 8.2 9.8 4 7.8 13.8 17.3 10.2 1.0 1 1.02 

danarCeni 
regionebi 19.1 28 28.8 20.7 25.4 36.8 4 5.8 5 4.3 5.4 6.5 5.2 0.5 1 0.52 

  



 
 

saqarTvelo 168.7 229.2 193.4 216.4 228.8 273.9 7.4 10.8 8.0 11.5 11.1 13.6 10.4 1.0 1 1.04 

 
cxrilSi #7 mocemulia Tivis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba 

regioni 
mravalwliani balaxebis warmoeba mravalwliani balaxebis saSualo mosavlianoba 

t/ha 

sa
Su

al
o 

m
os

av
lia

no
ba

 t/
ha

 

sa
Su

al
o 

m
os

av
lia

no
ba

 1
 k

v.
m

.-z
e 

kg
/1

kv
.m

. 

1 
tu

ki
s w

on
a 

kg
 

1 
tu

ki
s f

as
i (

la
ri)

 

1 
kv

.m
.-z

e 
m

iR
eb

ul
i b

al
ax

is 
sa

ko
m

pe
ns

ac
io

 T
an

xa
 

(la
ri)

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-
2011 

2006-
2011 

Sida qarTli 2.9 1.6 2.9 3.7 1.8 2 2.4 2.7 3.5 1.7 2.6 3.1 2.67 0.27 20 5 0.07 

qvemo qarTli 8.1 3.9 17.5 15.2 12.1 36.7 3.2 2.6 3.5 2.6 4.2 3.1 2.98 0.30 20 5 0.07 

samcxe-
javaxeTi 11 2.5 6 3.4 5.3 7.4 2.4 2.8 4.9 2.4 6.6 3.1 3.13 0.31 20 5 0.08 

sxva 
regionebi* 3.8 0.8 3.8 0.7 6.7 2.4 1.6 1.6 5.3 1 5.6 3.1 2.38 0.24 20 5 0.06 

saqarTvelo 26 8.8 30 23 26 49 2.8 2.7 3.9 2.3 4.6 3.1 2.93 0.29 20 5 0.07 

 
SeniSvna: 1. erTwlini kulturebis ganadgurebisaTvis sakompensacio Rirebulebebi TiToeuli 

nakveTisaTvis calcalke mocemulia danarTebSi (ixile danarTi). 
         2. sakompensacio Rirebulebebi gaangariSebulia mxolod im nakveTebisaTvis, romlebzec 

inspeqtirebis periodSi SeimCneoda, rom gasul an mimdinare wels dakavebuli iyo 
erTwlini kulturebi 

 

დასახელება 
1 კვ.მ.-ზე მოყვანილი 
მოსავლის ფასი 2015 წ. 
ლარი 

1 კვ.მ.-ზე მოყვანილი 
მოსავლის ფასი 2017 წ. ლარი 

სიმინდი 0.23 0.23 
კარტოფილი 1 0.52 
თივა 0.6 0.6 

 

  



სსს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა 

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO გვ. 1 

დანართი 3 - აქტივების ინვენტორიზაციამდე 
დარიგებული საინფორმაციო ფურცლები 
 

საინფორმაციო ფურცლები დარიგდა დაზარალებულ მოსახლეობაში 2015 წლის 
ოქტომბერში ჩატარებული აღწერისა და აქტივების ინვენტარიზაციიასას. 
ბიულეტენის ქართული ვერსია მოცემულია მომდევნო გვერდზე, რომელსაც 
მოსდევს ინგლისური თარგმანი. 
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საინფორმაციო ბუკლეტი 

ზემოქმედება კერძო მიწასა და ქონებაზე 

I. ზოგადი 

საქართველოსათვის სტრატეგიული განვითარების გეგმა მოიცავს 
ელექტროენერეგიის გამომუშავების, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტის 
განვითარებას. აღნიშნული გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ საქართველო საკუთარი 
რესურსებით ელექტროენერგიის მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ვერ 
ახერხებს. ამავე დროს, საქართველოს გააჩნია წყლის რესურების უდიდესი 
პოტენციალი - 88.5 მლრდ კვტ.სთ წელიწადში და უახლესი მონაცემების მიხედვით, 
ქვეყანა ამ პოტენციალის მხოლოდ 10%-ს იყენებს. შესაბამისად, საქართველოს 
სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქვეყნის წყლის რესურსების მაქსიმალურად 
გამოყენებაა. მთელი რიგი მცირე, საშუალო და დიდი ჰესების მშენებლობის 
პროექტები და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მშენებლობა განხილვის 
პროცესშია. ამ პროექტების ერთობლიობა გააუმჯობესებს საქართველოს 
ენერგოდამოუკიდებლობასა და უსაფრთოებას და ქვეყანას საშუალებას მისცემს 
გააუმჯობესოს ელექტროენერგიის ექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში. 

ქვეყნის ჰიდროპოტენციალის რეალიზაციისათვის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პროექტია მდინარე ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი. 
პროექტი ითვალისწინებს სეზონური რეგულაციის 280 მვტ დადგმული სიმძლავრის 
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას და ექპსპლუატაციას. ჰესის მშენებლობა 
დაგეგმილია მდინარე ნენსკრას ხეობაში და გამოიყენებს მდინარე ნენსკრასა და 
მდინარე ნანკრას რესურსს. ჰიდროელექტროსადგურის პოტენციური წლიური 
მწარმოებლობაა 1.2. მლრდ.კვტ/სთ-ში. ჰესი ელექტროენერგიის გენერირებას 
დაიწყებს 2021 წლიდან და მშენებლობა დასრულდება 2022 წელს. 

საპარტნიორო ფონდმა, კორეულმა K-Water-მა, საქართველოს მთავრობამ, ს.ს. 
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი"-მა და ს.ს. 
“საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”-მ ხელი მოაწერეს დოკუმენტების 
პაკეტს ნენსკრას ჰიდროსადგურის განხორციელებისათვის. პროექტი 
ითვალისწინებს შემდეგი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას: 

- 135 მ სიმაღლის და 820 მ სიგრძის ქვანაყარი კაშხალი მდინარე ნენკრას ხეობაში. 

- 182 მლნ მ3 მოცულობის წყალსაცავი. 

- 13 მ სიმაღლისა და 57 მ სიგრძის ქვანაყარი დამბა. 

- 12.4 კმ სიგრძის სადერივაციო გვირაბი წლის გადმოსაგდებად ნაკრას ხეობიდან 
ნენსკრას ხეობისაკენ. 

- 15.1 კმ სიგრძის წყალსატარი გვირაბი, რომელიც წყალს ნენსკრას წყალსაცავიდან 
ჰიდროელექტროსადგურამდე მიიყვანს. 

- სადაწნევო შახტისა და ჰესის მშენებლობა. 

- ქვესადგური და ელექტროენერგიის გადაცემის ხაზი. 
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II. პროექტის განხორციელების და დამფინანსებელი ორგანიზაციები და პროექტის 
განხორციელების რეგულაციები 

საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, პროექტი 
ერთობლივად განხორციელდება სს ნენკსრა ჰიდროს, საპარტნიორო ფონდისა და 
კორეული კომპანია “K-Water"-ს მიერ. სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება 
უდიდესი იტალიური კომპანიის “Salini Impregilo” მიერ. პროექტის განხორციელების 
პროცესში, გარემოსდაცვისა და სოციალური საკითხები, მათ შორის, კერძო მიწებსა 
და ქონებაზე ზემოქმედების კომპენსაციის საკითხები დარეგულირდება როგორც 
საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის, აზიის განვითარების ბანკისა და სხვა საერთაშორისო დონორი 
ორგანიზაციების სოციალური და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების პოლიტიკით. 
დონორების პოლიტიკა დამატებით მოთხოვნებს ადგენს კომპენსაციის გადახდის 
ერთიანი გეგმის ორგანიზებისათვის და გარკვეულ დახმარებას უწევსსო ციალურად 
დაუცველი სტატუსის მქონე და უკიდურესი ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებს. 

III. მოსალოდნელი ზემოქმედება კერძო მიწასა და ქონებაზე 

მრავალი სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტისაგან განსხვავებით, მოცემული 
პროექტი არ იქონიებს მნიშვნელოვან ზემოქმედებას კერძო მიწებსა და მასზე 
არსებულ უძრავ ქონებაზე. ჰიდროელექტროსადგურის ნაგებობები (კაშხალი, 
დატბორვის ზონა, ჰიდროელექტროსადგურის შენობა, და ა.შ.) დაგეგმილია 
იმგვარად, რომ შეამციროს შესაძლო ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, წინასწარი 
მონაცემების მიხედვით, შესაძლებელია შემდეგი სახის ზემოქმედება: 

ნენსკრას ხეობაში: 

 სავარაუდოდ, ჰიდროელექტროსადგურისა და მისი დამხმარე ნაგებობების 
ტერიტორიაზე არ მდებარეობს საცხოვრებელი სახლები, მხოლოდ რამდენიმე 
კერძო მიწის ნაკვეთი. ეს პროექტის მაქსიმალური ზემოქმედებაა. 

 მწყემსების საზაფხულო ბანაკები კაშხლის და მისი დამხმარე ნაგებობების 
ტერიტორიაზე დაინგრევა და სხვა ადგილზე გადაიტანება. 

 პროექტის ფარგლებში, ჭუბერის ცენტრიდან სოფელ თითამდე გზა რვა მეტრამდე 
უნდა გაფართოვდეს. იმ ტერიტორიის გასწვრივ, სადაც გზა სოფელ ლარი-ლარის 
გასწვრივ გადის, გზის გაფართოება მხოლოდ ზოგიერთი კერძო ნაკვეთის გარშემო 
ღობეების ბაღის სიღრმეში გადატანითაა შესაძლებელი (პროექტის გზის უფლების 
დასაშვებად). თეორიულად, მყისიერი ზემოქმედება გზის გასწვრივ შენობებსა და 
ნაგებობებზე, ხეებსა და ნათესებზე, ასევე, სახელმწიფო მიწებზე არსებულ ხეებზე, 
წყლის მილებსა და ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებზე, გამორიცხული არ 
არის. 

 

  ნაკრასხეობა: 

 ტერიტორია, სადაც მცირე ზომის კაშხალი და მისი დამხმარე ნაგებობებია 
მოთავსებული, ფარავს რამდენიმე მიწის ნაკვეთს, რომელიც ტრადიციულად 
ნაკრას თემის მიერ საძოვრებად, ტყის მოხმარებისა და სხვა მიზნებისათვის 
გამოიყენება. 

 პროექტის არსებული გეგმა არ ითვალისწინებს ზუგდიდი-მესტიიდან ნაკრამდე 
გზის გაფართოებას და არც მიწის დამატებით გამოყენება იგეგმება პროექტის გზის 
უფლებისათვის. მიუხედავად ამისა, გასათვალისწინებელია ღობეებისა და გზის 
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გასწვრივ მდებარე სხვა ნაგებობების დაზიანების რისკი სამშენებლო 
სამუშაოებისას. 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ზემოქმედება, როგორც კერძო მიწაზე ან 
დაკავშირებულ ქონებაზე, რომელიც სოციალური კვლევების მიერ გამოვლინდა, 
აღწერილ იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმაში. ზემოქმედების დეტალური 
ინვენტარიზაცია, მიწის თითოეულ ნაკვეთსა და კერძო ქონებაზე ზემოქმედება, 
ზიანის გამოთვლა და კომპენსაციის სახეობა და ოდენობა, განისაზღვრება 
განსახლების სამოქმედო გეგმაში. 

კერძო ოჯახების მიერ გამოყენებული/მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების 
გარდა, პროექტის ზემოქმედება შეიძლება მოიცავდეს საძოვრების მცირე უბნების ან 
საძოვრებამდე მისასვლელი გზისადმი ხელმისაწვდომობის დაკარგვას, სასმელი 
წყლისა და ინფრასტრუქტურის სხვა სისტემების დაზიანებას. დეტალურად იქნა 
შესწავლილი სხვა სახის ზემოქმედება, ნაწილობრივ განსახლების სამოქმედო 
გეგმისა და ნაწილობრივ, საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის ფარგლებში. 

 

III. კომპენსაციის პირობები 

პროექტის მშენებლობისათვის აუცილებელი მიწის შესყიდვა მოხდება საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად. ამავე დროს, მოხდება ევროპის რეკონსტრუქციისა 
და განვითარების ბანკის დამატებითი მოთხოვნების გათვალისწინება. ეს 
მოთხოვნები მოიცავს კომპენსაციის გადახდის ერთიანი გეგმის ორგანიზებას და 
გარკვეულ დახმარებას უწევს სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე და 
უკიდურესი ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის მოთხოვნებია: 

 მიწის შესყიდვისა და განსახლების ზემოქმედების თავიდან აცილება ან შემცირება 
პროექტის ალტერნატივების მხედველობაში მიღებით. 

 მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა შემუშავდება და 
განხორციელდება საარსებო წყაროებისა და ცხოვრების სტანდარტების, სულ 
მცირე, პროექტის განხორციელებამდე არსებულ დონეზე შესანარჩუნებლად ან 
აღსადგენად. 

 კონსულტაციები ჩატარდება დაზარალებულ მოსახლეობასთან და მათი 
მოსაზრება პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში 
მხედველობაში მიიღება. 

 მიწის ან ქონების ზარალთან დაკავშირებული ნებისმიერი ზიანი ანაზღაურდება 
სრული ჩანაცვლების ღირებულებით, არსებულ საბაზრო ღირებულებებზე 
დაყრდნობით. 

 კომპენსაცია პროექტის ფარგლებში გამოყენებული მიწისათვის გაიცემა 
დაზარალებული ოჯახებზე მიწის ყველა ნაკვეთისათვის, რომელიც საჯარო 
რეესტრშია რეგისტრირებული ან რომელზეც ოჯახებს საკუთრების აღიარების 
სამართებრივი საფუძველი გააჩნიათ (მიღების ანგარიშები, ამონაწერები თემის 
ჩანაწერებიდან, ა.შ.). დონორების წესების შესაბამისად, რეგისტრაციის სხვა 
საფუძველი იქნება მიწის ნაკვეთის მფლობელობის/გამოყენების ტრადიციული 
უფლების დამტკიცება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ (მუნიციპალურ ან 
რეგიონალურ დონეზე). მათ, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს უკანონოდ იყენებენ, 
კომპენსაციის უფლება არ ექნებათ, მაგრამ სრულად აუნაზღაურდებათ 
დაკარგული შენობები და ნაგებობები, ხეები და წლიური მარცვლეული. 
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 პროექტის ფარგლებში გამოყენებული მიწის ყველა ნაკვეთი, რომელიც 
რეგისტრირებული არ არის, მაგრამ ოჯახს გააჩნია მიწის მფლობელობის 
აღიარების სამართლებრივი საფუძველი, დარეგისტრირდება ჯეროვანი 
კომპენსაციის გადახდის შემდეგ. ოჯახები მიიღებენ რეგისტრაციისათვის 
აუცილებელ საკადასტრო ნახაზებს. რეგისტრაცია უფასოა. 

 სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად დაზარალებული ადამიანები და 
ოჯახები, ზარალის კომპენსაციის გარდა, მიიღებენ რეაბილიტაციის დამატებით 
დახმარებას. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები ოჯახები (სოციალური 
სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით), ოჯახები, რომლებსაც ქალები უძღვებიან 
და სხვა მარჩენალი არ ჰყავთ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 
ჩაითვლებიან სოციალურად დაუცველად. პირები, რომლებიც ოჯახის 
შემოსავლის 10 ან მეტ პროცენტს დაკარგავენ პროექტის განხორციელების გამო, 
ჩაითვლებიან უკიდურესად დაზარალებულად.  

 კომპენსაცია და რეაბილიტაციის დახმარება სრულად გაიცემა პროექტის 
ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყებამდე. 

 დაზარალებული პირების პრეტენზიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
გადაჭრის არაფორმალური მექანიზმები შემუშავდება და განხორციელდება. 

 

IV. საბოლოო ვადა 

კომპენსაციის უფლება შეიზღუდება პროექტის განხორციელების შედეგად 
დაზარალებული პირების/DMS აღწერის დაწყების დღეს დადგენილი საბოლოო 
ვადით. რაც ნიშნავს, რომ პირებს, რომლებიც მიწის ნაკვეთს საბოლოო ვადის შემდეგ 
შემდეგ დაიკავებენ, არ ექნებათ მიწაზე კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება ან იმავე 
მიწაზე არსებულ შენობებზე, აშენებულ ნაგებობებზე, დარგულ ხეებზე, დათესილ 
წლიურ მარცვლეულზე კომპენსაციის მიღების უფლება. 

 

V. პრინციპები, რომლებიც განსაზღვრავენ კომპენსაციისა და რეაბილიტაციის 
დახმარების ოდენობას 

 მიწის საკომპენსაციო ღირებულება განისაზღვრება დამოუკიდებელი აუდიტის 
მიერ. განისაზღვრება 1 მ2 მიწის ფასი ბოლო წელს თემში/სოფელში გაყიდული 
მიწის ანალიზის საფუძველზე (საჯარო რეესტრის მონაცემზე დაყრდნობით) და 
გასაყიდად გამოტანილი მსგავსი მიწის ნაკვეთების გათვალისწინებით 
(შედარების მეთოდი). 

 დადგინდება შენობებისა და ნაგებობების ფასი მასალების არსებული 
ღირებულების, ტრანსპორტირების, შრომითი ძალის და სხვა დამატებითი 
ხარჯების გათვალისწინებით, რომლებიც აუცილებელია მსგავსი ახალი 
შენობებისა და ნაგებობების იმავე ტერიტორიაზე აშენებისათვის (გადასახადები, 
საბანკო ოპერაციები, დიზაინი და სანებართვო მოსაკრებლები). 

 წლიური მარცვლეულის დაკარგვის შემთხვევაში, ერთი წლის მოსავალი სრულად 
ანაზღაურდება პროდუქტების საბაზრო ღირებულების მხედველობაში მიღებით. 

 მრავალწლიანი კულტურები ანაზღაურდება შემდეგი ფაქტორების 
გათვალისწინებით: ხეების სახეობა, ნაყოფიანობა, პროდუქტის საბაზრო 
ღირებულება და ასაკი. ანაზღაურდება მოსავლის ღირებულება იმ წლების 
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რაოდენობისათვის, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ხემ ნერგიდან მსხმოიარე 
ასაკამდე მიაღწიოს. 

მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა და გარკვეული დახმარება 
გაიცემამათი საარსებო საშუალებების აღსადგენად, კერძოდ: 

უკიდურესად დაზარალებული ოჯახები, ანუ ოჯახები, რომლებიც სასოფლო-
სამეურნეო მიწის 10% ან მეტს დაკარგავენ, მიიღებენ კომპენსაციას მინიმუმ სამი 
თვის საარსებო საშუალების სახით (მინიმუმ სამი თვის საარსებო საშუალება 
ხუთსულიანი ოჯახისათვის - გამოქვეყნებული საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მიერ). 

სოციალურად დაუცველი დაზარალებული ოჯახები მიიღებენ კომპენსაციას 
მინიმუმ სამი თვის საარსებო საშუალების სახით. პროექტით გამოწვეული ზარალის 
დეტალურად გამოსათვლელად და შესაბამისი კომპენსაციის დასადგენად, 
მნიშვნელოვანია დაზარალებულმა პირებმა მონაწილეობა მიიღონ მიწის ნაკვეთის 
საზღვრების, კვლევის პარამეტრი და ქონების დაზიანების შეფასების სამუშაოები. 

 

VI. საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმები 

შეიქმნება საჩივრის გადაწყვეტის მექანიზმი, რაც დაზარალებულ პირს საშუალებას 
მიცემს გაასაჩივროს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, პრაქტიკა ან საქმიანობა, 
რომელსაც არ ეთანხმება და რომელიც მიწის ან სხვა კომპენსაციასთან 
დაკავშირებით წარმოიშვება. საჩივარი და პრეტენზიები ქვემოთ მოცემული 
პროცესით განიხილება. 

საჩივარზე რეაგირების ორ-დონიანი პროცესი მოიცავს: (1) საჩივრის განხილვის 
ადგილობრივი კომიტეტი, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და ს.ს. 
ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენლებისაგან შედგება. და (2) საჩივრის განხილვის  
კომიტეტი, რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სათაო ოფისში მოქმედებს. 

 
ცხრილი 1 - საჩივრის გადაწყვეტის პროცესი - მიწის/მარცვლეულის კომპენსაციის საკითხები 

1. თავდაპირველად, საჩივრის გადაწყვეტას შეეცდება ადგილზე ჩამოყალიბებული საჩივარზე 
რეაგირების კომიტეტი. 

2. თუ მისი გადაწყვეტა ვერ მოხერხდება მუნიციპალიტეტის დონეზე, საჩივარი წერილობით გადაეცემა  
საჩივარზე რეაგირების კომიტეტს ნენსკრა ჰიდროს ცენტრალურ ოფისში. ამის შემდეგ, 
დაზარალებულმა პირმა საჩივარი უნდა წარადგინოს საჩივარზე რეაგირების კომიტეტისაგან 
თავდაპირველ საჩივარზე პასუხის მიღებიდან ორი კვირის განმავლობაში და საჩივარს თან დაურთოს 
დამხმარე დოკუმენტაცია. 

3. საჩივარზე რეაგირების კომიტეტი საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 კვირის ვადაში მიიღებს 
გადაწყვეტილებას. მიღებული გადაწყვეტილება უნდა შეესაბამებოდეს მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების ჩარჩო დოკუმენტს. 

4. თუკი საჩივრის განხილვის სისტემა ვერ დააკმაყოფილებს დაზარალებულ პირს, მას შეუძლია 
მიმართოს სასამართლოს (რაიონულ სასამართლოს). 
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VI. სარეფერენციო და საკონტაქტო ინფორმაცია 

განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პერიოდში, პროექტის გუნდი მუდმივ 
კონტაქტს იქონიებს დაზარალებულ ოჯახებთან და მათთან მთელ რიგ 
კონსულტაციებს ჩაატარებს (როგორც ცალკეულ ოჯახებთან, ასევე ჯგუფებთან). 
კვლევის შედეგად მიღებული და დადგენილი ინფორმაცია იქნება ღია და 
ხელმისაწვდომი და კომპენსაციის გამოთვლისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის 
დასრულების შემდეგ, გამოქვეყნედება RAP დოკუმენტის სახით. ამას გარდა, 
გამოქვეყნდება განახლებული საინფორმაციო ბუკლეტი შედეგებისა და 
საკომპენსაციო განაკვეთების შესახებ. 

კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ: 

პროექტის მენეჯერი: თეიმურაზ კოპაძე, ნენსკრა ჰიდრო, საქართველო,  თბილისი, 
ბესიკის ქუჩა 4, ოფისი No. 204, ელ-ფოსტა: kopadze.teimuraz@gmail.com 

სოციალური კვლევების ჯგუფი: მედგარ ჭელიძე, 599162221 (მობ); ელ-ფოსტა: 
medgarcorresp@yahoo.com 

მიწისმზომელი: მალხაზ კომლაძე, 599 360322 (მობ) 
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დანართი 4. საჩივრის რეგისტრაციის ფორმის 
ნიმუში 
 
საჩივრის #  
 
სრული სახელი: 
შენიშვნა: შეგიძლიათ ანონიმურად შეავსოთ განაცხადი. მოთხოვნის ან სურვილის შემთხვევაში 
მესამე მხარეებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია თქვენი თანხმობის გარეშე. 
სახელი_________________________ გვარი________________________________ 
სქესი: კაცი ქალი 
მსურს საჩივარი ანონიმურად წარვადგინო 
მოვითხოვ ჩემი პირადობა ჩემი თანხმობის გარეშე არ გამჟღავნდეს 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია 
მონიშნეთ როგორგ სურთ დაგიკავშირდეთ (ფოსტა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა). 
ფოსტით: გთხოვთ მიუთითოთ საფოსტო მისამართი: 

_________________________________________________________ ________ 
________________________________________________________________  
ტელეფონით: _______________________________________________ 
ელ-ფოსტით:_______________________________________________  

 
სასურველი ენა 
ქართული 
სვანური 
სხვა: 

..........
 

ინციდენტის ან საჩივრის აღწერა: 
რა მოხდა? სად მოხდა? ვის დაემართა? პრობლემის შედეგი რა არის? 
 
 

 
ინციდენტების / საჩივრის თარიღი 
ერთჯერადი ინციდენტი / საჩივარი (თარიღი _______________) 
ერზე მეტჯერ მოხდა (უკვე მერამდენედ? _____) 
მიმდინარე (არსებული პრობლემა) 

 
თქვენი აზრით რა უნდა მოხდეს პრობლემის გადასაწყვეტად? 
 
ხელმოწერა:   _______________________________ თარიღი:_______________________________ 

 
 

გთხოვთ, ეს ფორმა სს ნენსკრას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტს დაუბრუნოთ: 
[სახელი] 
მისამართი __________________________ ტელ .: _________ ან ელ-ფოსტა: ____@____.com 
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დანართი 5. საჩივრების მონაცემთა ბაზის 
ნიმუში 
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დანართი 6. ურთიერთგაგების მემორანდუმის 
ნიმუში პროექტის კომპანიასა და პროექტით 
დაზარალებულ პირებს შორის 
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ხხელშეკრულება  AAgreement  

თთბილისი, საქართველო               [●],,22017წ.  TTbilisi, Georgia                                   [●],, 2017  

winamdebare xelSekruleba (SemdgomSi 
`xelSekruleba~)  gaformebulia Semdeg mxareTa Soris:  

  

This Agreement (hereinafter the 
“AAgreement”) is executed by and between 
the following parties:  

- ss `nenskra hidrosa~ (kompania dafuZnebuli 
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis 
Sesabamisad, saidentifikacio kodiT: 
405112220,  warmodgenili misi  aRmasrulebeli 
direqtoris moadgilis batono taekuon seos saxiT, 
moqmedi aRmasrulebeli direqtoris batoni 
bioung seub Cois mier 2016 wlis 21 dekembers 
gacemuli midnobilobis (registraciis nomeri: 
161447888; individualuri nomeri: 
53570082206416)  (SemdgomSi `kompania~); 
da 

 

- JSC NNenskra Hydro (a company 
established in accordance with 
applicable laws of Georgia, with 
identification number - 
405112220), represented by Vice 
Chief Executive Officer Mr. Taekwon 
Seo, acting on the basis of power of 
attorney (registration number: 
161447888; individual number: 
53570082206416) dated 21.12.2016, 
issued by Chief Executive Officer Mr. 
Byoung Seub Choi (hereinafter the 
“CCompany”), and 

- [●] 
 
[●] 
 

SemdgomSi “adgilobrivi mosaxleoba” 

[●] 

[●] 

hereinafter referred as the  “Local Residents” 

`kompania~ da “adgilobrivi mosaxleoba” erToblivad 
moxseniebuli arian rogorc `mxareebi~, xolo cal-calke 
rogorc `mxare~. 

The Company and the Local Residents 
shall hereinafter be collectively referred to 
as the “Parties”, and separately as the 
“Party”. 

preambula  Preamble  

 
  
vinaidan: 

 „კომპანია“ ახორციელებს პროექტს, 
რომელიც ითვალისწინებს მდინარე 
ნენსკრაზე, სვანეთი, საქართველო, 
ჰიდროელექტრო სადგურის პროექტირებას, 

 
  
Whereas: 
 The Company is implementing a 

project, which involves design, 
construction and operation of 
hydroelectric power plant on the river 
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მშენებლობასა და ოპერირებას (შემდგომში 
„პპროექტი“); 
   

Nenskra, Svaneti, Georgia (hereinafter 
the „PProject“);   

 `პროექტი~ iTvaliswinebs hidroeleqtro sadguris 
mSeneblobas im miwis nakveTebze, romelic ssip 
`sajaro reestris erovnul saagentoSi~ ssip 
`saxelmwifo qonebis erovnulis saagentos~ 
ganacxadis safuZvelze registrirebulia saxelmwifos 
sakuTrebad sakadastro kodebiT [●]da aseve 
zemoxsenebuli miwis nakveTebis mimdebare 
teritoria.  
  

 The Project involves construction of 
the HPP on the land plots which are 
registered  at the LEPL National Agency 
of Public Registry by the LEPL National 
Agency of State Property in the 
ownership of the state of Georgia with 
the following cadastral codes: [●]and 
also adjacent territory to the above 
mentioned land plots..  

 2015 wlis 31 agvistos `kompanias~, saqarTvelos 
mTavrobas, ss `eleqtro sistemis komerciul 
operators~ da ss `saqarTvelos saxelmwifo 
eleqtrosistemas~ Soris gaformebul iqna 
saimplementacio xelSekruleba, romelic 2017 wlis 
[●] ivniss gaformebuli xelSekrulebis Sesabamisad 
Secvlil iqna da Camoyalibda axali redaqciiT 
(SemdgomSi `saimplementacio xelSekruleba~). 
`saimplementacio xelSekrulebis~ me-8 muxli 
(miwaze uflebebi)  iTvaliswinebs saqarTvelos 
mTavrobis valdebulebas gadasces `kompanias~ 
`proeqtis~ ganxorcielebisaTvis aucilebeli miwis 
nakveTebi; 
  

 On August 31, 2015, the Company 
executed implementation agreement 
with the Government of Georgia, JSC 
“Electricity System Commercial 
Operator” and JSC “Georgian State 
Electrosystem”, which has been 
amended and restated on the basis of 
agreement executed on June [●], 2017 
(hereinafter the „IImmpplleemmeennttaattiioonn  
AAggrreeeemmeenntt“). Clause 8 (Land Rights) of 
the Implementation Agreement 
envisages undertaking of the 
Government of Georgia to transfer to 
the Company the land plots required 
for the purposes of implementation of 
the Project; 

 „საიმპლემენტაციო ხელშეკრულების“ მე-8 
მუხლის შესაბამისად საქართველოს 
მთავრობის სახელით სსიპ „სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტო“ გეგმავს 
„კომპანიას“ გადასცეს „პროექტის“ 
განხორციელებისათვის აუცილებელი მიწის 
ნაკვეთები ფართობით: [●]კვ.მ, „მიწის 
ნაკვეთის“ საკადასტრო რუქა დეტალური 
კოორდინატების მითითებით და მასზე 
განთავსებული შენობა–ნაგებობების 
ჩამონათვალი მოცემულია წინამდებარე 

 In accordance with Clause 8 of the 
Implementation Agreement, the 
Government of Georgia represented 
by LEPL National Agency of State 
Property intends to transfer to the 
Company the land plots with the area 
[●] sq.m required for the purposes of 
implementation of the Project 
(hereinafter the “LLand Plots”). The 
cadastral map with detailed 
coordinates of the Land Plot and the 
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ხელშეკრულების N1 დანართში (შემდგომში 
„მმიწის ნაკვეთები“);  
 

list of buildings/constructions fixed to 
it is provided in annex 1 to this 
Agreement; 

 „კომპანია“ აპირებს „პროექტის“ 
განხორციელებისათვის აუცილებელ მიწის 
ნაკვეთებზე უფლებების 
მოპოვება/განსახლება განახორციელოს 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის გარემოსდაცვითი და 
სოციალური პოლიტიკის (შემდგომში 
„პოლიტიკა“) შესაბამისად. „პოლიტიკის“ მე-
5 თავი არეგულირებს მიწის გამოსყიდვის, 
იძულებითი განსახლებისა და ეკონომიკურ 
განსახლებასთან დაკავშირებით ბანკის 
მოთხოვნებს. აღნიშული მოთხოვნების 
მიხედვით, „კომპანია“ ვალდებულია 
გადაუხადოს კომპენსაცია ნებისმიერ პირს, 
ცხოვრების პირობების განსახლებამდელ 
მდგომარეობამდე აღდგენის მიზნით, 
როგორც ფიზიკური განსახლების 
(გადასახლება ან თავშესაფრის დაკარგვა) ისე 
ეკონომიკური განსახლების (აქტივების ან 
რესურსების დაკარგვა, ან/და აქტივებთან ან 
რესურსებთან წვდომის დაკარგვა, რომელიც 
იწვევს შემოსავლის წყაროს ან/და არსებობის 
საშუალების დანაკარგს) შემთხვევაში, რაც 
გამოწვეულია პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული მიწის გამოსყიდვის 
ან/და მიწით სარგებლობის შეზღუდვიდან. 
  

 The Company intends to obtain rights 
over the land plots required for the 
Project and carry out resettlement in 
accordance with the Environmental 
and Social Policy of European Bank for 
Reconstruction and Development 
(hereinafter the “PPolicy”). 
Performance requirement 5 of the 
Policy regulates requirements for land 
acquisition, involuntary resettlement 
and economic displacement. As per 
such requirements, the Company is 
obliged to pay compensation to any 
person, in order to restore their 
standards of living to pre-displacement 
level, in case of physical displacement 
(relocation or loss of shelter) and 
economic displacement (loss of assets 
or resources, and/or loss of access to 
assets or resources that leads to loss of 
income sources or means of livelihood) 
as a result of project-related land 
acquisition and/or restriction on land 
use.   

 „პროექტის“ ინიცირებამდე „მიწის 
ნაკვეთებით“ და მასზე განთავსებული 
შენობა–ნაგებობებით  სარგებლობდა 
“adgilobrivi mosaxleoba”, თუმცა მას არ გააჩნია 
აღნიშნულ „მიწის ნაკვეთებზე“ და მათზე 
განთავსებულ შენობა–ნაგებობებზე 
უფლების დამადასტურებელი ისეთი 
დოკუმენტაცია, რომელიც შესაძლებლობას 
მისცემდა მათ დაერეგისტრირებინათ 
თავიანთი უფლებები „მიწის ნაკვეთებთან“ 
ან/და მასზე განთავსებულ „შენობა–
ნაგებობებთან“ დაკავშირებით სსიპ „საჯარო 
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“.  
  

 Prior to inception of the Project, the 
Land Plots and the 
buildings/constructions fixed to the 
Land Plots were used by the Local 
Residents, but they do not have 
documentation evidencing rights over 
the Land Plots and/or the 
buildings/constructions fixed thereto, 
which would enable them to register 
their rights in the LEPL National 
Agency of Public Registry with regards 
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to the Land Plots and 
buildings/constructions fixed thereto.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 
„მხარეები“ თანხმდებიან შემდეგზე: 

Now therefore, the Parties agree as follows: 

11. „კომპანია“ იღებს ვალდებულებას 
winamdebare xelSekrulebis xelmoweridan 10 (aTi) 
samuSao dRis vadaSi, aunazRaurოs “adgilobriv 
mosaxleobas” [●]larი  (saSemosavlo gadasaxadis 
gareSe) (შემდგომში „კომპენსაცია“). 
„კომპენსაცია“  წარმოადგენს `miwis 
nakveTebTan~ da masze ganTavsebul Senoba-
nagebobebTan dakavSirebiT nebismieri da yvela 
moTxovnis srul, saboloo da Seuqcevad 
anazRaurebaს.  „კომპენსაციის“ გაანგარიშება, 
რომელიც მოიცავს ინფორმაციას 
„კომპენსაციის“ თანხის შემადგენელი ყველა 
კომპონენტის თაობაზე მოცემულია 
წინამდებარე ხელშეკრულების N2 დანართში.  

1. The Company hereby undertakes to pay 
[●] GEL (excluding income tax) 
(hereinafter the “CCompensation”) to the 
Local Residents within 10 (ten) business 
days from the date of execution of this 
Agreement.. The Compensation shall be 
regarded as the full, final and irrevocable 
settlement of any and all claims in respect 
of the Land Plots and 
buildings/constructions fixed thereto. 
Calculation of the Compensation which 
envisages information about all 
components of the Compensation amount 
is provided in Annex 2 to this Agreement. 

2. “adgilobrivi mosaxleoba”  წინამდებარე 
„ხელშეკრულების“ ხელმოწერით, მისი 
გაფორმების თარიღიდან ნებას რთავს 
“კომპანიას“ შეუზღუდავად და ყოველგვარი 
შეფერხების გარეშე, ნებისმიერ დროს შევიდეს 
„მიწის ნაკვეთებზე“, აწარმოოს მათზე 
ნებისმიერი მოსამზადებელი და 
წინასამშენებლო სამუშაოები, რომელიც 
მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება 
გეოლოგიური სამუშაოებით, „მიწის 
ნაკვეთებზე“ ტექნიკის მობილიზებით, 
დროებითი ან/და მუდმივი ნაგებობების 
მშენებლობა/განთავსებით, ასევე არსებული 
შენობა/ნაგებობების დემონტაჟი და 
ნებისმიერი და ყველა სხვა მსგავსი სამუშაოს 
წარმოებით რაც აუცილებელია „პროექტის“ 
მიზნებისათვის. 

2. On the basis of this Agreement from the 

date of its execution, the Local Residents 
entitle the Company to access the Land Plots 
without any limitation and to carry out any 
preparatory and construction works, which 
includes, but is not limited to the geological 
works, mobilization of equipment, 
construction of temporary and/or permanent 
structures, also demolition of existing 
buildings/constructions and any and all other 
similar works required for the purposes of the 
Project. 

 

3. winamdebare `xelSekrulebis~ gaformebisა და 
„კომპენსაციის“ მიღების   Semdeg, “adgilobriv 
mosaxleobas” ar eqneba araviTari pretenzia 

3. Upon execution of this Agreement and 
receiving Compensation, the Local 
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`kompaniis~, misi aqcionerebis, Tanamdebobis 
pirebis, direqtorebis, an misi romelime 
kontraqtoris, qve-kontraqtoris, TanamSromlis, 
agentis, Svilobili an afilirebuli kompaniis 
(SemdgomSi erToblivad moxseniebuli, rogorc 
`gaTavisuflebuli pirebi~) mimarT, `miwis 
nakveTebTan~ da masze ganTavsebul Senoba-
nagebobebTan  da/an `kompensaciasTan~ 
dakavSirebiT, da isini Sesabamisad Seuqcevadad da 
upirobod uars acxadeben pretenziis gacxadebis 
uflebaze `gaTavisuflebuli pirebis~ mimarT, 
dakavSirebuls `miwis nakveTebTan~ da masze 
ganTavsebul Senoba-nagebobebTan, 
`kompensaciasTan~, an nebismier garemoebebTan 
dakavSirebiT, rac moicavs, magram ar 
Semoifargleba nebismieri pretenziiT axlad 
aRmoCenili garemoebebidan gamomdinare.  
Sesabamisad, “adgilobrivi mosaxleoba” sabolood 
da Seuqcevadad aTavisuflebs `gaTavisuflebul 
pirebs~ nebismieri saxis procesis, pretenziis, 
samarTalwarmoebis, moTxovnis, valdebulebis, 
Tanxobrivi moTxovnis, aRsrulebis, pretenziis 
wayenebis, dayadaRebis da dapatimrebis 
moTxovnisa Tu nebismieri sxva 
valdebulebebisagan, rac “mosaxleobas”  da/an 
masTan dakavSirebul pirebs an mis 
uflebamonacvleebs an samarTalmemkvidreebs 
wauyenebiaT, SeeZloT waeyenebinaT an SeuZliaT 
wamoayenon `gaTavisuflebuli pirebis~ 
winaaRmdeg. 

Residents shall have no claims whatsoever 
against the Company, its shareholders, 
officers, directors, or any of its contractors, 
sub-contractors, employees, agents, 
subsidiaries and affiliates (hereinafter, the 
“RReleased Parties”) in connection with the 
Land Plots and buildings/constructions 
fixed to it  and/or the Compensation, and 
they hereby irrevocably and 
unconditionally waive any right to claim 
against the Released Parties with respect to 
the Land Plots and buildings/constructions 
fixed to it, the Compensation, or any 
matter whatsoever, including without 
limitation any claims on the basis of newly 
discovered circumstances. Accordingly, 
the Local Residents hereby irrevocably and 
finally release the Released Parties from 
any proceedings, claims, demands, 
obligations, monetary claims, executions, 
complaints, claims for lien or arrest and 
any other obligations that the Local 
Residents”and/or his/her related parties, 
their assignees or legal successors have 
filed, could have filed or may file against 
the Released Parties. 

 

4. “adgilobrivi mosaxleoba” upirobod da 
Seuqcevadad acxadebs da garantias iZleva, rom 
amJamindeli faqtiuri mdgomareoba `miwis 
nakveTebze` aris sruliad damakmayofilebeli da 
misaRebi `proeqtis~ ganxorcielebis miznebisaTvis. 

4. The Local Residents hereby irrevocably 
and unconditionally represent and warrant 
that the current factual situation on the 
Land Plots is entirely acceptable and 
satisfactory for the purposes of 
implementation of the Project.  
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5. winamdebare `xelSekrulebis~ საფუძველზე, 
„კომპენსაციის“ მიღების სანაცვლოდ 
“adgilobrivi mosaxleoba” uars ambobs da kargavs 
ნებისმიერ და ყველა უფლებას „მიწის 
ნაკვეთებზე“ da masze ganTavsebul Senoba-
nagebobebზე (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) მათ შორის და არა მხოლოდ, 
sakuTrebis an sargeblobis raime formiT uflebis 
aRiarebis moTxovnis uflebას. 

5. On the basis of this Agreement, in 
exchange for the Compensation the Local 
Residents hereby waive any and all their 
right to claim from the Company in 
connection with the Land Plots and 
buildings/constructions fixed to it (if any), 
including but not limited to the claims on 
recognition of legal title or any form of 
right to use the Land Plots.  

6. “adgilobrivma mosaxleobam” gaaforma 
winamdebare `xelSekruleba~ Tavisuflad da 
sakuTari nebiT, yovelgvari iZulebisa Tu 
Zaldatanebis gareSe. amasTan, “adgilobrivi 
mosaxleoba” srulad gaecno, waikiTxa, 
gaacnobiera da daeTanxma winamdebare 
`xelSekrulebas~ da mis pirobebs. garda amisa, 
“adgilobrivi mosaxleoba”  acxadebs, rom gaecno 
da yovelgvari daTqmebis gareSe eTanxmeba 
`kompensaciis~ odenobas. 

6.  the Local Residents have entered into 
this Agreement freely and willingly, 
without any duress or coercion. In 
addition, the Local Residents have fully 
become familiar with, have read, 
understood and agreed with this 
Agreement and its terms. In addition, the 
Local Residents represent that they are 
aware of and unconditionally agree with 
the amount of the Compensation. 

7. “adgilobrivi mosaxleoba” acxadebs da iZleva 
garantias, rom ar arseboben mesame pirebi, 
romlebmac SeiZleba waradginon raime saxis 
pretenzia `miwis nakveTebTan~ da masze 
ganTavsebul Senoba-nagebobebTan dakavSirebiT. 
amgvar mesame pirebSi sxvaTa garda moiazreba 
“adgilobrivi mosaxleobis” naTesavebi da ojaxis 
wevrebi.  

7.  The Local Residents represent and 
warrant that there are no third parties, 
which third parties shall be deemed to 
include without limitation any relatives 
and family members of the Local Residents, 
which may assert any claim of any nature 
in connection with the Land Plots and 
buildings/constructions fixed to it.  

8. `kompensaciis~ gadaxda moxdeba [●] sabanko 
angariSze gadaricxvis gziT, romelsac `kompanias~ 
miawvdis [●]. Seuqcevadi gadaxdis orderi, 
romelsac gascems `kompania~ misi bankisadmi 
CaiTvleba `kompensaciis~ Tanxis gadaricxvis 
dasturad, xolo aseTi gadaricxvis TariRi CaiTvleba 
`kompensaciis~ Tanxis „ადგილობრივი 
მოსახლეობის“ მიერ მიღების TariRad.   

8. Payment of the Compensation shall be 
made by way of wire transfer to the 
designated bank account of [●] notified by 
[●]  to the Company. An irrevocable wire 
transfer order issued by the Company to its 
bank shall be deemed to be a proof for 
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წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე [●] 
იღებს ვალდებულებას „მოსახლეობას“ 
შორის გაანაწილოს „კომპენსაცია“ მათ შორის 
შეთანხმებული ოდენობით. [●] მიერ 
წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში 
და მის შესაბამისად „კომპენსაციის“ მიღების 
შემდგომ „კომპანიის“ მიერ „ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის“ „კომპენსაციის“ 
გადახდის ვალდებულება ჩაითვლება 
შესრულებულად და „მხარეები“ 
თანხმდებიან, რომ „ადგილობრივ 
მოსახლეობას“ შორის „კომპენსაციის“ 
განაწილებასთან დაკავშირებული დავის 
შემთხვევაში „კომპანია“ თავისუფალი იქნება 
ყოველგვარი ვალდებულებისა და 
პასუხისმგებლობისაგან. 

transfer of the Compensation, and the date 
of such transfer shall be deemed to be the 
date of receipt  of the Compensation by the 
Local Residents. On the basis of this 
Agreement, [●] undertakes to distribute 
"Compensation" to the Local Residents  in 
the amount agreed between them. Upon 
receipt of the Compensation by [●] in the 
frame of and in accordance with this 
Agreement the Company’s obligation 
regarding payment of the Compensation to 
the Local Residents shall be considered 
fulfilled and the Parties hereby agree, that 
in case of any dispute between the Local 
residents with regards to distribution of the 
Compensation the Company shall be free 
from any and all obligations and liabilities.  

შშენიშვნა: ეეს პპუნქტი ხხელშეკრულებაში აისახება 
იიმ შემთხვევაში თუკი დაკარგულ იქნა  
ხხელმისაწვდომობას სახოვრებზე. დდა ასვეე იმ 
შშემთხვევაში თუკი ადგილობრივ მოსახლეობას 
ეექნება სურვილი მიიღოს კკომპენსაცია სასოფლო 
სსამეურნეო სსაკვების სახით: 

გარდა კომპენსაციისა, ადგილობრივმა 
მოსახლეობამ უნდა მიიღოს 
გარდამავალი/ტრანზიციული  კომპენსაცია 
სასოფლო სამეურნეო საკვების სახით, 7 (შვიდი) 
კალენდარული წლის განმავლობაში 
წინამდებარე შეთანხმების ხელმოწერის 
თარიღდან. 

[Note: This clause shall be reflected in the 
aagreement in case of loss of access to 
pasture and if the Local Residents wish to 
rreceive fodder in-kind:  

“In addition to the Compensation the Local 
Residents shall receive a transitional fodder 
supply on a free of charge basis during 7 
(seven) calendar years from the date of this 
Agreement in the amount of [●]..  

შენიშვნა: ეეს პპუნქტი ხხელშეკრულებაში აისახება 
იმ შემთხვევაში თუკი  დაკარგულ იქნა 
ხხელმისაწვდომობა სახოვრებზე. და ასვეე იმ 
შშემთხვევაში თუკი ადგილობრივ მოსახლეობას 
ექნება სურვილი მიიღოს ფულადი კომპენსაცია 
იისეთი დანაკარგებისათვის როგორიც არის:  

[Note: This clause shall be reflected in the 
aagreement in case of loss of access to 
pasture and if the Local Residents wish to 
rreceive cash compensation for such loss:  
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კომპენსაციის გარდა, ადგილობრივმა 
მოსახლეობამ უნდა მიიღოს   [●]  ლარი,  
წლიური კომპენსაციის სახით, საძოვრებზე 
ხელმისაწვდომობის დაკარგვის სანაცვლოდ. 
(შემდეგში მოხსენიებული როგორც, 
კომპენსაცია სასოფლო სამეურნეო საკვებზე) 
კომპენსაცია გადაიხდება წინამდებარე 
შეთანხმების დღიდან 7 (შვიდი) კალენდარული 
წლის განმავლობაში [●] არა უგვიანეს 
კალენდარული წლის შესაბამისი ბოლო თვისა. 

“In addition to the Compensation the Local 
Residents shall receive [●] GEL as annual 
compensation for loss of access to pasture 
(hereinafter the ““Fodder Compensation”). 
The Fodder Compensation shall be payable 
during 7 (seven) calendar years from the 
date of this Agreement by transfer to the 
bank account of [●] not later than within 
[●] calendar month from the end of 
respective year.  

ადგილობრივი მოსახლეობა უზრუნველყოფილი 
იქნება შემდეგი დახმარებით:  (i) თხილისა და 
ნიგვზის წარმოება და მიწოდება; 

The Local Residents will be provided with 
assistance to develop: (i) nuts and hazelnuts 
production and supply;  

13. “adgilobrivi mosaxleoba” winamdebariT upirobod 
da Seuqcevadad iRebs valdebulebas daicvas 
winamdebare ̀ xelSekrulebis~ yvela piroba, iseve rogorc 
misi gaformebis faqti, mkacrad konfidencialurad. 
konfidencialobis Sesaxeb am punqtis moTxovnebis 
darRveva CaiTvleba winamdebare `xelSekrulebis~ 
mniSvnelovan darRvevad. 

13. The Local Residents hereby 
unconditionally and irrevocably undertake 
to keep any and all terms and conditions of 
this Agreement as well as the fact of its 
execution strictly confidential.  Breach of 
this confidentiality clause shall constitute 
material breach of this Agreement. 

14. am `xelSekrulebasTan~ dakavSirebul an misgan 
gamomdinare nebismier davas `mxareebi~ 
gadawyveten urTierTSeTanxmebis gziT. 
SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi davas 
gadawyvets saqarTvelos saerTo sasamarTloebi 
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad. 

14. Any and all disputes arising out of or in 
connection with this Agreement shall be 
resolved by the Parties on the basis of 
mutual agreement. In case of failure to 
achieve agreement, the disputes shall be 
resolved by the common courts of Georgia 
in accordance with the laws of Georgia. 

15. `xelSekrulebaSi~ nebismier clileba-damateba 
SeiZleba Sevides mxolod `mxareTa~ werilobiTi 
SeTanxmebiT.  

15. Any and all changes to this Agreement 
may be made only on the basis of written 
agreement of the Parties.  

16. `xelSekruleba~ srulad gamoxatavs `mxareTa~ 
nebas, igi Sedgenilia qarTul da inglisur, 2 (ორი) 
Tanabari iuridiuli Zalis mqone egzempliarad. qarTul 

16.  The Agreement fully reflects the will 
of the Parties, it is compiled in Georgian 
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da inglisur teqstebs Soris winaaRmdegobis 
SemTxvevaSi upiratesoba mieniWeba inglisur 
teqsts. 

and English languages in 2 (two) 
counterparts having the same legal force. 
In case of discrepancies between Georgian 
and English text, English version shall 
prevail. 

17. winamdebare, `xelSekruleba~ ZalaSi Sedis 
`mxareTa~ mier xelmoweris dRidan. 

17. This Agreement enters into force from 
the date of its execution by the Parties.   

mxareTa xelmowerebi:  SSignatures of the Parties:   

„„კომპანია“/the Company  
  
 

ტაეკუონ სეო/Taekwon Seo 
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე/Vice  

Chief Executive Officer  
 

 
 

 
[●]  

 

[●] 
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