
აზიის განვითარების ბანკის 
შესახებ

აზიის განვითარების ბანკი (აგბ) წარმოადგენს 
მრავალმხრივი განვითარების ფინანსურ 
დაწესებულებას, რომელიც მისი 67 წევრის 
საკუთრებაშია. მისი ხედვაა - აზია და წყნარი 
ოკeანის რეგიონი სიღარიბის გარეშე. აძლევს რა 
განვითარებად წევრ ქვეყნებს სეხსებს, გრანტებს, 
უწევს მათ ტექნიკურ დახმარებას და ახდენს 
ინვესტირებას, ასევე უდგება რა გარანტად 
სახელმწიფოებსა და კერძო მეწარმეებს, აგბ-ი 
ხელს უწყობს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის 
გაუმჯობესებას, რაც მიიღწევა მრავალი განვითარებითი 
საქმიანობის საშუალებით. 

რას წარმოადგენს აგბ-ის 
პასუხისმგებლობის მექანიზმი?

2003 წლის მაისში აგბ-მა მიიღო ახალი პასუხისმგებლობის 
მექანიზმი, რომელმაც ჩაანაცვლა არსებული 
ინსპექტირების ფუნქცია. მექანიზმი შემოღებული იქნა 
რათა მოსახლეობამ, რომელზედაც უარყოფითი გავლენა 
იქონია აგბ-ის მხარდაჭერით განხორციელებულმა 
პროექტებმა, უკეთ შესძლოს პრბლემების გახმოვანება 
და მათი გადაჭირს გზების მოძიება; ასევე, წარადგინოს 
ანგარიში აგბ-ის სამოქმედო პოლიტიკისა და 
პროცედურების სავარაუდო დარღვევების შესახებ.

გარდა ამისა, ამ მექანიზმის შემოღება მცდელობაა 
გაუმჯობესდეს აგბ-ის განვითარებითი საქმიანობის 
ეფექტურობა და პროექტების ხარისხი, ასევე საქმიანობა 
გახდეს უფრო გამჭვირვალე.

მექანიზმის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მისი 
ორი ფუნქცია: კონსულტაციები და პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის შესწავლა. პირველი მათგანი 
გულისხმობს დაინტერესებულ მხარეებთან პრობლემის 
გადაჭრაზე ფოკუსირებული კონსულტაციების 
გამართვას. შესაბამისობის შესწავლის საკითხის 
დაყენება შესაძლებელია, თუ ვერ იქნა მიღებული 
დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილება, 
საკონსულტაციოდ წარდგენილი საჩივრი ჩაითვალა 

დაუსაბუთებლად, ან თუ კონსულტაციების პროცესი 
გადასულია მომდევნო საფეხურზე და წამოიჭრილია 
პოლიტიკასთან შესაბამისობის საკითხი.

რას წარმოადგენს კონსულტაციების 
ფაზა? 

 კონსულტაციის ფაზის მიზანია იმ მოსახლეობის 
დახმარება, რომლებზედაც აგბ-ის თანადგომით 
განხორციელებულმა პროექტმა უარყოფითად 
იმოქმედა, რათა მოძებნოს მათი პრობლემების 
გადაწყვეტის გზები. იგი მიმდინარეობს აგბ-
ის სპეციალური პროექტების კურატორის 
ხელმძღვანელობით.  

 კონსულტაციის ფაზა იწყება საჩივრის საფუძვლიანად 
ცნობასთან ერთად. საჩივრის მიღების შემთხვევაში 
ფოკუსირება მოხდება ყველა ჩართულ მხარესა, 
როგორიცაა მოსარჩელე, პროექტის შემსრულებელი, 
განვითარებადი წევრი ქვეყნის ხელისუფლება 
ან კერძო სექტორის სპონსორი და აგბ-ს შორის 
შეთანხმების მიღწევაზე. ამავდროულად, სპეციალური 
პროექტების კურატორი არ ერევა განვითარებადი 
წევრი ქვეყნის შიდა საქმეებში. 

 სპეციალური პროექტების კურატორი ახდენს 
პრობლემის გადაჭირს დამატებითი გზების 
შეთავაზებას, თუმცა არ ითავსებს პროექტის 
ადმინისტრირების ფუნქციას, რომელიც 
ეკისრება აგბ-ის საოპერაციო განყოფილებას. 
იგი ანგარიშვალდებულია უშუალოდ აგბ-ის 

პასუხისმგებლობის 
მექანიზმი
აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების შედეგად 
დაზარალებული მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება და განვითარებითი 
საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა
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აზიის განვითარების ბანკი



 „დარწმუნებული ვარ, რომ პასუხისმგებლობის მექანიზმი დაინტერესებული 
მხარეების დახმარებით დააკმაყოფილებს მათსავე მოთხოვნას აგბ-ის მიმართ 
დაკმაყოფილდეს პროექტით დაზარალებული მოსახლეობის საჩივრები; ამას 
გარდა, უზრუნველყოფს ამ პროცესის გამჭვირვალობას და ამგვარად გაზრდის აგბ-
ის ანგარიშვალდებულებას.»

ტადაო ჩაინო
აგბ-ის პრეზიდენტი
დადგენილება აგბ-ის პასუხისმგებლობის მექანიზმის შესახებ ძალაშია 
2003 წლის დეკემბერიდან 

 კომისას საქმიანობაში ეხმარება სამდივნო, ასევე 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის განყოფილება. 
კომისია ასევე ახორციელებს დირექტორთა საბჭოს 
მიერ დამტკიცებული პროექტის ან ხარვეზების 
აღმომფხვრელი საქმიანობის შესრულების 
მონიტორინგს.  

ვის შეუძლია საჩივრის/მოთხოვნის 
წარდგენა?

 ორი ან მეტი ადამიანისგან შექმნილ ნებისმიერ ჯგუფს 
აგბ-ის მხარდაჭერილი პროექტის, ან მისი მეზობელი 
წევრი ქვეყანიდან. ეს შეიძლება იყოს ორგანიზაცია, 
ასოციაცია, საზოგადოება ან პირთა სხვა ჯგუფი. 

 პროეტქით დაზარალებული მოსახლეობის 
უფლებამოსილ ადგილობრივ წარმომადგენელს. 

 არაადგილობრივ წარმომადგენელს, იმ 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როცა არ არსებობს 
ადგილობრივი წარმომადგენლობა და სპეციალური 
პროექტების კურატორი იძლევა თანხმობას; ასევე, იმ 
შემთხვევაში, თუ მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში 
ფაქტს დაუშვებს შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია. 

პრეზიდენტთან და შეიმუშავებს საჩივართან 
დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. ამას გარდა, 
იგი ახორციელებს კონსულტაციებზე მიღწეული 
შეთანხმების შესრულების მონიტორინგს.

რას წარმოადგენს პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის შესწავლის ფაზა?

 პოლიტიკასთან შესაბამისობის შეფასება შეეხება 
პროექტით დაზარალებული მოსახლეობის 
პირდაპირსა და არსებით ზიანს, რომელიც 
გამოწვეულია პროექტის ფორმულირებისას, 
დამუშავებისას ან განხორციელებისას აგბ-ის მხრიდან 
მისივე სამოქმედო პოლიტიკისა და პროცედურების 
დარღვევით. შესაბამისობის შესწავლას ახორციელებს 
დამოუკიდებელი შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისია.

 პოლიტიკასთან შესაბამისობის შესწავლა იწყება როგორც 
კი კომისია აგბ-ს დირექტორთა საბჭოს წარუდგენს 
რეკომენდაციას შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნის 
საფუძვლიანობაზე. სანქცირების შემთხვევაში 
საბჭო აწარმოებს დამოუკიდებელ გამოძიებას და 
დირექტორთა საბჭოს წარუდგენს რეკომენდაციებს, 
რომელთა საშუალებითაც უზრუნველყოფილი 
იქნება პროექტის შესაბამისობა მოთხოვნეთბან. ეს 
აგრეთვე გულისხმობს საქმიანობის სფეროსთან ან 
განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარვეზების 
აღმოფხვრას.



 საბჭოს ნებისმიერი წევრი განსაკუთრებულ 
შემთხვევბში უფლებამოსილია წარადგინოს მოთხოვნა 
მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით. 

როგორ შეიძლება საჩივრის/მოთხოვნის 
წარდგენა?

მოსარჩელეები საჩივარს თავდაპირველად სპეციალური 
პროექტების კურატორს წარუდგენენ. მისი წარდგენის 
უფლება თავსებადობის შემსწავლელ კომისიაში 
მოსარჩელეებს ეძლევათ, თუ მათი მოთხოვნა 
უსაფუძვლოდ იქნება ცნობილი, მათი ინტერესი ვერ 
დაკმაყოფილდება კონსულტაციების პროცესში, ან 
იმ შემთხვევაში, როცა კონსულტაციები გადასულია 
შემდეგ საფეხურზე და წამოჭრილია პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის საკითხი.

საჩივრები/მოთხოვნები წერილობითი სახით ფოსტით, 
ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით ეგზავნება 
სპეციალური პროექტების კურატორს/სამდივნოს, ან 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას, ან უშუალოდ 
გადაეცემა აგბ-ის სათაო ოფისს, მის რომელime  
ადგილობრივ მისიას ან წარმომადგენლობას. საჩივრები/
მოთხოვნები შეიძლება მომზადებული იყოს ინგლისურად, 
ან აგბ-ის განვითარებადი წევრი ქვეყნის რომელime  
ოფიციალურ ან ეროვნულ ენაზე, თუ მოსარჩელე/
მოთხოვნის ავტორი ვერ უზრუნველყოფს მის ინგლისურ 
თარგმანს. მოსარჩელის ანონიმურობა დაცული იქნება 
თხოვნის საფუძველზე, თუმცა ანონიმური საჩივრები არ 
მიიღება.

რა საკითხები არ ქვემდებარება 
გასაჩივრებას?

 აგბ-ის ან პროექტის აღმასურლებლის 
გადაწყვეტილებანი, რომლებიც დაკავშირებულია 
პროდუქციის, მომსახურების ან საკონსულტაციო 
მომსახურების მიწოდებასთან. ამ საკითხებთან 
დაკავშირებით უნდა მიმართოთ აგბ-ის ცენტრალური 
საოპერაციო მომსახურების განყოფილებას. მასთან 
დაკავშირება შესაძლებელია www.adb.org/COSO-ს 
საშუალებით. 

 პროექტთან ან აგბ-ის თანამშრომლების 
თაღლითობასთან/კორუფციასთან დაკავშირებული 
განაცხადი. ამ საკითხებით უნდა მიმართოთ აგბ-
ის ანტიკორუფციული განყოფილების მთავარ 
აუდიტორულ სამსახურს, რომელსაც შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ www.adb.org/Integrity/unit.asp-ის 
საშუალებით. 

 იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის საბოლოო 
ანგარიშიც გამოქვეყნებულია, რაც ჩვეულებრივ ხდება 
პროექტის დასრულებიდან ორი წლის ვადაში. 

ნაბიჯი 5: 
მომჩივანის 

გადაწყვეტილება 
კონსულტაციების 

პროცესის გაგრძeლებასთან 
დაკავშირებით

Monitoring of Implementation
of Agreements from the 

Consultation Process

ანგარიშგების მექანიზმი

კონსულტაციის 
ფაზის 

დასაწყისი 

ნაბიჯი 1:
საჩივრის წარდგენა

ნაბიჯი 2: 
საჩივრის რეგისტრაცია 

და აღიარება

ნაბიჯი 3: 
საჩივრის 

საფუძვლიანობის 
განსაზღვრა

ნაბიჯი 4: 
საჩივრის შესწავლა და 

შეფასება

ნაბიჯი 6: 
საოპერაციო განყოფილებისა 

და მომჩივანის მოსაზრება 
სპეციალური პროექტების 

კურატორის (სპკ) მიერ 
მიღებულ შედეგებზე; ასევე, 

სპკ-ს რეკომენდაციები

ნაბიჯი 7: 
კონსულტაციისას მიღებული 

გადაწყვეტილებების 
სისრულეში მოყვანა

ნაბიჯი 8: 
კონსულტაციის პროცესის 

დასრულება

თუ მოთხოვნა 
დასაბუთებულ

ად იქნა 
აღიარებული, 

მომჩივანი 
უფლებამოსილ
ია წარადგინოს 
პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის 

შესწავლის 
მოთხოვნა

თუ  
კონსულტაციებ

ის პროცესი, 
მომჩივანის 

აზრით 
არამიზანმიმარ

თულია, იგი 
უფლებამოსილ
ია წარადგინოს 
პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის 

შესწავლის 
მოთხოვნა

თუ  
კონსულტაციები

ს პროცესი, 
მომჩივანის 

აზრით 
მიზანმიმართულ

ია,  მაგრამ 
გასაჩივრებული 

საკითხები 
უაღრესად 

მნიშვნელოვანია  
მისთვის, იგი 

უფლებამოსილია 
წარადგინოს 

პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის 

შესწავლის 
მოთხოვნა

პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის 

შესწავლის ფაზის 
დასაწყისი

ნაბიჯი 1:
მოთხოვნის წარდგენა

ნაბიჯი 2: 
მოთხოვნის 

რეგისტრაცია და 
აღიარება 

ნაბიჯი 3: 
მოთხოვნის 

საფუძვლიანობის 
განსაზღვრა

ნაბიჯი 4: 
შესაბამისობის შესწავლის 

პროცესისთვის ფართო 
უფლებების მინიჭება

ნაბიჯი 5: 
პოლიტიკასთან 

შესაბამისობის შესწავლა

ნაბიჯი 6: 
შესაბამისობის შემსწავლელი 

კომისიის (შშკ) სამუშაო 
ანგარიში

ნაბიჯი 7: 
მენეჯმენტისა და 

მოსარჩელის რეაგირება შშკ-ს 
სამუშაო ანგარიშზე

ნაბიჯი 8:
შშკ-ს დასკვნითი ანგარიში

ნაბიჯი 9: 
საბჭოს 

გადაწყვეტილება

საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
საკომპენსაციო 

ღონისძიებების შესრულების 
მონიტორინგი

 საკითხები, რომლებიც უკვე განიხილა ადრე 
არსებულმა ინსპექციამ, ან რომლებიც შეისწავლა 
შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ. 

 კერძო სექტორის პროექტები, რომელთა მიმართ 
პრეტენზიები დარეგულირებულ იქნა 2003 წლის 29 
მარტამდე.

დაწვრილებითი ინფორმაცია აგბ-ის 
პასუხისმგებლობის მექანიზმის შესახებ 
იხილეთ ვებ-მისამართზე: www.adb.org/

Accountability-Mechanism/default.asp



პოლიტიკასთან შესაბამისობის 
შეფასების მოთხოვნის შინაარსი
მოთხოვნა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
 აგბ-ის დახმარებით განხორციელებული 

პროექტის არსებით ზიანი, ან სავარაუდო ზიანი 
პირადად მოთხოვნის წარმდგენს უნდა ეხებოდეს

 გასაჩივრებული პირდაპირი და არსებითი 
ზარალის, ან მოსალოდნელი ზარალის 
მიზეზს უნდა წარმოადგენდეს აგბ-ის 
მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის 
ფორმულირებისას, შემუშავებისას ან 
განხორციელებისას აგბ-ის მხრიდან  მისივე 
სამოქმედო პოლიტიკისა და პროცედურების 
შესრულების სავარაუდოდ წარuმატებელი 
მცდელობა, ან მის მიერ დაშვებული შეცდომა

 იმ უფლებებისა და ინტერესების აღწერა, 
რომლებიც არსებითად შეილახა, ან სავარაუდოდ 
შეილახება აგბ-ს მხარდაჭერილი პროექტით 

 მოთხოვნის წარმომდგენის ვინაობა და 
საკონტაქტო ინფორმაცია; ასევე, მოსარჩელის 
ვინაობის კონფiდენციალურობის დაცვის 
მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დასაბუთება

 წარმომადგენლემა უნდა წარმოადგინოს 
პროექტით დაზარალებული პირების ვინაობა 
და მტკიცებულება მათი წარმომადგენლობის 
უფლებამოსილებაზე

 აგბ-ის მხარდაჭერით განხორციელებული 
პროექტის მოკლე აღწერა, სახელისა და 
ადგილმდებარეობის მითითებით 

 სასურველი შედეგი ან კომპენსაცია, რომელიც, 
პროექტით დაზარალებული მოსახლეობის 
აზრით, უნდა უზრუნველყოს აგბ-მ 

 მთხოვნელის ახსნა-განმარტება, თუ რატომ 
წარადგინა საჩივარი სპეციალური პროექტების 
კურატორთან (თუ სპეციალური პროექტების 
კურატორი საჩივარს უსაფუძვლოდ ჩათვლის, 
უნდა დასაბუთდეს, თუ რატომ შეიძლება იგი 
დაექვემდებაროს შესაბამისობის შეფასების 
პროცედურას)

 ახსნა-განმარტება, თუ რატომაა შეუძლებელი 
ზემოთ აღნიშნულიდან რაიმე ინფორმაციის 
წარმოდგენა 

 სხვა სათანადო საკითხები ან ფაქტები, 
დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩათვლით

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისის მისამართი:

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის სამდივნო
აზიის განვითარების ბანკი
ქ. მანდალუონი, აგბ-ის გამზირი 6 
1550 მანილას მუნიციპალიტეტი, ფილიპინები

ტელ +63 2 632 4149
ფაქსი +63 2 636 2088
crp@adb.org
www.compliance.adb.org

საჩივრის შინაარსი
საჩივარმა უნდა დააკონკრეტოს შემდეგი საკითხები:
 უშუალოდ მომჩივანს შეეხო, ან სავარაუდოდ 

შეეხება თუ არა აგბ-ის თანადგომით 
განხორციელებული პროექტით მიყენებული 
არსებითი ზარალი

 ის გასაჩივრებული პირდაპირი და 
არსებითი ზარალი, რომელიც გამოიწვია, 
ან შესაძლოა გამოიწვიოს აგბ-ის ქმედებამ 
ან შეცდომამ, დაკავშირებულმა აგბ-ს 
თანადგომით განხორციელებული პროექტის 
ფორმულირებასთან, შემუშავებასა ან 
განხორციელებასთან

 იმ უფლებებისა და ინტერესების აღწერა, 
რომლებიც არსებითად შეილახა, ან სავარაუდოდ 
შეილახება აგბ-ს მხარდაჭერილი პროექტით

 მოსარჩელის (ასევე მისი წარმომადგენლების) 
ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია; 
ამას გარდა, მოსარჩელის ვინაობის 
კონფედენციალურობის დაცვის მოთხოვნის 
შემთხვევაში, მოთხოვნის დასაბუთება 

 წარმომადგენლემა უნდა წარმოადგინოს 
პროექტით დაზარალებული პირების ვინაობა და 
მათ წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების 
მტკიცებულება

 აგბ-ის მხარდაჭერით განხორციელებული 
პროექტის მოკლე აღწერა, სახელისა და 
ადგილმდებარეობის ჩათვლით (თუ ცნობილია)

 სასურველი შედეგი ან კომპენსაცია, რომელიც, 
პროექტით დაზარალებული მოსახლეობის 
აზრით, სპეციალური პროექტების კურატორის 
საშუალებით უნდა უზრუნველყოს აგბ-მ

 მოსარჩელის ძალისხმევის აღწერა, რომ 
პრობლემით თავდაპირველად შესაბამის 
საოპერაციო განყოფილებას მიმართა

 ახსნა-განმარტება, თუ რატომაა შეუძლებელი 
ზემოთ აღნიშნულიდან რაიმე ინფორმაციის 
წარმოდგენა

 სხვა შესაბამისი საკითხები ან ფაქტები, 
დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩათვლით

სპეცალური პროექტების კურატორს შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ მისამართზე:

სპეციალური პროექტების კურატორი
აზიის განვითარების ბანკი
ქ. მანდალუონი, აგბ-ის გამზირი 6
1550 მანილას მუნიციპალიტეტი, ფილიპინები 

ტელ: +63 2 632 4825
ფაქსი: +63 2 636 2490
spf@adb.org
www.adb.org/spf
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