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ააიპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ წესდების 1 მუხლის 1,10; 1,11 და 

1,13 პუნქტების, მე-3 მუხლის 2,2 პუნქტის; მე-5 მუხლის, 5,3 პუნქტის, 5,3,2 და 5,3,4 ქვეპუნქტების.  

ვბრძანებ: 

1) განისაზღვროს კომისიის შემადგენლობა სულ ექვსი წევრის შემადგენლობით, რომელთაგან სამი 

მუდმივი, ხმის უფლების მქონე-გადაწყვეტილებაუნარიანი წევრია, ორი არამუდმივი, ხმის უფლების 

მქონე-გადაწყვეტილებაუნარიანი წევრი და ერთი-კომისიის მდივანი,  ხმის უფლების არ მქონე პირი;  

2) დამტკიცდეს კომისიის წევრები 

2.1  დამტკიცდეს კომისიის მუდმივი, ხმის უფლების მქონე წევრები შემდეგი შემადგენლობით: 

ა) დავით რაფავა, 599 12 46 06, davrapava@gmail.com   აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატა. - კომისიის 

თავმჯდომარე; 

ბ) რამინ ბულისკერია, 599 85 51 77, rbuliskeria53@yahoo.com -ა(ა)იპ "ქართულ-აფხაზური საერთო სახლი"; 

ა(ა)იპ „აფხაზეთის ინვალიდ ბავშვთა კავშირი“ - კომისიის წევრი; 

გ) ვალერი ბასარია, 599 93 20 22, vbasaria@abkhazia.gov.ge -აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს - კომისიის წევრი 

2.2  არამუდმივი-მოწვეული, ხმის უფლების მქონე წევრების ვინაობა დამტკიცდეს ორგანიზაციის 

დირექტორის მიერ და განისაზღვროს დირექტორის ბრძანებით; 

2.3 ორგანიზაციის თანამშრომელი-კონკურსებისა და პროგრამების მენეჯერი დამტკიცდეს კომისიის 

მდივნად-ხმის უფლების გარეშე კომისიის მუდმივ წევრად, რომლის უფლებამოსილება განსაზღვრულია 

კომისიის დებულებაში (დანართი #1).  

3) დამტკიცდეს ააიპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ (შემდგომში 

ორგანიზაცია) პროგრამების ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი კომისიის 

(შემდგომში კომისია) უფლებამოსილების შესახებ თანდართული დებულება (დანართი #1). 

4) კომისიის წევრები, ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

ფარგლებში შემოსული განაცხადების განხილვისას და შეფასებისას, ვალდებულნი არიან 

იხელმძღვანელონ თანდართული კომისიის დებულებით (დანართი #1) და შესაბამისი პროგრამისა და 

ქვეპროგრამის დებულებით;  

5) კომისია უფლებამოსილია შეიკრიბოს ან/და განახორციელოს თავისი საქმიანობა დისტანციურად, 

ონლაინ, სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმების საშუალებით. შესაბამის დოკუმენტაციის 

მომზადებასა და მათ თავმოყრას ახორციელებს კომისიის მდივანი; 

6) დაევალოს ორგანიზაციის კონკურსებისა და პროგრამების მენეჯერს-კომისიის მდივანს, კომისიის 

მუდმივი წევრებისათვის დაუყოვნებლივ ბრძანების გაცნობა; კომისიის არამუდმივი-მოწვეული 

წევრებისათვის შესაბამისი კომისიის პირველივე სხდომის წინ მოწვევისას და გამოაქვეყნოს მოცემული 

ბრძანება  2 სამუშაო დღის მანძილზე, ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ოფიციალურ 

ფეისბუკ-გვერდზე; 

7) ბრძანება ძალაშია ხელომოწერისთანავე; 

8) ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე12 

კმ, #6) 
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დანართი #1 

ააიპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ პროგრამების ფარგლებში 

შემოსული განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი კომისიის დებულება 

მუხლი 1. კომისიის მიზანი და ზოგადი დებულებანი 

1. კომისიის მიზანია: 

1.1. ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და განხორციელებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

ფარგლებში ბენეფიციართა განაცხადების განხილვა, შეფასება და სამართლიანი გადაწყვეტილების 

მიღება საკონკურსო ან არასაკონკურსო წესით. 

1.2. ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და განხორციელებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

მაქსიმალურად ობიექტური, სამართლიანი და გამჭვირვალე შედეგების უზრუნველყოფა; 

1.3. ხელი შეუწყოს ორგანიზაციის განვითარებას; 

2. ზოგადი დებულებები: 

2.1. ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ (შემდგომში - 

ორგანიზაცია) პროგრამების ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი 

კომისია (შემდგომში-კომისია) წარმოადგენს ორგანიზაციის ინიციატივით შექმნილ დამოუკიდებელ 

სათათბირო-კოლეგიურ ორგანოს; 

2.2. კომისია თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიური  რესპუბლიკის 

კანონმდებლობითა და კანონქვემდებარე აქტებით, წინამდებარე დებულებითა და ორგანიზაციის 

დირექტორის  მიერ დამტკიცებული სხვადასხვა პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესაბამისი 

დებულებების შესაბამისად; 

2.3. კომისია იქმნება დირექტორის ბრძანებით, და მოქმედებს უვადოდ. კომისიის ლიკვიდაცია, 

რეფორმირება ან/და მისი მუშაობის წესის შეცვლა შესაძლებელია ორგანიზაციის დირექტორის 

ბრძანების საფუძველზე ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით. 

2.4. კომისიის შემადგენლობა მტკიცდება ორგანიზაციის დირექტორის ბრძანებით. კომისიის საქმიანობას 

ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე, მისი არ ყოფნის ან აცილების შემთხვევაში, კომისიის 

ერთ-ერთი ხმის უფლების მქონე წევრი, კომისიის საერთო გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

2.5. კომისიის ადგილსამყოფელია: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #42, მე-5 სართული. კომისია 

უფლებამოსილია შეიკრიბოს ან/და განახორციელოს თავისი საქმიანობა დისტანციურად, ონლაინ, 

სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმების საშუალებით. შესაბამის დოკუმენტაციის მომზადებასა 

და მათ თავმოყრას ახორციელებს კომისიის მდივანი; 

მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილებები, მოვალეობები და კომისიის მუშაობის წესი: 

1. კომისიის წევრები დეტალურად ეცნობიან პროგრამების ფარგლებში შემოტანილ შესაბამის განაცხადებს 

სრულად და საფუძვლიანად: 

1.1. უნდა შეამოწმონ განაცხადის ფარგლებში, აპლიკანტის მიერ მოწოდებული წერილობითი 

ინფორმაცია და დამატებითი დოკუმენტები (მატერიალური ან/და ელექტრონული ფორმით), 

კერძოდ, კომპეტენციის ფარგლებში: 

ა) გადაამოწმონ დოკუმენტების მოქმედებისა და ვალიდურობის ვადები. (კომიისიის მუშაობის 

დღისათვის არ უნდა იყოს ამოწურული დოკუმენტის მოქმედების ვადა); 

ბ) მოახდინონ აპლიკანტის შესაბამისობის დადგენა მოწოდებულ დოკუმენტებთან; 

1.2. შეაფასონ წარმოდგენილი ინფორმაციის ადეკვატურობა; 

2. კომისია უფლებამოსილია განიხილოს ან დასაბუთებული უარი უთხრას განხილვაზე აპლიკანტს; 

3. კომისია, კონკრეტული პროგრამის ან ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების 

მიზნით სხდომებს ატარებს საჭიროებისამებრ. კონკრეტული პროგრამის ან ქვეპროგრამის ფარგლებში 

შემოსული განაცხადების შეფასების მიზნით, კომისიის სხდომების სიხშირეს და ხანგრძლიობას 

განსაზღვრავს კომისია, ორგანიზაციის დირექტორის მიერ პროგრამის ან ქვეპროგრამის დებულებების 

შესაბამისად ბრძანებით/დებულებით განსაზღვრული ვადებში; 

4. კომისია უფლებამოსილია ჩაატაროს სხდომა, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა უმრავლესობა; 



5. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხმათა უბრალო უმრავლესობით; 

6. კომისიას ხელმძღვანელობს და მის სხდომებს წარმართავს კომისიის თავმჯდომარე, მისი არ ყოფნის ან 

აცილების შემთხვევაში, კომისიის ერთ-ერთი ხმის უფლების მქონე წევრი, კომისიის საერთო 

გადაწყვეტილების საფუძველზე; 

7. კომისიის ხმის უფლების მქონე წევრი ვალდებულია განაცხადოს განსახილველად წარმოდგენილი 

განაცხადის განხილის აცილების შესახებ და არ მიიღოს მონაწილეობა კონკრეტული განაცხადის 

განხილვაში თუ განაცხადის წარმომდგენი კომისიის წევრის ოჯახის წევრია ან ახლო ნათესავია. 

აღნიშნული დებულების მიზნებისათვის ახლო ნათესავად ითვლება: ა) პირდაპირი ხაზის ნათესავი; 

მეუღლე, მეუღლის პირდაპირი ხაზის ნათესავი და და ძმა; აღმავალი ხაზის პირდაპირი ნათესავის 

და-ძმა; და და ძმა, მათი მეუღლეები და შვილები. აცილების ფაქტი უნდა აისახოს კომისიის შესაბამის 

ოქმში; 

8. კომისიის წევრი, რომელსაც გააჩნია ან შესაძლოა წარმოეშვას ინტერესთა კონფლიქტი განაცხადის 

წარმომდგენთან, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს კომისიას და გააკეთოს განაცხადი აცილების 

შესახებ. ასეთი ფაქტი უნდა აისახოს კომისიის შესაბამის ოქმში; 

9. კომისიის სხდომის ოქმს ადგენს კომისიის მდივანი. სხდომის ოქმსა ხელსა აწერს კომისიის 

თავმჯდომარე და კომისიის ყველა დამსწრე წევრი, მათ შორის მდივანიც; 

10. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმის სახით; 

11. კომისიის სხდომაზე განაცხადებს განსახილველად წარადგენს კომისიის მდივანი; 

12. კომისია უფლებამოსილია განიხილოს განაცხადი მას შემდეგ, რაც წარმოდგენილი იქნება პროგრამით ან 

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია-შესაბამისი პროგრამის დებულებით განსაზღვრული 

აუცილებელი წარმოსადგენი დოკუმენტები; 

13. აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების ან/და ელექტრონულად გადმოგზავნილი 

დოკუმენტების ნამდვილობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება აპლიკანტს-ბენეფიციარს; 

14. კომისია უფლებამოსილია დამატებით მოითხოვოს სხვა საჭირო დოკუმენტები; 

15. კომისია გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს შესაბამისი პროგრამის ან 

ქვეპროგრამის დებულებით და მასში არსებული კრიტერიუმებით; 

16. კომისია უფლებამოსილია უარი თქვას განაცხადის განხილვაზე ან განხილვის გარეშე უარყოფით 

გადაწყვეტილება მიიღოს თუ: 

ა) დადგინდა, რომ პირი არ აკმაყოფილებს პროგრამით განსაზღვრული მოსარგებლის კრიტერიუმებს; 

ბ) გაირკვა, რომ განმცხადებელმა-აპლიკანტმა, მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთხელ უკვე ისარგებლა 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ან/და მიღებული აქვს ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერა იგივე ქვეპროგრამის 

ფარგლებში.  

გ) გადაწყვეტილების მიღებამდე კომისიისთვის ცნობილი გახდა, რომ პირი გარდაცვლილია ან იმყოფება 

პატიმრობაში. 

17. კონკრეტული პროგრამის ან ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული და კომისიისათვის განსახილველად 

გადაცემული განაცხადების განხილვის, შეფასებისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის მაქსიმალური 

ვადაა 30 სამუშაო დღე; 

18. კომისია უფლებამოსილია, კომისიის სხდომების შედეგები და კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ, 

განმცხადებლებს აცნობოს პირადად, ელექტრონული ფოსტის, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, 

ინფორმაციის მასობრივი საშუალებებით ან საფოსტო შეტყობინების სახით, ინფორმაციის 

უსაფრთხოებისა და პირადი ინფორმაციის გავრცელებისა პრევენციული ზომების დაცვით. აგრეთვე 

კომისია უფლებამოსილია მიმართოს ორგანიზაციის დირექტორს მსგავსი რეკომენდაციით; 

19. კომისია უფლებამოსილია კომისიის სხდომები გაასაჯაროოს ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და პირადი 

ინფორმაციის გავრცელებისა პრევენციული ზომების დაცვით. 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები 

1. კომისიის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება დირექტორის 

ბრძანებით. 
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