
 
 
 
 
 

                                                   

2023 წლის ივნისი 
 

1. გამოცდები ყველა მოდულში ჩატარდება  პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის შენობაში 

მისამართზე: ქ. თბილისი, დიდუბე, ბაქრაძის ქ. N 6 ა 

 

2.  რეგისტრაცია დაიწყება 9 45 სთ-ზე, დასრულდება -10 30 სთ-ზე.  ბაფის წევრობის მოწმობისა და 

პირადობის მოწმობის გარეშე კანდიდატი არ დაიშვება გამოცდაზე. 
 

3. გამოცდები დაიწყება 10 00-დან - 10 45 სთ-მდე (ოთახების შევსებისთანავე) ცხრილში მოცემული 

გრაფიკით. 
 

4. გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით ვებგვერდზე www.gfpaa.ge 

განათლება და სერტიფიცირება /სერტიფიცირებული პროგრამა /  გამოცდები /გამოცდის შედეგები  - 

12 ivliss ყველა გამოცდის დასრულების შემდეგ.  
 
 

მოდული 
გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდაზე 

რეგისტრაციის     

ვადები 

გამოცდის 

დაწყების დრო   
დაიცავით 

F1/   ბბ 30.06.2023 1.06.2023- 16.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე · გთხოვთ გამოცდებზე 

ონლაინ 

დარეგისტრირდეთ 

მითითებულ ვადებში.  

· ონლაინ 

დარეგისტრირების 

გარეშე პირი  გამოცდაზე 

არ დაიშვება.  

· გამოცდის ონლაინ 

რეგისტრაციის 

განაცხადი შეგიძლიათ 

გააუქმოთ გამოცდამდე 

არაუგვიანეს 3 დღით  

ადრე. 

· აუცილებლად    გაეცა-

ნით გამოცდის 

გამოქვეყნებულ წესებს. 

· ქვეყანაში არსებული 

სიტუაციიდან  გამომ-

დინარე,  გამოცდის 

თარიღისათვის 

გამოცდის წესებში 

შესაძლებელია  შევიდეს 

ცვლილებები. 

F2/   მა 28.06.2023 1.06.2023- 18.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

F3/   ფა  24.06.2023 1.06.2023- 14.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

F4/  ქბს 26.06.2023 1.06.2023- 20.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

F5/  სშმ 28.06.2023 1.06.2023- 18.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

F6/  სდ 
 

 2.07.2023 

 

1.06.2023- 22.06.2023 
1000-დან -10 45 სთ-მდე 

(კალკულატორი 

  სავალდებულოა)  

F7/  ფან 24.06.2023 1.06.2023- 14.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

F8/  ამმ 30.06.2023 1.06.2023- 16.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

F9/  ფმ 28.06.2023 1.06.2023- 18.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

P2/  სსა 30.06.2023 1.06.2023- 16.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

P4/ უფმ 26.06.2023 1.06.2023- 20.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

P7/ უამმ 28.06.2023 1.06.2023- 14.06.2023 
1000-დან -10 45 სთ-მდე 

სბლ 24.06.2023 
 

1.06.2023- 18.06.2023 1000-დან -10 45 სთ-მდე 

 

გამოცდებზე რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მითითებულ ვადებში! 
 

 

 

F3/ფა   -  F7/ფან  -  სბლ                                 24. 06 F1/ბბ  -   F8/ამმ  -   P2/ სსა                              30.06                     

F4/ქბს  – P4/უფმ  - F4/ GBL                           26. 06 F6/სდ  - F6/ GT                                                 2. 07          

F2/მა   -   F5/სშმ   -  F9/ ფმ   -    P7/უამმ      28. 06  

ბაფის გამოცდების ცხრილი 


