
ინფორმაციაბაფისწევრებისათვისწესდებაში
ცვლილებების(პროექტი)შესახებ

ვაქვეყნებთბაფისგამგეობისმიერმომზადებულწესდებაშიშესატანიცვლილებებისპრო
ექტსგანსახილველად,რომელიცგანხილვისპერიოდშიწევრებისმიერგამოთქმულიმოსაზ
რებებისგათვალისწინებით,მიმდინარეწლის24დეკემბერსსაერთოკრებასწარედგინება. 

ცვლილებებისპროექტთანდაკავშირებით,მოსაზრებებიდაწინადადებებიშეგიძლიათ
გამოგზავნოთმეილზე:baf@baf.ge მიმდინარეწლის9დეკემბრამდე.

ბაფისწესდებაშიშესატანიცვლილებებისპროექტი

განმარტება:

1. მოქ მე დი წეს დე ბი დან ამო სა ღე ბი მუხ ლე ბი მო ნიშ ნუ ლია წით ლად;

2. წეს დე ბა ში ჩა სა მა ტე ბე ლი მუხ ლე ბი (ახალი რე დაქ ცი ა) მო ნიშ ნუ ლია ყვით ლად.

საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაცია
რეგისტრირებულიკავშირი

წესდება

§1.ზოგადიდებულებები

1.1 „საქართველოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ა” რე
გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი (შემდგომში  „ფედერაცია“) წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე
ლოს ბუ ღალ ტერ თა კლუ ბის ბა ზა ზე შექ მ ნილ არა კო მერ ცი ულ კერ ძო სა მარ თ ლის 
იური დი ულ პირს, რო მე ლიც თა ვის საქ მი ა ნო ბას წარ მარ თავს სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ის, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და ამ წეს დე ბის შე სა ბა მი სად.

1.2 ფე დე რა ცია წარ მო ად გენს გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად შექ მ ნილ სა კუ თა რი 
ქო ნე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზე ბულ წარ მო ნაქმნს, რო მე ლიც სა კუ თა რი სა ხე ლით იძენს 
უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე ო ბებს, დებს გა რი გე ბებს და შე უძ ლია გა მო ვი დეს მო სარ
ჩე ლედ და მო პა სუ ხედ სა სა მარ თ ლო ში.

1.3 ფე დე რა ცია პა სუხს არ აგებს თა ვი სი წევ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის, ასე ვე არ 
აგე ბენ პა სუხს მი სი წევ რე ბი ფე დე რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის. ფე დე რა ცი ის 
არ სე ბო ბა და მო უ კი დე ბე ლია მას ში წევ რ თა შე მად გენ ლო ბის ცვლი ლე ბი სა გან.

1.4 ფე დე რა ცი ის სრუ ლი სა ხელ წო დე ბა ა: 
  ქარ თუ ლად: „საქართველოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ

თა ფე დე რა ცი ა“  რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი.
  ინ გ ლი სუ რად: Georgian Federation of Professional Accountants and 

Auditors.
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1.5 ფე დე რა ცი ის შე მოკ ლე ბუ ლი სა ხელ წო დე ბა ა:

  ქარ თუ ლად „ბაფი”

  ინ გ ლი სუ რად GFPAA

1.6 ფე დე რა ცი ის სა მე ურ ნეო წე ლი ემ თხ ვე ვა კა ლენ და რულ წელს.

1.7 ფე დე რა ცი ის ად გილ სამ ყო ფე ლი ა: ქ. თბი ლი სი, წე რეთ ლის გამზ. # 61.

§2.ფედერაციისდამფუძნებლები

2.1 ფე დე რა ცი ის დამ ფუძ ნებ ლე ბის მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია # 1 და ნარ თ ში, რო მე ლიც 
წარ მო ად გენს წი ნამ დე ბა რე წეს დე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს.

§3.მიზნებიდაამოცანები

3.1 ფე დე რა ცი ის შექ მ ნი სა და მი სი საქ მი ა ნო ბის მი ზა ნი არის ბუ ღალ ტერ თა და აუდი
ტორ თა ძა ლის ხ მე ვის გა ერ თი ა ნე ბა:

  სა ქარ თ ვე ლო ში კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის 
სფე როს რე გუ ლი რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის 

   სა ქარ თ ვე ლო ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის რე ფორ მის გან ხორ
ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბი სათ ვის;

  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვა სა და აუდ ტ ში სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და 
პრაქ ტი კის და ნერ გ ვი სათ ვის;

  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის ეროვ ნუ ლი ნორ მე ბი სა და სტან დარ
ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის;

   ფე დე რა ცი ის წევ რ თა სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სათ ვის.

3.2 ფე დე რა ცია და სა ხუ ლი სა ერ თო მიზ ნის მი საღ წე ვად, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად:

  გა მო ხა ტავს თა ვი სი წევ რე ბის ლე გი ტი მურ ინ ტე რე სებს სა ხელ მ წი ფო აღ მას რუ
ლე ბელ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებ ში;

  წა რად გენს წი ნა და დე ბებს სა ხელ მ წი ფო აღ მას რუ ლე ბელ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
ორ გა ნო ებ ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სა კითხებ ზე;

  ხელს უწყობს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის ნორ მე ბის, სტან დარ ტე
ბი სა და პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა სა და გან ვი თა რე ბას ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა 
და აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე;

  პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ი მუ შა ვებს მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე
ბულ პრინ ცი პებ სა და რე კო მენ და ცი ებს სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტუ რი 
საქ მი ა ნო ბის სა კითხებ ზე;

  ხელს უწყობს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი აკა დე მი უ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და 
დახ ვე წას ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა სა და აუდიტ ში, ხან გ რ ძ ლი ვი რე გუ ლა რუ ლი 
პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბას;
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  შე ი მუ შა ვებს და ნერ გავს სა ერ თო ნორ მებ სა და სტან დარ ტებს თა ვი სი წევ რე
ბი სათ ვის სერ თი ფი კა ტე ბის გა სა ცე მად;

  შე ი მუ შა ვებს და ნერ გავს ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექსს და მუდ
მივ კონ ტ როლს უწევს მის დაც ვას;

  ზრუ ნავს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის პრო ფე სი უ ლი დო ნის ასა მაღ
ლებ ლად, მი სი პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის; უზ რუნ ველ ყოფს ფე დე რა ცი ის წევ რე
ბის მი ერ მი სი წევ რო ბის კრი ტე რი უ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, წევ რე ბი სათ ვის 
ეკო ნო მი კუ რი სექ ტო რის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში მომ ხ და რი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას კონ ფე რენ ცი ე ბის, სე მი ნა რე ბის, პრო ფე სი უ ლი პუბ
ლი კა ცი ე ბის გზით. ფე დე რა ცია შეძ ლე ბის დაგ ვა რად უზ რუნ ველ ყოფს თა ვი სი 
წევ რე ბის სო ცი ა ლურ დაც ვას;

  მო ნა წი ლე ობს სა მე წარ მეო და სხვა ტი პის მომ გე ბი ან საქ მი ა ნო ბა ში ისე თი სა წარ
მო ე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ერ თე უ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზით, რომ ლებ საც 
ექ ნე ბათ იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სი;

  ქმნის ფე დე რა ცი ის მიზ ნობ რივ ფონ დებს ფე დე რა ცი ის მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებ თან 
შე ხა მე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რი სა და სო ცი ა ლუ რი გა რან ტი
ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად;

  აერ თი ა ნებს ბუ ღალ ტ რე ბი სა და აუდი ტო რე ბის, ფე დე რა ცი ის წევ რე ბის ინ ტე
ლექ ტუ ა ლურ და მა ტე რი ა ლურ რე სურ სებს მა თი საქ მი ა ნო ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მის შე საქ ნე ლად;

  შე ი მუ შა ვებს აუდი ტის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სტან დარ ტებს და ახორ ცი ე ლებს 
ხა რის ხის კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რებს (ამოღებულ იქ ნეს!);

  უზ რუნ ველ ყოფს ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რო ბი
სად მი გან საზღ ვ რუ ლი სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას.

  ახორ ცი ე ლებს კა ნო ნით ნე ბა დარ თულ და აუკ რ ძა ლავ ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბას, 
მათ შო რის დამ ხ მა რე ხა სი ა თის სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას.  

   ახორ ცი ე ლებს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიც ვი სა და აუდი ტის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ საქ მი ა ნო ბას მი სი კომ პე ტენ
ცი ის ფარ გ ლებ ში 

3.3 ზო გი ერ თი საქ მი ა ნო ბა, რომ ლის ჩა მო ნათ ვალ საც გან საზღ ვ რავს კა ნო ნი, ფე დე
რა ცი ას შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს მხო ლოდ სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თ ვის სა ფუძ ველ
ზე. ამ საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ფე დე რა ცი ას შე უძ ლია ნე ბარ თ ვის მი ღე ბის 
მო მენ ტი დან.

§4.ფედერაციისწევრობა

4.1 ფე დე რა ცი ა ში დაშ ვე ბუ ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი (ნამდვილი და ასო ცი რე ბუ ლი) და 
კორ პო რა ცი უ ლი წევ რო ბა.

4.2 ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რე ბი არი ან ფე დე რა ცი ის მი ერ აღი ა რე ბუ ლი პრო ფე
სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბი და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტ რად აღი ა რე
ბუ ლი პი რე ბი, ასე ვე ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რი 
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პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ აღი ა რე ბულ ნი არი ან პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ
ტ რად ან სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტ რად ან მა თი საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნის 
იდენ ტურ სერ ტი  ფი ცი რე ბულ პი რე ბად.

4.3 ფე დე რა ცი ის ასო ცი რე ბუ ლი წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ პი რე ბი:

ა)  რო მელ თაც აქვთ უმაღ ლე სი ან სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი (პროფესიული) გა ნათ
ლე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, აუდი ტის ან ეკო ნო მი კის სხვა სფე რო ში;

ბ) რომ ლე ბიც სწავ ლო ბენ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლით;

გ) რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლი არი ან ფე დე რა ცი ის პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა  სა
სერ თი ფი კა ციო პროგ რა მა ში;

დ) რო მელ თაც გავ ლი ლი აქვთ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის მო სამ ზა
დე ბე ლი კურ სე ბი;

ე)  რომ ლე ბიც მოღ ვა წე ო ბენ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის ან აუდი ტის სფე რო ში.

4.4 წევ რო ბის კან დი და ტის გა მოც დი ლე ბის, კომ პე ტენ ცი ის, ფი ნან სუ რი პა სუ ხის მ გებ
ლო ბის, პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და სხვა საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ
ნი ლე ბე ბის დად გე ნის წეს სა და მათ შე სა ხებ დე ბუ ლე ბას ამ ტ კი ცებს ფე დე რა ცი ის 
გამ გე ო ბა.

4.5 პი რი არ შე იძ ლე ბა იყოს ან გახ დეს ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი, თუ იგი ვერ 
აკ მა ყო ფი ლებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ დად გე ნილ საკ ვა ლი ფი კა ციო კრი
ტე რი უ მებს.

4.6 ფე დე რა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბა ხდე ბა სა წევ რო კო მი ტე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით

4.7  სა წევ რო კო მი ტეტს ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით შე უძ ლია მი ი ღოს წევ რად ან უარი 
უთხ რას წევ რო ბის კან დი დატს. უარ ყო ფილ მა კან დი დატ მა უნ და მი ი ღოს ნა თე ლი 
გან მარ ტე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რა ტომ ეთ ქ ვა უარი. მას უფ ლე ბა აქვს ხე ლახ ლა 
შე ი ტა ნოს თხოვ ნა წევ რო ბის შე სა ხებ ან მი მარ თოს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბას.

4.8  ფე დე რა ცი ის კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი შე იძ ლე ბა გახ დეს აუდი ტუ რი ფირ მა, რო
მელ საც გავ ლი ლი აქვს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ დად გე ნი ლი გა წევ რი ა ნე ბის 
პრო ცე დუ რე ბი.

4.9  კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი ფე დე რა ცი ის წეს დე ბით დად გე ნილ უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე
ო ბებს ახორ ცი ე ლებს მი სი წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე პი რის 
მეშ ვე ო ბით. სა ერ თო კრე ბა ზე კორ პო რა ცი ულ წევრს აქვს ერ თი ხმის უფ ლე ბა.

4.10 კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი სარ გებ ლობს იგი ვე უფ ლე ბე ბით, რაც ნამ დ ვი ლი წევ რი.

4.11 ფე დე რა ცი ის წევ რო ბა შიძ ლე ბა შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნეს წეს დე ბით გან საზღ ვ რუ ლი მო
ვა ლე ო ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში. წევ რო ბის შე ჩე რე ბის, შეწყ ვე ტის და 
აღ დ გე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა სა წევ რო და 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო მი ტე ტის წარ დ გი ნე ბით.

4.12 ფე დე რა ცი ის წევრს უფ ლე ბა აქვს ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ვი დეს წევ რო ბი დან გას ვ ლის 
შე სა ხებ წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნის მო მენ ტი დან ერ თი თვის შემ დეგ. 
ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში ის ჩვე უ ლებ რივ ას რუ ლებს წეს დე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბებს.
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4.13 წეს დე ბის დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში ფე დე რა ცი ის წევ რე ბის მი მართ 
შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს სან ქ ცი ე ბი გაფ რ თხი ლე ბის, საყ ვე დუ რის ან ფე დე
რა ცი ი დან გა რიცხ ვის სა ხით.

4.14 ფე დე რა ცი ი დან წევ რის გა რიცხ ვის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა გახ დეს მის მი ერ წეს დე ბის 
დე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა ტუ რი შე უს რუ ლებ ლო ბა ან ფე დე რა ცი ის სა წეს დე ბო საქ მი
ა ნო ბი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, აგ რეთ ვე, ისე თი 
ქმე დე ბის ჩა დე ნა, რო მე ლიც დის კ რე დი ტა ცი ას უწევს ბუ ღალ ტ რი სა და აუდი ტო რის 
საქ მი ა ნო ბას. კორ პო რა ცი უ ლი წევ რის მი მართ გა სა ტა რე ბელ ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
ზო მებს და პრო ცე დუ რებს ად გენს გამ გე ო ბა.  

4.15 ფე დე რა ცი ის წევ რის გა რიცხ ვას ახორ ცი ე ლებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა სა წევ რო 
კო მი ტე ტის წარ დ გი ნე ბით. ფე დე რა ცი ის წევრს უფ ლე ბა აქვს გა ა სა ჩივ როს მი სი 
გა რიცხ ვის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

§5.ფედერაციისწევრებისუფლება-მოვალეობები

5.1  ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან:

 არ ჩე უ ლი იქ ნენ ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბის მმარ თ ველ ორ გა ნო ებ ში;

  მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ფე დე რა ცი ის სა ერ თო კრე ბის საქ მი ა ნო ბა ში;

 და ა სა ხე ლონ გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბი, ხმა მის ცენ პერ სო ნა ლუ რად 
და თა ვი სი წარ მო მად გენ ლის მეშ ვე ო ბით ან წე რი ლო ბი თი სა არ ჩევ ნო ბა რა თით 
გამ გე ო ბის არ ჩევ ნე ბის დროს, აგ რეთ ვე წეს დე ბის ნორ მე ბი სა და წე სე ბის დად
გე ნის დროს, წეს დე ბის ნორ მებ სა და წე სებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის დროს;

 წი ნა და დე ბე ბი შე ი ტა ნონ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სა ხელ მ წი ფო 
ნორ მე ბი სა და სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში;

 მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ფე დე რა ცი ის სხვა ღო ნის ძი ე ბებ ში, კერ ძოდ, მო სამ ზა
დე ბელ სე მი ნა რებ ში, ფე დე რა ცი ის ეთი კუ რი კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა ში და სხვა;

 ხე ლი მი უწ ვ დე ბო დეთ უახ ლო ეს პრო ფე სი ულ ინ ფორ მა ცი ა ზე სე მი ნა რებ სა და კონ
ფე რენ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის, სპე ცი ა ლურ ლი ტე რა ტუ რა ზე ხელ მო წე რის გზით. 

5.2  ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან:
 გა და ი ხა დონ სა წევ რო გა და სა ხა დი ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ და წე სე ბუ ლი 

ოდე ნო ბით;
 და იც ვან პრო ფე სი უ ლი ეთი კი სა და ფე დე რა ცი ის სა წეს დე ბო ნორ მე ბი;
  ჩა ა ბა რონ ფე დე რა ცი ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც და 

(ნამდვილი წევ რე ბი სათვს);
 და აკ მა ყო ფი ლონ ფე დე რა ცი ის მოთხოვ ნე ბი პრო ფე სი უ ლი ჩვე ვე ბის მუდ მი ვი 

სრულ ყო ფის მხრივ;
   გა აგ რ ძე ლონ თა ვი სი პრო ფე სი უ ლი მოღ ვა წე ო ბა ფე დე რა ცი ის წევ რო ბის პი

რო ბე ბის   ამ სახ ვე ლი მე4 მუხ ლ ში ჩა მოთ ვ ლილ სფე რო ებ ში.
 და აკ მა ყო ფი ლონ სხვა მოთხოვ ნე ბი, რო მელ საც და ად გენს ფე დე რა ცია მი სი 

სა ერ თა შო რი სო ბუ ღალ ტერ თა ფე დე რა ცი ა ში წევ რო ბის მოთხოვ ნე ბი დან გა
მომ დი ნა რე.
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5.3  ფე დე რა ცი ა ში შეს ვ ლის თა ნა ვე ყო ველ წევრს უფ ლე ბა აქვს მი ი ღოს წევ რო ბის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბა. მოწ მო ბა გა ი ცე მა მხო ლოდ პირ ვე ლი შე სა ტა ნი სა 
და მიმ დი ნა რე წლის სა წევ რო გა და სა ხა დის შე ტა ნის შემ დეგ. წვრო ბის შე ჩე რე ბის 
ან გა უქ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მოწ მო ბა უნ და და უბ რუნ დეს ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნოს 
მოთხოვ ნის თა ნა ვე.

5.4 გარ და წეს დე ბის ამ მუხ ლით დად გე ნი ლი ზო გა დი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი სა, 
კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი ვალ დე ბუ ლია გა ი ა როს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი გა წევ რი ა ნე ბი სა და ხა რის ხის კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბი და 
გა და ი ხა დოს კორ პო რა ცი უ ლი სა წევ რო შე ნა ტა ნი. გა წევ რი ა ნე ბის სა ფა სურ სა და 
სა წევ რო შე ნა ტა ნის ოდე ნო ბას ად გენს გამ გე ო ბა.

§6.ფედერაციისორგანოები
6.1  ფე დე რა ცი ის ორ გა ნო ე ბი ა:

 � ფე დე რა ცი ის წევ რ თა სა ერ თო კრე ბა (შემდგომში  სა ერ თოკ რე ბა);
 � ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა (შემდგომში გამგეობა);
 � სა რე ვი ზიო კო მი სი ა;
 � სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო.

§7.საერთოკრება

7.1  სა ერ თო კრე ბა წარ მო ად გენს ფე დე რა ცი ის მარ თ ვის უმაღ ლეს ორ გა ნოს.
7.2  სა ერ თო კრე ბა მო იწ ვე ვა გამ გე ო ბის მი ერ წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც ან რო ცა 

ამას ფე დე რა ცი ის ინ ტე რე სე ბი მო ითხოვს. სა ერ თო კრე ბა შე იძ ლე ბა მოწ ვე ულ 
იქ ნეს ფე დე რა ცი ის წევ რ თა მე ა თე დის წე რი ლო ბი თი მოთხოვ ნით და კრე ბის დღის 
წეს რი გის მი თი თე ბით.

7.3  სა ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვის დრო ი სა და ად გი ლის, წარ მო მად გენ ლო ბის ნორ მე ბის 
და დე ლე გა ტე ბის არ ჩე ვის წესს გან საზღ ვ რავს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა.

7.4  სა ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვის შე სა ხებ ფე დე რა ცი ის წევ რებს უნ და ეც ნო ბოს ბეჭ დ ვით 
ორგა ნო ში ან ფე დე რა ცი ის ვებ გ ვერ დ ზე ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბით კრე ბის 
ჩა ტა რე ბამ დე 2 კვი რით ად რე მა ინც.

7.5  სა ერ თო კრე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უ ნა რი ა ნი ა, თუ მას ეს წ რე ბა ფე დე რა ცი ის დე ლე
გი რე ბუ ლი წევ რე ბის ნა ხე ვა რი მა ინც.

7.6  სა ერ თო კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა დამ ს წ რე წევ რ თა ხმე ბის უმ რავ ლე სო
ბით. ხო ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა წეს დე ბის შეც ვ ლის შე სა ხებ – ორი მე სა მე დის უმ
რავ ლე სო ბით. ფე დე რა ცი ის მიზ ნის შეც ვ ლის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ჭი რო ებს 
ყვე ლა წევ რის ხმა თა ოთხ მე ხუ თედს.

7.7  იმ დე ლე გი რე ბულ წევ რებს, რომ ლე ბიც ვერ ეს წ რე ბი ან კრე ბას, შე უძ ლი ათ წე
რი ლო ბით მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა კენ ჭის ყ რა ში. ისი ნი უთა ნაბ რ დე ბი ან კრე ბა ზე 
დამ ს წ რე წევ რებს.

7.8  სა ერ თო კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნამ დ ვი ლია მხო ლოდ მა შინ, თუ სა კითხი სა ერ
თო კრე ბის მოწ ვე ვი სას დღის წეს რიგ ში იყო შე ტა ნი ლი.

7.9  სა ერ თო კრე ბის ჩა ტა რე ბის დროს დგე ბა ოქ მი, რო მელ საც ხელს აწე რენ ფე დე
რა ცი ის გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე და მდი ვა ნი.
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§8.საერთოკრებისკომპეტენცია

8.1  სა ერ თო კრე ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა: 
 � გა ნი ხი ლოს და და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის წეს დე ბა (წესდების ახა ლი რე დაქ

ცი ა), შე ი ტა ნოს მას ში ცვლი ლე ბე ბი და და მა ტე ბე ბი;
 � აირ ჩი ოს ფე დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე, რო მე ლიც იმავ დ რო უ ლად არის გამ გე

ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე;
 � აირ ჩი ოს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა და სა რე ვი ზიო კო მი სი ა;
 � შექ მ ნას სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო;
 � შეც ვა ლოს ფე დე რა ცი ის მიზ ნე ბი;
 � და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის ან გა რი შე ბი;
 � მო ის მი ნოს და და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რი სა და სა რე ვი ზიო კო

მი სი ის მოხ სე ნე ბე ბი;
 � ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წარ დ გი ნე ბით შეწყ ვი ტოს ფე დე რა ცი ის ტე რი ტო რი უ ლი 

ფი ლი ა ლე ბის (ადგილობრივი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის) საქ მი ა ნო ბა;
 � გა დაწყ ვი ტოს ფე დე რა ცი ის რე ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ლიკ ვი და ცი ის სა კითხე ბი.

8.2  სა ერ თო კრე ბა ფე დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რეს და გამ გე ო ბის წევ რებს ირ ჩევს ფა
რუ ლი კენ ჭის ყ რით.

§9.გამგეობა

9.1 გამ გე ო ბას ირ ჩევს ფე დე რა ცი ის წევ რ თა სა ერ თო კრე ბა 2 წლის ვა დით. გამ გე ო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გრძელ დე ბა ამ ვა დის გას ვ ლის შემ დე გაც ახა ლი გამ გე ო ბის 
არ ჩე ვამ დე. 

9.2 გამ გე ო ბა შედ გე ბა გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის, თავ მ ჯ დო მა რის ორი მო ად გი ლი სა 
და გამ გე ო ბის წევ რე ბი სა გან. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე ე ბი აირ ჩე ვი ან 
გამ გე ო ბის წევ რე ბი დან.

9.3 გამ გე ო ბა შედ გე ბა არა უ მე ტეს 12 არ ჩე უ ლი და ერ თი და ნიშ ნუ ლი წევ რი სა გან.  
გამ გე ო ბის წევ რ თა მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია ¹2 და ნარ თ ში, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 
წეს დე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს (ამოსაღებია!). 

9.4 გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის და გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბი კენჭს იყ რი ან 
პი რა დი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე. ეს პი რე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან სა ერ თო კრე ბის 
ჩა ტა რე ბამ დე მი ნი მუმ ორი კვი რით ად რე ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნოს ჩა ა ბა რონ:
 � გან ცხა დე ბა კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლის შე სა ხებ; და
 � პი რა დი ხედ ვა  სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი, ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი

ლე ო ბი სა და წვლი ლის შე სა ხებ;
 �  რე კო მენ და ცია სა მუ შაო ად გი ლი დან (აკადემიური სექ ტო რის და ფე დე რა ცი ის 

კორ პო რა ცი უ ლი წევ რის შემ თხ ვე ვა ში);
 � სა რე კო მენ და ცი ო/ მ ხარ და ჭე რის წე რი ლი ფე დე რა ცი ის არა ნაკ ლებ 5 წევ რი

სა გან (ბიზნესში და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მოქ მე დი 
აუდი ტო რე ბის შემ თხ ვე ვა ში).
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9.5  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩე ვი კან დი და ტი უნ და აკ მა ყო
ფი ლებ დეს შემ დეგ პი რო ბებს:
 � იყოს ფე დე რა ცი ის წევ რი (მინიმუმ ბო ლო 2 წე ლი);
 � არ უნ და ჰქონ დეს დარ ღ ვე უ ლი ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი სად მი ამ წეს დე ბის მე5 

მუხ ლით დად გე ნი ლი მო ვა ლე ო ბე ბი;
 � იც ნობ დეს ბა ფის წეს დე ბას, მიმ დი ნა რე და სტრა ტე გი ულ სა მოქ მე დო გეგ მას; და
 � აც ნო ბი ე რებ დეს ფე დე რა ცი ის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს.

9.6  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) არ ჩე უ ლი უნ და იყოს არა უ მე ტეს:
 � 1 წევ რი სა აკა დე მი უ რი სექ ტო რი დან, რო მელ თა ნაც ფე დე რა ცი ას გა ფორ მე

ბუ ლი აქვს ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი;
 � 2 წევ რი სა ბიზ ნეს ში (გარდა აუდი ტო რი სა /ა უ დი ტო რულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ

ლი სა) და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბი დან;
 � 2 წევ რი სა ფე დე რა ცი ის კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი დი დი ოთხე უ ლი დან; 
 � 6 წევ რი სა კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბი დან (გარდა დი დი 

ოთხე უ ლი სა) ან / და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მოქ მე დი აუდი ტო რე ბი დან.

9.7  გამ გე ო ბის წევ რე ბის 9.6 პუნ ქ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით ასარ ჩე
ვად, გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბის მი ერ ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნო ში წარ დ გე
ნილ გა ნაცხა დებს იხი ლავს და სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტი ნე ბის 
მომ ზა დე ბის რე კო მენ და ცი ას გას ცემს სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო.

9.8  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩევ კან დი და ტებს შო რის გა მარ
ჯ ვე ბუ ლი უნ და გა მოვ ლინ დეს 9.6 პუნ ქ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით. 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა უპი რა ტე სი ხმის მქო ნე კან დი და ტი. 

9.9  გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტებს შო რის გა მარ ჯ ვე ბუ ლის გა მო სავ ლე ნად სა ერ თო 
კრე ბა ირ ჩევს ხმის დამ თ ვ ლელ კო მი სი ას, 5 წევ რის შე მად გენ ლო ბით. 

9.10 თუ კენ ჭის ყ რის შე დე გად გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩევ კან
დი და ტებს შო რის ხმე ბი თა ნაბ რად გა ი ყო და შე უძ ლე ბე ლი გახ და გა მარ ჯ ვე ბუ ლის 
გა მოვ ლე ნა, სა ერ თო კრე ბა ხე ლახ ლა უყ რის კენჭს იმ კან დი და ტებს, რო მელ თა თა
ნაბ რად გა ყო ფი ლი ხმე ბის გა მო ვერ გა მოვ ლინ და უპი რა ტე სი ხმის მქო ნე კან დი და ტი.

9.11 გამ გე ო ბის წევ რე ბი თა ვი ანთ მო ვა ლე ო ბას ას რუ ლე ბენ ნე ბა ყოფ ლო ბით საწყი სებ ზე 
ანაზღა უ რე ბის გა რე შე, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბით გამ გე ო ბის წევ რი და ნიშ ნუ ლია სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე ფე დე რა ცი ა ში. გამ გე
ო ბის წევ რ ზე ანაზღა უ რე ბა შე იძ ლე ბა გა ი ცეს სა ერ თო კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.

9.12  მი უ ხე და ვად 9.11 მუხ ლის დე ბუ ლე ბი სა, გამ გე ო ბის წევ რი ვალ დე ბუ ლი ა, და ეს წ როს 
გამ გე ო ბის სხდო მებს და გან სა ხილ ველ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბი სას არ გუ მენ ტი რე
ბუ ლად და ა სა ბუ თოს სა კუ თა რი მო საზ რე ბა და ხე ლი შე უწყოს სა და ვო სა კითხ ზე 
კონ სე სუ სის მიღ წე ვას. თუ გამ გე ო ბის წევ რი პა ტივ სა დე ბი მი ზე ზის (ავადმყოფობა 
ან / და სა ქარ თ ვე ლო ში არ ყოფ ნა) გა რე შე მო ნა წი ლე ო ბას არ მი ი ღებს  გამ გე ო ბის 
სა მი (ზედიზედ) სხდო მის მუ შა ო ბა ში, მას შე უწყ დე ბა გამ გე ო ბის წევ რის უფ ლე ბა
მო სი ლე ბა. ასე თი ფაქ ტის დად გო მის შემ თხ ვე ვა ში:
 � ინ ფორ მა ცია გა მოქ ვეყ ნ დე ბა ბა ფის ვებ გ ვერ დ ზე, ფაქ ტის დად გო მი დან 10 

კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში;
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 � გამ გე ო ბის წევ რის ჩა ნაც ვ ლე ბა არ მოხ დე ბა გამ გე ო ბის წევ რე ბის მო რიგ არ
ჩევ ნე ბამ დე; 

 � გამ გე ო ბა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას გა აგ რ ძე ლებს უფ ლე ბა მო სი ლი წევ რე ბით.  
9.13 გამ გე ო ბის წევ რებს უნაზღა ურ დე ბათ:

 � მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში აუცი ლე ბე ლი მივ ლი ნე ბის ხარ ჯე ბი 
კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი ნორ მის ფარ გ ლებ ში;

 � ფე დე რა ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ ში და ხარ ჯუ ლი შრო მა.

9.14 გამ გე ო ბის ერ თი წევ რი ინიშ ნე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის (შემდეგში  სამ სა ხუ რი) წარ დ გი ნე ბით.

9.15 სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი კან დი და ტის გამ გე ო ბის წევ რად და ნიშ ვ ნის უფ ლე ბა 
დე ლე  გი  რე ბუ ლი აქვს გამ გე ო ბას.

9.16  სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლის გამ გე ო ბის წევ რად და ნიშ ვ ნის წესს შე ი მუ შა ვებს 
გამ გე ო ბა და ამ ტ კი ცებს სა ერ თო კრე ბა.

9.17 და ნიშ ნუ ლი გამ გე ო ბის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა წყდე ბა გამ გე ო ბის უფ ლე ბა მო 
სი ლე  ბის ვა დის ამო წურ ვის დღეს. ახ ლა დარ ჩე ულ გამ გე ო ბას, მი სი არ ჩე ვი დან 30 
კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში, წა რედ გი ნე ბა სამ სა ხუ რის 2 კან დი და ტუ რა და სა ნიშ
ნად. გამ გე ო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მო ტი ვი რე ბუ ლი არ გუ მენ ტით უარი გა ნაცხა დოს 
სამ სა ხუ რის მი ერ წარ დ გე ნი ლი კან დი და ტის და ნიშ ვ ნა ზე. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, ახა ლი 
კან დი და ტუ რე ბის წარ დ გე ნა მოხ დე ბა წი ნა კან დი და ტე ბის თ ვის უარის თქმი დან 30 
კა ლენ და რულ დღე ში. 

9.18 და ნიშ ნუ ლი გამ გე ო ბის წევ რი შე იძ ლე ბა იყოს პი რი, რო მე ლიც არ არის ფე დე რა
ცი ის წევ რი. მის მი მართ, სა ერ თო კრე ბის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი გამ გე ო ბის წევ რის 
და ნიშ ნ ვის წე სით გან საზღ ვ რულ მოთხოვ ნებ თან ერ თად, მოქ მე დებს არ ჩე უ ლი 
გამ გე ო ბის წევ რე ბის თ ვის დად გე ნი ლი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი.

9.19 გამ გე ო ბის და ნიშ ნულ წევ რ თან და კავ ში რე ბუ ლი ამ წეს დე ბის დე ბუ ლე ბე ბი ძა ლა ში 
შე დის გამ გე ო ბის წევ რის და ნიშ ვ ნის წე სის დამ ტ კი ცე ბის დღი დან.

§10.გამგეობისსხდომა

10.1  გამ გე ო ბის სხდო მას იწ ვევს თავ მ ჯ დო მა რე, ხო ლო მი სი არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში 
მი სი ერ თ ერ თი მო ად გი ლე.

10.2  გამ გე ო ბის სხდო მა უნ და ჩა ტარ დეს კვარ ტალ ში ერ თხელ მა ინც.
10.3  გამ გე ო ბის სხდო მის ჩა ტა რე ბი სა და დღის წეს რი გის შე სა ხებ გამ გე ო ბის წევ რებს 

უნ და ეც ნო ბოთ გამ გე ო ბის სხდო მის ჩა ტა რე ბამ დე არა უგ ვი ა ნეს 3 (სამი) დღი სა.
10.4  გამ გე ო ბის სხდო მას უძღ ვე ბა თავ მ ჯ დო მა რე, ხო ლო მი სი არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში 

 ერ თ ერ თი მო ად გი ლე.
10.5  გამ გე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უ ნა რი ა ნი ა, თუ მას ეს წ რე ბა გამ გე ო ბის წევ რ თა არა 

ნაკ ლებ ორი მე სა მე დი მა ინც. გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა დამ ს წ რე 
წევ რ თა ხმე ბის უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბით. ხმე ბის თა ნაბ რად გა ყო ფის შემ თხ ვე ვა ში 
გა დამ წყ ვე ტია თავ მ ჯ დო მა რის ხმა. 

10.6  გამ გე ო ბის სხდო მის დროს დგე ბა ოქ მი, რო მელ საც ხელს აწერს გამ გე ო ბის თავ
მ ჯ დო მა რე, მი სი არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში  ერ თ ერ თი მო ად გი ლე და მდი ვა ნი. 
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§11.გამგეობისკომპეტენცია

11. 1 გამ გე ო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა:
 � უხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბას სა ერ თო კრე ბებს შო რის პე რი ოდ ში;
 � მო იწ ვი ოს ფე დე რა ცი ის სა ერ თო კრე ბა და მის მოწ ვე ვამ დე იმუ შა ოს იმ სა

კითხებ ზე, რომ ლე ბიც უნ და ჩა ირ თოს სა ერ თო კრე ბის დღის წეს რიგ ში;
 � და ა ფუძ ნოს ფე დე რა ცი ის ფი ლი ა ლე ბი (ღია წარ მო მად გენ ლო ბე ბი), და ამ ტ კი

ცოს მა თი დე ბუ ლე ბე ბი და კო ორ დი ნა ცია გა უ წი ოს მათ საქ მი ა ნო ბას;
 � და ამ ტ კი ცოს სა რე ვი ზიო კო მი სი ის დე ბუ ლე ბა;
 � შექ მ ნას ფე დე რა ცი ის კო მი ტე ტე ბი, და ამ ტ კი ცოს მა თი დე ბუ ლე ბე ბი და სტან

დარ ტე ბი;
 � გან კარ გოს ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბა, და ამ ტ კი ცოს ბი უ ჯე ტი და ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა;
 � მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა წარ მო ე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და არ სე ბა ზე 

და და ამ ტ კი ცოს მა თი წეს დე ბე ბი (დებულებები);
 � მი ი ღოს ბეჭ დის, შტამ პის, ემ ბ ლე მი სა და სხვა ატ რი ბუ ტი კის ნი მუ შე ბი;
 � და ად გი ნოს ფე დე რა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბის სა ფა სუ რი და სა წევ რო შე სა ტა ნე ბის 

თან ხა;
 � გან საზღ ვ როს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის შრო მის ანაზღა უ რე ბის ოდე ნო ბა;
 � გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის წარ დ გი ნე ბით და ნიშ ნოს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი;
 � გა ნი ხი ლოს სხვა სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც გა მომ დი ნა რე ობს წი ნამ დე ბა რე 

წეს დე ბი დან, გარ და იმ სა კითხე ბი სა, რომ ლე ბიც მხო ლოდ სა ერ თო კრე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში შე დის.

 � და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის ორ წ ლი ა ნი გეგ მა, ყო ველ წ ლი ურ სა მუ შაო პროგ რა
მას თან და მი სი შეს რუ ლე ბის გრა ფიკ თან ერ თად.

 � მი ი ღოს წევ რო ბის შე ჩე რე ბის , გაგ რ ძე ლე ბი სა და აღ დ გე ნის შე სა ხებ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა;

 � გა რიცხოს წევ რი ფე დე რა ცი ი დან.

§12.გამგეობისთავმჯდომარე

12.1 ფე დე რა ცი ას და ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს გამ გე ო ბის თავ მ ჯ
დო მა რე.

13.2  გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე აირ ჩე ვა 2 წლის ვა დით. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ 
პი რი შე იძ ლე ბა არ ჩე უ ლი იქ ნეს ზე დი ზედ სა მი ვა დით.

12.3. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ ასარ ჩე ვი კან დი და ტი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ 
პი რო ბებს:
 � იყოს ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი და ჰქონ დეს მის გამ გე ო ბა ში ან კო მი ტე

ტებ ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა; 
 � არ უნ და ჰქონ დეს დარ ღ ვე უ ლი ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი სად მი ამ წეს დე ბის მე5 

მუხ ლით დად გე ნი ლი მო ვა ლე ო ბე ბი;
 � იც ნობ დეს ბა ფის წეს დე ბას, მიმ დი ნა რე და სტრა ტე გი ულ სა მოქ მე დო გეგ მას; და
 � აც ნო ბი ე რებ დეს ფე დე რა ცი ის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს.

10



12.4. თუ გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ ერ თ ზე მე ტი კან დი და ტი იყ რის კენჭს და კენ ჭის ყ რის 
შე დე გად ვერ გა მოვ ლინ და გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პირ ველ ად გილ ზე გა სულ კან დი და ტებს 
შო რის ხმე ბის თა ნაბ რად გა ნა წი ლე ბის გა მო, სა ერ თო კრე ბა ხე ლახ ლა უყ რის კენჭს 
პირ ველ ად გილ ზე გა სულ თა ნა ბა რი ხმე ბის მქო ნე კან დი და ტებს.

12.5 გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე:
 � ორ გა ნი ზა ცი ას უწევს გამ გე ო ბის მუ შა ო ბას;
 � ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს გამ გე ო ბის სხდო მებ სა და სა ერ თო კრე ბებს;
 � წარ მო ად გენს ფე დე რა ცი ას მე სა მე პი რებ თან ურ თი ერ თო ბებ ში, დებს ფე დე

რა ცი ის სა ხე ლით ხელ შეკ რუ ლე ბებს;
 � ახორ ცი ე ლებს კონ ტ როლს სა ერ თო კრე ბი სა და გამ გე ო ბის სხდო მე ბის გა

დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე.

§13ფედერაციისწარმომადგენლობა
13.1 ფე დე რა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე ბა:

ა) გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რეს; და
ბ) აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს.

13.2  გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ფე დე რა ცი ას მე სა მე 
პი რებ თან წარ მო ად გე ნენ ცალ  ცალ კე

§14.აღმასრულებელიდირექტორი(სპეციალურიწარმომადგენელი)
14.1 ფე დე რა ცი ის მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვას ახორ ცი ე ლებს აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი), რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იყოს გამ გე
ო ბის წევ რი.

14.2 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) უზ რუნ ველ ყოფს 
ფე დე რა ცი ი სა და კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბას და ას რუ ლებს გამ გე ო ბის მი ერ მი
ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. ად გენს ფე დე რა ცი ის ბი უ ჯეტს და და სამ ტ კი ცებ ლად 
წა რუდ გენს გამ გე ო ბას.

14.3 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) ან გა რიშ ვალ დე
ბუ ლია გამ გე ო ბის წი ნა შე.

14.4 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) ინიშ ნე ბა გამ გე ო
ბის მი ერ. მას თან კონ ტ რაქ ტის პი რო ბებს გან საზღ ვ რავს გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე 
გამ გე ო ბის წევ რებ თან კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ.

14.5 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) ატა რებს ღო ნის
ძი ე ბებს გამ გე ო ბის სხდო მი სა და სა ერ თო კრე ბის ჩა ტა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

14.6 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) უფ ლე ბა მო სი ლი ა:
 � წარ მო ად გი ნოს ფე დე რა ცია მე სა მე პი რებ თან ურ თი ერ თო ბებ ში სა მე ურ ნე ო სა

ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვის სფე რო ში;
 � შე ას რუ ლოს ფი ნან სუ რი და ბიზ ნეს ფუნ ქ ცი ე ბი ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბის უზ

რუნ ველ სა ყო ფად;
 � და ნიშ ნოს და გა ან თა ვი სუფ ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ის პერ სო ნა ლი;
 � თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში და დოს ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი და ხე ლი მო ა წე

როს ფი ნან სურ დო კუ მენ ტებს.
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14.7  აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) საქ მეს კე თილ სინ
დი სი ე რად უნ და უძღ ვე ბო დეს. თუ ის არ შე ას რუ ლებს ამ მო ვა ლე ო ბას, ფე დე რა ცი ის 
წი ნა შე პა სუხს აგებს წარ მო შო ბი ლი ზი ა ნი სათ ვის. უარის თქმა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
მოთხოვ ნა ზე ბა თი ლი ა, თუ კი იგი აუცი ლე ბე ლია მე სა მე პირ თა მოთხოვ ნე ბის და საკ
მა ყო ფი ლებ ლად.

§15.სარევიზიოკომისია

15.1 ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ზე კონ ტ რო ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად იქ მ ნე ბა სა რე ვი ზიო 
კო მი სი ა.

15.2 სა რე ვი ზიო კო მი სია აირ ჩე ვა ორი წლის ვა დით 3 წევ რის შე მად გენ ლო ბით. სა რე
ვი ზიო კო მი სი ის წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ მხო ლოდ ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი.

15.3 სა რე ვი ზიო კო მი სია მოქ მე დებს კო მი სი ის დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.
15.4 სა რე ვი ზიო კო მი სია ვალ დე ბუ ლი ა:

 � გა ნა ხორ ცი ე ლოს ფე დე რა ცი ის ბიზ ნე სი სა და ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბის შე მოწ მე ბა;
 � მო ამ ზა დოს და წა რუდ გი ნოს შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი გამ გე ო ბის სხდო მებ სა და 

ფე დე რა ცი ის სა ერ თო კრე ბებს;
 � გა ნა ხორ ცი ე ლოს კონ ტ რო ლი, რა თა უზ რუნ ველ ყოს ფე დე რა ცი ის ად მი ნის ტ

რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ ფე დე რა ცი ის წეს დე ბი სა და სხვა ნორ მა ტი უ ლი 
დო კუ მენ ტე ბის დაც ვა.

§16.საკონსულტაციოსაბჭო

16.1 სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო წარ მო ად გენს სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნოს, რო მე ლიც კონ
სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვის გზით დახ მა რე ბას უწევს ფე დე რა ცი ას თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის 
უკეთ წარ მარ თ ვა ში.

16.2 სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, 
აუდი ტის, ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის, ეკო ნო მი კის ან ბიზ ნე სის სფე როს წარ მო მად გენ
ლე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა არ იყ ვ ნენ ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი და რო მელ თაც არა 
აქვთ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა ფე დე რა ცი ას თან.

16.3 სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს სხდო მე ბი ტარ დე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც.

§17.კომიტეტები

17.1 ფე დე რა ცი ის ამო ცა ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას:
 � სტან დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის კო მი ტე ტი;
 �  აუდი ტის ხა რის ხის კო მი ტე ტი;
 � სა წევ რო კო მი ტე ტი;
 � გა ნათ ლე ბის კო მი ტე ტი;
 � სა გა და სა ხა დო სა კითხ თა კო მი ტე ტი;
 � ეთი კი სა და დის ციპ ლი ნა რუ ლი კო მი ტე ტი
 � სხვა კო მი ტე ტე ბი გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.

17.2 კო მი ტე ტის უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა მი სი დე ბუ ლე ბით, რო მელ საც 
ამ ტ კი ცებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა.
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§18.ფედერაციისქონება

18.1  ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბა იქ მ ნე ბა:
 � ფე დე რა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბი სა და ფე დე რა ცი ის სა წევ რო შე ნა ტა ნე ბით;
 � სა წარ მო თა, ორ გა ნი ზა ცი ა თა და ფი ზი კუ რი პი რე ბის სა მუ შაო კო ლექ ტი ვე ბის 

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი შე ნა ტა ნე ბით;
 � სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით;
 � კა ნონ მ დებ ლო ბის დაც ვით მი ღე ბუ ლი სხვა შე მო სავ ლე ბით.

18.2  ფე დე რა ცია ამ წეს დე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა ერ თო მიზ ნის შე სა ბა მი სად ფლობს, 
სარ გებ ლობს და გან კარ გავს მის ქო ნე ბას, ასე ვე თა ვი სი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბულ 
მო გე ბას.

18.3  ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბის და საქ მი ა ნო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა 
ფე დე რა ცი ის წევ რებს შო რის და უშ ვე ბე ლი ა. ფე დე რა ცი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე მო
სავ ლე ბი ხმარ დე ბა და გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ ფე დე რა ცი ის მიზ ნე ბი სათ ვის. 

§19.ფედერაციისხანგრძლივობა

19.1 ფე დე რა ცია შექ მ ნი ლია და მოქ მე დებს გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით.

§20.რეორგანიზაციადალიკვიდაცია

20.1 ფე დე რა ცი ის რე ორ გა ნი ზა ცია (შეერთება, მი ერ თე ბა, გა ყო ფა, გა მო ყო ფა, გარ
დაქ მ ნა) და ლიკ ვი და ცია ხორ ცი ელ დე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

20.2 ლიკ ვი და ცია წარ მო ებს:
 � მიზ ნის მიღ წე ვის შე დე გად;
 � ფე დე რა ცი ის წევ რ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბით;
 � გა კოტ რე ბი სას;
 � რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბი სას.

20.3 კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა შემ თხ ვე ვებ ში.
20.4  ლიკ ვი და ცი ას ახორ ცი ე ლებს გამ გე ო ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო

ბი სას იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო რე ეს ტ რის მწარ მო ე ბელ ტე რი ტო რი ულ 
ორ გა ნოს შე უძ ლია სხვა ლიკ ვი და ტო რე ბის და ნიშ ვ ნა.

20.5  ლიკ ვი და ცი ის დროს უნ და დამ თავ რ დეს მიმ დი ნა რე საქ მე ე ბი, დად გინ დეს მოთხოვ
ნე ბი, დარ ჩე ნი ლი ქო ნე ბა გა მო ი ხა ტოს ფულ ში და დაკ მა ყო ფილ დ ნენ კრე დი ტო რე ბი.

20.6  ლიკ ვი და ცი ის დამ თავ რე ბის შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი ქო ნე ბის მი ღე ბა ზე უფ ლე ბა მო სი
ლი პი რე ბი წეს დე ბით არ არის გან საზღ ვ რუ ლი. დარ ჩე ნილ ქო ნე ბას გა ა ნა წი ლებს 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო რე ეს ტ რის მწარ მო ე ბე ლი ტე რი ტო რი უ ლი 
ორ გა ნო.

20.7  ინ ფორ მა ცია ლიკ ვი და ცი ის შე სა ხებ უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს.
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