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საგრანტო  განაცხადის შევსება  შესაძლებელია,  როგორც  ხელით, ისე  ბეჭდურად. სრულყოფილად 
შევსებული, ხელმოწერილი, თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, პროგრამით დადგენილ ვადაში, 
საგრანტო განაცხადი შეგიძლიათ წარმოადგინოთ „ზრდას“ ოფისებში, შემდეგ მისამართებზე:  

 ქ. გორი, სტალინის ქ. N 27/1; 
 ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. N 48; 
 ქ. ზუგდიდი, რ. ლაღიძის ქ. N3; 
 ქ. თბილისი, ნ.რამიშვილის ქუჩა, I ჩიხი N9; 
 ქ. ახალციხე, წმინდა დავით და კონსტანტინეს ქ.N21ა.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თქვენ ავსებთ საგრანტო განაცხადს „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში.  

პროგრამას ახორციელებს სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) „პროექტი ზრდა 
საქართველოში.“ 

საგრანტო განაცხადს უნდა ერთოდეს: 
 

1. განმცხადებლის პირადობის ან პასპორტის ასლი; 
2. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან იმ მიწის ნაკვეთზე, 

სადაც უნდა მოეწყოს სასათბურე მეურნეობა 
(გამარჯვებულ განმცხადებელს ხელშეკრულების 
გაფორმების ეტაპზე, დაევალება განახლებული 
ამონაწერის წარმოდგენა);   

3. იმ შემთხვევაში თუ მიწის ნაკვეთი, რომელზეც უნდა 
განთავსდეს სასათბურე მეურნეობა წარმოადგენს არა 
განმცხადებლის, არამედ ოჯახის სხვა რომელიმე 
წევრის საკუთრებას, განაცხადთან ერთად 
წარმოდგენილი უნდა იქნეს მიწის მესაკუთრე 
ოჯახის წევრის სახელზე გაცემული საინფორმაციო 
ბარათი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოდან ან სსიპ - იუსტიციის 
სახლიდან საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის 
შესახებ. 

განაცხადის წარმოდგენა შეუძლია დევნილს ან 
ეკომიგრანტს, 

1. რომელიც ცხოვრობს პროგრამის სამიზნე 
რეგიონში; 

2. რომელსაც ან რომლის ოჯახის წევრს 
პროგრამის სამიზნე არეალში 
საკუთრებაში/თანასაკუთრებაში აქვს მიწის 
ნაკვეთი, სადაც დაგეგმილია სასათბურე 
მეურნეობის მოწყობა. ამასთანავე, მიწის 
ნაკვეთი საკმარისი უნდა იყოს 240 კვ.მ. 
ფართობის მოსაწყობად. 
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1. ზოგადი ინფორმაცია განმცხადებელზე  

1.1 განმცხადებელი პირი:  
                                                                                                                                                              სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თვე/დღე/წელი  

1.2 მისამართი: 
                                                                                                                                            ქუჩა, სოფელი/ქალაქი, მუნიციპალიტეტი  

1.3 ელ–ფოსტა: 
 

1.4 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 
 

1.5 განმცხადებლის ოჯახის წევრთა რაოდენობა:  
 

1.6 თქვენ ხართ:          დევნილი        ეკომიგრანტი  
 
 

2. განმცხადებლის გამოცდილება 
 

2.1 სად მდებარეობს მიწის ნაკვეთი, სადაც უნდა მოეწყოს სასათბურე მეურნეობა და ვის 
საკუთრებაშია?   
 
 
 
 
 
 

2.2 რა ფართობისაა მიწის ნაკვეთი, სადაც უნდა მოეწყოს სათბური?  
 
 
 
 
 
 

2.3 გაქვთ/გქონიათ თუ არა სასათბურე მეურნეობა? 
თუ კი მაშინ გთხოვთ, მოგვაწოდოთ მოკლე ინფორმაცია, თუ რამდენი წელია, რაც ამ საქმიანობას ეწევით? რა ფართობზე? რა პროდუქციას აწარმოებთ? რა 

რაოდენობით? სად ყიდით?   
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2.4 მიგიღიათ თუ არა სესხი, გრანტი ან სახელმწიფო დახმარება თქვენი მეურნეობის 
განსავითარებლად? 
თუ მიგიღიათ, აღწერეთ დეტალურად საიდან და რა ეფექტი იქონია თქვენს მეურნეობაზე   
 
 
 
 
 
 

2.5 დასწრებიხართ თუ არა ტრენინგს ბიზნესის მართვასთან ან სოფლის მეურნეობასთან 
დაკავშირებით? სად? ორგანიზაციის დასახელება, ვინც ჩაატარა ტრენინგი. 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 თუ გქონიათ ფერმერული მეურნეობა, შეავსეთ ცხრილი. 
 

წარმოებული 
პროდუქცია 

201_____    
წელი 

შემოსავალი წარმოებული 
პროდუქცია 

201____ 
წელი 

შემოსავალი 

ჰა კგ  ჰა კგ  
        

        

        

        

 
 

3. მოკლე ინფორმაცია საგრანტო პროექტის შესახებ  
 
აღწერეთ შემოთავაზებული საგრანტო პროექტის შინაარსი, მოსალოდნელი 
სარგებელი/შედეგები, მათ შორის, შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა და 
პოტენციური მოსარგებლეების რაოდენობა. 
 
 

 

 



საგრანტო განაცხადი 
 

სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ინფორმაცია სასათბურე მეურნეობის მოწყობის შესახებ  

4.1 რა ზომის სათბურის მოწყობას გეგმავთ (ა)6მX40მ; ბ) 8მX30მ;  გ) 10მX24მ ) და რა 
კულტურის მოყვანას გეგმავთ სათბურში 

რამდენიმე კულტურის შემთხვევაში, აღწერეთ მონაცვლეობის პრინციპი, რომლის დაცვითაც მოიყვანთ აღნიშნულ კულტურებს  

 

 

 

 

 

4.2 რა სახის წყალს გამოიყენებთ სათბურის მოსარწყავად და რა არის მისი დებიტი (მ3/სთ)  

 

 

 

4.3 რა მანძილია სათბურისათვის გამოყოფილი ფართობიდან ელექტროენერგიის წყარომდე 

 

 

 

4.4 რა მანძილია სათბურისათვის გამოყოფილი მიწის ფართობიდან განმცხადებლის  
სახლამდე  
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4.5 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია პროდუქციის წარმოების ოდენობასა და  
რეალიზაციასთან დაკავშირებით (რა ოდენობის პროდუქციის წარმოებას აპირებთ, 
როდის, სად გაყიდით, ვინ იქნება პროდუქციის მყიდველი) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. განმცხადებლის  შრომითი თანამონაწილეობა/პროექტთან დაკავშირებული მუშახელი 
(ჩამოთვალეთ შესასრულებელი სამუშაოები) 
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6. პროექტის სავარაუდო ფინანსური გაანგარიშება და გასული წლის მონაცემები (ყველა თანხა 
მითითებულია ლარებში)1 

 
მოგება–ზარალის უწყისი  

 
 მიმდინარე 

წელი 
პროექტის პირველი 

წელი 
(მოსალოდნელი)  

პროექტის მეორე 
წელი 

(მოსალოდნელი)   
გაყიდვიდან მიღებული 
შემოსავალი  

      

გაყიდული საქონლის 
თვითღირებულება  

      

სხვა ხარჯი     

მთლიანი მოგება  
      

 
 
 
წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით, განმცხადებელი ადასტურებს, რომ იცნობს „სასათბურე 
მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო  პროგრამას“, მის პირობებს და აცხადებს თანხმობას, რომ 
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, გადაამოწმოს განაცხადში 
მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია მესამე პირებთან. 
 
 
 
განმცხადებლის ხელმოწერა: 
 
 
თარიღი: 
 
 
 
 

                                                 
1 დამწყები ფერმერები ავსებენ მხოლოდ პროექტის პირველ და მეორე წელიწადს მოსალოდნელ 
ფინანსურ გაანგარიშებას  



დანართი 2. შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი  
 

აღწერა/ხარჯის კატეგორია  

სავარაუდო 
მომწოდებლის 

სახელწოდება და 
საკონტაქტო მონაცემები 

მოსალოდნელი 
ფასი  

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს თანამონაწილეობა 
240 მ2 სასათბურე კონსტრუქცია, მისი ტრანსპორტირება და  
მონტაჟი 

შეირჩევა ტენდერის 
გზით 

არაუმეტეს 
7,000 ლარისა 

ზრდა პროექტის თანამონაწილეობა 
ცელოფანი:  6 ფენიანი ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი 
სხივების დაცვით, ცვარის წარმოქმნის საწინააღმდეგო 
მახასიათებელით, სისქით არანაკლებ 150 მიკრონი.                   
ცელოფნის დამჭერი პროფილი: გალვანიზებუბული ცელოფნის 
დამჭერი ზამბარიანი პროფილი.                          
მწერსაჭერი ბადე:  50 მეში, რეცხვადი;  
გამწოვი ვენტილატორები: გამწოვი ვენტილატორები თავისი 
ჟალუზებით (220 ვოლტი, არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის 
შესაძლებლობა); 
აღნიშნული აღჭურვილობის ტრანსპორტირება და მონტაჟი 

შეირჩევა შესაბამისი 
პროცედურებით 

არაუმეტეს 
7,000 ლარისა 

დამფინანსებლებისგან მიღებული გრანტის სავარაუდო ჯამური რაოდენობა არაუმეტეს 
14,000 ლარისა 

აპლიკანტის თანამონაწილეობა 

წვეთოვანი მილი 16 მმ-დიამეტრის- რაოდენობა 320 მეტრი 
    

მთავარი მაგისტრალი - 40-50 მმ დიამეტრის. რაოდენობა: 
შესაბამისი წყლის წყაროდან სათბურამდე (სათბურის სიგანის 
ჩათვლით)     
გადამყვანები - 16 მმ პლასტმასის გადამყვანები 20 ცალი 
წვეთოვანი მილის გადასამბელად.     
180 გრადუსიანი გადამყვანები - 40 მმ-50მმ პლასტმასისი შლანგის 
გადამყვანები 3 ცალი     
90 გრადუსიანი გადამყვანები - 40 მმ - 50 მმ პლასტმასისი შლანგის 
გადამყვანები 3 ცალი     
შემაერთებლები თავისი სილიკონის შუასადებებით:  წვეთოვანი 
მილის მთავარ მაგისტრალთან 16 მმ შემაერთებლები თავისი 
სილიკონებით - 15 ცალი      
წყლის პომპა: პომპა 40 მმ - 50 მმ მილზე 90 გრადუსიანი და 180 
გრადუსიანი გადამყვანებით. პომპის მახასითებლები: 220 ვოლტი.     
წყლის ფილტრი:  მთავარ მაგისტრალზე 40 მმ - 50მმ 
შემაერთებლებით.     
ფერტიგაციის სისტემა: ვენტური ტიპის ფერტიგაციის სისტემა 
მთავარ მაგისტრალზე 40 მმ - 50 მმ შემაერთებლებით.     
მიწის და ბეტონის სამუშაოები: მიწის მოსწორება და 
წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა, ხრეში - 2.5 მ3, ცემენტი  - 14 
ტომარა    
ჯამი   

პროექტის ჯამური ღირებულება    
 



შესაძენი საქონლისა და მომსახურების დეტალური ჩამონათვალი 

  აღწერილობა  სააგენტო ზრდა  ბენეფიციარი 

1 

სათბურების კოლონების მოწყობა ლითონის 
მილკვადრატით 50მმX50მმX3მმ სიგრძით (2.1მ 
(ნულ ნიშნულის მაღლა)+0.65მ (ნულ 

ნიშნულამდე)) = 2.75მ (დაბეტონებით)  

V     

2 

ლითონის ფერმების მოწყობა (ლითონის 
მილკვადრატი ფერმების რკალისთვის 
30მმX40მმX2მმ, ლითონის მილკვადრატის 
20მმX30მმX2მმ დახრილი გამბჯენები)  

V     

3 

სახურავის კეხის ლარტყის, არკის ქვედა 
ფუძის ლარტყის, რკალის ფუძეების და 
კოლონებს შორის ლარტყის მოწყობა 
ლითონის მილკვადრატით 30მმX40მმX2მმ 

V     

4 

კოლონების გამაგრებების მოწყობა ლითონის 
მილკვადრატით 30X40X2 (სათბურის თავში და 
ბოლოში) 

V     

5 
ლითონის გასაცურებელი კარები  (2 ფრთა) 
ზომით 2.1X2 მონტაჟი (გამოყენებული მასალა 
მილკვადრატი 30მმX40მმX2მმ) 

V     

6 
კონსტრუქციის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებვა 

V     

7 კაპრონის თოკი 1 სმ დიამეტრის   V   

8 

სათბურის გადასახური ცელოფანი - 6 ფენიანი 
ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი 
სხივების დაცვით, ცვარის წარმოქმნის 
საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით 
არანაკლებ 150 მიკრონი 

  V   

9 
ცელოფნის დამჭერები - გალვანიზებუბული 
ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი პროფილი   V   

1
0 

მწერების საწინააღმდეგო ბადე - 50 მეში, 
რეცხვადი (სიგანე 1.5 მ)   V   

1
1 

ვენტილაციის სისტემა - გამწოვი 
ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 
ვოლტი, არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის 
შესაძლებლობა), გვერდითა ასაწევი ფანჯრები. 

  V   



1
2 

7-11 პუნქტების სამონტაჟო სამუშაოები 
  V   

1
3 

მთავარი მაგისტრალი - 40-50მმ დიამეტრის, 
რაოდენობა - შესაბამისი წყლის წყაროდან 
სათბურამდე (სათბურის სიგანის ჩათვლით) 

    V 

1
4 

წვეთოვანი მილი -  არანაკლებ16 მმ დიამეტრი, 
რაოდენობა - არანაკლებ 320 მეტრი     V 

1
5 

გადამყვანები - არანაკლებ 16 მმ პლასტმასის 
გადამყვანები არანაკლებ 20 ცალი  წვეთოვანი 
მილის გადასაბმელად. 

    V 

1
6 

წყლის ფილტრი -  მთავარ მაგისტრალზე 40-50 
მმ შემაერთებლებით     V 

1
7 

სილიკონის შუასადები - 16მმ სილიკონის 
შუასადები 15 ცალი 

    V 

1
8 

შემაერთებლები თავისი სილიკონის 
შუასადებით - წვეთოვანი მილის მთავარი 
მაგისტრალთან 16 მმ პლასტმასის 
შემაერთებლები თვისი სილიკონებით 15 ცალი 

    V 

1
9 

80 გრადუსიანი გადამყვანები 40-50 მმ 
პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 
ცალი. 

    V 

2
0 

90 გრადუსიანი გადამყვანები 40-50მმ  
პლასტმასის შლანგის გადამყვანები არანაკლებ 3 
ცალი    

    V 

2
1 

სასუქის შემრევი - ვენტური ტიპის სასუქის 
შემრევი 40 -50 მმ შემაერთებლებით 

    V 

2
2 

წყლის პომპა -  40-50 მმ მილზე 90 გრადუსიანი 
და 180 გრადუსიანი გადამყვანებით. პომპის 
მახასითებლები: 220 ვოლტი     V 

2
3 

ხრეში არანაკლებ 2,5 მ3     V 

2
4 

ცემენტი - არანაკლებ 14 ტომარა      V 

2
5 

წყლის რეზერვუარი (საჭიროების შემთხვევაში)     V 

 
 
 
 



 
 

 
სასათბურე კონსტრუქციის მახასიათებლები 
 
გვერდითა კედლების სიმაღლე 2.1 მეტრი, კეხის სიმაღლე 3.6 მეტრი, ფერმებს შორის მანძილი 
არაუმეტეს 2.5 მეტრისა. 
  
სათბურის საყრდენ ბოძებად გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის კვადრატული პროფილი 
(5სმX5სმ), სისქე არანაკლებ 3მმ. არკის სიმაღლე არკის ფუძიდან უნდა შეადგენდეს 1.5 მეტრს, არკის 
რკალისათვის და ფუძისათვის გამოყენებულ უნდა იყოს  მეტალის კვადრატული პროფილი 
(3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ, ხოლო არკაში ვერტიკალურ  სამაგრებად  მეტალის კვადრატული 
პროფილი (3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ (ორი  ცალი სამაგრი 6მ სიგანის შემთხვევაში, 3 სამაგრი 8 
მეტრის და 4 სამაგრი 10 მ სიგანის შემთხვევაში).  
 
სათბურის გარეთა გვერდითა კიდეებზე (არკის და საყრდენი ბოძების შეერთების ადგილები) 
მოეწყოს სიგძივი ლარტყა, ასევე სიგძივი ლარტყა უნდა მოეწყოს არკის კეხში გარეთა მხრიდან 
ლარტყების მოსაწყობად და არკის ფუძეზე სათბურის მთელ სიგრძეზე გამოყენებული უნდა იყოს 
მეტალის კვადრატული პროფილი (3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ. სათბურის კონსტრუქციის თავში 
და ბოლოში უნდა მოეწყოს გამაგრებები კონსტრუქციის სიმყარის უზრუნველსაყოფად, ასევე უნდა 
მოეწყოს ლითონის გასაცურებელი კარები მილკვადრატით (3სმX4სმX2სმ) სისქე არანაკლებ 2 მმ.  
 
კონსტრუქცია უნდა იყოს დაფარული ანტიკოროზიული საღებავით.  სათბურის ორივე მხარეს 
სათბურის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს სათბურის გვერდითა ფანჯრების ასაწევი კონსტრუქცია, 
გამოსაყენებელი მასალა 18მმ-იანი არმატურა.  
 
სასათბურე ფირის მახასიათებლები 
 
არსებული 240 მ2 სათბურის კონსტრუქციის (ზომები 6მX40მ, გვერდის სიმაღლე 2.1მ, კეხის სიმაღლე 
3.6მ) აჭღურვისათვის მასალების და სამუშაოების შეძენა, რაშიც შედის  ცელოფნის საფარი, 
ვენტილაციის სისტემა, მწერსაჭერი ბადე, წვეთოვანი და ფერტიგაციის სისტემა (ამ უკანასკნელის 
მასალების შესყიდვა წარმოადგენს ბენეფიციარის თანამონაწილეობას). 
 
ცელოფნის სპეციფიკაციები:  6 ფენიანი ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი სხივების დაცვით, 
ცვარის წარმოქმნის საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით არანაკლებ 150 მიკრონი.  
 
ცელოფნის დამჭერი პროფილი: გალვანიზებუბული ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი პროფილი  
  
მწერსაჭერი ბადის სპეციფიკაციები: 50 მეში, რეცხვადი;  
 



გამწოვი ვენტილატორები: გამწოვი ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 ვოლტი, არანაკლებ 
14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის შესაძლებლობა). 
კაპრონის თოკი, ფანჯრის კონსტრუქციის ასაწევად. დიამეტრი 10 მმ.  
 



დანართი 3 

სპეციალური პირობები: ქვემოთ წარმოდგენილი სპეციალური პირობები შეტანილი უნდა 

იქნას ყველა შუამდგომლობაში (მოთხოვნა განცხადებებთან და წლიურ პროგრამულ 

განაცხადებთან დაკავშირებით): 

                                                                                                                                                             

 აკრძალვა იმ უწყებებისათვის ფედერალური დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით 

რომლებიც საჭიროებენ გარკვეულ ხელშეკრულებას შიდა კონფიდენციალურობასთან 

დაკავშირებით - განაცხადი (2015 წლის აპრილი)                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(ა) 2015 წლის გაერთიანებული და ფინანსური ხარჯების გახანგრძლივების რეზოულციასთან 

შესაბამისობის აქტის VII დოკუმენტის E ნაწილის 743 პარაგრაფის თანახმად (Pub. L. 113-

235), სახელმწიფო უწყებებს არ აქვთ უფლება გამოიყენონ აღნიშნული ან სხვა აქტის 

შესაბამისად გამოყოფილი (ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი) თანხები იმ უწყებების 

ფედერალური დახმარების გაწევის მიზნებისათვის, რომლებიც მოითხოვენ 

თანამშრომლებისგან, ქვემენარდეებისგან ან კონტრაქტორებისგან თაღლითობის ან 

გაფლანგვის მეშვეობით კონფიდენციალურობის შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის 

ბოროტად გამოყენებას ან ამგვარი თანაშრომლების, ქვემენარდეების და კონტაქტორების 

მიერ შესაბამისი საგამოძიებო უწყებისათვის ან ფედერალური დეპარტამენტის 

სამართალდამცავი ორგანოსათვის ან ამგვარი სახის ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი 

პირისათვის გაფლანგვის, თაღლითობის ან ბოროტად გამოყენების თაობაზე კანონიერი 

განაცხადის წარდგენასთან დაკავშირებული აკრძალვის ან სხვაგვარი შეზღუდვის დაწესების 

შესახებ განაცხადზე ხელმოწერის ბოროტად გამოყენებას.                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 

(ბ) წინამდებარე დებულების (ა) პარაგრაფით გათვალისწინებული აკრძალვა არ 

ეწინააღმდეგება 312 სტანდარტული ფორმასთან, 4414 ფორმასთან ან ფედერალური 

დეპარტამენტის ან სააგენტოს მიერ გაცემულ ნებისმიერ ფორმასთან დაკავშირებით 

გამოსაყენებელ მოთხოვნებს ინფორმაციის  არგაცხადებასთან ან კლასიფიცირებულ 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

(გ) განცხადების წარმოდგენით მომავალი მიმღები აცხადებს, რომ ორგანიზაცია არ 



მოითხოვს თანამშრომლებისგან, ქვემენარდეებისგან ან კონტრაქტორებისგან თაღლითობის 

ან გაფლანგვის მეშვეობით კონფიდენციალურობის შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის 

ბოროტად გამოყენებას ან ამგვარი თანაშრომლების, ქვემენარდეების და კონტაქტორების 

მიერ შესაბამისი საგამოძიებო უწყებისათვის ან ფედერალური დეპარტამენტის 

სამართალდამცავი ორგანოსათვის ან ამგვარი სახის ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი 

პირისათვის გაფლანგვის, თაღლითობის ან ბოროტად გამოყენების თაობაზე კანონიერი 

განაცხადის წარდგენასთან დაკავშირებული აკრძალვის ან სხვაგვარი შეზღუდვის დაწესების 

შესახებ განაცხადზე ხელმოწერის ბოროტად გამოყენებას. 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                               

_________________________ 

        ხელმოწერა  

 

       _________________________ 

               სახელი და გვარი გარკვევით 

 

       _________________________ 

        თანამდებობის დასახელება   

 

       _________________________ 

        შესრულების თარიღი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სპეციალური პირობება 

 

ქვემოთ წარმოდგენილი სპეციალური პირობები შეტანილი უნდა იქნას USAID ფონდების 

გამოყენებით განსახორციელებელ საქმიანობასთან დაკავშირებული განაცხადის თითოეულ 

მოთხოვნაში ასიგნირების შესახებ გაერთიანებული აქტის შესაბამისად, 2014 წელი (საჯარო 

სამართალი 113-76): 

 

კორპორაციის განაცხადი გადაუხდელი გადასახადების პასუხისმგებლობასთან ან მძიმე 

დანაშაულისათვის ნასამართლობის შესახებ (2014 წლის აგვისტო) 

  

(ა) 2014 წლის ასიგნირების შესახებ გაერთიანებული აქტის 7073 ნაწილის შესაბამისად (Pub. 

L. 113-76) დაუშვებელია აქტის შესაბამისად ხელმისაწვდომი ფონდების გამოყენება 

ნებისმიერი ისეთი ორგანიზაციის დახმარების მიზნებისათვის, რომელთან დაკავშირებითაც: 

 

(1) „ბოლო 24 თვის განმავლობაში არსებობს ჩანაწერები ნებისმიერი ფედერალური 

კანონის შესაბამისად მძიმე სამართალდარღვევის შესახებ, აღნიშნულის თაობაზე 

ცნობილია გრანტის გამცემი უწყებისათვის, თუ აღნიშნული უწყება მისივე 

პროცედურების შესაბამისად ჩათვლის, რომ არ არსებობს მთავრობის ინტერესების 

დაცვის მიზნით შემდგომი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა“; ან 

(2) არსებობს ჩანაწერი „გადაუხდელი ფედერალური გადასახადის ვალდებულებასთან 

დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია და რომელთან დაკავშირებითაც 

ამოწურულია ან ვადაგასულია ყველა სახის სასამართლო თუ ადმინისტრაციული 

საშუალებები, და რომლის გადახდაც არ განხორციელებულა იმ უწყებასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ვადებში, რომელიც 

პასუხისმგებელია გადასახადებთან დაკავშირებული ვალდებულების მოკრებაზე, თუ 

აღნიშნული უწყება მისივე პროცედურების შესაბამისად ჩათვლის, რომ არ არსებობს 

მთავრობის ინტერესების დაცვის მიზნით შემდგომი ღონისძიებების გატარების 

აუცილებლობა“. 

 



7073 ნაწილის მიზნებისათვის, USAID პოლიტიკის თანახმად დაუშვებელია (1) ან (2) 

ნაწილით გათვალისწინებული ორგანიზაციებისათვის ჯილდოს გაცემა თუ M/OAA 

შესაბამისობის დანაყოფმა დაადგინა, რომ სახელმწიფოს ინტერესების დაცვის 

მიზნებისათვის არ არის საჭირო შეჩერება ან აკრძალვა.                                                                            

                                                                                                                                                                                                          

(b) კანდიდატის განცხადება:                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                    

(1) კანდიდატი აცხადებს, რომ იგი წარმოადგენს [] არ წარმოადგენს ორგანიზაციას, 

რომელთან დაკავშირებითაც  ბოლო 24 თვის განმავლობაში არსებობს ჩანაწერები 

ნებისმიერი ფედერალური კანონის შესაბამისად მძიმე სამართალდარღვევის შესახებ. 

(2) კანდიდატი აცხადებს, რომ იგი წარმოადგენს [] არ წარმოადგენს ორგანიზაციას, 

რომელთან დაკავშირებითაც  არსებობს ჩანაწერი გადაუხდელი ფედერალური 

გადასახადის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია და 

რომელთან დაკავშირებითაც ამოწურულია ან ვადაგასულია ყველა სახის 

სასამართლო თუ ადმინისტრაციული საშუალებები, და რომლის გადახდაც არ 

განხორციელებულა იმ უწყებასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესაბამის ვადებში, რომელიც პასუხისმგებელია გადასახადებთან 

დაკავშირებული ვალდებულების მოკრებაზე. 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

       _________________________ 

        ხელმოწერა  

 

       _________________________ 

               სახელი და გვარი გარკვევით 

 

       _________________________ 

        თანამდებობის დასახელება   

 

       _________________________ 

        შესრულების თარიღი  
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