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ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის მართვის კომიტეტის დებულება 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის განვითარებისა და დანერგვის 

მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკის (შემდგომში - ეროვნული ბანკი) ინიციატივით 

ყალიბდება ფინანსური განათლების სტრატეგიის მართვის კომიტეტი (შემდგომში 

კომიტეტი), რომლის შემადგენლობაშიც დაინტერესებული მხარეები შედიან სახელმწიფო, 

კერძო და სამოქალაქო სექტორებიდან. 

2. კომიტეტის პასუხისმგებლობაა შეიმუშაოს მიდგომები და რეკომენდაციები 

ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის განვითარება–დანერგვასთან და 

საქართველოში ფინანსური განათლების მხარდაჭერის საკითხებთან დაკავშირებით. 

მუხლი 2. კომიტეტის უფლებამოსილებები 

კომიტეტის უფლებამოსილებებია: 

ა) შეიმუშაოს რეკომენდაციები ფინანსური განათლების ცალკეული პროგრამებისა და 

სტრატეგიის დახვეწა–დანერგვის კუთხით; 

ბ) ხელი შეუწყოს დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინფორმაციის დროულ და მუდმივ 

რეჟიმში გავრცელებას კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების, ასევე, 

საერთაშორისო ასპარეზზე ფინანსური განათლების მიმართულებით მნიშვნელოვანი 

სიახლეების შესახებ; 

გ) მიიღოს მონაწილეობა ფინანსური განათლების საკითხებზე კვლევით და აკადემიურ 

საქმიანობაში; 

დ) მოახდინოს ხარვეზების იდენტიფიცირება სტრატეგიის დანერგვის პროცესში და 

წამოჭრას ინიციატივები მათ გადასაჭრელად; 

ე) ხელი შეუწყოს დაინტერესებული მხარეების მიერ ინიციატივების დუბლირების 

თავიდან აცილებასა და ფინანსური განათლების კუთხით ეფექტიანი პროექტების 

დაგეგმვას; 

ვ) შეიმუშაოს რეკომენდაციები ფინანსური განათლების პროგრამების მონიტორინგისა და 

შეფასების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით; 

ზ) იმსჯელოს სტრატეგიის ფარგლებში დაფინანსების საკითხების შესახებ და შეიმუშაოს 

შესაბამისი რეკომენდაციები. 

თ) სხდომაზე მოიწონოს „სამოქმედო გეგმა“, ასევე სხვადასხვა დოკუმენტები, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს კომიტეტის საქმიანობას და მოახდინოს მოწონებული პროგრამების 

დანერგვის მონიტორინგი. 



მუხლი 3. კომიტეტის შემადგენლობა 

1. კომიტეტის შემადგენლობაში არიან: 

1) კობა გვენეტაძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი; 

2) გიორგი ბაქრაძე, საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტის მრჩეველი; 

3) გიორგი აბაშიშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 

კანცლერი. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 ივნისის ბრძანება #115/04 

 

4) არჩილ ბაკურაძე, სს „მისო კრისტალის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე; 

5) ვახტანგ ბუცხრიკიძე, სს „თიბისი ბანკის“ გენერალური დირექტორი; 

6) არჩილ გაჩეჩილაძე, სს „საქართველოს ბანკის“ გენერალური დირექტორი; 

7) ვუსალ ვერდიევი, სს „ფინკა ბანკი საქართველოს“ აღმასრულებელი დირექტორი; 

8) ირინა აბულაძე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მოადგილე; 

   საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 12 დეკემბრის ბრძანება №236/04. 

9) ლევან თხელიძე, სს „ლიბერთი ბანკის“ საოპერაციო დირექტორი; 

10) ივანე ლექვთაძე, Finance in Motion საქართველოს წარმომადგენლობითი ოფისი, 

საინვესტიციო ოფიცერი; 

11) სალომე მოისწრაფიშვილი, „შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო 

თანამშრომლობისთვის“ (SBFIC), ადგილობრივი წარმომადგენელი. 

12) დავით ონოფრიშვილი, სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახურის“ უფროსი. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 2 ივლისის ბრძანება №117/04.    

13) დიმიტრი ჯაფარიძე, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, 

ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 ივნისის ბრძანება #115/04 

               

2. კომიტეტის თავმჯდომარეა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. 

3. წელიწადში ერთხელ შესაძლებელია მოხდეს კომიტეტის შემადგენლობის გადასინჯვა, 

მიმდინარე პროექტების მოთხოვნების შესაბამისად. 

მუხლი 4. კომიტეტის სხდომების გამართვის წესი 

1. კომიტეტი იკრიბება წელიწადში ორჯერ. საჭიროებისამებრ, კომიტეტის წევრის 

შეთავაზებითა და კომიტეტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია 

კომიტეტის სხდომების მეტი სიხშირით გამართვა. 



11 კომიტეტი საქმიანობას ახორციელებს სხდომების მეშვეობით (მათ შორის, 

ელექტრონული ფორმით (ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით). ამასთან შესაძლებელია 

კომიტეტის წევრის დასწრება დაფიქსირდეს ელექტრონული ფორმით (ელ. ფოსტის 

საშუალებით). 

ა. კომიტეტის სხდომას კომიტეტის წევრის ნაცვლად შესაძლებელია დაესწროს სხვა 

პირი იმავე ორგანიზაციიდან, რომელსაც ექნება გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ხმის მიცემის უფლება. აღნიშნულთან დაკავშირებით კომიტეტის წევრის 

ნაცვლად დამსწრე პირი სხდომამდე მინიმუმ 5 სამუშაო დღით ადრე კომიტეტის 

მდივანს წერილობით (მათ შორის ელექტრონულად) უგზავნის შესაბამის 

ინფორმაციას, რა დროსაც კომიტეტის წევრი წარმოადგენს ამ კომუნიკაციის 

ერთერთ  ადრესატს. 

ბ. კომიტეტის სხდომას კომიტეტის წევრებთან ერთად შესაძლებელია დაესწროს 

კომიტეტის წევრი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენელი/წარმომადგენლები. 

2. კომიტეტის სხდომის მოწვევის საკითხს წყვეტს თავმჯდომარე. 

3. კომიტეტის გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. კომიტეტის 

გადაწყვეტილებას აქვს რეკომენდაციის ხასიათი. გადაწყვეტილების მისაღებად 

სხდომას უნდა ესწრებოდეს კომიტეტის წევრთა ნახევარზე მეტი. ხმების თანაბრად 

გადანაწილების შემთხვევაში, გადამწყვეტია კომიტეტის თავმჯდომარის ხმა. ხმის 

მიცემა შეიძლება მოხდეს ელექტორნული ფორმითაც. ელექტრონული ფორმით ხმის 

მიცემა ფიქსირდება ელექტრონული ფოსტით (E-mail) პოზიციის დადასტურებით. 

რომელიმე წევრის მიერ პოზიციის დაუფიქსირებლობის შემთხვევა განიხილება 

შესაბამისი წევრის დადებით გადაწყვეტილებად. ხმათა თანაბარი რაოდენობის 

შემთხვევაში, გადამწყვეტია კომიტეტის თავმჯდომარის ხმა. 

4. კომიტეტის მდივანი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა დაცვის 

და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის ფინანსური განათლების განყოფილების 

უფროსი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი. 

5. კომიტეტის სხდომის შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს კომიტეტის 

თავმჯდომარე და კომიტეტის მდივანი. ოქმში უნდა მიეთითოს სხდომის ჩატარების 

დრო და ადგილი, სხდომის თავმჯდომარის და კომიტეტზე დამსწრე პირთა შესახებ 

ინფორმაცია, მათი ვინაობის მითითებით, კომიტეტის დღის წესრიგი (განსახილველი 

საკითხები), განსახილველ საკითხებზე კომიტეტის თითოეული წევრის მიერ 

დაფიქსირებული გადაწყვეტილება, განსახილველ საკითხზე კომიტეტის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება, განსხვავებული აზრი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

ოქმის გავრცელებას კომიტეტის წევრებს შორის უზრუნველყოფს კომიტეტის მდივანი. 

51. სხდომის ოქმის პროექტი ელექტრონული ფორმით (ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით) იგზავნება კომიტეტის წევრებთან და კომიტეტის წევრი ორგანიზაციების იმ 

პირებთან, რომლებიც ესწრებოდნენ სხდომას და მინიჭებული აქვთ სხდომაზე 



გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის მიცემის უფლება. კომიტეტის წევრები, 

რომლებიც დაესწრნენ სხდომას და კომიტეტის წევრი ორგანიზაციის ის პირები, რომლებიც 

დაესწრნენ სხდომას და მინიჭებული აქვთ სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ხმის მიცემის უფლება, ელექტრონულად ეთანხმებიან (ვიზას აძლევენ) ოქმის პროექტში 

მითითებულ ინფორმაციას. სხდომაზე დამსწრე ყველა პირის ელექტრონული თანხმობის 

მოპოვებას და შენახვას უზრუნველყოფს კომიტეტის მდივანი. საქართველოს ეროვნული ბანკის 

პრეზიდენტის 2019 წლის 2 ივლისის ბრძანება №117/04. 

6. კომიტეტის სხდომაზე კომიტეტის წევრების გარდა შესაძლოა მოწვეული იქნას სხვა 

პირ(ებ)ი ხმის უფლების გარეშე, რომელიც კომიტეტთან თანამშრომლობს ან გამოხატავს 

სურვილს ითანამშრომლოს ფინანსური განათლების მიმართულებით. 


