შესწორებული და ხელახლა განცხადებული პროგრამის გრანტის ხელშეკრულება
1.

ქვეყანა: საქართველო

2. ძირითადი მიმღების სახელწოდება და მისამართი: დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ასათიანის ქუჩა 9, 0186 თბილისი,
საქართელო
3. პროგრამის სახელწოდება: ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა
4. გრანტის ნომერი: GEO-T-NCDC
5.

4A. ცვლილების ნომერი: არ არის
გათვალისწინებული

6. არ არის
გათვალისწინებული

7.

7A. წინასწარი პირობის
საბოლოო თარიღი: 28
თებერვალი, 2014

7B. წინასწარი პირობის
საბოლოო თარიღი: 15 May
2014

7C. წინასწარი პირობის
საბოლოო თარიღი: 31
მარტი, 2014

7D. წინასწარი პირობის
საბოლოო თარიღი: [●]

7E. წინასწარი პირობის
საბოლოო თარიღი: [●]

7F. წინასწარი პირობის
საბოლოო თარიღი: [●]

გრანტის დაწყების
თარიღი: 1 თებერვალი,
2014

გრანტის დასრულების
თარიღი: 30 ივნისი, 2016

8. გრანტის თანხა 11,182,992 €-მდე (თერთმეტი მილიონ ასოთხმოცდაორი ათას ცხრაას
ოთხმოცდათორმეტი ევრო:
ზემოთხსენებული გრანტის თანხა გლობალურმა ფონდმა უნდა გამოუყოს ძირითად მიმღებს
ეტაპობრივად, როგორც ეს მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების A დანართის F
ნაწილში.
9. პროგრამით გათვლისწინებული საქმიანობის სფერო: ტუბერკულოზი
10. ინფორმაცია ძირითადი მიმღების საბანკო ანგარიშის შესახებ, რომელზეც უნდა მოხდეს
გრანტის თანხის გადმორიცხვა.
საბანკო ანგარიშის მფლობელი: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ანგარიშის სახელწოდება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
ანგარიშის ნომერი: GE65NB0331100001150207
ბანკის სახელი: საქართველოს ეროვნული ბანკი, თბილისი
ბანკის მისამართი: საქართველო, თბილისი, სანაპიროს ქ. 2
ბანკის SWIFT კოდი: BNLNGE22
საბანკო რეკვიზიტები გადახდებისთვის:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE;
SWIFT CODE: MARKDEFF; ACC.5040040060
11. ძირითადი მიმღების ფინანსური წელი არის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.
12. ფონდის ადგილობრივი აგენტის წარმომადგენელი:
UNOPS
11-13 შემინ დე ანემონე, 1219 შატელინი, ჟენევა, შვეიცარია
ტელ: +374 10 51-22-41
ფაქსი: +374 10 51-22-40
ელ-ფოსტა: arsena@unops.org
ვის: Mr Arsen Aslanyan
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13. ძირითადი მიმღებისთვის შეტყობინების
გაგზავნის მიზნით, პირის სახელი,
გვარი/მისამართი:
ირმა ხონელიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე, EMPA
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ასათიანის ქუჩა 9, 0186 თბილისი, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 239 75 52
ფაქსი: (+995 32) 231 17 55
ელ-ფოსტა: i.khonelidze@ncdc.ge

14. გლობალური ფონდისთვის შეტყობინებების
გაგზავნის მიზნით პირის სახელი,
გვარი/მისამართი:
ნიკოლას კანტაუ
რეგიონალური მენეჯერი
აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზია
შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან
მებრძოლი გლობალური ფონდი
შემინ დე ბლანდონე 8, 1214 ვემიერი, ჟენევა,
შვეიცარია
ტელ.: +41 58 791 1700
ფაქსი: +41 58 791 1701

წინამდებარე შესწორებული და ხელახლა განცხადებული პროგრამის გრანტის ხელშეკრულება
შედგება წინამდებარე სატიტულო ფურცლის სამი გვერდისგან და შემდეგისგან:
სტანდარტული პირობებისა და დებულებებისგან, A დანართისგან - პროგრამის განხორციელების
აღწერა და მისი დანართი (მათ შორის შესრულების სტრუქტურა და ჯამური ბიუჯეტი)
15. ხელმოწერილი ძირითადი მიმღების სახელით თავისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ

თარიღი: 14.03.2014

ხელმოწერა: ხელმოწერილია

ამირან გამყრელიძე
გენერალური დირექტორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
16. ხელმოწერილი გლობალური ფონდის სახელით თავისი ორივე უფლებამოსილი
წარმომადგენლის მიერ

თარიღი: 20.03.2014

ხელმოწერა: ხელმოწერილია

მარკ ელდონ-ედინგტონი
განყოფილების უფროსი, გრანტების მენეჯმენტი

თარიღი: 24.03.2014
სილვიე ბილიონი
მთავარი ფინანსური ოფიცრის მოადგილე.

ხელმოწერა: ხელმოწერილია

შესწორებული და ხელახლა განცხადებული პროგრამის გრანტის ხელშეკრულება

ნომერ GEO-T-NCDC აღწერა

(a)

გლობალურმა ფონდმა გრანტის პროგრამის ხელშეკრულება ნომრით GEO-T-GPIC
(„თავდაპირველი საგრანტო ხელშეკრულება“) გააფორმა გლობალური პროექტების
განხორციელების ცენტრთან, რომელიც ძალაში შევიდა 2011 წლის 19 ივლისიდან.
თავდაპირველი საგრანტო ხელშეკრულება შესწორებული იყო განხორციელების
წერილებით, რომლებიც თარიღდება 21 ივლისი, 2011, 21 თებერვალი 2012, 5
ნოემბერი 2012, 15 ივლისი, 2013 და 27 ნოემბერი, 2013.;

(b)

2013 წლის 6 სექტემბერს, გლობალური ფონდის საბჭომ გადაწყვიტა, რომ ქვეყნის
საკოორდინაციო მექანიზმი საქართველოში შეარჩევდა ახალ ძირითად მიმღებს,
რომელიც შეცვლიდა გლობალური პროგრამების განცხორციელების ცენტრს,
როგორც ძირითად მიმღებს, თავდაპირველი საგრანტო ხელშეკრულების
თანახმად, ამ ხელშეკრულების მე-2 ფაზისთვის;

(c)

2013 წლის 6 სექტემბერს, გლობალურმა ფონდმა დაამტკიცა დაფინანსების
გაგრძელება ქვეყნის განაცხადის მიხედვით, რომლის საფუძველზეც მომზადდა
თავდაპირველი საგრანტო ხელშეკრულება;

(d)

2013 წლის 11 სექტემბერს, ძირითადი თავდაპირველი ხელშეკრულების მე-2 ფაზის
განსახორციელებლად CCM-მა შეარჩია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრი (NCDC), როგორც ახალი ძირითადი მიმღები. 2013 წლის 18 დეკემბერს,
გლობალურმა ფონდმა დაამტკიცა NCDC ძირითად მიმღებად, თავდაპირველი
საგრანტო ხელშეკრულების მე-2 ფაზისთვის;

(e)

შესწორებული და ხელახლა განცხადებული პროგრამის გრანტის ხელშეკრულება
აგრძელებს იმ პროექტების დაფინანსებას, რომელებიც თავდაპირველად
ფინანსდებოდა თავდაპირველი საგრანტო ხელშეკრულებით;

(f)

გლობალურმა ფონდმა ჩამოწერა € 3 660 149 თავდაპირველი საგრანტო
ხელშეკრულებიდან და ახლა ამ თანხის განმკარგველი შესწორებული და ხელახლა
განცხადებული პროგრამის გრანტის ხელშეკრულებაა ქვემოთ გაწერილი
პირობების შესაბამისად;

(g)

შესწორებული და ხელახლა განცხადებული პროგრამის საგრანტო ხელშეკრულება
განსაზღვრავს პირობებს და დებულებებს რომლის მიხედვით, ტუბერკულოზის
პროგრამის განსახორციელებლად, გლობალური ფონდი ხელმისაწვდომს ხდის
არსებულ ფონდებს ძირითადი მიმღებისთვის; და

(h)

პროგრამის გრანტის ხელშეკრულება შედგება (i) სატიტულო ფურცლით; (ii)
წინამდებარე პრეამბულით; (iii) სტანდარტული პირობებით და დებულებებით,
რომელიც თანდართულია; (iv) დოკუმენტით სახელწოდებით „დანართი A პროგრამის განხორციელების აღწერა“, და (v) დოკუმენტებით სახელწოდებით
“შესრულების ჩარჩო მე-4 და მე-5 წლები: ინდიკატორები, სამიზნეები,
ანგარიშგების პერიოდები“ და „შემაჯამებელი ბიუჯეტი მე-4 და მე-5 წლები“,
რომელიც ერთვის დანართ A-ს.
ამიტომ, ერთობლივი შეთანხმებების და ხელშეკრულებების გათვალისწინებით,
იურიდიული ვალდებულების აღების მიზნით, მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე
პროგრამის გრანტის ხელშეკრულება, მასში გათვალისწინებული პირობების თანახმად.

შესწორებული და ხელახლა განცხადებული
პროგრამის გრანტის ხელშეკრულების დანართი A
პროგრამის განხორციელების აღწერა
ქვეყანა:
პროგრამის
სახელი:
გრანტის ნომერი:
დაავადება:
ძირითადი
მიმღები:

საქართველო
ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა.
GEO-T-NCDC
ტუბერკულოზი
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ამ დანართA-ში, ან დანართ A-სთან თანდართულ საბუთებში, დიდი ასოებით
წარმოდგენილი
ტერმინები
და
აბრევიატურები,
გამოყენებული,
თუმცა
არაგანმარტებული, ატარებს იმ დატვირთვას რაც მათ მინიჭებული აქვთ წინამდებარე
ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებსა და დებულებებში.
ტერმინებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში წინამდებარე დანართ A-სა და წინამდებარე
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების რომელიმე დებულებას, შორის,
უპირატესობა მიენიჭება წინამდებარე დანართ A-ში მოყვანილ ტერმინებს.

ა.

პროგრამის აღწერა

1.

საწყისი მონაცემები და დასკვნა:

საქართველო არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყანა, რომელიც მდებარეობს სამხრეთ
კავკასიის რეგიონში. მისი მოსახლეობა 4.4 მილიონს შეადგენს. საქართველო მიეკუთვნება
დაბალი-საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებს, ტუბერკულოზის დაავადების მძიმე
ტვირთით.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 2012 წელს ტუბერკულოზის
გავრცელების სიხშირე შეადგენდა 116 შემთხვევას 100,000 მოსახლეზე, რაც მეხუთე
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის
რეგიონის 53 ქვეყანას შორის (Global tuberculosis report 2013, WHO). 2011 წელს, ახალი
შემთხვევების და განმეორების შეტყობინებების მაჩვენებელი 105 შემთხვევა იყო 100,000
მოსახლეზე (TB surveillance and Monitoring in Europe 2013, European Centre for Disease
Prevention and Control and WHO joint report). 2011 წელს, ტუბერკულოზის შემთხვევების
გამოვლენა
58% დან (2005 წელი) გაიზარდა 84%-მდე (2011 წელი). 2012 წელს,
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ტუბერკულოზის გავრცელების

GEO-T-NCDC ფაზა 2 დანართი A გვერდი Page 1

/9

158 შემთხვევა იყო
100,000 მოსახლეზე (Global tuberculosis report 2013, WHO).
ისტორიულად, გავრცელებამ აჩვენა შემცირების დადებითი ტენდენცია.
1990 წლიდან 2012 წლამდე, ტუბერკულოზის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა
8.3 შემთხვევიდან 4.5 შემთხვევამდე, 100,000 მოსახლეზე. უკანასკნელი სამი წლის
განმავლობაში სიკვდილობის მაჩვენებელმა ასევე აჩვენა შემცირების დადებითი
ტენდენცია, 15 დან (2010) 4.5-მდე (2012) 100, 000 მოსახლეზე (Global tuberculosis report
2013, WHO).
მგბ + პაციენტებში წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელი გაიზარდა 63%-დან 2000
წელს, 76%-მდე 2011 წელს. წარუმატებელი მკურნალობის მაჩვენებელი რჩება მაღალი 12% 2010 წელს და 15% 2011 წელს.
ამჟამად, ტუბერკულოზის კონტროლის ეროვნული პროგრამა (ტეპ) ატარებს წამალზე
რეზისტენტობის რეგულარულ ზედამხედველობას. ტეპ-ის მონაცემებით 2011 წელს
ახლად დიაგნოსტირებულ შემთხვევებში მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზით
(MDR-TB) დაავადებული აღმოჩნდა პაციენტების 10.9%, ხოლო წარსულში ნამკურნალებ
შემთხვევებში 31.7%. MDR-TB პაციენტებში წარმატებული მკურნალობის წილი არის
53.7% (2009 cohort, TB surveillance and Monitoring report in Europe, 2013). 2011 წელს
დაფიქსირდა
ლაბორატორიულად დადასტურებული, მულტირეზისტენტული
ტუბერკულოზის 475 შემთხვევა (ტუბერკულოზის 65% სავარაუდო შემთხვევა) და 737-მა
დაიწყო მეორე რიგის პრეპარატებით მკურნალობა (არ არსებობს მეორე რიგის
მკურნალობაზე მომლოდინეთა სია). მნიშვნელოვანია MDR-TB პაციენტებში შეწყვეტილი
მკურნალობის მაღალი მაჩვენებლის (28%) აღნიშვნა.
მწვანე შუქის კომიტეტის უახლესი ანგარიშის მიხედვით (ივნისი 2012), ყოველწლიურად
საქართველოში 200-240 ახალი MDR-TB და 185-214 MDR-TB-ის ხელახლა მკურნალობის
შემთხვევა ფიქსირდება (2009-2011 წლები).
დამატებით, საქართველოში აივ/შიდსის კონცენტრირებული ეპიდემიაა (13% დაავადების
გავრცელება ჰომოსექსუალური ურთიერთობების მქონე მამაკაცებში, (MSM), 2012, IBBS).
2011 წელთან შედარებით (46%), 2012 წელს, აივ/შიდსზე ტესტირებული იყო TB
პაციენტების 38%. ტესტირებულთა 1.8% (33 შემთხვევა იყო აივ დადებითი), 2011 წელთან
შედარებით (56%) აივ დადებითი პაციენტების 79% იყო კოტრიმაქსოზოლით
პრევენციულ მკურნალობაზე (CPT).
პროგრამის საერთო მიზანს წარმოადგენს საქართველოში ტუბერკულოზის დაავადების
ტვირთის შემცირება ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.
პროგრამით გათვალისინებული ინტერვენციები შესაბამისობაშია ტუბერკულოზის
ეროვნულ სტრატეგიასთან და აგრძელებს ფოკუსირებას ტუბერკულოზის, მათ შორის
რეზისტენტული ტუბერკულოზის, პროგრამის მართვის გაძლიერებაზე, პაციენტების
მხარდაჭერითა და შემთხვევის წარმატებული მართვისთვის ჯანდაცვის სერვისების
შესაძლებლობების კონსოლიდაციით, განსაკუთრებული აქცენტით მაღალი რისკის
ჯგუფებზე, როგორიც არიან პატიმრები.
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გრანტის გადახედვის შედეგად, ყოფილი ძირითადი მიმღები ორგანიზაციის გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის ფუნქციას მომავალში
შეასრულებს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი, როგორც ახალი ძირითადი მიმღები ორგანიზაცია. ტუბერკულოზის
ეროვნული პროგრამის ცენტრალური ერთეული (ტუბერკულოზისა და ფილტვის
დაავადებების
ეროვნული
ცენტრი),
როგორც
დაქვემდებარებული
მიმღები,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინსტიტუციების დახმარებით, იქნება პასუხისმგებელი
პროექტით დაგეგმილი აქტივობების უმრავლესობის განხორციელებაზე.
2.
მიზანი:
საქართველოში ტუბერკულოზის დაავადების ტვირთის შემცირება, ყველა ფორმის
ტუბერკულოზის,
M/XDR-TB–ის
ჩათვლით,
ხარისხიან
დიაგნოსტიკასა
და
მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.
3.



4.





5.

სამიზნე ჯგუფი/პროგრამის ბენეფიციარები:
ტუბერკულოზით დაავადებული ყველა პაციენტი, მათ შორის M/XDR-TB
პაციენტები (როგორც სამოქალაქო ასევე პენიტენციურ სისტემაში)
ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის სამედიცინო პერსონალი (ცენტრალურ და
რეგიონულ დონეზე)
სტრატეგია:
ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის, კოორდინაციის, მონიტორინგის
და შეფასების გაძლიერება;
ტუბერკულოზის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის
გაუმჯობესება;
ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიანი მკურნალობით უზრუნველყოფა; და
პაციენტების ტუბერკულოზის სისტემატიური მკურნალობისა და შემდგომი
ღონისძიებების უზრუნველყოფა
დაგეგმილი აქტივობები:

ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის, კოორდინაციის, მონიტორინგის და
შეფასების გაძლიერება
 უნდა განხორციელდეს როგორც სამოქალაქო, ასევე პენიტენციურ სისტემაში.; და
 ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის კონტროლსა და M&E
სისტემის მართვაში პრიორიტეტების განსაზღვრით, ტეპ-ის სუპერვიზია
ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე და ასევე სასჯელაღსრულებითი
დაწესებულებებში.
ტუბერკულოზის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის
გაუმჯობესება.
 ტუბერკულოზის და M/XDR-TB დიაგნოსტიკისთვის ლაბორატორიული
სიმძლავრეების გაუმჯობესება, რაც მოიცავს ნახველის ბაქტერიოსკოპიას,
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კულტურალურ გამოკვლევებს, LED მიკროსკოპიას და პირველი რიგის
მედიკამენტებზე მგრძნობელობის ტესტის ჩატარებას;
რეგულარულად, წამლის რეზისტენტობის სანდო კვლევის ჩატარება, საკვლევი
მასალის რეგულარული ტრანსპორტირება ქვეყნის მასშტაბით, რეფერენს და
რეგიონალური ლაბორატორიების აღჭურვა რეზისტენტული ტუბერკულოზის
სწრაფად აღმოსაჩენად და გარე კონტროლის მექანიზმების უზრუნველყოფა; და
რისკის ქვეშ მყოფ მოსახლეობაში შემთხვევის მოძიების აქტივობების
მიზანმიმართული მხარდაჭერა, როგორიც არის
ნარკოტიკების ინექციური
მომხმარებლების სკრინინგი, პენიტენციურ
სისტემაში მოხვედრილების
ტუბერკულოზზე სკრინინგი, ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების
აივ/შიდსზე კონსულტირება და ტესტირება.

ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიანი მკურნალობით უზრუნველყოფა
 ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიანი მკურნალობის უნივერსალური
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, და M/XDR-TB–ის ჩათვლით;
 ანტიტუბერკულოზური
მედიკამენტების
შესყიდვა
(ტუბერკულოზით
დაავადებული და M/XDR-TB პაციენტების მკურნალობისთვის პირველი, მეორე
და მესამე რიგის და გვერდითი მოვლენების მართვისთვის საჭირო
მედიკამენტები); და
 ტუბერკულოზის მკურნალობის ეფექტურობის ლაბორატორიული და კლინიკური
მონიტორინგი, მ.შ. მეორე რიგის წამლებზე მგრძნობელობის განსაზღვრა,
ინდივიდუალური ინფექციური კონტროლის უზრუნველყოფა და პერსონალის
უსაფრთხოების დაცვითი ღონისძიებები.
პაციენტების
ტუბერკულოზის
სისტემატიური
მკურნალობისა და
შემდგომი
ღონისძიებების უზრუნველყოფა
 ტუბერკულოზით დაავადებული, მ.შ. M/XDR-TB პაციენტების უზრუნველყოფა
ინსენტივებით, უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარე მკურნალობის
(DOT) მხარდამჭერთა და პაციენტთა ტრანსპორტირების ჩათვლით, DOT
ცენტრებში; და
 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ექთნებისთვის წახალისება DOT-ის
შესრულებისა და ვიზიტის მონიტორინგისთვის
ბ.

პირობები რომლებიც წინ უძღვის თანხის გადმორიცხვას

1.
პირობები რომელიც წინ უძღვის თანხის პირველად გადმორიცხვას (საბოლოო
ვადა განსაზღვრულია სატიტულო ფურცლის 7A სექციაში აღნიშნული თარიღით)
გლობალური ფონდის მიერ ძირითადი მიმღებისთვის პირველი გადმორიცხვისთვის,
ძირითადმა მიმღებმა (PR) უნდა წარუდგინოს გლობალურ ფონდს (GF) თითოეული
პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაცია/პირობა, გლობალური ფონდისათვის მისაღები
ფორმითა და შინაარსით.
ა. საბანკო ანგარიშის დამადასტურებელი განაცხადი, რომელზეც გადმოირიცხება
გრანტის თანხა, როგორც მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო
გვერდის მე–10 გრაფაში;
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ბ. ძირითადი მიმღების უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი წერილი,
რომელშიც იქნება აღნიშნული თითოეული იმ პირის სახელი, თანამდებობა და
ხელმოწერა, ვინც იქნება უფლებამოსილი თანხის გამოყოფის მოთხოვნის
ხელმოწერაზე, როგორც ეს არის აღნიშნული ხელშეკრულების სტანდარტული
პირობების და დებულებების მე-10-ე მუხლში, ხოლო დახარჯვის მოთხოვნის
შემთხვევაში, ხელმოწერა შესაძლებელი იქნება ერთზე მეტი პირის მიერ, იმ
პირობებით რითაც თითოეულს შეუძლია ხელმოწერის გაკეთება.
2.
პირობები რომელიც წინ უძღვის გლობალური ფონდის მიერ ძირითადი
მიმღებისთვის პირველ გადმორიცხვას, ან ძირითადი მიმღების მიერ გრანტის თანხის
სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვისთვის გამოყენებას (საბოლოო
ვადა განსაზღვრულია სატიტულო ფურცლის 7ბ სექციაში აღნიშნული თარიღით)
ა) გლობალური ფონდის მიერ ძირითადი მიმღებისთვის გრანტის თანხის
გადმორიცხვისთვის, ძირითადმა მიმღებმა (PR) უნდა წარუდგინოს გლობალურ ფონდს
(GF) თითოეული პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაცია/პირობა, გლობალური
ფონდისთვის მისაღები ფორმითა და შინაარსით:
1.

შესწორებული შესრულების ჩარჩო (Performance Framework) უკანასკნელი,
დამოწმებული
მონაცემების
გათვალისწინებით
შემუშავებული
განახლებული სამიზნე მაჩვენებლებით;

2.

შესწორებული სამედიცინო პროდუქტების რაოდენობების გამოთვლების
გადახედვა/შესწორება და განახლებული შესრულების ჩარჩოს სამიზნე
მაჩვენებლების
მიხედვით შეცვლილი სამუშაო გეგმა და ბიუჯეტი
(Workplan and Budget); და

3.

გრანტის განხორციელების შემდგომი პერიოდისთვის სამედიცინო
პროდუქტების შესყიდვების და მომარაგების გეგმა (“PSM Plan”).

ძირითადი მიმღების მიერ გრანტის თანხის სამედიცინო და არასამედიცინო
პროდუქტების შესასყიდად გამოყენებისთვის, ძირითადმა მიმღებმა (PR) უნდა
წარუდგინოს გლობალურ ფონდს (GF), ოპერაციული სახელმძღვანელო (OM)
გლობალური ფონდისთვის მისაღები ფორმითა და შინაარსით. ის უნდა მოიცავდეს
შესყიდვების და მარაგების პროცედურებს და ასევე უნდა ასახავდეს ძირითადი მიმღების
მიერ შეფასებების შედეგად გამოვლენილ სუსტ მხარეებს და საქმიანობის მიმდინარეობის
განახლებას, რომელიც უნდა მოიცავდეს, თუმცა არ იყოს შეზღუდული, შემდეგით:
1.

სამედიცინო და არასამედიცინო პროდუქტების შესყიდვის სტანდარტული
ოპერაციული პროცედურები (SOPs); და

2.

ეროვნულ დონეზე (ცენტრალური დონიდან პაციენტამდე) სამედიცინო და
ფარმაცევტული პროდუქტების მარაგების მართვის სტანდარტული
ოპერაციული პროცედურები (SOPs) (მათ შორის მართვის საინფორმაციო
სისტემები, პროგნოზირება და რაოდენობების გამოთვლები, შენახვა და
დისტრიბუცია)
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მიუხედავად სექცია ბ(2)(ბ)-ში ხსენებულისა, ამ პირობის დაკმაყოფილებამდე,
ძირითად მიმღებს შეუძლია გრანტის თანხის გამოყენება, არასამედიცინო
პროდუქტების შესაძენად, გლობალური ფონდის თანმდევი ოფიციალური
წერილობითი დადასტურებით.
3.
პირობები, რომელიც წინ უძღვის თანხების გამოყენებას მეორე რიგის
ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვისთვის
ძირითადი მიმღების მიერ თანხის მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების
შესყიდვისთვის გამოყენებამდე პირველი გადმორიცხვისთვის, ძირითადმა მიმღებმა (PR)
გლობალურ ფონდს (GF) უნდა წარუდგინოს თითოეული პუნქტით განსაზღვრული
შემდეგი დოკუმენტაცია/პირობა, გლობალური ფონდისთვის მისაღები ფორმითა და
შინაარსით:
ა. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მიმდინარე, დეტალური გაფართოების
გეგმა (რაც მოიცავს მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული
პაციენტების რაოდენობას, რომლებიც უნდა ჩაერთონ მკურნალობაში და ასევე სიას
და
რაოდენობას
წამლებისა,
რომელიც
უნდა
იქნას
შესყიდული
მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის პროგრამისთვის რომელიც ასახავს
ძირითადი მიმღების მიერ გრანტის გასახორციელებელ პერიოდში მედიკამენტების
პროგნოზირებულ რაოდენობებს); და
ბ. მართვის ეროვნული გაიდლაინები, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის
პროგრამის მართვისთვის, რომლებიც იქნება შემუშავებული გლობალური
ფონდისთვის მისაღებ ტექნიკურ პარტნიორთან ერთად.
4.
პირობები, რომელიც წინ უძღვის გრანტის თანხის გამოყენებას ტუბერკულოზით
(მათ შორის მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზით) დაავადებული
პაციენტებისათვის ფულადი ინსენტივების გასაცემად
ძირითადი მიმღების მიერ თანხის ფულადი ჯილდოების გამოყენებამდე, ძირითადმა
მიმღებმა (PR) გლობალურ ფონდს (GF) უნდა წარუდგინოს ფულადი ჯილდოების სქემის
აღწერილობა, გლობალური ფონდისთვის მისაღები ფორმითა და შინაარსით:
გ.

წინამდებარე ხელშეკრულების სპეციალური პირობები და დებულებები

1.
არაუგვიანეს 2014 წლის 30 ივნისისა, ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭომ (CCM), ან
ძირითადმა მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს, რომ CCM-მ წარადგინოს ბიუჯეტირებული
მდგრადობის გეგმა, რომელშიც ასახული იქნება სახელმწიფოს მიერ პროექტის
განხორციელების მეორე პერიოდისთვის პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური
მედიკამენტების შეძენის ვალდებულება და ასევე ეტაპობრივად პროექტის
განხორციელების მეორე პერიოდის დასასრულისთვის ტუბერკულოზის ეროვნული
პროგრამის დაფინანსების საკუთარ თავზე აღება, რაც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს მეორე
რიგის ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამეტების და პაციენტების მხარდაჭერის
დაფინანსებას.
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2.
არაუგვიანეს 30 დღისა, თანხის დაგეგმილ გადმორიცხვამდე, რომელიც მოიცავს
მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტების შეძენის
სახსრებს, ძირითადი მიმღები გლობალურ ფონდს წარუდგენს პრო-ფორმა ინვოისს,
გაცემულს გლობალური ფონდის მიერ მითითებული შემსყიდველი აგენტის მიერ, მწვანე
შუქის კომიტეტის ინიციატივის შესაბამისად.
3.
ძირითადი მიმღები ითანამშრომლებს მწვანე შუქის კომიტეტთან (GLC), რათა მან
უზრუნველყოს ძირითადი მიმღები ტექნიკური მხარდაჭერითა და დახმარებით,
მონიტორინგისა და მულტირეზისტენტულ ტუბერკულოზთან დაკავშირებული
სერვისების
გაუმჯობესების
გათვალისწინებით,
საქართველოში.
შესაბამსისად,
ძირითადი მიმღები ბიუჯეტში განსაზღვრავს და ნებას დართავს გლობალურ ფონდს,
გამოყოს თანხა არაუმეტეს US$ 50,000-სა ან ნაკლები ოდენობით, რაც შეთანხმებული
იქნება GLC-სა და გლობალურ ფონდს შორის, ყოველწლიურად GLC-ის სერვისებისთვის.
4.
ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს ორი თვისა, საქართველოს
მთავრობა მოამზადებს და წარმოადგენს, ან ძირითადი მიმღები უზრუნველყოფს, რომ
საქართველოს მთავრობამ მოამზადოს და წარმოადგინოს ოფიციალური დოკუმენტი
სადაც გაწერილი იქნება ტუბერკულოზის პროგრამის საკოორდინაციო მექანიზმები,
ნათლად განაწილებული მოვალეობებით და პასუხისმგებლობებით, სხვადასხვა
განმახორციელებელ ორგანოებს შორის, საქართველოში.
5.
არაუგვიანეს 2014 წლის 30 ივლისისა, CCM წარმოადგენს, ან ძირითადი მიმღები
უზრუნველყოფს, რომ CCM-მ წარმოადგინოს ეროვნული ტუბერკულოზის სტრატეგია,
რომელიც მიღებული იქნება შესაბამისი სამთავრობო ორგანოს მიერ, რომელიც ნათლად
განსაზღვრავს და აღწერს ზუსტ ორგანიზაციულ სტრუქტურას, მათ შორის ცენტრალურ
ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია ტუბერკულოზის სერვისებისთვის საქართველოში.
6.
ოპერაციული სახელმძღვანელოს წინამდებარე ხელშეკრულების სექცია ბ(3)-ის
წარმოდგენის მიუხედავად, არაუგვიანეს 2014 წლის 31 აგვისტოსა, ძირითადი მიმღები
გლობალურ ფონდს, გლობალური ფონდისათვის მისაღები ფორმითა და შინაარსით,
წარუდგენს შესწორებულ ოპერაციულ სახელმძღვანელოს, რომელის შეიცავს
პროცედურებს ფინანსურ მენეჯმენტთან, დაქვემდებარებული მიმღების მენეჯმენტთან
დაკავშირებით, და ასახავს ძირითადი მიმღების მიერ შეფასებების შედეგად გამოვლენილ
სუსტ მხარეებს და საქმიანობის პროგრესის განახლებას, რომელიც უნდა მოიცავდეს,
თუმცა არ იყოს შეზღუდული, შემდეგით:
ა. დაქვემდებარებული მიმღებების შერჩევა და მათთან კავშირის დამყარება,
მოთხოვნების რეპორტირება, დაქვემდებარებული მიმღებების ფინანსური და
პროგრამის ინფორმაციის პროცედურული შემოწმება, მონიტორინგის ვიზიტის
სიხშირე და მასშტაბი, დაქვემდებარებული მიმღების აუდიტის მომზადება;
ბ. სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები, ბიუჯეტირებისთვის, ბიუჯეტის
მენეჯმენტისთვის,
სხვაობის რეპორტირება, ბუღალტრული ანგარიშსწორება,
ადმინისტრაციული შესყიდვები და ძირითადი მიმღების ხაზინის მენეჯმენტი; და
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გ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ბუღალტრული და ფინანსური
ორგანიზაციის სტრუქტურა, ყველა შესაბამისი რეგლამენტით და პროცედურით,
ბუღალტრული და ფინანსური მენეჯმენტის აქტივობების დასასახად და პერსონალის
მხრიდან
გლობალური
ფონდისთვის
გრანტის
ანგარიშვალდებულების
უზრუნველსაყოფად. ოპერაციული სახელმძღვანელო შეიცავს სტანდარტულ
ოპერაციულ პროცედურებს ფინანსური მენეჯმენტის და ბუღალტელური
პროცედურებისთვის. ოპერაციული სახელმძღვანელო დამატებით მოიცავს გრანტის
ფინანსური მენეჯმენტის მოთხოვნებს, რომელიც უნდა მოიცავდეს, თუმცა არ იყოს
შეზღუდული,
გლობალური
ფონდის
ახალ
მოთხოვნებით,
რომელიც
გათვალისწინებულია შესწორებულ სტრუქტურაში და დაფინანსების პროცესში,
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ფინანსური მენეჯმენტის
შემადგენლობით. ოპერაციულ სახელმძღვანელოს შეუძლია, შეერწყას საქართველოს
სახელმწიფო ფინანსების კანონმდებლობის წესებს და მოთხოვნებს, მითითების გზით,
რომლითაც ხელმძღვანელობს ძირითადი მიმღები.
დამატებით, ძირითადმა მიმღებმა უნდა დაადასტუროს (როგორც შემოწმებულია LFA-ს
მიერ), რომ თითოეული დაქვემდებარებული მიმღების კონტრაქტი პასუხობს
წინამდებარე ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების და დებულებების პუნქტებს
14, 18, (დ) და 20 (ა).
დ.

წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გამოსაყენებელი ფორმები

წინამდებარე ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების და დებულებების პუნქტ 15(ბ)ს მიზნებისთვის, სათაურით „პერიოდული რეპორტირება“, ძირითადი მიმღები
გამოიყენებს „მიმდინარე პროგრესის განახლების და გადმორიცხვის მოთხოვნას (Ongoing Progress Update and Disbursement Request), რომელიც ხელმისაწვდომია
გლობალურ ფონდში, მოთხოვნისთანავე.
ე.

თანხის მოთხოვნის გათვალისწინებული განრიგი

წინამდებარე
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების და დებულებების 10(ა)
პუნქტის მიზნებისთვის, გლობალური ფონდი განახორციელებს გადმორიცხვას
ყოველწლიურად, გრანტის დაწყების დღიდან. გლობალურ ფონდს შეუძლია,
გადმორიცხვის გადაწყვეტილი მოცულობის განხორციელება ძირითადი მიმღებისთვის,
დროთა განმავლობაში რამოდენიმე ტრანშში. გადაწყვეტილება თითოეულ ტრანშში
თანხის გადმორიცხვისა, დროის შერჩევისა და ტრანშის თანხის მოცულობისა,
განისაზღვრება გლობალური ფონდის მიერ, მისი ერთპიროვნული შეხედულებისამებრ.
ვ.
გლობალური
პოლიტიკა

ფონდის

ეტაპობრივი

დაფინანსების

ვალდებულების

ყოველწლიური გადმორიცხვის და ვალდებულების გადაწყვეტილების დროს,
გლობალური ფონდი გამოყოფს „ვალდებულების“ თანხას წლიური ვალდებულების
გადაწყვეტილების ოდენობით, წინამდებარე ხელშეკრულების წესების და რეგლამენტის
თანახმად. გრანტის თანხა გამოყოფილი იქნება გლობალური ფონდის შეხედულებით და
უფლებამოსილებით, როგორც ეს გაწერილია წინამდებარე ხელშეკრულების პუნქტ 10-ში,
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გლობალური ფონდის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის, ძირითადი მიმღების ნაღდი
ფულის გონივრული საჭიროებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. თუ გრანტის
თანხის ვალდებულება მიღებულია, ძირითად მიმღებს ამის შესახებ ეცნობება,
გლობალური ფონდის მიერ, წერილობით სახით, ყოველწლიური გადმორიცხვის და
გადმორიცხვის ვალდებულების მიღების დროს. ძირითადი მიმღები დამატებით
აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ გლობალურ ფონდს შეეძლება, ჩამოშორდეს გრანტის
დაფინანსებას, თავისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, პროგრამის ვადის
დასრულების შემდეგ.
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ბიუჯეტის შინაარსი მე-4 და მე-5 წელი
(ყოფილი დანართი A)
პროგრამის დეტალები
ქვეყანა
გრანტის ნომერი
ძირითადი მიმღები
ვალუტა
გრანტის მიმდინარე ფაზა

Tuberculosis

საქართველო
GEO-TB-NCDC
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
EURO
Phase 2

(გთხოვთ მიუთითოთ გრანტის პერიოდი ბიუჯეტის ამ ველებში, როგორც ასახულია შესრულების ჩარჩოში (Performance Framework)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
1-Feb-14
1-Apr-14
1-Jul-14
1-Oct-14
1-Jan-15
1-Apr-15
1-Jul-15
1-Oct-15
31-Mar-14
30-Jun-14
30-Sep-14 31-Dec-14
31-Mar-15 30-Jun-15
30-Sep-15
31-Dec-15

გრანტის პერიოდი: დან
გრანტის პერიოდი: მდე

Q9
1-Jan-16
31-Mar-16

Q10
1-Apr-16
30-Jun-16

Q11

Q12

Q11
-

Q12
-

A- ბიუჯეტის შეჯამება, ხარჯების კატეგორიების დაყოფით
კატეგორიები
#

ადამიანური რესურსები
ტექნიკური მხარდაჭერა
ტრეინინგი
ჯანმრთელობის პროდუქტები და მოწყობილებები
წამლები და ფარმაცევტული პროდუქტები
შესყიდვების და მარაგის მენეჯმენტის ხარჯი
ინფრასტრუქტურა და სხვა მოწყობილებები
საკომუნიკაციო მასალა
მონიტორინგი და შეფასეა
კლიენტების/სამიზნე მოსახლეობის ცოცხალი მხარდაჭერა
დაგეგმარება და ადმინისტრირება
ხარჯები
სხვა

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ჯამი*

Q1
39 546
0
0
0
0
0
43 636
0
0
0
1 213
800
0
85 195

წელი 3
Q2
61 736
40 712
12 000
593 578
1 948 552
281 110
3 986
0
23 106
686 516
7 000
2 285
0
3 660 581

Q3
61 736
90 268
7 500
0
0
11 431
3 857
0
25 866
168 002
1 947
2 330
0
372 937

Q4
69 406
47 960
7 500
12 420
0
11 431
3 857
0
35 486
168 002
16 840
2 074
0
374 976

ჯამი
წელი 3
232 424
178 940
27 000
605 998
1 948 552
303 971
55 336
0
84 457
1 022 520
27 000
7 489
0
4 493 688

Q5
62 978
3 960
3 250
202 975
0
31 755
5 750
0
24 986
167 676
38 500
2 163
0
543 992

წელი 4
Q6
Q7
62 978
62 978
19 140
3 960
3 250
3 250
715 587
0
2 041 311
0
224 970
11 405
3 250
3 250
0
0
35 486
18 366
167 676
167 676
6 000
0
2 163
2 163
0
0
3 281 809
273 047

Q8
71 063
3 960
3 250
12 420
0
11 405
3 250
0
27 986
167 676
23 000
2 163
0
326 172

წელი 3
Q2
92 240

Q3
139 046

Q4
107 238

ჯამი
წელი 3
338 523

Q5
52 738

წელი 4
Q6
Q7
84 418
52 738

Q8
63 238

13 839

26 259

530 991

237 160

601 223

ჯამი
წელი 4
259 995
31 020
13 000
930 981
2 041 311
279 534
15 500
0
106 823
670 705
67 500
8 650
0
4 425 019

Q9
62 970
3 960
2 250
135 022
0
24 907
4 500
0
17 486
167 193
55 000
2 163

წელი 5
Q10
62 970
19 140
750
369 720
1 017 790
117 873
3 250
0
27 986
167 193
0
2 163

475 450

1 788 835

253 131

Q9
52 738

წელი 5
Q10
76 918

Q11
-

Q12
-

18 755

863 473

154 887

312 028

-

2 421 574

38 500

1 188 314

183 033

183 033

0

0

Year 5

ჯამი
Phase 2

125 940
23 100
3 000
504 742
1 017 790
142 780
7 750
0
45 471
334 387
55 000
4 325
0
2 264 285

618 359
233 060
43 000
2 041 721
5 007 653
726 285
78 586
0
236 752
2 027 611
149 500
20 464
0
11 182 992

100%

Year 5

ჯამი
Phase 2

%

%
6%
2%
0%
18%
45%
6%
1%
2%
18%
1%
0%

B. ბიუჯეტის შეჯამება პგორამის აქტივობების დაყოფით
მაკრო-კატეგორიები

#

TB: Supportive Environment
1

TB Detection
2

TB Treatment
3

TB Treatment
4
5

TB: Supportive Environment

მიზნები
ტუბერკულოზის კონტროლის ეროვნული პროგრამის
მენეჯმენტი, კოორდინაცია, მონიტორინგი და შეფასება
ყველა სახის ტუბერკულოზის დიაგნოსტირების
გაუმჯობესება
ყველა სახის ტუბერკულოზის ხარისხიანი მკურნალობის
უზრუნველყოფა
ტუბერკულოზის მკურნალობაზე პაციენტების
დამყოლობის უზრუნველყოფა, ინტენსიური პაციენტების
მხარდაჭერით
პროქტის მენეჯმენტი - PR

სერვისის გაწევის ადგილები**

Q1

პროგრამის მენეჯმენტი, M&E, კომპეტენციის
გაზრდა
გაუმჯობესების დიაგნოზი

0
0

490 893

ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიანი
მკურნალობა, M/XDR-TB-ის ჩათვლით
პაციენტის მხარდაჭერა

0

2 275 404

0

0

2 275 404

38 500

2 383 074

0

0

0

754 268

183 903

183 903

1 122 075

183 551

183 551

183 551

183 551

მხარდამჭერი გარემო: პროგრამის მართვა
სულ*

85 195
85 195

6 335

ჯამი
წელი 4

129 655

721 310

6%

-

466 915

1 861 379

17%

-

-

1 226 814

5 923 792

53%

-

366 066

2 222 346

74 835
2 264 285

454 166
11 182 992

Year 5

ჯამი
Phase 2

20%

734 205

47 776
3 660 581

36 149
372 937

57 576
374 976

226 696
4 493 688

32 043
543 992

29 543
3 281 809

30 423
273 047

60 628
326 172

წელი 3
Q2
3 524 475

Q3
176 524

Q4
210 371

ჯამი
წელი 3
3 996 565

Q5
433 956

წელი 4
Q6
Q7
3 146 093
170 511

Q8
213 136

152 635
4 425 019

46 293
475 450

28 543
1 788 835

3 963 696

Q9
373 052

წელი 5
Q10
1 662 256

-

0

0

4%
100%

C. ბიუჯეტის შეჯამება შემსრულებელი ორგანიზაციის დაყოფით
PR/SR
#
PR
1

SR
2

სახელი
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული
ცენტრი

განმახორციელებელი ორგანოს

Q1
85 195

Other Government
Other Government
TOTAL*

* ყველა სამი დანაყოფის ჯამი უნდა იყოს ჯამი (A- ბიუჯეტის საგანი, B- პროგრამის აქტივობა, C- განმახორციელებელი ორგანო).

Total
წელი 4

0

136 106

196 412

164 604

497 123

110 036

135 716

102 536

113 036

461 323

102 399

126 579

85 195

3 660 581

372 937

374 976

4 493 688

543 992

3 281 809

273 047

326 172

4 425 019

475 450

1 788 835

Q11

Q12

2 035 307

0

0

9 995 568

%
89%

228 977

1 187 424

11%

2 264 285

11 182 992

100%

გთხოვთ, წინამდებარე ფორმის შევსებამდე, ყურადღებით გაეცნოთ სამუშაოთა ფურცლის ინსტრუქციებს

ენა:

English

გთხოვთ, წინამდებარე ფორმის შევსებამდე, ყურადღებით გაეცნოთ სამუშაოთა ფურცლის ინსტრუქციებს
A. პროგრამული საკითხები
ქვეყანა:

CCM საქართველო

კომპონენტი:

ტუბერკულოზი

დაწყება, წელი:

2014

დაწყება, თვე:

February

SSF/გრანტი ნომერი:

GEO-T-NCDC

საანგარიშო პერიოდი
დასაწყისი
ბოლო

PR2

შეარჩიეთ შემდეგი
სიიდან ან დაამატეთ
ახალი

PR3
PR4
PR5

პერიოდი 1

პერიოდი 2

პერიოდი 3

პერიოდი 4

პერიოდი 5

პერიოდი 6

1 თებერვალი,
2014

01 აპრილი
2014

01 ივლისი 2014

01 იანვარი
2015

01 ივლისი 2015

01 იანვარი
2016

31 მარტი 2014 30 ივნისი 2014

31 დეკემბერი 2014

30 ივნისი 2015

14 თებერვალი 2015

14 აგვისტო
2015

31 დეკემბერი
2015
14 თებერვალი
2016

-

-

ანგარიშგების თარიღი

-

14 აგვისტო
2014

სახსრების გამოყოფის მოთხოვნა

-

-

-

წელი 1

წელი 2

წელი 3

30 ივნისი,
2015

30 ივნისი,
2016

აუდიტის ანგარიში

PR1

ძირითადი მიმღები

30 ივნისი 2016
14 აგვისტო
2016
-

პერიოდული შეფასება

B. პროგრამის მიზნები და შედეგის ინდიკატორები
მიზანი
საქართველოში ტუბერკულოზის ტვირთის შემცირება ხარისხიანი დიაგნოზისა და მკურნალობისათვის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, მათ შორის მულტი/ექსტენსიურად რეზისტენტული პაციენტებისათვის
ბაზისური

ებმის
მიზანს #

1

გავლენის ინდიკატორი

1

ტუბერკულოზით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი
დროის გარკვეულ პერიოდში რეგისტრირებული ტუბერკულოზის ყველა ფორმით გარდაცვლილთა რაოდენობა
100,000 მოსახლეზე

სამიზნე
წელი 4

მაჩვენებელი

4,1

წელი

2011

წელი 5
2015

ანგარიშგების
თარიღი

წელი 6

2014

ანგარიშგების
თარიღი

2,7

15 აგვისტო 2014

2,6

15 აგვისტო 2015

2,5

წელი 4

ანგარიშგების
თარიღი

წელი 5

წყარო

R&R ტუბერკულოზის
მართვისწლიური
ანგარიში

2016

ანგარიშგების
თარიღი

კომენტარები

ინდიკატორი შესულია საქართველოს 2013-2015 წლების ტუბერკულოზის
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და შეფასების
15 აგვისტო 2016 ჩარჩოში. სამიზნეები შესაბამისობაშია ზამოთხსენებულ დოკუმენტთან

C. პროგრამი ამოცანები და შედეგის ინდიკატორები
ამოცანები:
ტუბერკულოზის კონტროლის ნაციონალური პროგრამის მართვის, კოორდინაციის, მონიტორინგისა და შეფასების გაძლიერება

2

ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება მულტი/ექსტენსიურად რეზისტენტული შემთხვევების ჩათვლით

3

ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფა

4

ტუბერკულოზის მკურნალობისადმი პაციენტების დამყოლობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა

ებმის
ამოცანებს #

1

ბაზისური

სამიზნე

შედეგის ინდიკატორები
მაჩვენებელი

წელი

წყარო
2014

1

ტუბერკულოზის ყველა ფორმის შეტყობინებათა მაჩვნებელი
ყველა ტუბ პაციენტი ახალი ნაცხ-დადებითი, ახალი ნაცხ-უარყოფითი, ფილტვგარეშე და განმეორებითი
შემთხვევევის ჩათვლით, რომლებიც დარეგისტრირდნენ დროის გარკვეულ პერიოდში და მოცემული
შემთხვევის შეტყობინება გაიგზავნა ჯანდაცვის შესაბამის უწყებაში (რიცხვი წლიწადში 100,000 მოსახლეზე)

2

წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელი ახალი ნაცხ-დადებითი პაციენტებისათვის
ახალი ნაცხ-დადებითი წარმატებით ნამკურნალევი პაციენტები (განიკურნა+მკურნალობა დაასრულა) ყველა
ნაცხ-დადებით ახალ შემთხვევას შორის, რომელიც გადიოდა მკურნალობის კურსს მოცემული წლის
განმავლობაში (%)

3

წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელი ლაბორატორიულად დადასტურებულ მულტი/ექსტენსიურად
რეზისტენტულ პაციენტებში
პაციენტები რომლებიც განიკურნენ ან დაასრულეს IV კატეგორიის მკურნალობა (% პაციენტების მთლიანი
რაოდენობიდან მოცემულ სარეგისტრაციო კოჰორტაში)

105

2011

სახელმწიფო
სტატისტიკა, წლიური
ანგარიში

77%

სახელმწიფო
2010კო
სტატისტიკა, წლიური
ჰორტა
ანგარიში

54%

სახელმწიფო
2009
კოჰორ სტატისტიკა, წლიური
ანგარიში
ტა

104
(2013
შეტყობინებები)

84%
(2012 კოჰორტა)

65%
(2011 კოჰორტა)

15 აგვისტო 2014

15 აგვისტო 2014

15 აგვისტო 2014

2015

103
(2014
შეტყობინებები)

85%
(2013 კოჰორტა)

70%
(2012 კოჰორტა)

ანგარიშგების
თარიღი

15 აგვისტო 2015

15 აგვისტო 2015

15 აგვისტო 2015

წელი 6
2016

102
(2015
შეტყობინებები)

85%
(2014 კოჰორტა)

75%
(2013 კოჰორტა)

ანგარიშგების
თარიღი

კომენტარები

ინდიკატორი შესულია საქართველოს 2013-2015 წლების ტუბერკულოზის
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და შეფასების
ჩარჩოში. სამიზნეები შესაბამისობაშია ზამოთხსენებულ დოკუმენტთან.
15 აგვისტო 2016 იმისთვის რომ უზრუნველვყოთ მონაცემთა ვალუდურობა, ანგარშგება
მოხდება შუა წელში (მონაცემთა ვალიდაცია შედგება სუპერვიზიის
ვიზიტების დროს)
ინდიკატორი შესულია საქართველოს 2013-2015 წლების ტუბერკულოზის
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და შეფასების
ჩარჩოში. სამიზნეები შესაბამისობაშია ზამოთხსენებულ დოკუმენტთან.
იმისთვის რომ უზრუნველვყოთ მონაცემთა ვალუდურობა, ანგარშგება
15 აგვისტო 2016 მოხდება შუა წელში (მონაცემთა ვალიდაცია შედგება სუპერვიზიის
ვიზიტების დროს)

ინდიკატორი შესულია საქართველოს 2013-2015 წლების ტუბერკულოზის
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და შეფასების
ჩარჩოში. სამიზნეები შესაბამისობაშია ზამოთხსენებულ დოკუმენტთან.
15 აგვისტო 2016 იმისთვის რომ უზრუნველვყოთ მონაცემთა ვალუდურობა, ანგარშგება
მოხდება შუა წელში (მონაცემთა ვალიდაცია შედგება სუპერვიზიის
ვიზიტების დროს)

D. განხორცილების სფერო და მოკლევადიანი/მოცვის ინდიკატორები

ამოცანა და
ინდიკატორის
ნომერი

სამიზნე

განხორციელების სფერო

მოკლევადიანი/მოცვის ინდიკატორები

საბოლოო სამიზნე
განხორციელების წინა
პერიოდისათვის
N#

%

D#

წელი

2588

2,1

2,2

გაუმჯობესებული
დიაგნოსტიკა

გაუმჯობესებული
დიაგნოსტიკა

იმ პაციენტების რაოდენობა და % რომელთაც ჩაუტარდათ DCT
პირველი რიგის მედიკამენტების მიმართ დიაგნოზის დასმისას
(ავტომატიზირებლი MGIT თხევად ნიადაგზე)

3,1

3,2

3,4

გაუმჯობესებული
დიაგნოსტიკა

85,0%

2012

2207
2012

90,0%

4,2

პაციენტის მხარდაჭერა

3772

4658

2936

2012

1810

პაციენტის მხარდაჭერა

მკურნალობაზე მყოფი იმ მულტი/ექსტენსიურად
რეზისტენტული ტუბ პაციენტების რიცხვი და პროცენტი
რომელნიც იღებენ ფინანსურ წახალისებას მკურნალობისადმი
უკეთესი დამყოლობის მიზნით ამბულატორიული
მკურნალობის პირობებში

2012

2012

2011

2180

2028

5200

4933
2012

2011

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

2012

1-Jul-14

1-Jan-15

1-Jul-15

1-Jan-16

30-Jun-14

31-Dec-14

30-Jun-15

31-Dec-15

30-Jun-16

2947

88,0%

88,0%

3020

90,0%

2012

2012

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

90,0%

1678

3356

1682

875

1750

1750

1750

1750

90,0%

2480

90%

4960

90%

90%

90,0%

5521

2753

5506

2747

1137

4548

2252

4504

2232

80,0%

85,0%

1430

85,0%

85,0%

1665

841

1682

849

1250

4998

2492

4984

2487

261

522

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

3499

70,0%

1744

70,0%

3489

70,0%

70,0%
4984

2487

360

405

49

392

196

392

195

480

548

74,0%
66

75,0%
523

75,0%
261

75,0%
522

Not top 10

Current grant

PR1

Not top 10

75,0%
260

ინდიკატორი ჩართულია 2013-2015 წლის ტუბერკულოზის ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოში.
ინდიკატორის სამიზნეები თანხვედრაშია მოცემულ დოკუმენტთან.

ინდიკატორი ჩართულია 2013-2015 წლის ტუბერკულოზის ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოში.
ინდიკატორის სამიზნეები თანხვედრაშია მოცემულ დოკუმენტთან.
მრიცხველი: აივ ტესტირებული ტუბ პაციენტების რიცხვი
მნიშვნელი: ახლადრეგისტრირებული ტუბ პაციენტების რიცხვი იგივე
საანგარიშო პერიოდში
მნიშვნელი მოიცავს 'სხვა ხელახალ მკურნალობას' რაც აისახება
შეტყობინებათა რიცხვში 3.1 ინდიკატორის ქვეშ.

National
program

PR1

Top 10

Annually

National
program

Annually

National
program

PR1

PR1

Top 10

Top 10

ინდიკატორი ჩართულია 2013-2015 წლის ტუბერკულოზის ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოში.
ინდიკატორის სამიზნეები თანხვედრაშია მოცემულ დოკუმენტთან.
მრიცხველი: ახალი ნაცხ-დადებითი წარმატებით ნამკურნალები
პაციენტები (განიკურნა + მკურნალობა დაასრულა)
მნიშვნელი: ახალი ნაცხ-დადებითი პაციენტები რომლებიც მკურნალობას
გადიოდნენ მოცემულ წელს.
სამიზნეები დასახულია როგორც კუმულატიური და ყოველწლიურად
შესაბამისობაში მოდის კალენდარული წლის კოჰორტასთან

ეს რიცხვი მოიცავს ყველა სენსიტიურ პაციენტს და პოლირეზისტენტულ
შემთხვევებს რომლებიც ჩაერთვნენ 1 რიგის მკურნალობაში ახალი ნაცხდადებითი, ახალი ნაცხ-უარყოფითი, ფილტვგარე, განმეორებით სხვა
ხელახალი მკურნალობისა და პოლი რეზისტენტობის შემთხვევებს
წლიური კუმულატიური სამიზნეები შესაბამისობაშია კალენდარულ
წელთან და ასახავს წლიურ კოჰორტას და ახალ პაციენტებს

70,0%

2492

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

PR1

Not top 10

National
program

PR1

Top 10

1741

4998

2012

Current grant

PR1

260

625

73,9%

Annually

Annually

438

კომენტარები

'სხვა ხელახალი მკურნალობის შემთხვევების' შესახებ ანგარიშგება მოხდება
PUDR-ის კომენტარების ნაწილში

85,0%

416

523

National
program

722

4675

2012

Annually

Annually

715

ტოპ ათეული

2470

1380

1415

ძირითადი
მიმღები

შეთანხმების
პერიოდში)

Not cumulative

4970

ებმის

მრიცხველი: იმ პაციენტების რიცხვი რომელითაც ჩაუტარდათ DST
პირველი რიგის მედიკამენტების მიმართ დიაგნოზისას (MGIT თხევად
ნიადაგზე); მნიშვნელი: კულტურა (+) ფილთვისმიერი ტუბერკულოზი

92,0%

5200

75,0%

კუმულაციურ
ი სამიზნე

1547

3349

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

სახელმწიფო
სტატისტიკა, წლიური
ანგარიში

2012

1510

838

131

68,8%

პერიოდი 6

სახელმწიფო
სტატისტიკა, წლიური
ანგარიში

3217

70,0%

პერიოდი 5

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

659
2012

პერიოდი 4

1-Apr-14

333

76,0%

პერიოდი 3

პერიოდული
განხილვის
სამიზნე
(ივსება გრანტზე

სახელმწიფო
სტატისტიკა,
კვარტალური ანგარიში

1542

83,0%

პერიოდი 2

1243

99,4%

5655

ლაბორატორიულად დადასტურებული მულტი/ექსტენსიურად
რეზისტენტული პაციენტები რომლებიც ჩაერთვნენ მეორე
რიგის ანტიტუბერკულოზურ მკურნალობაში მოცემული
კალენდარული წლის განმავლობაში

პირველი რიგის მკურნალობაზე მყოფი იმ ტუბ პაციენტების
რიცხვი და პროცენტი რომელნიც იღებენ ფინანსურ
წახალისებას მკურნალობისადმი უკეთესი დამყოლობის
მიზნით

2012

2012

2012

3640

4,1

წყარო

3749

მაღალხარისხიანი ' უშუალო იმ ტუბ პაციენტთა რიცხვი რომლებიც ჩაერთვნენ 1 რიგის
მეთვალყურეობის ქვეშ
სტანდარტიზებულ მკურნალობაში მოცემული კალენდარული
მკურნალობის მოკლე კურსი' წლის განმავლობაში

მულტირეზსტენტული
ტუბერკულოზი

წელი

1 თებერვალი,
2014
31-Mar-14

737

74,1%

1750

480
3,5

%

D#

1566

ტუბერკულოზით დაავადებულ ყველა პაციენტთა რაოდენობა
მაღალხარისხიანი ' უშუალო (ახალი ნაცხ-დადებითი, ახალი ნაცხ-უარყოფითი, ფილტვგარე
მეთვალყურეობის ქვეშ
და რელაფსი) რომლებიც დარეგისტრირდნენ დროის გარკვეულ
მკურნალობის მოკლე კურსი' შუალედში და შეტყობინება გაეგზავნა შესაბამის ჯანდაცვის
უწყებებს

ტუბის ახალი ნაცხ-დადებითი შემთხვევები წარმატებული
მკურნალობით ( განიკურნა + მკურნალობა დასრულდა) ახალი
მაღალხარისხიანი ' უშუალო ნაცხ-დადებით შემთხვევებს შორის რომელთაც გაიარეს
მეთვალყურეობის ქვეშ
მკურნალობა მოცემული წლის განმავლობაში (რიცხვი და
მკურნალობის მოკლე კურსი' პროცენტი)

N#

3045

იმ ინტრავენურ ნარკომანთა რიცხვი რომელთაც გაიარეს
სკრინინგი ტუბერკულოზზე

იმ ტუბ. პაციენტების რიცხვი და პროცენტი რომელთაც გაიარეს
აივ ტესტირება (ნებაყოფლობითი კონსულტირება და
ტესტირება და აივ შიდსის კლინიკური ასპექტები)

პერიოდი 1

1161

5090

2,3

უახლესი ბაზისური მონაცემები/წყაროები

Annually

Annually

Current grant

Current grant

PR1

PR1

Not Top 10

Not Top 10

ინდიკატორი ჩართულია 2013-2015 წლის ტუბერკულოზის ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოში.
მრიცხველი: ახლადდარეგისტრირებული ტუბ პაციენტების რიცხვი 1 რიგის
მკურნალობაზე, რომელთაც მიიღეს საკვების ვაუჩერი ერთხელ მაინც
საანგარიშგებო პერიოდში
მნიშვნელი: ტუბ პაციენტების რიცხვი 1 რიგის მკურნალობაზე დროის
იგივე მონაკვეთში. ინსენტივების სქემა ამჟამად განხილის ფაზაშია და
დამტკიცდება პრინციპული რეციპიენტის მიერ ყველ საჭირო მოთხოვნის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში

ინდიკატორი ჩართულია 2013-2015 წლის ტუბერკულოზის ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოში
მრიცხველი: ახლად დარეგისტრირებული მულტი/ექსტენსიურად
რეზისტენტული პაციენტების რიცხვი, რომლებიც იმყოფებიან მეორე რიგის
მკურნალობაზე და მიიღეს საკვების ვაუჩერი ერთხელ მაინც საანგარიშო
პერიოდში.
მნიშვნელი: მულტი/ექსტენსიურად რეზისტენტული პაციენტების რიცხვი,
რომლებიც იმყოფებიან მეორე რიგის მკურნალობაზე დროის იგივე
პერიოდში. ინსენტივების სქემა ამჟამად განხილის ფაზაშია და
დამტკიცდება პრინციპული რეციპიენტის მიერ ყველ საჭირო მოთხოვნის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში

სტანდარტული პირობები და დებულებები
მუხლი 1. ხელშეკრულების მიზანი.
წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმდა შვეიცარიის კანონმდებლობისთან შესამისად
დაფუძნებულ, შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალურ ფონდსა
(„გლობალური ფონდი") და წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის მე-2
ნაწილში მითითებულ „ძირითად მიმღებს” შორის. წინამდებარე ხელშეკრულებაში
განსაზღვრულია პირობები, რომლის საფუძველზეც
გლობალურ
ფონდს
შეუძლია
დააფინანსოს წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის l-ლ ნაწილში
მითითებული
ქვეყნის („მასპინიელი ქვეყანა“) ძირითადი მიმღები, პროგრამის
განხორციელების
მიზნით, რომლის
სათაურიც
მითითებულია
წინამდებარე
ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის მე-3 ნაწილში („პროგრამა“).
მუხლი 2. პროგრამის განხორციელება.
(ა) პროგრამის
აღწერა
და
მიზნები.
ძირითადი მიმღები განახორციელებს
„პროგრამის
განსორციელების აღწერაში“ მითითებულ პროგრამას, რომელიც
წარმოდგენილია წინამდებარე ხელშეკრულების А დანართის სახით და მასში
წარმოდგენილია პროგრამის მთავარი მიზნები, მთავარი მაჩვენებლები, დასახული
შედეგები, მიზნები და პროგრამის ანგარიშგების პერიოდები. თუ სხვაგვარად არ არის
მითითებული წინამდებარე ხელშეკრულება A დანართის სახით წარმოდგენილ
„შესრულების სტრუქტურაში“, მითითებული მიზნები კუმულაციური ხასიათისაა და
არ მოიცავს საბაზისო ღირებულებებს.
(ბ) პროგრამის ბიუჯეტი. წინამდებარე ხელშეკრულების A დანართის „შემაჯამებელ
ბიუჯეტ(ებ)ში“ წარმოდგენილია წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ
ვალდეულების პერიოდში დამტკიცებული ხარჯები. ძირითადმა მიმღებმა უნდა
განახორციელოს
პროგრამა
„შემაჯამებელი
ბიუჯეტ(ებ)-ის“
შესაბამისად.
„შემაჯამებელი ბიუჯეტ(ებ)“-ის ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ
გლობალურ ფონდში წარმოდგენილი წერილობითი სახელმძღვანელო მითითებების
შესაბამისად ან სხვაგვარად, გლობალური ფონდის მიერ წერილობით ნებადართულ
შემთხვევაში.

მუხლი 3. პროგრამის ვადა
ძირითადი მიმღები ადასტურებს, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლის
თარიღისთვის (რომელიც მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების 38-ე მუხლში),
გლობალურმა
ფონდი
გამოყოფს
თანხებს
პროგრამისთვის წინამდებარე
ხელშეკრულების შესაბამისად, პერიოდისთვის, რომლის ათვლაც
იწყება
გრანტის
დაწყების
თარიღიდან
(რომელიც
მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების
სატიტულო ფურცლის მე-5 ნაწილში) და სრულდება გრანტის დასრულების დღეს
(რომელიც
მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის მე-7
ნაწილში) (შემდგომში, „პროგრამის ვადა“).

მუხლი 4. გრანტისთვის გამოყოფილი თანხები
გლობალური ფონდი, წინამდებარე დოკუმენტით, გრანტის სახით გადასცემს ძირითად
მიმღებს თანხას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს წინამდებარე ხელშეკრულების
სატიტულო ფურცელის მე-8 ნაწილში მითითებულ თანხას („გრანტი''), და რომელიც
უნდა
მიიღოს
ძირითადმა
მიმღებმა
წინამდებარე
ხელშეკრულების პირობების
შესაბამისად. ძირითად მიმღებს შეუძლია, გამოიყენოს გრანტის თანხები პროგრამით
გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის, რომლებიც განხორციელდება პროგრამის ვადაში,
ან რომლებიც სხვაგვარად შეთანხმებული იქნება წერილობით, გლობალური ფონდის
მიერ.
მუხლი 5. ძირითადი მიღების განცხადებები და გარანტიები
ძირითადი
მიმღები,
წინამდებარე
ხელშეკრულების გაფორმების თარიღისთვის
აცხადებს და გარანტიას აძლევს გლობალურ ფონდს შემდეგთან დაკავშირებით:

(ა) ქმედუნარიანობა. ძირითადი მიმღები არის იმ იურისდიქციაში არსებული
კანონმდებლობის
შესაბამისად
არსებული
იურიდიული
პირი,
რომლის
ფარგლებშიც ის დაფუძნდა.
(ბ) განხორციელებადობა. წინამდებარე ხელშეკრულება სათანდოდ გაფორმდა და
წარმოდგენილი იქნა ძირითადი მიმღების მიერ და განხორციელებადია ძირითადი
მიმღების მიმართ მისი პირობების შესაბამისად.
(გ) აუცილებელი უფლება. ძირითად მიმღებს აქვს ყველა აუდილებელი უფლება,
უფლებამოსილება და ქმედუნარიანობა: (i) ფლობდეს თავის აქტივებს; (ii)
განახორციელოს პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები; და (iii) გააფორმოს
წინამდებარე ხელშეკრულება.
(დ) კანონმდებლობასთან
შესაბამისობა. ძირითადი მიმღების ღონისძიებები
ხორცილდება მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობისა და სხვა მოქმედი
კანონმდებლობის, მათ
შორის
და
არა
მხოლოდ,
ინტელექტუალურ
საკუთრების კანონის შესაბამისად. გარდა ამისა, ძირითადმა მიმღებმა ზოგადად იცის,
რომ არსებობს კანონები, რომლებიც კრძალავს რესურსების უზრუნველყოფას
და
დახმარების გაწევას ტერორიზმთან დაკავშირებული ფიზიკურ პირებისა და
ორგანიზაციებისთვის და რომ ევროკავშირმა, აშშ-ის მთავრობამ და გაეროს
უსაფრთხოების
საბჭომ გამოაქვეყნა ტერორიზმთან ასოცირებული ფიზიკური
პირებისა და ორგანიზაციების სიები.
(ე) პრეტენზიების გარეშე. ამჟამად არ არსებობს და არ არსებობს საფრთხე, რომ
ძირითადი მიმღების წინააღმდეგ იქნება პრეტენზიები, ჩატარდება გამოძიება ან
სასამართლო
პროცესი,
რომელიც
უარყოფითი შედეგების
შემთხვევაში
მატერიალურ ზიანს მიაყენებს ძირითადი მიმღების უნარს განახორციელოს
პროგრამა.

(ვ) დამატებითობის პრინციპი. გრანტი წარმოადგენს იმ დამატებით რესურსს,
რომელსაც მასპინძელი ქვეყანა იღებს გარეშე და ადგილობრივი წყაროებიდან
წინამდებარე
ხელშეკრულების
სატიტულო
ფურცლის
მე-9
ნაწილში
მითითებული დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ან თუ შესაძლებელია
ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებისთვის (თუ ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერება
მითითეულია მე-9 ნაწილში).
(ზ) ორმაგი
დაფინანსების
გარეშე.
პროგრამის
მიზნების
განხირციელება
შესაძლებელია გლობალური ფონდის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების
შესაბამისად უზრუნველყოფილი დამატებითი სახსრებით. ძირითადი მიმღები არ
იღებს დაფინანსებას ნებისმიერი სხვა წყაროდან, რომელიც იდენტურია
წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დაფინანსებისა.
მუხლი 6. ძირითადი მიმღების შეთანხმებები
ძირითადი მიმღები ათანხმებს გლობალურ ფონდთან, შემდეგ პირობებს, პროგრამის ვადის
განმავლობაში
(ა)
უფლებამოსილება.
წინამდებარე
ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებულ
დოკუმენტებზე ხელმომწერ პირს (მათ შორის წინამდებარე ხელშეკრულების
შესწორებები) ხელმოწერის მომენტში მინიჭებული აქვს ასეთ დოკუმენტზე
ხელმოწერის უფლებამოსილება.
(ბ) მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ შეტყობინება. ძირითადმა მიმღებმა
დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს წერილობითი შეტყობინება გლობალურ
ფონდს ნებისმიერი პრეტენზიის, გამოძიების ან სასამართლო პროცესის შესახებ,
რომელიც უარყოფითად გადაწყვეტის შემთხვევაში არახელსაყრელ გავლენას
მოახდენს მოსალოდნელ შედეგებზე და ძირითადი მიმღების ან ნებისმიერი მის
დაქვემდებარებაში მყოფი მიმღების უნარზე (როგორც ეს აღწერილია წინამდებარე
ხელშეკრულების მე-14 მუხლში), განახორციელოს პროგრამა ან წინამდებარე
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა ვალდებულება.
(გ) საქმიანობის განხორციელება. ძირითადი მიმღებმა უნდა განახორციელოს და
უზრუნველყოს,
რომ
თითოეულმა
დაქვემდებარებულმა მიმღება
განახორციელოს ყველა აუცილებელი ქმედება, რომელიც საჭიროა მისი
კანონიერი
არსებობისთვის
და
იმ
უფლებების,
ლიცენზიებისა
და
ნებართვების
შენარჩუნებისთვის,
განახლებისა
და
ძალაში
ყოფნისთვის,
რომლებიც შესაძლოა საჭირო გახდეს პროგრამით გათვალისწინებული და მათი
პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული ღონისძიებების განხორციელებისთვის.
(დ) კანონთან
შესაბამისობა. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების
განხორციელების
დროს
ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა
დაიცვას,
და
უზრუნველყოს რომ ყველა მისმა დაქვემდებარებულმა მიმღებმა დაიცვას
მასპინძელი ქვეყნის
კანონმდებლობა და სხვა მოქმედი კანონმდებლობა,
ინტელექტუალური საკუთრების მოთხოვნების ჩათვლით.

(ზ) დამატებითობის პრინციპი. ძირითადი მიმღები ყველა ზომას მიმართავს რათა
წინამდებარე ხელშეკრულების მეხუთე მუხლით (ვ) გათვალისწინებული ყველა
განცხადება იმოქმედებს პროგრამის მოქმედების ვადის განმავლობაში.
(ე) შეტყობინება დამატებითი დაფინანსების შესახებ. ძირითადმა მიმღებმა უნდა
გაუგზავნოს წერილობითი შეტყობინება გლობალურ ფონდს,
ნებისმიერი
დამატებითი დაფინანსების შესახებ, რომელსაც მიიღებს ძირითადი მიმღები, და
რამაც
შესაძლოა
გამოიწვიოს
პროგრამის ნებისმიერი
ცვლილება,
რათა
შესრულდეს წინამდებარე ხელშეკრულების 5(ზ) მუხლით გათვალისწინებელი მისი
ვალდებულებები.

მუხლი 7. ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო (CCM)
(ა) ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო. მხარეები აღიარებენ, რომ ქვეყნის საკოორდინაციო
საბჭო (CCM)
კოორდინაციას
უწევს
მასპინძელი
ქვეყნისგან გლობალური
ფონდისთვის შეთავაზებულ, მათ შორის გრანტის დასრულების თარიღის შემდეგ
(„დაფინანსების
გაგრძელების
მოთხოვნა") დამატებითი თანხის მოთხოვნის
წინადადებებს
და
აკონტროლებს როგორც წინამდებარე ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ, ასევე
სხვა
პროგრამებით
გათვალისწინებულi
ღონისძიებების განხორციელებას, რომელსაც აფინანსებს გლობალური ფონდი
მასპინძელ ქვეყანაში, თუკი ასეთი არის.
(ბ) თანამშრომლობა. ძირითადმა მიმღებმა უნდა ითანამშრომლოს CCM-თან და
გლობალურ ფონდთან
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
მიზნის მისაღწევად, ძირითადი მიმღები რეგულარულად უნდა შეხვდეს CCM-ს
გეგმების
განსახილველად,
ინფორმაციის
გასაცვლელად
და
პროგრამის
შესათანხმებლად.
ძირითადმა
მიმღებმა
ინფორმაციის
მიზნით CCM-ის
მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა მიაწოდოს მას ანგარიშების ასლები და
პროგრამასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამაში შეიძლება
შედიოდეს,
და
არა
მხოლოდ,
გადახდების,
წინასწარი პირობების
შესასრულებლად, განხორციელების დოკუმენტების და წინამდებარე ხელშეკრულების
ნებისმიერი ცვლილებისთვის საჭირო
მოთხოვნები. გარდა ამისა, ძირითადმა
მიმღებმა დახმარება უნდა გაუწიოს ССМ-ს დაფინანსების
გაგრძელების
მოთხოვნის მომზადებაში. ძირითად მიმღებს ესმის, რომ გლობალურ ფონდს
შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ გაუზიაროს CCM-ს ინფორმაცია პროგრამის
შესახებ.
მუხლი 8. ადგილობრივი ფისკალური აგენტი
(ა) ადგილობრივი ფისკალური აგენტი. გლობალური ფონდი იყენებს ფონდის
ადგილობრივი ფისკალური აგენტის
(„FLA”)
მომსახურებებს
როგორც
ეს
მითითებულია წინამდებარე
ხელშეკრულების
სატიტულო ფურცლის მე-12
ნაწილში, რათა გლობალური ფონდის სახელით შეასრულოს გარკვეული ფუნქციები,
მათ შორის:
i. შეაფასოს
პროგრამის
განხოციელებასა
და
გრანტის
თანხების
მართვასთან დაკავშირებით ძირითადი მიმღების შესაძლებლობები; და

ii. შეამოწმოს ძირითადი მიმღების პროგრამის მიზნების განხორციელების,
გრანტის თანხების გამოყენებისა და წინამდებარე
ხელშეკრულების
პირობების შესრულება.
(ბ) თანამშრომლობა.
ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა
ითანამშროლოს
და
უზრუნველყოს, რომ
დაქვემდებარებულმა
მიმღებებმა
სრულად
ითანამშრომლონ
ფონდის ადგილობრივ ფისკალურ აგენტთან. რათა საშუალება
მისცეს მას განახორციელოს თავისი ფუნქციები.
ამასთან
დაკავშირებით
ძირითადმა მიმღებმა სხვა საკითხებთან ერთად უნდა:
i.
ადგილობრივი ფისკალური აგენტის საშუალებით, წარუდგინოს
გლობალურ ფონდს წინამდებარე
ხელშეკრულებით მოთხოვნილი ყველა
ანგარიში, გადარიცხვის მოთხოვნა და სხვა ინფორმაცია;
ii. ადგილობრივ ფისკალური აგენტს წარუდგინოს
ანგარიშის ასლი;

ყველა

აუდიტორული

iii. ნება მისცეს ადგილობრივ ფისკალურ აგენტს, განხორციელოს სპეციალური
ვიზიტები ადგილობრივი ფისკალური აგენტის მიერ განსაზღვრულ დროს;
iv. ნება
მისცეს
ფონდის
ადგილობრივ ფისკალურ აგენტს, შეამოწმოს
პროგრამის წიგნები და ჩანაწერები (როგორც ეს აღწერილია წინამდებარე
ხელშეკრულების მე-13 მუხლში) ადგილობრივი ფისკალური აგენტის მიერ
განსაზღვრულ დროსა და ადგილას;
v. ნება მისცეს ფონდის ადგილობრივ ფისკალურ აგენტს, გამოკითხოს მისი და
მასზე დაქვემდებარებული მიმღებების პერსონალი;
vi. ითანამშრომლოს ფონდის ადგილობრივ ფისკალურ აგენტთან,
რათა
განსაზღვროს დამატებითი ტრეინინგისა
და კვალიფიკაციის
ამაღლების
შესაძლებლობები,
რომელიც
შესაძლოა
ძირითად
მიმღებს და
დაქვემდებარებულ მიმღებებს დასჭირდეთ პროგრამის განხორციელებისთვის;
და
vii. ითანამშრომლოს ფონდის ადგილობრივ ფისკალურ აგენტთან სხვაგვარად,
როგორც ამას გლობალური ფონდი გადაწყვეტს.
(გ) ფონდის ადგილობრივი ფისკალურ აგენტის (LFA) წარმომადგენელი. წინამდებარე
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ფონდის ადგილობრივი ფისკალური აგენტის
წარმომადგენელი უნდა იყოს წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის მე12 ნაწილში მითითებულ თანამდებობაზე მყოფი ან დასახელებული პირი. გლობალურ
ფონდს შეუძლია, თავისი გადაწყვეტილებისამებრ შეცვალოს ფონდის ადგილობრივი
ფისკალური აგენტი ან გამოყოს ფონდის ადგილობრივი ფისკალური აგენტის
ალტერნატიული მთავარი წარმომადგენელი და შესაბამისად ამის შესახებ აცნობოს
ძირითად მიმღებს.
მუხლი 9. გრანტის თანხების მართვა

(ა) თანხების გამოყენება. ძირითადმა მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს, რომ გრანტის ყველა
თანხა გონივრულად იმართებოდეს და უნდა განახორციელოს ყველა აუცილებელი
ქმედება იმის საგარანტიოდ, რომ
გრანტის თანხა გამოყენებული იქნება მხოლოდ
პროგრამის მიზნებისთვის და შესაბამოსობაში იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების
პირობებთან. შესაბამისად, ძირითადმა მიმღებმა ყველა ღონე იხმაროს იმის საგარანტიოდ,
რომ გრანტის თანხები არ იქნება გამოყენებული მის მიერ ან დაქვემდებარებული მიმღებების
მიერ ძალადობის მხარდასაჭერად ან ხელშესაწყობად, ტერორისტების ან ტერორიზმთან
დაკავშირებული ქმედებების დასახმარებლად, ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებებისთვის ან ისეთი ორგანიზაციების დასაფინანსებლად, რომლებიც შენიშნული
არიან ტერორიზმის მხარდაჭერაში ან ჩართული არიან ფულის გათეთრების ღონისძიებებში.
(ბ) ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნები. ძირითადი მიმღები ეთანხმება
გლობალური ფონდის მცდელობებს წინ აღუდგეს ფულის გათეთრების ქმედებებს:
i. ნებისმიერი ტრანზაქცია, რაც მოიცავს გრანტის თანხების გადარიცხვას,
გადახდას, ტრანპსორტირებას, გადახურდავებას, (მათ შორის გადარიცხვებს და
ვალუტის გადახურდავებას), განხორციელდება ძირითადი მიმღების ბანკის
მეშვეობით სადაც განთვსებულია გრანტის თანხები, გარდა იმ შემთხვევებისა
როცა გადახდის განსხვავებული მეთოდი, გადახდის შესრულებამდე,
შეთანმებულია გლობალურ ფონდთან.
ii. ნებისმიერი გადარიცხვა ან ვალუტის გადახურდავება რომელიც ხორციელდება
ელექტრონულად იქნება შესაბამისად დოკუმენტირებული;
iii. ნებისმიერი გადახურდავების პროცედურა რომელიც ეხება გრანტის თანხებს,
იქნება განხორციელებული რეგულირებული ფინანსური დაწესებულებების მიერ;
iv. ვალუტის გადახურდავების პროცედურები, რომელებიც არ ხორციელდება
დადგენილი ფინანსური რეგულაციების შესაბამისად, არ იქნება ჩათვლილი
როგორც „პროგრამის საქმიანობა“ (განსაზღვრული როგორც „პროგრმის უშუალო
მხარდამჭერი ქმედებები“); და
v. გრანტის თანხების ნებისმიერი სახით გადარიცხვა, გადახდა, ტრანსპორტირება,
გადაცემა გადახურდავება: (i) მესამე მხარე რომელიც არაა დაკვაშირებული
პროგრამის და ამ ხელშეკულების განხორციელებასთან; ან (ii) საქმიანობები
რომლებიც არაა დაკავშირებული პროგრამის განხორციელებასთან, მკაცრად
იკრძალება.
(გ) დაქვემდებარებული მიმღებების ხელშეკრულებებში ფულის გათეთრების
საწინააღმდეგო მოთხოვნების ჩასმა. ძირითადი მიმღები ჩართავს წინამდებარე
ხელშეკრულების მე-9(ბ) მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს (რომელიც იქნება
შესწორებული
და
დაქვემდებარებულ
მიმღებზე
მორგებული)
და
არის
პასუხისმგებელი, დაქვემდებარებულმა მიმღებებმა მკაცრად დაიცვან მუხლით
გათვალისწინებული მოთხოვენები.
(დ) ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო
მოთხოვნებთან დაკავშირებული
საშუალებები და მოვალეობები. ძირითადი მიმღები ეთანხმება, რომ:

i. გლობალურ ფონდს შეუძლია გამოიყენოს უფლება გააუქმოს, ან შეზღუდვები
დააწესოს წინამდებარე შეთანხმების, წინამდებარე შეთანხმების მე-9(ბ) ან (გ)
მუხლების დარღვევისთვის, გრანტის თანხის არანებადართული ტრანზაქციის
შემთხვევაში (ისეთი ტრანზაქციის, როგორიცაა, „არანებადართული ტრანზაქცია“);
და
ii.ძირითადი მიმღები იქნება ერთადერთი პასუხისმგებელი ფინანსურ ან სხვა
დანაკარგზე, არანებადართული ტრანზაქციით, და აუნაზღაურებს გობალურ
ფონდს ნებისმიერ დანაკარგს ან მოგებას რაც შეძლება მოჰყვეს არანებადართულ
ტრანზაქციას.
მუხლი 10. გრანტის თანხების გამოყოფა
(ა) თანხის გამოყოფა. წინამდებარე ხელშეკრულების А დანართში მითითებული
ჩარიცხვის განრიგის მიუხედავად, გრანტის თანხების ნებისმიერი გამოყოფის ვადები
და თანხა უნდა განსაზღვროს გლობალურმა ფონდმა თავისი შეხედულებისამებრ.
კეძოდ, გლობალური ფონდი არ განახორციელებს გრანტის თანხების ჩარიცხვას, თუ:
i. ძირითადი მიმღები, გლობალური ფონდისთვის მისაღებ დროს, არ
წარუდგენს
გლობალურ
ფონდს
გლობალური
ფონდისთვის
დამაკმაყოფილებელი ფორმისა შინაარსის გადახდის მოთხოვნას, რომელიც
ხელმოწერილი იქნება მთავარი მიმღების მიერ უფლებამოსილი პირის ან პირების
მიერ;
ii. გლობალურმა ფონდმა არ გადაწყვიტა, თავისი შეხედულებისამებრ, რომ
თანხის გამოყოფის
მომენტისთვის,
ამ
მიზნით
თანხის გამოყოფის
განხორციელებისთვის საკმარისი სახსრები
ხელმისაწვდომია გლობალური
ფონდისთვის;
iii. ძირითადმა მიმღებმა, გლობალური ფონდისთვის მისაღები ფორმით და
შინაარსით, არ შეასრულა ასეთი გადარიცხვის წინასწარი პირობები და А
დანართში
მითითებული
სპეციალური
პირობები,
ასეთის არსებობის
შემთხვევაში, და
წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცელზე
მითითებულ საბოლოო ვადაში ან სპეციალურ პირობებში მითითებულ სხვა
საბოლოო ვადაში;
iv. ძირითადი მიმღები არ აჩვენებს, რომ მის გრანტის გამოყოფის მოთხოვნაში
დასახელებული თანხა ეფუძნება მისი გონივრულ ფულადი სახსრების ნაკადს,
რომელიც საჭიროა იმ პერიოდისთვის, რომლისთვისაც მოთხოვნილია თანხის
გამოყოფა;
v. ძირითადმა მიმღებმა არ წარუდგინა გლობალურ ფონდს წინამდებარე
ხელშეკრულების მუხლ 15(ბ)-ით გათვალისწინებული პროგრამის მიმდინარეობის
ანგარიში, რომლებიც სავალდებულო იყო თანხის გამოყოფის მოთხოვნის
თარიღამდე;

vi. ძირითადი
მიმღები
არ აჩვენებს,
რომ
მან მიაღწია პროგრამით
გათვალისწინებულ შედეგებს წინამდებარე ხელშეკრულების А დანართზე
თანდართულ
შესრულების
სტრუქტურაში
მითითებული
მიზნობრივი
მაჩვენებელების შესაბამისად, მასში მითითებულ ვადაში, და არ განმარტავს
მიზნებიდან რაიმე გადახვევის მიზეზებს;
vii. გრანტის თანხებით შესყიდული ჯანდაცვის პროდუქტების ქვეყანაში
მიღების შემდეგ, ძირითადმა მიმღებმა არ წარმოადგინა ფასები და
მიწოდებასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია, რომლის შესახებაც უნდა
ეცნობოს
გლობალურ ფონდს, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-19 მუხლის
შესაბამისად, გლობალური
ფონდის
ვებ-გვერდზე
არსებული
ფასის
ანგარიშგების მექანიზმის ან სხვა შესაფერისი ინსტრუმენტის გამოყენებით,
რომელიც გლობალურმა ფონდმა შესაძლებელია გამოყოს ამ მიზნით; და
viii. ფონდის ადგილობრივი აგენტი (წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8
მუხლში მითითებული) არ ამოწმებს გადახდის მოთხოვნაში წარმოდგენილ
ინფორმაციას.
(ბ) საბოლოო ვადები. თუ ვერ შესრულდება პროგრამის განხორციელების
აღწერაში მითითებული
წინასწარი პირობები ან
სპეციალურ
პირობების
საბოლოო ვადები, ან თუ ძირითადი მიმღები ვერ შეასრულებს წინამდებარე
ხელშეკრულებაში მითითებულ პროგრამით გათვალისწინებულ მიზნებს, მასში
განსაზღვრულ ვადაში, გლობალურ ფონდს შეუძლია, ნებისმიერ დროს და თავისი
შეხედულებისამებრ,
შეწყვიტოს
ან
შეაჩეროს
ხელშეკრულება, წინამდებარე
ხელშეკრულების
26-ე
მუხლში
მითითებული
ძირითადი მიმღებისთვის
გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.
(გ) გრანტის დასრულების თარიღი. გლობალური ფონდი აღარ იქნება უფლებამოსილი,
გადაიხადოს გრანტის თანხები გრანტის დასრულების თარიღის შემდეგ, თუ
მხარეები არ შეცვლიან წინამდებარე ხელშეკრულებას რომელშიც ასახული იქნება
ახალი ვადების დამტკიცება
(როგორც ეს მითითებულია წინამდებარე
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების მე-3 მუხლში).

მუხლი ll. საბანკო
შემოსავლები
(ა)

ანგარიშები, პროცენტი

და

პროგრამით

გათვალისწინებული სხვა

საბანკო ანგარიში. ძირითადმა მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს, რომ:
i. ძირითადი მიმღების ან დაქვემდებარებული მიმღების მფლობელობაში
არსებული გრანტის თანხები შეძლებისდაგვარად ინახებოდეს საბანკო
ანგარიშზე, რომელსაც ერიცხება პროცენტი მასპინძელ ქვეყანაში არსებული
გონივრული განაკვეთით მანამ, სანამ ეს თანხები სრულად არ დაიხარჯება
პროგრამით გათვალისწინებული მიზნებისთვის:
ii. გრანტის თანხები დეპონირებულია საბანკო ანგარიშზე, რომელიც სრულად
შეესაბამება ყველა მოქმედ ადგილობრივ და საერთაშორისო საბანკო

სტანდარტებს და მარეგულირებელ
ადეკვატურობის მოთხოვნებს; და

ნორმებს,

მათ

შორის

კაპიტალის

iii.გრანტის თანხები ყოველთვის ინახება ნაღდი ფულით და მათი გამოტანა
შეიძლება ნებისმიერ დროს, სრულად მოთხოვნისთანავე.
(ბ) პროცენტი. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, გლობალური ფონდის
მიერ, ძირითადი მიმღებისთვის ან ძირითადი მიმღებს დაქვემდებარებული
მიმღებისთვის გამოყოფილ გრანტის თანხებზე დარიცხული ყველა პროცენტი
გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ პროგრამის მიზნებისთვის.
(გ) შემოსავლები. პროგრამის საქმიანობის შედეგად, ძირითადი მიმღების ან ძირითად
მიმღებს დაქვემდებარებული მიმღების მიერ მიღებული ნებისმიერი შემოსავალი, მათ
შორის, და არა მხოლოდ, შემოსავლები „სოციალური მარკეტინგის“ საქმიანობიდან,
გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ პროგრამის მიზნებისთვის.
მუხლი 12. გადასახადები და მოსაკრებლები
(ა) გადასახადებისგან გათავისუფლება. ძირითად მიმღებს აქვს ყველა მხარდაჭერა,
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება და ნებისმიერი საქონლის
ან მომსახურების შესყიდვა, რომლისთვისაც გამოყენებულია გრანტს თანხები,
ძირითადი მიმღების და ნებისმიერი დაქვემდებარებული მიმღების მიერ,
თავისუფალი
იყოს
მასპინძელ
ქვეყანაში
მოქმედი
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადებისა და მოსაკრებლებისგან. ძირითადმა მიმღებმა,
არაუგვიანეს გრანტის მიღების I ეტაპის დაწყების თარიღიდან 90 დღის შემდეგ, უნდა
აცნობოს
გლობალურ
ფონდს
გადასახადებისგან
და
მოსაკრებლებისგან
გათავისუფლების სტატუსის შესახებ, რომელიც შეთანხმებული იქნება წინამდებარე
ხელშეკრულების შესაბამისად.
(ბ) გადასახადების დაბრუნება. თუ გადასახადი ან მოსაკრებელი გადახდილ იქნა
ძირითადი მიმღების ან დაქვემდებარებული მიმღების მიერ, გადასახადების ან
მოსაკრებლის გადახდისგან გათავისუფლების მიუხედავად, გლობალურ ფონდს
შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ (i) მოსთხოვოს ძირითად მიმღებს,
დაუბრუნოს
გლობალურ
ფონდს
ან
გლობალური ფონდის
მიერ
განსაზღვრულ
სხვა
პირებს, ასეთი გადასახადის თანხა, სხვა სახსრებთან
ერთად, წინამდებარე
ხელშეკრულებით გათვლისწინებულის გარდა ან (ii)
მოახდინოს ასეთი გადასახადის კომპენსირება
გლობალურ ფონდსა
და
ძირითად მიმღებს შორის გაფორმებული წინამდებარე ან ნებისმიერი სხვა
ხელშეკრულებით გადასახდელი თანხებიდან.
(გ) საგადასახადო საკითხები გადაწყვეტა. მასპინძელი ქვეყნის მთავრობის მიერ
გადასახადებისგან გათავსუფლების სტატუსის გამოყენებასთან დაკავშირებით
უთანხმოების შემთხვევაში, გლობალურმა ფონდმა და ძირითადმა მიმღებმა
დაუყოვნებლივ
უნდა
სცადონ
ასეთი
პრობლემის
მოგვარება
და
იხელმძღვანელონ
პრინციპით,
რომ
გრანტის
თანხები
სავარაუდოდ
გათავისუფლებული
იქნება
დაბეგვისგან, და გლობალური
ფონდის მიერ
უზრუნველყოფილი გრანტის
თანხები
უშუალოდ
გამოყენებული
იქნება
მხოლოდ მასპინძელ ქვეყნაში, დაავადების სამკურნალოდ და პრევენციისთვის.

მუხლი 13. აუდიტი და ჩანაწერები
(ა) ძირითადი მიმღების წიგნები და ჩანაწერები. ძირითადმა მიმღებმა უნდა იქონიოს
(და უზრუნველყოს, რომ დაქვემდებარებულმა მიმღებებმა იქონიონ) საბუღალტრო
წიგნები,
ჩანაწერები,
დოკუმენტები და წინამდებარე ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებული სხვა მტკიცებულება, რომელშიც შეზღუდვის გარეშე ასახული
იქნება პროგრამასთან და მის დასრულებასთან დაკავშირებით ძირითადი მიმღების
მიერ
წარმოქმნილი
ყველა
დანახარჯი
და შემოსავალი („პროგრამასთან
დაკავშირებული
წიგნები
და
ჩანაწერები“). ძირითადმა მიმღებმა
და
დაქვემდებარებულმა მიმღებებმა უნდა აწარმოონ წიგნები და ჩანაწერები მასპინძელ
ქვეყანაში
მიღებული
საერთო
საბუღალტრო
სტანდარტების
შესაბამისად.
პროგრამასთან დაკავშირებული წინგნები და ჩანაწერები უნდა ინახებოდეს ძირითად
მიმღებთან, წინამდებარე ხელშკრულების შესაბამისად, ბოლო გადარიცხვის
თარიღიდან სულ მცირე შვიდი წლის განმავლობაში, ან უფრო მეტი ხნის
განმავლობაში, თუკი საჭირო იქნება ნებისმიერი პრეტენზიის ან აუდიტის შედეგად
გამოვლენილი შედეგების გამოსასწორებლად, ან, თუკი ამის გაკეთებას მოითხოვს
გლობალური ფონდი.
(ბ) ძირითადი მიმღების აუდიტი.
ძირითადმა მიმღებმა, დამოუკიდებელი
აუდიტორის
საშუალებით,
ყოველწიურად
უნდა
ჩაატაროს
პროგრამით
გათვალისწინებული შემოსავლებისა და დანახარჯების
ფინანსური
აუდიტი.
პირველი პერიოდი, რომელსაც ჩაუტარდება აუდიტი, უნდა იყოს ძირითადი
მიმღების პირველი დასრულებული ფინანსური წელი (რომელიც მითითებულია
წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის მე-11 ნაწილში). თუმცა, თუ
ასეთი პირველი ფინანსური წლის დასასრული გრანტის დაწყების თარიღის შემდეგ
ექვს თვეზე ნაკლებია, აუდიტს დაქვემდებარებული პირველი პერიოდი უნდა
დაიწყოს გრანტის მიღების პერიოდის დაწყებიდან და გაგრძელდეს ასეთი მეორე
ფინსური წლის ბოლომდე.
(გ) დამოუკიდებელი აუდიტორი. გრანტის მიდების პერიოდის დაწყებიდან
არუგვიანეს
სამი
თვის
შემდეგ,
ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა
აცნობოს
გლობალურ ფონდს დამოუკიდებელი აუდიტორის შესახებ, რომელიც მან აირჩია
წინამდებარე მუხლის (ბ) პარაგრაფში მითითებული ყოველწლიური აუდიტის
ჩასატარებლად. დამოუკიდებელი აუდიტორის საბოლოო შერჩევა და მისი
კომპეტენციის სფერო უნდა დაამტკიცოს გლობალურმა ფონდმა და უნდა ჩატარდეს
გრანტის მიღების პერიოდის დაწყებიდან არაუგვიანეს ექვსი თვის შემდეგ.
(დ) დაქვემდებარებული მიმღების აუდიტი. ძირითადმა მიმღებმა უნდა
უზრუნველყოს, რომ გრანტის თანხების თითოეულ დაქვემდებარებულ მიმღებს
ჩაუტარდეს შემოსავლებისა და დანახარჯების ყოველწლიური აუდიტი. ამ
მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ძირითადმა მიმღებმა უნდა წარუდგინოს გლობალურ
ფონდს ასეთი დაქვემდებარებული მიმღების აუდიტის გეგმა გრანტის დაწყების
თარიღიდან არაუგვიანეს ექვსი თვის განმავლობაში და დაქვემდებარებული
მიმღების
ყველა
დასრულებული
აუდიტის
ასლი. დაქვემდებარებული
მიმღებების აუდიტის განხორციელების პირველი პერიოდი არ უნდა იყოს იყოს
ზემოთ (ბ) პარაგრაფში მითითებულ აუდიტის პირველ პერიოდზე გვიან.

(ე) აუდიტის ანგარიშები. ძირითადმა მიმღებმა აუდიტის ჩატარებიდან არაუგვიანეს
ექესი თვის შემდეგ უნდა გადასცეს გლობალურ ფონდს წინამდებარე მუხლის
შესაბამისად ჩატარებული ძირითადი მიმღების ან დაქვემდებარებული მიმღების
თითოეული აუდიტის ანგარიში.
(ვ) გლობალური ფონდის მიერ
ჩატარებული აუდიტი. გლობალური ფონდი
ინარჩუნებს უფლებას, თვითონ ან აგენტის საშუალებით (გრანტის თანხების ან ამ
მიზნით არსებული სხვა რესურსების გამოყენებით) განახორციელოს წინამდებარე
ხელშეკრულებით გათვისწინებული
აუდიტი
და/ან განახორციელოს ფინანსური
შემოწმება, სასამართლო აუდიტი ან შეფასება, ან განახორციელოს სხვა ქმედება,
რომელსაც ის საჭიროდ მიიჩნევს ძირითადი მიმღების
და
დაქვემდებარებული
მიმღებების
გრანტის
თანხებზე ანგარიშგებისთვის და ძირითადი მიმღების მიერ
წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დაცვის კონტროლისთვის. ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა უზრუნველყოს, რომ მისმა დაქვემდებარებულმა მიმღებებმა
ითანამშრომლონ გლობალურ ფონდთან და მის აგენტებთან, ასეთი შემოწმების,
აუდიტის, შეფასების ან სხვა ქმედების განხორციელების დროს.
(ზ) წვდომის უფლება. ძირითადმა მიმღებმა უფლება უნდა მისცეს გლობალური
ფონდის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, მის აგენტებს ან გლობალური ფონდის
მიერ უფლებამოსილ ნებისმიერ მესამე მხარეს ნებისმიერ დროს ნახონ: (i)
პროგრამასთან დაკავშირებული წიგნები და ჩანაწერები ან პროგრამასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელსაც ფლობს ძირითადი
მიმღები;
(ii)
ძირითადი
მიმღების
ან
ნებისმიერი დაქვემდებარებული
მიმღების შენობები, სადაც პროგრამასთან დაკავშირებული წიგნი და ჩანაწერი
ინახება, ან სადაც ხორციელდება პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები
(iii) სხვა ობიექტები, სადაც პროგრამასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია
ინახება, ან სადაც პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები ხორციელდება;
და (iv) გრანტის თანხების ძირითადი მიმღების და/ან დაქვემდებარებული
მიმღებების ყველა
პერსონალი. ძირითადმა მიმღებმა
უნდა
უზრუნველყოს,
რომ დაქვემდებარებულ
მიმღებებთან
მისი
ხელშეკრულებები
მოიცავდეს
წინამდებარე (ზ) პარაგრაფით გათვალისწინებული გლობალური ფონდისთვის
მინიჭებულ ამგვარ უფლებას. ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, ამ პარაგრაფში
მოცემული შეუზღუდავი წვდომის უარყოფა, გენერალური ინსპექტორის შეუზღუდავი
წმდომის
უფლების
ჩათვლით
და
არამარტო,
ჩაითვლება
წინამდებარე
ხელშეკრულების დარღვევად.
(თ) შეტყობინება. ძირითადმა მიმღებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს გლობალურ
ფონდს, წერილობით, ნებისმიერი აუდიტის ან სასამართლო გამოძიების შესახებ,
რომელიც ეხება ძირითადი მიმღების ან დაქვემდებარებული მიმღების საქმიანობას.
მუხლი 14. დაქვემდებარებული მიმღები.
პერიოდულად, ძირითად მიმღებს შეუძლია, წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად,
გამოუყოს გრანტის თანხდები სხვა ორგანიზაციებს ან უშუალოდ გადაუხადოს თანხები
მესამე მხარეებს, პროგრამის ღონისძიებების შემსრულებელ სხვა ორგანიზაციებს
(„დაქვემდებარებული მიმღები“), იმ პირობით რომ ძირითადი მიმღები:

(ა) შეაფასებს თვითოეული მიმღების შესაძლებლობას, განახორციელოს პროგრამით
გათვალისწინებული ღონისძიებები და წარმოადგინოს ამის შესახებ ანგარიში,
მიაწოდოს ასეთი შეფასებები გლობალურ ფონდს მოთხოვნისთანავე, და შეაჩეროს
ასეთი დაქვემდებარებული მიმღები დაქვემდებარებული მიმღების მიერ პროგრამის იმ
ღონისძიებების განხორციელების დადებითად შეფასების საფუძველზე, რომელთა
განხორციელებაც მას ევალება და წარმოადგინოს შეფასება გამჭვირვალე
დოკუმენტირებული წესით.
(ბ) გააფორმებს
გრანტის
ხელშეკრულებას, თითოეულ დაქვემდებარებულ
მიმღებთან,
რომელშიც
ასახული
იქნება დაქვემდებარებული
მიმღების
ვალდებულებები,
რომლებიც
ზოგადად ექვივალენტურია
წინამდებარე
ხელშეკრულების
შესაბამისად
ძირითადი მიმღების ვალდებულებებისა, და
რომელიც გაფორმდა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს ძირითადი მიმღების მიერ
წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დაცვას. ასეთი ვალდებულებები მოიცავს,
და არა მხოლოდ, მოთხოვნას, რომ დაქვემდებარებულმა მიმღებმა გამოიყენოს
გრანტის თანხები მხოლოდ პროგრამის მიზნებისთვის, და ყველა ღონე იხმაროს
იმის საგარანტიოდ, რომ
გრანტის
თანხები
არ
იქნება
გამოყენებული
ძალადობის მხარდასაჭერად, ტერორისტების და ტერორისტული
საქმიანობის
დასახმარებლად, ფულის გათეთრების ღონისძიებებისა ან ისეთი ორგანიზაციების
დასაფინანსებლად, რომლებიც შენიშნული არიან ტერორიზმის მხარდაჭერაში ან
ფულის გათეთრების საქმიანობებში;
(გ) გადასცემს
თვითოეული
დაქვემდებარებული
მიმღების
ხელშეკრულების ასლს, გლობალურ ფონდს, მოთხოვნისთანავე; და

გრანტის

(დ)
უზრუნველყოფს
სისტემასთან
შესაბამისობას,
რომლის
მიზანია
დაქვემდებარებული მიმღების საქმიანობის კონტროლი და მათგან რეგულარული
ანგარიშების მიღება წინამდებარე შეხლშეკრულების შესაბამისად.
ძირითადი მიმღები ადასტურებს და თანახმაა, რომ დაქვემდებარებული
მიმღებებისთვის გრანტის თანხების გამოყოფა ან დაქვემდებარებული მიმღებების
სახელით
გადახდების
განხორციელება
პროგრამის
ღონისძიებების
შესასრულებლად
არ
ათავისუფლებს
მთავარ
მიმღებს
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
თავისი
ვალდებულებებისა
და
მოვალეობებისგან.
ძირითადი
მიმღები
პასუხისმგებელია
პროგრამასთან
დაკავშირებით დაქვემდებარებული მიმღებების ქმედებებსა და უმოქმედობაზე,
ისევე როგორც ის პასუხისმგებელი იქნებოდა თავის ქმედებებსა და უმოქმედობაზე.
მუხლი 15. პროგრამის მიმდინარეობის ანგარიშები
(ა) ანგარიშების წარმოდგენა. ძირითადი მიმღები გადასცემს გლობალურ ფონდს ამ
მუხლის (ბ) პარაგრაფში მითითებულ ანგარიშებს. გარდა ამისა, ძირითადმა მიმღებმა
უნდა მიაწოდოს გლობალურ ფონდს სხვა ისეთი ინფორმაცია და ანგარიშები ისეთ
დროს, როგორც ამას გლობალური ფონდი მოითხოვს. პერიოდულად, გლობალური
ფონდი წარუდგენს ძირითადი მიმღებს სახელმძღვანელო მითითებებს, გლობალური
ფონდის
ინტერნეტ
ვებ-გვერდის
საშუალებით,
ან
განმახორციელებელი
დოკუმენტების საშუალებით, წინამდებარე მუხლის შესაბამისად მოთხოვნილი
ანგარიშებისთვის მისაღები სიხშირით, ფორმითა და შინაარსით. ძირითადმა მიმღებმა

უნდა გადასცეს CCR-ს ყველა მოთხოვნილი ანგარიშის ასლი, რომელსაც ძირითადი
მიმღები წარუდგენს გლობალურ ფონდს, წინამდებარე მუხლის შესაბამისად.
(ბ) პერიოდული ანგარიშები. ძირითადმა მიმღებმა, წინამდებარე ხელშეკრულების A
დანართში მითითებულ თვითოეულ საანგარიშო პერიოდის ბოლოდან არაუგვიანეს 45
დღის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს A დანართში მითითებული პერიოდისთვის
პროგრამით გათვალიწინებული მიზნებისა და ამოცანების შესრულების ანგარიში.
ძირითადმა მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს პერიოდული ანგარიშები A დანართში
განსაზღვრული ფორმით. საანგარიშო პერიოდთან დაკაშირებით, ძირითადმა მიმღებმა
თავის ანგარიშში უნდა განმარტოს ნებისმიერი განსხვავება რომელიც იქნება
დაგეგმილსა და ფაქტობრივად მიღწეულ შედეგს შორის და დაგეგმილ და ფაქტობრივ
დანახარჯებს შორის.
(გ) ანგარიშების გამოყენება. ძითადი მიმღები ადასტურებს და თანახმაა, რომ
გლობალურმა ფონდმა საზოგადოებას გააცნოს ის ადგილობრივი ანგარიშები,
მთლიანად ან ნაწილობრივ, რომლებიც მთვარმა მიმღებმა წარუდგინა გლობალურ
ფონდს, წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. ძირითადი მიმღები ასევე
აღიარებს და თანახმაა, რომ გლობალურმა ფონდმა ნეიბისმიერი მიზეზით გამოიყენოს,
გაამრავლოს, შეცვალოს,
და/ან
შესაბამისობაში მოიყვანოს ასეთ ანგარიშები
წარმოდგენილი ინფორმაცია და სხვა მონაცემები.
მუხლი 16. მონიტორინგი და შეფასება
ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა აკონტროლოს
და
შეაფსოს
პროგრამის
მიზნების
შესრულების
მიმდინარეობა, მათ
შორის, დაქვემდებარებული
მიმღებების
მიერ
განხორციელებული
ღონისძიებები,
გლობალური
ფონდის
მიერ
დამტკიცებული
მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის შესაბამისად. ძირითადმა მიმღებმა უნდა
წარმოადგინოს ღონისძიების მიმდინარეობის ხარისხიანი მონაცმები და პროგრამის
შედეგების შესახებ ზუსტი ანგარიშები.
მუხლი 17. გლობალური ფონდის შეფასება
გლობალურმა
ფონდმა
თავისი
შეხედულებისამებრ
უნდა
განახორციელოს
პროგრამის
ან
კონკრეტული
პროგრამით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების,
განმახორციელებელი
სტრუქტურებისა ან
პროგრამასთან
დავავშირებული
სხვა
საკითხების
შეფასებები. გლობალურმა
ფონდმა
უნდა
განსაზღვროს
ნებისმიერი
შეფასების კომპეტენციის სფერო
და მისი განხორციელების სათანადო განრიგი.
ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა
მიოთხოვოს
და
დაქვემდებარებულ
მიმღებებსაც
მოსთხოვოს შეფასებაში ხელშეწყობა, გლობალური ფონდის მიერ მისი უფლებების
გამოყენება არ შეამსუბუქებს ძირითადი მიმღების ვალდებულებას, განახორციელოს
პროგრამის მონიტორინგი და შეფასება.
მუხლი 18. საქონელსა და მომსახურებასთან დაკავშირებული კონტრაქტები
(ა) შესყიდვის პრაქტიკა. ძირითადმა მიმღებმა მუდმივად უნდა მიაწოდოს გლობალურ
ფონდს ინფორმაცია წესისა და პრაქტიკის შესახებ, რომელსაც ის გამოიყენებს
წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, საქონელსა და მომსახურებებთან
დაკავშირებული კონტრაქტებისთვის. როგორც მინიმუმ, ამ პროგრამის შესაბამისად

განხორციელებული შესყიდვის მარეულირებელი ყველა წესი და პრაქტიკა უნდა
შეესაბამებოდეს ქვემოთ (i)-დან (viii) პუნქტებში ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ხოლო
ჯანდაცვის პროდუქტების შესყიდვისას – წინამდებარე ხელშეკრულების მე-19 მუხლში
მითითებულ მოთხოვნებს. ძირითადმა მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ასეთი
წესებისა და პრაქტიკის გამოყენება ყოველთვის მოხდეს სათანადო მოთხოვნების
დაცვით.
i. კონტრაქტების მიღება უნდა მოხდეს გამჭვირვალედ, მხოლოდ კონკურენტულ
საფუძველზე, გლობალური ფონდისთვის წარდგენილი წერილობით შესყიდვის
წესებსა და პრაქტიკაში განსაზღვრული გადასახადებისგან გათავისუფლებების
გათვალისწინებით.
ii. საკონტრაქტო შეთავაზებების შესახებ ნათლად უნდა ეცნობოს ყველა შესაბამის
ტენდერში მონაწილეს, რომელთაც მიეცემათ საკმარისი დრო, გამოეხმაურონ ასეთ
შეთავაზებას.
iii. საქონელსა და მომსახურებებზე შეთავაზებებში წარმოდგენილი უნდა იყოს
შესაბამის ტენდერში მონაწილისთვის ყველა აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც
საჭიროა სატენდერო შეთავაზების მოსამზადებლად და უნდა ეფუძვნებოდეს
კონტრაქტის და შესასყიდი საქონლის ან მომსახურების ნათლად და ზუსტად
წარმოდგენილი პიროების აღწერას.
iv. კონტრაქტის ტენდერში მონაწილეობის პირობები უნდა შემოიფარგლოს
იმ
პირობებით,
რომლებიც
აუცილებელია იმის საგარანტიოდ, რომ
მონაწილეს ექნება შესაძლებლობა შეასრულოს აღნიშნული კონტრაქტი და
დაიცვას ადგილობრივი შესყიდვის კანონმდებლობის მოთხოვნები.
v. კონტრაქტები მიეცემა მხოლოდ პასუხისმგებლიტის მქონე კონტრაქტორებს,
რომლებსაც შეუძლიათ წარმატებით განახორციელონ კონტრაქტები.
vi. საქონელსა და მომსასურებებში არ უნდა იქნას გადახდილი გონივრულ
ფასზე
მეტი
(რომელიც
განისაზღვრება,
მაგალითად,
ფასის
კოტირებებისა და საბაზრო ფასების შედარებით).
vii. ძირითადი მიმღები და მისი წარმომადგენლები და აგენტები არ უნდა
ჩაერთონ
21(ბ)
მუხლში
აღწერილ
რომელიმე
მოქმედებაში
ასეთ
შესყიდვებთან დაკავშირებით.
viii. ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა
აწარმოოს ჩანაწერები, რომელშიც
დოკუმენტურად დეტალურად იქნება ასახული ძირითადი მიმღების მიერ
წინამდებარე
ხელშეკრულების
შესაბამისად
შეძენილი საქონლისა და
მომსახურებების
მიღება
და
გამოყენება, ძირითადი მიმღების შეძენილი
საქონლისა და მომსასურებების სავარაუდო მიმწოდებლის დახასიათება და
შეთავაზების
მოცულობა,
და
ძირითადი მიმღების კონტრაქტებისა და
დაკვეთების მიღების საფუძველი.
(ბ) მიწოდების ჯაჭვი. ძირითადმა მიმღებმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმის
საგარანტიოდ, რომ მიღწეული იქნება ოპტიმალური საიმედოობა, ეფექტურობა და

უსაფრთხოება, გრანტის
ჯაჭვთან დაკავშირებით.

თანხებით

შესყიდულ ყველა პროდუქტის

მიწოდების

(გ) დაქვემდებარებული
მიმღებების
შესაბამისობა.
ძირითადმა
მიმღებმა
უნდა ურუნველყოს, რომ დაქვემდებარებული მიმღებები შეასრულებენ წინამდებარე
მუხლის მოთხოვნებს, როცა დაქვემდებარებული მიმღებები განახორციელებენ
პროგრამისთვის საქონლისა და მომსახურებების შესყიდვას.
(დ) ჩანაწერები. ძირითადმა მიმღებმა უნდა აწარმოოს და უზრუნველყოს, რომ ყველა
დაქვემდებარებულმა მიმღემა აწარმოოს გრანტის თანხებით შესყიდული ყველა
ძირითადი აქტივის შესყიდვის ჩანაწერები.
(ე) უფლება. გლობალური ფონდის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად
დაფინანსებულ საქონელსა და სხვა ქონებაზე („პროგრამის აქტივები“) უფლება უნდა
ეკუთვნოდეს ძირითად მიმღებს ან დაქვემდებარებულ მიმღებს ან ძირითადი მიმღების
მიერ დამტკიცეულ სხვა ორგანიზაციას თუ გლობალური ფონდი ნებისმიერ დროს,
თავისი შეხედულებისამებრ არ მიუთითებს, რომ უფლება გადაეცეს გლობალურ
ფონდს ან მის მიერ დასახელებულ სხვა ორგანიზაციას.
(ვ) პროგრამის მიზნები. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-9 მუხლის შესაბამისად,
ძირითადმა მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს, რომ გრანტის თანხით დაფინანსებული
ყველა საქონელი თუ მომსახურება და საქმიანობა, მათ შორის დაქვემდებარებული
მიმღების მიერ შესყიდული საქონელი და განხორციელებული ღონისძიებები,
გამოყენებული იქნება მხოლოდ პროგრამის მიზნებისთვის.
მუხლი 19. ფარმაცევტული და ჯანდაცვის სხვა პროდუქტები
(ა) ძირითადი მიმღები უზრუნველყოფს, რომ ჯანდაცვის ყველა პროდუქტი, რომელიც
დაფინანსებულია გრანტის თანხებით, შეძენილი იქნება მიღებული კონტრაქტების
საფუძველზე, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-18 და მე-19 მუხლების შესაბამისად,
და გაითვალისწინებს გლობალური ფონდის მიერ 2012 წლის ივლისში გამოცემულ
ჯანდაცვის შესყიდვების და მომარაგების მენეჯმენტის წესებში მოყვანილ პრინციპებს,
რომელიც დროდადრო იცვლება და ხელმისაწვდომია გლობალური ფონდის ვებგვერდზე („სახელმძღვანელო“). წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისთვის,
ტერმინი „ჯანდაცვის პროდუქტები“ მოიცავს: (i) ფარმაცევტულ ნაწარმს, (ii) გამძლე და
არა-გამძლე ინ-ვიტრო დიაგნოსტიკურ პროდუქტს, (ii) მიკროსკოპებს და სურათის
მისაღებ ხელსაწყოებს; (iii) კოღოს ბადეებს, და (iv) სამომხმარებლო/ერთჯერადი
გამოყენების ჯანდაცვის პროდუქტებს (მათ შორის კონდომები, ინსექტივიდები,
თევაპევტული პარენტალური კვება, ლაბორატორიის ზოგადი ნივთები და საინექციო
შპრიცები).
(ბ) ძირითადი მიმღები უზრუნველყოფს, რომ ძირითადი მიმღები და თითოეული
დაქვემდებარებული მიმღები მუდმვად ემორჩილებოდეს წინამდებარე შეთანხმების
მე-18 და მე-19 მუხლების და სახელმძღვანელოს შინაარს, და დაქვემდებარებული
მიმღების ხელშეკრულებაში შედიოდეს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-18 და მე-19
მუხლების
ვალდებულებები,
მათ
შორის
სახელმძღვანელოში
არსებული
პროცედურები კონტრაქტის გაფორმების შესახებ.

(გ) ძირითადი მიმღები ადასტურებს და ეთანხმება, რომ არ დაარღვევს წინამდებარე
ხელშეკრულებით ან კანონით, გათვალიწინებულ მოთხოვნებს. თუ გლობალური
ფონდი დაადგენს, თავისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, რომ ძირითადი
მიმღები არ დაემორჩილა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
მოთხოვნებს, კონტრაქტების გაფორმების, სახელმძღვანელოს, ან სახელმძღვანელოში
ნებისმიერ გაერთიანებულ დოკუმენტს, გლობალურ ფონდს შეუძლია, თავისი
ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, მიმართოს შემდეგ მოქმედებებს:
i. მოსთხოვოს ძირითად მიმღებს, დაუყოვნებლივ აუნაზღაუროს გლობალურ
ფონდს დახარჯული ან გამოყენებული თანხა, სრულად ან ნაწილობრივ,
რომელიც გამოყენებულია წინამდებარე ხელშეკრულების მუხლებსა ან
სახელმძღვანელოს მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ;
ii. მოსთხოვოს ძირითად მიმღებს, შეიძინოს ჯანდაცვის პროდუქტები
წინამდებარე
ხელშეკრულებით,
შემსყიდველი
აგენტისგან
ან
სხვა
მომწოდებლისგან, რომელიც მისაღებია გლობალური ფონდისთვის, და
პერიოდისთვის, რომელსაც გლობალური ფონდი ჩათვლის მიზანშეწონილად; და
iii. უზრუნველყოს გრანტის თანხების გამოყოფა გლობალური ფონდისთვის
მისაღები აგენტისა ან მიმწოდებლისთვის.
მუხლი 20. დაზღვევა და დანაკარგზე, ქურდობასა და დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა
(ა) დაზღვევა. ძირითადმა მიმღებმა, თუ შესაძლებელია, გონივრულ ფასად უნდა
უზრუნველყოს პროგრამით გათვალისწინებული აქტივების ყველა სარისკო ქონების
დაზღვევა და საერთო ყოვლისმომცველი პასუხისმგებლობის დაზღვევა კარგი
სახელის მქონე და სტაბილურ სადაზღვეო კომპანიებში. სადაზღვევო დაფარვა
უნდა შეესაბამებოდეს იმ
დაფარვას რომელიც აქვს შესადარის საქმიანობებში
ჩართულ მსგავს ორგანიზაციებს.
(ბ)
დაკარგვასა
ან
ქურდობაზე
პასუხისმგებლობა.
ძირითადი
მიმღები
ერთპიროვნულად იქნება პასუხისმგებელი გრანტის თანხებით შესყიდულ ყველა
და ნებისმიერი (მათ შორის დაქვემდებარებული მიმღებების მფლობელობაში
არსებული) საქონლის დაკარგვაზე ან ქურდობასა ან დაზიანებაზე, და ასეთი
დაკარგვის,
ქურდობის
ან დაზიანებისთანავე
უნდა
შეცვალოს
ასეთი
საქონელი თავისი ხარჯით წინამდებარე ხელშეკრულების მე-18 და მე-19
მუხლებში მითითებული შესყიდვის მოთხოვნების შესაბამისად. გარდა ამისა,
ძირითადი მიმღები ერთპიროვნულად უნდა იყოს პასუხისმგებლი ძირითადი
მიმღების ან ნებისმიერი
მისი
აგნეტის
ან
დაქვემდებარებული
მიმღებების მფლობელობაში არსებული ნებისმიერი თანხის დაკარგვაზე ან
ქურდობაზე და
არ
უნდა
მიმართოს დაკარგვასა
ან
ქურდობასთან
დაკავშირებით დასახმარებლად გლობალურ ფონდს.
მუხლი 21. ინტერესთა კონფლიქტი კორუფციასთან ბრძოლა; მიმწოდებელთა
ქცევის კოდექსი, მიმღებთა ქცევის კოდექსი.
(ა) ქცევის სტანდარტები. ძირითად მიმღებს უნდა ჰქონდეს შემუშავებული ქცევის
სტანდარტები, რომლითაც ის დაარეგულირებს ძირითად მიმღებთან ან

ნებისმიერ
მის
დაქვემდებარებულ
მიმღებთან
დაკავშირებული პირის
საქმინობას,
(მაგალითად, დირექტორები, თანამდებობის პირები, თანამშრომლები
აგენტები).
რომლებიც
მონაწილეობენ
კონტრაქტების, გრანტების ან სხვა
სარგებელის მართვაში გრანტის თანხებით გამოყენებით, იმის საგარანტიოდ, რომ
ასეთი პირები არ იქნებიან ჩართულს ქვემოთ (ბ)პარაგრაფში ჩამოთვლილ რომელიმე
საქმიანობებში.
(ბ) კორუფციის გარეშე. ძირითადმა მიმღებმა და მისი ზედამხედველობით არც
დაქვემდებარებულმა მიმღებმა ან ძირითად მიმღებთან ან დაქვემდებარებულ
მიმღებთან დაკავშირებულმა პირმა, არ უნდა:
i. მიიღოს მონაწილეობა კონტრაქტის გრანტის ან სხვა სარგებელის ან გრანტით
დაფინანსებული
გარიგების
შერჩევაში, მიღებაში ან ადმინისტრირებაში,
რომელშიც პირს, ამ პირის ოჯახის წევრს ან მის ბიზნეს
პარტნიორებს,
ან
ასეთი
პირის
მიერ არსებითად კონტროლირებად ორგანიზაციებს აქვთ
ფინანსური ინტერესი;
ii. მიიღოს მონაწილეობა გარიგებებში, რომლებშიც ჩართული არიან ის
ორგანიზაციები
ან
პირები,
რომელთანაც
აღნიშნული
პირი
აწარმოებს
მოლაპარაკებას
ან
აქვს
რაიმე
შეთანხმება
სავარაუდო
დასაქმებასთან
დაკავშირებით;
iii. პირდაპირ
ან
არაპირდაპირ
შესთავაზოს
ან
მიიღოს
დახმარებები,
მხარდაჭერა, საჩუქრები ან რაიმე სხვა ღირებული, რათა გავლენა მოახდინოს
იმ პირის ქმედებაზე, რომელიც ჩართულია შესყიდვის პროცესში ან კონტრაქტის
გაფორმებაში;
iv. არასწორად წარმოადგინოს ან გამოტოვოს ფაქტები, რათა გავლენა მოახდინოს
შესყიდვის პროცესზე ან კონტრაქტის გაფორმებაზე;
v. ჩაერთოს სქემაში ან ორ ან მეტ ტენდერში მონაწილეს შორის შეთანხმებაში
ისე, რომ ამის შესახებ არ იცოდეს ძირითადმა მიმღებმა ან დაქვემდებარებულმა
მიმღებმა, და რაც მიზნად ისახავს ხელოვნური, არაკონკურენტული სატენდერო
ფასების წარმოდგენას; ან
vi. მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერ სხვა საქმიანობაში, რომელიც არის ან შეიძლება
ჩაითვალოს არაკანონიერ ან კორუფციულ საქმიანობად, მასპინძელ ქვეყნაში.
(გ) გამჟღავნება. თუ ძირითადი მიმღებისთვის ცნობილი გახდა, რომ:
i. არსებობს ფაქტობრივი, აშკარა ან პოტენციური კონფლიქტი ძირითად
მიმღებთან, ნებისმიერ დაქვემდებარებულ მიმღებთან, CCM-თან, LFA- სთან
დაკავშირებული ნებისმიერი პირისა და გლობალური ფონდის ფინანსურ
ინტერებს შორის და ამ პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით ამ
პირის მოვალეობების შესახებ; ან
ii. ზემოთ (ბ) პარაგრაფში ჩამოთვლილი ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ,

ძირითადმა მიმღებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს გლობალურ ფონდ
სამგვარი ფაქტობრივი, აშკარა ან პოტენციური ინტერესტა კონფლიქტის
შესახებ,
(დ) მიმწოდებელთა ქცევის კოდექსი. ძირითადმა მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს,
რომ გლობალური ფონდის მიმწოდებლების ქცევის კოდექსს, რომელიც
პერიოდულად იცვლება („ქცევის კოდექსი“) გაეცნოს ტენდერში მონაწილე
მიმწოდებელი,
აგენტი,
შუამავალი,
კონსულტანტი
და კონტრაქტორი
(მიმწოდებლები)
ძირითადი
მიმღები
ადასტურებს
და თანხმდება,
რომ
ქცევის კოდექსის მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, რის შესახებაც
გადაწყვეტილებას მიიღებს გლობალური ფონდი თავისი შეხედულებისამებრ,
გლობალური
ფონდი
ინარჩუნებს უფლებას, არ დააფინანსოს ძირითად
მიმღებსა და მიმწოდებელს შორის კონტრაქტი
ან
მოითხოვოს
გრანტის
თანხების
უკნ
დაბრუნება
იმ შემთხვევაში, თუ თანხა უკვე გადაეხადა
მიმწოდებელს.
(ე) მიმღებთა ქცევის კოდექსი. ძირითადი მიმღები დაემორჩილება გლობალური
ფონდის მიმღებთა ქცევის კოდექსს, რომელიც პერიოდულად იცვლება და
ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე („მიმღებთა ქცევის კოდექსი“) და უზრუნველყოფს რომ
ქცევის კოდექსი ხელმისაწვდომია დაქვემდებარებული მიმღებებისთვისაც, მათ
შორით წერილობით, მათთან გრანტის ხელშეკრულების გაფორმებისას.
მუხლი 22. ლოგოს ან სავაჭრო ნიშნების გამოყენება
გლობალური ფონდის ლოგოს ან სავაჭრო ნიშნების გამოყენება. ძირითადმა მიმღებმა არ
უნდა გამოიყენოს, და უნდა მოსთხოვოს თავის
დაქვემდებარებულ მიმღებებს არ
გამოიყენონ გლობალური ფონდის ლოგო ან ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი, თუ ძირითადი
მიმღები და მისი დაქვემდებარებული მიმღებები შესაბამისად არ გააფორმებენ კანონიერ
ლიცენზიის ხელშეკრულებებს გლობალურ ფონდთან ასეთ გამოყენებასთნ დაკავშირებით.
მუხლი 23. სიახლე; ძირითადი მიმღების შეცვლა
თუ ნებისმიერ დროს ძირითადი მიმღები ან გლობალური ფონდი გადაწყვეტს, რომ
ძირითად მიმღებს არ შეუძლია ძირითადი მიმღების როლის შესრულება და
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
თავისი
მოვალეობების
შესრულება, ან თუ რაიმე მიზეზით გლობალურ ფონდს და ძირითად მიმღებს სურს თავისი
როგორც ძირითადი მიმღების ფუნქციები გადასცეს სხვა ორგანიზაციას, რომელსაც
შეუძლია
და
სურვილი აქვს თავის
თავზე აიღოს ასეთი პასუხისმგებლობები,
მაშინ
ასეთ
სხვა
ორგანიზაციას
(„ახალი
ძირითადი
მიმღები") შეუძლია
ამ
ხელშეკრულებაში ჩაანაცვლოს ძირითადი მიმღები. ასეთი ჩანაცვლება უნდა მოხდეს
ისეთი პირობებით, როგორც ამაზე შეთანხმდებიან გლობალური ფონდი და ახალი
ძირითადი მიმღები CCM-თან ერთად. ძირითადმა მიმღებმა უნდა ითანამშრომლოს
სრულად გლობალურ ფონდთან და CCM-სთან, ამ შეცვლასთან დაკავშირებით.

მუხლი 24. დამატებითი ძირითადი მიმღებები

გარდა ძირითადი მიმღებისა, გლობალურმა ფონდმა შესაძლოა პერიოდულად
გრანტები
გამოუყოს
სხვა
ორგანიზაციებს
მასპინძელ
ქვეყნაში
პროგრამების
განხორციელების მიზნით. ძირითადმა მიმღებმა უნდა ითანამშროლოს ასეთ სხვა
ორგანიზაციებთან გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული ყველა პროგრამით
გათვალისწინებული სარგებლის რეალიზაციისთვის.
მუხლი 25. შეტყობინებები
გლობალური ფონდისთვის ან ძირითადი მიმღებისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი
შეტყობინება,
მოთხოვნა,
დოკუმენტი,
ანგარიში
ან
სხვა
ინფორმაცია,
თუ
წინამდებარე
ხელშეკრულებაში
სხვაგვარად
არ
არის
მითითებული,
უნდა
გაეგზავნოს მეორე მხარის: (i) წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის
მე-15 ან მე-16 ნაწილებში მითითებულ უფლებამოსილ წარმომადგენელს; ან
(ii)
წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო ფურცლის მე-13 ან მე-14 ნაწილებში
მითითებულ გვარზე/მისამართზე. ყველა ასეთი დოკუმენტის ასლი უნდა გადაეცეს
CCM-ს. თუ გლობალურ ფონდს ინფორმაცია მიეწოდება LFA-ს საშუალებით, ძირითადმა
მიმღებმა უნდა გადასცეს ეს ინფორმაცია წინამდებარე ხელშეკრულების სატიტულო
ფურცლის
მე-12
ნაწილში
მითითებულ
პირს.
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.
მუხლი 26. შეწყვეტა; შეჩერება; ვალდებულების პერიოდის ამოწურვა
(ა) გლობალური ფონდის გადაწყვეტილება. გლობალურ ფონდს შეუძლია თავისი
შეხედულებისამებრ შეწყვიტოს ან შეაჩეროს წინამდებარე ხელშეკრულება
მთლიანად
ან
ნაწილობრივ
რაიმე
მიზეზით
ძირითადი
მიმღებისთვის
წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის საფუძველზე. ამ ხელშეკრულების
ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც არ შეწყდა ან შეჩერდა, ძალაში უნდა დარჩეს.
(ბ) პროცედურები შეწყვეტის, ან ვალდებულების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ.
წინამდებარე ხელშეკრულების რაიმე მიზეზით სრულად ან ნაწილობრივ შეწყვეტის ან
ვალდებულების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, ძირითადმა მიმღებმა, სხვა
პროცედურებთან ერთად, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს გლობალურმა ფონდმა:
i. დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნოს გლობალურ ფონდს ნებისმიერი გრანტის
თანხა, რომელიც არ დახარჯა ძირითადმა მიმღებმა და დაქვემდებარებულმა
მიმღებმა, შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის ან ვალდებულების
პერიოდის ამოწურვის თარიღისთვის (როგორც ეს შესაძლებელია), თუკი ამის
გაკეთებას მოითხოვს გლობალური ფონდი;
ii. მიაწოდოს გლობალურ
ფინანსური ანგარიში;

ფონდს

პროგრამის

საბოლოო

შემოწმებული

iii. მიაწოდოს გლობალურ ფონდს გრანტის თანხებით შესყიდული ყველა
აქტივის და დებიტორული დავალიანების ჩამონათვალი; და
iv. თუ გლობალური ფონდი მოითხოვს, წარმოადგინოს iii პარაგრაფში
მითითებული ყველა აქტივის და მომსახურების გამოყენების გეგმა

(მომზადებული CCM-თან ერთად) („პროგრამის დახურვის გეგმა“). დახურვის
გეგმა უნდა დაამტკიცოს გლობალურმა ფონდმა.
(გ) გადაცემა. ვალდებულების პერიოდის ამოწურვის ან წინამდებარე ხელშეკრულების
ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემდეგ, გლობალურ ფონდს შეუძლია, წინამდებარე
ხელშეკრულების
მე-18(ე)
მუხლის
შესაბამისად,
ნებისმიერი
პროგრამით
გათვალისწინებულ აქტივებზე უფლება გადასცეს გლობალურ ფონდს ან გლობალური
ფონდის მიერ დასახელებულ სხვა ორგანიზაციას.
მუხლი 27 თანხის დაბრუნება
წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი
დაცვის საშუალების არსებობის ან გამოყენების მიუხედავად, გლობალურმა ფონდმა
შესაძლოა მოსთხოვოს ძირითად მიმღებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს გლობალურ
ფონდს ნებისმიერ გრანტის თანხის გადახდა
იმ ვალუტაში,
რომლითაც
უნდა
მოსდეს მისი გადახდა ნებისმიერ ქვემოთ ჩამოთვლილ გარემოებაში:
(ა) წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდა ან შეჩერდა;
(ბ) ძირითადმა მიმღებმა
დებულება;

დაარღვია

წინამდებარე

ხელშეკრულების

რომელიმე

(გ) გლობალურმა ფონდმა გადაუხადა ძირითად მიმღებს თანხა შეცდომით; ან
(დ) ძირითადმა მიმღებმა არასწორად წარმოაჩინა წინამდებარე ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი.
მუხლი 28. გლობალური ფონდის პასუხისმგებლობის ლიმიტი
(ა) გლობალური ფონდი პასუხისმგებელი უნდა იყოს მხოლოდ
წინამდებარე
ხელშეკრულებაში ჩამოთვლილი ვალდებულებების შესრულებაზე. გარდა ამ
ვალდებულებებისა, გლობალური
ფონდს
არ
უნდა
ჰქონდეს
რაიმე
ვალდებულება CCM-ს (ან მისი ნებისმიერი წევრის), ძირითადი მიმღების,
დაქვემდებარებული მიმღებების, ნებისმიერი თანამშრომლის ან მისი ნებისმიერი
კონტრაქტორის ან ნებისმიერი სხვა პირის ან ორგანიზაციის წინაშე, წინამდებარე
ხელშეკრულებიდან ან პროგრამის განხორციელებიდან
გამომდინარე ნებისმიერ
ფინანსურ ან სხვა ვალდებულებაზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას პროგრამის
განხორციელების შედეგად, განხორციელების პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ
ძირითად მიმღებს.
(ბ) ძირითადი მიმღები ახორციელებს პროგრამას CCM-ს სახელით და არა
გლობალური ფონდის სახელით ეს ხელშეკრულება და გრანტი არ უნდა
ჩაითვალოს ხელმძღვანელსა და აგენტს შორის ურთიერთობის დამყარებად. ან
ერთობლივი საწარმოს მსგავს ურთიერთობად გლობალურ ფონდსა და ძირითად
მიმღებს ან პროგრამაში ჩართულ ნებისმიერ სხვა პირს
შორის. გლობალური
ფონდი არ იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, ნებისმიერი პირის ან საკუთრების
დანაკარგზე
ან
დაზიანებაზე,
რომელიც წარმოიქმნება პროგრამის შედეგად.
ძირითადმა მიმღებმა არცერთ გარემოებაში არ უნდა წარმოადგინოს თავი როგორც

გლობალური ფონდის აგენტმა, და ყველა სიფრთხილის ზომა უნდა მიიღოს
ნებისმიერი
ასეთი
ურთიერთობის არსებობის შესახებ ვარაუდის თავიდან
ასაცილებლად.
მუხლი 29. კომპენსაცია
ძირითადმა მიმღებმა უნდა დაიცვას გლობალური ფონდი, მისი დირექტორები,
თანამდებობის პირები და თანამშრომლები, გლობალური ფონდის ნებისმიერი აგენტი და
კონტრაქტორი (i) გლობალური ფონდის, მისი თანამდებობის პირების და თანამშრომლების
ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან და (ii) ყველა და ნებისმიერი სარჩელისგან,
პრეტენზიისგან, ვალდებულებისაგან (მათ შორის ხარჯები, გადახდები და ადვოკატის
ჰონორარი), სასამართლო პროცესისგან, ზიანისგან, დანახარჯისგან და ნებისმიერი სხვა
ვალდებულებისგან, რომელიც შესაძლოა შეეხოს გლობალურ ფონდს ან რომელიც
შეიძლება დაიწყოს გლობალური
ფონდის,
მისი
თანამდებობის
პირების
და
თანამშრომლების წინააღმდეგ (და გადაუხადოს მათ აღნიშნულთან დაკავშირებული
კომპენსაცია), რომელიც წარმოიქმნა ძირითადი მიმღების და მისი აგენტების,
თანამშრომლების,
დაქვემდებარებული
მიმღებების,
უფლებამონაცვლეების,
ან
სამართალმემკვიდრეების
ქმედებების
ან
უმოქმედობის
შედეგად,
რაზეც
პასუხისმგებლობა ეკისრება ძირითად მიმღებს.
მუხლი 30. განხორციელების დოკუმენტები
იმისთვის,
რომ
დაეხმაროს
ძირითად
მიმღებს,
წინამდებარე
ხელშეკრულების
განხორციელებაში,
გლობალურმა
ფონდმა
პერიოდულად
უნდა
მოამზადოს
განხორციელების დოკუმენტები, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება წინამდებარე
ხელშეკრულებაში მითითებული საკითხების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და
სახელმძღვანელო მითითებები.
მუხლი 31. მოდიფიკაცია ან შესწორება
წინამდებარე ხელშეკრულების არცერთი მოდიფიკაცია კანონიერი არ იქნება, თუ ის არ
გაფორმდება წერილობით და მას ხელს არ მოაწერს გლობალური ფონდის უფლებამოსილი
წარმომადგენელი
და
ძირითადი
მიმღების
უფლებამოსილი წარმომადგენელი.
წინამდებარე
ხელშეკრულების
პირობების
ნებისმიერი ცვლილება უნდა მოხდეს
განხორცილების დოკუმენტებში, რომელსაც ხელს მოაწერენ წინამდებარე ხელშეკრულების
მხარეები.
მუხლი 32. ინფორმაციის გავრცელება
ძირითად
მიმღებს
ესმის,
რომ
გლობალური
ფონდი
ინარჩუნებს
უფლებას,
თავისუფლად გამოაქვეყნოს ან გაავრცელოს ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად
მიღებული ინფორმაცია.
მუხლი 33. საშუალებებზე უარის თქმის არარსებობა
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
რომელიმე
უფლების
ან
საშუალების დაგვიანებით გამოყენება არ ნიშნავს ასეთ უფლებაზე ან საშუალებაბე უარის
თქმას.

მუხლი 34. სამართალმემკვიდრეები და უფლებამონაცვლეები
წინამდებარე ხელშეკრულება შესასრულებლად სავალდებულოა ძირითადი მიმღების
სამართალმემკვიდრეებისა
და უფლებამონაცვლეებისთვის
და
ხელშეკრულებაში
ნაგულისხმევი იქნება ძირითადი მიმღების სამართალმკვიდრეები და უფლებამონაცველები,
თუმცა წინამდებრე ხელშეკრულების არცერთი დებულება არ დაუშვებს რაიმე გადაცემას
გლობალური ფონდის წინასწარი წერილობითი დასტურის გარეშე.
მუხლი 35. არბიტრაჟი
ნებისმიერი
დავა,
უთანხმოება
ან
პრეტენზია,
რომელიც
წარმოიქმნება
წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ან მის დარღვევასთან, შეწყვეტასა
ან ქმედუნარიანობასთან დაკავშირებით, უნდა გადაწყდეს არბიტრაჟის საშუალებით, ამჟამად
მოქმედი საერთაშორისო სავაჭრო კანონის გაეროს კომისიის (UNCITRAL) საარბიტრაჟო
წესების შესაბამისად. გლობალური ფონდი და ძირითადი მიმღები
თანახმა
არიან,
შეასრულონ
არბიტრაჟის
მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები, როგორც ასეთი დავის,
უთანხმოების ან პრეტენზიის საბოლოო გადაწყვეტილება.
არბიტრის
დანიშვნაზე
პასუხისმგებლი
ორგანო
უნდა იყოს არბიტრაჟის
სართაშორისო
სასამართლოს
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა. არბიტრების რაოდენობა უნდა იყოს სამი. არბიტრაჟის
ადგილი უნდა იყოს ჟენევა, შვეიცარია. საარბიტრაჟო პროცესზე გამოყენებული იქნება
ინგლისური ენა.
მუხლი 36. მოქმედი კანონმდებლობა.
მოქმედი ხელშეკრულება უნდა დარეგულირდეს UNIDROIT პრინციპებით (2004).
მუხლი 37. მთლიანი ხელშეკრულება
წინამდებარე ხელშეკრულება და ნებისმიერი მისი დანართი წარმოადგენს მხარეებს შორის
გაფორმებულ მთლიან ხელშეკრულებას და მასში წარმოდგენილია ამ ხელშეკრულების
საგანთან დაკავშირებით მხარეებს შორის შეთანხმებული ყველა პირობა და დებულება;
ის აჩერებს მხარეებს შორის არსებულ ყველა ადრინდელ სიტყვიერ თუ წერილობით
შეთანხმებას, მოლაპარაკებას ან დისკუსიას. წინამდებარე ხელშეკრულების მთავარ საგანთან
დაკავშირებით, მხარეებს შორის არ არსებობს რაიმე სიტყვიერი ან წერილობით
გამოხატული
ან
ნაგულისხმევი პირობა გარდა იმისა, რომლებიც მითითებულია
წინამდებარე ხელშეკრულებაში და მის დანართებში.
მუხლი 38. ძალაში შესვლის თარიღი
წინამდებარე ხელშეკრულება მომზადდა ორ ორიგინალ ეგზემპლარად და ძალაში შევა
ძირითადი მიმღებისა და გლობალური ფონდის მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან,
რომლებიც მოქმედებენ წინამდებარე ხელშეკრულების სატუტულო ფურცლის მე-15 და
მე-16 ნაწილებში მითითებული მათი სათანადოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების
საშუალებით.
მუხლი 39. შენარჩუნებული დებულებები

(ა) ყველა შეთანხმება, ხელშეკრულება, განცხადება და გარანტია, რომელსაც წარმოადგენს
ძირითადი მიმღები წინამდებარე ხელშეკრულებაში უნდა ჩაითვალოს გლობალური
ფონდისთვის საიმედოდ
და
შენარჩუნდეს წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების
დროს, გლობალური ფონდის ან მისი სახელით განხორციელებული ნებისმიერი გამოძიების
მიუხედავად, და იმის მიუხედვად რომ გლობალურ ფონდს შესაძლოა ჰქონდეს
ინფორმაცია ვალდებულების პერიოდში ნებისმიერი არასწორი ქმედების, განცხადების ან
გარანტიის შესახებ, და ძალაში დარჩება ვალდებულების პერიოდის დასრულებამდე.
(ბ) მე-6
მუხლის (ძირითადი
მიმღების შეთანხმებები),
მე-8
მუხლის (ფონდის
ადგილობრივი აგენტი) მე-9 მუხლის (გრანტის თანხების მართვა)
მე-13 მუხლის
(აუდიტი და ჩანაწერები) (ა), (ვ) და (ზ) პარაგრაფების, მე-15 მუხლის (პროგრამის
მიმდინარეობის ანგარიშები) (გ) პარაგრაფის, მე-17 მუხლის (გლობალური ფონდის მიერ
შეფასება) მე-18 მუხლის (საქონლის და მომსახურებების კონტრაქტები), მე-19 მუხლის
(ფარმაცევტული და სხვა ჯანდაცვის
პროდუქტები),
21-ე
მუხლის
(ინტერესთა
კონფლიქტი კორუფციასთან ბრძოლა), 27-ე მუხლის (თანხის დაბრუნება), 28-ე მუხლის
(გლობალური ფონდის ვალდებულების შეზღუდვა) და 29-ე მუხლის (კომპენსაცია)
დებულებები
ძალაში დარჩება, ვალდებულების პერიოდის ამოწურვის ან წინამდებრე
ხელშეკრულების შეწყვეტის მიუხედავად.
მუხლი 40. ეგზემპლარები
წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება გაფორმდეს ერთ ან მეტ
რომელთაგან ყველა ერთად წარმოადგენს ერთსა და იმავე ხელშეკრულებას.

ეგზემპლარად

მუხლი 41. პრივილეგიები და იმუნიტეტი
წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული არც ერთი დებულება არ შეიძლება
ჩაითვალოს გლობალური ფონდისთვის მინიჭებულ პრივილიგიებსა ან
იმუნიტეტზე
გამოხატულ
ან
ნაგულისხმევ უარის თქმად (i) საერთაშორისო კანონმდებლობის
შესაბამისად,
მათ
შორის
საერთშორისო ჩვეულებრივი სამართლის, ნებისმიერი
საერთაშორისო კონვენციის ან ხელშეკრულების შესაბამისად, (ii) ნებისმიერი ქვეყნის
კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის, და არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო
ორგანიზაციების
იმუნიზაციების
შესახებ
კანონის (22
შეერთებული შტატების კოდექსი 288) შესაბამისად, ან (iii), გლობალურ ფონდსა და
შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის გაფორმებული 2004 წლის 13 დეკემბრით
დათარიღებული მთავარი ხელშეკრულების შესაბამისად.
ძირითადმა მიმღებმა გლობალური ფონდის მოთხოვნისთანავე, ყველა ღონე უნდა
იხმაროს. რათა უზრუნველყოს მიმღები ქვეყნის მიერ გლობალური ფონდის, როგორც
ისეთი უწყების აღიარება, რომლებსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვეულებრივ
ანიჭებენ პრივილეგიებს და იმუნიტეტს.
მუხლი 42. მინდობილი პირი
გლობალურმა ფონდმა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკმა
(„მსოფლიო ბანკი“) გააფორმეს ხელშეკრულება, რომლითაც მსოფლიო ბანკი თანახმაა,
შექმნას
გლობალური
ფონდისთვის
მინდობით მართვადი
ფონდი,
შიდსთან,
ტუბერკულოზთან
და
მალარიასთან
საბრძოლველად („სატრასტო ფონდი“)
და

შეასრულოს მინდობით მართვადი ფონდის მინდობილი მესაკუთრის („მინდობილი
მესაკუთრე“) მომსახურება.
ძირითადი მიმღებისთვის მიწოდებული გრანტის თანხები
გადახდილი
იქნება
მინდობით მართვადი ფონდიდან. წინამდებარე ხელშეკრულების
შესაბამისად
განსაზღვრული
გლობალური
ფონდის
ყველა
ვალდებულება
წარმოადგენს გლობალური ფონდის ვალდებულებებს და მსოფლიო ბანკს არ აქვს პირადი
პასუხისმგებლობა, წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, გლობალური ფონდის
ვალდებულებებზე.
მუხლი 43. აბრევიატურები
წინამდებარე
ხელშეკრულებაში
გამოსაყენებლად
(მათ
შორის
პროგრამის
განხორციელების
აღწერაში
და წინამდებარე
ხელშეკრულების
ნებისმიერ
სხვა
დანართში),
ქვემოთ
წარმოდგენილ
აბრევიატურებს
აქვთ
მათ
გასწვრივ
მითითებული მნიშვნელობები:
აბრევიატურა

მნიშვნელობა

ACT

Artemisinin-based
Combination
Therapy
Acquired
immune
deficiency
syndrome
Antenatal Clinic
Antiretroviral therapy
Antiretroviral
Behavioral change communication
Behavior Surveillance Survey
Community-based organization
Community Home Based Care
Country Coordinating Mechanism
Country response information
system
Commercial sex worker
Counseling and testing
Dichlorodiphenyltrichloroethane
United Kingdom Department for
International Development
Demographic and Health Surveys
Directly Observed Treatment,
Short Course
Drug resistance surveillance
Drug susceptibility testing
Faith-based organization
Essential Medicines List
Expert Review Panel
Green Light Committee
Good Manufacturing Practices
German Technical Cooperation
Highly active antiretroviral therapy
Health care worker
Human development index
Health Information System
Human Immunodeficiency Virus

AIDS
ANC
ART
ARV
BCC
BSS
CBO
CHBC
CCM
CRIS
CSW
CT
DDT
DFID
DHS
DOTS
DRS
DST
FBO
EML
ERP
GLC
GMP
GTZ
HAART
HCW
HDI
HIS
HIV

HMIS
ICH

IDU
IEC
IPT
IRS
ITN
KAP
LFA
LLITN
MDG
MDR-TB
M&E
MERG
MICS
MoH
MSM
NAC
NAP
NDRA
NGO
NMCP
NTP
OI
OVC
PAHO
PHC
PEP
PIC/S
PMTCT
PLWHA
PPTCT
PR
PSM
RBM
RCM
RDTs
SR
STD
STG

Health Management Information
System
International
Conference
on
Harmonization
of
Technical
Requirements for the Registration
of Pharmaceuticals for Human Use
Injecting drug user
Information
education
and
communication
Intermittent preventive treatment
Indoor residual spraying
Insecticide-treated net
Knowledge, Attitudes and Practices
survey
Local Fund Agent
Long-lasting insecticide treated net
United
Nations
Millennium
Development Goals
Multi-drug resistant tuberculosis
Monitoring and Evaluation
Monitoring
and
Evaluation
Reference Group
Multi indicator cluster surveys
Ministry of Health
Men who have sex with men
National AIDS Committee
National AIDS Programme
National
Drug
Regulatory
Authority
Non-governmental organization
National malaria control program
National
tuberculosis
control
program
Opportunistic infection
Orphans and children made
vulnerable by AIDS
Pan American Health Organization
Primary Health Care
Post-Exposure Prophylaxis
Pharmaceutical
Inspection
Cooperation Scheme
Prevention of Mother to Child
Transmission
Persons living with HIV/AIDS
Prevention of Parent to Child
Transmission
Principal Recipient
Procurement
and
Supply
Management
Roll Back Malaria
Regional Coordinating Mechanism
Rapid Diagnostic Tests
Sub-recipient
Sexually transmitted disease
Standard Treatment Guidelines

STI
TB
UNAIDS
UNCITRAL
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNGASS
UNICEF
UNIDROIT
USAID
VCT
WHO
WHOPES

Sexually transmitted infection
Tuberculosis
Joint United Nations Programme
on HIV/AIDS
United Nations Commission on
International Trade Law
United
Nations
Development
Programme
United
Nations
Educational
Scientific
and
Cultural
Organization
United Nations Population Fund
United Nations General Assembly
Special Session
United Nations Children’s Fund
International Institute for the
Unification of Private Law
United
States
Agency
for
International Development
Voluntary counseling and testing
World Health Organization
WHO Pesticide Evaluation Scheme

jerovnad vflob qarTul da inglisur enebs da pasuxs vageb Targmanis sisworeze.
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