
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება N MOD 9 16 00000459

2016 წლის 23 მაისი  ქ.თბილისი

სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

„სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს

თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 12 აპრილის N23 ბრძანებით დამტკიცებული

დანართი №5-ის (სადისციპლინო საბჭოს რაოდენობა, ტერიტორიული განსჯადობა და

შემადგენლობა) მე-3 მუხლის საფუძველზე , სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობის

განსაზღვრის მიზნით,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1)  სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგი სახით:

ა) პოლკოვნიკი ნოდარ მაისურაძე - საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური

შტაბის J-7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტის

საბრძოლო მომზადების სამმართველოს უფროსი  - საბჭოს თავმჯდომარე;

ბ) მთავარი სერჟანტი შალვა მთვარელიშვილი -  საქართველოს ძალების

აღმოსავლეთის სარდლობის მთავარი სერჟანტი;

გ) რატი გელბახიანი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული

დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს მთავარი

სპეციალისტი;

დ) შოთა შერმადინი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური

რესურსების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების პოლიტიკის სამმართველოს

სამოქალაქო პერსონალის პოლიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი .

ბრძანება N MOD 0 16 00000892   29.09.2016 ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 6 16 00000915  30.09.2016  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 7 16 00001050   08.12.2016  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 2 17 00000064   24.01.2017  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება  N MOD 9 17 00000502  26.06.2017   ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 7 17 00000807    27.09.2017  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 8 18 00000113   16.02.2018  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 2 18 00000496   18.06.2018 ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და

ვრცელდება 2018 წლის 1 ივნისიდან; 

ბრძანება N MOD 9 18 00000619   03.08.2018  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და

ვრცელდება 2018 წლის 26 ივნისიდან;

ბრძანება N MOD 9 18 00000781   09.10.2018  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N  MOD 9 18 00000790   17.10.2018  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება   MOD 9 18 00000880      21.11.2018  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;  



ბრძანება N MOD 7 19 00000148   28.02.2019  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 9 20 00000012   15.01.2020   ძალაშია ხელმოწერის დღიდან ;

ბრძანება N  MOD 7 20 00000272  27.03.2020 ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

ბრძანება N MOD 0 21 00000067  15.02.2021  ძალაშია  ხელმოწერის დღიდან;

2.  სადისციპლინო საბჭოს მდივნის ფუნქციის განხორციელება დაევალოს საქართველოს

შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის მიერ

განსაზღვრულ პირს.

ბრძანება N   MOD 7 18 00000419   31.05.2018  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და

ვრცელდება 2018 წლის პირველი ივნისიდან;

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მინისტრი                                  თინათინ ხიდაშელი


