
საქართველოს თავდაცვის  მინისტრის

ბრძანება N MOD 4 16 00000968

2016 წლის  01 ნოემბერი  ქ.თბილისი

საქართველოს  თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო პირთა

კვალიფიკაციის  შეფასებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების

შესახებ

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების

შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №297 დადგენილებით

დამტკიცებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის მე-3

პუნქტის ,,ე” და ,,უ’’ ქვეპუნქტების საფუძველზე ,

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო პირთა კვალიფიკაციის შეფასების

მიზნით,

 ვბრძანებ:

1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში 2016 წლის 3 ნოემბრიდან 2016 წლის 10

დეკემბრამდე განხორციელდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო

პირთა კვალიფიკაციის შეფასება (შემდეგ - სამოქალაქო პირთა შეფასება).

2. სამოქალაქო პირთა შეფასების მიზნით, შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით :

ა)  კომისიის თავმჯდომარე - საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნუკრი

გელაშვილი;

ბ)  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეები :

ბ.ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი

მოადგილე , პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა;

ბ.ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის

მოვალეობის შემსრულებელი ზვიად ოქროპირიძე ;

           ბრძანება N MOD 6 16 00001040   05.12.2016  ძალაშია 2016 წლის 22 ნოემბრიდან;

გ) კომისიის წევრები: 

გ.ა) გენერალური ინსპექციის უფროსი;

გ.ბ) ამოღებულია.

           ბრძანება N MOD 6 16 00001040   05.12.2016  ძალაშია 2016 წლის 22 ნოემბრიდან;

გ.გ) ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების

დეპარტამენტის უფროსი;

გ.დ) ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

გ.ე) სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

გ.ვ) წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდალი;

გ.ზ) ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდალი;

გ.თ) სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდალი;

გ.ი) სახმელეთო ჯარების დასავლეთ  სარდალი;



გ.კ) სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი;

გ.ლ) J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი.

გ.მ) ეროვნული გვარდიის უფროსი;

         ბრძანება N MOD 1 16 00000992   15.11.2016 ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში, მის ფუნქცია-მოვალეობებს  კომისიის

თავმჯდომარესთან შეთანხმებით შეასრულებს კომისიის თავმჯდომარის ერთ-ერთი

მოადგილე . 

         ბრძანება N MOD 6 16 00001040   05.12.2016  ძალაშია 2016 წლის 22 ნოემბრიდან;

4. კომისიის მდივნის ფუნქციის განხორციელება დაევალოს საქართველოს თავდაცვის

სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების

დეპარტამენტის წარმომადგენელს .

5. კომისია უფლებამოსილია :

ა) საჭიროების  შემთხვევაში   შექმნას ქვეკომისიები (შემდეგ-ქვეკომისიები );

ბ) 2016 წლის 10 ნოემბრამდე განსაზღვროს შესაფასებელ სამოქალაქო პირთა

რაოდენობა მათი ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების მიხედვით;

გ) განსაზღვროს კომისიის/ქვეკომისიების სამუშაო განრიგი და სამოქალაქო პირთა

შეფასების გეგმა-გრაფიკი;

დ) განსაზღვროს სამოქალაქო პირთა შეფასების ორგანიზებასთან დაკავშირებული სხვა

საჭირო საკითხები.

6. კომისიამ/ქვეკომისიებმა უზრუნველყონ სამოქალაქო პირთა შეფასება გასაუბრების

გზით და შეფასება განახორციელონ შემდეგი კვალიფიკაციის დონის მიხედვით:

მაღალი, საშუალო ან დაბალი.

7. კომისიამ/ქვეკომისიებმა სამოქალაქო პირთა შეფასებისას გაითვალისწინონ

დაკავებული თანამდებობისათვის განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობები.

       ბრძანება N MOD 1 16 00000992   15.11.2016  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

8. კომისია/ქვეკომისიები გადაწყვეტილებას იღებენ დამსწრე წევრთა ხმების

უმრავლესობით , ხოლო ხმათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში , გადამწყვეტია

კომისიის თავმჯდომარის ხმა.

9. კომისიის/ქვეკომისიების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები გაფორმდეს ოქმის

სახით.

10. ამ ბრძანების მიზნებისათვის , საჭიროებიდან გამომდინარე , შესაბამის პირთა

მივლინება განხორციელდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დადგენილი

წესის შესაბამისად .

11. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მინისტრი                                       ლევან იზორია


