
დანართი №1 
 

ID ორგანიზაციების სახელწოდება 

1 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

2 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 

3 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

4 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 

5 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

6 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 

7 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

8 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

9 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

10 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

11 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

12 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

13 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 
სამინისტრო 

14 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

15 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 

16 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

17 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

18 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

19 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში 

20 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

21 საქართველოს პარლამენტი 

22 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

24 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო 

25 სსიპ – საქართველოს ეროვნული ბანკი 

26 სსიპ – ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 

27 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 

28 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახური 

29 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

30 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

31 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“ 

32 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 

33 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 

34 სსიპ - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისია 

35 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 

36 სსიპ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

37 სსიპ - საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტო 

38 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 

39 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

40 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 
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41 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

42 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

43 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 

44 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 

45 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

46 ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 

47 ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

48 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 

49 ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის  ცენტრი 

50 გიორგი ელიავას სახელობის  ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 

51 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 

52 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

53 გარემოს ეროვნული სააგენტო 

54 ეროვნული სატყეო სააგენტო 

55 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 

56 ეროვნული საშენი მეურნეობა 

57 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 

58 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

59 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 

60 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი 

61 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია  

62 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 

63 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 

64 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 

65 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 

66 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 

67 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 

68 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 

69 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 

70 საქართველოს პროკურატურა 

71 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

72 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 

73 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 

74 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

75 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 

76 საქართველოს ეროვნული არქივი 

77 აღსრულების ეროვნული ბიურო 

78 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 

79 სმართ ლოჯიქი 

80 იუსტიციის სახლი 

81 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 

82 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 

83 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 
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84 ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 

85 სურსათის ეროვნული სააგენტო 

86 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 

87 ღვინის ეროვნული სააგენტო 

88 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 

89 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

90 შემოსავლების სამსახური 

91 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

92 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 

93 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

94 სახაზინო სამსახური 

95 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური  

96 სოციალური მომსახურების სააგენტო 

97 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 

98 
ლ საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი 

99 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდი  

100 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 

101 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 

102 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 

103 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება -
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

104 
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული  
მოწყობის რეფორმის ცენტრი 

105 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 

106 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

107 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული  ცენტრი 

108 საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 

109 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 

110 ქართული  სპორტის  მუზეუმი 

111 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

112 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

113 საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 

114 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 

115 დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 

116 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 

117 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 

118 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (დეპარტამენტი) 

119  „112“ (დეპარტამენტი) 

120 საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 

121 გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 

122 გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 
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123 დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 

124 კიბერუსაფრთხოების ბიურო 

125 სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ 

126 თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 

127 საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 

128 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ თელავში 

129 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში  

130 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - ამბროლაურის, ლენტეხის , ონის, 

ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ამბროლაურში 

131 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის  მუნიციპალიტეტებში, თვითმმართველ ქალაქ 

ფოთსა და თვითმმართველ ქალაქ ზუგდიდში 

132 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 

ახალციხეში 

133 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებისა და  თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 

134 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ გორში 

135 აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

136 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

137 ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

138 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

139 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

140 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

141 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

142 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

143 ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

144 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

145 ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

146 ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

147 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

148 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

149 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

150 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

151 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა   

152 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

153 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

154 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

155 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

156 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო 

157 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

158 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
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159 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

160 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

161 გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

162 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

163 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

164 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

165 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

166 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

167 დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

168 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

169 დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

170 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

171 ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

172 ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

173 ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

174 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

175 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

176 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

177 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

178 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

179 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  გამგეობა  

180 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო 

181 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

182 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

183 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

184 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

185 თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

186 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

187 თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა   

188 თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

189 კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

190 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

191 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

192 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

193 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

194 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

195 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

196 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

197 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

198 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

199 მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

200 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

201 მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

202 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
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203 მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

204 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

205 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

206 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

207 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა 

208 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

209 ონის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა 

210 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

211 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

212 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

213 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

214 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

215 საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

216 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

217 სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

218 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

219 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

220 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

221 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

222 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

223 ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

224 ქარელის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო 

225 ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

226 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

227 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

228 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

229 ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

230 ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

231 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

232 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

233 ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

234 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

235 შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

236 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

237 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

238 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

239 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

240 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

241 ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

242 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

243 წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

244 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

245 წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

246 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
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247 წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

248 წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

249 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

250 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

251 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

252 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

253 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა  

254 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო 

255 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

256 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

257 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

258 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

259 ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

260 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

261 ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

262 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

263 ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

264 ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

265 ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია  

266 ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

267 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 

268 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

269 ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია  

270 ქ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

271 ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 

272 ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

273 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  

274 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

275 ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერია  

276 ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

277 ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

278 ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

279 ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია  

280 ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

281 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია  

282 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

283 ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 

284 ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

285 ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია  

286 ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

287 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

288 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

289 სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 

290 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 
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291 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

292 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

293 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 

294 თბილისის საქალაქო სასამართლო 

295 ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 

296 რუსთავის საქალაქო სასამართლო 

297 ფოთის საქალაქო სასამართლო 

298 ბათუმის საქალაქო სასამართლო 

299 ამბროლაურის რაიონულ სასამართლო 

300 ახალქალაქის რაიონულ სასამართლო 

301 ახალციხის რაიონულ სასამართლო 

302 ბოლნისის რაიონულ სასამართლო 

303 გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლო 

304 გორის რაიონულ სასამართლო 

305 გურჯაანის რაიონულ სასამართლო 

306 ზესტაფონის რაიონულ სასამართლო 

307 ზუგდიდის რაიონულ სასამართლო 

308 თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლო 

309 თელავის რაიონულ სასამართლო 

310 მცხეთის რაიონულ სასამართლო 

311 ოზურგეთის რაიონულ სასამართლო 

312 სამტრედიის რაიონულ სასამართლო 

313 საჩხერის რაიონულ სასამართლო 

314 სენაკის რაიონულ სასამართლო 

315 სიღნაღის რაიონულ სასამართლო 

316 სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლო 

317 ცაგერის რაიონულ სასამართლო 

318 ხაშურის რაიონულ სასამართლო 

319 ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლო 

320 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 

321 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

322 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

323 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

324 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

325 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი  რესურსების სამმართველოს  

326 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 

327 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო 

სამმართველოს 

328 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო 

გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 

329 
აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტს 

330 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 

331 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 
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332 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

333 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტრო 

334 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის  სამინისტრო 

335 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი  

336 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტი 

337 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 

338 
ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის 

აპარატი 

339 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველო 

340 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი  

341 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება - სატყეო სამმართველო  

342 აღმოსავლეთ საქართველოში  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობა 

343 
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 

344 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობა 

345 ზემო აფხაზეთში - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 
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დანართი №2 
 

ID ორგანიზაციების სახეები 

1.  აღმასრულებელი  

2.  სასამართლო  

3.  საკანონმდებლო 

4.  თვითმმართველობა 

5.  ავტონომიური რესპუბლიკის ორგანო 

6.  სახელმწიფო ზედამხედველობა და კონტროლი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

7.  სახელმწიფო თავდაცვა  

8.   სხვა 
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დანართი №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   შენიშვნა: სხვა სახელმწიფო დაწესებულებები მოიცავს იმ დაწესებულებებს, რომლებიც არ შედის 
მოცემულ ჩამონათვალში. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID ორგანიზაციის ფორმები 
 

1.  მთავრობის ადმინისტრაცია 

2.  პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

3.  პარლამენტი 

4.  სამინისტრო 

5.  სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

6.  საქვეუწყებო დაწესებულება 

7.  ტერიტორიული ორგანო 

8.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
(დაქვემდებარებული) 

9.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
(დამოუკიდებელი) 

10.  სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია 

11.  საკონსტიტუციო სასამართლო 

12.  უზენაესი სასამართლო 

13.  სააპელაციო სასამართლო 

14.  საქალაქო სასამართლო 

15.  რაიონული სასამართლო 

16.  საარჩევნო ადმინისტრაცია 

17.  რაიონის გამგეობა 

18.  რაიონის საკრებულო 

19.  თვითმმართველი ქალაქის მერია 

20.  თვითმმართველი ქალაქის საკრებულო 

21.  ააიპ 

22.  სახელმწიფო შპს 

23.  სხვა სახელმწიფო დაწესებულებები 



 

11 

 

დანართი  №4 
 

ID ქვეყნების სია სახელწოდება 

1.  Afghanistan ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა 

2.  Albania ალბანეთის რესპუბლიკა 

3.  Algeria 
ალჟირის სახალხო დემოკრატიული 
რესპუბლიკა 

4.  Andorra ანდორის სამთავრო 

5.  Angola ანგოლის რესპუბლიკა 

6.  Antigua and Barbuda ანტიგუა და ბარბუდა 

7.  Argentina არგენტინის რესპუბლიკა 

8.  Armenia სომხეთის რესპუბლიკა 

9.  Australia ავსტრალიის თანამეგობრობა 

10.  Austria ავსტრიის რესპუბლიკა 

11.  Azerbaijan აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 

12.  Bahamas ბაჰამის თანამეგობრობა 

13.  Bahrain ბაჰრეინის სამეფო 

14.  Bangladesh ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკა 

15.  Barbados ბარბადოსი 

16.  Belarus ბელარუსის რესპუბლიკა 

17.  Belgium ბელგიის სამეფო 

18.  Belize ბელიზი 

19.  Benin ბენინის რესპუბლიკა 

20.  Bhutan ბუტანის სამეფო 

21.  Bolivia, Plurinational State of ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფო 

22.  Bos№ia and Herzegovina ბოსნია და ჰერცეგოვინა 

23.  Botswana ბოტსვანას რესპუბლიკა 

24.  Brazil ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა 

25.  Brunei Darussalam ბრუნეი-დარუსალამი 

26.  Bulgaria ბულგარეთის რესპუბლიკა 

27.  Burkina Faso ბურკინა ფასო 

http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Albania
http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
http://en.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://en.wikipedia.org/wiki/Angola
http://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_and_Barbuda
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bahamas
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Belize
http://en.wikipedia.org/wiki/Benin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei
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28.  Burundi ბურუნდის რესპუბლიკა 

29.  Cambodia კამბოჯის სამეფო 

30.  Cameroon კამერუნის რესპუბლიკა 

31.  Canada კანადა 

32.  Cape Verde კაბო ვერდეს რესპუბლიკა 

33.  Central African Republic ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 

34.  Chad ჩადის რესპუბლიკა 

35.  Chile ჩილეს რესპუბლიკა 

36.  China ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

37.  Colombia კოლუმბიის რესპუბლიკა 

38.  Comoros კომორის გაერთიანება 

39.  Congo კონგოს რესპუბლიკა 

40.  
Congo, the Democratic Republic 

of the 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

41.  Costa Rica კოსტა-რიკის რესპუბლიკა 

42.  Côte d'Ivoire კოტ-დივუარის რესპუბლიკა 

43.  Croatia ხორვატიის რესპუბლიკა 

44.  Cuba კუბის რესპუბლიკა 

45.  Cyprus კვიპროსის რესპუბლიკა 

46.  Czech Republic ჩეხეთის რესპუბლიკა 

47.  Denmark დანიის სამეფო 

48.  Djibouti ჯიბუტის რესპუბლიკა 

49.  Dominica დომინიკის თანამეგობრობა 

50.  Dominican Republic დომინიკელთა რესპუბლიკა 

51.  Ecuador ეკვადორის რესპუბლიკა 

52.  Egypt ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა 

53.  El Salvador ელ-სალვადორის რესპუბლიკა 

54.  Equatorial Guinea ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკა 

55.  Eritrea ერიტრეის სახელმწიფო 

56.  Estonia ესტონეთის რესპუბლიკა 
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57.  Ethiopia 
ეთიოპიის ფედერაციულ- დემოკრატიული 
რესპუბლიკა 

58.  Fiji ფიჯის რესპუბლიკა 

59.  Finland ფინეთის რესპუბლიკა 

60.  France საფრანგეთის რესპუბლიკა 

61.  Gabon გაბონის რესპუბლიკა 

62.  Gambia გამბიის რესპუბლიკა 

63.  Georgia საქართველო 

64.  Germany გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 

65.  Ghana განას რესპუბლიკა 

66.  Greece საბერძნეთის რესპუბლიკა 

67.  Guatemala გვატემალის რესპუბლიკა 

68.  Guinea გვინეის რესპუბლიკა 

69.  Guinea-Bissau გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკა 

70.  Guyana კოოპერატიული გაიანას რესპუბლიკა 

71.  Haiti ჰაიტის რესპუბლიკა 

72.  Holy See (Vatican City State) წმინდა საყდარი (ვატიკანი) 

73.  Honduras ჰონდურასის რესპუბლიკა 

74.  Hungary უნგრეთის რესპუბლიკა 

75.  Iceland ისლანდიის რესპუბლიკა 

76.  India ინდოეთის რესპუბლიკა 

77.  Indonesia ინდონეზიის რესპუბლიკა 

78.  Iran, Islamic Republic of ირანის ისლამური რესპუბლიკა 

79.  Iraq ერაყის რესპუბლიკა 

80.  Ireland ირლანდია 

81.  Israel ისრაელის სახელმწიფო 

82.  Italy იტალიის რესპუბლიკა 

83.  Jamaica იამაიკა 

84.  Japan იაპონია 

85.  Jordan იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო 
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86.  Kazakhstan ყაზახეთის რესპუბლიკა 

87.  Kenya კენიის რესპუბლიკა 

88.  Kiribati კირიბატის რესპუბლიკა 

89.  
Korea, Democratic People's 

Republic of 
კორეის სახალხო დემოკრატიული 
რესპუბლიკა 

90.  Korea, Republic of კორეის რესპუბლიკა 

91.  Kuwait ქუვეითის სახელმწიფო 

92.  Kyrgyzstan ყირგიზეთის რესპუბლიკა 

93.  
Lao People's Democratic 

Republic 
ლაოსის სახალხო-დემოკრატიული 
რესპუბლიკა 

94.  Latvia ლატვიის რესპუბლიკა 

95.  Lebanon ლიბანის რესპუბლიკა 

96.  Lesotho ლესოთოს სამეფო 

97.  Liberia ლიბერიის რესპუბლიკა 

98.  Libya  ლიბია 

99.  Liechtenstein ლიხტენშტაინის სამთავრო 

100.  Lithuania ლიტვის რესპუბლიკა 

101.  Luxembourg ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო 

102.  
Macedonia, the former Yugoslav 

Republic of 
ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა 
მაკედონია 

103.  Madagascar მადაგასკარის რესპუბლიკა 

104.  Malawi მალავის რესპუბლიკა 

105.  Malaysia მალაიზია 

106.  Maldives მალდივის რესპუბლიკა 

107.  Mali მალის რესპუბლიკა 

108.  Malta მალტის რესპუბლიკა 

109.  Marshall Islands მარშალის კუნძულების რესპუბლიკა 

110.  Mauritania მავრიტანიის ისლამური რესპუბლიკა 

111.  Mauritius მავრიტიუსის რესპუბლიკა 

112.  Mexico მექსიკის შეერთებული შტატები 

113.  Micronesia, Federated States of მიკრონეზიის ფედერალური შტატები 
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114.  Moldova, Republic of მოლდოვას რესპუბლიკა 

115.  Monaco მონაკოს სამთავრო 

116.  Mongolia მონღოლეთი 

117.  Montenegro მონტენეგრო 

118.  Morocco მაროკოს სამეფო 

119.  Mozambique მოზამბიკის რესპუბლიკა 

120.  Myanmar მიანმარის კავშირი 

121.  Namibia ნამიბიის რესპუბლიკა 

122.  Nauru ნაურუს რესპუბლიკა 

123.   Nepal 
ნეპალის ფედერალურ-დემოკრატიული 
რესპუბლიკა 

124.  Netherlands ნიდერლანდების სამეფო 

125.  New Zealand ახალი ზელანდია 

126.  Nicaragua ნიკარაგუას რესპუბლიკა 

127.  №iger ნიგერის რესპუბლიკა 

128.  nigeria ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა 

129.  Poland პოლონეთის რესპუბლიკა 

130.  Norway ნორვეგიის სამეფო 

131.  Oman ომანის სასულთნო 

132.  Pakistan პაკისტანის ისლამური სახელმწიფო 

133.  Palau პალაუს რესპუბლიკა 

134.  Palestinian Territory, Occupied პალესტინა 

135.  Panama პანამის რესპუბლიკა 

136.  Papua new Guinea 
პაპუა-ახალი გვინეის დამოუკიდებელი 
სახელმწიფო 

137.  Paraguay პარაგვაის რესპუბლიკა 

138.  Peru პერუს რესპუბლიკა 

139.  Philippines ფილიპინების რესპუბლიკა 

140.  Portugal პორტუგალიის რესპუბლიკა 

141.  Qatar კატარის სახელმწიფო 

142.  Romania რუმინეთი 
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143.  Russian Federation რუსეთის ფედერაცია 

144.  Rwanda რუანდის რესპუბლიკა 

145.  Saint Kitts and nevis სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია 

146.  Saint Lucia სენტ ლუჩია 

147.  
Saint Vincent and the 

Grenadines 
სენტ-ვინსენტი და გრენადინები 

148.  Samoa სამოას დამოუკიდებელი სახელმწიფო 

149.  San Marino სან-მარინოს რესპუბლიკა 

150.  Sao Tome and Principe 
სან-ტომესა და პრინსიპის დემოკრატიული 
რესპუბლიკა 

151.  Saudi Arabia საუდის არაბეთის სამეფო 

152.  Senegal სენეგალის რესპუბლიკა 

153.  Serbia სერბეთის რესპუბლიკა 

154.  Seychelles სეიშელის რესპუბლიკა 

155.  Sierra Leone სიერა-ლეონეს რესპუბლიკა 

156.  Singapore სინგაპურის რესპუბლიკა 

157.  Slovakia სლოვაკეთის რესპუბლიკა 

158.  Slovenia სლოვენიის რესპუბლიკა 

159.  Solomon Islands სოლომონის კუნძულები 

160.  Somalia სომალის რესპუბლიკა 

161.  South Africa სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა 

162.  South Sudan სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკა 

163.  Spain ესპანეთის სამეფო 

164.  Sri Lanka 
შრი-ლანკის დემოკრატიულ სოციალისტური 
რესპუბლიკა 

165.  Sudan სუდანის რესპუბლიკა 

166.  Suriname სურინამის რესპუბლიკა 

167.  Swaziland სვაზილენდის სამეფო 

168.  Sweden შვედეთის სამეფო 

169.  Switzerland შვეიცარიის კონფედერაცია 

170.  Syrian Arab Republic სირიის არაბთა რესპუბლიკა 
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171.  Tajikistan ტაჯიკეთის რესპუბლიკა 

172.  Tanzania, United Republic of ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა 

173.  Thailand ტაილანდის სამეფო 

174.  Timor-Leste ტიმორ ლესტეს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

175.  Togo ტოგოს რესპუბლიკა 

176.  Tonga ტონგას სამეფო 

177.  Trinidad and Tobago ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა 

178.  Tunisia ტუნისის რესპუბლიკა 

179.  Turkey თურქეთის რესპუბლიკა 

180.  Turkmenistan თურქმენეთი 

181.  Tuvalu ტუვალუ 

182.  Uganda უგანდის რესპუბლიკა 

183.  Ukraine უკრაინა 

184.  United Arab Emirates არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

185.  United Kingdom 
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო 

186.  United States აშშ 

187.  Uruguay ურუგვაის აღმოსავლური რესპუბლიკა 

188.  Uzbekistan უზბეკეთის რესპუბლიკა 

189.  Vanuatu ვანუატუს რესპუბლიკა 

190.  
Venezuela, Bolivarian Republic 

of 
ვენესუელას ბოლივარული რესპუბლიკა 

191.  Viet nam ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა 

192.  Yemen იემენის რესპუბლიკა 

193.   Zambia ზამბიის რესპუბლიკა 

194.  Zimbabwe ზიმბაბვეს რესპუბლიკა 

195.   მალტის სამხედრო სუვერენული ორდენი 

 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor
http://en.wikipedia.org/wiki/Togo
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonga
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinidad_and_Tobago
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
http://en.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://en.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
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დანართი  №5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ID ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები და უცხოეთის 
წარმომადგენლობები 

1.  აფხაზეთი 

2.  აჭარა 

3.  გურია 

4.  იმერეთი 

5.  კახეთი 

6.  მცხეთა-მთიანეთი 

7.  რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 

8.  სამცხე-ჯავახეთი 

9.  სამეგრელო-ზემო სვანეთი 

10.  შიდა ქართლი 

11.  ქვემო ქართლი 

12.  სხვა (უცხო ქვეყნის შემთხვევაში) 
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დანართი №6 
 

ID მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქები 

1.  აბაშის მუნიციპალიტეტი  

2.  ადიგენის მუნიციპალიტეტი 

3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი  

4.  აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი 

5.  ასპინძის მუნიციპალიტეტი 

6.  ახალგორის მუნიციპალიტეტი 

7.  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი  

8.  ახალციხის მუნიციპალიტეტი  

9.  ახმეტის მუნიციპალიტეტი   

10.  ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 

11.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

12.  ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

13.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 

14.  გორის მუნიციპალიტეტი 

15.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

16.  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 

17.  დმანისის მუნიციპალიტეტი 

18.  დუშეთის მუნიციპალიტეტი  

19.  ერედვის მუნიციპალიტეტი 

20.  ვანის მუნიციპალიტეტი 

21.  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

22.  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი  

23.  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი   

24.  თელავის მუნიციპალიტეტი 

25.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

26.  თიანეთის მუნიციპალიტეტი  

27.  თიღვის მუნიციპალიტეტი   

28.  კასპის მუნიციპალიტეტი  

29.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

30.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 

31.  ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 

32.  მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

33.  მარტვილის მუნიციპალიტეტი  

34.  მესტიის მუნიციპალიტეტი  

35.  მცხეთის მუნიციპალიტეტი 

36.  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი  

37.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი  

38.  ონის მუნიციპალიტეტი  

39.  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

40.  სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 

41.  საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

42.  სენაკის მუნიციპალიტეტი  
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43.  სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 

44.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

45.  ქარელის მუნიციპალიტეტი  

46.  ქედის მუნიციპალიტეტი  

47.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი  

48.  ქურთის მუნიციპალიტეტი  

49.  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 

50.  ყვარლის მუნიციპალიტეტი 

51.  შუახევის მუნიციპალიტეტი  

52.  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 

53.  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი  

54.  ცაგერის მუნიციპალიტეტი 

55.  წალენჯიხას მუნიციპალიტეტი  

56.  წალკის მუნიციპალიტეტი 

57.  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტი 

58.  ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 

59.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 

60.  ხაშურის მუნიციპალიტეტი   

61.  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი  

62.  ხობის მუნიციპალიტეტი  

63.  ხონის მუნიციპალიტეტი  

64.  ხულოს მუნიციპალიტეტი  

65.  თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური 

66.  თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე 

67.  თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი 

68.  თვითმმართველი ქალაქი გორი 

69.  თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი 

70.  თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 

71.  თვითმმართველი ქალაქი თელავი  

72.  თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა 

73.  თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი 

74.  თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი 

75.  თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 

76.  თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი 
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დანართი N7 
 

ID ქალაქები, დაბები, სოფლები 

1.  თბილისი 

2.  ბათუმი 

3.  რუსთავი 

4.  ფოთი 

5.  ქუთაისი 

6.  აბაშა 

7.  ადიგენი 

8.  ამბროლაური 

9.  აჟარა (ზემო აფხაზეთი)  

10.  ასპინძა 

11.  ახალგორი 

12.  ახალქალაქი 

13.  ახალციხე 

14.  ახმეტა 

15.  ბაღდათი 

16.  ბოლნისი 

17.  ბორჯომი 

18.  გარდაბანი 

19.  გორი 

20.  გურჯაანი 

21.  დედოფლისწყარო 

22.  დმანისი 

23.  დუშეთი 

24.  ერედვი 

25.  ვანი 

26.  ზესტაფონი 

27.  ზუგდიდი 

28.  თეთრიწყარო 

29.  თელავი 

30.  თერჯოლა 

31.  თიანეთი 

32.  თიღვა 

33.  კასპი 

34.  ლაგოდეხი 

35.  ლანჩხუთი 

36.  ლენტეხი 

37.  მარნეული 

38.  მარტვილი 

39.  მესტია 

40.  მცხეთა 

41.  ნინოწმინდა  

42.  ოზურგეთი 
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43.  ონი 

44.  საგარეჯო 

45.  სამტრედია 

46.  საჩხერი 

47.  სენაკი 

48.  სიღნაღი 

49.  ტყიბული 

50.  ქარელი 

51.  ქედა 

52.  ქობულეთი 

53.  ქურთა 

54.  ყაზბეგი 

55.  ყვარელი 

56.  შუახევი 

57.  ჩოხატაური 

58.  ჩხოროწყუ 

59.  ცაგერი 

60.  წალენჯიხა 

61.  წალკა 

62.  წყალტუბო 

63.  ჭიათურა 

64.  ხარაგაული 

65.  ხაშური 

66.  ხელვაჩაური 

67.  ხობი 

68.  ხონი 

69.  ხულო 

70.  ანაკლია 

71.  დაბა შეკვეთილი 

72.  კაწალხევი 

73.  განმუხური 

74.  წაღვერი 

75.  ხურვალეთი 

76.  საირმე 

77.  გრიგოლეთი 
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დანართი № 8  
 

ID სტრუქტურული ერთეული 

1.  ხელმძღვანელობა 

2.  დეპარტამენტი 

3.  აპარატი 

4.  სამსახური 

5.  სამმართველო 

6.  განყოფილება 

7.  ქვეგანყოფილება 

 
 
 
 
დანართი № 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
დანართი № 10  
 
 

ID რანგი 

1.  I რანგი 

2.  II რანგი 

3.  III რანგი 

4.  IV რანგი 

 
 
 
 

ID თანამდებობის სტატუსი 

1.  სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი 

2.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი 

3.  სახელმწიფო მოსამსახურე 

4.  პროფესიული საჯარო მოხელე 

5.  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 

6.  ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული 

7.  სტაჟიორი 
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დანართი  №11  
 
 

ID თანამდებობა 

1.  საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი 

2.  საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელის მოადგილე 

3.  საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

4.  საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

5.  საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

6.  საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

7.  საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

8.  საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

9.  საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 
 
დანართი  №12 
 

ID პოზიციები 

1 აგრონომი 

2 ავტოინჟინერი 

3 აუდიტორი 

4 ბიბლიოთეკარი 

5 ბიოქიმიკოსი 

6 პროექტების მენეჯერი 

7 პროექტების კოორდინატორი 

8 თარჯიმანი 

9 მარკეტოლოგი 

10 დიზაინერი 

11 იურისტი 

 
 
 
დანართი  №13 
 
 

ID დიპლომატიური რანგები  

 უმაღლესი დიპლომატიური რანგები: 

1. საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 

2. საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი 

 უფროსი დიპლომატიური რანგები: 

3. უფროსი მრჩეველი 

4. მრჩეველი 
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5. უმცროსი მრჩეველი 

 უმცროსი დიპლომატიური რანგები: 

6. პირველი მდივანი 

7. მეორე მდივანი 

8. მესამე მდივანი 

9. ატაშე 

 
 
 
დანართი  №14 
 

ID ზღვრული წოდება 

1.  I კლასის ინსპექტორი 

2.  I კლასის იურისტი 

3.  I კლასის მრჩეველი 

4.  II კლასის ინსპექტორი 

5.  II კლასის იურისტი 

6.  II კლასის მრჩეველი 

7.  III კლასის ინსპექტორი 

8.  III კლასის იურისტი 

9.  III კლასის მრჩეველი 

10.  გენერალ-ლეიტენანტი 

11.  გენერალ-მაიორი 

12.  გენერალ-პოლკოვნიკი 

13.  ვიცე-პოლკოვნიკი 

14.  ზემდეგი 

15.  ინსპექტორი 

16.  იუსტიციის მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი 

17.  იუსტიციის მრჩეველი 

18.  იუსტიციის სახელმწიფო მრჩეველი 

19.  იუსტიციის უმცროსი მრჩეველი 

20.  იუსტიციის უფროსი მრჩეველი 

21.  კაპიტანი 

22.  კაპიტან-ლეიტენანტი 

23.  ლეიტენანტი 

24.  მაიორი 

25.  მეორე რანგის კაპიტანი 

26.  მესამე რანგის კაპიტანი 

27.  მთავარი ინსპექტორი 

28.  პირველი რანგის კაპიტანი 

29.  პოლკოვნიკი 

30.  რიგითი 

31.  სერჟანტი 

32.  უმცროსი ინსპექტორი 

33.  უმცროსი იურისტი 

34.  უმცროსი ლეიტენანტი 
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35.  უმცროსი სერჟანტი 

36.  უფროსი ლეიტენანტი 

37.  უფროსი სერჟანტი 

38.  ფინანსების მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი 

39.  ფინანსების სახელმწიფო მრჩეველი 

40.  წამყვანი ინსპექტორი 

 
დანართი  №15 
 

ID განაკვეთის სახეობა 

1.  სრული 

2.  ნახევარი 
 

 

დანართი №16 
 

ID ფუნქციების პრიორიტეტულობა 

1.  მაღალი 

2.  საშუალო 

3.  დაბალი 

 
 
 
 
დანართი №17 
 

ID განათლების დონეები (ხარისხები) განათლების ეტაპები 

1.  დოქტორი უმაღლესი 

2.  მაგისტრი უმაღლესი 

3.  ბაკალავრი უმაღლესი 

4.  უმაღლესი განათლება (5 წელი) უმაღლესი 

5.  პროფესიული  განათლება პროფესიული 

6.  დიპლომირებული სპეციალისტი  

7.  საშუალო განათლება სრული ზოგადი 
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დანართი №18 
 
 

ID განათლების სფერო -  
სპეციალობათა ჩამონათვალი 

1.  ქსელების ადმინისტრირება 

2.  გიდი/ტურიზმის მართვა 

3.  უცხოური ენები 

4.  სამდივნო საქმე 

5.  საინჟინრო 

6.  ფიზიკა 

7.  ქიმია 

8.  მათემატიკა 

9.  ასტრონომია 

10.  ბიოლოგია 

11.  დიზაინი/არქიტექტურა 

12.  სამხატვრო 

13.  სანოტარო საქმე 

14.  სამართალი 

15.  სპორტი 

16.  ეკონომიკა 

17.  ფინანსები/საბანკო საქმე 

18.  მართვა/მენეჯმენტი 

19.  ბიზნესის ადმინისტრირება 

20.  დიპლომატია/საერთაშორისო ურთიერთობები 

21.  საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება 

22.  სოციოლოგია 

23.  არქეოლოგია 

24.  სამშენებლო 

25.  განათლების ადმინისტრირება 

26.  საბუღალტრო  

27.  აუდიტორული 

28.  სამედიცინო  

29.  მარკეტინგი/სარეკლამო საქმე 

30.  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

31.  ადამიანური რესურსების მართვა 

32.  ჟურნალისტიკა 

33.  სამხედრო  

34.  ფსიქოლოგია 

35.  სასულიერო/ღვთისმსახურება 
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დანართი №19 
 

ID თემა 

1.  პროექტის/პროგრამის მართვა 

2.  დროის მართვა 

3.  ადამიანური რესურსების მართვა 

4.  საჯარო პოლიტიკის ანალიზი 

5.  შეფასება და მონიტორინგი 

6.  საოფისე საქმე 

7.  ეფექტური კომუნიკაცია 

8.  საჯარო ადმინისტრირება 

9.  ტრენერთა ტრენინგი 

10.  კონფლიქტების მართვა 

11.  გუნდის მართვა 

12.  მედიაცია 

13.  უცხოური ენის ტრენინგი 

14.  სტრატეგიული დაგეგმვა 

15.  კომპიუტერული პროგრამები 

16.  აღრიცხვა-ანგარიში/საბუღალტრო საქმე 

17.  ფინანსების მართვა 

18.  მარკეტინგი 

19.  აკადემიური წერა 

20.  სტატისტიკა 

21.  სამართალი 

22.  პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

23.  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

24.  ელექტრონული მმართველობა 

25.  ადამიანის უფლებები 

26.  საქმიანი ეთიკა 

27.  საარჩევნო პროცედურები 
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დანართი №20 
 
 

ID კომპიუტერული პროგრამები 

1.  1C 

2.  3D MAX 

3.  Adobe Acrobat 

4.  Adobe after effects 

5.  Adobe Audition 

6.  Adobe Premiere Pro 

7.  AJAX 

8.  Android 

9.  Application Servers 

10.  Arc GIS 

11.  ArchiCAD 

12.  Ariana 

13.  Asterisk 

14.  ASYCUDA 

15.  AutoCAD 

16.  C++ 

17.  Cisco IOS commands 

18.  Cisco IOS commands, configuration, Troubleshooting 

19.  CMS 

20.  Corel 

21.  Crystal Report 

22.  CSS 

23.  Drupal 

24.  eDocument 

25.  eFlow 

26.  eHRMS 

27.  EJB 3.x 

28.  eTreasury 

29.  Ext JS 

30.  Final Cut Studio 

31.  Flash 

32.  Flexsys 

33.  Google Apps for Business 

34.  GPS 

35.  Hibernate/JPA 

36.  HTML 

37.  HTML v4 

38.  HTML v5 

39.  Illustrator 

40.  InDesign 

41.  IOS 
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42.  Java 

43.  JAVA EE 

44.  JavaScript 

45.  JBoss Aplication Server 

46.  JBoss Seam Framework 

47.  JMS 

48.  Joomla 

49.  jQuery 

50.  JSF 

51.  Linux 

52.  Linux commands, configuration, Troubleshooting 

53.  Mac IOS 

54.  MagiX Audio Editing 

55.  MagiX Music Macer 

56.  Mail Server 

57.  Max MSP 

58.  Microsoft Active Directory 

59.  Microsoft Office Access 

60.  Microsoft Office Excel 

61.  Microsoft Office Outlook 

62.  Microsoft Office PowerPoint 

63.  Microsoft Office Project 

64.  Microsoft Office Visio 

65.  Microsoft Office Word 

66.  MS Lync 

67.  MS Office Sharepoint 

68.  MS SharePoint 

69.  MS SQL Server 

70.  MYSQL 

71.  NVivo 

72.  OOP 

73.  OOP PHP 

74.  Oracle 

75.  Oracle 11g 

76.  ORIS 

77.  ORIS manager 

78.  Outlook Express 

79.  PageMaker 

80.  Photoshop 

81.  PHP 

82.  PLSQL 

83.  Power IP PBX Systems 

84.  Premier Pro 

85.  Publisher 

86.  RichFaces 
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87.  RichFaces/MyFaces 

88.  Sony Vegas 

89.  Sound Forge 

90.  SPSS 

91.  SQL 

92.  Stata 

93.  Visual Basic 

94.  Voip Gateways 

95.  Web Services 

96.  Web-based communication 

97.  Windows 

98.  Windows 7 

99.  Windows Server 

100.  Windows Server 2008, 2010 (AD, DNS, DHCP, Group Policy) 

101.  XHTML 

102.  XML 

103.  დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (დეს) 

104.  ინფო ბუღალტერი 

105.  სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა 

 
 
 
დანართი №21 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ID კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დონეები 
 

1.  ძალიან კარგად 

2.  კარგად 

3.  საშუალოდ 

4.  სუსტად 
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დანართი №22 
 
                

ID ენების  ჩამონათვალი 

1.  ქართული 

2.  აფხაზური 

3.  ოსური 

4.  აზერბაიჯანული 

5.  ალბანური 

6.  არაბული 

7.  ბასკური 

8.  ბელორუსული 

9.  ბერძნული 

10.  ბულგარული 

11.  გერმანული 

12.  დანიური 

13.  ესპანური 

14.  ესტონური 

15.  თურქული 

16.  იაპონური 

17.  ივრითი 

18.  ინგლისური 

19.  ირლანდიური 

20.  იტალიური 

21.  კორეული 

22.  ლატვიური 

23.  ლიტვური 

24.  მოლდავური 

25.  ნორვეგიული 

26.  რუსული 

27.  სომხური 

28.  სპარსული 

29.  სუაჰილი 

30.  უკრაინული 

31.  უნგრული 

32.  ფრანგული 

33.  ყაზახური 

34.  ყირგიზული 

35.  ჩეხური 

36.  ჩინური 

37.  ხორვატიული 
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დანართი №23 
 
უცხოური ენის ცოდნის დონეები 
 

 ენის ელემენტარული გამოყენება 

1 A1 ნაცნობი, ყოველდღიურად ხმარებადი გამონათქვამებისა და უმარტივესი წინადადებების გაგებისა 

და გამოყენების უნარი, რომელთა მიზანსაც კონკრეტული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება 

შეადგენს. სხვებისათვის საკუთარი თავის წარდგენისა და სხვების წარდგენის, ასევე 

ადამიანებისათვის მათ შესახებ კითხვების დასმის უნარი - მაგ.: სად ცხოვრობენ ისინი, რა 

ადამიანებს იცნობენ ან რა ნივთებს ფლობენ - და ასევე მათზე პასუხების გაცემის შესაძლებლობა. 

მარტივ დონეზე კონტაქტის დამყარების უნარი, როდესაც პარტნიორი მოსაუბრე ნელა და 

გარკვევით ლაპარაკობს და მზადაა დახმარებისათვის. 

2 A2 წინადადებებისა და ხშირად ხმარებადი გამონათქვამების გაგების უნარი, რომლებიც გარკვეული 

სფეროების უშუალო მნიშვნელობებთანაა დაკავშირებული (მაგ.: ინფორმაცია პიროვნებისა და 

ოჯახის, საყიდლების, სამუშაოს, უშუალო გარემოცვის შესახებ). მარტივ, ყოველდღიურ 

სიტუაციებში კონტაქტის დამყარების უნარი, სადაც ინფორმაციის მარტივ და უშუალო გაცვლაზე 

და ნაცნობ, ჩვეულ საგნებზეა საუბარი. მარტივი გამონათქვამებით საკუთარი წარმოშობისა და 

განათლების, უშუალო გარემოცვისა და უშუალო მოთხოვნილებებთან დაკავშირებულ საგნების 

აღწერის უნარი. 

 ენის დამოუკიდებელი გამოყენება 

3 B1 მარტივი სტანდარტული ენის გამოყენებისას და ნაცნობ საგნებზე, სამუშაოს, სკოლის, 

დასვენებებისა და ა. შ. სფეროებიდან მთავარი საკითხების გაგების უნარი. მოგზაურობისას 

წარმოშობილი უმეტეს ენობრივ სიტუაციასთან გამკლავების უნარი. ნაცნობ თემებსა და პიროვნულ 

ინტერესებზე მარტივად და თანმიმდევრულად საუბრის უნარი. გამოცდილებებისა და მოვლენების 

გადმოცემის, ოცნებების, იმედებისა და მიზნების აღწერისა და გეგმებისა და შეხედულებების 

შესახებ მოკლე არგუმენტაციის ან ახსნის უნარი. 

4 B2 კონკრეტულ და აბსტრაქტულ თემებზე შექმნილი კომპლექსური ტექსტების მთავარი აზრის გაგება; 

საკუთარ პროფესიულ სფეროში ასევე საგნობრივი დისკუსიების გაგების უნარი. სპონტანურად და 

თავისუფლად კონტაქტში შესვლის უნარი, ისე რომ გერმანულენოვან მოსაუბრესთან დიდი 

ძალისხმევის გარეშე ორმხრივად კარგად წარიმართოს საუბარი. თემების ფართო სპექტრის შესახებ 

გასაგებად და დეტალურად საუბრის, აქტუალურ საკითხზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და 

სხვადასხვა შესაძლებლობების პრიორიტეტებისა და ნაკლოვანაბათა განმარტების უნარი. 

 ენის კომპეტენტური გამოყენება 

5 C1 რთული, ვრცელი ტექსტების ფართო სპექტრის გაგებისა და იმპლიციტური მნიშვნელობის 

წვდომის უნარი. სპონტანურად და თავისუფლად აზრების გამოხატვის შესაძლებლობა, ისე რომ არ 

არსებობდეს სიტყვების ძებნის ხშირი და აშკარად თვალში საცემი საჭიროება. ენის საზოგადოებრივ 

და პროფესიულ ცხოვრებაში ან სწავლის პროცესში ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი. 

კომპლექსურ საკითხებთან დაკავშირებით ნათლად, სტრუქტურირებულად და დეტალურად აზრის 

გამოთქმისა და ამ პროცესში ტექსტის შემაკავშირებლად სხვადასხვა შესაბამისი საშუალებების 

გამოყენების უნარი. 

6 C2 პრაქტიკულად ყოველივე მოსმენილისა და წაკითხულის მარტივად გაგების უნარი. სხვადასხვა 

წერილობითი და ზეპირი წყაროებიდან ინფორმაციების შეჯამებისა და მათთან დაკავშირებული 

არგუმენტაციისა და განმარტებების მწყობრად გადმოცემის შესაძლებლობა. აზრების 

სპონტანურად, ძალზე თავისუფლად და ზუსტად გადმოცემისა და კომპლექსურ საკითხებზე 

საუბრისას ფაქიზი ნიუანსების გამოკვეთის უნარი. 
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დანართი №24 
 

ID ორგანიზაციის  ტიპი 
 

1.  საჯარო დაწესებულება  

2.  კერძო სამართლის  სამეწარმეო  იურიდული პირი 

3.  კერძო სამართლის არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული 
პირი  

4.  საერთაშორისო ორგანიზაცია 

 
 
 
დანართი №25 
 

ID გამოცდილების სფერო - სამუშაო დარგები 
 

1.  ადამიანური რესურსების მართვა/კადრები 

2.  მართვა/მენეჯმენტი/ადმინისტრაცია 

3.  აუდიტი 

4.  ბიზნესის განვითარება 

5.  ბიზნესის ადმინისტრირება 

6.  განათლება/სწავლება 

7.  დიზაინი/სადიზაინერო საქმე 

8.  დაცვა/უსაფრთხოება 

9.  დიპლომატია 

10.  ენერგეტიკა 

11.  იურიდიული 

12.  ინვენტარიზაცია/მატერიალური აუდიტი 

13.  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 

14.  კვლევა/სამეცნიერო საქმე 

15.  ლიცენზიები და ნებართვები 

16.  მატერიალური რესურსების მართვა 

17.  მართვა/მენეჯმენტი 

18.  მარკეტინგი 

19.  მედია/ჟურნალისტიკა 

20.  ბუღალტერია 

21.  საგადასახადო 

22.  სტრატეგიული დაგეგმვა 

23.  საინჟინრო საქმე 

24.  სამდივნო/საოფისე საქმე 

25.  სამშენებლო საქმე 

26.  ტრენინგები და პროფესიული განვითარება 

27.  ტრანსპორტი 
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28.  ტურიზმი 

29.  ტელეკომუნიკაციები 

30.  ტექნიკური სამუშაოები 

31.  ფინანსები 

32.  შესყიდვები 

33.  ხარისხის კონტროლი/აუდიტი 

34.  ჯანდაცვა 

35.  საქმისწარმოება 

36.  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

37.  ეკონომიკური 

38.  საარჩევნო ადმინისტრაცია 

39.  საბანკო ზედამხედველობა 

40.  არასაბანკო ზედამხედველობა 

41.  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 

42.  სპორტი 

43.  არჩევნების ორგანიზება 

44.  ბიოლოგია 

45.  ფიზიკა 

46.  ქიმია 

47.  ასტრონომია 

 
 
დანართი №26 
 

ID კომპეტენციები 

 ლიდერობა და ხელმძღვანელობა 

1.  ორგანიზაციული კულტურის განვითარება 

2.  ცოდნის მართვის და გაზიარების სისტემების დანერგვა და 

გამოყენებარესურსების მოპოვება და გადანაწილება 

3.  სამუშაოს შესრულების სტანდარტების დანერგვა 

4.  თანასწორობის და გამჭვირვალობის პრინციპის დაცვა 

5.  ცოდნა ორგანიზაციის მისიის, საჯარო სამსახურის ეთიკის და 

საზოგადოებრივი სარგებელის შესახებ  

6.  სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების 

დასახვა 

7.  თანამშრომლის განვითარება, შეფასება, მოტივირება 

8.  კონსულტირება და ქოუჩინგი 

9.  დელეგირება 

10.  გუნდის განვითარება 

 კომუნიკაცია 

11.  იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

12.  შიდა კომუნიკაციის დაგეგმვა და წარმართვა 

13.  აქტიური მოსმენა 

14.  ეფექტიანი უკუკავშირის მიცემა 
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15.  თათბირების, შეხვედრების წარმართვა 

16.  მოლაპარაკებების წარმართვა 

17.  პრეზენტაციის მომზადება, ჩატარება  

18.  სწავლება, ტრენინგის ჩატარება  

19.  წერილების, ანგარიშების, შეთავაზებების მომზადება 

20.  საჯაროდ გამოსვლა 

 ანალიტიკური აზროვნება 

21.  სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნება 

22.  ინფორმაციის შეგროვება 

23.  ინფორმაციის/მონაცემთა ანალიზი 

24.  პრობლემების ანალიზი 

25.  ანალიტიკური ანგარიშის მომზადება 

26.  კრიტიკული აზროვნება  

27.  პროექტების შეფასება 

 მოქნილობა 

28.  მოქნილობა და ცვლილებებზე ადაპტირება 

29.  გადაწყვეტილების მიღების სხვადასხვა მიდგომების გამოყენება 

30.  განსხვავებულ ამოცანებზე ერთდროულად მუშაობა 

31.  სტრესის ზემოქმედების ქვეშ მუშაობა 

32.  შემოქმედებითობა  

33.  ინოვაციების ინიცირება და მართვა 

34.  ცვლილებების ინიცირება და მართვა 

35.  კონფლიქტებისა და დავების მართვა 

 შედეგზე ორიენტაცია 

36.  შედეგზე ორიენტაცია 

37.  დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

38.  გარე ან/და შიდა მომხმარებელის მომსახურებაზე 

ორიენტირებულობა 

39.  სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

40.  დროის ეფექტიანი მართვა 

41.  დამოუკიდებლად მუშაობა 

42.  გუნდური მუშაობა 

43.  ასერტიულობა და პრინციპულობა 

44.  პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა 

 პროფესიული და ტექნიკური კომპეტენციები 

45.  სამუშაოს დიზაინის და სამუშაოს ანალიზის უნარი  

46.  ორგანიზაციული სტრუქტურის და პროცესების ანალიზის უნარი 

47.  ინტერვიუს ჩატარების უნარი 

48.  სამართალტექნიკის უნარი 

49.  პროექტების მართვის უნარი 

50.  კვლევის მეთოდების გამოყენების უნარი 

51.  ხარისხობრივი მონაცემების დამუშავების უნარი 

52.  მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება/ანალიზის უნარი 

53.  ბიუჯეტის ფორმულირების და ანალიზის უნარი 
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54.  ფინანსური ანალიზისა და ფინანსების მართვის უნარი 

55.  ხარჯისა და მოგების ანალიზის უნარი 

56.  ბიუჯეტის დაგეგმვის უნარი 

57.  ფინანსური აუდიტის უნარი 

58.  დაფინანსების წყაროების მოპოვების უნარი (ფონდების მოძიება) 

 
 
დანართი №27 
 

 ID ოჯახური მდგომარეობა 

1.  დასაოჯახებელი 

2.  დაოჯახებული 

3.  განქორწინებული 

4.  ქვრივი 

 
დანართი №28 
 

 ID სპეციალური საჭიროებები 
 

1.  სენსორული ტიპის 

2.  გადაადგილების ტიპის 

3.  მენტალური ტიპის 

4.  ფსიქიკური ტიპის 

 
დანართი №29 
 

ID ნათესაური კავშირები 

1.  და 

2.  დედა 

3.  მამა 

4.  მეუღლე 

5.  შვილი 

6.  ძმა 
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დანართი №30 
 
 

ID უმაღლესი სასწავლებლები 
 

1.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

3.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

4.  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

5.  შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი 

6.  ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

7.  თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

8.  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი 

9.  თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

10.  აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემია 

11.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

12.  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

13.  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

14.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

15.  ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – კოლეჯი 

16.  ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 

17.  გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 

18.  ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი 

19.  ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 

20.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

21.  პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 

22.  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

23.  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

24.  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

25.  სუხიშვილის უნივერსიტეტი 

26.  ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი 

27.  თბილისის უნივერსიტეტი 

28.  საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი 

29.  თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

30.  ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი 

31.  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 

32.  კავშირი – საქართველოს არაბულ ქვეყნებთან ურთიერთობის ასოციაცია – თბილისის აზიისა 
და აფრიკის ინსტიტუტი 

33.  საქართველოს უნივერსიტეტი 

34.  კავკასიის უნივერსიტეტი 
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35.  ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი – კოლეჯი 

36.  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

37.  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

38.  საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი 

39.  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

40.  საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტი 

41.  ფონდი – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

42.  საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი 

43.  სოხუმის პროფესორ აკ. ჩხარტიშვილის სახელობის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული 
უნივერსიტეტი 

44.  თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი 

45.  აიბი ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი 

46.  ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

47.  ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

48.  გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი 

49.  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტი 

50.  შპს - ევროპული საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

51.  თბილისის საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტი 

52.  კავკასიის აკადემიური ცენტრი 

53.  პროფიუნიტი 

54.  სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი 

55.  რუსთავის კოლეჯი 

56.  ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

57.  საქართველოს საავტომობილო-საგზაო კოლეჯი 

58.  საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის უმაღლესი პროფესიული განათლების კოლეჯი 
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დანართი N31 
 

ID 
პროფესიული/უმაღლესი განათლების ფაკულტეტის ჩამონათვალი 
 

1.  საერთაშორისო ეკონომიკის, მენეჯმენტის და ფინანსების ფაკულტეტი 

2.  ელექტრონულ გამომთვლელ საშუალებათა კონსტრუირება და ტექნოლოგია 

3.  ბიოლოგიის ფაკულტეტი 

4.  ეკონომიკური 

5.  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

6.  ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი 

7.  საერთაშორისი ბიზნეს-სამართლის ფაკულტეტი 

8.  სამეანო საქმე 

9.  საინჟინრო გეოლოგიის ფაკულტეტი 

10.  ფიზიკა-მათემათიკა 

11.  სამართლის ფაკულტეტი 

12.  არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ქიმიური ტექნოლოგია 

13.  სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაკულტეტი 

14.  ნაციონალიზმის კვლევების პროგრამა 

15.  აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი 

16.  სტომატოლოგიის ფაკულტეტი 

17.  ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 

18.  სამრეწველო საწარმოთა და ქალაქების ელექტრომომარაგება 

19.  ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი 

20.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

21.  სამკურნალო ფაკულტეტი 

22.  ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი 

23.  საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

24.  მეტალურგია 

25.  ხიდები და გვირაბები 

26.  საინჟინრო ფაკულტეტი 

27.  საორკესტრო-სიმებიანი საკრავები 

28.  ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

29.  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა 

30.  ისტორია-იურიდიული 

31.  მანქანები და მექანიზმები კავშირგაბმულობის საწარმოები 

32.  დასავლეთ- ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი 

33.  კომპიუტერული სისტემები და ქსელები 

34.  კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 

35.  ეკონომიური ფაკულტეტი 

36.  ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი 

37.  სატყეო მეურნეობის ფაკულტეტი 

38.  კავკასიის ბიზნესის სკოლის ფაკულტეტი 

39.  გამოყენებითი მეცნიერებები 

40.  აგრობიზნესის ფაკულტეტი 

41.  არასაბიუჯეტო და დასუწრებელი სწავლების ფაკულტეტი 
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42.  ქიმიური მრეწველობის ეკონომიკისა და ორგანიზაციის ფაკულტეტი 

43.  სოციოლოგია 

44.  მეცნიერულ-ტექნიკური 

45.  ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი 

46.  ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

47.  გეოგრაფიისა და გეოლოგიის ფაკულტეტი 

48.  ბიოსამედიცინო ფაკულტეტი 

49.  ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი 

50.  ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ფაკულტეტი 

51.  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 

52.  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

53.  აგროტექნოლოგიის ფაკულტეტი 

54.  მენეჯმენტი საავტომობილო ტრანსპორტზე 

55.  კომპოზიცია 

56.  აკადემიური გუნდის დირიჟორობა 

57.  საავტომობილო გზები და აეროდრომები 

58.  საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებლობა 

59.  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა და ჯანდაცვა 

60.  მედიცინის ფაკულტეტი 

61.  ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

62.  სამხედრო და ადმინისტრაციული მართვა 

63.  სუბტროპიკული მეურნეობისა და აგრობიზნესის ფაკულტეტი 

64.  საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი 

65.  ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი 

66.  ბიზნესი და სამართალმცოდნეობა 

67.  საავტომობილო გზები 

68.  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი 

69.  საზოგადოებრივი პროფესიის ფაკულტეტი 

70.  მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი 

71.  მუსიკის თეორია 

72.  საგარეო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი 

73.  ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობა 

74.  ფინანსები და კრედიტი 

75.  ზოოტექნიკური ფაკულტეტი 

76.  არქიტექტურის ფაკულტეტი 

77.  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

78.  ავტომატური ელექტროკავშირგაბმულობა 

79.  დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი  

80.  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

81.  საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

82.  მრავალარხიანი ელექტროკავშირგაბმულობა 

83.  ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოსომატური მედიცინის ფაკულტეტი 

84.  ისტორიის ფაკულტეტი 

85.  ჰიდროლოგია 
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86.  ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

87.  გლობალური სწავლება 

88.  საოპერატორო ფაკულტეტი 

89.  ელექრონული გამომთვლელი მანქანები 

90.  სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

91.  ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

92.  საერთაშორისო ნავთობგაზსადენის ექსპლუატაციის ფაკულტეტი 

93.  სამართალი და პოლიტიკა 

94.  მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

95.  სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

96.  უცხოური ენების ფაკულტეტი 

97.  კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი 

98.  მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი 

99.  ბიზნესის ფაკულტეტი 

100.  საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი 

101.  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

102.  უსაფრთხოების სტრატეგიული კვლევები 

103.  ფარმაციის ფაკულტეტი 

104.  პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

105.  ტექნიკური ფაკულტეტი 

106.  სამსახიობო 

107.  ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი 

108.  ინფორმატიკა 

109.  საფინანსო,საბანკო და საბირჟო საქმიანობა 

110.  სამშენებლო ფაკულტეტი 

111.  სამეურნეო სამართალი 

112.  არქიტექტურის,ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 

113.  საერთაშორისო პოლიტიკის ფაკულტეტი 

114.  სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება 

115.  ეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეტი 

116.  სამედიცინო ტექნიკის ფაკულტეტი 

117.  ფინანსები, კრედიტი და საბანკო საქმე 

118.  ინფორმატიკა და მართვის სისტემები 

119.  ზოოსაინჟინრო ფაკულტეტი 

120.  ბიზნესის ადმინისტრირება 

121.  ავტომობილების მოძრაობის ორგანიზაცია და უსაფრთხოება 

122.  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსების ფაკულტეტი 

123.  სახელმწიფო მმართველობა 

124.  ფინანსებისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი 

125.  ჰუმანიტარული ფაკულტეტი 

126.  ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი 

127.  სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტი 

128.  საერთაშორისო ეკონომიკა 

129.  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი 
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130.  ეკონომიკა სატყეო მეურნეობისა და წარმოება 

131.  პროფილაქტიკური მედიცინის ფაკულტეტი 

132.  აგროინჟინერიის ფაკულტეტი 

133.  სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი 

134.  სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

135.  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

136.  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

137.  სამედიცინო და გამოყენებითი ფსიქოლოგია 

138.  გამოყენებითი მათემატიკა და ფიზიკა 

139.  პოლიტიკური მეცნიერებები - პოლიტოლოგია 

140.  ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

141.  ბიოლოგია-გეორგაფია 

142.  გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

143.  მეაბრეშუმეობის ფაკულტეტი 

144.  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 

145.  დაგეგმვა მშენებლობაში 

146.  საერთაშორისო სამართალი 

147.  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

148.  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

149.  საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები 

150.  კლავიშიანი საკრავები 

151.  სამარკშეიდერო საქმე 

152.  დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტი 

153.  გარემოს დაცვითი და საბუნებისმეტყველო, განათლების და მეცნიერებათა  

154.  მსუბუქი მრეწველობის მანქანა-დანადგარები 

155.  ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მედიის სამართალი 

156.  მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, ლითონსაჭრელი ჩარხები და იარაღები 

157.  საბაჟო საქმის ფაკულტეტი 

158.  სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და ორგანიზაციის ფაკულტეტი 

159.  კვების მრეწველობის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 

160.  მექანიკა-მანქანათმშენებლობა 

161.  ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

162.  კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკლუტეტი 

163.  აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფალუტეტი 

164.  ორთოპედიული სტომატოლოგიის ფაკულტეტი 

165.  ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

166.  საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი 

167.  მრეწველობის დაგეგმვა 

168.  სარკინიგზო ტრანსპორტი 

169.  დრამის ფაკულტეტი 

170.  კინო-ტელე რეჟისურის ფაკულტეტი 

171.  სან-ჰიგიენური ფაკულტეტი 

172.  სააღრიცხვო ეკონომიკური 

173.  კინო-ტელე ფაკულტეტი 
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174.  ჰიდროგეოლოგიის ფაკულტეტი 

175.  იურიდიული ფაკულტეტი 

176.  საინჟინრო მენეჯმენტი 

177.  მედიახელოვნება 

178.  სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტი 

179.  ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული 

180.  საქართველოს ისტორია 

181.  სახვითი ხელოვნება 

182.  ისტორია-სამართლის ფაკულტეტი 

183.  აგროსაინჟინრო ფაკულტეტი 

184.  სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ფაკულტეტი 

185.  ეკონომიკისა და საქმიანი ურთიერთობების ფაკულტეტი 

186.  მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი 

187.  ეკონომიკის ფაკულტეტი 

188.  ფიზიკა ტექნიკისა და ელექტრონიკის ფაკულტეტი 

189.  საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკუტეტი 

190.  ქრისტიანული ფსიქოლოგია 

191.  გაერთიანებული ფაკულტეტი 

192.  სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ფაკულტეტი 

193.  ჯავშანსატანკო შეიარაღება და ტექნიკა 

194.  მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

195.  ეკონომისტ-ბუღალტერიის ფაკულტეტი 

196.  ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობა 

197.  ფიზიკის ფაკულტეტი 

198.  საინჟინრო ტექნიკური 

199.  რკინიგზის ტრანსპორტის ეკონომიკა და ორგანიზაცია 

200.  აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

201.  ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

202.  ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ფაკულტეტი 

203.  კომერციის ფაკულტეტი 

204.  პედაგოგიური ფაკულტეტი 

205.  ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი 

206.  საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი 

207.  აკადემიური სიმღერა 

208.  ქიმიურ-ფარმაცევტული მრეწველობის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 

209.  შენობა-ნაგებობების მშენებლობა ექსპლუატაცია 

210.  აგრონომიული ფაკულტეტი 

211.  რკინიგზის მშენებლობა, ლიანდაგი და სალიანდაგო მეურნეობა 

212.  საგადასახადო საქმე და ეკონომიკა 

213.  საორკესტრო-ჩასაბერი საკრავები 

214.  პედიატრიული ფაკულტეტი 
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დანართი № 32 
 

 ID პროფესიული განვითარების პროგრამის ტიპი 

1.  ტრენინგი 

2.  ვორქშოფი 

3.  სასწავლო ტური 

4.  დისტანციური პროგრამა  

5.  სხვა 

 
 
დანართი № 33 
 

ID სამხედრო ვალდებულება 

1.  ნამსახურები 

2.  არ არის ნამსახურები 

 
 
 
დანართი  №34 
 
 

ID სახელმწიფო ჯილდოები  

1.  ეროვნული გმირის ორდენი 

2.  წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენი 

3.  დავით აღმაშენებლის ორდენი 

4.  თამარ მეფის ორდენი 

5.  ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი 

6.  წმინდა ნიკოლოზის ორდენი 

7.  ოქროს საწმისის ორდენი 

8.  ვახტანგ გორგასლის ორდენი – I ხარისხის 

9.  ვახტანგ გორგასლის ორდენი  – II ხარისხის 

10.  ვახტანგ გორგასლის ორდენი – III ხარისხის 

11.  ღირსების ორდენი 

12.  მედალი „სამოქალაქო თავდადებისათვის“ 

13.  მედალი „მხედრული მამაცობისათვის“ 

14.  მედალი „საბრძოლო დამსახურებისათვის“ 

15.  ღირსების მედალი 
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დანართი  №35 
 

ID თანამშრომლის სტატუსი 

1.  თანამშრომელი 

2.  დროებით მოვალეობის შემსრულებელი 

3.  სტაჟიორი 

4.  პრაქტიკანტი 

5.  შეჩერებული 

6.  კადრების განკარგულება 

7.  გათავისუფლებული 

8.  რეზერვი 

 
 
 
 
 
 
დანართი  №36 
 
 

ID პროფესიული საჯარო მოხელის კლასები 
 

1.  I კლასი 

2.  II კლასი 

3.  III კლასი 

4.  IV კლასი 

5.  V კლასი 

6.  VI კლასი 

7.  VII კლასი 

8.  VIII კლასი 

9.  IX კლასი 

10.  X კლასი 

11.  XI კლასი 

12.  XII კლასი 
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დანართი  №37 
 

ID თანამდებობაზე  დანიშვნის  ფორმა 

1.  კონკურსის წესით დანიშნული პროფესიული საჯარო მოხელე 

2.  ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დანიშნული 

3.  შრომითი ხელშეკრულებით დანიშნული 

4.  არმყოფი მოხელის მოვალეობის შემსრულებელი 

5.  მობილობით გადასული 

6.  გადაყვანილი 

 
 დანართი  №38 
 

ID გამოსაცდელი ვადით დანიშვნა 

1.  გამოსაცდელი ვადით დანიშნული 

2.  გამოსაცდელი ვადის გარეშე  დანიშნული 

 
 
დანართი №39 
 

   ID დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები 

1.  გაფრთხილება 

2.  საყვედური 

3.  თანამდებობრივი სარგოს 10 – 50% დაკავება 

4.  სამსხაურიდან გათავისუფლება 

 
 
დანართი №40 
 
 

ID წახალისების ზომები 

1.  მადლობის გამოცხადება 

2.  ფულადი ჯილდოს მიცემა 

3.  ფასიანი საჩუქარი 

4.  სახელწიფო ჯილდო 

 
დანართი №41 
 
 

ID სქესი 

1.  მდედრობითი 

2.  მამრობითი 

 


