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№ 01-212;    04/12/2020 ქ. თბილისი
 

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს მედლით დაჯილდოების წესისა და პირობების განსაზღვრის 

შესახებ

,,საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების 

შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 16 ნოემბრის N206 დადგენილებით 

დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 

,,დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს 

საგარეო საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 2 მაისის N01-74 ბრძანებით დამტკიცებული 

წესის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოს – 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლის (შემდგომში - სამინისტროს მედლის) ნიმუში 

თანდართული ფორმის შესაბამისად (დანართი N1).

2. დამტკიცდეს სამინისტროს მედლით დაჯილდოების სერთიფიკატის ფორმა 

(დანართი N2).

3. დამტკიცდეს თანდართული სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის 

უწყებრივი ჯილდოთი დაჯილდოების წესი და პირობები (დანართი N3).

3. დამტკიცდეს თანდართული სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის 

უწყებრივ ჯილდოზე წარდგენის ფორმა (დანართი N4).



                                                                                                             

დავით ზალკალიანი

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.



დანართი 1

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოს -

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლის აღწერა

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდო -  საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს მედალი წარმოადგენს მეტალის 34 მმ დიამეტრისა და 3.5 მმ სისქის 

წიბოს მქონე, ოქროცურვილით დაფერილ, ორმხრივ, ერთიან სხმულს,  საკიდი 

ყუნწით, რომელიც შესაბამის 45 მმ სიმაღლისა და 32 მმ სიგანის, მედალთან 

შეერთების მხარეს ორმხრივ ცერად წაკვეთილ საკიდ სალენტე ბაფთაზე 

მიერთებულია ორრგოლიანი ოქროთი დაფერილი საკიდი ჯაჭვით.

ნიმუში

მედლის ავერსი:

ავერსის ოქროს ველი შემოსაზღვრულია რელიეფური ძგიდით (ბორდიურით); 

ავერსის ველის ცენტრში რელიეფურად გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო 

დიდი გერბი რომელსაც შემოსაზღვრავს მაყურებლის მხრიდან მარცხნიდან 

მარჯვნივ რელიეფური წარწერა - „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო“; 

გერბის სადევიზე ბაფთის ქვეშ განთავსებულია რელიეფური, ერთმანეთზე 

გადაჭდობილი დაფნის ტოტები.



მედლის რევერსი:

რევერსის ოქროს ველი შემოსაზღვრულია რელიეფური ძგიდით (ბორდიურით); 

რევერსის ზედა ნახევარზე ჩატვიფრულია სულხან-საბა ორბელიანის ფრაზა - 

სადევიზე წარწერა - „სიტყვა საქმიანი და საქმე სიტყვიანი“;

რევერსის ქვედა მარჯვენა მეოთხედში, მაყურებლის მხრიდან, განთავსებულია 

სულხან-საბა ორბელიანის რელიეფური ფაქსიმილე - ხელრთვა;

რევერსის ქვედა ნაწილში განთავსებულია რელიეფური თარიღი - „1658-1725“;

რომლის ქვემოთაც ცენტრალური ღერძის ჩასწვრივ საჭიროების მიხედვით 

დატანილი იქნება ნუმერაცია გრავირების მეთოდით.

მედლის საკიდი ბაფთა: 

საკიდი ბაფთა წარმოადგენს მუქცისფერ ატლასის (აბრეშუმის) ნაქსოვ რელიეფურ 

ლენტს ორი გადამკვეთი, ვერტიკალური, 4 მმ სიგანის თეთრი ზოლით, რომლებიც 

კიდეებიდან დაცილებულებია შესაბამისად 2-2 მილიმეტრით;

საკიდი ბაფთის ზურგის ზედა ნაწილში განთავსებულია ჰორიზონტალური, 

ჩამკეტიანი სამაგრი-სარჭი.

მედლის თამასა:

მედლის თამასა წარმოადგენს 32 მმ სიგანისა და 10 მმ სიმაღლის მეტალის 

ფირფიტას, ჰორიზონტალური, ჩამკეტიანი სამაგრი-სარჭით; 

მედლის თამასა დაფარულია სალენტე ბაფთით;

მედლის თამასის წინა მხარეს ცენტრში განთავსებულია 8 მმ დიამეტრის, მეტალის, 

ოქროთი დაფერილი მინიატურა - სულხან-საბა ორბელიანის ხელრთვა.



დანართი  2

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს მედლით დაჯილდოების სერთიფიკატის ფორმა



დანართი 3

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - სამინისტროს 

მედლით დაჯილდოების წესი და პირობები

მუხლი 1. 

ეს წესი განსაზღვრავს  სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი 

ჯილდო - სამინისტროს მედლით (შემდგომში - სამინისტროს მედალი) 

დაჯილდოების პროცედურებსა და პირობებს.

მუხლი 2. 

სამინისტროს მედლით დაჯილდოების მიზანია თანამშრომელთა 

წახალისება, მათი მოტივაციის გაძლიერება, მიღწეული შედეგების აღიარება-

დაფასება და შესრულების ხარისხის გაუმჯობესება. 

მუხლი 3.

ამ წესის პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამინისტროს მედლით 

ჯილდოვდებიან სამინისტროს მოქმედი თანამშრომლები ერთ-ერთი შემდეგი 

პირობის არსებობის შემთხვევაში:

ა) საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებაში 

შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და ქვეყნის სახელმწიფოებრივი 

ინტერესების დაცვის საქმეში მიღწეული  მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის.

ბ) სამსახურის განვითარებაში შეტანილი წვლილის/ღვაწლის ან 

საქართველოს  საგარეო საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) წინაშე 

გაწეული განსაკუთრებული   დამსახურებისათვის;

გ) ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის.

მუხლი 4.

1. გადაწყვეტილებას სამინისტროს მედლით პირის დაჯილდოების შესახებ 

იღებს მინისტრი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

2. სამინისტროს მედლით დაჯილდოების მიზნით მინისტრისათვის 

კანდიდატურების წარსადგენად იქმნება შესაბამისი კომისია მინისტრის პირველი 



მოადგილისა და მინისტრის მოადგილეების შემადგენლობით.

3. დასაჯილდოებლად წარსადგენ პირთა კანდიდატურები კომისიას 

წარედგინება მისი წევრების - მინისტრის პირველი მოადგილისა და 

მოადგილეების მიერ, ამ ბრძანების დანართი N4-ის შესაბამისად.

4. მინისტრი უფლებამოსილია პირის დაჯილდოების შესახებ 

გადაწყვეტილება მიიღოს კომისიის წარდგინების გარეშე.

მუხლი 5. 

კალენდარული წლის განმავლობაში დასაშვებია სამინისტროს მედლით 

არაუმეტეს 3 პირის დაჯილდოება. 

მუხლი 6.

1. დაჯილდოებულ პირს სამინისტროს მედალი შესაძლებელია გადაეცეს 

საზეიმო ვითარებაში, მათ შორის, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ან 

სამინისტროს მიერ დაგეგმილი რაიმე ღონისძიების ფარგლებში.

2. სამინისტროს მედლით დაჯილდოებისას პირს გადაეცემა ფულადი 

ჯილდო 300 ლარის ოდენობით და შესაბამისი სერტიფიკატი.

3. დაჯილდოებული პირის არყოფნის შემთხვევაში, სამინისტროს მედალი 

გადაეცემა მის მიერ განსაზღვრულ პირს.



დანართი 4

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივ ჯილდოზე - საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს მედალზე წარდგენის ფორმა

წარსადგენი მოხელის 

სახელი და გვარი

სტრუქტურული 

ერთეული

თანამდებობა

წარმდგენის სახლი და 

გვარი

თანამდებობა

დამსახურება, რისთვისაც წარდგენილია უწყებრივ ჯილდოზე

(მოკლე აღწერა)



თარიღი

ხელმოწერა



31950-01-2-202012041635

№ 01/31950
04/12/2020

საქართველოს პარლამენტთან არსებული
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარეს

ბატონ ელდარ შენგელაიას

ბატონო ელდარ,

გიგზავნით „სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი - 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედლით დაჯილდოების წესისა და პირობების 
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებას, 
შესაბამის დანართებთან ერთად.

დანართი: 9 (ცხრა) ფურცელი. 

პატივისცემით, 
ირმა ქევხიშვილი

დეპარტამენტის დირექტორი
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი
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