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მოქალაქე: მარიტა გორგილაძეს
ტელეფონი: 579 66 54 54

 
 
   თქვენი განცხადების პასუხად წარმოგიდგენთ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში შესაძლო მხილების თაობაზე მოქალაქეების
მხრიდან შემოსული განცხადებების სტატისტიკურ მონაცემებს 2020-2021 წლების პერიოდში:
 
  01.01.2020 წ. -31.12.2020 წ. სულ შემოსულია 55 განცხადება, აქედან:

გამოძიება დაიწყო - 12 განცხადებაზე;
ქვემდებარეობით გადაიგზავნა - 23 განცხადება;
არ შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს - 8 განცხადება;
მიმდინარეობს შესწავლა - 12 განცხადებაზე.

      01.01.2021 წ.-30.11.2021 წ. სულ შემოსულია 73 განცხადება, აქედან:

გამოძიება დაიწყო - 21 განცხადებაზე;
ქვემდებარეობით გადაიგზავნა - 25 განცხადება;
არ შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს - 19 განცხადება;
მიმდინარეობს შესწავლა - 7 განცხადებაზე;
დაერთო სისხლის სამართლის საქმეს - 1 განცხადება.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ადმინისტრაციის უფროსი 
ნანა ბერიძე 



ადრესატი: მარიტა	გორგილაძე
პირადი	ნომერი: 61001078295

მისამართი: ალ.	გრიბოედოვის	26,	ბინა	7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	12-12213484
თარიღი:	14/12/2021
პინი:	5519

	

ქ.ბათუმი,	ალექსანდრე	გრიბოედოვის	ქუჩა,	N	26	ბინა	7-ში

მცხოვრებ	მარიტა	გორგილაძეს

	 ქალბატონო	მარიტა,

	 თქვენი,	 2021	 წლის	 08	 დეკემბრის	 N	 19/122134214-12	 განცხადების	 პასუხად
გაცნობებთ,	რომ:

	 1.	 მამხილებელთა	 განცხადების	 მიღებაზე	 პასუხისმგებელია	 ახალციხის
მუნიციპალიტეტის	მერია,	ხოლო	მის	განხილვაზე	შიდა	აუდიტისა	და	ინსპექტირების
სამსახური;

	 2.	ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში,	ბოლოს	სამი	წლის	განმავლობაში
მხილების	განცხადება	არ	დაფიქსირებულა;

	 3.	მხილების	შეტყობინებების	შესახებ,	ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	მერია
სტატისტიკას	არ	აწარმოებს.

	 პატივისცემით,

ირაკლი	ლაზარაშვილი

ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ახალციხის
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=12-12213484&pin=5519


მისამართი: გრიბოედოვის	ქ.26	ბ.7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-1421347331
თარიღი:	17/12/2021
პინი:	6637

	

ქალბატონ	მარიტა	გორგილაძეს

(ელ.	ფოსტა:	magorgiladze@stud.mruni.eu.)

თქვენი	 2021	 წლის	 06	 დეკემბრის	 N19/1421340502-14	 განცხადების	 პასუხად
გაცნობებთ,	 რომ	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 მამხილებელთა
განაცხადის	 მიღებასა	 და	 განხილვაზე	 პასუხისმგებელია	 ქალაქ	 ბათუმის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ადმინისტრაციის	 ადამიანური	 რესურსების	 მართვის
განყოფილება.	 მხილების	 შეტყობინებების	 შესახებ	 სტატისტიკას	 აწარმოებს
ინსპექტირებასა	და	დისციპლინური	საქმის	წარმოების	განხილვაზე	პასუხისმგებელი
სპეციალისტი.

2019-2021	წლების	განმავლობაში	სულ	შემოვიდა	11	განცხადება,	მათ	შორის:	2019	-
7	 განცხადება;	 2020	 -	 2	 განცხადება;	 2021	 -	 2	 განცხადება	 (საფუძველი:	 ქალაქ
ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ადმინისტრაციის	 ადამიანური	 რესურსების
მართვის	 განყოფილების	 2021	 წლის	 13	 დეკემბრის	 N01-142134755	 მოხსენებითი
ბარათი).

პატივისცემით,

ნუკრი	დეკანაძე

ადმინისტრაცია-ადმინისტრაციის	უფროსი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu
https://document.municipal.gov.ge/?id=01-1421347331&pin=6637


*MES0210001388291*

MES 0 21 0001388291
20/12/2021

მოქალაქე  მარიტა გორგილაძეს 
ელ. ფოსტა:magorgiladze@stud.mruni.eu

 
 
ქალბატონო მარიტა,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წარმოდგენილ თქვენს
წერილთან (სამინისტროში რეგისტრაციის N1327371; 08.12.2021) დაკავშირებით,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-10, 28-ე, 37-ე, მე-40 მუხლების
გათვალისწინებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2021 წლის 26 მარტის N02/ნ ბრძანებით დამტკიცებული “საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულების“ მე-17 მუხლის „ა“
და „ი“ ქვეპუნტქების თანახმად, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახურის
კომპეტენციაა სამინისტროს სისტემაში/მმართველობის სფეროში სამართალდარღვევის
ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და სამინისტროს მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების
არსებობის შემოწმება და აღმოჩენა, ასევე, სამინისტროს სისტემაში სამსახურებრივი ეთიკის
ნორმების შესრულების კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება. მხილების
შემთხვევაში, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახური ხელმძღვანელობს
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონში მოცემული ნორმებით, შესაბამისად, მამხილებლის მიერ წერილობით,
ზეპირად, ელექტრონულად, ტელეფონით, ფაქსით, თუ ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული
ვებგვერდის მეშვეობით ან სხვა საშუალებით განხორციელებული მხილების შემთხვევაში,
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახური მოქმედებს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად.
ასევე მოგახსენებთ, რომ თუ არ არსებობს მამხილებლის მიერ მისი ვინაობის გამჟღავნების
წერილობით გამოხატული ნება, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახური
არ ამჟღავნეს მამხილებლის ვინაობას. მსგავს შემთხვევაში, მამხილებლის ვინაობა უცნობი
რჩება მხილებულისთვის და საქმესთან დაკავშირებული სხვა პირებისთვის, ხოლო ბოლო
ორი წლის განმავლობაში სამინისტროს საჯარო მოსამსახურის მხილების ფაქტი არ
დაფიქსირებულა.
 
პატივისცემით,



 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი საჯარო მოხელე

ადმინისტრაცია / საქმისწარმოების სამმართველოს
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ლომთაძე ნათია



ადრესატი: მარიტა	გორგილაძე
პირადი	ნომერი: 61001078295

მისამართი: ალ.	გრიბოედოვის	26,	ბინა	7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	108-1082134175
თარიღი:	07/12/2021
პინი:	6863

	

მოქ:	მარიტა	გორგილაძეს	610001078295
მცხ:	ალ.გრიბოედოვის	26,	ბ	7

ელ.	ფოსტა:	magorgiladze@stud.mruni.eu.

ქალბატონო	მარიტა,

დმანისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსული	 განცხადებაში	 მითითებული	 კითხვების	 პასუხად
გაცნობებთ,	 რომ	 დმანისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 მამხილებელთა	 განაცხადის	 მიღებასა	 და
განხილვაზე	 პასუხისმგებელია	 დმანისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 შიდა	 აუდიტის	 სამსახური.
მხილების	განცხადება	ბოლო	სამი	წლის	განმავლობაში	არ	დაფიქსირებულა.	შესაბამისად	სტატისტიკა
უწყებაში	შემოსული	მხილების	შეტყობინებების	შესახებ	მერიაში	არ	დამუშავებულა.

პატივისცემით,

კობა	მურადაშვილი

დმანისის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=108-1082134175&pin=6863


ადრესატი: მარიტა	გორგილაძე
პირადი	ნომერი: 61001078295

მისამართი: ალ.	გრიბოედოვის	26,	ბინა	7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	24-2421340102
თარიღი:	06/12/2021
პინი:	5128

	

მოქ:	მარიტა	გორგილაძე

პ/ნ	610001078295

მისამართი::	ალ.გრიბოედოვის	26,	ბ	7

ტელეფონი:	579665454

ქალბატონო	მარიტა,

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში	2021	წლის	 6	დეკემბერს	შემოსული	თქვენი	 წერილის	 (მერიაში
რეგისტრაციის	 N:19/24213407-24)	 პასუხად	 გაცნობებთ,	 რომ	 ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში
მამხილებელთა	 განაცხადის	 მიღებასა	 და	 განხილვაზე	 პასუხისმგებელ	 ორგანოს	 წარმოადგენს	 შიდა
აუდიტის	 და	 ინსპექტირების	 სამსახური	 და	 ამასთან	 ბოლო	 სამი	 წლის	 განმავლობაში	 არ
დაფიქსირებულა	არცერთი	მხილების	განცხადება.

პატივისცემით,

მამუკა	წოწერია

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=24-2421340102&pin=5128


ადრესატი: მარიტა	გორგილაძე
პირადი	ნომერი: 61001078295

მისამართი: ალ.	გრიბოედოვის	26,	ბინა	7

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-2621341101
თარიღი:	07/12/2021
პინი:	4963

	

ქ.	ბათუმი	ალ.	გრიბოედოვის	26,	ბ	7	-ში

მცხოვრებ	მარიტა	გორგილაძეს

(პ/ნ	61001078295;	ტელ:	579	66	54	54)

	 თელავის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში	შემოსული	თქვენი	(03/12/2021	წლის)	წერილის	პასუხად	და
საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	37-ე	და	მე-40	მუხლების	შესაბამისად	გაცნობებთ:

თელავის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას	 მამხილებელთა	 განაცხადის	 მიღებასა	 და	 განხილვაზე
პასუხისმგებელი	ორგანო	არ	ჰყავს;
2019,	 2020,	 2021	 წლებში	 არც	 ერთი	 მხილების	 განაცხადი	 არ	 შემოსულა	 და	 შესაბამისად
სტატისტიკა	მხილების	შეტყობინების	შესახებ	თელავის	მუნიციპალიტეტს	არ	აქვს;

თამარ	ზაზანაშვილი

საჯარო	ინფორმაციის	გაცემაზე	პასუხისმგებელი	პირი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=01-2621341101&pin=4963
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მოქალაქე მარიტა გორგილაძეს
ელ_ფოსტა: magorgiladze@stud.mruni.eu

ტელ: 579 665 454

ქალბატონო მარიტა, 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში 2021 წლის 06 დეკემბერს შემოსული თქვენი 
#13013/21 (აპარატში რეგისტრაციის ნომერი) წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს 2019-2020 წლებში, „საჯარო დაწესებულებაში 
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-201 
მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების გათვალისწინებით, მამხილებელს არ 
მოუმართავს და სახალხო დამცველის აპარატს არ განუხილავს მსგავსი შინაარსის 
განცხადებები, შესაბამისად ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება სახალხო დამცველს არ მიუღია.

პატივისცემით,

დავით მანაგაძე

სამმართველოს უფროსი (II რანგი; საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი)

სტატისტიკის სამმართველო

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu
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მოქალაქე მარიტა გორგილაძეს
 ელ. ფოსტა: magorgiladze@stud.mruni.eu

 
ქალბატონო მარიტა,
 
თქვენი 2021 წლის 06 დეკემბრის განცხადების (სამსახურში რეგისტრირებულია №30658,
06.12.2021) პასუხად გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში 2019/2020/2021
წლებში მხილების შესახებ განაცხადი არ დაფიქსირებულა, შესაბამისად, ადმინისტრაციული
წარმოება არ დაწყებულა და სანქციის გამოყენების საჭიროება არ დამდგარა.
ზემოაღნიშნულის გამო, სტატისტიკური მონაცემის დამუშავებაც არ განხორციელებულა.
შემოსვლის შემთხვევაში, მხილების შესახებ განაცხადის განხილვაზე პასუხისმგებელია
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სტრუქტურული ერთეული - გენერალური ინსპექცია
(დეპარტამენტი).
რაც შეეხება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მოსამსახურეთა ინფორმირებას
(კონსულტირებას) მამხილებლის ინსტიტუტის შესახებ, ბოლო სამი წლის განმავლობაში
მსგავსი სახის კონსულტაცია/ინფორმაცია გაეწია/მიეწოდა 7 (შვიდ) მოხელეს.  
 
პატივისცემით,

 
 

ლანა ხუნაშვილი 
იურიდიული დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
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საქართველო, თბილისი, 0114, ინგოროყვას ქ. №7; ტელ.: (+995 32) 2 19 27 27;  ელ–ფოსტა: info@csb.gov.ge; www.csb.gov.ge

№ გ12879 14 / დეკემბერი / 2021 წ.

მარიტა გორგილაძეს
 მცხოვრები: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7; 

 ტელეფონი: 579665454
 

 

ქალბატონო მარიტა,
  

თქვენი 2021 წლის 6 დეკემბრის (რეგისტრაციის N9334) წერილის პასუხად, გაცნობებთ შემდეგს:
  

1. ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდი www.mkhileba.gov.ge მხოლოდ დამაკავშირებელ რგოლს
წარმოადგენს მამხილებელსა და საჯარო დაწესებულებებს შორის, მამხილებელთა პორტალზე შემოსული
მხილების ყველა ფაქტი მისამართდება შესაბამის უწყებაში. ამდენად, ანონიმურობის შესახებ სტატისტიკურ
მონაცემებს ბიურო არ ფლობს. რაც შეეხება, წლების მიხედვით მონაცემებს: 2019 წელს დაფიქსირდა - 23
მხილების ფაქტი; 2020 წელს - 78 მხილების ფაქტი;  2021 წელს, 10 დეკემბრის მდგომარეობით  - 68 მხილების
ფაქტი.

  
2. მხილების ელექტრონული ვებგვერდი www.mkhileba.gov.ge ამოქმედდა 2015 წლის ნოემბრის ბოლოს და
ყველაზე მეტი მხილების ფაქტი დაფიქსირდა 2017 წელს - 107 მხილების ფაქტი.

  
3. საჯარო სამსახურის ბიურომ, გაეროს განვითრების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის
მხარდაჭერით, 2021 წელს განახორციელა პროექტი: „აზროვნების ტრანსფორმაცია და ორგანიზაციული
კლიმატის გაუმჯობესება საჯარო სამსახურში“. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი აქტივობა იყო ეთიკის მენტორინგის განხორციელება საჯარო დაწესებულებებში, რომელიც
მოიცავდა ასევე მხილების საკითხს. ამ მიზნით, საჯარო დაწესებულებებიდან იდენტიფიცირდა 20 წევრისგან
შემდგარი ჯგუფი, რომლებმაც გაიარეს პროფესიული განვითარების კურსები, მათ შორის მხილების
საკითხებზე. 

  
ასევე, საჯარო სამსახურის ბიურო, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK aid-ის მხარდაჭერით, 2021 წლის
სექტემბრის თვიდან ახორციელებს პროექტს „საჯარო სამსახურის მედეგობის უზრუნველყოფა

პროფესიული უნარების სრულყოფის ინოვაციური მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობით".
ხსენებული პროექტის ფარგლებში, გათვალისწინებულია მხილების საკითხებზე შეხვედრების გამართვა
თვითმმართველობის წარმომადგენელთა 20 წევრისგან შემდგარ ჯგუფთან. 

  
ხსენებული აქტოვობები ხორციელდება დისტანციურ რეჟიმში და დასწრების საკითხი დასტურდება ონლაინ
ფორმატის ფარგლებში. 

  
4. უშუალოდ მამხილებლის მიერ ბიუროსთვის მომართვის ფაქტს კონსულტაციის თაობაზე ადგილი არ
ჰქონია. თუმცა, მხილების საკითხებთან დაკავშირებით, ბიუროს მიერ გაიცემა სხვადასხვა სახის
კონსულტაციები.

  
პატივისცემით,

  

 
 
ბიუროს უფროსი ეკატერინე ქარდავა
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მოქ. მარიტა გორგილაძეს

ელ-ფოსტა: magorgiladze@stud.mruni.eu.

ქალბატონო მარიტა,

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განიხილა თქვენი განცხადება (საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროში რეგისტრაციის N253297/01 08.12.2021) და გაცნობებთ, რომ საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროში მხილების შემცველი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში რეაგირებას/მოკვლევას 
ახორციელებს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველო, აღნიშნული 
სტრუქტურული ერთეულის დებულება განსაზღვრულია „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა 
აუდიტის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
2010 წლის 22 ოქტომბრის N801 ბრძანებით; 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1060232?publication=9.  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მხილების შემცველი ინფორმაციის მიღების 
შემთხვევაში რეაგირებას/მოკვლევას აგრეთვე ახორციელებენ სსიპ-შემოსავლების სამსახურში - 
სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი, საგამოძიებო სამსახურში - შიდა ინსპექტირების 
სამმართველო.

ჩვენს დაწესებულებაში მოქმედებს ინფორმაციის მიღების (მ.შ. მხილების შემცველი 
ინფორმაციის) შემდეგი არხები:

- www.mkhileba. Gov.ge;

- my.gov.ge

- საჯარო დაწესებულების ელ-ფოსტა info@mof.ge; internalaudit@mof.ge

- სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვით eDocument;

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1060232?publication=9
mailto:internalaudit@mof.ge


- ინსპექტირების სამმართველოში მოქმედი „ცხელი ხაზი“ 2 26 22 22 (აღნიშნული ნომრის შესახებ 
ინფორმაცია განთავსებულია შემოსავლების სამსახურის სერვის-ცენტრებსა და გაფორმების 
ეკონომიკურ ზონის შენობებში).

დანართის სახით წარმოგიდგენთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის 
დეპარტამენტში ბოლო სამი წლის განმავლობაში მხილების არხებით შემოსული მამხილებელი 
ინფორმაციის შემცვლელი განცხადებების სტატისტიკურ მონაცემებს.

დანართი: „3“ გვერდი.

პატივისცემით,

ბექა ჩხაიძე

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 
პასუხისმგებელი პირი

იურიდიული დეპარტამენტი



საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 
სამმართველოში შემოსული მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკური მონაცემები 

2019 წლის მიხედვით 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 
სამმართველოში 2019 წელს სულ შემოვიდა 4 მამხილებელი ინფორმაციის შემცველი განცხადება/ 
საჩივარი/შეტყობინება, აქედან:

დარღვევათა ტიპები:
- შიდა ორგანიზაციული რეგულაციების დარღვევის თაობაზე - 1
- ეთიკის ნორმების დარღვევის თაობაზე - 3
- სხვა სახის (მათ შორის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი) - 0

მხილების ადრესატთა სქესი
მამრობითი  - 5
მდედრობითი - 1

მხილების ადრესატთა რანგი
პირველი რანგი (მაღალი მართველობითი დონე) - 0   
მეორე რანგი (საშუალო მართველობითი დონე) - 2
მესამე/მეოთხე რანგის (სპეციალისტები) - 4

მამხილებლის სქესი
მდედრობითი - 1 
მამრობითი - 3
 
მამხილებელი განაცხადის მიღების საშუალება:
- www.mkhileba. Gov.ge – 0 
- საჯარო დაწესებულების ელ-ფოსტა - 0
- სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვით – 3
- ინსპექტირების სამმართველოში მოქმედი „ცხელი ხაზი“ - 1

შემოსული  განაცხადის საფუძველზე (განცხადება, საჩივარი):
- ჩატარდა სამსახურებრივი შემოწმება - 1, აქედან დადასტურდა გადაცდომა - 0   
- ჩატარდა დისციპლინური წარმოება - 3, აქედან დადასტურდა გადაცდომა - 1

ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამსახურების და სამინისტროს 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიმართ, სულ გაცემული იქნა 5 რეკომენდაცია, აქედან:

- დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე - 1 
- პასუხისმგებლობის ზომა - „სამსახურიდან გათავისუფლება“ - 1

შემოსული განაცხადი (განცხადება, საჩივარი) ქვემდებარეობით გადაეგზავნა ფინანსთა 
სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს (სტრუქტურულ დანაყოფებს) – 0

სხვა ორგანიზაციაში გადაიგზავნა - 0

http://www.mkhileba/


საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 
სამმართველოში შემოსული მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკური მონაცემები 

2020 წლის მიხედვით 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 
სამმართველოში 2020 წელს სულ შემოვიდა 3 მამხილებელი ინფორმაციის შემცველი განცხადება/ 
საჩივარი/შეტყობინება, აქედან:

დარღვევათა ტიპები:
- შიდა ორგანიზაციული რეგულაციების დარღვევის თაობაზე - 3
- ეთიკის ნორმების დარღვევის თაობაზე - 0 
- სხვა სახის (მათ შორის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი) - 0

მხილების ადრესატთა სქესი
მამრობითი  - 3
მდედრობითი - 0

მხილების ადრესატთა რანგი
პირველი რანგი (მაღალი მართველობითი დონე) - 1   
მეორე რანგი (საშუალო მართველობითი დონე) - 1
მესამე/მეოთხე რანგის (სპეციალისტები) - 1

მამხილებლის სქესი
მდედრობითი - 0 
მამრობითი - 3
 
მამხილებელი განაცხადის მიღების საშუალება:
- www.mkhileba. Gov.ge – 0 
- საჯარო დაწესებულების ელ-ფოსტა - 0
- სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვით – 2
- ინსპექტირების სამმართველოში მოქმედი „ცხელი ხაზი“ - 1

შემოსული  განაცხადის საფუძველზე (განცხადება, საჩივარი):
- ჩატარდა სამსახურებრივი შემოწმება - 1, აქედან დადასტურდა გადაცდომა - 0   
- ჩატარდა დისციპლინური წარმოება - 1, აქედან დადასტურდა გადაცდომა - 1

ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამსახურების და სამინისტროს 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიმართ, სულ გაცემული იქნა 2 რეკომენდაცია, აქედან:

- დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე - 1 
- პასუხისმგებლობის ზომა „შენიშვნა“ - 1

შემოსული განაცხადი (განცხადება, საჩივარი) ქვემდებარეობით გადაეგზავნა ფინანსთა 
სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს (სტრუქტურულ დანაყოფებს) – 1

სხვა ორგანიზაციაში გადაიგზავნა - 0

http://www.mkhileba/


საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 
სამმართველოში შემოსული მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკური მონაცემები 

2021 წლის მიხედვით 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების 
სამმართველოში 2021 წელს სულ შემოვიდა 1 მამხილებელი ინფორმაციის შემცველი განცხადება/ 
საჩივარი/შეტყობინება, აქედან:

დარღვევათა ტიპები:
- შიდა ორგანიზაციული რეგულაციების დარღვევის თაობაზე - 0
- ეთიკის ნორმების დარღვევის თაობაზე - 1 
- სხვა სახის (მათ შორის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი) - 0

მხილების ადრესატთა სქესი
მამრობითი  - 1
მდედრობითი - 0

მხილების ადრესატთა რანგი
პირველი რანგი (მაღალი მართველობითი დონე) - 0    
მეორე რანგი (საშუალო მართველობითი დონე) - 0
მესამე/მეოთხე რანგის (სპეციალისტები) - 1

მამხილებლის სქესი
მდედრობითი - 0 
მამრობითი - 1
 
მამხილებელი განაცხადის მიღების საშუალება:
- www.mkhileba. Gov.ge – 0 
- საჯარო დაწესებულების ელ-ფოსტა - 0
- სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვით – 0
- ინსპექტირების სამმართველოში მოქმედი „ცხელი ხაზი“ - 1

შემოსული  განაცხადის საფუძველზე (განცხადება, საჩივარი):
- ჩატარდა სამსახურებრივი შემოწმება - 0, აქედან დადასტურდა გადაცდომა - 0   
- ჩატარდა დისციპლინური წარმოება - 1, აქედან დადასტურდა გადაცდომა - 0

ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამსახურების და სამინისტროს 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიმართ, სულ გაცემული იქნა 1 რეკომენდაცია, აქედან:

- დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე - 0 

შემოსული განაცხადი (განცხადება, საჩივარი) ქვემდებარეობით გადაეგზავნა ფინანსთა 
სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს (სტრუქტურულ დანაყოფებს) – 0 

სხვა ორგანიზაციაში გადაიგზავნა - 0

http://www.mkhileba/
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, 

Labour, Health and Social Affairs of Georgia

KA030170999273521
საქართველო, თბილისი 0119, აკ.წერეთლის გამზ.144; ტელ.: (+995 32) 251 00 11; ცხელი ხაზი: (+995 32) 251 00 26; 15 05; ელ.ფოსტა: info@moh.gov.ge 

 144 Ak.Tsereteli ave., 0119, Tbilisi, Georgia; Tel: (+995 32) 251 00 11; Hot line: (+995 32) 251 00 26; 15 05; E-mail: info@moh.gov.ge

   № 01/19695 08 / დეკემბერი / 2021 წ.    

მოქალაქე მარიტა გორგილაძეს
 Email: magorgiladze@stud.mruni.eu

 
 

           ქალბატონო მარიტა,

მიმდინარე წლის 07 დეკემბრის თქვენი N120288 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ შემდეგს:

1. შიდა მხილება

2019 წელი:

შემოსულ შიდა მხილებათა რაოდენობა: 7

2020 წელი:

შემოსულ შიდა მხილებათა რაოდენობა: 2

2021 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით:

შემოსულ შიდა მხილებათა რაოდენობა - 0.

2. მხილების ფაქტებზე რეაგირებას და მოკვლევას ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის
დეპარტამენტი, რომელიც  მხილების შემთხვევებს განიხილავს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულებით
განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ,,საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა
და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად.

3. შიდა აუდიტის დეპარტამენტში შემოსული მხილების განცხადებების სტატისტიკას აწარმოებს თავად
ხსენებული დეპარტამენტი.

4. როგორც 2019 წელს, ასევე, 2020 წელს შემოსულ მხილების ყველა შემთხვევაზე განხორციელებულია
რეაგირება:

2019 წელი

·     მხილებათა საკითხების შესწავლით 3 (სამ) შემთხვევაში ხსენებული ფაქტები არ დადასტურდა;

·     4 (ოთხ) შემთხვევაზე 13 პირის მიმართ ჩატარდა დისციპლინური წარმოება, რომელთა ფარგლებშიც:

3 (სამი) პირის მიმართ დისციპლინური გადაცდომა არ დადგინდა;

1 (ერთი) პირის მიმართ დადგინდა მსუბუქი დისციპლინური გადაცდომა და გამოყენებულ იქნა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა;

4 (ოთხი) პირის მიმართ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის
,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაცდომისთვის გამოყენებულ იქნა 96-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,გაფრთხილება“;
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2 (ორი) პირის მიმართ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის
,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაცდომისთვის გამოყენებულ იქნა 96-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - თანამდებობრივი სარგოს 50% -
ის დაკავება 4 თვის ვადით;

3 (სამი) პირის მიმართ  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის
,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაცდომისთვის გამოყენებულ იქნა 96-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - სამსახურიდან გათავისუფლება.

2020 წელი

·    ერთ შემთხვევაში  ერთი პირის მიმართ ჩატარდა დისციპლინური წარმოება, რომლის ფარგლებშიც მის
მიმართ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული გადაცდომისთვის გამოყენებულ იქნა 96-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,გაფრთხილება“;

·           ერთ შემთხვევაში ხსენებული ფაქტები არ დადასტურდა.

5.     შიდა აუდიტის დეპარტამენტი არ ახდენს მამხილებლის ვინაობის გამჟღავნებას მისი ნების გარეშე.

6.  სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტისთვის ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ მოუმართვას
მამხილებელს კონსულტაციის მიღების მიზნით.

 

 

პატივისცემით,

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი,

 

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და
საინფორმაციო/საკონსულტაციო მომსახურების
სამმართველოს უფროსი, მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ანა დარახველიძე


