
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 

ბრძანება №1000 

2013 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი 

 

სამკერდე ნიშნის, სამინისტროს მედალიონისა და მედლის 

ნიმუშების და სამკერდე ნიშნით, სამინისტროს მედალიონითა და 

მედლით დაჯილდოების წესის დამტკიცების შესახებ 
 

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 46-ე მუხლის, მე-60 მუხლის მე-2 

პუნქტის  „ო“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 

დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

დებულების მე-5 მუხლის  მე-2 პუნქტის ,,ა“, ,,ზ“ და ,,ნ“  ქვეპუნქტების  საფუძველზე, 

ვბრძანებ: 

მუხლი 1  

დამტკიცდეს: 

ა) სამკერდე ნიშნის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – 

სამინისტრო) მედალიონისა და მედლის ნიმუშების და სამკერდე ნიშნით, სამინისტროს 

მედალიონითა და მედლით დაჯილდოების წესი თანდართული დანართის შესაბამისად 

(დანართი №1); (12.07.2017 N 367)  

ბ) სამკერდე ნიშნის, სამინისტროს მედალიონის და მედლის თანდართული 

ნიმუშები (დანართი №2); 

გ) ამოღებულია (12.07.2017 N 367)  

დ) სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეთა სამკერდე ნიშნისა 

და მედლის თანდართული ნიმუშები (დანართი №4); (23.04.2019 N 34) 

ე) სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მოსამსახურეთა 

სამკერდე ნიშნის თანდართული ნიმუშები (დანართი №5). (31.05.2016 N  291)  

მუხლი 2  

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სამკერდე ნიშნების, მედალიონის და მედლის ნიმუშების და საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს სამკერდე ნიშნით, მედალიონით და მედლით პირთა 

დაჯილდოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა  მინისტრის 

2008 წლის 7 ივლისის №740 ბრძანება.  

მუხლი 3  

ბრძანება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.  

 

შინაგან საქმეთა მინისტრი                                                 ალექსანდრე ჭიკაიძე  
  

დანართი №1 



   

სამკერდე ნიშნის, სამინისტროს მედალიონისა და მედლის ნიმუშების და  სამკერდე 

ნიშნით, სამინისტროს მედალიონითა და მედლით დაჯილდოების წესი 

  

თავი I 

დაჯილდოების წესი 

 

მუხლი 1  

ეს ბრძანება განსაზღვრავს სამსახურებრივი მოვალეობის კეთილსინდისიერად 

შესრულებისათვის, აგრეთვე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – 

სამინისტრო) წინაშე გაწეული განსაკუთრებული დამსახურებისათვის სამკერდე ნიშნების, 

მედალიონის და მედლის სახეებსა და მათი გადაცემის წესს.  

 

მუხლი 2  

1. გადაწყვეტილებას სამკერდე ნიშნებით, მედალიონითა და მედლით 

დაჯილდოების შესახებ იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი (შემდგომში – 

მინისტრი) სამართლებრივი აქტით. 

2. სამინისტროს თანამშრომელთა გარდა მედალიონითა და მედლით შეიძლება 

დაჯილდოვდნენ სხვა პირებიც. 

  

მუხლი 3  

1. პირები ჯილდოვდებიან როგორც კონკრეტული დამსახურებისათვის, ასევე 

ნამსახური წლების ან საიუბილეო თარიღის გამო. 

2. დაჯილდოებული პირები ახალი დამსახურების გამო შეიძლება კვლავ 

დაჯილდოვდნენ იმავე ან სხვა სამკერდე ნიშნით, მედალიონითა და მედლით. 

3. პირის დაჯილდოება შეიძლება სიკვდილის შემდეგაც. 

  

მუხლი 4  

1. სამკერდე ნიშნით, მედალიონით და მედლით დაჯილდოებაზე პირის წარდგენა 

ხდება მინისტრის პირველი მოადგილის, მინისტრის მოადგილეების, სამინისტროს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის, ტერიტორიული ორგანოს, საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირებისა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელთა 

მიერ. წარდგინებაში აღინიშნება პირის კონკრეტული დამსახურება. 

2. დაჯილდოებულს ჯილდოსთან ერთად გადაეცემა დაჯილდოების ფურცელი. 

3. დაუშვებელია მოქმედი დისციპლინური სახდელის მქონე თანამშრომლის 

წარდგენა  სამკერდე ნიშნის, მედლის ან მედალიონის მისაღებად. 

 

მუხლი 5  

1. დაჯილდოებულ პირს შესაძლებელია ჯილდო გადაეცეს საზეიმო ვითარებაში.  

2. სიკვდილის შემდეგ დაჯილდოების შემთხვევაში ჯილდო გადაეცემა 

დაჯილდოებულის ოჯახს. 



3. თუ დაჯილდოებულ გარდაცვლილ პირს ან სიკვდილის შემდეგ 

დაჯილდოებულს არ ჰყავს მემკვიდრე, ჯილდო რჩება სამინისტროს. 

4. სამკერდე ნიშნის, მედალიონის ან მედლის დაკარგვის შემთხვევაში დაუშვებელია 

მათი ასლის გაცემა. 

  

მუხლი 6  

1. დაჯილდოებულ პირებს აქვთ ჯილდოების ან მათი აღმნიშვნელი ნიშნების 

ტარების უფლება. დაჯილდოებული პირი სამკერდე ნიშანს, მედალს ან მედალიონს 

ატარებს მკერდზე მარცხენა მხარეს. 

2. დაუშვებელია სამკერდე ნიშნის, მედლის ან მედალიონის ტარება საამისო 

უფლების არმქონე პირის მიერ.  

  

თავი II 

ჯილდოს სახეები 

 

მუხლი 7  

1. სამინისტროს სამკერდე ნიშნით – „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ ჯილდოვდებიან 

სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც ხასიათდებიან დადებითად და წარმატებით 

ასრულებენ სამსახურებრივ მოვალეობებს. პირის დაჯილდოება „უმწიკვლო 

სამსახურისათვის“ ხდება მხოლოდ იმ ხარისხის სამკერდე ნიშნით, რომელიც შეესაბამება 

წელთა ნამსახურობას (10 წელი, 15 წელი, 20 წელი) დაჯილდოების დღისათვის. 

2. სამკერდე ნიშნის – „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ (10, 15, 20 წლის 

ნამსახურობისათვის) ჩამორთმევა ხდება მინისტრის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, 

დაჯილდოებულის მიერ  უხეში დისციპლინური გადაცდომის ან დანაშაულის ჩადენის 

შემთხვევაში. 

  

მუხლი 8  

სამინისტროს სამკერდე ნიშნით – „დამსახურებული პოლიციელი“ ჯილდოვდებიან 

ზღვრულ ასაკს მიღწეული სამინისტროს თანამშრომლები და ღვაწლმოსილი ყოფილი 

თანამშრომლები, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებისას 

გამოირჩეოდნენ საქმის კეთილსინდისიერი შესრულებით. 

 

მუხლი 9  

სამინისტროს მედალიონით – „განსაკუთრებული დამსახურებისათვის“ 

ჯილდოვდებიან სამინისტროს თანამშრომლები, რომელთაც განსაკუთრებული ღვაწლი 

მიუძღვით სამინისტროს წინაშე მდგარი ამოცანების ეფექტიანად გადაწყვეტაში, ასევე 

საქართველოს მოქალაქეები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და სხვა პირები, რომელთაც 

განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საქმეში ან რომელთა დამსახურებითაც სამინისტრომ 

მიაღწია წარმატებებს თავის კომპეტენციას მიკუთვნებულ ცალკეულ საკითხთა 

გადაწყვეტისას.  

 



მუხლი 10  

სამინისტროს მედლით – „მამაცობისათვის“, ასევე სამინისტროს I და II ხარისხის 

მედლით – „განსაკუთრებული დამსახურებისათვის“ ჯილდოვდებიან სამინისტროს 

თანამშრომლები და სხვა პირები, რომელთაც დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლისას 

გამოიჩინეს განსაკუთრებული მამაცობა და თავდადება ან რომელთა დამსახურებითაც 

სამინისტრომ მიაღწია წარმატებებს თავის კომპეტენციას მიკუთვნებულ ცალკეულ 

საკითხთა გადაწყვეტისას.  

 

თავი III ამოღებულია (12.07.2017 N 367)  

 

თავი IV 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ჯილდოები 

   

მუხლი 12  

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სამკერდე ნიშნითა და მედლით 

ჯილდოვდებიან საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები საქართველოს 

სასაზღვრო პოლიციის საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის.  

 

თავი V (31.05.2016 N  291) 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

– საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მოსამსახურეთა ჯილდოები 

 

მუხლი 13  

1. სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (შემდგომში – 

სააგენტო) სამკერდე ნიშნით – „განსაკუთრებული დამსახურებისთვის“ – ჯილდოვდებიან 

სააგენტოს მოსამსახურეები, რომელთაც განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვით სააგენტოს 

წინაშე მდგარი ამოცანების ეფექტიანად განხორციელებაში.  

2. სააგენტოს სამკერდე ნიშნით – „წარმატებული სამსახურისთვის“ – 

ჯილდოვდებიან სააგენტოს მოსამსახურეები სამსახურებრივ მოვალეობათა სანიმუშოდ 

შესრულებისათვის, ასევე ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის. 

 

 

დანართი №2 

        

 



 
 

 

სამკერდე ნიშანი  „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ 

(10 წელი) 

ავერსი:  

სამკერდე ნიშანი „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ წარმოადგენს ვერცხლისფერ 

მრგვალ მედალიონს, რომლის ცენტრშიც ოქროსფერ ველზე გამოსახულია წითელი ფერის 

ჯვარი (სახ. დროშის მცირე ჯვარი), ხოლო ჯვრის ქვეშ აბრევიატურა – „შსს“. 

მედალიონის გარშემო ლაჟვარდისფერ (ლურჯი) ველზე ვერცხლისფერი წარწერაა: 

„უმწიკვლო სამსახურისათვის“. 

რევერსი: 

სამკერდე ნიშნის უკანა მხარეს მოთავსებულია სამაგრი. 

                                                                                                          

 

 

 
 

 

სამკერდე ნიშანი  „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ 

(15 წელი) 

 

ავერსი: 

სამკერდე ნიშანი ,,უმწიკვლო სამსახურისათვის“ წარმოადგენს ოქროსფერ მრგვალ 

მედალიონს, რომლის ცენტრშიც ოქროსფერ ველზე გამოსახულია წითელი ფერის ჯვარი 

(სახ. დროშის მცირე ჯვარი), ხოლო ჯვრის ქვეშ აბრევიატურა – „შსს“. 

მედალიონის გარშემო ლაჟვარდისფერ (ლურჯი) ველზე ოქროსფერი წარწერაა: 

„უმწიკვლო სამსახურისათვის“. 

 



რევერსი: 

სამკერდე ნიშნის უკანა მხარეს მოთავსებულია სამაგრი. 

 

                                                                                             

 
 

 

სამკერდე ნიშანი  „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ 

(20 წელი) 

 

ავერსი: 

სამკერდე ნიშანი „უმწიკვლო სამსახურისათვის“ წარმოადგენს სტილიზებულ 

ოქროსფერ ფარს, რომლის ვერცხლის ველზეც გამოსახულია მეწამული (წითელი) ფერის 

ჯვარი (სახ. დროშის მცირე ჯვარი). 

ფარის გარშემო გამოსახულია ქართული სტილიზებული ორნამენტი – „ვაზის 

წნული“. 

სამკერდე ნიშნის ქვევით რომბის ფორმის მეწამული ფერის ველზე გამოსახულია 

წარწერა „20“. კომპოზიციას აგვირგვინებს ოქროსფერი აბრევიატურა – „შსს“. 

რევერსი: 

სამკერდე ნიშნის უკანა მხარეს მოთავსებულია სამაგრი. 

                                                                                                            

 
 

სამკერდე ნიშანი „დამსახურებული პოლიციელი“ 

 ავერსი:  

სამკერდე ნიშანი „დამსახურებული პოლიციელი“ წარმოადგენს ვერცხლისფერ 

ოვალურ მედალიონს, რომლის ცენტრშიც ზევიდან ქვევით დაშვებულია ვერცხლის 

ხმალი; მედალიონის მეწამულ (წითელი) ველზე გამოსახულია ოქროსფერი შვიდქიმიანი 

ვარსკვლავი.  

კომპოზიციას საფუძვლად უდევს სადევიზო ბაფთა, რომლის მეწამულ ველზეც 

შესრულებულია ოქროსფერი წარწერა – „შსს“. 

 



რევერსი: 

სამკერდე ნიშნის უკანა მხარეს მოთავსებულია სამაგრი. 

                                                      

 
      მედალიონი 

    „განსაკუთრებული დამსახურებისათვის“ 

  

მედალიონი წარმოადგენს მრგვალი ფორმის ფარს, რომლის ცენტრშიც ოქროსფერ ველზე 

რელიეფურად გამოსახულია სამინისტროს ემბლემა. ფარს გარშემო შემოვლებული აქვს 

ვერცხლის ქობა ინგლისური წარწერით: „Ministry of internal affairs of Georgia“. 

მედალიონის დიამეტრია 5 სმ. 

                                                                    
 

 

მედალიონი  „განსაკუთრებული დამსახურებისა და 

გაწეული ღვაწლისათვის“ 

(შსს თანამშრომლისათვის) 
 

ავერსი: 

მედალიონი „განსაკუთრებული დამსახურებისა და გაწეული ღვაწლისათვის“ 

წარმოადგენს მრგვალი ფორმის მედალიონს, რომლის ცენტრშიც მეწამულ (წითელი) 

ველზე გამოსახულია ოქროსფერი ლომი  (შსს სიმბოლო). 

მედალიონის გარშემო ოქროსფერ ველზე ამოტვიფრულია ოქროსფერი წარწერა: 

„განსაკუთრებული დამსახურებისა და გაწეული ღვაწლისათვის“ და აბრევიატურა – „შსს“. 

 

რევერსი: 

ოქროსფერი მეტალის მრგვალი მედალიონის უკანა მხარეს ამოტვიფრულია 

ოქროსფერი შვიდქიმიანი ვარსკვლავი, ინგლისური წარწერა – „DISTINGUISHED MEDAL 

OF ACHIEVEMENT“ და აბრევიატურა – „შსს“. 

 

 
 



      

მედალი  „მამაცობისათვის“ 

(შსს თანამშრომელთა და სხვა პირთათვის) 

 

ავერსი: 

მედალი „მამაცობისათვის“ წარმოადგენს ოქროსფერი მეტალის მრგვალ მედალიონს, 

რომლის ცენტრშიც გადაჯვარედინებულ ორ ხმალზე შესრულებულია ფარი ლომის 

გამოსახულებით (შსს სიმბოლო). 

მედალიონის გარშემო განლაგებულია ოთხი მცირე ჯვარი. მედალიონი ქართული 

„ვაზის წნულის“ ორნამენტის დეტალით (საკიდი) უკავშირდება ბაფთას. 

ბაფთა არის ლივლივა მეწამული (წითელი) ფერის, ცენტრში ფართო ოქროსფერი, 

ხოლო კიდეებზე ორი თეთრი ზოლით. 

მედალის თამასა არის ლივლივა მეწამული (წითელი) ფერის, ცენტრში ფართო 

ოქროსფერი, ხოლო კიდეებზე ორი თეთრი ზოლით. 

 

რევერსი: 

ოქროსფერი მეტალის მრგვალი მედალიონის უკანა მხარეს, კომპოზიციის ცენტრში 

ამოტვიფრულია წარწერა – „გამოჩენილი მამაცობისათვის“ და აბრევიატურა –  „შსს“. 

 

 

I ხარისხის მედალი  

ავერსი:  

I ხარისხის მედალი წარმოადგენს მრგვალ, ოქროსფერკანტშემოვლებულ თეთრი 

მინანქრის ჯვარს (მალტური ჯვარი), რომელიც მოთავსებულია ოქროსფერ რკალზე. 

თეთრი ჯვრის ცენტრში რელიეფურად გამოსახულია სამინისტროს ემბლემა (ემბლემა 

მცირეოდენ სცილდება ჯვრის ცენტრს). 

ბაფთის ფერი იმეორებს საქართველოს სახელმწიფო დროშის ფერებს – 

ოქროსფერქობაშემოვლებულ თეთრ ველს შუაში გასდევს მეწამული ზოლი, ხოლო 

ოქროსფერ ქობასა და მეწამულ ზოლს შორის მეწამული ჯვრებია. 

 

რევერსი: 

ჯვრის უკანა მხარეს რელიეფურად არის შესრულებული ინგლისური წარწერა – 

„Ministry of internal affairs of Georgia. for merit“ და მედლის ნომერი. 

მედლის დიამეტრია 5 სმ. 

მედალი წარმოადგენს ყელსაკიდს. 

თამასა – ოქროსფერქობაშემოვლებულ თეთრ ველზე არის ვერტიკალური წითელი 

ზოლი, რომლის ორივე მხარეს (ოქროს ქობასა და მეწამულ ზოლს შორის) მოთავსებულია 

მეწამული ჯვრები. 

 



                             

aversi reversi

Tamasa

 
 

         
II ხარისხის მედალი  

ავერსი:  

II ხარისხის მედალი წარმოადგენს მრგვალ, ოქროსფერკანტშემოვლებულ თეთრი მინანქრის 

ჯვარს (მალტური ჯვარი), რომელიც მოთავსებულია ოქროსფერ რკალზე და ერთიანად 

განთავსებულია თექვსმეტქიმიან ოქროსფერ ვარსკვლავზე. თეთრი ჯვრის ცენტრში რელიეფურად 

გამოსახულია სამინისტროს ემბლემა (ემბლემა მცირეოდენ სცილდება ჯვრის ცენტრს). 

ბაფთის ფერი იმეორებს საქართველოს სახელმწიფო დროშის ფერებს – 

ოქროსფერქობაშემოვლებულ თეთრ ველს შუაში გასდევს სამი წითელი ზოლი. 

 

რევერსი:  

თექვსმეტქიმიანი ოქროსფერი ვარსკვლავის უკანა მხარეს რელიეფურად არის 

შესრულებული ინგლისური წარწერა – „Ministry of internal affairs of Georgia. for merit“  და მედლის 

ნომერი. 

მედლის დიამეტრია 4,3 სმ.  

მედალი წარმოადგენს გულსაკიდს. 

თამასა – ოქროსფერქობაშემოვლებულ თეთრ ველზე არის სამი ვერტიკალური წითელი 

ზოლი.  

aversi reversireversireversireversi

Tamasa  
 

 

                                        

             

საიუბილეო  სამკერდე ნიშანი ,,სასაზღვრო ავიაცია - 15 წელი“ (28.04.2014 N 324) 

 
        სამკერდე ნიშანი ,,სასაზღვრო ავიაცია - 15 წელი“  არის ჰერალდიკური ფარი, რომელიც გარედან 

შემოსაზღვრულია ოქროსფერი ლითონით, შიგნიდან – ცისფერი მინანქრით. მინანქრითვე კომპოზიციის 

ცენტრში თეთრ ფონზე გამოსახულია წითელი ცენტრალური ჯვარი (წმინდა გიორგის ჯვარი), მეოთხედებში 

ირიბი ჯვრის ზღვარზე ოთხი მწვანე (სასაზღვრო პოლიციის სიმბოლური ფერი) სამკუთხედი, რომლებიც 

მთლიანობაში ქმნიან მოძრაობის სიმბოლოს.  

         ცენტრის ზემოთ სასაზღვრო ავიაციის რელიეფური ემბლემაა, ხოლო ემბლემის ქვემოთ არის 

ოქროსფერი ლითონით შესრულებული ასევე რელიეფური წარწერა – ,,სასაზღვრო ავიაცია -  15 წელი“. 



          სამკერდე ნიშნის ზომაა   40x30 მმ.   
 

  

                             
 

 დანართი №3 (20.04.2016 N 205 გავრცელდეს 2016 წლის 1 აპრილიდან წარმოშობილ 

სამართლებრივ ურთიერთობებზე) 
 

სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის სამკერდე ნიშანი 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
სამკერდე ნიშანი: მრგვალ ჰერალდიკურ ფარზე, შავ ველზე გამოსახულია მარცხნიდან მარჯვნივ დაშვებული 

სამი ირიბი ლენტი და სამინისტროს სტილიზებული სიმბოლო –  მეწამულ ველზე ოქროს ლომის 

გამოსახულება. შავი ოქროსკანტებიანი არშია ოქროსფერი წარწერებით: „სტრატეგიული მილსადენების 

დაცვის დეპარტამენტი“ და „შსს“, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოიყოფა ორი ოქროს შვიდქიმიანი 

ვარსკვლავით. 

 

 დანართი №4 (23.04.2019 N 34) 

          

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეთა სამკერდე ნიშანი 

და მედალი  

 

მედალი „საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში უმწიკვლო სამსახურისათვის“            

        

       1. პირველი ხარისხი – ჯვრის ფორმის ოქროსფერი მედალიონი. ავერსზე 

გამოსახულია სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ოთხი სიმბოლოს (თამარ მეფის ხელრთვა) 

ჯვრული კომპოზიცია. 



რევერსზე წარწერაა: „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში 20 წელი უმწიკვლო 

სამსახურისათვის“.  ცენტრში ლათინური  I  ხარისხს აღნიშნავს. 

ბაფთა არის მწვანე ფერის,  კიდეებზე  ორი  თეთრი ზოლით. 

     2. მეორე ხარისხი – ჯვრის ფორმის ვერცხლისფერი  მედალიონი. ავერსზე 

გამოსახულია სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ოთხი სიმბოლოს (თამარ მეფის  ხელრთვა) 

ჯვრული კომპოზიცია. 

რევერსზე წარწერაა: „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში 15 წელი უმწიკვლო 

სამსახურისათვის“.  ცენტრში ლათინური  II  ხარისხს  აღნიშნავს.  

ბაფთა  არის მწვანე ფერის,  კიდეებზე  ორი  თეთრი  ზოლით. 

     3. მესამე ხარისხი – ჯვრის  ფორმის  ბრინჯაოსფერი  მედალიონი.  ავერსზე 

გამოსახულია სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ოთხი სიმბოლოს (თამარ მეფის ხელრთვა) 

ჯვრული კომპოზიცია. 

რევერსზე წარწერაა: „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში 10 წელი უმწიკვლო 

სამსახურისათვის“.  ცენტრში  ლათინური  III  ხარისხს  აღნიშნავს. 

ბაფთა არის მწვანე ფერის,  კიდეებზე ორი თეთრი ზოლით. 

 

 

 
 

 

ჯილდოები (ფალერისტიკა) 

„გიორგი თორელის სახელობის მედალი“ 

            ავერსი: მრგვალი ფორმის ოქროსფერ მედალიონზე გამოსახულია აბჯარი (ჯაჭვის 

პერანგი), ზეაღმართული ხმალი მრგვალი ფარით, რომელზეც არის სახელმწიფო საზღვრის 

სიმბოლოს გამოსახულება; შვიდი ჯვარი (ბოლნური); ასომთავრული აბრევიატურა – „გთ“ 

– გიორგი თორელი. 

   ბაფთა არის თეთრი ფერის, შუაში ფართო მწვანე ზოლით, კიდეებზე ორი შავი 

ზოლით. რევერსის შუაში გიორგი თორელის (ინიციალები შესრულებულია  

ასომთავრულით) მედლის გარშემო არის წარწერა: „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში  

შეტანილი წვლილისათვის“.   

 



 
 

სამკერდე  ნიშანი  „სანაპირო  დაცვა 1998–2018“ 

      

ავერსი: ჰერალდიკური ფარი, ლურჯ (ლაჟვარდისფერი) ველზე გამოსახულია 

ირიბი ვერცხლის ჯვარი, სანაპირო დაცვის დროშა და ემბლემა. ცენტრში ზევიდან ქვევით 

დაშვებულ ოქროსფერ ღუზაზე განლაგებულია მრგვალი ოქროსფერი ლითონის 

მედალიონი, მასზე – სასაზღვრო პოლიციის ემბლემა, რომლის გარშემო ლურჯ 

(ლაჟვარდისფერი) არშიაზე ამოტვიფრულია წარწერა: „სანაპირო დაცვა“ და „1998–2018“.   

სამკერდე ნიშნის ზომაა 40–30 მმ-ზე. 

 

 

 
 

 

ჯილდოები (ფალერისტიკა) 

სამკერდე ნიშანი „საპატიო მესაზღვრე“ 

      ავერსი: ოქროსფერი (ბოლნური) ჯვარი მწვანე მინანქრით ფრთებში, ცენტრში – 

მრგვალი მედალიონი. მწვანე მინანქარზე არის სახელმწიფო საზღვრის ემბლემის 

ოქროსფერი გამოსახულება, გარშემო შავი მინანქარი წარწერით – „საპატიო მესაზღვრე“. 

მედალიონის ქვევით გამოსახულია ღუზის, გადაჯვარედინებული ხმლებისა და  ფრთის  

კომპოზიცია. 

 

სამკერდე  ნიშანი „ვეტერანი მესაზღვრე“ 

      ავერსი: ოქროსფერი  შვიდფრთიანი  ვარსკვლავი  (მალტური ჯვრის ფორმის ფრთა).  

ცენტრში – მრგვალი  მედალიონი,  მწვანე  მინანქარზე სახელმწიფო საზღვრის  ემბლემის  

ოქროსფერი გამოსახულება, გარშემო შავი მინანქარი წარწერით – „ვეტერანი მესაზღვრე“.  

            I, II, III თანრიგის სამკერდე  ნიშანი 



      1. ღუზის, გადაჯვარედინებული ხმლებისა და ფრთის კომპოზიციაა. ზემოთ არის  

ნორმანული ფარი მწვანე ველზე სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სიმბოლოს 

გამოსახულებით. სამკერდე ნიშანს აგვირგვინებს წითელ მინანქარზე ოქროსფერი წარწერა 

– I, რაც  თანრიგის  მაჩვენებელია. 

       2. ღუზის, გადაჯვარედინებული  ხმლებისა  და ფრთის კომპოზიციაა. ზემოთ არის  

ნორმანული  ფარი  მწვანე ველზე სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სიმბოლოს 

გამოსახულებით. სამკერდე ნიშანს აგვირგვინებს წითელ მინანქარზე ოქროსფერი  წარწერა 

– II, რაც  თანრიგის  მაჩვენებელია. 

         3. ღუზის,  გადაჯვარედინებული  ხმლებისა  და  ფრთის კომპოზიციაა. ზემოთ არის  

ნორმანული  ფარი  მწვანე  ველზე  სახელმწიფო საზღვრის  დაცვის  სიმბოლოს  

გამოსახულებით. სამკერდე ნიშანს აგვირგვინებს წითელ მინანქარზე ოქროსფერი წარწერა 

– III, რაც  თანრიგის მაჩვენებელია. 

 

 
 

 

საიუბილეო  სამკერდე ნიშანი ,,სასაზღვრო ავიაცია – 15 წელი“. 

        სამკერდე ნიშანი ,,სასაზღვრო ავიაცია – 15 წელი“  არის ჰერალდიკური ფარი, 

რომელიც გარედან შემოსაზღვრულია ოქროსფერი ლითონით, შიგნიდან – ცისფერი 

მინანქრით. მინანქრითვე კომპოზიციის ცენტრში თეთრ ფონზე გამოსახულია წითელი 

ცენტრალური ჯვარი (წმინდა გიორგის ჯვარი), მეოთხედებში ირიბი ჯვრის ზღვარზე 

ოთხი მწვანე (სასაზღვრო პოლიციის სიმბოლური ფერი) სამკუთხედი, რომლებიც 

მთლიანობაში ქმნიან მოძრაობის სიმბოლოს.  

         ცენტრის ზემოთ სასაზღვრო ავიაციის რელიეფური ემბლემაა, ხოლო ემბლემის 

ქვემოთ არის ოქროსფერი ლითონით შესრულებული ასევე რელიეფური წარწერა – 

,,სასაზღვრო ავიაცია –  15 წელი“. 

          სამკერდე ნიშნის ზომაა   40x30 მმ.   

 



 
    

                                                          

            საიუბილეო მედალი  ,,საქართველოს სასაზღვრო ავიაცია -20 წელი“  

 

 ავერსი: საიუბილეო  მედალი ,,საქართველოს სასაზღვრო ავიაცია -20 წელი“ არის 

ჰერალდიკური ფარი, რომლის ცენტრში გამოსახულია სასაზღვრო ავიაციის ემბლემა.  

 ჰერალდიკური ფარი გარედან შემოსაზღვრულია ოქროსფერი არშიით. ცენტრში 

თეთრ ფონზე გამოსახულია წითელი ცენტრალური ჯვარი (წმინდა გიორგის ჯვარი), 

მეოთხედებში ირიბი ჯვრის ზღვარზე ოთხი მწვანე (სასაზღვრო პოლიციის სიმბოლური 

ფერი) სამკუთხედი.  

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის 

მთავარი სამმართველოს დროშის ფონზე რელიეფურ ორ ოქროსფერ ფრთას შორის 

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ემბლემაა. 

მედალი ოქროსფერი ციხე-სიმაგრიანი საკიდითა და ვაზის  ორნამენტის დეტალით 

(საკიდი) უკავშირდება ბაფთას. 

        მედლის ბაფთა ლივლივა თეთრი ფერისაა, რომელზეც გამოსახულია ერთი წითელი 

და  ორი მწვანე ფერის ზოლი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა თეთრი ფერის 

ზოლებით. 

        მედლის თამასაზე  თეთრ ველზე  ერთი   წითელი და  და ორი  მწვანე ზოლია.  

რევერსი: მედლის  ცენტრში  ოქროსფერ ველზე ამოტვიფრულია  წარწერა – 

,,საქართველოს სასაზღვრო ავიაცია – 20 წელი“. 

საიუბილეო მედლის ზომა 36x43 მმ. 
ავერსი 

 

 



 

რევერსი 
 

                                                              დანართი №5 (31.05.2016 N  291) 

 

სამკერდე ნიშანი  „განსაკუთრებული დამსახურებისთვის“ 

გამოყენებული მასალა – ოქროსფერი უჟანგავი მეტალი. მედალზე გამოსახულია 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სააგენტოს ემბლემა. მედლის დიამეტრია 50 მმ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ავერსი 

 

თამასა „განსაკუთრებული დამსახურებისთვის“  

 

 
 

 

თამასა „განსაკუთრებული დამსახურებისთვის“ არის ლივლივა თეთრი ფერის, 

ცენტრში ფართო ვერტიკალური სტაფილოსფერი, ხოლო კიდეებზე ერთი ლურჯი 

ვერტიკალური ზოლით. 

 

სამკერდე ნიშანი „წარმატებული სამსახურისთვის“ 

გამოყენებული მასალა – ვერცხლისფერი უჟანგავი მეტალი. მედალზე გამოსახულია 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სააგენტოს ემბლემა. მედლის დიამეტრია 50 მმ. 

 
 

ავერსი 
 



თამასა „წარმატებული სამსახურისთვის“  

 
 

 

თამასა „წარმატებული სამსახურისთვის“ არის ლივლივა თეთრი ფერის, ცენტრში 

ორი ვიწრო ვერტიკალური სტაფილოსფერი, ხოლო კიდეებზე ერთი ლურჯი 

ვერტიკალური ზოლით. 

 


