


ჩვენი უპირატესობები

სერტიფიცირების ექსკლუზიური უფლება 

მაღალკვალიფიციური ტრენერები

საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგ პროგრამები

ტრენინგთა მრავალფეროვნება 

ხარისხის მუდმივი კონტროლი

პრაქტიკული ელემენტებით დატვირთული ტრენინგ პროგრამები

კარიერული განვითარების ხელშეწყობა

ინსტიტუტის მომსახურების შესყდვაზე არ ვრცელდება                 
სახელმწიფო შესყიდვების კანონი*

* საქართველოს ორგანული კანონი "სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ" თავი IX1, მუხლი 361, პუნქტი 7



ჩვენი საქმიანობა

კვლევა ტრენინგები

სერტიფიცირება
აკრედიტებული 

პროგრამები



ტრენინგების კატალოგი

ფინანსური აუდიტი ბუღალტრული აღრიცხვა 
და ანგარიშგება

ეფექტური კომუნიკაცია

ხარისხის მართვა

ადმინისტრაციული 
წარმოება

პროგრამული ბიუჯეტირება

MS EXCEL

პროექტების მართვა

ლიდერობა და მენეჯმენტი



ტრენინგების კატალოგი

ეფექტიანობის აუდიტი შიდა აუდიტი შესაბამისობის აუდიტი

TNA ტრენინგების 
საჭიროების შეფასება

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

პრეზენტაციის უნარები

ფონდების მოძიება

დროის მართვა

სტატისტიკური ანალიზი 
SPSS-ის გამოყენებით



ტრენინგების კატალოგი

სახელმწიფო შესყიდვები საჯარო მოხელის 
პროფესიული განვითარების 

პროგრამები

ცვლილებების მართვა

შიდა აუდიტი                               
მუნიციპალიტეტებისთვის

ინვენტარიზაცია სახელმწიფო ქონების           
მართვა

ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებული ტრენინგ კურსები



მიმდინარე და დაგეგმილი 
ტრენინგები

საჯარო სექტორის აუდიტორული 
მომსახურების სასერტიფიკაციო პროგრამა1

სახელმწიფო შესყიდვები2

ხარისხის მართვა3

შიდა აუდიტი
მუნიციპალიტეტებისთვის4

მონაცემთა ვიზუალიზაცია5



საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების 
სასერტიფიკაციო პროგრამის მიზანი

1

აუდიტორებისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

გამომუშავება

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში ორიენტაციის

უნარის ჩამოყალიბება

აუდიტის საკანონმდებლო ბაზის, ასს-ის შინაარსის,

მოქმედების სფეროებისა და სტრუქტურის გაცნობა

სპეციალური წესების, ხერხებისა და იმ მეთოდების სწავლება,

რომლებიც გამოიყენება აუდიტორულ საქმიანობაში აუდიტის

საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად



საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი

ფინანსური აუდიტი

შესაბამისობის აუდიტი

ეფექტიანობის აუდიტი
საბიუჯეტო ორგანიზაციების 
ბუღალტრული აღრიცხვა და 
ფინანსური ანგარიშგება

სასერტიფიკაციო კურსის 

კომპონენტები



თორნიკე შერმადინი, დავით ქინქლაძე

ბიძინა მაყაშვილი, ქეთევან მცურავიშვილი

ივანე შავდათუაშვილი

ზურაბ თოლორდავა, ბესარიონ ქოჩიაშვილი

ტრენერები



სახელმწიფო შესყიდვები

ტრენინგის გავლის შემდეგ, შემსყიდველი

2

სახელმწიფო შესყიდვებში არსებული საკვანძო საკითების მიმოხილვა

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შესყიდვებთან დაკავშირებული

რისკების იდენტიფიცირება, პრობლემების გამომწვევი კონკრეტული 

მიზეზების გამოვლენა და შესაბამისი პროცედურების დაგეგმვა

ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ 

მაქსიმალურად ეფექტიანად და ეკონომიურად განახორციელონ წლის 

განმავლობაში შესასრულებელი შესყიდვები, ხოლო აუდიტორებს

(შიდა/გარე) - განახორციელონ რისკებზე დაფუძნებული პროცედურები



სახელმწიფო შესყიდვები

ტრენერი
ზურაბ მაისურაძე

ტრენინგის გავლის შემდეგ, შემსყიდველი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურის

უფროსი.

აქვს სახელმწიფო შესყიდვებისა და აუდიტის მიმართულებით მუშაობის

12-წლიანი გამოცდილება. წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა

შესყიდვების დეპარტამენტს სს „საქართველოს რკინიგზაში“.

ფლობს სამართალმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხს, ასევე გავლილი აქვს

სხვადასხვა საერთაშორისო ტრენინგი შესყიდვებში თაღლითობის, რისკების

იდენტიფიცირებისა და მათი პრევენციის შესახებ.



ხარისხის მართვა3

• ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კომპანიის

მიზნებიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე

• ხარვეზებისა და შესაძლო პრობლემების პრევენციის მეთოდები და

მიდგომები

• სისტემური ხარვეზების გამოვლენის გზები, პრობლემების ანალიზი

და გადაჭრის გზების მოძიება

• პროცესების განახლება და ოპტიმიზაცია, ხარისხის კონტროლისა

და განვითარების მეთოდების კომპანიის მასშტაბით დანერგვა



ხარისხის მართვა

ტრენერი
თინათინ კობერიძე

ხარისხის კონტროლისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების მიმართულებით
მუშაობის 9 წლიანი, ასევე პროდუქტების განვითარებისა და პროცესების
ოპტიმიზაციის მიმართულებით 3 წლიანი გამოცდილება (LEAN
მეთოდოლოგიის გამოყენებით).

წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა GPI ჰოლდინგის კვლევისა და
ხარისხის სამსახურს. ამჟამად არის პროდუქტებისა და მომსახურების
განვითარების განყოფილების უფროსი და კომპანიის აღმასრულებელი
საბჭოს წევრი.

ფლობს თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს ბიზნესის
ადმინისტრირების მიმართულებით და სტერლინგლის ბიზნეს სკოლის LEAN
SIX SIGMA-ს ყვითელ ქამარს.



შიდა აუდიტი 
მუნიციპალიტეტებისთვის

4

• შიდა აუდიტის სისტემის ძირითადი პრინციპები

• სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიგნებებზე

დაფუძნებული პრაქტიკული სწავლება მუნიციპალიტეტების

სპეციფიკის გათვალისწინებით

• შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემა



შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისთვის

ტრენერი
გიორგი მამრიკიშვილი

ტრენინგის გავლის შემდეგ, შემსყიდველისახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი.

აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება შიდა აუდიტის სფეროში.



მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ტრენინგის გავლის შემდეგ, შემსყიდველი

5

მონაცემთა ანალიზისა და ვიზუალიზაციის უნარების განვითარება

და მონაცემთა ანალიზის შედეგების ეფექტურად წარმოსადგენად

ხელსაწყოების გაცნობა.

• ტრენდების, ურთიერთკავშირების და გამონაკლისების
იდენტიფიცირება

• დიაგრამების და ვიზუალური მახასიათებლების სწორად
შერჩევა

• საკუთარი საქმიანობის ფარგლებში ვიზუალიზაციის
სხვადასხვა ხელსაწყოების გამოყენებით არასტანდარტული
დიაგრამების/ინფოგრაფიკების შექმნა



მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ტრენერი
გიორგი ჩაკვეტაძე

ტრენინგის გავლის შემდეგ, შემსყიდველი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტისა და სტრატეგიული
ანალიზის დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი.

აქვს მრავალწლიანი გამოცილება ბიუჯეტის ანალიზის სფეროში.
ამასთანავე, წლების განმავლობაში გახლდათ მიწვეული ლექტორი
ეკონომიკის პრინციპების, მიკრო და მაკრო ეკონომიკის
მიმართულებით.

2019 წელს მიენიჭა ჰარვარდისა და კოლუმბიის უნივერსიტეტების
სერთიფიკატები მონაცემთა ანალიზში.

არის მრავალი პროექტის, გამოცემისა და პუბლიკაციის ავტორი.



TNA - ტრენინგების საჭიროების 
შეფასება

მიზნები:

• სამუშაო პროცესის გაუმჯობესება

• თანამშრომელთა მოტივაციის გაზრდა

• თანამშრომელთა კარიერული განვითარება



TNA - ტრენინგების საჭიროების 
შეფასება

ამოცანები:

• თანამშრომლებისთვის აუცილებელი კომპეტენციების
განსაზღვრა

• აღნიშნული კომპეტენციების სასურველი დონის
დადგენა

• აღნიშნული განსხვავებების აღმოსაფხვრელად ტრენიგ 
- გეგმის შემუშავება

• თანამშრომელთა კარიერული განვითარება



TNA - მეთოდები

• პირდაპირი ინტერვიუ

• ფოკუს ჯგუფები

• ანკეტირება



TNA - ეტაპები

პრობლემის დასმა1

მეთოდოლოგია და პროცესის 
აღწერა2

მონაცემთა შეგროვება3

მონაცემთა დამუშავება4

უკუკავშირი5



აკრედიტებული პროგრამები

აუდიტის საკანონმდებლო ბაზის, ასს-ის შინაარსის,

მოქმედების სფეროებისა და სტრუქტურის გაცნობა

საჯარო მოხელის 
პროფესიული 
განვითარების 

პროგრამები

პიროვნული და 
პროფესიული 

კომპეტენციების 
განვითარება

მენეჯერული 
უნარები



ტრენინგების ღირებულება

დასახელება ფასი

საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების 
სასერტიფიკაციო პროგრამა

1300

ხარისხის მართვა 690

სახელმწიფო შესყიდვები 280

შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისთვის 700

მონაცემთა ვიზუალიზაცია 295

ეფექტური კომუნიკაცია 270

პროგრამული ბიუჯეტირება 320

ფინანსური აუდიტი 490

ადმინისტრაციული წარმოება 220



ტრენინგების ღირებულება
დასახელება ფასი

EXCEL 250

ლიდერობა და მენეჯმენტი 430

პროექტების მართვა 490

ეფექტიანობის აუდიტი 295

შესაბამისობის აუდიტი 345

შიდა აუდიტი 450

ფონდების მოძიება 395

სტატისტიკური ანალიზი SPSS-ის გამოყენებით 585

პრეზენტაციის უნარები 295

დროის მართვა 295

ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება 450



TNA - ღირებულება

ტრენინგების საჭიროების შეფასების ღირებულება: 14,800 GEL*

* მინიმალური ოდენობა, დამოკიდებულია თანამშრომელთა

რაოდენობაზე



კონტაქტი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, 0144, წმ. ქეთევან დედოფლის გამზირი N96

032 2 054 615

sai@sao.ge

www.sai.ge

mailto:sai@sao.ge
http://www.sai.ge/

