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საჯარო სამართლისიურიდიულიპირის 

საზოგადოებრივიმაუწყებლისაჭარისტელევიზიისადარადიოს 

შრომისშინაგანაწესი 

 

თავი1.ზოგადიდებულებანი 

 

მუხლი1.მოქმედებისსფერო 

1.

 საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისსაზოგადოებრივიმაუწყებლისაჭარისტელევი

ზიისადარადიოს(შემდგომში,,მაუწყებელი“/,,დამსაქმებელი)შრომისშინაგანაწესით(შემდგომშ

ი–

,,შინაგანაწესი“)განისაზღვრებამაუწყებელშიდასაქმებულიპირებისშრომითურთიერთობებთა

ნდაკავშირებულისაკითხები,მათშორის: 

ა) სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო დღეს სამუშაოს დაწყების დრო და 

დამთავრებისდრო,ცვლაშიმუშაობისას–ცვლისხანგრძლივობა; 

ბ)დასვენებისხანგრძლივობა; 

გ)შრომისანაზღაურებისგაცემისდრო,ადგილიდაწესი; 

დ)ანაზღაურებადიშვებულებისხანგრძლივობადამიცემისწესი; 

ე)ანაზღაურებისგარეშეშვებულებისხანგრძლივობადამიცემისწესი;ვ)შრ

ომისპირობებისდაცვისწესები; 

ზ)წახალისებისსახე,პასუხისმგებლობისსახედამათიგამოყენებისწესები;თ)გან

ცხადების/საჩივრისგანხილვისწესი; 

ი)შინაგანაწესითშეიძლებაგანისაზღვროსსხვასპეციფიკურინორმებიც. 

2.

 შინაგანაწესითგანისაზღვრებამაუწყებლისშრომისორგანიზაციის,ადმინისტრირებისა

დადასაქმებულებსშორისურთიერთდამოკიდებულებისძირითადიპრინციპები; 

3.

 შინაგანაწესიწარმოადგენსსამუშაოზემიღებისბრძანებისან/დაშრომისხელშეკრულების

განუყოფელნაწილსდაშესასრულებლადსავალდებულოამაუწყებლისყველასტრუქტურულიე

რთეულისდასაქმებულისათვის; 

4. დასაქმებული სამუშაოს შესრულებისას, შრომის ხელშეკრულების პირობების 

დაცვისგარდა,ასევე,ვალდებულიასპეციალურიმითითებისგარეშედაიცვასწინამდებარეშინაგ

ანაწესიდაყველასხვასამართლებრივიაქტი,რომელიცმისსამსახურსდამოვალეობებსუკავშირდ

ება; 

5. თუ სპეციალური აქტით (ინსტრუქცია, სამუშაოს შესრულების სტანდარტი და 

სხვა)დადგენილიაშინაგანაწესისაგანგანსხვავებულიმოწესრიგება,შინაგანაწესაქვსუპირატესო

ბა 

სპეციალურიაქტებითდადგენილწესებთანმიმართებით.შინაგანაწესითგათვალისწინებულივა

ლდებულებებისშესრულებისასმხარეთასახელმძღვანელოპრინციპები დადგენილია 

,,მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ,,მაუწყებელთაქცევის კოდექსი“-



თ,,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი“-თა და მაუწყებლისმრჩეველთა საბჭოს 

მიერ განსაზღვრული ,,შრომის ხელშეკრულების ძირითადი 

პირობებით“.ამპუნქტითგანსაზღვრულისამართლებრივიაქტებითდადგენილქცევისწესებსად

აამშინაგანაწესით დადგენილ ურთიერთობებს შორის წინააღმდეგობის არსებობის 

შემთხვევაში,უპირატესიიურიდიულიძალაენიჭებაამპუნქტშიაღნიშულსამართლებრივაქტებ

ს; 

6. 

ჟურნალისტებიდატელეგადაცემათაწამყვანებივალდებულიარიანდაიცვანსაქართველოსკომუნ

იკაციებისეროვნულიკომისიისმიერდამტკიცებული ''მაუწყებელთაქცევისკოდექსი''-თდასსიპ 

''საზოგადოებრივიმაუწყებლის'' 

ქცევისკოდექსითდადგენილიპროფესიულისტანდარტებიდაჟურნალისტურიეთიკისპრინციპებ

ი. 

7.

 შინაგანაწესისდარღვევისშემთხვევაში,დასაქმებულისმიმართგამოიყენებასაქართველ

ოსშრომისკოდექსითადაამშინაგანაწესითგათვალისწინებულიპასუხისმგებლობისზომები; 

8.

 მაუწყებელივალდებულია,სამსახურშიმიღებისასდასაქმებულსგააცნოსშინაგანაწესი.შ

ინაგანაწესისგაცნობაშესაძლებელიუნდაიყოსნებისმიერდროს; 

 

მუხლი 2. შინაგანაწესის 

მიზნებიშინაგანაწესისმიზნებია: 

ა)  შრომითი ურთიერთობის წარმართვა მე-3 მუხლში მითითებული

 საყოველთაოდაღიარებულიპრინციპებისშესაბამისად; 

ბ)მაუწყებლსადადასაქმებულებსშორისშრომითიდამისითანმდევიურთიერთობებისრეგულირ

ება; 

გ)დაკისრებულიფუნქციებისსრულყოფილადგანხორციელებისათვისხელისშეწყობა;დ)დ

ასაქმებულთაშრომითიუფლებებისგანხორციელებისუზრუნველყოფა; 

დ)დამსაქმებლისფუნქციებისსრულყოფილადგანხორციელებისათვისხელისშეწყობა;ე)შ

რომისდისციპლინისდაცვისუზრუნველყოფა; 

ვ)დასაქმებულთაშრომისადმიკეთილსინდისიერიდამოკიდებულებისდამკვიდრება;ზ)სა

მუშაოდროისრაციონალურიგამოყენება; 

თ)სამსახურებრივმოვალეობათაშესრულებისეფექტიანობისზრდა; 

ი) დასაქმებულთა კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიული ჩვევების

 გამოვლენისხელშეწყობა; 

კ) ხელმძღვანელსა და დასაქმებულთა შორის სამსახურებრივი

 ურთიერთობებისმოწესრიგება; 

ლ)მხარეებისათვისსაქმიანობისასუსაფრთხოდაჯანსაღიპირობებისშექმნა;მ)

დასაქმებულთასოციალური,ეკონომიკურიდასამართლებრივიდაცვა. 

 

მუხლი3.შრომითიურთიერთობისპრინციპები 

1.შრომითიურთიერთობებიეფუძნებადამსაქმებლისადა 

დასაქმებულისთანასწორობის,ურთიერთპატივისცემის,კეთილსინდისიერებისადაკოლეგიალ

ობისპრინციპებს; 



2. მაუწყებელსა და დასაქმებულებს შორის შრომით ურთიერთობაში

 აკრძალულიანებისმიერისახისდისკრიმინაცია; 

თავი2.შრომითიურთიერთობისწარმოშობა 

 

მუხლი4.წინასახელშეკრულებოურთიერთობადაინფორმაციისგაცვლა 

1. შრომითი ურთიერთობის გაფორმებამდე კანდიდატი ვალდებულია

 მაუწყებელსწარუდგინოს: 

ა)წერილობითიგანცხადება; 

ბ)პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი;გ)ო

რიფოტოსურათი(ზომა3X4); 

დ)ავტობიოგრაფიაანCV; 

ე) შესაბამისი კვალიფიკაციისა და განათლების უფლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი;ვ)ცნობანარკოლოგიურიგამოკვლევისშესახებ; 

2.ამმუხლისპირველიპუნქტითდადგენილიდოკუმენტებისწარუდგენლობაშესაძლოაგახდესს

ამსახურშიმიღებაზეუარისთქმისსაფუძველი; 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების 

გარდა,კანდიდატივალდებულიამოთხოვნისთანავეწარადგინოს: 

ა)ცნობანასამართლობისშესახებ; 

ბ)შრომისწიგნაკი(ამგვარი დოკუმენტებისარსებობისშემთხვევაში); 

გ)ცნობაადრინდელისაქმიანობისშესახებ; 

დ)ცნობაჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებ;ე)მ

ართვისმოწმობა; 

ვ)სარეკომენდაციოწერილი; 

4. ამ მუხლის პირველი და მესამე პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტების 

გარდა,მაუწყებელიუფლებამოსილიაკანდიდატისაგანმოითხოვოსდამატებითიდოკუმენტები

სწარდგენა,შეამოწმოს ამ დოკუმენტების სისწორეან მოიპოვოს დამატებითი 

ინფორმაცია,რომელიცესაჭიროებაშრომითიურთიერთობისთაობაზეგადაწყვეტილებისმისაღ

ებად; 

5.ამმუხლითგათვალისწინებულიდოკუმენტაციისსრულყოფილადწარმოდგენამდე,შესაძლოა

შრომითიურთიერთობაარგაფორმდესდაკანდიდატისამუშაოზეარდაიშვას; 

6.კანდიდატსმიეწოდებაინფორმაცია: 

ა)შესასრულებებლისამუშაოსშესახებ; 

ბ)შრომითიხელშეკრულებისფორმისდავადისშესახებ;გ)შ

რომისპირობებისშესახებ; 

დ)შრომითიურთიერთობისასდასაქმებულისუფლებრივიმდგომარეობისშესახებ;ე)შ

რომისანაზღაურებისშესახებ. 

 

მუხლი5.დასაქმებულისდანიშვნა 

1.დასაქმებულთანშრომითიურთიერთობაფორმდება-

შრომითიხელშეკრულებისგაფორმებით; 

 

მუხლი6.თანამდებობრივიცვლილება/გადაყვანა 

1. მაუწყებელს უფლება აქვს დასაქმებულისათვის დააზუსტოს შრომითი 

ხელშეკრულებითგათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ცალკეული გარემოება, 

რომელიც არსებითად არცვლისშრომითიხელშეკრულებისპირობებს; 



2. დასაქმებულის დაკავებული თანამდებობიდან სხვა თანამდებობაზე 

გადაყვანა/დანიშვნახდებამაუწყებლისდირექტორისბრძანებისსაფუძველზედადასაქმებულის

წინასწარითანხმობით. 

 

თავი 3. მხარეთა ძირითადი უფლება-

მოვალეობებიმუხლი7.მაუწყებლისძირითადივალდებულებები 

1.დამსაქმებელივალდებულია: 

ა)დასაქმებულსშეუქმნასსიცოცხლისადაჯანმრთელობისათვისუსაფრთხოშრომისპირობები; 

ბ) დაიცვას შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების 

წესები;გ)შექმნასდასაქმებულთაეფექტურიდასტაბილურიმუშაობისპირობე

ბი; 

დ)უზრუნველყოსდასაქმებულიშრომისათვისაუცილებელიმატერიალურ-

ტექნიკურისაშუალებებით; 

ე)უზრუნველყოსდასაქმებულთამხრიდანშრომისდისციპლინისდაცვა; 

ვ)თითოეულისამუშაოადგილიაღჭურვოსმუშაობისათვისაუცილებელიპირობებით,ტექნიკით

ადაინვენტარით; 

ზ)განსაზღვროსსამუშაოაღწერილობებიდაგადაანაწილოსდასაქმებულთაშრომისორგანიზაცი

ა იმგვარად,რომ თითოეულ დასაქმებულს ნათლად ჰქონდეს 

განსაზღვრულიდღისგანმავლობაშიშესასრულებელისამუშაო; 

თ)იზრუნოსდასაქმებულთაპროფესიულგანვითარებასადაშრომისნაყოფიერებისგაზრდაზე; 

ი)იზრუნოსდასაქმებულთასოციალურ,ეკონომიკურდასამართლებრივდაცვაზე. 

2. სამუშაოზეაყვანისასანსხვაპოზიციაზეგადაყვანისას უპირატესობა 

არშეიძლებამიენიჭოსმაუწყებელშიდასაქმებულრომელიმეთანამშრომელსობიექტურისაფუძვ

ლისგარეშე. 

 

მუხლი8.დასაქმებულისძირითადივალდებულებები 

1.დასაქმებულივალდებულია: 

ა)დადგენილიუფლებამოსილებისფარგლებშიდროულადდაკეთილსინდისიერადშეასრულოს

სამსახურებრივიმოვალეობები,რომლებიცგანსაზღვრულიასაქართველოსკანონმდებლობით,

ფუნქციურიმოვალეობებით,სამართლებრივიაქტებითადამითითებებით,მუდმივადსრულყოს

თავისიპროფესიულიუნარ-ჩვევები; 

ბ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განუხრელად შეასრულოს სტრუქტურული 

ერთეულისუფროსის დავალება, გარდა ისეთი დავალებისა, 

რომელიცეწინააღმდეგებასაქართველოსკანონმდებლობას; 

გ)სპეციალურიმითითებისგარეშეგანუხრელადდაიცვასმისსამსახურებრივსაქმიანობასთანდა

კავშირებულისამართლებრივიაქტებითდადგენილიპირობები; 

დ)რაციონალურადგამოიყენოსსამუშაოდრო; 

ე)თავისიკომპეტენციისფარგლებშიგანიხილოსსამსახურისსაქმიანობასთანდაკავშირებულისა

კითხებიდამიიღოსშესაბამისიგადაწყვეტილებები; 

ვ) სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებისასგაუფრთხილდეს მაუწყებლის 

ქონებას,დაიცვასმატერიალურიფასეულობები,იყენებდესმასმხოლოდსამსახურებრივიმიზნებ

ისათვის; 



ზ)დაიცვასმისთვისმინდობილიდოკუმენტაციის/ტექნიკისშენახვისთვისდადგენილიწესები; 

თ)არგამოცხადდესან/დაარიმყოფებოდესსამუშაოადგილზეალკოჰოლურითრობისმდგომარე

ობაშიანნარკოტიკული/ფსიქოტროპული ნივთიერებებისზემოქმედებისქვეშ; 

ი)დაუყოვნებლივაცნობოსდამსაქმებელსადმინისტრაციულისამართალდარღვევისჩადენისშე

სახებ- რასაცმოჰყვაადმინისტრაციულისახდელისსახითსპეციალურიუფლებისჩამორთმევა; 

კ) როგორც სამსახურებრივი ურთიერთობისას, ისე სამსახურიდან გათავისუფლების 

შემდეგარ გაავრცელოს და დაიცვას კონფიდენციალური ინფორმაცია,რომელიც ცნობილი 

გახდამისთვისსამსახურებრივმოვალეობათაგანხორციელებასთანდაკავშირებით; 

ლ)გონივრულვადაშიწარუდგინოსდამსაქმებელსამშინაგანაწესისმე-

4მუხლითგათვალისწინებულიდიკუმენტაცია; 

 

მუხლი9.დასაქმებულთაუფლებამოსილებები 

1.

 დასაქმებულიუფლებამოსილიაჰქონდესსამუშაოსშესრულებისათვისსათანადოპირობ

ები. 

2. დასაქმებულსუფლებააქვს: 

ა) გაეცნოს ყველა დოკუმენტს, რომლითაც განსაზღვრულია მისი თანამდებობის 

შესაბამისიუფლება-

მოვალეობები,მიიღოსთანამდებობრივიფუნქციებისშესრულებისათვისსაჭირომატერიალურ-

ტექნიკურისაშუალებები; 

ბ) 

დადგენილიწესითმიიღოსყველაინფორმაციადადოკუმენტაცია,რომელიცსაჭიროამისისამსახ

ურებრივიუფლებამოსილებისგანხორციელებისათვის; 

გ)გაეცნოსმისპირადსაქმეს,ასევეიმდოკუმენტებს,რომლებიცშეიტანებამისპირადსაქმეში; 

დ)ისარგებლოსსაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულისხვაუფლებებით; 

3. დასაქმებულიინფორმირებულიუნდაიყოს: 

ა)შესასრულებელისამუშაოსშესახებ; 

ბ)შრომითიხელშეკრულებისვადისშესახებ;გ)შ

რომისპირობებისშესახებ; 

დ)შრომითიურთიერთობისასდასაქმებულისუფლებრივიმდგომარეობისშესახებ;ე)შ

რომისანაზღაურებისდაგადახდისწესისშესახებ; 

ვ) ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულებების ხანგრძლივობა და 

შვებულებისმიცემისწესისშესახებ. 

 

მუხლი10.დამსაქმებლისსაკუთრებისდაცვა 

1.

 დასაქმებულისმიერსამუშაოსშესრულებისპროცესშიშექმნილიდაშეძენილინებისმიერ

ი პროდუქტი ითვლება დამსაქმებლის საკუთრებად და მისი გამოყენება 

პირადიმიზნებისათვისაკრძალულია; 

2.

 დასაქმებულივალდებულიადაიცვასდაგაუფრთხილდესდამსაქმებლისსაკუთრებას,მი

ზნობრივადგამოიყენოსყველამატერიალურიფასეულობა,რომელიცგადაეცასამუშაოსშესასრუ

ლებლად.გადაცემულიქონებისდაკარგვისანდაზიანებისშემთხვევაში დასაქმებული 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ უშუალოხელმძღვანელს; 



3. იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლის ქონებას ემუქრება განადგურების, დაზიანების 

ანარამართლზომიერიხელყოფისსაფრთხე,დასაქმებულმაამისთაობაზეუნდააცნობოსუშუალ

ოხელმძღვანელსადამაუწყებლისშესაბამისსტრუქტურულქვედანაყოფს.თუგარემოებამოითხ

ოვსდაუყოვნებლივმოქმედებას,დასაქმებულივალდებულიათავადმიიღოსაუცილებელიზომე

ბი; 

4.

 შრომითიურთიერთობისდასრულებისას(მოთხოვნისშემთხვევაშიმანამდეც),დასაქმებ

ულივალდებულიადააბრუნოსდამსაქმებლისკუთვნილინივთები; 

 

თავი 4. სამსახურებრივი მივლინება,სამუშაო დრო და დასვენების 

დრომუხლი11.მივლინებისადმინისტრირებისწესი 

1.

 სამსახურებრივმივლინებადითვლებასამსახურისინტერესებიდანგამომდინარე,მაუწყე

ბლისდირექტორისბრძანებისსაფუძველზე,დასაქმებულისგამგზავრებასამსახურებრივიდავა

ლებისშესასრულებლადმუდმივისამუშაოადგილისფარგლებსგარეთ,კანონმდებლობითგანსა

ზღვრულისამივლინებოხარჯებისსრულადგაღებით,ანმომწვევიმხარისსახსრებით; 

2.მივლინებისთაობაზებრძანებაგამოიცემა,პასუხიმგებელიპირისმიემაუწყებლისდირექტორი

ს სახელზე დაწერილი სამივლინებო მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, 

სადაცდაფიქსირებულიამისავლინებელპირთავინაობა,სამსახურებრივიმივლინებისმიზნობრ

იობა,მივლინებისადგილიდახანგრძლივობა; 

3. სამივლინებო ხარჯები იანგარიშება სამსახურებრივ მივლინებაში ფაქტობრივად 

ყოფნისდღეებისმიხედვით,დასვენებისადაუქმე,აგრეთვემივლინებაშიგამგზავრებისადადაბრ

უნებისდღეებისჩათვლით; 

4. სამსახურებრივ მივლინებაში საქართველოს ტერიტორიაზე და ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთგაგზავნილი დასაქმებულის სამივლინებო ხარჯი, დანიშნულების ადგილისა და 

მივლინებისხანგრძლივობისმიხედვით,განისაზღვრებასაქართველოსკანონმდებლობით; 

5.სამსახურებრივმივლინებასთანდაკავშირებულისხვასაკითხებისმოწესრიგებახორციელდება

მაუწყებლისდირექტორისბრძანებითდამტკიცებულიწესით; 

 

მუხლი12.სამუშაოდრო 

1.სამუშაოდროწარმოადგენსკალენდარულიდროისნაწილს,რომლისგანმავლობაშიცდასაქმებ

ულივალდებულიაგანახორციელოსთავისისამსახურებრივიუფლება-მოვალეობანი; 

2.მაუწყებელში სტრუექტურული ერთეულების მიხედვით განსხვავდება სამუშაო 

დროისრჟიმები.როგორც წესი დასაქმებულთა სამუშაო კვირა განისაზღვრება 5 დღიანი 

სამუშაოკვირით,ორშაბათიდანპარასკევისჩათვლით.სამუშაოდროისხანგრძლივობაარუნდააღ

ემატებოდეს 40 საათს კვირაში. დასაქმებულებს ეძლევათ კვირაში ორი დასვენების 

დღე:შაბათი და კვირა. დასაქმებულთა სამუშაო დრო განისაზღვრება 10:00 სთ-დან 19:00 სთ-

მდე,ერთსაათიანიშესვენებით. 

3.ცვლაშიმუშაობისგანრიგიმტკიცდებამაუწყებლისდირექტორისმიერ,მოქმედიკანონმდებლო

ბითდადგენილი წესით. 

4. დასაქმებული ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს და დარჩეს სამსახურში 

შესაბამისისამუშაოსაათებისდამთავრებამდე; 



5.შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებისათვისსტრუქტურულიქვედანაყოფისხელმძღვა

ნელისმიერგანისაზღვრებასამუშაოდროისგანსხვავებულირეჟიმი; 

6.ამ მუხლით განსაზღვრული სამუშაო დრო(ებ)ისაგან განსხვავებული სამუშაო 

დრო(ებ)ისდაწესებაშეიძლებამაუწყებლისდირექტორისგადაწყვეტილებით(ხელშეკრულები

თანბრძანებით),განსაზღვრულივადით; 

 

მუხლი13.დასვენებისდრო 

1. დასაქმებულისდასვენებისდროდითვლებასამუშაოსაათებსშორისშესვენება,სამუშაო 

დღეებს შორის შესვენება, შვებულება, შრომის კანონმდებლობით დადგენილი უქმედღეები; 

2.

 ცვლიანობისრეჟიმშიმომუშავესტრუქტურულიერთეულებისსამუშაოდადასვენებისდ

როგანისაზღვრებაწინასწარშეთანხმებული/დამტკიცებულიმუშაობისგანრიგთ. ცვლიანობის 

რეჟიმში მომუშავე დასაქმებულთა სამუშაო განრიგს მომზადებისა დაშეთანხმების 

ვალდებულება გააჩნია სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, 

განრიგისამოქმედებამდე არაუგვიანეს 15 კალენდარულიდღისა; 

 

 

მუხლი14.შესვენება 

1.

 დასაქმებულსუფლებააქვსსრულისამუშაოდღისგანმავლობაშიისარგებლოსშესვენები

თ. შესვენება არ შედის სამუშაო დროში და დასაქმებული მას იყენებს თავისი ნება-

სურვილისშესაბამისად.დროისამშუალედშიმასეძლევასამუშაოსშესრულებისადგილიდან 

(სადაც იგი ვალდებულია შეასრულოს სამსახურებრივი მოვალეობანი) წასვლისუფლება; 

2. როგოერც წესი შესვენება განისაზღვრება ერთი საათით 13:00სთ-დან 14:00 სთ-

მდეშუალედში; 

3.

 დასაქმებულს,რომელიცმეძუძურიქალიადაკვებავსერთწლამდეასაკისბავშვს,მისიმოთ

ხოვნისსაფუძველზეეძლევადამატებითიშესვენებადღეში1საათისა.ბავშვისკვებისათვისშესვენ

ებაითვლებასამუშაოდროშიდაანაზღაურდება; 

4.

 სტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელთანშეთანხმებით,მაუწყებელშიდასაქმებულ

სშეიძლებაგანესაზღვროსშესვენებისგამოყენებისგანსხვავებულიდრო; 

5.

 დასაქმებულები,რომლებიცმუშაობენარასრულისამუშაოდღით(მაქსიმუმდადგენილის

ამუშაოდროის½-ით)როგორცწესი,მუშაობენშესვენებისგარეშე; 

 

მუხლი15.სამსახურშიგამოუცხადებლობა/დაგვიანება/სამუშაოსაათებისგაცდენა 

1.

 სამსახურშიგამოუცხადებლობადითვლებადასაქმებულისმიერსამუშაოდროისგანმავლ

ობაშისამუშაოადგილზეგამოუცხადებლობა; 

2.

 სამსახურშიდაგვიანება,გამოუცხადებლობაან/დასამუშაოსაათებისგაცდენაშესაძლებე

ლიაჩაითვალოსსაპატიოდანარასაპატიოდამშინაგანაწესითდადგენილიწესით; 

3.



 მაუწყებლისყველადასაქმებულივალდებულიადროულადგამოცხადდესსამსახურშიდ

ასამუშაოსაათებისგანმავლობაში,შესასრულებელისამუშაოსდამთავრებამდეგანახორციელოს

სამსახურებრივიუფლებამოსილება; 

4.

 დასაქმებულისარასაპატიომიზეზითუშუალოხელმძღვანელისა/ანდირექტორისგაუფრ

თხილებლად სამსახურში გამოუცხადებლობა, დაგვიანება, სამუშაო საათების 

გაცდენაჩაითვლებაარასაპატიოდდამისმიმართგამოყენებულიქნებადისციპლინურიპასუხისმ

გებლობისზომები; 

5.

 დასაქმებულისამსახურშიდაგვიანებითგამოცხადებისან/დადღისგანმავლობაშისამსახ

ურიდანგასვლისშესახებვალდებულიაწინასწარაცნობოსსტრუქტურულიქვედანაყოფისუფრო

სს; 

6.

 სამსახურშიარასაპატიოდაგვიანებად,სამუშაოსაათებისგაცდენადდაგამოუცხადებლო

ბად არ ჩაითვლება დასაქმებულის მიერ სამუშაო დროს 

სამსახურებრივიმოვალეობებისდამსაქმებლისშენობისგარეთშესრულება,რაზეცინფორმირებ

ულიიყოდასაქმებულისუშუალოხელმძღვანელი; 

7. წინასწარუცნობი(ავადმყოფობის,ოჯახურიპირობებისანსხვამიზეზთაგამო),მაგრამ 

საპატიო მიზეზით სამუშაო ადგილის დატოვების ან სამსახურში 

გამოუცხადებლობისაუცილებლობისშემთხვევაში,დასაქმებულივალდებულია,ასეთიგარემო

ებისდადგომისთანავედაუყოვნებლივაცნობოსელექტრონულიფოსტისანსხვაშესაძლოკომუნი

კაციისსაშუალებითშესაბამისისტრუქტურულიქვედანაყოფისუფროსსგამოუცხადებლობისან

სამუშაოადგილისდატოვებისსათანადომიზეზი,გამოუცხადებლობისსავარაუდოპერიოდი,მი

სმიერგადაუდებლადშესასრულებელისამუშაოსმითითებითდაითხოვოსშესაბამისიდროისგა

ნმავლობაშისამსახურებრივივალდებულებებისაგანგათავისუფლება. 

8. სამსახურიდან დროებით გათავისუფლების თხოვნის დაკმაყოფილების 

შემთხვევაშიდასაქმებულისსამუშაოზეგამოუცხადებლობისმიზანშეწონილობაზეპასუხისმგე

ბლობაეკისრებაუშუალოხელმძღვანელს. 

9.

 სამსახურიდანდროებითგათავისუფლებისთხოვნისდაუკმაყოფილებლობისშემთხვევა

ში დასაქმებული ვალდებულია ჩვეულ რეჟიმში განაგრძოს შრომითი 

საქმიანობა.წინააღმდეგშემთხვევაში(სამსამხურშიგამოუცხადებლობისან/დასაქმიანობისგაუგ

რძელებლობის),დასაქმებულისუშუალოხელმძღვანელივალდებულია,დაუყოვნებლივწერილ

ობითიმიაწოდოსინფორმაციამაუწყებლისსაკადრო ბაზის განვითარებისსამსახურს; 

 

 

მუხლი16.საქმიანობაუქმე,დასვენების,შესვენებისდაარასამუშაოდროს 

1.როგორცწესიდასაქმებულებისარგებლობენსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიუქ

მედღეებით; 

2.მაუწყებელშიდასაქმებულთათვისსაქმიანობაუქმე,დასვენების,შესვენებისდაარასამუშაო 

დროს, როგორც წესი, ნებაყოფლობითია, გარდა იმ დასაქმებულებისა რომელთაცვლიანობის 

განრიგი ითვალისწინებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულდღეებშიმუშაობას; 

3. უქმე დღეებში, დირექტორი და სხვადასაქმებულებიც, რომელთა ცვლიანობის 



განრიგითარარისსამუშაოდღეუფლებამოსილნიარიანშეასრულონსამუშაო,მათშორის,უფლებ

ამოსილებისფარგლებშიგამოიცესსავალდებულოდშესასრულებელიაქტები/მითითებები; 

4.მაუწყებლისინტერესებიდანგამომდინარე,საჭიროებისშემთხვევაში,დირექტორიუფლებამო

სილიამიიღოსგადაწყვეტილებაუქმეან/დადასვენებისდღეებში,ასევეშესვენებისდროსსამუშაო

სშესრულებისთაობაზე.ამპუნქტითგათვალისწინებულშემთხვევაშიდირექტორისგადაწყვეტი

ლებისშესრულებასავალდებულოა; 

 

 

მუხლი17.სამსახურებრივივალდებულების(სამუშაოს)შესრულებადისტანციურად 

1.

 მაუწყებლისდირექტორიუფლებამოსილიაგანსაზღვროსიმსაქმიანობებისჩამონათვალ

ი,რომლისშესრულებაცშესაძლებელიასამუშაოადგილზეგამოცხადებისგარეშე-

დისტანციურად; 

2.

 დასაქმებულსშეუძლიაგანცხადებითმიმართოსმაუწყებლისდირექტორსდასთხოვოსსა

მუშაოადგილზეგამოცხადებისვალდებულებისაგანგათავისუფლება-

იმშესასრულებელისამუშაო(ებ)ისმითითებითრომლისგაკეთებასაცდისტანციურადგეგმავს; 

3.

 სამუშაოადგილზეგამოუცხადებლობისუფლებისმოსარგებლედასაქმებულივალდებუ

ლია პერიოდულადწარმოადგინოს დისტანციურადშესრულებული 

სამუშაო.ამპუნქტითგათვალისწინებულიშესასრულებელისამუშაოებისჩამონათვალიდაწარმ

ოდგენისპერიოდულობაგანისაზღვრებამაუწყებლისდირექტორისბრძანებით; 

4.

 მაუწყებლისდირექტორიუფლებამოსილიანებისმიერდროსგამოიძახოსდისტანციურა

დმომუშავედასაქმებულისამსმახურშიდადაუქვემდებაროსსამუშაოადგილზეგამოცხადებისზ

ოგადწესს.ამპუნქტითგათვალისწინებულიინფორმაციადასაქმებულსუნდამიეწოდოსდაუყონ

ებლივ. 

5.

 სამსახურებრივიმოვალეობებისდისტანციურადშესრულებასთანდაკავშირებულისხვა

საკითხებიგანისაზღვრებამაუწყებლისდირექტორისბრძანებით. 

 

თავი5.შვებულება 

 

მუხლი18.შვებულებისუფლება 

1. დასაქმებულს აქვს შვებულების უფლება, რომელიც მოიცავს კალენდარული 

დღეებისერთობლიობას,რომლისგანმავლობაშიციგიდროებითთავისუფლდებასამსახურებრი

ვიმოვალეობებისშესრულებისაგან,ხოლოდამსაქმებელი-

მისთვისსამსახურითუზრუნველყოფისვალდებულებისაგან; 

2.

 დასაქმებულსუფლებააქვსისარგებლოსანაზღაურებადიშვებულებით,ანაზღაურებისგა

რეშეშვებულებით,ასევე,გამონაკლისშემთხვევებში,დამატებითი 

ანაზღაურებადიშვებულებითდასაქმებულისდაქორწინებისაან/დაოჯახისწევრისგარდაცვალე

ბისგამო5სამუშაოდღისოდენობით; 

3. შვებულებისგანმავლობაშიდასაქმებულსუნარჩუნდებაშრომისანაზღაურება; 

4. დასაქმებულივალდებულიაშვებულებაშიგასვლამდეუზრუნველყოსმასთანარსებული 



სამსახურებრივი ხასიათის მასალის გადაცემა უშუალო ხელმძღვანელისათვის 

ანდირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირისათვის,რომელიც 

აძლევსმათსათანადომსვლელობას; 

5.

 დამატებითიშვებულებისგამოყენებისსაფუძველსწარმოადგენსდასაქმებულისწერილო

ბითიგანცხადება; 

6.დამატებითიშვებულებისშემთხვევაში,საშვებულებოანაზღაურებისწინასწარიგაანგარიშება

დადარიცხვაარხდება,ანაზღაურებაგაიცემამიმდინარესაანგარიშოპერიოდისძირითადხელფა

სთანერთად; 

 

 

მუხლი19.ანაზღაურებადიშვებულება 

1. დასაქმებულს უფლება აქვს,ისარგებლოს ანაზღაურებადიშვებულებით –

წელიწადშიარანაკლებ 24სამუშაო დღით. მხარეთა შეთანხმებით შესაძლებელია შვებულების 

მთლიანადანნაწილ-

ნაწილგამოყენება.თუდასაქმებულისმიერადგილიაქვსანაზღაურებადიშვებულების ნაწილ-

ნაწილ გამოყენებას,საშვებულებო ანაზღაურება გაიცემა ასევე ნაწილ-

ნაწილ,გამოყენებულიდღეებისპროპორციულად; 

2.დასაქმებულის მიერ შვებულების მოთხოვნა ფორმდება 

წერილობით.შვებულებითსარგებლობისუფლებისგამოყენებისმიზნითდასაქმებულიშვებულ

ებისსასურველთარიღამდე 3სამუშაო დღით ადრე წერილობითი განცხადებით მიმართავს 

(უფლებამოსილიპირისთანხმობით)დირექტორს.გამონაკლისშემთხვევებშიესვადაშესაძლებე

ლიაშემცირდეს,რაცდასაქმებულისმხრიდანსათანადოდუნდადასაბუთდეს; 

3. შვებულებისმიცემაფორმდებაშესაბამისისამართლებრივიაქტით-ბრძანებით. 

4.დირექტორიუფლებამოსილიადაადგინოსდასაქმებულთათვისანაზღაურებადიშვებულების

მიცემისგანრიგი; 

5.დამსაქმებელსუფლებააქვსგანსაკუთრებულშემთხვევებში,გაუთვალისწინებელისამსახურე

ბრივიგარემოებებისწარმოშობისას,შეცვალოს ყოველწლიურიანაზღაურებადიშვებულების 

განრიგი, ან დირექტორის ბრძანებით, გამოიძახოს ანაზღაურებად შვებულებაშიმყოფი 

დასაქმებული,ანაზღაურებადი შვებულების დარჩენილი გამოუყენებელი 

დღეებისშემდგომიგამოყენებისუფლებით,შესაბამისისტრუქტურულიქვედანაყოფისხელმძღვ

ანელის წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე. შვებულებიდან 

გამოძახებისშემთხვევაშინამუშევარიდღეებიანაზღაურდებახელფასისდღიურიგანაკვეთისანა

ზღაურებისოდენობით.ანაზღაურებადიშვებულების დარჩენილი დღეების 

გამოყენებამოხდებამხარეთაშეთანხმებით; 

6.ანაზღაურებად შვებულებაში ყოფნის დროს დროებითი შრომისუუნარობის 

დაწყებისშემთხვევაში,დროებითშრომისუუნარობისგამოანაზღაურებაგაიცემადროებითშრომ

ისუუნარობისმთელპერიოდზე.ამშემთხვევაშიშვებულებისდღეებიგადაიწევსსაავადმყოფოფ

ურცელშიმითითებულიდღეებისრაოდენობით; 

7.დასაქმებული ვალდებულია შვებულების დასრულებისთანავე დაუბრუნდეს 

სამუშაოადგილს.იმშემთხვევაში,თუდასაქმებულიშვებულებისდამთავრებისთანავე,წინასწარ

ცნობილიმიზეზისგამო,ვერახერხებსსამსახურშიგამოცხადებას,ანაგვიანებს,იგი 

ვალდებულიაშეატყობინოსამისშესახებსტრუქტურულიქვედანაყოფისუფროსსარაუგვიანესე

რთისამუშაოდღისვადაშიშვებულებისდამთავრებამდე; 



8.თუდასაქმებულისათვისმიმდინარეწელსანაზღაურებადიშვებულებისმიცემამშეიძლებაუარ

ყოფითადიმოქმედოსმაუწყებლისნორმალურდაგამართულფუნქციონირებაზე, 

დასაქმებულის თანხმობით დასაშვებია შვებულების გადატანა 

მომდევნოწლისათვის.აკრძალულიაარასრულწლოვნისანაზღაურებადიშვებულებისგადატანა

მომდევნოწლისათვის. 

9.  თუდამსაქმებელიობიექტურიმიზეზისგამოარდააკმაყოფილებს 

დასაქმებულისმიერამმუხლითგათვალისწინებულიგანრიგისშესაბამისადმოთხოვნილშვებუ

ლებისგანცხადებას,დასაქმებულს,დამსაქმებელთანშეთანხმებით,შვებულებისგამოუყენებელ

ისაშვებულებო დღეების გადატანა მოხდება მომდევნო წელს, რაც 

ფორმდებადირექტორისბრძანებით; 

10.აკრძალულიაანაზღაურებადიშვებულებისგადატანაზედიზედ2წლისგანმავლობაში; 

 

მუხლი20.ანაზღაურებისგარეშეშვებულება 

1.დასაქმებულს,პირადიგანცხადებისსაფუძველზედაუშუალოხელმძღვანელისნებართვით,შე

იძლებამიეცესუხელფასოშვებულება,წელიწადშისულმცირე15კალენდარულიდღით. 

2. დასაქმებულს უფლება აქვს მოითხოვოს ანაზღაურების გარეშე შვებულება ერთიანად 

ანნაწილ-ნაწილ. 

3. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით 

ადრეგააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაცგაფრთხილებაშეუძლებელიაგადაუდებელიპირობებისგამო. 

 

მუხლი21.შვებულებაორსულობის,მშობიარობისდაბავშვისმოვლისგამო, 

შვებულებაახალშობილისშვილადაყვანისადადამატებითიშვებულება ბავშვის მოვლისგამო 

1. დასაქმებულსთავისიმოთხოვნის-

საკუთარიგანცხადებისადასათანადოდოკუმენტისწარმოდგენის 

საფუძველზე,ეძლევაშვებულებაორსულობის,მშობიარობის,ბავშვისმოვლისდაახალშობილის

შვილადაყვანისგამოდადამატებითიშვებულებაბავშვისმოვლისგამოსაქართველოსორგანული

კანონის,,შრომისკოდექსით“დადგენილიწესით. 

2. მაუწყებლში იმ დასაქმებულს რომელიც გამოსაცდელი ვადითაა მიღებული ან 

შრომისსამართლებრივიურთიერთობისხანგრძლივობადაკავშირებულიაკონკრეტულ(დროში

განსაზღვრულ)პროექტთანამმუხლითგათვალისწინებულიშვებულებაეძლევა(ანაზღაურდება

)ხელშეკრულებისმოქმედებისვადით,ხოლომაუწყებლისსხვათანამშრომლებსშვებულებაეძლე

ვადსრულად; 

 

თავი6.შრომითიურთიერთობისშეჩერებადაშეწყვეტა 

მუხლი22.შრომითიურთიერთობისშეჩერება 

1.შრომითიურთიერთობისშეჩერებაარისდასაქმებულისმიერშრომითიხელშეკრულებითგათვა

ლისწინებულისამუშაოსდროებითიშეუსრულებლობა,რომელიცარიწვევსშრომითი 

ურთიერთობისშეწყვეტას,თუკანონმდებლობითანამ 

შინაგანაწესითსხვარამარარისგანსაზღვრული; 

2. დასაქმებული, რომელიც ავადმყოფობის გამო ვერ ცხადდება სამსახურში, 

ვალდებულიაშესაბამისისტრუქტურულიერთეულისუფროსს,ასეთიგარემოებისდადგომისთა



ნავე,დაუყოვნებლივ აცნობოსელექტრონულიფოსტისან სხვა შესაძლოსაშუალებით 

შემდეგიინფორმაცია: 

ა)გამოუცხადებლობისმიზეზი; 

ბ)სამსახურშიარყოფნისსავარაუდოპერიოდი;გ)ავ

ადმყოფობის/ტრავმისტიპი; 

დ)მისმიერგადაუდებელისამუშაო,რომელიცაუცილებლადუნდაშესრულდესმისარყოფნისპე

რიოდში; 

3. დასაქმებული ვალდებულია სამსახურში გამოცხადებისთანავე წარმოადგინოს 

დროებითიშრომისუუნარობისდამადასტურებელისაბუთი(საავადმყოფოფურცელი)ანაზღაუ

რებისმოთხოვნის შესახებ განცხადებით, საავადმყოფო ფურცლის დახურვიდან 5 სამუშაო 

დღისგანმავლობაში,წინააღმდეგშემთხვევაშიგაცდენილიდღეებიარანაზღაურდება; 

4.დასაქმებულის დროებითი შრომისუუნარობის გამო გასაცემი ანაზღაურების 

ოდენობისგაანგარიშებისბაზასწარმოადგენსმისიყოველთვიურიშრომისანაზღაურება; 

5.შრომითიურთიერთობისშეჩერებისსხვასაფუძვლებიგანსაზღვრულიასაქართველოსშრომის

კოდექსით; 

 

მუხლი23.შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისსაფუძვლები 

1.შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები, დგინდება ,,შრომის კოდექსით“ 

დაინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებით. 

2.მხარეთავალდებულებებიშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისასრეგულირდებაშრომისკ

ოდექსით. 

 

მუხლი24.შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისპროცედურა 

1.

 დასაქმებულისსამუშაოდანდათხოვნისდღედითვლებაგათავისუფლებისბრძანებაშიმი

თითებულიგათავისუფლებისდღე; 

2. გათავისუფლებული თანამშრომელი ვალდებულია წარადგინოს მის მიერ 

დროებითსარგებლობაშიარსებულიდამაუწყებლისკუთვნილიმატერიალური,ტექნიკურიდაი

ნტელექტუალურიაქტივებისგადაბარებისდამადასტურებელიდოკუმენტი. 

3.

 გათავისუფლებულიპირისმიმართდანაკლისისდადასტურებისშემთხვევაშიგათავისუ

ფლებულიპირიჩაითვლებამაუწყებლისადმიდავალიანებისმქონეპირადდადავალიანებისამო

ღებასთანდაკავშირებულპროცედურებსმაუწყებელიგანახორციელებსსაქართველოსკანონმდე

ბლობისშესაბამისად. 

4. საბოლოო ანგარიშსწორება მოიცავს, აგრეთვე მიმდინარე თვეში ნამუშევარი 

დღეებისანაზღაურებას, გამოუყენებელი შვებულების ანაზღაურებას საქართველოს შრომის 

კოდექსით დადგენილი წესით. 

5. შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისასდასაქმებულივალდებულია: 

ა) უშუალო ხელმძღვანელს ან შესაბამის პასუხისმგებელ პირს გადააბაროს 

დაწესებულებისკუთვნილი აღჭურვილობა, ასევე ნებისმიერი ქონება, დოკუმენტი, მასალა, 

რომელიც ინახებამასთან ელექტრონული ან სხვა ფორმით, დაწესებულების საქმიანობასთან 

დაკავშირებულიწერილები,სახელმძღვანელოებიდასაიდენტიფიკაციოსაშვები/მოწმობა; 

ბ)თავისისაქმეებიდაშეუსრულებელისამუშაოგადააბაროსუშუალოხელმძღვანელსარაუგვიანე

ს5 



დღისაგათავისუფლებიდან.ამვალდებულებისდარღვევისშემთხვევაში,დამსაქმებელსდაეკის

რებაიმზიანისანაზღაურება,რომელიცდაუსრულებლადმიტოვებულისამუშაოსგამომიადგება

დამსაქმებელს. 

 

თავი 7. დასაქმებულის შრომის ანაზღაურება და 

წახალისებამუხლი25.შრომისანაზღაურება 

1.

 მაუწყებელშიდასაქმებულებზეშრომისანაზღაურება(ხელფასი)გაიცემათვეშიერთხელ

უნაღდო ანგარიშსწორებით,ეროვნულ ვალიუტაში, პირად საბანკოანგარიშზეთანხის 

ჩარიცხვის წესით,საანგარიშო თვის ბოლო დეკადიდან მომდევნო თვის 

პირველდეკადამდეპერიოდში; 

2. დასაქმებულისათვის განსაზღვრული დამატებითი სარგებელი შეიძლება 

მოიცავდესჯანმრთელობისდაზღვევისსპეციალურპირობებს. 

3.

 დასაქმებულს,სამსახურებრივიმოვალეობისშესასრულებლადშეიძლებაგამოეყოსსატე

ლეფონოსაუბრისადასაწვავისლიმიტი; 

4. დამსაქმებელს უფლება აქვს დასაქმებული პირის შრომის ანაზღაურებიდან 

დაქვითოსმასზეზედმეტადგაცემულიან/დადასაქმებულისმიერასანაზღაურებელითანხა.ამპუ

ნქტითგათვალისწინებულიერთჯერადიდაქვითვაარშეიძლებააღემატებოდესერთითვისშრომ

ისანაზღაურებისნახევარს; 

 

 

მუხლი26.სამსახურშიარმყოფიდასაქმებულისმოვალეობათაშესრულება 

1. მაუწყებლის დირექტორი, დროებით არმყოფი დასაქმებულის (მათ შორის 

ორსულობის,მშობიარობისადაბავშვისმოვლისგამო)შეცვლისან/დავაკანტურითანამდებობისშ

ესავსებად,გადაუდებელშემთხვევებში,როდესაცდასაქმებულისარყოფნაგამოიწვევდამაუწყებ

ლისნორმალურისაქმიანობისგართულებასან/დაშეფერხებას,უფლებამოსილია: 

ა) არმყოფი დასაქმებულის მოვალეობათა შესრულება შეუთავსოს სხვა დასაქმებულს, 

მისისამსახურებრივიმოვალეობებისშესრულებისაგანგათავისუფლებისგარეშე; 

ბ) არმყოფი დასაქმებულის მოვალეობათა შესრულება დააკისროს სხვა დასაქმებულს და 

ესუკანასკნელიგაათავისუფლოსთავისისამსახურებრივიმოვალეობებისშესრულებისაგან. 

2. დასაქმებულს, რომელსაც დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, შეთავსებული აქვს 

სხვადასაქმებულის მოვალეობათა შესრულება, ეძლევა სხვაობა მის შრომის ანაზრაურებასა 

დაარმყოფი დასაქმებულის შრომის ანაზრაურებას შორის, თუ ეს უკანასკნელი აღემატება 

მისშრომისანაზღაურებას; 

3.არმყოფიდასაქმებულისმოვალეობათაშესრულებისდაკისრებაანშეთავსებაშესაძლებელია 

არაუმეტეს 3 თვით და აღნიშნული უნდა განხორციელდეს იმ 

დასაქმებულისთანხმობით,რომელმაცუნდაშეასრულოსარმყოფიდასაქმებულისმოვალეობა; 

 

მუხლი27.დასაქმებულისპროფესიულიგანვითარებისხელშეწყობა 

1. დამსაქმებლისმიზანიახელიშეუწყოსდასაქმებულთაპროფესიულგანვითარებას; 

2. დასაქმებულის კვალიფიკაციის ამაღლება ხორციელდება

 სპეციალიზირებულისწავლების,ტრეინინგისდა/ანსტაჟირებისგზით; 



3.

 დასაქმებულისკვალიფიკაციისამაღლებისსაჭიროების/აუცილებლობისშესახებრეკომე

ნდაციამზადდებაშესაბამისისტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელისმიერ; 

4. პროფესიული განვითარების დაფინანსების მიზანშეწონილობას წყვეტს 

მაუწყებლისდირექტორიდასაქმებულისუშუალოხელმძღვანელისწერილობითირეკომენდაცი

ისსაფუძველზე; 

5. მაუწყებლის დირექტორი გადაწყვეტილებას დაფინანსების შესახებ იღებს 

მიმდინარეწლისბიუჯეტისგათვალისწინებით; 

6. მაუწყებელმაშესაძლოახარჯიგაიღოსსრულად,ნაწილობრივანთანადაფინანსებით; 

7. დასაქმებულსშესაძლოაუარიეთქვასდაფინანსებაზე. 

8.

 თუდასაქმებულიარასაპატიომიზეზითარდაესწრომაუწყებლისმიერდაფინანსებულპრ

ოფესიულიგანვითარებისსპეციალურადორგანიზებულსასწავლოკურსს,მასდაეკისრებამიყენე

ბულიზიანისანაზღაურება; 

9.

 დასაქმებულსუფლებააქვსმოთხოვოსდამსაქმებელსმისიპროფესიულიგანვითარებისთ

ანმდევი(კვება,ცხოვრება,მგზავრობა)ხარჯებისდაფინანსება; 

10.გარდაამმუხლითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა,დასაქმებულიუფლებამოსილიასაკუ

თარიხარჯითაიმაღლოსკვალიფიკაცია; 

11.თუმაუწყებელიინდივიდუალურადსრულადანნაწილობრივდააფინანსებსდასაქმებულისპ

როფესიულიგანვითარებისან/დამასთანდაკავშირებითმგზავრობის,კვებისა და ცხოვრების 

ხარჯებს,არანაკლებ 1000ლარის ოდენობით,მაშინ 

დასაქმებულივალდებულიაასეთიდაფინანსებისგანხორციელებიდანექვსი თვის 

განმავლობაშისაკუთარიინიციატივითარშეწყვიტოსშრომითიურთიერთობადამსაქმებელთან.

თუდაფინანსებააღემატება5000ლარს,მაშინდასაქმებულივალდებულიასაკუთარიინიციატივი

თშრომითიურთიერთობებიარშეწყვიტოსდასაქმებულთანორიწლისგანმავლობაში.აღნიშნულ

ივალდებულებისდარღვევისას,დასაქმებულივალდებულიააუნაზღაუროსდამსაქმებელსმასზ

ეგაწეულიხარჯისრულად; 

 

მუხლი28.დასაქმებულისწახალისებისწესი 

1. მაუწყებლის დირექტორი, საპრემიო კომისიის დასაბუთებული 

გადაწყვეტილებისსაფუძველზებრძანებითამტკიცებსთანამშრომლებზეგასაცემიპრ

ემიისოდენობასან/დაწახალისებისსხვა ფორმისგამოყენებას. 

2.

 საპრემიოკომისიისშემადგენლობასმაუწყებლისდირექტორიგანსაზღვრავსბრძან

ებით. 

3. პრემიისგაცემაან/დაწახალისებისსხვაფორმისგამოყენებახდება: 

ა)დაკისრებულიუფლებამოსილებებისზედმიწევნითდასანიმუშოდშესრულებისათვის; 

ბ) განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელობის მქონე დავალების (სამუშაოს) 

წარმატებითშესრულებისათვის; 

გ)ხანგრძლივიდაკეთილსინდისიერიშრომისთვის; 

4.

 ამმუხლისმესამეპუნქტითგათვალისწინებულირომელიმესაფუძვლისარსებობის

ასდასაქმებულისმიმართპრემიისგარდადირექტორისგადაწყვეტილებითშესაძლოა



გამოყენებულიიქნასწახალისებისსხვაფორმაც: 

ა)მადლობა; 

ბ)ფასიანისაჩუქარი; 

გ)დისციპლინურიპასუხისმგებლობისზომისვადამდემოხსნა. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი წახალისების ფორმის დასაქმებულის 

მიმართგამოყენებისშუამდგომლობადირექტორისწინაშეშეიძლებადააყენოსდირექტორისმოა

დგილემან/დასტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელმა. 

6. დასაქმებულის მიმართ შეიძლებაერთდროულად გამოყენებულ იქნეს 

წახალისებისრამდენიმეფორმა. 

თავი 8. დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

მუხლი29.დისციპლინურიპასუხისმგებლობა 

1.დისციპლინურიპასუხისმგებლობასთანდაკავშირებულისაკითხები რეგულირდება ცალკე 
დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს მაუწყებლსი დირექტორი. 

 

თავი9. შრომისპირობებისდაცვა 

მუხლი30.შრომისპირობებისდაცვისწესები 

 

1.მაუწყებელშიშრომისპირობებისდაცვისწესებიგანისაზღვრებასაქართველოსორგანულიკან

ონისსაქართველოსშრომისკოდექსის,აგრეთვეორგანულიკანონის 

,,შრომისუსაფრთხოებისშესახებ“შესაბამისად. 

2.მაუწყებელიუზრუნველყოფსდასაქმებულიპირისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისათვისმა

ქსიმალურადუსაფრთხოსამუშაოგარემოს. 

3. მაუწყებელი გონივრულ ვადაში ვალდებულია მიაწოდოს დასაქმებულს მის 

ხელთარსებულისრული,ობიექტურიდაგასაგებიინფორმაციაყველაიმფაქტორისშესახებ,რომლ

ებიცმოქმედებსდასაქმებულისსიცოცხლესადაჯანმრთელობაზეანბუნებრივიგარემოსუსაფრთ

ხოებაზე. 

4.მაუწყებელისისტემატიურადუზრუნველყოფსშრომისუსაფრთხოებისპრევენციულისისტე

მისდანერგვას.დროულადაწვდისდასაქმებულსსათანადოინფორმაციასშრომისუსაფრთხოებას

თანდაკავშირებულირისკებისადამათიპრევენციის ზომების,აგრეთვესაფრთხის 

შემცველაღჭურვილობასთანმოპყრობისწესებისშესახებ,აუცილებლობის 

შემთხვევაშიუზრუნველყოფს დასაქმებულ პირსპერსონალურიდამცავიაღჭურვილობით. 

 

თავი10.განცხადების/საჩივრისგანხილვისწესი 

 

მუხლი31:განცხადების/საჩივრისგანხილვისპროცედურა 

 

1.მაუწყებელშიგანცხადებას/საჩივარსგანიხილავსმაუწყებლისდირექტორიგანცხადების 

წარდგენიდან 30 დღის ვადაში და განმცხადებელს/საჩივრის 

ავტორსაცნობებსმიღებულიგადაწყვეტილების შესახებ. 

2.განცხადების/საჩივრისგანხილვაშიშესაძლოაჩართულიიქნესმაუწყებლისსტრუქტურული

ერთეულები. 



3.განცხადება/საჩივრისგანხილვისშედეგებიშესაძლოაგასაჩივრდესსასამართლოშიკანონმდე

ბლობითდადგენილიწესით. 

თავი11.დასკვნითიდებულებები 

 

მუხლი32.დასკვნითიდებულებები 

1. შინაგანაწესისშესრულებასავალდებულოამაუწყებლისყველადასაქმებულისათვის. 

2.

 შინაგანაწესისმოთხოვნათადარღვევისშემთხვევაშიდასაქმებულსდაეკისრებაკანონმდე

ბლობითგათვალისწინებულიპასუხისმგებლობა; 

3.

 დასაქმებულივალდებულიაგაეცნოსშინაგანაწესსდააღნიშნულიდაადასტუროსსაკუთა

რი ხელმოწერით. ხელწერილი შინაგანაწესის გაცნობის თაობაზე თან ერთვის პირადსაქმეს; 

4.

 დამსაქმებლისადადასაქმებულისმიერსაკუთარიუფლებამოსილებებისგანხორციელებ

ასთანდაკავშირებულისხვაუფლებებიდამოვალეობებიგანისაზღვრებასაქართველოსკანონმდე

ბლობით; 

5. მაუწყებლის საკადრო ბაზის განვითარების სამსახური ვალდებულია 

უზრუნველყოსდაინტერესებულიპირისათვისშინაგანაწესისგაცნობისშესაძლებლობა; 

6. შინაგანაწესიგამოქვეყნდესმაუწყებლისოფიციალურვებ-გვერდზე. 


