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თავი I 

საქმისწარმოება შპს ორიენტირში 

 

  მუხლი 1.  ზოგადი დებულებები 

1.1. შპს ორიენტირის (შემდგომში დაწესებულება) საქმისწარმოების ერთიანი 

ინსტრუქცია (შემდეგში - ინსტრუქცია) ძირითადი მიზანია დაწესებულებაში 

დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგება, დოკუმენტების შედგენის, გაფორმების, აღრიცხვისა და 

რეგისტრაციის ხარისხის სრულყოფა და კოორდინაცია, მმართველობითი საქმიანობის 

ეფექტის ამაღლება. 

1.2.   ინსტრუქცია შემუშავებულია  საქართველოს კანონმდებლობის, დაწესებულების 

წესდებისა და დებულების შესაბამისად. 

1.3 დაწესებულების ყველა თანამშრომლისათვის სავალდებულოა წინამდებარე 

ინსტრუქცის დაცვა შპს ორიენტირის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მიმდინარე 

საქმისწარმოების პროცესში. 

1.4.  დოკუმენტბრუნვა - მათი მიღების ან შექმნის მომენტიდან შესრულების 

დამთავრებამდე,  ადრესატისათვის გაგზავნამდე/საქმეში, ან/და დაწესებულების არქივში 

მოთავსებამდე წარმოადგენს დაწესებულების დოკუმენტბრუნვის პროცესს. 

1.5 დაწესებულებაში შექმნილი თუ შემოსული ნებისმიერი ტიპის (გარდა სარეკლამო და 

საინფორმაციო ხასიათის დოკუმენტაციისა) დოკუმენტაციის რეგისტრაციაში გატარების 

პროცესი ხორციელდება ელექტრონულ რეჟიმში. 

მუხლი 2. საქმისწარმოების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეული 

2.1 დაწესებულებაში საქმისწარმოების განხორციელებაზე ხელმძღვანელობას და 

კონტროლს ახორციელებს საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესუსრების მართვის 

სამსახური, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა 

რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი. 

2.2. წინამდებარე ინსტრუქციით განსაზღვრული წესების შესაბამისად, დაწესებულების 

ყოვლელდღიურ საქმიანობას საქმისწარმოების მიმართულებით წარმართავს 

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი, რომელიც თავისი მხრივ ანგარიშვალდებულია  დაწესებულების 

დირექტორის  წინაშე. 

2.3. საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერი, საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს 

დაწესებულების ერთი სტრუქტურული ერთეულის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი 

ინფორმაციის გავრცელებას სხვა სტრუქტურულ ერთეულებში ან/და პერსონალისთვის.  

2.4 საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესუსრების მართვის სამსახურის და მისი 

ხელმძღვანელის უფლებამოსილებანი განისაზღვრება დაწესებულების დებულებითა 

სამსახურებრივი ინსტრუქციის შესაბამისად. 

მუხლი 3. დაწესებულების თანამშრომლების უფლებამოსილებანი საქმისწარმოების 

სფეროში 

3.1 დაწესებულების თითოეული თანამშრომელი საქმისწარმოების პროცესში  

პასუხისმგებელია:  

ა)  წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვაზე; 

ბ) მათ მიერ შექმნილი დოკუმენტაციის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურისათვის რეგისტრაციაში გასატარებლად დროულად გადაცემაზე;  

გ) შესასრულებლად გადაცემული დოკუმენტაციის დროულად და ხარისხიანად 

შესრულებაზე;  

დ) მათთან არსებული დაწესებულების დოკუმენტაციის შენახვა/დაცვაზე; 



3.2 დოკუმენტის დაკარგვა/დაზიანების შესახებ სასწრაფოდ უნდა იქნას 

ინფორმირებული საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 

3.3 დაწესებულების რომელიმე თანამშრომლის სამსახურიდან განთავისუფლების 

შემთხვევაში, იგი ვალდებულია ყველა ის დოკუმენტი რომელიც მასთან ინახებოდა 

შესასრულებლად თუ შესანახად, მიღება–ჩაბარების აქტით გადასცეს საქმისწარმოებისა 

და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს. 

მუხლი 4. დაწესებულების დოკუმენტაცია 

4.1 დაწესებულების დოკუმენტაცია წარმოშობის წყაროსა და სახის მიხედვით იყოფა სამ 

ძირითად ჯგუფად:  

ა) შიდა დოკუმენტაცია 

ბ) შემოსული დოკუმენტაცია 

გ) გასული დოკუმენტაცია. 

4.2. დაწესებულებაში არსებული დოკუმენტების შესრულების ვადას განისაზღვრება 1-

დან 3 სამუშაო დღემდე, თუ დოკუმენტი მოითხოვს დასმული საკითხის დამატებით 

შესწავლას - 10 სამუშაო დღემდე. დოკუმენტების შესრულების ვადა შესაძლებელია 

განისაზღვროს ინდივიდუალურად, აუცილებლობის არსებობის შემთხვევაში თუმცა ის 

არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 

გათვალისწინებულ ვადებს.  

მუხლი 5. დაწესებულების ბლანკის ფორმები 

5.1 დაწესებულებაში არსებობს ორი სახის ბლანკის ფორმა:  

ა) შიდა დოკუმენტაციიდან, მხოლოდ ბრძანების ბლანკის ფორმა; 

ბ) ყველა სახის გასული დოკუმენტაციის ბლანკის ფორმა.  

5.2  ბრძანების ბლანკის ფორმა მოიცავს შემდეგ აუცილებელ რეკვიზიტებს: 

ა) დაწესებულების სიმბოლიკა - ლოგო; 

ბ) დაწესებულების დასახელება; 

გ) სარეგისტრაციო ნომრისა და თარიღისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები. 

5.3 დაწესებულების გასული დოკუმენტის ბლანკი მოიცავს შემდეგ რეკვიზიტებს: 

ა) დაწესებულების სიმბოლიკას - ლოგოს; 

ბ) დაწესებულების სახელწოდებას; 

გ) სარეგისტრაციო ნომრისა და თარიღისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებს; 

დ) დაწესებულების მისამართს და სხვა საკონტაქტო ინფორმაციას. 

5.4 ყველა სხვა ტიპის შიდა დოკუმენტაცია დაწესებულებაში იქმნება ჩვეულებრივ A4 

ფორმატის ქაღალდზე, განსაკუთრებული მოთხოვნების გარეშე. 

 

თავი II 

დაწესებულებაში შიდა დოკუმენტაციის 

შექმნა და რეგისტრაციაში გატარება 

მუხლი 6. დაწესებულების შიდა დოკუმენტაციის სახეები და რეკვიზიტები 

6.1.  დაწესებულების შიდა დოკუმენტაციას განეკუთვნება: 

6.1.1 დაწესებულების შიდა სამართლებრივი სხვადასხვა სახის ურთიერთობის 

მომწესრიგებელი დოკუმენტაცია - შინაგანაწესი,  შიდა სამართლებრივი აქტები  და ა.შ. 

6.1.2 მმართველობითი ხასიათის დოკუმენტაცია: 

ა) დაწესებულების დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმი; 

ბ) დაწესებულების დირექტორის ბრძანება. 

6.1.3 სამსახურებრივი (წარდგინება/მოხსენებითი/ახსნა-განმარტებითი) ბარათები; 

6.1.4 დროებითი ან/და მუდმივ მოქმედი კოლეგიური ორგანოების გადაწყვეტილებები - 

ოქმები; 



6.1.5 სხვადასხვა ხასიათის ხელშეკრულებები. 

6.2 შიდა დოკუმენტის ტექსტი უნდა მოიცავდეს ნათლად, დამაჯერებლად და 

ლაკონურად ჩამოყალიბებულ არგუმენტირებულ ინფორმაციას, რომლის შინაარსიც 

უნდა უკავშირდებოდეს გადასაწყვეტ საკითხს.  

6.3. ყველა ტიპის შიდა დოკუმენტის აუცილებელი რეკვიზიტებია: 

ა) რეგისტრაციის ნომერი; 

ბ) თარიღი; 

გ) დოკუმენტის სათაური; 

დ) შინაარსი; 

ე) დანართები (არსებობის შემთხვევაში); 

ვ) ხელმოწერა. 

6.4 დაწესებულების, როგორც მუდმივმოქმედი, ასევე დროებითი კოლეგიური 

ორგანოების სხდომებზე საკითხთა განხილვა და გადაწყვეტილებათა მიღება 

ფიქსირდება ოქმებში, რომლებიც ფორმდება სხდომის მდივნის მიერ. 

6.5 დაწესებულებაში არსებობს დროებითი ან/და მუდმივ მოქმედი კოლეგიური 

ორგანოების შემდეგი სახის ელექტრონული სარეგისტრაციო ჟურნალები; 

ა) დამფუძნებელ პარტნიორთა სხდომის ოქმების სარეგისტრაციო ჟურნალი; 

ბ) შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის სხდომის ოქმების სარეგისტრაციო ჟურნალი; 

გ) სხვა სახის სხდომის ოქმების სარეგისტრაციო ჟურნალი. 

6.6. დაწესებულების შიდა დოკუმენტებს  ხელს  აწერს  დაწესებულების დირექტორი, 

ან/და დაწესებულების დირექტორის მიერ წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი, 

გამონაკლის წარმოადგენს კოლეგიური  (მუდმივ მოქმედი ან/და დროებითი) ორგანოს 

მიერ მიღებული დოკუმენტი - კრების ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს სხდომის 

თავმჯდომარე და მდივანი და სამსახურებრივი (წარდგინება/მოხსენებითი/ახსნა-

განმარტებითი) ბარათები, რომელსაც ხელს აწერს დოკუმენტის ავტორი. 

მუხლი 7. დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმი და მისი რეგისტრაციაში გატარება 

7.1.  დაწესებულების წესდებით განისაზღვრება ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის 

გარშემოც დამფუძნებელ პარტნიორთა კრება იღებს მმართველობითი ხასიათის 

დოკუმენტს - დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმს. 

7.2. დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმის ტექსტი შეიძლება მოიცავდეს შემდეგი 

სახის ინფორმაციას:  

ა) შესავალი ნაწილი - შესავალში შეიძლება აღინიშნებოდეს თარიღი, დღის წესრიგი, 

თავჯდომარე, მდივანი, დამსწრეთა სია და სხვა.  

ბ) ძირითადი ნაწილი - აღინიშნება მოხსენებების, სიტყვაში გამოსულთა ტექსტების 

შინაარსები, გამოთქმული მოსაზრებები და ა.შ. 

გ) სარეზოლუციო ნაწილი - ფიქსირდება მიღებული გადაწყვეტილება. 

7.3  დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმს ენიჭება სარეგისტრაციო ნომერი, რომელიც 

შედგება ინდექსი: 06/01 და რიგითი ნომრისაგან და აღირიცხება შესაბამის ელექტრონულ 

სარეგისტრაციო ჟურნალში, წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით. 

7.4 დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმის ინდექსი და რიგითი ნომერი 

ერთმანეთისაგან გამოიყოფა დახრილი ხაზით.  

7.5 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, დაწესებულების წესდებისა და 

წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით შექმნილი დამფუძნებელ პარტნიორთა 

კრების ოქმი,  რეგისტრაციაში გასატარებლად იმავე დღეს გადაეცემა საქმისწარმოების, 

პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანური რესურსების მართვის 

მენეჯერს.  



7.6 დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმების ელექტრონულ სარეგისტრაციო 

ჟურნალში ფიქსირდება  შემდეგი   ინფორმაცია: 

ა) ოქმის ტიპი; 

ბ) რეგიონი (სადაც ჩატარდა სხდომა); 

გ) სხდომის თავმჯდომარის სახელი და გვარი; 

  დ) სხდომის მდივნის სახელი და გვარი; 

ე) დამსწრე პირები; 

ვ) დღის წესრიგი; 

ზ) მიღებული გადაწყვეტილება; 

თ) ძირითადი ფურცლების რაოდენობა; 

ი) დანართი ფურცლების რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში); 

7.7 დამფუძნებელ პარტნიორთა კრების ოქმის რიგით ნომერს, თარიღსა და 

სარეგისტრაციო ნომერს ანიჭება ელექტრონული სარეგისტრაციო პროგრამა, რომლის 

ფარგლებშიც შექმნილია ელექტრონული ჟურნალი. 

მუხლი 8. დაწესებულების დირექტორის ბრძანება და მისი რეგისტრაციაში გატარება 

8.1. ძირითადი და ოპერატიული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც 

ძირითადად განისაზღვრება დაწესებულების დებულებით, დაწესებულების დირექტორი 

კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს მმართველობით დოკუმენტს - ბრძანების სახით.  

8.2. დაწესებულების დირექტორის  ბრძანების ტექსტი შედგება საკონსტატაციო და 

განკარგულებითი ნაწილისაგან. საკონსტატაციო ნაწილში შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

ბრძანების მიზნები და ამოცანები, გამოცემის საფუძველი (განცხადება, საკანონმდებლო 

თუ ნორმატიული აქტი, მათი დასახელება, ნომერი, თარიღი და ა.შ) ხოლო 

განკარგულებით ნაწილში აღინიშნოს კონკრეტული ქმედება, შემსრულებელი და 

შესრულების ვადები. ბრძანების განკარგულებითი ნაწილი იწყება სიტყვა ,,ვბრძანებ“. 

8.3. ბრძანების პროექტი იქმნება როგორც დირექტორის მიერ, ასევე დაწესებულების 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული საკუთარი ინიციატივით, ან/და დაწესებულების  

დირექტორის დავალებით კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე. 

8.4 ბრძანება ხელმოსაწერად წარედგინება დირექტორს დაწესებულების იმ 

სტრუქტურული ერთეულის მიერ,  ვინც მოამზადა ბრძანების პროექტი. 

8.5 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და წინამდებარე ინსტრუქციის 

მოთხოვნათა დაცვით შესაბამისი ბლანკის ფორმაზე შექმნილი და 

ხელმოწერილი ბრძანება, ბრძანებების ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში 

გასატარებლად საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერს გადაეცემა იმავე დღეს. 

8.6 დაწესებულების ბრძანებების ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში გატარების 

დროს, ბრძანებას ელექტრონული ჟურნალის მიერ ენიჭება შესაბამისი სარეგისტრაციო 

ნომერი და თარიღი, რომელიც ასევე ფიქსირდება ბრძანებაზე ამისათვის სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილას. 

8.7 ბრძანების სარეგისტრაციო ნომერი მისი შინაარსის  გათვალისწინებით  შედგება 

რიგითი ნომრისა და ფრჩხილებში განთავსებული ანბანის ასოსაგან წინამდებარე 

ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით.  

8.8 ბრძანების სარეგისტრაციო ნომერში, მისი შინაარსის მიხედვით ფრჩხილებში 

ფიქსირდება შემდეგი ანბანის ასო: 

ა) პროფესიული სტუდენტთა შესახებ ბრძანება - ანბანის ასო (კ);  

ბ) თანამშრომელთა შესახებ ბრძანება - ანბანის ასო (თ);  



8.9 ყველა სხვა დანარჩენი შინაარსის ბრძანებას საქმისწარმოებს ელექტრონული 

პროგრამა ანიჭებს შესაბამის სარეგისტრაციო ნომერს, რომელიც იდენტურია რიგითი 

ნომრის და არ მოიცავს ანბანის ასოს. 

8.10 ბრძანების სარეგისტრაციო ელექტრონულ ჟურნალში ფიქსირდება შემდეგი 

ინფორმაცია: 

ა) რეგიონი (სადაც შეიქმნა ბრძანება); 

ბ) ბრძანების დასახელება; 

გ) ბრძანების მოკლე შინაარსი; 

დ) ბრძანების პროექტის ავტორი; 

ე) ძირითადი ფურცლების რაოდენობა; 

ვ) დანართი ფურცლების რაოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

8.11 ბრძანებას სავალდებულოა თან ერთოდეს შესაბამისი დანართი თუკი მისი 

მოცულობა არ აღემატება 10 (ათი) ფურცელს. თუკი დანართის მოცულობა აღემატება 10 

(ათი) ფურცელს იგი შესაძლებელია ჩაიდოს ბრძანებისგან განცალკევებით თავისი 

დანიშნულების მიხედვით, ბრძანების რეკვიზიტების მითითებით. 

მუხლი 9. სამსახურებრივი (წარდგინება/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათები 

9.1 სამსახურებრივი (წარდგინება/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათები 

წარმოადგენს დაწესებულების სტრუქტურულ ერთეულებსა თუ თანამშრომლებს შორის 

შიდა მიმოწერის/კომუნიკაციის დამყარების წერილობით ფორმას.  

9.2 სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათები 

მოიცავს როგორც დოკუმენტის ავტორის, ასევე მისი ადრესატის დეტალურ 

რეკვიზიტებს. სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) 

ბარათები დგება ჩვეულებრივი, A4 ფორმატის ქაღალდის ფურცელზე, წინამდებარე 

ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით.  

9.3 სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათის ბოლოს 

ხელს აწერს დოკუმენტის ავტორი და უთითებს თარიღს. რომლის შემდგომაც 

დოკუმენტი გადაეცემა საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში 

გასატარებლად და ადრესატისათვის გადასაცემად.     

9.4 სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათის 

ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში გატარება მოიცავს, სამსახურებრივი 

(წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათის ელექტრონულ 

სარეგისტრაციო ჟურნალში გატარებას. 

9.5 სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათის   

სარეგისტრაციო ნომერი, მოიცავს ინდექსი 03 და რიგით ნომერს. ინდექსი და რიგითი 

ნომერი ერთმანეთისაგან გაიმიჯნება დახრილი ხაზით. სარეგისტრაციო ნომრის და 

თარიღის მინიჭებას ახორციელებს ელექტრონული ჟურნალი, რომლის შემდეგაც იგი 

ასევე ფიქსირდება სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) 

ბარათზე.    

9.6 სამსახურებრივი (წარდგინებითი/მოხსენებითი/ახნა-განმარტებითი) ბარათის 

ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში ფიქსირდება შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

ა) სამსახურებრივი ბარათის ტიპი;  

ბ) სამსახურებრივი ბარათის ავტორი; 

გ) სამსახურებრივი ბარათის ადრესატი; 

ე) ძირითადი ფურცლების რაოდენობა; 

ვ) დანართის ფურცლების რაოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

ზ) მოკლე შინაარსი. 



მუხლი 10. დაწესებულების დროებითი ან/და მუდმივ მოქმედი კოლეგიური ორგანოების 

გადაწყვეტილებები - ოქმები და მისი რეგისტრაციაში გატარება 

10.1 დაწესებულების დროებითი თუ მუდმივმოქმედი კოლეგიური ორგანო (შემდგომში 

კოლეგიური ორგანო) გადაწყვეტილებას იღებს სხდომის ოქმის ფორმით, რომელიც 

ძირითადად არასავალდებულო - სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. 

10.2 კოლეგიური ორგანო შესასრულებელი ფუნქციის მიხედვით შეიძლება იყოს შემდეგი 

სახით: 

ა) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების სხდომის ოქმი ; 

ბ) შიდა მხარდაჭერის კომისიის სხდომის ოქმი ; 

გ) სხვა სახის ოქმები. 

10.3 კოლეგიური ორგანოს სხდომის ოქმი დგება სხდომის გამართვის დღესვე, სხდომის 

მდივანის მიერ A4 ფორმატის ქაღალდზე, რომელიც აუცილებელია მოიცავდეს შემდეგ 

ინფორმაციას : 

ა) კოლეგიური ორგანოს სხდომის თავმჯდომარის სახელსა და გვარს;  

ბ) კოლეგიური ორგანოს სხდომის მდივნის სახელსა და გვარს;  

გ) სხდომაზე დამსწრე წევრები;  

დ) დღის წესრიგი;  

ე) რა მოისმინეს ;  

ვ) ვის მიერ და რა აზრი გამოითქვა; 

ზ) რა დაადგინეს/გადაწყვიტეს. 

10.4 კოლეგიური სხდომის ოქმზე ასევე ფიქსირდება ქალაქი სადაც შედგა სხდომა, ასევე 

წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით შესაბამისი ელექტრონულ ჟურნალის 

მიერ მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომერი და თარიღი. 

10.5 ოქმს ხელს აწერს კოლეგიური ორგანოს სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი. 

10.6 ხელმოწერილი კოლეგიური ორგანოს სხდომის ოქმი იმავე დღეს გადაეცემა 

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურს რეგისტრაციაში გასატარებლად. 

10.7 კოლეგიური ორგანოს მდივანი არის პასუხისმგებელი კოლეგიური ორგანოს მიერ 

მიღებული ოქმის გაფორმებასა და კადრების და საქმისწარმოების სამსახურისათვის 

რეგისტრაციაში გასატარებლად დროულად გადაცემაზე.  

10.8 ოქმი ტარდება სპეციალურ - კოლეჯის კოლეგიური ორგანოების ოქმების 

ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში.  

10.9 კოლეგიური ორგანოს სხდომი ოქმის სარეგისტრაციო ნომერი განისაზღვრება 

კოლეგიური ორგანოს სახის მიხედვით: 

ა) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების სხდომის ოქმი - სარეგისტრაციო 

ნომერი - 06/02 ; 

ბ) შიდა მხარდაჭერის კომისიის სხდომის ოქმი - სარეგისტრაციო ნომერი - 06/04 ; 

გ) სხვა სახის ოქმები - სარეგისტრაციო ნომერი - 06/05 ; 

10.10 სარეგისტრაციო ელექტრონულ ჟურნალში კონკრეტდება კონკრეტული ოქმის 

გამომცემი კოლეგიური ორგანოს დასახელება და შესაბამისად ავტომატურ რეჟიმში 

ხორციელდება წინამდებარე ინსტრუქციით განსაზღვრული კოლეგიური ორგანოს 

ელექტრონული სარეგისტრაციო ჟურნალის ტიპის არჩევა.  

10.11 ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში ფიქსირდება  შემდეგი   ინფორმაცია: 

ა) ოქმის სახე; 

ბ) რეგიონი (სადაც ჩატარდა სხდომა); 

გ) სხდომის თავმჯდომარის სახელი და გვარი; 

  დ) სხდომის მდივნის სახელი და გვარი; 



ე) დამსწრე პირები; 

ვ) დღის წესრიგი; 

თ) მიღებული გადაწყვეტილება; 

ი) ძირითადი ფურცლების რაოდენობა; 

კ) დანართი ფურცლების რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში). 

მუხლი 11. დაწესებულების სხვადასხვა ხასიათის ხელშეკრულება 

11.1 ყოველდღიური ურთიერთობების, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დაცვით, კერძო სამართლებრივი მოწესრიგების უზრუნველსაყოფად დაწესებულება, 

წარმომადგენლობაზე სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მეშვეობით აფორმებს 

შესაბამის შეთანხმების აქტებს ურთიერთანამშრომლობის შესახებ (ხელშეკრულებებს, 

შეთანხმებებს, მემორანდუმებს და სხვა) (შემდგომში მოხსენიებული როგორც  

ხელშეკრულებები). 

11.2 დაწესებულების მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებები მიუხედავად მისი 

შინაარსისა მოიცავს შემდეგ აუცილებელ რეკვიზიტებს: 

ა) ხელშეკრულების დადების ადგილს; 

ბ) ხელშეკრულების დადების თარიღს; 

გ) ხელშეკრულების სარეგისტრაციო ნომერს; 

დ) ინფორმაციას ხელშეკრულების ხელშემკვრელი მხარეების შესახებ; 

ე) ინფორმაციას ხელშეკრულების საგნის შესახებ; 

ვ) ხელშემკვრელ მხარეთა ხელმოწერას. 

11.3 ხელშეკრულება ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში გასატარებლად 

გადაეცემა საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურს. 

11.4 დაწესებულების ხელშეკრულებების ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში 

გატარების დროს, ხელშეკრულებების ელექტრონული ჟურნალის მიერ ენიჭება 

შესაბამისი სარეგისტრაციო ნომერი და თარიღი, რომელიც ასევე ფიქსირდება 

ბრძანებაზე ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. 

11.5 ხელშეკრულების სარეგისტრაციო ნომერი მოიცავს წინამდებარე ინსტრუქციის 

შესაბამისად, თემატიკის მიხედვით ინდექისა და რიგითი ნომრის მინიჭებას 

კალენდარული წლის განმავლობაში დადებული ხელშეკრულებების რიგითობის 

შესაბამისად. ინდექსი და რიგითი ნომერი ერთმანეთისაგან გაიმიჯნება დახრილი 

ხაზით. 

11.6 ხელშეკრულებებს ინდექსები ენიჭება თემატიკის მიხედვით, შემდეგი სახით:  

ა) სასწავლო შინაარსის ხელშეკრულებები - ინდექსი 07.  

ბ) შრომითი სამართლებრივი ხასიათის ხელშეკრულებები - ინდექსი 08.  

გ) სხვა სახითხებზე დადებული ხელშეკრულებები (მომსახურების 

ხელშეკრულება/მემორანდუმი;  ფინანსური ხელშეკრულებები და ა.შ.) - ინდექსი   09. 

11.7 ხელშეკრულების სარეგისტრაციო ელექტრონულ ჟურნალში ფიქსირდება შემდეგი 

ინფორმაცია: 

ა) ხელშეკრულების ტიპი; 

ბ) ხელშემკვრელი მეორე მხარე (ფიზიკური/იურიდიული პირი); 

გ) ხელშემკვრელი მეორე მხარის რეკვიზიტები/სახელი და გვარი; 

დ) ფიზიკური/იურიდიული პირის საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, 

ელ.ფოსტა და ა.შ.): 

ე) ძირითადი ფურცლების რაოდენობა; 

ვ) დანართი ფურცლების რაოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

ზ) მოკლე შინაარსი. 



 

 

 

 

თავი III 

დაწესებულების გასული დოკუმენტაცია 

მუხლი 12. გასული დოკუმენტაცია 

12.1. გასულ დოკუმენტაციას განეკუთვნება ნებისმიერი სახის დოკუმენტი, რომლის 

მოქმედებაც მიმართულია დაწესებულების ფარგლებს გარეთ. 

12.2 გასული დოკუმენტაცია შინაარსის მიხედვით იყოფა შემდეგ სახეებად: 

ა) წერილი (შინაარსის მიხედვით საინიციატივო,საპასუხო);  

ბ) სხვა ტიპის (მინდობილობა, რეკომენდაცია, ცნობა, დახასიათება და ა.შ.) გასული 

დოკუმენტაცია. 

12.3 ყველა სახის  გასული დოკუმენტაცია იქმნება დაწესებულების მიერ შემუშავებულ 

და დამტკიცებულ გასული დოკუმენტაციის ბლანკზე წინამდებარე ინსტრუქციის 

მოთხოვნათა დაცვით.  

12.4 გასული დოკუმენტაციის ბლანკზე შექმნილი დოკუმენტის ბოლოს ხელს აწერს 

დაწესებულების დირექტორი, ან დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 

სხვა პირი,   რომლის შემდგომაც დოკუმენტი გადაეცემა საქმისწარმოების, პროფესიულ 

სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს 

ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრაციაში გასატარებლად და ადრესატისათვის 

გადასაცემად.     

12.5 გასულ დოკუმენტაციას დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის შემადგენელი 

ელექტრონული ჟურნალის მიერ ენიჭება სარეგისტრაციო თარიღი და ნომერი.  

12.6 გასული დოკუმენტის მოიცავს ელექტრონულ ჟურნალში დარეგისტრირებას, 

ელექტრონული ჟურნალის მიერ მინიჭებული სარეგისტრაციო თარიღისა და ნომრის 

გასულ დოკუმენტზე სპეციალურად ამისათვის გამოყოფილ ადგილზე გადატანას. 

12.7 სარეგისტრაციო ნომერი შედგება ინდექსისა და რიგითი ნომრისაგან. ინდექსი და 

რიგითი ნომერი ერთმანეთისაგან გამოიყოფა დახრილი ხაზით.  

12.8 სარეგისტრაციო ნომრის ინდექსი იქმნება მისი შინაარსის მიხედვით: 

12.8.1 წერილის (საინიციატივო, საპასუხო) სარეგისტრაციო ნომრის შემადგენელი 

ინდექსია 4.  

12.8.2 ყველა სხვა შინაარსის გასულ დოკუმენტს ენიჭება ინდექსი 5. 

12.9 წერილი (როგორც საინიციატივო, ასევე საპასუხო) რეგისტრირდება ამისათვის 

სპეციალურად შექმნილ გასული დოკუმენტაციის ელექტრონულ ჟურნალში, ხოლო 

ყველა სხვა შინაარსის გასული დოკუმენტაცია, რეგისტრიდება ერთად ამისათვის 

სპეციალურად შექმნილ გასული დოკუმენტაციის ელექტრონულ ჟურნალში.  

12.10 გასული დოკუმენტაციის ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში (როგორც 

წერილის, ასევე ყველა სხვა სახის გასული დოკუმენტაციის), ფიქსირდება  შემდეგი   

ინფორმაცია: 

ა) გასული დოკუმენტაციის ტიპი; 

ბ) გასული დოკუმენტის გაგზავნის ფორმა; 

გ) თარიღი; 

დ) გასული დოკუმენტაციის ადრესატის ფორმა:(ფიზიკური/იურიდიული პირი); 



ე) ინფორმაცია ადრესატის შესახებ (იურიდიული პირის შემთხვევაში დამატებით 

მიეთითება მის მიერ მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომერი ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში); 

ვ) რეგიონი; 

ზ) ადრესატის საკონტაქტო ინფორმაცია; 

ე) ძირითადი ფურცლების რაოდენობა; 

ვ) დანართი ფურცლების რაოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

ზ) გასული დოკუმენტის მოკლე  შინაარსი. 

12.11  გასული დოკუმენტაციის რეგისტრაციაში გატარებას და ადრესატამდე მიწოდებას 

უზრუნველყოფს საქმისმწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  

ადამიანური რესურსების მართვის  სამსახურის მენეჯერი. 

12.12 გასული დოკუმენტის ქსეროასლი ინახება დაწესებულებაში საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში.  

მუხლი 13. წერილი - შექმნის და რეგისტრაციაში გატარების წესი 

13.1 დაწესებულების ფარგლებს გარეთ ოფიციალური მიმოწერის განსახორციელებლად 

გამოიყენება დოკუმენტის სპეციალური ფორმა - წერილი, რომელიც იქმნება ამისათვის 

სპეციალურად გამოყოფილ გასული დოკუმენტის ბლანკის ფორმაზე. 

13.2 შინაარსის მიხედვით არსებობს წერილის ორი სახე - საინიციატივო და საპასუხო.  

13.3 საინიციატივო წერილი დგება დაწესებულების ხელმძღვანელობის დავალებით ან 

მათთან შეთახმებით სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, 

წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით. 

13.4 საპასუხო წერილი დგება დაწესებულებაში მესამე მხარის (ფიზიკური თუ 

იურიდიული პირის) მიერ შემოსულ დოკუმენტაციაზე რეაგირების ან რეაგირებაზე 

უარის თქმის ოფიციალური და დოკუმენტური დაფიქსირების მიზნით. 

13.5 წერილის შექმნა, ძირითადად შეზღუდულია კონკრეტული ვადებით, რომელიც 

საინიციატივო წერილის შემთხვევაში, დამოკიდებულია დირექტორის ან/და 

სტრუქტურლი ერთეულის ხელმძღვანელის ზეპირი მითითებით, საინიციატივო 

წერილის შექმნის მიზნიდან გამომდინარე. საპასუხო წერილის შემთხვევაში, 

განისაზღვრება დაწესებულების დირექტორის ან/და სტრუქტურლი ერთეულის 

ხელმძღვანელის მიერ ზეპირი ფორმით, ან იმ შემოსულ დოკუმენტში დაფიქსირებული 

კონკრეტული ვადით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლის საპასუხოდ იქმნება 

წერილი. 

13.6 თუკი დოკუმენტი, რომელიც დაწესებულების მხრიდან პასუხის გაცემას მოითხოვს, 

არ მოიცავს დათქმას ან მითითებას პასუხის გაცემის კონკრეტული ვადების თაობაზე, 

მაშინ საპასუხო წერილის შედგენა უნდა განხორციელდეს დაწესებულებაში შემოსული 

დოკუმენტაციის ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში გატარებიდან არაუგვიანეს 

30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.  

13.7 საინიციატივო წერილი იქმნება საკითხის წამოჭრიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

13.8 შესაძლებელია, საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე დირექტორის ზეპირი თუ 

წერილობითი ფორმის გადაწყვეტილების საფუძველზე განისაზღვროს საინიციატივო 

წერილის შექმნის სხვა ვადები. 

13.9 წერილი ხელმოსაწერად და დასამტკიცებლად წარედგინება დაწესებულების 

დირექტორს. 

13.10 წინამდებარე ინსტრუქციისა და დაწესებულების სხვა შიდა სამართლებრივი 

აქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნათა დაცვით ხელმოწერილი და დამტკიცებული 



წერილი (როგორც საინიციატიცოვო, ასევე საპასუხო) იმავე დღეს გადაეცემა 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესუსრების მართვის სამსახურს გასული 

დოკუმენტაციის ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში დასარეგისტრირებლად. 

13.11 დაწესებულებაში შექმნილი წერილების რეგისტრაციაში გატარებისას გამოიყენება 

წინამდებარე ინსტრუქციით გასული დოკუმენტაციის ელექტრონული რეგისტრაციის 

მოთხოვნები. 

მუხლი 14. ცნობა 

14.1 დაწესებულებასთან სხვადასხვა სამართლებრივი საფუძვლებით დაკავშირებული 

ფიზიკური თუ იურიდიული პირების წერილობითი ან/და ზეპირი მომართვის 

საფუძველზე, აღნიშნული სამართლებრივი კავშირის დასადასტურებლად 

დაწესებულება გასცემს ცნობას. 

14.2  ცნობა იქმნება დაწესებულების დირექტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალურ 

წერილის ბლანკის ფორმაზე. 

14.3 ცნობის პროექტს, წინამდებარე ინსტრუქციით დოკუმენტის მომზადებისათვის 

დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, ამზადებს დაწესებულების ის სტრუქტურული 

ერთეული, რომელსაც უშუალო კავშირი აქვს მოთხოვნილ ინფორმაციასთან ან/და სადაც 

ინახება დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე ხდება შესაბამისი ცნობის გაცემა. 

14.4 დირექტორის გადაწყვეტილების საფუძველზე ცნობის მომზადება შესაძლებელია 

დაევალოს დაწესებულების კონკრეტულ თანამშრომელს. 

14.5 ცნობა ხელმოსაწერად წარედგინება დაწესებულების დირექტორს. 

14.6 ხელმოწერილი და დამტკიცებული ცნობა იმავე დღეს გადაეცემა საქმისწარმოების, 

პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანური რესურსების მართვის 

მენეჯერს ელექტრონულ რეგისტრაციაში გასატარებლად. 

14.7 ცნობა ტარდება გასული დოკუმენტაციის ელექტრონულ სარეგისტრაციო 

ჟურნალში, გასული დოკუმენტაციის რეგისტრაციისათვის წინამდებარე ინსტრუქციით 

განსაზღვრული მოთხოვნათა დაცვით. 

 

თავი IV 

დაწესებულების შემოსული დოკუმენტაცია 

მუხლი 15. შემოსული დოკუმენტაცია 

15.1 შემოსულ დოკუმენტად ითვლება ყველა სახის ოფიციალური დოკუმენტაცია, 

რომელიც შემოდის დაწესებულებაში,  გარდა სარეკლამო და საინფორმაციო ხასიათის 

ბროშურებისა. 

15.2 შემოსული  დოკუმენტაცია იყოფა  ორ კატეგორიად:   

ა) ფიზიკური პირებიდან შემოსული დოკუმენტაცია; 

ბ) იურიდიული პირებიდან შემოსული დოკუმენტაცია. 

15.3 დაწესებულების საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახურში შემოსული დოკუმენტები გადიან პირველად დამუშავებას, წინასწარ 

გადარჩევას, ელექტრონულ რეგისტრაციას  და  დაწესებულების ხელმძღვანელთან 

შეთანხმებით შესასრულებლად დაწესებულების უფლებამოსილ თანამშრომლისათვის 

გადაცემას. 
15.4 შემოსული დოკუმენტაციის პირვანდელ დამუშავებას, ელექტრონულ ჟურნალში 

რეგისტრაციისა და უფლებამოსილი თანმაშრომლისათვის გადაცემას ახდენს 

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი. 



15.5 შემოსული დოკუმენტაცია ელექტრონულ ჟურნალში რეგისტრირდება შემოსვლის 

დღესვე. არასამუშაო საათებსა თუ დღეებში შემოსული დოკუმენტაცია რეგისტრირდება 

შემდეგ სამუშაო დღეს.        

15.6 საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერი, შემოსული დოკუმენტაციის რეგისტრაციაში 

გატარებამდე ამოწმებს  შემოსული დოკუმენტაციის მთლიანობას, ადრესატის სისწორეს, 

არსებობის შემთხვევაში მითითებული დანართის ოდენობასა და სახის ფაქტობრივ 

შესაბამისობას მითითებულთან. თუკი დოკუმენტი კონვერტით არის შემოსული, მაშინ 

დამატებით ასევე მოწმდება კონვერტის სიმთელე. 

15.7 თუკი დარღვეულია დოკუმენტის სიმთელის შემდეგი პირობებიდან რომელიმე 

მაშინ დოკუმენტი რეგისტრაციაში გატარების გარეშე უკან უბრუნდება ადრესატს: 

ა) მითითებული რაოდენობა ან/და სახეობა არ ემთხვევა რეალურს; 

ბ) დარღვეულია დოკუმენტის მთლიანობა; 

გ) არასწორად არის მითითებული ადრესატი;  

დ) დარღვეულია კონვერტის სიმთელე (კოვერტით შემოსული დოკუმენტების 

შემთხვევაში). 

15.8 კონვერტით შემოსული დოკუმენტი, წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვნათა 

დაცვით, ვიზუალური შეფასების შემდეგ იხსნება კონვერტიდან და წინამდებარე 

ინსტრუქციით დადგენილი მოთხვნათა დაცვით გადის ელექტრონულ რეგისტრაციას. 

კონვერტი, რომელშიც განთავსებული იყო შემოსული დოკუმენტი ექვმდებარება 

სავალდებულო შენახვასა და შემოსული დოკუმენტის უკან მიმაგრებას თუკი მხოლოდ 

კონვერტის მეშვეობით არის შესაძლებელი გაირკვეს ადრესატის ვინაობა, მისამართი 

ან/და გამოგზავნის დრო. 

მუხლი 16. შემოსული დოკუმენტაციის რეგისტრაციაში გატარება 

16.1 წინამდებარე ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნათა დაცვით, შემოსული 

დოკუმენტაციის პირველადი დამუშავების შემდეგ, აღირიცხება შესაბამის ელექტრონულ 

სარეგისტრაციო ჟურნალში კატეგორიის მიხედვით. 

16.2 შემოსული დოკუმენტაციის რეგისტრაციისას, შემოსულ დოკუმენტაციას პირველი 

გვერდის მარჯვენა დაბლა კუთხეში დაესმის დაწესებულების   სპეციალური შტამპი, 

სადაც აღინიშნება დოკუმენტის სახე - „შემოსული დოკუმენტაცია“, შემოსვლის თარიღი 

და დაწესებულებაში დოკუმენტაციის რეგისტრაციის  ნომერი, რომელიც მას ენიჭება 

ელექტრონულ ჟურნალის მიერ რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ.  

16.3 შემოსული დოკუმენტაციის რეგისტრაციის ნომერი მოიცავს შემოსული 

დოკუმენტაციის ინდექს 02 და რიგით ნომერს. შემოსული დოკუმენტაციის ინდექსი და 

რიგითი ნომერი ერთმანეთისგან გამოიყოფა დახრილი ხაზით. 

16.4 ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან შემოსული დოკუმენტაცია აღირიცხება 

შესაბამის ელექტრონულ სარეგისტრაციო ჟურნალში, სადაც ფიქსირდება: 

ა) დოკუმენტის ავტორის სახე (ფიზიკური/იურიდიული პირი); 

ბ) შემოსვლის თარიღი;  

გ) შესრულების ვადა; 

დ) ფიზიკური პირის შემთხვევაში დოკუმენტის ავტორის სახელი, გვარი, პირადი 

ნომერი; 

ე) იურდიული პირის შემთხვევაში იურდიული პირის რეკვიზიტები: ორგანიზხაციის 

დასახელება, მის მიერ მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომერი ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში; 

ვ) ფიზიკური/იურიდიული პირის საკონტაქტო ინფორმაცია; 

ზ) დოკუმენტის სტატუსი (შესრულდა/არ შესრულდა); 



თ) ძირითადი დოკუმენტის ფურცლების რაოდენობა; 

ი) დოკუმენტის მიღების ფორმა; 

კ) დანართის ფურცლების რაოდენობა; 

ლ) დოკუმენტის  მოკლე შინაარსი. 

 

 

 

თავი V 

დაწესებულების დოკუმენტაციის ასლები 

მუხლი 17. დოკუმენტის ასლების დამზადება 

17.1.   დაწესებულებას შეუძლია გასცეს მხოლოდ იმ დოკუმენტების ასლები, რომლებიც 

მის მიერაა შექმნილი. ასლის დამოწმება ხორციელდება მისთვის იურიდიული ძალის 

მისაცემად. 

17.2.   დოკუმენტიდან ასლის გადაღება წარმოებს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. ასლი დამოწმებული უნდა იქნეს დაწესებულების დირექტორის 

ხელმოწერით, რომელიც ამოწმებს მის შესაბამისობას დედანთან, წარწერით „ასლი 

დედანთან სწორია“. 

17.3 დოკუმენტის ასლი არ რეგისტრირდება. 

მუხლი 18. ამონაწერი ბრძანებიდან 

18.1 ამონაწერი ბრძანებიდან ეს არის ბრძანების ტექსტის ფრაგმენტი, რომელიც იქმნება 

შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) დაინტერესებული მხარის მოთხოვნით, როდესაც მთლიანი ბრძანების კოპირება აზრს 

მოკლებულია; 

ბ) საკადრო საქმიანობის განსახორციელებლად; 

გ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

18.2 ბრძანების ამონაწერის მომზადებას ახორციელებს საქმისწარმოების, პროფესიულ 

სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 

მუხლი 19. ბრძანების ამონაწერის მომზადების წესი 

19.1 ბრძანების ამონაწერი მოიცავს ძირითადი ბრძანების შემდეგ რეკვიზიტებს:  

ა) დაწესებულების სრულ დასახელებასა და ლოგოს; 

ბ) სარეგისტარციო რეკვიზიტებს (თარიღი და ნომერი); 

გ) ბრძანების სათაურს; 

დ) საკონსტატაციო ნაწილს; 

ე) განკარგულებითი ნაწილის მხოლოდ იმ მონაკვეთს, რომელიც უშუალოდ შეეხება იმ 

საკითხს, რომლის შესახებაც კეთდება ამონაწერი; 

ვ) ხელისმომწერი პირის რეკვიზიტებს; 

19.2 ბრძანების ამონაწერის შემქმნელი პირი ბრძანების ამონაწერის ბოლოს აკეთებს 

შემდეგ დათქმას: „ბრძანება ხელმოწერილი და ბეჭედდასმულია“. 

19.3 ბრძანების ამონაწერის ბოლოს მიეთითება ბრძანების ამონაწერის შემქმნელი პირის 

თანამდებობა,  სახელი, გვარი და ხელმოწერა; 

19.4 ბრძანების ამონაწერის მომზადების თარიღი. 

19.5 თუკი იმ სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც  ბრძანების ამონაწერს ამზადებს 

გააჩნია საკუთარი ბეჭედი, უფლებამოსილია დაიტანოს აღნიშნული ბეჭედი ბრძანების 

ამონაწერის ბოლოს. 

19.6 დაუშვებელია ბრძანების ამონაწერის შექმნისას ძირითად ბრძანებაში არსებული 

ინფორმაციის შეცვლა. 

19.7 ბრძანების ამონაწერი არ რეგისტრირდება. 



 

თავი VI 

დაწესებულების მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის  - პროფესიული დიპლომის  

აღრიცხვის წესი 

მუხლი 20. დაწესებულების მიერ გაცემული მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტები 

20.1. დაწესებულების მიერ გაცემული მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების  - პროფესიული  

დიპლომები აღირიცხება ცალკე ჟურნალში - მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების  

აღრიცხვის ჟურნალში. 

20.2. საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერი ახორციელებს კურსდამთავრებულებისათვის გაცემული 

პროფესიული დიპლომების რეგისტრაციაში გატარებას სპეციალურ სარეგისტრაციო 

ჟურნალში ქაღალდის მატარებელზე, რომელიც მოიცავ შემდეგ ინფორმაციას: 

ა)  რიგითი ნომერი; 

ბ) საგანმანათლებლო დოკუმენტის სერია და  ნომერი; 

გ)  სპეციალობა; 

დ) მინიჭებული  პროფესიული  კვალიფიკაცია; 

ე) იმ პირის   სახელი  გვარი,   რომელზედაც გაცემულია საგანმანათლებლო დოკუმენტი; 

ვ) საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომი ოქმი ნომერი და თარიღი 

ზ) დოკუმენტის სახე (წარჩინებით ან  ჩვეულებრივი); 

თ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭების   წელი; 

ი) კვალიფიკაციის მინიჭების  წელი; 

კ) პირადობის ნომერი; 

ლ) დიპლომის გაცემის თარიღი; 

მ) დიპლომის მიღებაზე  პასუხიმგებელი პირის ხელმოწერა. 

 

თავი VII 

დაწესებულების დოკუმენტაციის შესრულების და დაცულობის უზრუნველყოფა 

მუხლი 21. დოკუმენტების შესრულების კონტროლი 

21.1.   კონტროლს ექვემდებარება შესასრულებელი დოკუმენტები. შესრულების 

კონტროლი გულისხმობს მის კონტროლზე აყვანას, შესრულების მიმდინარეობაზე 

ინფორმაციის მიღებისა და შემოწმების, დოკუმენტის დროულად და ხარისხიანად 

შესრულებას. 

21.2.   დოკუმენტის შესრულებაზე კონტროლი ევალება საქმისმწარმოების, პროფესიულ 

სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერს, ხოლო 

დოკუმენტის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება უშუალოდ შემსრულებელს. 

21.3.    დოკუმენტის შესრულების მიმდინარეობის შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს 

ყველა ეტაპზე, როგორც შესრულების ხარისხის ისე შესრულების ვადების მიხედვით. 

21.4. საქმისმწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერი დოკუმენტის შესრულების მიმდინარეობისა და 

შედეგების შესახებ ინფორმაციას (ზეპირი ფორმით) დაწესებულების ხელმძღვანელობას 

წარუდგენს სისტემატურად. 

21.5.   შემსრულებლის სამსახურიდან გათავისუფლების ან მის მიერ დოკუმენტის 

შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში დოკუმენტი შესასრულებლად  გადაეცემა 

სხვა შემსრულებელს. 

მუხლი 22. დოკუმენტის შენახვა 

22.1.   შექმნის მომენტიდან დაწესებულების არქივში გადაცემამდე დოკუმენტები 

საიმედოდ ინახება მათი ფორმირების ადგილზე. მათ შენახვას 



უზრუნველყოფს საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი,  აგრეთვე შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულები.  

22.2.  სხვა დაწესებულებისთვის საქმეთა გადაცემა, აგრეთვე საქმეებიდან დოკუმენტის 

ამოღება დასაშვებია მხოლოდ  დაწესებულების დირექტორის ნებართვით. გაცემულ 

საქმეზე დგება საქმის შემცვლელი ასლი ან ბარათი, ხოლო ამოღებული დოკუმენტის 

ნაცვლად იდება დამოწმებული ასლი. 

 

თავი VIII 

პირადი საქმეების წარმოების წესი 

მუხლი 23. დაწესებულების პირადი საქმეები 

23.1 პირადი საქმე ეს არის პორტფოლიო, სადაც ნათლად არის გადმოცემული პირის 

პროფესიული საქმიანობა და პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. 

23.2 კოლეჯში არსებობს ორი სახის პირადი საქმე:  

ა) დაწესებულების პერსონალის პირადი საქმე; 

ბ) პროფესიული სტუდენტის პირადი საქმე; 

23.3 დაწესებულების პერსონალის და პროფესიული სტუდენტების პირად საქმეებს ქმნის 

და აწესრიგებს საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  

ადამიანური რესურსების  მართვის მენეჯერი მათი დაწესებულებაში მუშაობის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში. 

მუხლი 24. დაწესებულების პერსონალის პირადი საქმეები 

24.1. დაწესებულების პერსონალის  პირადი საქმე იქმნება მოქმედი კანონმდებლობის და 

დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

24.2 დაწესებულების პერსონალის  პირადი საქმეში ინახება: 

ა) განცხადება შესაბამის პოზიციაზე დასაქმების შესახებ საკუთარი ნების გამოვლენის 

შესახებ; 

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) საგანმანათლებლო დოკუმენტის ასლი; 

დ)  გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების ერთი პირი (დედანი); 

ე)  წახალისების, აგრეთვე დისციპლინარული ხასიათის ღონისძიებათა გატარების 

შემთხვევაში - შესაბამისი დოკუმენტაცია; 

ვ)   ავტობიოგრაფია ან CV; 

ზ) არსებობის შემთხვევაში შრომის სტაჟის დამადასტურებელი სხვადასხვა სახის 

დოკუმენტაცია. 

მუხლი 25.  პროფესიული სტუდენტების პირადი საქმეები 

25.1 დაწესებულების  საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი რეგისტრანტისთვის პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის მინიჭების შემდეგ აწარმოებს პროფესიული სტუდენტის პირად 

საქმეს, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) განცხადება 

გ) პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნების შემთხვევაში, პროფესიული 

სტუდენტის დაბადების მოწმობის ასლი, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის  

პირადობის მოწმობის ასლი) 

დ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (უცხო ქვეყნის საგანმანათლელო 

დოკუმენტის შემთხვევაში - დადგენილი წესით ლეგალიზებული და დადასტურებული 

ასლი); 

ე) ფოტო 4 ცალი ¾-ზე 



ვ) პროფესიულ სტუდენტთან/წარმომადგენელთან  გაფორმებული ხელშეკრულების 

ერთი პირი (დედანი); 

ზ) პირისათვის დისციპლინარული ზემოქმედების/წახალისების   ღონისძიებების 

გატარების შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაცია; 

თ) სხვა  საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი პროგრამის ამსახველი ბარათი 

(საჭიროების შემთხვევაში); 

ი) სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გათვალისწინებულია დაწესებულების შიდა 

სამართლებრივი აქტებით.  

 

თავი IX 
 

დოკუმენტაციის არქივირება 
 

მუხლი 26. ყველა ტიპის დოკუმენტაციის შენახვის ადგილი 

26.1 დაწესებულებაში არსებული ყველა ტიპის დოკუმენტაცია (მათ შორის 

ხელშეკრულებები/მემორანდუმები) წინამდებარე ინსტრუქციის მოთხოვანთა დაცვით 

შექმნისა და რეგისტრაციაში გატარების შემდგომ ინახება საქმისწარმოების და ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურში. 

მუხლი 27. ყველა ტიპის დოკუმენტაციის შენახვის წესი 

27.1 ყოველი წლის დასაწყისში იხსნება დოკუმენტაციის სარეგისტრაციო ახალი 

ელექტრონული ჟურნალი, ხოლო ძველი ილუქება და ინახება ელექტრონულ მონაცემთა 

ბაზაში უვადოდ. 

27.2 ყველა ტიპის დოკუმენტი და ხელშეკრულება/მემორანდუმი კადრების და 

საქმისწარმოების სამსახურში ინახება 5 წლის ვადით. 5 წლის შემდეგ იგი გადადის 

დაწესებულების არქივში შესანახად. 

27.3 დაწესებულების არქივს აწარმოებს საქმისმწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა  

რეგისტრაციის და  ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი.  

მუხლი 28. დოკუმენტაციის დაარქივების წესი 

28.1 არქივში გადაცემული დოკუმენტი იყოფა ორ ჯგუფად: დროებით და უვადოდ შესანახი 

დოკუმენტაცია. 

28.2 დროებითი შენახვის ვადაა 15 წელი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ 
დოკუმენტაცია ექვემდებარება განადგურებას. 

28.3 განადგურებისას საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის 

ხელმძღვანელის მიერ დგება სპეციალური აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება 

თითოეული დოკუმენტი, მათი შექმნის თარიღი, არქივის წარმოებაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული ერთეულისათვის გადაცემის თარიღი, მოკლე შინაარსი. აღნიშნული აქტი 

დგება დირექტორის სახელზე და წარედგინება მას. დირექტორის მიერ განადგურების 

თაობაზე თანხმობის რეზოლუციის მიღების შემდგომ საქმისწარმოების და ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახური უფლებამოსილია გაანადგუროს დოკუმენტაცია. 
 
28.4 დირექტორი სათანადო ობიექტური მიზეზების არსებობის შემთხვევაში 

უფლებამოსილია უარი თქვას იმ დოკუმენტის განადგურებაზე, რომლის თაობაზეც 

მიმართავს საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის 

ხელმძღვანელი. 
 
28.5 დირექტორის წერილობითი პასუხი საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურის მიმართვაზე ფიქსირდება ამავე დოკუმენტზე ზედა მარცხენა კუთხეში 

აღნიშვნით: „განადგურდეს“/გადაიდოს განადგურება 5 წლის ვადით კოლეჯის 

ინტერესების გათვალისწინებთ.“ 
 



28.6 უვადოდ შესანახი დოკუმენტაციის კატეგორიას განეკუთვნება სასწავლო ხასიათის 
დოკუმენტაცია, კერძოდ, სტუდენტის უწყისები. დანარჩენი სასწავლო დოკუმენტაცია, მათ 
შორის პრაქტიკის დღიურები, სტუდენტის სასწავლო პროცესში მონაწილეობის 
აღმრიცხველი დოკუმენტაცია, სტუდენტის სასწავლო პროცესში მონაწილეობისა და 
შებამისი შეფასების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ა.შ. ექვემდებარება 
დაუყოვნებლივ განადგურებას, შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭების თანავე.  
28.7 გამონაკლის წიანმდებარე მუხლი მეექვსე პუნქტიდან წარმოადგენს ჩარჩო 
დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი 
მოდულების შედეგების შეფასებასთან დაკავშირებული 
მონაცემები/ინფორმაცია/მტკიცებულებები, რომელიც აღრიცხება და ინახება შეფასების 
უწყისის გაფორმებიდან 3 წლის ვადით. 

მუხლი 29 დასკვნითი დებულებები 

29.1. საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და  ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერთან ინახება შპს ორიენტირის ბეჭდები შემდეგი 

წარწერებით:  შემოსული დოკუმენტაცია, ასლი დედანთან სწორია და კანცელარია. 
 
29.2 წინამდებარე საქმისწარმოების ერთიანი ინსტრუქცია ძალაში შედის დირექტორის 
მიერ ბრძანების გამოცემის გზით. 
 
29.3 წინამდებარე ინსტრუქციაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია 
განხორციელდეს კოლეჯის დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის გზით. 

 

 


