
 

 

დანართი                                                        
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის 
 

 

შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი 
 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
 

 

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის (ტექსტში შემდგომში-მერია) შინაგანაწესი 

შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის  შესაბამისად. 

2. წინამდებარე შინაგანაწესი ვრცელდება მერიის საჯარო  მოსამსახურეებზე (ტექსტში 

შემდგომში– მოსამსახურე). 

 
 
 
   

მუხლი 2. სამუშაო დროის დასაწყისი, 

დასასრული და შესვენების დრო 
 

 

1. მოსამსახურის სამუშაო დრო  განისაზღვრება  5-დღიანი სამუშაო კვირით. 

დასვენების დღეებია შაბათი და კვირა. უქმე დღეები განისაზღვრება საქართველოს 

ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსი“. 

2. სამუშაო დრო იწყება  9:30 საათზე  და სრულდება 17:30 საათზე. 

3. დღის განმავლობაში  შესვენების დრო განისაზღვრება 13:00 სთ-დან 14:00 სთ-მდე.  

4.  უქმე და დასვენების წინა დღეებში მუშაობის ხანგრძლივობა მცირდება 30  წუთით. 

5. სამუშაო დროის დროებითი ცვლილება (შემცირება) შეიძლება განხორციელდეს 

გამონაკლის შემთხვევებში, ექსტრემალური პირობების დროს (სტიქიური მოვლენები, 

ყინვა, განსაკუთრებული სიცხე, თანმდევი ელექტროენერგიის მიწოდების 

შეზღუდვით და/ან სხვა ფორსმაჟორული სიტუაციები) და ამ მიზნით დამატებით 

გამოიცემა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის (ტექსტში შემდგომში-მერი) 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. 

6. სამუშაო დროის განსაზღვრული ვადით ცვლილება ასევე შესაძლებელია 

განხორციელდეს დღე-ღამის ხანგრძლივობის სეზონური ცვლილების 

გათვალისწინებით, მერის  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

                                 

 

 

 



 

 

 

მუხლი 3. დასვენებისა და უქმე დღეებში, აგრეთვე 

ყოველდღიური სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ 

დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი 

 

1. მოსამსახურის მუშაობა სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს, 

დასვენებისა და უქმე დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დროის დამთავრების 

შემდეგ ნებაყოფლობითია. 

2. მოსამსახურის მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაო სრულდება მხოლოდ 

მოსამსახურის ზემდგომი თანამდებობის პირის წერილობითი დავალების 

საფუძველზე. 

3. გადაწყვეტილებას მოსამსახურის დასვენებისა და უქმე დღეებში, შესვენების 

დროს ან ყოველდღიური სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ მუშაობის 

ანაზღაურების თაობაზე იღებს მერი, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

4. გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, რაც შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს დასვენების ან სადღესასწაულო დღეებში დაინტერესებული პირის 

მომართვის საფუძველზე სათანადო დოკუმენტის (ცნობა და მსგავსი) გაცემასთან, 

შესაძლებელია ამისთვის უფლებამოსილი პირის მხრიდან გაიცეს მოთხოვნილი 

დოკუმენტი, რისთვისაც დასაშვებია ამ დღეს განხორციელდეს სათანადო 

საქმისწარმოება. 

 

მუხლი 4. თანამდებობრივი სარგოს გაცმის დრო და ადგილი 

 

     მოსამსახურის თანამდებობრივი სარგო გაიცემა თვეში ერთხელ, არაუგვიანეს საანგარიშო 

თვის ბოლო დღისა, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მოსამსახურის საბანკო ანგარიშზე 

ჩარიცხვის გზით. იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშო თვის ბოლო დღე ემთხვევა უქმე ან/და 

დასვენების დღეს, თანამდებობრივი სარგო გაიცემა საანგარიშო თვის ბოლო დღის წინა 

სამუშაო დღეს. 

 
 

         

        
   

მუხლი 5. სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემულ ბრძანებათა 

მოსამსახურეებისთვის გაცნობის წესი 

 

1. სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული ბრძანება გადაეცემა ან გაეგზავნება იმ 

მოსამსახურეს (მოსამსახურეთა განსაზღვრულ ჯგუფს), ვის მიმართაც არის 

გამოცემული.  



2. იმ შემთხვევაში, თუ ბრძანება  ეხება მოსამსახურეთა განსაზღვრულ ჯგუფს, იგი 

გაცნობის ნაცვლად შეიძლება  გამოიკრას დაწესებულებაში  არსებულ თვალსაჩინო 

ადგილზე. 

3. სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული ბრძანება შეიძლება მოსამსახურეებს  

გამოეცხადოთ ზეპირი ფორმითაც თათბირებზე, რის შესახებაც აღინიშნება თათბირის 

ოქმში. 

 

მუხლი 6. მივლინების გაფორმების წესი 

1. მოსამსახურის გამგზავრება სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად მუდმივი 

სამუშაო ადგილის ფარგლებს გარეთ ფორმდება მერის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით.  

2. მივლინების შესახებ მერის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, 

მოსამსახურეს მივლინებისას ეძლევა  სამივლინებო ფურცელი (მივლინების მოწმობა). 

3. მივლინებისას მოსამსახურეს სამივლინებო ფურცელს უფორმებს მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახური.  

4. სამივლინებო ფურცელში აისახება: 

       ა) მოსამსახურის  სახელი და გვარი; 

       ბ) მოსამსახურის თანამდებობა; 

       გ) მივლინების ადგილი; 

       დ) მივლინების ვადა; 

       ე) მივლინების საფუძველი (მერის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   

       ნომერი და თარიღი); 

      ვ) სამუშაო ადგილიდან წასვლის და სამუშაო ადგილზე დაბრუნების თარიღები. 

5.  სამივლინებო ფურცელი  მოწმდება  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის 

ხელმოწერით და მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბეჭდით.  

6. მოსამსახურეს სამივლინებო თანხა ავანსის სახით  მიეცემა მივლინებაში 

გამგზავრებამდე, რისთვისაც, მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი მერის  

შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს დაუყოვნებლივ აგზავნის მერიის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში.  

7. მოსამსახურეს, სამივლინებო დოკუმენტაციის გაფორმებისას სამივლინებო თანხა 

შეიძლება მიეცეს მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ, ფაქტობრივად გაწეული 

შესაბამისი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენიდან არა უგვიანეს 

30 დღისა, რის შემდგომაც სრულდება ამ მუხლის მე-9 პუნქტით დადგენილი 

ვალდებულება. 



8. მივლინებიდან დაბრუნებულმა მოსამსახურემ სამივლინებო ფურცელი და 

მივლინებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთები 1 

თვის ვადაში უნდა წარმოადგინოს მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში. 

9. მივლინებიდან დაბრუნებული მოსამსახურის მიერ წარმოდგენილ სამივლინებო 

დოკუმენტაციას, მერიის ადმინისტრაციული სამსახური საბუღალტრო 

ანგარიშსწორებისთვის წარუდგენს მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს. 

10. ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მივლინებაში მოსამსახურის გაგზავნის წესი, 

მისი სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურების და კომპენსაციის ოდენობა და პირობები, 

აგრეთვე მასთან დაკავშირებული სხვა სოციალური გარანტიები განისაზღვრება 

მოქმედი კანონმდებლობით. 

11. მივლინების ხარჯების ანაზღაურება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

მუხლი 7.  შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის  წესი 

1. მოსამსახურეს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით, 

ყოველწლიურად 24 სამუშაო დღის ოდენობით. 

2. მოსამსახურეს შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა თანამდებობაზე 

დანიშვნიდან 11 თვის გასვლის შემდეგ. უფლებამოსილი პირის თანხმობით 

მოსამსახურეს შვებულება შეიძლება ამ ვადის გასვლამდეც მიეცეს. თანამდებობაზე 

დანიშვნიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ მოსამსახურეს შვებულება კალენდარული წლის 

განმავლობაში ნებისმიერ დროს მიეცემა. 

3. მოსამსახურეს უფლება აქვს, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

შვებულება ნაწილ-ნაწილ გამოიყენოს. 

4. შვებულების მოთხოვნის შესახებ განცხადება წარედგინება მერს საშვებულებო 

პერიოდის დაწყებამდე 2 დღით ადრე მაინც.  

5. შვებულების მოთხოვნის შესახებ განცხადება მოსამსახურის მიერ წინასწარ უნდა 

შეთანხმდეს უშუალო ხელმძღვანელთან. უშუალო ხელმძღვანელი უფლებამოსილია 

უარი თქვას თანხმობის გაცემაზე, თუ მოცემულ პერიოდში სამსახურებრივი 

აუცილებლობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილი არ არის მოსამსახურის მიერ 

შვებულებით სარგებლობა. 

6. სამსახურებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, მერის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დასაშვებია მოსამსახურის შვებულებიდან 

გამოძახება მისივე თანხმობით. ამ შემთხვევაში, მოსამსახურეს ეძლევა უფლება 

შვებულების გამოუყენებელი დღეებით ისარგებლოს სურვილისამებრ, წინასწარი 

შეტყობინების საფუძველზე, რომლის შემთხვევაშიც ასევე გამოიცემა მერის 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. 

7. მოსამსახურეს უფლება აქვს, კალენდარული წლის განმავლობაში გამოუყენებელი 

ანაზღაურებადი შვებულებით მომდევნო კალენდარულ წელს ისარგებლოს. ამ 

შემთხვევაში შვებულების პერიოდულობა მერთან უნდა შეთანხმდეს. 

8. მოსამსახურე ვალდებულია შვებულების დასრულებისთანავე დაუბრუნდეს სამუშაო 

ადგილს.  

9. ანაზღაურებად შვებულებაში ყოფნის დროს დროებითი შრომისუუნარობის წარმოქმნის 

შემთხვევაში, დროებით შრომისუუნარობის გამო ანაზღაურება გაიცემა დროებით 



შრომისუუნარობის მთელ პერიოდზე. ამ შემთხვევაში შვებულების დღეები გადაიწევს 

საავადმყოფო ფურცელში მითითებული დღეების რაოდენობით. 

10. შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, შვებულება 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. 

11. მოსამსახურეს  უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით 

არაუმეტეს 1 წლისა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საჯარო დაწესებულების ინტერესებს. 

12. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას მოსამსახურე ვალდებულია 2 კვირით 

ადრე აცნობოს მერს და უშუალო ხელმძღვანელს შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო ან 

ოჯახური პირობების გამო. 

13. მოსამსახურის მიერ ორსულობისა და ბავშვის მოვლის, ახალშობილის შვილად აყვანის 

ან/და ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულებით, ასევე სასწავლო შვებულებით 

სარგებლობის წესი განსაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. 

   

მუხლი 8. შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო 

უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები 
 

1. ხელმძღვანელობა ვალდებულია მოსამსახურეებს შეუქმნას შრომის ჯანსაღი და 

უსაფრთხო პირობები. 

2. მოსამსახურეთათვის შესასრულებლად სავალდებულოა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო 

უსაფრთხოების მოთხოვნები. 

3. მოსამსახურისთვის შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინაღმდეგო უსაფრთხოების 

პირობების გაცნობას უზრუნველყოფს მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.   

4. შრომის დაცვის სფეროში მოსამსახურე  ვალდებულია: 

 ა) ჯეროვნად  შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობანი; 

ბ) შეასრულოს ხელმძღვანელის ბრძანება, დავალება და მითითება, რომელიც გაცემულია 

კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში; 

გ) სპეციალური მითითების გარეშე დაიცვას ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც მის 

სამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირდება; 

დ) დაიცვას შრომის დისციპლინა, რაციონალურად გამოიყენოს სამუშაო დრო, არ დაუშვას 

ისეთი ქმედება, რომელიც აფერხებს  სამსახურის მუშაობას და ლახავს საჯარო სამსახურის 

ავტორიტეტს; 

ე) გაუფრთხილდეს დაწესებულების საკუთრებას, დაიცვას მატერიალური ფასეულობები; 

ვ) დაიცვას საჯარო მოსამსახურეთა ქცევის წესები და შინაგანაწესის მოთხოვნები; 



ზ) წესრიგში იქონიოს სამუშაო ადგილი;  

თ) იყოს კოლეგიალური, თავაზიანი, კორექტული მოქალაქეებთან და კოლეგებთან 

ურთიერთობაში; 

ი) ქმნიდეს პოზიტიურ გარემოს მოქალაქეებთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობისას, 

აგრეთვე სატელეფონო საუბრის დროს. 

5. სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში მოსამსახურე  ვალდებულია: 

  ა) დაიცვას სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები; 

 ბ) სამუშაო ადგილზე არსებული ელექტროგაყვანილობა გამოიყენოს დანიშნულებისამებრ, არ 

დაუშვას ელექტროქსელთან სპეციალისტის გარეშე ისეთი მოწყობილობების თვითნებურად 

მიერთება, რომელთა ექსპლუატაცია ქმნის ხანძრის მომეტებულ საფრთხეს; 

გ) არ გამოიყენოს მწყობრიდან გამოსული ელექტრომოწყობილობები. 

ელექტრომოწყობილობების მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში, მოსამსახურემ 

დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მერიის  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

საკითხებში შესაბამის მოსამსახურეს. 

დ) სამუშაო დროის დასრულების შემდგომ ელექტროქსელიდან გამორთოს კომპიუტერული 

და სხვა სახის ელექტრომოწყობილობები, მათ შორის განათების საშუალებები; 

ე) ხანძრის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ხელმძღვანელობას ან შესაბამის სამსახურს; 

 ვ) სახანძრო დაცვის სამსახურების მისვლამდე შეძლებისდაგვარად მიიღოს ზომები 

ადამიანების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, კერძო, სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ქონების გადასარჩენად, ხანძრის ჩასაქრობად. 

6. მოსამსახურეს  ეკრძალება დაწესებულების შენობაში: 

 ა) ხანძარსაშიში და ადვილად აალებადი ნივთიერებების და საგნების შეტანა; 

ბ) ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღის შეტანა; 

გ)  ასაფეთქებელი ნივთიერებების შეტანა; 

დ) ტოქსიკური, ფსიქოტროპული, რადიოაქტიური და სხვა სახის მავნე ნივთიერებების შეტანა. 

7. მოსამსახურე ვალდებულია შეასრულოს უშუალო ხელმძღვანელის განკარგულება, 

რომელიც შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას, იმ შემთხვევაშიც, თუ ასეთი 

განკარგულების შესრულება არ განეკუთვნება მის ფუნქციებს და მისი 

შესრულება,საჯარო დაწესებულების ფუნქციონირების ინტერესების 

გათვალისწინებით, აუცილებელია სტიქიური უბედურებისა და უბედური შემთხვევის 



თავიდან დროულად ასაცილებლად, ქონების დაღუპვისა და გაფუჭებისაგან 

დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი განკარგულების შესრულება 

საზიანოა მოსამსახურის ჯანმრთელობისათვის ან აშკარად აღემატება მის 

შესაძლებლობებს. 

 

 

მუხლი 9. სამსახურში არყოფნის  შეტყობინების წესი 
 

1. წინასწარ ცნობილი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების 

შემთხვევაში მოსამსახურე ვალდებულია წინასწარ, სამუშაო დღის დაწყებამდე 

შეატყობინოს უშუალო უფროსს სამსახურში არყოფნის სავარაუდო პერიოდის  

თაობაზე, შესაბამისი აუცილებლობისა და მიზეზის მითითებით. უშუალო  

უფროსის თანხმობის შემთხვევაში მოსამსახურის სამსახურში გამოუცხადებლობის 

მიზანშეწონილობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ უშუალო უფროსს. 

2. წინასწარ უცნობი მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების ან 

სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვების  შემთხვევაში, მოსამსახურე 

ვალდებულია შესაძლებლობისდაგვარად, გონივრულ ვადაში აცნობოს უშუალო 

უფროსს გამოუცხადებლობის მიზეზები და სავარაუდო პერიოდი. სამსახურში 

გამოცხადების შემდეგ მოსამსახურემ მოთხოვნისთანავე უნდა წარადგინოს 

მოხსენებითი ბარათი სამსახურში გამოუცხადებლობის მიზეზების მითითებით. 

3. მოსამსახურის პასუხისმგებლობა სამსახურში გამოუცხადებლობის შესახებ 

გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით.  

4. თუ მოსამსახურეს  სამუშაო საათების განმავლობაში ესაჭიროება სამსახურის 

შენობიდან გასვლა, იგი ვალდებულია შეუთანხმდეს შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულის  ხელმძღვანელს.  

5. მოსამსახურეთა სამსახურში გამოცხადებისა და დღის განმავლობაში 

დაწესებულებიდან გასვლის აღრიცხვა წარმოებს ტექნიკური საშუალების 

(ელექტრონული ტაბელი) გამოყენებით. 

 

 

მუხლი 10. მოსამსახურის წახალისება 
 

1. მოსამსახურის შეფასების შედეგების შესაბამისად წესდება მოსამსახურის წახალისების 

შემდეგი ფორმები: 

       ა) მადლობის გამოცხადება;    

       ბ) ფულადი ჯილდოს მიცემა;   

       გ) ფასიანი საჩუქრის მიცემა.    

2. მოსამსახურის ფულადი ჯილდოს ზედა ზღვარი განისაზღვრება „საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

 

 

 



 

 

 

 

მუხლი 11. დისციპლინური გადაცდომა 

 

1. მოსამსახურის დისციპლინური გადაცდომებია:    

     ა) სამსახურებრივ მოვალეობათა განზრახ ან გაუფრთხილებლობით შეუსრულებლობა; 

     ბ) საჯარო დაწესებულებისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი ზიანის 

წარმოშობის საშიშროების განზრახ ან გაუფრთხილებლობით შექმნა;  

     გ) ეთიკის ნორმების, ქცევის ზოგადი წესების უგულებელყოფა ან დარღვევა, რომელიც 

მიმართულია მოსამსახურისა და საჯარო დაწესებულების დისკრედიტაციისაკენ, 

მიუხედავად იმისა, სამსახურშია იგი ჩადენილი თუ სამსახურის გარეთ.   

2. დისციპლინური გადაცდომა შესაძლებელია იყოს მძიმე ან მსუბუქი.    

3. დისციპლინური გადაცდომა ითვლება მძიმედ, თუ:   

    ა) დისციპლინურმა გადაცდომამ გამოიწვია დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენი 

პირის  რეპუტაციის შელახვა, რაც გამორიცხავს ამ პირის მიერ მომავალში სამსახურებრივ 

მოვალეობათა ჯეროვან შესრულებას;   

    ბ) დისციპლინური გადაცდომის შედეგად ზიანი მიადგა საჯარო დაწესებულების 

რეპუტაციას;   

   გ) დისციპლინური გადაცდომის შედეგად მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგა 

საჯარო დაწესებულებას;   

  დ) დისციპლინური გადაცდომის შედეგად ზიანი მიადგა საჯარო დაწესებულებაში 

მომუშავე სხვა საჯარო მოსამსახურეს, მესამე პირს ან საჯარო ინტერესს;   

  ე) მოსამსახურემ უარი თქვა ამ კანონით გათვალისწინებულ შეფასებაზე;   

ვ) დისციპლინური  პასუხისმგებლობის  მქონე  პირმა  ჩაიდინა  ახალი  დისციპლინური    

გადაცდომა. 

                               

 

 

მუხლი 12. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები 
 

1. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებია:  

     ა) გაფრთხილება;  

     ბ) საყვედური; 

     გ) თანამდებობრივი სარგოს 10 პროცენტიდან 50 პროცენტამდე დაკავება 1-დან 6 თვემდე 

ვადით; 

    დ) სამსახურიდან გათავისუფლება. 
  

2. მოსამსახურის მიერ ერთდროულად რამდენიმე დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 

შემთხვევაში მას დისციპლინური პასუხისმგებლობა ეკისრება უფრო მძიმე 

დისციპლინური გადაცდომისათვის, 1 დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის 

შეფარდებით. 

 



მუხლი 13. დისციპლინური პასუხისმგებლობის მოქმედების ვადა 
 

1. პირი დისციპლინური პასუხისმგებლობის მქონედ ითვლება მისთვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის შეფარდებიდან 1 წლის განმავლობაში.  

2. საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს ან საამისოდ უფლებამოსილ სხვა პირს 

უფლება აქვს, მსუბუქი დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენ პირს ვადაზე ადრე 

მოუხსნას დისციპლინური პასუხისმგებლობა, თუ მას არ ჩაუდენია ახალი 

დისციპლინური გადაცდომა და თავი გამოიჩინა, 

როგორც კეთილსინდისიერმა მოსამსახურემ.  

3. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის შეფარდების, დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის მოქმედების ვადის გასვლის და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ვადაზე ადრე მოხსნის შესახებ ინფორმაციები აისახება საჯარო 

სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. 
 

 

მუხლი 14. მოსამსახურეებს შორის კომუნიკაციის წესი 
 

1. მერიის ელექტრონულ ქსელში შესასვლელად თითოეულ მოსამსახურეს ენიჭება 

მომხმარებლის სახელი და პაროლი. მოსამსახურე ვალდებულია შევიდეს შესაბამის 

პროგრამაში სახელისა და პაროლის გამოყენებით, უზრუნველყოს, რომ სხვა 

პირებისათვის ხელმისაწვდომი არ გახდეს მათი გამოყენება.  

2. მოსამსახურეს ეკრძალება რაიმე ფორმით გვერდი აუაროს უსაფრთხოების 

სისტემებს ან მოიპოვოს დაშიფრული გასაღებები, პაროლები სხვის კომპიუტერში ან 

საინფორმაციო ბაზაში შესაღწევად და იქ დაცული ინფორმაციის მოსაპოვებლად. 

3. ელექტრონული ფოსტითა და სხვადასხვა სამსახურებრივი პროგრამით 

სარგებლობის უფლება მოსამსახურეს ენიჭება მხოლოდ სამსახურებრივი 

მიზნებისათვის და სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად. 

4. მოსამსახურეთა საინფორმაციო ხასიათის შეტყობინების მიწოდება ხორციელდება 

სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. მოსამსახურეს ევალება 

თვალყური ადევნოს სამსახურებრივ ელექტრონულ ფოსტას, რათა ფლობდეს 

შესაბამის ინფორმაციას. 

 

მუხლი 15. მოსამსახურის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა 
 

 

1. მოსამსახურე ვალდებულია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, როგორც 

შრომითი ურთიერთობისას, ასევე შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ, არ 

გაავრცელოს ან პირადი მიზნებისათვის არ გამოიყენოს კონფიდენციალური 

ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა სამსახურებრივ მოვალეობათა 

შესრულებასთან დაკავშირებით. 

2. კონფიდენციალურ ინფორმაციად მიიჩნევა: სახელმწიფო საიდუმლოება, 

კომერციული საიდუმლოება, პერსონალური მონაცემები, პირად ცხოვრებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, აგრეთვე სხვა ინფორმაცია, რომელიც 

მოსამსახურისთვის ცნობილი გახდა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას. 
 



 

 

 

მუხლი 16. მერიასა და საჯარო მოსამსახურეებს შორის შრომით ურთიერთობებთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხები. 

 
 

1. წინამდებარე შინაგანაწესი სავალდებულოა შესასრულებლად ყველა 

მოსამსახურისათვის. 

2. შინაგანაწესის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში მოსამსახურეს დაეკისრება 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. 

3. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და 

კადრების განყოფილება ვალდებულია მოსამსახურეს გააცნოს შინაგანაწესი, ხოლო 

მოსამსახურე ვალდებულია გაეცნოს შინაგანაწესს და აღნიშნული დაადასტუროს 

ხელმოწერით.  

4. მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული სხვა უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 17. დასკვნითი დებულებანი 
 

1. მერიის ადმინისტრაციული სამსახური ვალდებულია უზრუნველყოს ნებისმიერ დროს 

შინაგანაწესის გაცნობის შესაძლებლობა. 

2. შინაგანაწესის გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება მერის 

ბრძანებით. 

3. შინაგანაწესი და მასში შეტანილი ცვლილება/დამატება ეგზავნება ყველა მოსამსახურეს. 
 

 

 
 
 


