
დანართი N 1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის
შინაგანაწესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი (შემდგომში - შინაგანაწესი) შემუშავებულია 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად და ვრცელდება ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების პროფესიული საჯარო მოხელეების, 
დამხმარე ამოცანების შესრულების მიზნით დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისა და არამუდმივ 
ამოცანათა შესრულების მიზნით დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისათვის.

მუხლი 2. შინაგანაწესის მიზნები

1. შინაგანაწესის მიზნებია:
ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ მოსამსახურეთა მიერ მათზე დაკისრებული 

ფუნქციების და სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობების სრულყოფილად განხორციელებისათვის 
ხელის შეწყობა;

ბ) შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა;
გ) მოსამსახურეთა შრომისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების დამკვიდრება;
დ) სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენება;
ე) სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების ეფექტიანობის ზრდა;
ვ) მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიული ჩვევების გამოვლენის ხელშეწყობა.

 2. შინაგანაწესით განისაზღვრება:
ა) სამუშაო დროის დასაწყისი და დასასრული;
ბ) სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დრო;
გ) დასვენების და უქმე დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დღეს, სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ 

საჯარო დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი;
დ) სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული ბრძანებების საჯარო მოსამსახურეებისათვის გაცნობის 

წესი;
ე) შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები;
ვ) საჯარო მოსამსახურის მიერ სამსახურში არყოფნის შესახებ შეტყობინების წესი;
ზ) სამსახურებრივი მივლინებისა და შვებულების გაფორმების წესი;
თ) საჯარო მოსამსახურეებს შორის კომუნიკაციის წესი;
ი) მოსამსახურის მატერიალური პასუხისმგებლობა;
 კ) საჯარო დაწესებულებასა და საჯარო მოსამსახურეებს შორის შრომით ურთიერთობებთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხები.

მუხლი 3. სამუშაო დროის დასაწყისი და დასასრული, შესვენების დრო

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  მერიაში დასაქმებული მოსამსახურის სამუშაო დრო 
განისაზღვრება 5 - დღიანი სამუშაო  კვირით. კვირაში 40 (ორმოცი) საათით.

2. სამუშაო დრო განისაზღვრება 09:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე. დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური 
ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი 
შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. 

3. დღის განმავლობაში მოსამსახურისათვის განსაზღვრულია შესვენების დრო 13:00 სთ-დან 14:00 სთ-
მდე. ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით სამუშაო დრო შეიძლება შემცირდეს 
ერთი საათით.



4. უქმე დღის წინა სამუშაო დღის ხანგრძლივობა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შეიძლება 
შემცირდეს ერთი საათით, საღამოს საათების ხარჯზე, იმ შემთხვევაში თუ უქმე დღეს არ მოყვება 
დასვენების დღე.

მუხლი 4. დასვენების და უქმე დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დღეს, სამუშაო დროის დამთავრების 
შემდეგ საჯარო დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი

1. მოსამსახურისათვის დაწესებულებაში ყოფნა შესვენების დროს ან სამუშაო დროის დამთავრების 
შემდეგ, ნებაყოფლობითია.

2. მოხელის დასვენების დრო და უქმე დღეები განისაზღვრება „საქართველოს შრომის კოდექსი“ - 
საქართველოს ორგანული კანონით  დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, დასვენებისა და უქმე დღეებში მოსამსახურეთა 
სამსახურში გამოცხადება ხდება მუნიციპალიტეტის მერის თანხმობითა და  შესაბამისი სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.

 4. მოსამსახურის მიერ დასვენების და უქმე დღეებში, ან სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ, 
შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების პირობების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
მუნიციპალიტეტის მერი შესაბამისი ბრძანებით, საქართველოს კანონით დადგენილი წესის თანახმად. 

მუხლი 5. სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული ბრძანებით საჯარო მოსამსახურეებისათვის 
გაცნობის წესი

 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემული 
სამართლებრივი აქტი შეიძლება იყოს ნორმატიული ან/და ინდივიდუალური ხასიათის.

 2. სამსახურებრივ საკითხებზე გამოცემულ ბრძანებათა მოსამსახურეებამდე დაყვანის წესი 
ხორციელდება დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის - eDocument-ის მეშვეობით. საჭიროების 
შემთხვევაში საქართველოში არსებული საქმისწარმოების ზოგადი წესის შესაბამისად. 

  3. შესაბამისი წესით გამოცემული სამართლებრივი აქტების შესრულება სავალდებულოა ყველა 
მოსამსახურისათვის.

მუხლი 6. შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები

1. მოსამსახურე ვალდებულია:
ა) პირნათლად შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობები;
ბ) სპეციალური მითითებების გარეშე დაიცვას ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც მის 

სამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირდება;
გ) შეასრულოს ხელმძღვანელის ბრძანება და მითითება, რომელიც გამოცემულია კანონმდებლობით 

დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში;
დ) დაიცვას შრომის დისციპლინა, რაციონალურად გამოიყენოს სამუშაო დრო, არ დაუშვას ისეთი 

ქმედება, რომელიც შეაფერხებს მერიის მუშაობას და შელახავს საჯარო სამსახურის ავტორიტეტს;
ე) გაუფრთხილდეს სახელმწიფო საკუთრებას, დაიცვას მატერიალური ფასეულობები;
ვ) დაიცვას საჯარო მოსამსახურეთა ქცევის წესები და შინაგანაწესი;
ზ) წესრიგში ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, დაიცვას სისუფთავე მერიის შენობაში და მის ტერიტორიაზე;
თ) საჯარო მოსამსახურე საჯარო დაწესებულებაში ვალდებულია დაიცვას საჯარო სამსახურის 

პრინციპები, საჯარო მოსამსახურის პროფესიული საქმიანობის სტანდარტები,  ეთიკისა და ქცევის 
ზოგადი წესები.

2. დაუშვებელია მოსამსახურის მიერ სამსახურში კომპიუტერული ტექნიკისა და ინტერნეტის 
რესურსების არასამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენება. 

3. მოსამსახურე ვალდებულია დაიცვას სახანძრო წესები და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების 
ზოგადი ინსტრუქციები და მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს 
კანონმდებლობით. 

4. მოსამსახურე ვალდებულია სამუშაო ადგილზე არსებული ელექტროგაყვანილობა გამოიყენოს 
დანიშნულებისამებრ, არ დაუშვას ელექტროქსელთან სპეციალისტის გარეშე ისეთი მოწყობილობების 
თვითნებურად მიერთება, რომლის ექსპლუატაციაც ქმნის ხანძრის მომეტებულ საფრთხეს. 



5.  მოსამსახურემ არ უნდა გამოიყენოს მწყობრიდან გამოსული ელექტრომოწყობილობები. 
6. სამუშაოს დროის დასრულების შემდგომ მოსამსახურე ვალდებულია ელექტროქსელიდან 

გამორთოს კომპიუტერული და სხვა სახის ელექტრომოწყობილობები, მათ შორის  განათების 
საშუალებები.

7. ადმინისტრაციულ შენობაში ხანძრის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში მოსამსახურე 
ვალდებულია ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის სამსახურს.

მუხლი 7. საჯარო მოსამსახურის მიერ სამსახურში არყოფნის შესახებ შეტყობინების წესი

1. წინასწარ ცნობილი მიზეზით, სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, მოსამსახურე 
ვალდებულია აღნიშნულთან დაკავშირებით, წერილობითი ფორმით ან სატელეფონო ზარით აცნობოს 
მის უშუალო ხელმძღვანელს, ერთი დღით ადრე მაინც. 

2. წინასწარ უცნობი მიზეზით, სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, მოსამსახურე 
ვალდებულია სამსახურში გამოცხადებამდე აცნობოს უშუალო უფროსს გაცდენის   მიზეზი და  
სავარაუდო  პერიოდი.  სამსახურში გამოცხადების  შემდეგ  მოსამსახურემ,   უშუალო   უფროსის   
მოთხოვნისთანავე,   უნდა წარადგინოს მოხსენებითი ბარათი სამსახურში გამოუცხადებლობის 
მიზეზის მითითებით.

3. მოსამსახურის სამსახურში არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ კეთდება  გაცდენილი დღეების შესახებ ინფორმაცია. 

           
მუხლი 8. სამსახურებრივი მივლინებისა და შვებულების გაფორმების წესი

1. მოსამსახურის სამსახურებრივ მივლინებაში გაშვება ფორმდება მერის ბრძანებით. 
2. მივლინების შესახებ მერის ბრძანების საფუძველზე, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული 

მოსამსახურეს უფორმებს სამივლინებო ფურცელს. (დანართი N2)
3. მივლინებიდან დაბრუნებულმა მოსამსახურემ 5 სამუშაო დღეში უნდა წარმოადგინოს 

მივლინებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთი. 
4. მოსამსახურე სარგებლობს ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებით „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილი ხანგრძლივობით. 
5. მოსამსახურის ყოველწლიური ანაზღაურებადი, ანაზღაურების გარეშე, ორსულობის, 

მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, დამატებითი 
შვებულება ბავშვის მოვლის გამო და სასწავლო შვებულება ფორმდება მუნიციპალიტეტის  მერის  
სამართლებრივი აქტით - ბრძანებით.

6. განცხადება შვებულების მოთხოვნის შესახებ მერს უნდა წარედგინოს საშვებულებო პერიოდის 
დაწყებიდან 5 სამუშაო დღით ადრე მაინც. აღნიშნული ვადის შემცირება დასაშვებია განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, მოსამსახურის მიერ დასაბუთებული განცხადების წარდგენისას, მერის თანხმობით.

7. შვებულების მოთხოვნის შესახებ განცხადება შეთანხმებულ უნდა იქნეს შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელთან.

8.   მოსამსახურე  უფლებამოსილია   კუთვნილი შვებულება გამოიყენოს ნაწილ - ნაწილ. 
9. თუ მოსამსახურისათვის მიმდინარე წელს ანაზღაურებადი შვებულების მიცემამ შეიძლება 

უარყოფითად იმოქმედოს სამუშაოს ნორმალურ მიმდინარეობაზე, მოსამსახურის თანხმობით, 
დასაშვებია კალენდარული წლის განმავლობაში გამოუყენებელი ანაზღაურებადი შვებულებით 
ისარგებლოს მომდევნო კალენდარულ წელს. ამ შემთხვევაში შვებულების პერიოდულობა თანხმდება 
საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელთან. აკრძალულია ანაზღაურებადი შვებულების გადატანა 
ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში. 

10. მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული უხელფასო შვებულების 
მოთხოვნისას გამოიყენება ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ - საქართველოს კანონის 62-ე მუხლის მე-5 
პუნქტი. 

 11. სამსახურებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია 
მოსამსახურის შვებულებიდან გამოძახება მისივე თანხმობით, შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე. 



მუხლი 9. საჯარო მოსამსახურეებს  შორის კომუნიკაციის წესი

1. საჯარო მოსამსახურე საჯარო დაწესებულებაში ვალდებულია დაიცვას საჯარო სამსახურის 
პრინციპები, საჯარო მოსამსახურის პროფესიული საქმიანობის სტანდარტები,  ეთიკისა და ქცევის 
ზოგადი წესები.

2. საჯარო მოსამსახურე პატივს სცემს თანამშრომლების კომპეტენციას, გამოცდილებასა და 
შეხედულებებს. 

3. საჯარო მოსამსახურე, საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებას უწევს თანამშრომელს 
სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებისას. 

4.  საჯარო მოსამსახურე გამოხატავს აზრს მკაფიოდ, გასაგებად და დასაბუთებულად. 
5. საჯარო მოსამსახურე ყურადღებით უსმენს სხვებს, უზრუნველყოფს მიღებული ინფორმაციის 

სწორ ინტერპრეტაციას და ახდენს შესაბამის რეაგირებას. 
6. საჯარო მოსამსახურე სამიზნე ჯგუფის შესაბამისად არჩევს საუბრის ენას, ტონს, სტილსა და 

ფორმატს, რათა უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა და ღია დიალოგი. 

მუხლი 10. საჯარო დაწესებულებასა და საჯარო მოსამსახურეებს შორის შრომით ურთიერთობებთან 
დაკავშირებული სხვა საკითხები და ზოგადი დებულებანი

1. მოსამსახურე პასუხისმგებელია მისთვის გადაცემული ქონების სათანადო გამოყენებასა და 
დაცვაზე. იგი ვალდებულია: 

ა) ქონება გამოიყენოს მხოლოდ სამსახურებრივი მიზნებისთვის;
ბ) ქონების ნებისმიერი სახის გადაადგილების, დაზიანების, განადგურებისა თუ დაკარგვის შესახებ 

აცნობოს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელს;
გ) არ გადასცეს თავის მფლობელობაში არსებული ქონება სხვა მოსამსახურეს, მერიის შესაბამისი   

სტრუქტურული ერთეულის თანხმობის გარეშე. 
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მერიის 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ზემდგომს 
ქონების ნებისმიერი სახის გადაადგილების, დაზიანების, განადგურებისა თუ დაკარგვის შესახებ.

3. მერიის ადმინისტრაციული შენობიდან მერიის ბალანსზე რიცხული არაფინანსური აქტივების 
შიდა გადაადგილება, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობისა, დასაშვებია შესაბამისი წესის დაცვით, 
რომლის თაობაზეც დგება არაფინანსური აქტივების  შიდა  გადაადგილების აქტი. 
      4.  შინაგანაწესი შესასრულებლად სავალდებულოა მერიის ყველა მოსამსახურისათვის. 

 5. მოსამსახურის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 
სხვა უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება საქართველოს საჯარო სამსახურისა და შრომის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობით. 

 6. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ვალდებულია გააცნოს მოსამსახურეს 
შინაგანაწესი, რაც დასტურდება მოსამსახურის ხელმოწერით. 

 7.  ხელწერილი შინაგანაწესის გაცნობის თაობაზე ინახება მოსამსახურის პირად საქმეში. 
 8. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ვალდებულია უზრუნველყოს ნებისმიერ დროს 

შინაგანაწესის გაცნობის შესაძლებლობა. 


