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seodgdoc'rlott b6drbgbr N22

2020 $q,ob16 Offigo

jrqrrjo 5er6o

,,BJb brbm6rqrcngb6ogo JslqCXo r0r6ob brjOob$ffi8ergbob obb$6gjgootl
qg$g3oggbobEgblbgb" ts3lt brber6rqrc'rgb6ogo JoqpCXo r0r6ob qgot6gj6et6ob 2018 $q.b' 

27 q6390b6o1, N57 b6d$9brEo ggqloqlgbob 0g$r6ob tsgttbgb

Cq,CdO6mbUq' bob6g0rbC (Eflow) Ssqgrb3q'rbor.:6 qrt3r3tso6gboor brlo6err

ffiq'oq,Cbgbo EgoqgCtr J<nqCXob bsj0ob$l60c"rgbob obb66gjgo;Bo'
ts3b brbcn6.:qrcn3b6o3o Jc'lE CXo lOr6ob$gbqggbob tsgblbr8obrqr,

gb6drbgb:

1. 0g3oqrgb tsg0qrg6o $qoqCbCbo,,0Jlr ll%erglqgc.rgb6o3o Jc.rqlCxo t0l6ob Urj0ob$.:60argbob

obbg6gj6oob qrr0g3oggbob 0glrlbgb" 03b brgcrn6rqrc.rgb6o3o JCDqTCXo .:0l6ob qgo6gjgc'r6ob

2018 $qrob 27 q690b6ol-t N57 b6dr69b;tso:

r) obbg6gj6oob 0g-2 Ogbqb qr,:gOrgc'ir ts90qg6o 0o6u6lroU 0g-4 Jgbj$o:

"4.CqpCCg6rnbgq'o b$0obft60ogbr 6l6bo66ogqrpgb eflow.emis.ge-l-r 3ar6$lqrolr 6.:0c"rggbgboco".

b) obbg6gj6oob 09-6 0gbE lr qgrg0;gc'rb 0g0q9g6o 6obu6lrolr 0g-3t Jgbj$o:

,,3r. eflow.emis.ge-lr 3c'r6grqrob 6,:0cnggbgboco Eg0c.rbgq'o 3c'r6glrtscnbqrXbgoob 5t$.:6gb; bqggb.:

bob$gOob Og0ggc'rboco",

g) o6bg6gj6oob 09-6 Ogbqb qrrgOrgcdr 0g0qgg6o Eobu6lrolr 09-11 Sgbj$o:

,11. eflow.emis.ge-lr Jc.r66tqrob 6r0ergg6gboor 0gb6gqrCbgqo ,:qr0o6olr6650ouqo lj$3bo-
b6drbgbgbo 6r6qggbt $g6oq'gbolr 6.:gr6gbobcngolr qrrp6g6oq,o $gbgbob 6gbrbr0ollqr".

cg) o6b$63j6oob 03-8 O3bq'ob 03-3 3g6j$o Br0c'rgrq'obqggb 0X0q936o 6gqrrj6ooor:
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"3. SgsBOACbOCbob 6g6obg6c6o 6g6g6rq,oic9bgq,or. CIgQa$gq,o ga6gblc'rc.og66oob

6g6obgt6.4orb rbq66lr Obaq'c'rqr 3c"rqpaob brjOob$$Oargbob 03fuag6o rb eflow.emis.ge-lr

3r'r6grqrob 6$cnggbgboor 0gOc'rbgqro 3r'rdgbJrnbqggbgor 6g6obg6o6qggb,> rg$er0f$g(6rqg".

g) obbg6gjgoolt 09-13 Ogbq,b qrrg0r6efu 090c996o 0obro6lro! 0g-4 Sgbjgo:

,,4. b6drbgbolr eflow.emis.ge-b 3c'r66rq'ob 6r0argg6gboor 0gb6gqrgbob tsg0cnbggg.:0o, b6dt6gbrb

6o096o 0og6olgbc bobggOob Og8ggarboor qrr'r6 6r0aroggbgb; ,>0 Ogbq'ol1 1-3 igbjggboco

6rcn3rq'ob$obpbgqro tsgbrb$obo 6o096o qrr rq6ogbgob $gbgboil.

F

2. gb bddrbgbr d,:q,,>CIor bgq,Or$gJobcn.:6cag.

bgbo0goqro
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№ 00000096
20/01/2021

 „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2018 წლის 27 დეკემბრის N57 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
 
 

იმის გათვალისწინებით, რომ _ის რეესტრი ითხოვს ხელშეკრულების ნომერის მითითებას,e-vet
მიზანშეწონილია შევიდეს ცვლილება საქმისწარმოების ინსტრუქციაში და განისაზღვროს
თანამშრომელთა და პროფესიული სტუდენტების ხელშეკრულების დანომრის პრინციპი.
 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერის
2021 წლის 18 იანვრის N76 სამსახურებრივი ბარათის შესაბამისად,
 
                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 

შევიდეს შემდეგი ცვლილებები „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმისწარმოების
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის
2018 წლის 27 დეკემბრის N57 ბრძანებაში და დაემატოს შემდეგი შინაარსის 13 -ე მუხლი:1

„მუხლი 13 . ხელშეკრულებების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი1

1. კოლეჯში გაფორმებულ ხელშეკრულებებს პროფესიულ სტუდენტებთან და
თანამშრომლებთან ხელმოწერისთანავე დაესმება კოლეჯის ბეჭედი, თარიღი და
სარეგისტრაციო ნომერი;
2. ხელშეკრულებების აღრიცხვა ხდება ხელშეკრულებების აღრიცხვის შესაბამის ჟურნალში
პროფესიული სტუდენტებისთვის და თანამშრომლებისთვის ცალ-ცალკე, შემდეგი ინდექსების
გამოყენებით:
ა) პროფესიული სტუდენტი - 01;
ბ) თანამშრომელი - 02.
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3. ხელშეკრულებების აღრიცხვის ჟურნალში ივსება შემდეგი რეკვიზიტები:
ა. ხელშეკრულების ნომერი;
ბ. ხელშეკრულების თარიღი;
გ. ხელშეკრულების შინაარსი“.
2.ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან


