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დამტკიცებულია შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის   

დირექტორის 2018 წლის 27 დეკემბრის  ბრძანება  N57  

  

დირექტორი:                                  რუსუდან სუხიშვილი  

  

  

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმისწარმოების  ინსტრუქცია  

   

მუხლი 1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საქმისწარმოების ინსტრუქციის  

რეგულირების სფერო  

  

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის (შემდგომში კოლეჯი) საქმისწარმოების ინსტრუქცია 

(შემდგომში ინსტრუქცია) აწესრიგებს კოლეჯში დოკუმენტების მიღების, აღრიცხვის, 

მომზადების, გაფორმების, მოძრაობის, შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების, შენახვისა 

და გამოყენების პროცედურებს.  

  

მუხლი 2. ინსტრუქციის მოქმედება ქაღალდზე შესრულებულ და ელექტრონულ  

დოკუმენტებზე  

  

1. ინსტრუქციით განსაზღვრული პროცედურები ვრცელდება როგორც ქაღალდზე 

შესრულებულ, ისე ელექტრონულ დოკუმენტებზე.  

2. ინფორმაციის ავტომატიზებული (კომპიუტერული) დამუშავების მოქმედებისას 

სქემებში შეიტანება კომპიუტერული ტექნიკის საშუალებით დოკუმენტების დამუშავების ყველა 

პუნქტი.  

3. კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების პირობებში დოკუმენტბრუნვის 

ორგანიზაცია უნდა უზრუნველყოფდეს დოკუმენტების ტრადიციული და ავტომატიზებული 

დამუშავების ურთიერთშეთავსებას ამ საშუალებათა შესაძლებლობებთან.  

4. ელექტრონული საქმისწარმოება განხორციელდეს eflow.emis.ge-ს პორტალის  

გამოყენებით. 

 

(შეტანილია ცვლილება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 16 მარტის N22 ბრძანებით) 

  

მუხლი 3. კონტროლი ინსტრუქციით დადგენილი წესების შესრულებაზე  

  

1. კონტროლს ინსტრუქციით დადგენილი პროცედურების შესრულებაზე 

ახორციელებს კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერი.  

2. ინსტრუქციით დადგენილი პროცედურების დაცვისათვის პასუხისმგებლობა 

ეკისრება კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერს, რომლის მოვალეობაში შედის:  

ა) შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვა;   

ბ) დოკუმენტების გადაცემა კოლეჯის ხელმძღვანელობისა და შემსრულებლისათვის;   



გ) დოკუმენტების შესრულების კონტროლი და შესრულების მიმდინარეობის შესახებ  

ინფორმაციის მომზადება;  

დ) გასული დოკუმენტების გაგზავნა;   

ე) საქმეთა მომზადება არქივისათვის ჩასაბარებლად;  

ვ) მოსამსახურეებისათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობა.   

31. eflow.emis.ge-ს პორტალის გამოყენებით შემოსული კორესპონდენციის გატარება ხდება 

სისტემის მეშვეობით. 

  
(შეტანილია ცვლილება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 16 მარტის N22 ბრძანებით) 

  

მუხლი 4. მმართველობითი საქმიანობის დოკუმენტირების საერთო წესი  

  

1. მმართველობითი საქმიანობის დოკუმენტირება გულისხმობს საქართველოს 

კანონმდებლობითა და ამ ინსტრუქციის შესაბამისად მმართველობითი საქმიანობის ფიქსაციას 

ქაღალდზე ან ინფორმაციის სხვა მატარებელზე.  

2. დოკუმენტების მომზადებისა და გაფორმების დროს დაცული უნდა იქნეს 

დადგენილი წესები, რომლებიც უზრუნველყოფს დოკუმენტის იურიდიულ ძალას, მის შემდგომ 

გამოყენებას, აღრიცხვას, შემდგომ დამუშავებასა და შენახვას.  

3. დოკუმენტს უნდა გააჩნდეს რეკვიზიტები.  

  

მუხლი 5. დოკუმენტის პროექტის მომზადება და გაფორმება  

  

1. კოლეჯის დოკუმენტები დგება კოლეჯის თანამშრომლის მიერ ხელმძღვანელის 

დავალებით ან საკუთარი ინიციატივით.  

2. მომზადებული დოკუმენტის პროექტი გადაეცემა კოლეჯის საქმისწარმოების 

მენეჯერს, რომელიც პასუხისმგებელია დოკუმენტის სწორად გაფორმებაზე და უზრუნველყოფს 

დოკუმენტის პროექტის ხელმოსაწერად გადაცემას დოკუმენტის ხელმოწერის უფლებამოსილი 

პირისათვის.  

  

მუხლი 6. შემოსული კორესპოდენციის მიღება   

  

1. კოლეჯში შემოსული დოკუმენტები გადის პირველად დამუშავებას, წინასწარ 

გარჩევას, რეგისტრაციას, ხელმძღვანელობის მიერ განხილვას, შემსრულებლებისათვის 

კონკრეტული დავალების მიცემას, შესრულების ვადის განსაზღვრასა და შემსრულებელთათვის 

გადაცემას.  

2. კოლეჯის სახელზე შემოსული კორესპოდენციის მიღება ხდება კოლეჯის 

ოფიციალურ მისამართზე ან მის ნებისმიერ კორპუსში.   

3. კოლეჯის სახელზე შემოსულ ოფიციალურ კორესპოდენციებს და მოქალაქეთა 

წერილებს იღებს და აღრიცხავს (რეგისტრაციაში ატარებს) კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერი. 

შემოსული დოკუმენტაცია საქმისწარმოების მენეჯერის მიერ გადის წინასწარ შემოწმებას. ასლის 



სახით წარმოდგენილი დოკუმენტი მოწმდება დედანთან და შესაბამისობის დადგენის შემდეგ 

ჩაიდება საქმეში, ხოლო დედანი უბრუნდება წარმომდგენს.   

4. კონვერტები დოკუმენტებითურთ, მათ შორის შეკვეთილი, იხსნება, ამასთანავე 

მოწმდება ადრესატის სისწორე, პაკეტის სიმრთელე, კონვერტსა და დოკუმენტებზე მითითებული 

ნომრების შესაბამისობა.  

5. პაკეტის შემოწმებისას შენიშნული დარღვევების შემთხვევაში, დგება აქტი სამ 

ცალად.  

ერთი აქტი დაერთვის დოკუმენტს, მეორე ეგზავნება დოკუმენტის ავტორს, მესამე რჩება კოლეჯის 

საქმისწარმოების მენეჯერს.  

6. შემოსული დოკუმენტების (მათ შორის მოქალაქეთა წერილების) კონვერტები არ 

ნადგურდება იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ კონვერტით შეიძლება გამომგზავნის მისამართის, 

დოკუმენტების გამოგზავნისა და მიღების დროის დადგენა, აგრეთვე პირადი დოკუმენტების 

შემოსვლისას.   

7. შემოსულ დოკუმენტს პირველ გვერდზე მარჯვენა ქვედა კუთხეში დაესმება 

სარეგისტრაციო ნომერი და შემოსვლის თარიღი.  

8. არ რეგისტრირდება: სტატისტიკური კრებულები, წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები 

და სხვა პერიოდული გამოცემები, სარეკლამო ცნობები, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათები.  

9. არასწორი მისამართით გამოგზავნილი პაკეტი გადაიგზავნება კუთვნილისამებრ ან 

დაუბრუნდება ავტორს.  

10. პაკეტები წარწერით ”პირადად“ აღირიცხება კონვერტზე აღნიშნული მონაცემებით 

და ადრესატს გადაეცემა გაუხსნელად.  

 11. eflow.emis.ge-ს პორტალის გამოყენებით შესრულებული ადმინისტრაციული აქტები- 

ბრძანებები ტარდება წერილების გატარებისთვის დადგენილი წესების შესაბამისად. 

 

(შეტანილია ცვლილება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 16 მარტის N22 ბრძანებით) 

 

მუხლი 7. შემოსული კორესპოდენციის წინასწარი გარჩევა   

  

1. შემოსული დოკუმენტების წინასწარი გარჩევა ხდება მათი განაწილების მიზნით, 

რათა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის მიერ აუცილებლად განსახილველი და პასუხიმგებელი 

შემსრულებლებისათვის უშუალოდ გადასაცემი დოკუმენტები.  

2. კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერის მიერ წინასწარ გადაისინჯება დოკუმენტები, 

რომლებიც ეგზავნება კოლეჯის ხელმძღვანელობას ან რომლებშიც არ არის მითითებული 

კონკრეტული თანამდებობის პირი ან პასუხიმგებელ შემსრულებელს.  

  

მუხლი 8. შემოსული კორესპოდენციის რეგისტრაცია   

  

1. დოკუმენტის რეგისტრაცია ნიშნავს დოკუმენტზე სარეგისტრაციო ნომრის და 

თარიღის დასმას და სარეგისტრაციო ფორმებში დოკუმენტის შესახებ საჭირო ცნობების ჩაწერას.  

2. რეგისტრაციას ექვემდებარება როგორც კოლეჯის მიერ შექმნილი და მის შიგნით 

გამოსაყენებელი, ისე სხვა დაწესებულებებში გასაგზავნი, სხვა დაწესებულებებიდან და კერძო 

პირებისაგან შემოსული ყველა ის დოკუმენტი, რომლებსაც ესაჭიროება აღრიცხვა, შესრულება და 



გამოყენება (განკარგულებითი, საგეგმო, საანგარიშგებო, სტატისტიკური, საბუღალტრო, 

საფინანსო და სხვ.).  

3. დოკუმენტების რეგისტრაცია ცენტრალიზებულია. შემოსული კორესპოდენციის 

რეგისტრაციას ახდენს მხოლოდ კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერი ან eflow.emis.ge-ს 

პორტალის გამოყენებით შემოსული კორესპონდენცია რეგისტრირდება ავტომატურად. 

4. დოკუმენტი ერთხელ გადის რეგისტრაციას: შემოსული - შემოსვლის დღეს, 

შექმნილი - ხელმოწერის ან დამტკიცების დღეს.   

5. დოკუმენტების სარეგისტრაციო რეკვიზიტებია:   

ა) შემოსული დოკუმენტის რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი;   

ბ)  საიდან არის შემოსული;  

გ) დოკუმენტის მოკლე შინაარსი;  

დ) შემსრულებლის გვარი, რეზოლუციის შინაარსი;  

ე) დოკუმენტის მიღებაზე ხელმოწერა;   

ვ) შენიშვნა.   

    

(შეტანილია ცვლილება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 16 მარტის N22 ბრძანებით) 

 

მუხლი 9. შემოსული კორესპოდენციის გადაცემის წესი  

  

1. კოლეჯის დირექტორს განსახილველად გადაეცემა დოკუმენტები, რომლებიც 

მიღებულია საკანონმდებლო, სამთავრობო და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიდან, შეიცავენ 

ინფორმაციას კოლეჯის საქმიანობის პრინციპულ საკითხებზე და რომელთა შესრულება 

მოითხოვს ხელმძღვანელობის პრინციპული ხასიათის გადაწყვეტილებას. დანარჩენ 

დოკუმენტებს წინასწარი განხილვის შემდეგ საქმისწარმოების მენეჯერი გადასცემს 

შემსრულებლებს.  

2. კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერისთვის დოკუმენტების დამუშავება და 

შემსრულებლისათვის გადაცემა უნდა ხორციელდებოდეს მათი შემოსვლის დღეს ან მომდევნო 

სამუშაო დღეს, თუ დოკუმენტები შემოვიდა არასამუშაო დროს.  

  

მუხლი 10. დავალებათა გაფორმება  

  

1. კოლეჯის დირექტორი შემოსულ დოკუმენტებზე რეზოლუციის სახით დავალებებს 

აძლევს თანამშრომლებს.   

2. დავალების პროექტი უნდა შეიცავდეს კონკრეტულ მითითებას პირზე (პირებზე), 

რომელსაც (რომლებსაც) ეძლევა დავალება. დავალების შინაარსი უნდა იყოს მოკლე და ზუსტად 

ასახავდეს დავალების არსს. უნდა მიეთითოს დავალების შესრულების ვადა.   

3. ხელმოწერილი დავალება რეგისტრაციისთანავე გადაეცემა კოლეჯის 

საქმისწარმოების მენეჯერს. თუ დავალება გაცემულია შემოსულ დოკუმენტზე, მას დაესმება 

დოკუმენტის რეგისტრაციის ნომერი, თარიღად კი - დავალებაზე ხელმოწერის დღე.  

  

მუხლი 11. დოკუმენტებზე მუშაობის ზოგადი წესი  



  

1. თანამშრომლებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა სამსახურებრივი დოკუმენტების 

მოვლასა და მათში ასახული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე.   

2. დოკუმენტის დაკარგვის თაობაზე თანამშრომელმა უნდა განუცხადოს კოლეჯის 

საქმისწარმოების მენეჯერს. ასეთ შემთხვევაში ტარდება სამსახურებრივი მოკვლევა.  

3. დოკუმენტის ან მისი ასლის გადაცემა სხვა ორგანიზაციისათვის შეიძლება 

მხოლოდ კოლეჯის დირექტორის ნებართვით.  

4. შემოსული დოკუმენტების გაცნობა და მათზე მუშაობა ხორციელდება 

სამსახურებრივ შენობაში.  

5. შვებულებაში, მივლინებაში წასვლის ან ავადმყოფობის შემთხვევაში 

თანამშრომელი მასზე რიცხულ დოკუმენტებს გადასცემს სხვა თანამშრომელს, სამსახურიდან 

გათავისუფლების შემთხვევაში კი ყველა დოკუმენტს აბარებს დირექტორს.  

  

მუხლი 12. გასაგზავნი დოკუმენტების დამუშავების წესი  

  

1. კოლეჯის მიერ გასაგზავნი დოკუმენტები რეგისტრირდება, მრავლდება, 

კონვერტებში თავსდება, საფოსტო გზავნილებად ფორმდება და გასაგზავნად ბარდება კოლეჯის 

საქმისწარმოების მენეჯერის მიერ.   

2. კონვერტში ჩალაგების წინ მოწმდება დოკუმენტების გაფორმების სისწორე, 

დანართების არსებობა, ეგზემპლარების რაოდენობის შესაბამისობა ადრესატების 

რაოდენობასთან. გაუფორმებელი ან არასწორად გაფორმებული დოკუმენტები უბრუნდება 

შემსრულებელს საბოლოო დასამუშავებლად.  

3. ელექტრონული სახით დოკუმენტების გაგზავნა წარმოებს თანდართული 

წერილით, რომლის ასლიც საქმეში იკერება საერთო წესით.  

4. გასაგზავნად შემოსული დოკუმენტები უნდა დამუშავდეს და გაიგზავნოს იმავე 

დღეს ან არა უგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა. სასწრაფოდ გადასაცემი დოკუმენტი იგზავნება 

შემოსვლისთანავე.  

5. გასაგზავნი დოკუმენტების რეესტრს აწარმოებს კოლეჯის საქმისწარმოების 

მენეჯერი.  

  

მუხლი 13. ბრძანებების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი  

 

1. დირექტორის მიერ გამოცემულ ბრძანებებს ხელმოწერისთანავე დაესმება  კოლეჯის 

ბეჭედი, თარიღი და სარეგისტრაციო ნომერი;  

2. გამოცემული ბრძანებების აღრიცხვა ხდება  ბრძანებების აღრიცხვის შესაბამის  

ჟურნალში.  

3. ბრძანებების აღრიცხვის ჟურნალში  ივსება შემდეგი  რეკვიზიტები:  

ა. ბრძანების ნომერი;  

ბ. ბრძანების თარიღი;  

გ. ბრძანების შინაარსი.  



4. ბრძანების eflow.emis.ge-ს პორტალის გამოყენებით შესრულების შემთხვევაში, ბრძანებას 

ნომერი მიენიჭება სისტემის მეშვეობით და არ გამოიყენება ამ მუხლის 1-3 პუნქტებით 

გათვალისწინებული შესაბამისი ნომერი და აღრიცხვის წესები. 

  

(შეტანილია ცვლილება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 16 მარტის N22 ბრძანებით) 

 

მუხლი14. დოკუმენტების შესრულების კონტროლი  

  

1. კონტროლს ექვემდებარება შესასრულებელი დოკუმენტები. შესრულების 

კონტროლი მოიცავს:  

ა) დოკუმენტის კონტროლზე აყვანას;  

ბ) შემსრულებლისათვის მისი დროული მიწოდების შემოწმებას;  

გ) შესრულების მიმდინარეობის შემოწმებასა და რეგულირებას;  

დ) დოკუმენტების შესრულების კონტროლის შედეგების აღრიცხვასა და განზოგადებას;  

ე) ხელმძღანელობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.   

2. შესრულების კონტროლის ორგანიზაცია უზრუნველყოფს დოკუმენტის დროულად 

და ხარისხიანად შესრულებას.  

  

მუხლი 15. დოკუმენტის შესრულების ვადები  

  

1. დოკუმენტის შესრულების ვადები გამოითვლება კალენდარული დღეების 

მიხედვით დოკუმენტის ხელმოწერის (დამტკიცების) თარიღიდან, ხოლო სხვა 

დაწესებულებებიდან შემოსული დოკუმენისათვის - მისი შემოსვლის თარიღიდან.  

2. შესრულების ვადებს განსაზღვრავს დირექტორი დოკუმენტების გამომგზავნი 

დაწესებულებების მიერ ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ვადებიდან 

გამომდინარე. შესრულების საბოლოო თარიღი მიეთითება დოკუმენტის ტექსტში ან 

რეზოლუციაში.  

3. დოკუმენტებზე წინადადებების მომზადების ვადა განისაზღვრება 1-დან 3 დღემდე, 

თუ დოკუმენტი მოითხოვს დასმული საკითხის დამატებით შესწავლას - 10 დღემდე.  

4. თუ დავალების შესრულების ვადის გაგრძელება აუცილებელია, ამის შესახებ 

დავალების შესრულების ვადის გასვლამდე 3 დღით ადრე წერილობით უნდა მოხსენდეს იმ პირს, 

ვინც გასცა დავალება. შესრულების ვადის გაგრძელება რეგისტრირდება კოლეჯის 

საქმისწარმოების მენეჯერთან.  

5. დოკუმენტების შესრულების შეჩერების, აგრეთვე მათი გაუქმების უფლება აქვს 

მხოლოდ კოლეჯის დირექტორს.  

  

მუხლი 16. დოკუმენტების შესრულების კონტროლის ორგანიზაცია  

  

1. დოკუმენტი შესრულებულად ითვლება და კონტროლიდან იხსნება 

დავალებების შესრულების, დაინტერესებული დაწესებულებებისა და პირებისათვის 



შედეგების შეტყობინების ან სხვა სახის დოკუმენტურად დადასტურების შემდეგ. 

შესრულების შედეგების შესახებ მზადდება მოკლე ცნობა, რომელიც ერთვის დოკუმენტს.  

2. დოკუმენტების შესრულების კონტროლი ითვალისწინებს შემდეგ 

ოპერაციებს:  

ა) დოკუმენტის შესრულებაზე დავალების (რეზოლუციის) შედგენას;  

ბ) დოკუმენტის შესრულებაზე დავალების (რეზოლუციის) რეგისტრაციას;  

გ) შესრულების ვადის შეხსენებას;   

დ) შესრულების მიმდინარეობასა და შედეგებზე ინფორმაციის მიღებას;   

ე) შესრულების შესახებ ხელმძღვანელებისათვის ინფორმაციის რეგულარულ მიწოდებას;  

ვ) თათბირებსა და კოლეგიური ორგანოების სხდომებზე დოკუმენტების შესრულების  

მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ მოხსენებას;   

ზ) კონტროლიდან დოკუმენტების მოხსნას;   

თ) შესრულებული დოკუმენტების საინფორმაციო ბაზის ფორმირებას.  

3. დოკუმენტების საინფორმაციო ბაზის სისტემატიზაცია ხორციელდება 

დოკუმენტების შესრულების ვადების, შემსრულებლების, დოკუმენტების სახეთა 

ჯგუფების მიხედვით.  

4. შესრულების მიმდინარეობის შემოწმება ხორციელდება ყველა ეტაპზე 

შემდეგი წესით:  

ა) შემდგომი წლების დავალებების - წელიწადში ერთხელ მაინც;   

ბ) მიმდინარე წლის შემდგომი თვეების დავალებების - თვეში ერთხელ მაინც;   

გ) მიმდინარე თვის დავალებების - ყოველ ათ დღეში, ხუთი დღით ადრე შესრულების  

ვადამდე.  

5. კოლეჯის საქმისწარმოების მენეჯერი ახორციელებს დოკუმენტების 

შესრულების მიმდინარეობისა და შედეგების მონაცემების აღრიცხვასა და განზოგადებას 

თვეში ერთხელ მაინც.  

  

  


