
დანართი 1  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდი 

 

მუხლი 1. შეფასების მიზანი  

შეფასების მიზანია მოხელის კარიერული განვითარების, პროფესიული უნარ-ჩვევების 

ამაღლების, წახალისების, პროფესიული განვითარების საჭიროებებისა და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა სამართლებრივი შედეგების წარმოშობის წინაპირობების დადგენა, 

ასევე საჯარო დაწესებულების ორგანიზაციული განვითარება.  

მუხლი 2. შეფასების მოქმედების სფერო 

1. შეფასება ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყველა იერარქიული 

რანგის თანამდებობაზე დანიშნული მოხელის/გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელის 

მიმართ. 

2. მოხელე ან/ და მის მიერ შესრულებული სამუშაო, შეფასებას ექვემდებარება შესაბამის 

თანამდებობაზე სამსახურებრივი მოვალეობების განხორციელების დაწყებიდან არანაკლებ 3 

(სამი) თვის შემდეგ, გარდა გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელისა. 

3. მოხელე ან/ და მის მიერ შესრულებული სამუშაო, შეფასებას ექვემდებარება წელიწადში 

ერთხელ.  

4. გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელის შესაფასებელი პერიოდი განისაზღვრება, 

მოხელის დანიშვნის დღიდან გამოსაცდელი ვადის ბოლო დღის ჩათვლით.  

მუხლი 3. შეფასების მეთოდი და შემფასებელი პირები.  

1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელე 

ფასდება კომპეტენციების და ფუნქციების მიხედვით დანართი 5-ის შესამისად. ასევე 

შემფასებელს შეუძლია დაამატოს მაქსიმუმ 2 კომპეტენცია ან/და ფუნქცია. 

2. შეფასება გამომდინარეობს შესრულებული სამუშაოს ხარისხიდან და შედეგებიდან.  

3. პირველადი სტრუქტურული ერთეული ხელმძღვანელის-აპარატის უფროსის შეფასებას 

ახორციელებს საკრებულოს თავმჯდომარე;  

4. პირველადი სტრუქტურული ერთეული ხელმძღვანელის აპარატის უფროსის მოადგილის 

და განყოფილების უფროსის შეფასებას ახორციელებს აპარატის უფროსი.  

5. მესამე რანგის უფროსი სპეციალისტის - მოხელის შეფასებას ახორციელებს მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი.  

6. უშუალო ხელმძღვანელის ცვლილებისას, მოხელის საქმიანობის შეფასებას ახორციელებს 

ზემდგომი თანამდებობის პირი ან ახალი უშუალო ხელმძღვანელი, საკრებულოს 

თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით. 

7. შეფასების პროცესში მონაწილეობს საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი. 

მუხლი 4. კომპეტენციების აღწერა  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობათა იერარქიული რანგების გათვალისწინებით, განისაზღვრება შემდეგი 

კომპეტენციები: 

ა) პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - აპარატის 

უფროსი:  

-  დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

- თანამშრომლის განვითარება, შეფასება, მოტივირება  

- გუნდური მუშაობა 

- სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 



ბ) მეორე რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აპარატის უფროსის 

მოადგილე:  

- იდეების დასაბუთება, დარწმუნება  

- გუნდური მუშაობა  

- დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი  

- სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 

გ) მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების 

უფროსი:  

- იდეების დასაბუთება, დარწმუნება  

- გუნდური მუშაობა 

- დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი  

- სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 

დ) მესამე რანგი - უფროსი სპეციალისტი:  

- შედეგზე ორიენტაცია  

- სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

- დროის ეფექტიანი მართვა 

- გუნდური მუშაობა  

 

მუხლი 5. შეფასების ეტაპები  

შეფასების ეტაპებია:  

1. დაგეგმვა;  

2. წლიური შეფასება;  

3. შეჯამება.  

1. დაგეგმვის ეტაპი მოიცავს შეფასების დაწყებამდე შეფასების პერიოდულობის განსაზღვრას 

და ყველა საკითხის დადგენას, რაც დაკავშირებულია შეფასების პროცედურასთან. 

კომპეტენციების და ფუნქციების მიხედვით შეფასების დაწყებისას უშუალო ხელმძღვანელი 

აწვდის ინფორმაციას თანამშრომლებს შეფასების მეთოდისა და საკითხების შესახებ. 

2. წლიური შეფასება მოიცავს შესაფასებელი პერიოდის ბოლოს ხელმძღვანელის მიერ 

შეფასების ფორმის მეშვეობით, მათდამი დაქვემდებარებული თანამშრომლების შეფასებას 

კომპეტენციების და ფუნქციების მიხედვით და გასაუბრებას. გასაუბრების შეხვედრაზე ხდება 

პროფესიული საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს განხილვა, უკუკავშირის 

მიცემა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვა. უშუალო ხელმძღვანელმა თანამშრომელს 

მოკლედ უნდა აუხსნას წლიური შეფასების მნიშვნელობა და მიზანი. შეხვედრამდე უშუალო 

ხელმძღვანელმა უნდა გადახედოს თანამშრომლის სამუშაოს აღწერილობას, გაიაზროს მასზე 

დაკისრებული მოვალეობები, ყურადღება გაამახვილოს თანამშრომლის უკუკავშირზე 

კოლეგებთან ან/და მოქალაქეებთან. 

3. შეჯამების ეტაპზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება აჯამებს მიღებულ შედეგს და წარუდგენს 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს შეფასების ანალიზს. ქალაქ 

ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის შეფასების ანალიზის 

მიწოდების შემდეგ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით გეგმავს შესაბამის აქტივობებს: კლასის მინიჭება; მოხელის წახალისება; 

საჭიროებების ანალიზის შემდგომი ტრენინგის ორგანიზება; სხვა სახის პროფესიული 

განვითარების დაგეგმვა. 



მუხლი 6. შეფასების სისტემა 

თითოეული კომპეტენცია და ფუნქცია ფასდება მინიმალური 1-დან, მაქსიმალური 4 ქულის 

ჩათვლით. შეფასების დონე ქულების მიხედვით განისაზღვრება შემდეგი სახით: 

  

დონე შეფასება აღწერილობა ქულა 

4 საუკეთესო შეფასება მოვალეობა ან/და მოსალოდნელზე მეტი 

სამუშაო საუკეთესოდ შესრულდა, მოხელე 

მკვეთრად გამოირჩევა შედეგებით ან/და 

პროფესიული უნარ-ჩვევებით; 

3.6-4.0 

3 კარგი შეფასება მოვალეობა კარგად შესრულდა, მოხელის 

შედეგები ან/და პროფესიული უნარ-

ჩვევები სტაბილურად შეესაბამება 

დადგენილ მოთხოვნებს; 

2.6-3.5 

2 დამაკმაყოფილებელი 

შეფასება 

მოვალეობა ნაწილობრივ კარგად 

შესრულდა და გაუმჯობესებას საჭიროებს, 

პროფესიული უნარ-ჩვევებით; 

1.6-2.5 

1 არადამაკმაყოფილებელი 

შეფასება 

მოვალეობა არ შესრულდა, მოხელის 

შედეგები ან/და პროფესიული უნარ-

ჩვევები არ შეესაბამება დადგენილ 

მოთხოვნებს. 

1.0-1.5 

 

მუხლი 7. შეფასების  ქულების მინიჭებისა და საბოლოო შედეგის გამოთვლის წესი 

შეფასების თითოეული კომპეტენცია და ფუნქცია ფასდება ცალ-ცალკე, საბოლოო შეფასება კი 

მიიღება თითოეული კომპეტენციის და ფუნქციის შეფასების ქულათა საშუალო 

არითმეტიკულის გამოთვლით. შეფასების საბოლოო ქულა მიეთითება მთელ რიცხვში, 

დამრგვალების პრინციპით 

მუხლი 8. შეფასების სამართლებრივი შედეგები 

შეფასებას შესაძლებელია მოჰყვეს შემდეგი სამართლებრივი შედეგები: 

ა) მოხელისათვის კლასის მინიჭება; 

ბ) მოხელის წახალისება; 

გ) მოხელის პროფესიული განვითარების, მისი სწავლების საჭიროების განსაზღვრა; 

დ)მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება. 

მუხლი 9. გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელის შეფასება. 

1. გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელის შეფასება ხორციელდება კვარტალში ერთხელ, 

უშუალო ხელმძღვანელის მიერ. 

2. მოხელის გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ორჯერ უარყოფითად შეფასების 

საფუძველზე მოხელე გათავისუფლდება დაკავებული თანამდებობიდან უარყოფითი 

შეფასების წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა, ხოლო თუ ბოლო 

კალენდარული დღე დასვენების ან უქმე დღეს ემთხვევა - არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო 

დღისა. 

3. მოხელის კლასი არ მიენიჭება მოხელეს გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში. 

4. გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ, მოხელეს, მოხელის კლასის მინიჭებისას, 

გამოსაცდელი ვადა ჩაეთვლება სამსახურის სტაჟში. 

 

 

 



მუხლი 10. შეფასების შედეგების გასაჩივრების წესი 

1. მოხელე უფლებამოსილია, საბოლოო შეფასების შედეგების გაცნობის დღიდან 3 სამუშაო 

დღის განმავლობაში, თუ იგი არ ეთანხმება საბოლოო შეფასების შედეგს, წერილობით 

მიმართოს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს ან საამისოდ უფლებამოსილ პირს და 

მოითხოვოს დოკუმენტური მასალის შეფასებისა და გასაუბრების ხელმეორედ ჩატარება. 

2. განმეორებით დოკუმენტური მასალის შეფასება და გასაუბრება უნდა ჩატარდეს ამ წესით 

გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით, საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის ან 

საამისოდ უფლებამოსილი პირის ჩართულობით ახალი შესაფასებელი პერიოდის დაწყებამდე 

2  კვირით ადრე მაინც. 

3. განმეორებითი გასაუბრების შემდგომ გადაწყვეტილებას, შეფასების საბოლოო შედეგის 

შესახებ, იღებას საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი ან საამისოდ უფლებამოსილი პირი. 

4. მოხელე უფლებამოსილია, შეფასების შედეგები (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი) გაასაჩივროს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 118-

ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით. 

მუხლი 11. კონფიდენციალურობა 

შეფასების შედეგები კონფიდენციალურია. შეფასების შედეგებზე წვდომა გააჩნიათ საჯარო 

დაწესებულების ხელმძღვანელს, კურატორ მოადგილეს, ადამიანური რესურსების მართვის 

ერთეულს, უშუალო ხელმძღვანელს, შესაფასებელ/შეფასებულ მოხელესა და ბიუროს. 

მუხლი 12.ანგარიშგება 

1. საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ვალდებულია, 

შესაფასებელი პერიოდის დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, შეფასების 

შედეგები ასახოს ელექტრონულ სისტემაში, სრულად და ზუსტად. 

2. საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ვალდებულია, წინა 

წლის შეფასების ანგარიში წარუდგინოს ბიუროს არაუგვიანეს ყოველი წლის 31 იანვრისა. 

რომელშიც უნდა აისახოს: 

ა) შეფასების შედეგები; 

ბ) შეფასების სამართლებრივი შედეგები; 

გ) მეთოდური დახმარების თხოვნა, მისი საჭიროების შემთხვევაში. 

3. საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ვალდებულია, 

მოხელეთა შეფასების ანგარიში ასევე წარუდგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარეს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე. 

 

 

 

 

 

 



დანართი 2 

ფუნქციების და კომპეტენციების გაცნობის ოქმი 

თანამშრომლის სახელი, გვარი:  

თანამდებობა: 

სტრუქტურული ერთეული 

უშუალო უფროსის სახელი, გვარი, თანამდებობა: 

შეხვედრის თარიღი: 

 

N ფუნქცია და კომპეტენცია 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

უშუალო ხელმძღვანელის კომენტარი  

 

 

 

თანამშრომლის კომენტარი  

 

 

 

უშუალო ხელმძღვანელის ხელმოწერა 

 

თანამშრომლის ხელმოწერა 

 

 

 



დანართი 3 

საბოლოო შეფასების ოქმი 

თანამშრომლის სახელი, გვარი:  

თანამდებობა: 

სტრუქტურული ერთეული 

უშუალო უფროსის სახელი, გვარი, თანამდებობა -  

შეფასების პერიოდი: 

შეფასების თარიღი: 

 

N ფუნქცია და კომპეტენცია 

 

შეფასების 

ქულა 

მენეჯერის კომენტარი 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ტრენინგის საჭიროებები 

საჭირო ტრენინგი სასურველი ტრენინგი 

 

 

 

მენეჯერის დამატებითი კომენტარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

თანამშრომლის კომენტარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო  

მოხელეების შეფასების მეთოდის შესაბამისად და თითოეული კომპეტენციის და 

ფუნქციის საბოლოო შეფასების ქულათა საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით:  
შეფასების საბოლოო ქულა შეადგენს _______________ . 

უშუალო ხელმძღვანელის ხელმოწერა 

თანამშრომლის ხელმოწერა 



დანართი 4 

გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელის შეფასების ოქმი 

თანამშრომლის სახელი, გვარი:  

თანამდებობა: 

სტრუქტურული ერთეული 

უშუალო უფროსის სახელი, გვარი, თანამდებობა -  

შეფასების პერიოდი: 

შეფასების თარიღი: 

 

N ფუნქცია და კომპეტენცია 

 

შეფასების 

ქულა 

მენეჯერის კომენტარი 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ტრენინგის საჭიროებები 

საჭირო ტრენინგი სასურველი ტრენინგი 

 

 

 

მენეჯერის დამატებითი კომენტარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

თანამშრომლის კომენტარი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო  

მოხელეების შეფასების მეთოდის შესაბამისად და თითოეული კომპეტენციის და 

ფუნქციის საბოლოო შეფასების ქულათა საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით:  
შეფასების საბოლოო ქულა შეადგენს _______________ . 

უშუალო ხელმძღვანელის ხელმოწერა 

თანამშრომლის ხელმოწერა 



დანართი 5 

1. პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტრურული ერთეულის ხელმძღვანელი - აპარატის 

უფროსი: 

1 უძღვება აპარატის საქმიანობას 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 საკრებულოს სხდომების ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების 

კონტროლი 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

3 საკრებულოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან 

გასათავისუფლებლად წარუდგენს აპარატის შესაბამის საჯარო მოსამსახურეთა 

კანდიდატურებს 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

4 ახორციელებს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი 

აქტებით განსაზღვრულ დავალებებს 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1(არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

 

 



5 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

6 თანამშრომლის განვითარება, შეფასება, მოტივირება  

 4 (საუკეთესო) - მუდმივად ზრუნავს თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე: 

აკვირდება, ზედამხედველობას უწევს, განსაზღვრავს თანამშრომელზე მორგებულ 

განმავითარებელ ღონისძიებებს, შეფასების პრაქტიკას ეფექტურად იყენებს სამუშაო 

სტანდარტის და თანამშრომლის შედეგების გასაუმჯობესებლად; ყოველთვის 

ცდილობს წაახალისოს თანამშრომელი, კარგად შესრულებული სამუშაოსათვის. 

3 (კარგი) - დროულად, თანამშრომლის ჩართულობით, ახდენს თანამშრომლის 

შეფასებას, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის განსაზღვრას, პერიოდულად 

თანამშრომელთან განიხილავს სამუშაო პროცესს და ამოტივირებს, უბიძგებს უკეთესი 

შედეგების მიღწევისკენ. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხარვეზები აქვს შეფასების ვადების დაცვაში, ან/და  

ფორმალურად (ცალმხრივად) წარმართავს შეფასების დიალოგს, ინდივიდუალური 

განვითარების გეგმა სრულად არ ასახავს განვითარების რეალურ საჭიროებას, ხელს არ 

უწყობს დაქვემდებარებულის პროფესიულ განვითარებას. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ შეუძლია შეფასების ქულების არგუმენტირება, არ 

აღიარებს თანამშრომელთა მიღწევებს, არ ზრუნავს თანამშრომელთა პროფესიულ 

განვითარებაზე; არ ითვალისწინებს ადამიანურ ფაქტორებს, გულგრილია 

თანამშრომელთა პირადი პრობლემების მიმართ, არ თანაუგრძნობს მათ.  

7 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

 

 



8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

 

2. მეორე რანგი - პირველადი სტრუქტრურული ერთეულის ხელმძღვანელის აპარატის 

უფროსის მოადგილე: 

1 საკრებულოს აპარატის უფროსის დავალებით, ახდენს საკრებულოს სხდომების 

ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების კონტროლს 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

2 საერთო ზედამხედველობას უწევს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ეფექტიან 

მუშაობას 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

3 საკრებულოს აპარატის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს აპარატის წინაშე მდგარ 

ამოცანათა დროულად და წარმატებით შესრულებასთან დაკავშირებით 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 



4 საკრებულოს აპარატის უფროსს  წარუდგენს წინადადებებს  აპარატის მუშაობის 

ორგანიზების, თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროებების თაობაზე 

 4 (საუკეთესო) -შესრულება, პოზიტიურად აისახა სამუშაო პროცესის ეფექტიანობაზე 

და/ან სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობაზე. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

5 იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის არგუმენტირებულად და კვალიფიციურად ასაბუთებს 

იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

3 (კარგი) - ასაბუთებს იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ყოველთვის ვერ ასაბუთებს იდეებს. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ აქვს დარწმუნების უნარი. 

6 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

7 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 



3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

  

3. მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  საქმისწარმოებისა 

და ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსი  
 

1 ფოსტით, ვებგვერდის მეშვეობითა და ელექტრონული ფოსტით საკრებულოში 

შემოსული  განცხადებებისა და სხვა კორესპონდენციის რეგისტრაცია/აღრიცხვა 

 4 (საუკეთესო) - მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 დოკუმენტების შესრულების კონტროლი 

 4 (საუკეთესო) -შესრულება, პოზიტიურად აისახა სამუშაო პროცესის ეფექტიანობაზე 

და/ან სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობაზე. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

3 ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მართვა და მისი 

განახლება 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

4 თანამშრომელთა შერჩევისა და დანიშვნის პროცესის, კონკურსების ორგანიზება 

 4 (საუკეთესო) -კონკურსის ეტაპები და კონკრეტული ფუნქციები ვადაზე ადრე და 

საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2(დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი დოკუმენტაცია საჭიროებს ჩასწორებებს, 

საბოლოო პროდუქტად ვერ გამოდგება. 



1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

5 იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის არგუმენტირებულად და კვალიფიციურად ასაბუთებს 

იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

3 (კარგი) - ასაბუთებს იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ყოველთვის ვერ ასაბუთებს იდეებს. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ აქვს დარწმუნების უნარი. 

6 გუნდური მუშაობა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

7 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

  



4. მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  საორგანიზაციო 

განყოფილების უფროსი  
 

1 ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს სხდომებზე წესრიგის დაცვისათვის საკრებულოს 

შესაბამისი თანამდებობის პირებისათვის ხელშეწყობას, კენჭისყრის პროცედურის 

ჩატარებას, ხმების დათვლას, სხდომაზე გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების 

აღრიცხვას. 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 ორგანიზებას უწევს სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების 

ელექტრონული ფოსტით მიწოდებას. 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

3 უზრუნველყოფს საკრებულოს ბიუროზე და საკრებულოს სხდომებზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების, სამართლებრივი აქტების პასუხისმგებელი პირებისათვის 

გაგზავნას 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

4 უზრუნველყოფს საკრებულოს წლიური სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული 

საკითხების განხილვის ვადების დაცვის კონტროლს და შესრულებას 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

5 იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის არგუმენტირებულად და კვალიფიციურად ასაბუთებს 

იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

3 (კარგი) - ასაბუთებს იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 



2 (დამაკმაყოფილებელი) - ყოველთვის ვერ ასაბუთებს იდეებს. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ აქვს დარწმუნების უნარი. 

6 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

7 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

  

5. მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  საოქმო-საარქივო 

განყოფილების უფროსი  

 

1 დავალებების განაწილება განყოფილების თანამშრომელთა შორის და მათი 

სამსახურებრივი ზედამხედველობა 

 4 (საუკეთესო)-დავალებები ყოველთვის თანაბრად არის განაწილებული 

განყოფილების თანამშრომლებს შორის და სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული. 



3 (კარგი) - ზოგჯერ ხდება დავალებების განაწილება განყოფილების თანამშრომლებს 

შორის და სამუშაო კარგადაა შესრულებული. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არ ხორციელდება დავალებების განაწილება 

განყოფილების თანამშრომლებს შორის და დავალებები შესრულდა შესრულების 

მინიმალური სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ ხორციელდება დავალებების განაწილება 

განყოფილების თანამშრომლებს შორის, რაც უარყოფითად აისახა ერთულის 

საბოლოო სამუშაო შედეგებზე. 

2 უზრუნველყოფს საკრებულოს,საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს სამუშაო ჯგუფების 

სხდომისა და თათბირების ოქმების შედგენას 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

3 საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს სხდომის ოქმის ასლების პროაქტიული 

გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი პირისთვის მიწოდება, კანონმდებლობით დადგენილ 

ვადებში 

 4 (საუკეთესო) -შესრულება, პოზიტიურად აისახა სამუშაო პროცესის ეფექტიანობაზე 

და/ან სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობაზე. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

4 საკრებულოს წევრების მიერ მოთხოვნილი სამართლებრივი აქტების მოძიება და 

მიწოდება 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2(დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულდა შესრულების 

მინიმალური  სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

5 იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის არგუმენტირებულად და კვალიფიციურად ასაბუთებს 

იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

3 (კარგი) - ასაბუთებს იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ყოველთვის ვერ ასაბუთებს იდეებს. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ აქვს დარწმუნების უნარი. 



6 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

7 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

  

6. მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - იურიდიული 
განყოფილების უფროსი  

 

1 საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრების, საკრებულოს აპარატის 

საჯარო მოსამსახურეების იურიდიულ კონსულტირება 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 



1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 საკრებულოს სხდომებზე განსახილველი სამართლებრივი აქტების პროექტების 

წინასწარი იურიდიული ექსპერტიზა. 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

3 სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საკრებულოს ნორმატიული აქტების 

ატვირთვის უზრუნველყოფა 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

4 საკრებულოში შემოსულ წერილებზე შესაბამისი პასუხის პროექტების 

მომზადება/წერილების წინასწარი იურიდიული ექსპერტიზა 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

5 იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის არგუმენტირებულად და კვალიფიციურად ასაბუთებს 

იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

3 (კარგი) - ასაბუთებს იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ყოველთვის ვერ ასაბუთებს იდეებს. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ აქვს დარწმუნების უნარი. 

6 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 



3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

7 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

  

7. მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი  

 

1 საკრებულოს საოფისე მასალებით მომარაგების უზრუნველყოფა 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი)-დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ ასრულებს დავალებებს, დარღვეულია კანონით 

დადგენილი ვადა რომელიც უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის 

შესრულებაზე და/ან დაწესებულების იმიჯზე. 

2 საკრებულოს სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების მოვლა-

პატრონობაზე, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურეობაზე ზედამხედველობა 



 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულებისიმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

3 შემოსულ კორესპოდენციებზე შესაბამისი ინფორმაციის მომზადება, ასევე საკრებულოს 

მატერიალური და ფინანსური საჭიროებების უზრუნველყოფის მიზნით წერილების 

მომზადება შესაბამის სტრუქტურებში 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

4 საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების და სასაქონლო-

მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარებაზე კონტროლი 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

5 იდეების დასაბუთება, დარწმუნება 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის არგუმენტირებულად და კვალიფიციურად ასაბუთებს 

იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

3 (კარგი) - ასაბუთებს იდეებს, აქვს აუდიტორიის დარწმუნების უნარი. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ყოველთვის ვერ ასაბუთებს იდეებს. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - არ აქვს დარწმუნების უნარი. 

6 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 



2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

7 დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი 

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა, გამოდის ცვლილებების ინიციატივით, რომლებიც 

მიმართულია მიზნისა და ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. 

3 (კარგი) - სწორად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს დაგეგმვისას, არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ცდილობს ჩაერთოს პროცესში სიახლეების დაგეგმვისას და 

ავლენს ორგანიზების უნარს, აწყდება გარკვეულ პრობლემებს საჭიროებების 

განსაზღვრისა და პრიორიტეტულობის მხრივ; ახალ გამოწვევებს უდგება ფრთხილად. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვერ განსაზღვრავს პრიორიტეტებს სამუშაოს 

დაგეგმვისას; ვერ ახერხებს კოორდინირებასა და შესაბამის კომუნიკაციას; ხშირად 

აყოვნებს გადაწყვეტილების მიღებას, რადგან არ გააჩნია სათანადო კომპეტენცია 

დროულად აღმოფხვრას პრობლემა. 

8 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

  

8. მესამე რანგი - საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი 
 

1 ფოსტით, ვებგვერდის მეშვეობითა და ელექტრონული ფოსტით საკრებულოში 

შემოსული  განცხადებებისა და სხვა კორესპონდენციის რეგისტრაცია, აღრიცხვა და 

ინდექსაცია, ადრესატებისა და შემსრულებლებისათვის დანაწილება 

 4 (საუკეთესო) - მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 გასული დოკუმენტების გაგზავნა 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 



3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

3 დოკუმენტების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

4 მოქალაქეთა კონსულტირება განცხადების შევსება–მიღებასთან დაკავშირებით 

 4 (საუკეთესო) -შესრულება, პოზიტიურად აისახა სამუშაო პროცესის ეფექტიანობაზე 

და/ან სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობაზე. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 
 
 



7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

9. მესამე რანგი -  საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 

 

1 ორგანიზებას უწევს სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების 

ელექტრონული ფოსტით მიწოდებას. 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდ შესრულდა; რამაც ხელი 

შეუწყო სხდომების დროულად და ხარისხიანად ჩატარებას. 

3 (კარგი) - სამუშაო დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე, დროულად შესრულდა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალება ნაწილობრივ კარგად შესრულდა, არ იქნა 

მიწოდებული სრულყოფილად განსახილველ საკითხთან დაკავშირებულიო 

მასალები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - მოვალეობა არ შესრულდა, მოხელის პროფესიული 

უნარ-ჩვევები არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. 

2 უზრუნველყოფს საკრებულოს ბიუროს სხდომების მომზადებას და ორგანიზებას; 

ბიუროს წევრების სხდომაზე დასწრების ორგანიზებას 

 4 (საუკეთესო) - სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული, მოხელე მკვეთრად 

გამოირჩევა პროფესიული უნარჩვევებით. 

3 (კარგი) - მოვალეობა კარგად შესრულდა. 



2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულებულია დაგვიანებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დადგენილი მეთოდოლოგიიდან გადაცდომა, რამაც 

ხელი შეუშალა ერთულის ამოცანის შესრულებას. 

3 უზრუნველყოფს საკრებულოს ბიუროზე და საკრებულოს სხდომებზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების, სამართლებრივი აქტების პასუხისმგებელი პირებისათვის 

გაგზავნას 

 4 (საუკეთესო) - დავალება დროულად და სრულყოფილად შესრულდა. 

3 (კარგი)- დავალება დროულად შესრულდა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - მოვალეობა არ შესრულდა, რამაც ხელი შეუშალა 

ერთეულის ამოცანის შესრულებას. 

4 უზრუნველყოფს საკრებულოს ყოველთვიური სამუშაო რეგლამენტის ბეჭდვას 

 4 (საუკეთესო) - სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული, საკრებულოს ყოველთვიური 

სამუშაო რეგლამენტი შედგენილია კვალიფიციურად, მასში გათვალისწინებულია 

საკრებულოსათვის მნიშვნელოვანი ყველა ინფორმაცია და თარიღი. 

3 (კარგი) - სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად დადგენილ ვადებში. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - მოვალეობა არ შესრულდა, სამუშაო პროცესში 

მონაცემები გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა საბოლოო სამუშაო შედეგზე. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 



3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

10. მესამე რანგი -  საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 
 

1 ორგანიზებას უწევს სხდომებზე მოწვეულ პირთა გაფრთხილებას და მოწვევას, ახდენს 

მათ რეგისტრაციას 

 4 (საუკეთესო) - მოვალეობა საუკეთესოდ შესრულდა, გამოყენებულ იქნა დამატებითი 

ინფორმაცია, რამაც უზრუნველყო მოწვეულ პირთა დროული გამოცხადება და 

რეგისტრაცია. 

3 (კარგი) - სამუშაო დროულად, შესაბამისი პროცედურის მიხედვით შესრულდა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით, არ იქნა 

გამოყენებული დამატებითი ინფორმაციები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - მოვალეობა არ შესრულდა, რამაც ხელი შეუშალა 

დასახული ამოცანის შესრულებას. 

2 ორგანიზებას უწევს სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების 

ელექტრონული ფოსტით მიწოდებას 

 4 (საუკეთესო) - სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდ შესრულდა, რამაც ხელი 

შეუწყო სხდომების დროულად და ხარისხიანად ჩატარებას. 

3 (კარგი) - სამუშაო დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე, დროულად შესრულდა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალება ნაწილობრივ კარგად შესრულდა, არ იქნა 

მიწოდებული სრულყოფილად განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -მოვალეობა არ შესრულდა, მოხელის პროფესიული 

უნარ-ჩვევები არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. 



3 უზრუნველყოფს საკრებულოს ბიუროზე და საკრებულოს სხდომებზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების, სამართლებრივი აქტების პასუხისმგებელი პირებისათვის 

გაგზავნას 

 4 (საუკეთესო) - დავალება დროულად და სრულყოფილად შესრულდა. 

3 (კარგი) - დავალება დროულად შესრულდა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულებულია დაგვიანებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - მოვალეობა არ შესრულდა, რამაც ხელი შეუშალა 

ერთეულის ამოცანის შესრულებას. 

4 უზრუნველყოფს შემოსული კორესპოდენციის მომზადებას და კონტროლს 

 

 4 (საუკეთესო)- სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული, შესრულება პოზიტიურად 

აისახა განყოფილების საქმიანობაზე. 

3 (კარგი) - სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად დადგენილ ვადებში. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - მოვალეობა ნაწილობრივ შესრულდა, შექმნილი 

პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა, მოვალეობა 

არ შესრულდა, მოხელის პროფესიული უნარ-ჩვევები არ შეესაბამება დადგენილ 

მოთხოვნებს. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 



3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

11. მესამე რანგი - საოქმო-საარქივო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 

 

1 უზრუნველყოფს  საკრებულოს სხდომის ოქმების შენახვას 

 

 4 (საუკეთესო) - დავალების შესრულება პოზიტიურად აისახა სამუშაო პროცესის 

ეფექტიანობაზე. 

3 (კარგი) - სამუშაო შესრულებულია დროულად, დადგენილ ვადებში. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

2 დოკუმენტაციის მომზადება ადგილობრივი არქივისთვის გადასაცემად 

 4 (საუკეთესო) - სამუშაო ვადაზე ადრეა შესრულებული. 

3 (კარგი) - სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურების შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულდა ვადების დაცვით, მაგრამ არ იქნა 

გათვალისწინებული შესრულების ხარისხი. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა. 

3 საკრებულოს წევრების ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშის მომზადებისათვის 

საჭირო მონაცემების მიწოდება 

 4 (საუკეთესო) - საჭირო მონაცემების ვადაზე ადრე მიწოდება, რამაც ხელი შეუწყო 

სამუშაოს ხარისხიან შესრულებას. 



3 (კარგი) - შექმნილი დოკუმენტი არ საჭიროებს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, 

ჩასწორებებს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - შექმნილი დოკუმენტი საჭიროებს მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს, ჩასწორებებს. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

4 საკრებულოს სამართლებრივი აქტების სხვადასხვა თემების მიხედვით განაწილება და 

საოქმო საარქივო განყოფილებაში შენახვის უზრუნველყოფა 

 4 (საუკეთესო) - გამოყენებულია დამატებითი ინფორმაცია/წყაროები, რომელიც 

დადებითად აისახა განყოფილების მუშაობაზე. 

3 (კარგი) - დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე, შესრულდა დავალება. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - სამუშაო შესრულდა დაგვიანებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დაირღვა კანონით დადგენილი ვადა. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 



შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

12. მესამე რანგი - საოქმო-საარქივო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 

 

1 საკრებულოს ბიუროს სხდომების ოქმების ბეჭდვა 

 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო შესრულდა ვადაზე ადრე. 

3 (კარგი) -შექმნილი დოკუმენტი არ საჭიროებს მნიშვნელოვან ჩასწორებებს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი დოკუმენტი საჭიროებს მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს, საბოლოო დოკუმენტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -უყურადღებოა ისეთი დეტალების მიმართ, რომელიც 

უარყოფითად აისახა განყოფილების სამუშაო შედეგზე. 

2 საკრებულოს სამუშაო ჯგუფების სხდომების და თათბირების ოქმების შედგენა 

 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო შესრულდა დადგენილ ვადაზე ადრე. 

3 (კარგი) -სამუშაო დროულად ვადების დაცვით არის შესრულებული. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო შესრულებულია დაგვიანებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

3 დოკუმენტაციის მომზადება ადგილობრივი არქივისთვის გადასაცემად 

 

 4 (საუკეთესო) - სამუშაო ვადაზე ადრეა შესრულებული 

3 (კარგი) - სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულდა ვადების დაცვით, მაგრამ არ იქნა 

გათვალისწინებული შესრულების ხარისხი. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა. 

4 საკრებულოს წევრების ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშის მომზადებისათვის 

საჭირო მონაცემების მიწოდება 

 4 (საუკეთესო) - საჭირო მონაცემების ვადაზე ადრე მიწოდება, რამაც ხელი შეუწყო 

სამუშაოს ხარისხიან შესრულებას. 



3 (კარგი) - შექმნილი დოკუმენტი არ საჭიროებს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, 

ჩასწორებებს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - შექმნილი დოკუმენტი საჭიროებს მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს, ჩასწორებებს. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 



3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

 

13. მესამე რანგი - იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 

 

1 საკრებულოში შემოსულ წერილებზე შესაბამისი პასუხის პროექტების მომზადება 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის მომზადება 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

3 იურიდიული განყოფილების მიერ მომზადებული დასკვნების სათანადოდ გაფორმება 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით; ან/და 

შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

4 სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში საკრებულოს ნორმატიული აქტების 

ატვირთვის უზრუნველყოფა 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 



2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე; ან/და სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

 

 

 



8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

14. მესამე რანგი - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი (ბუღალტერი) 
 

1 ხაზინასთან ურთიერთობების წარმართვა 

 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 საკრებულოს მოსამსახურეთათვის ხელფასების, სამივლინებო ხარჯებისა და სხვა 

გასაცემელების გაცემის უზრუნველყოფა 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ვადები სისტემატურად ირღვევა. 

3 სახელფასო ფონდის ხარჯვის ორგანიზება და კონტროლი 

 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები სტაბილურად ვერ სრულდება შეთანხმებული 

სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

4 საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) საკრებულოს სხდომებში და 

მის ორგანოთა მუშაობაში მონაწილეობასთნ დაკავშირებული დასწრების აღრიცხვის 

შესაბამისად, გაწეული ხარჯის ოდენობის განსაზღვრა 



 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -შექმნილი პროდუქტი არ საჭიროებს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, 

გადამუშავებას, თემატურ გამართვას. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -შექმნილი პროდუქტი საჭიროებს ჩასწორებებს, საბოლოო 

პროდუქტად ვერ გამოდგება. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 

რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

 



8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

15. მესამე რანგი - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი  
 

1 მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით 

დოკუმენტაციის მომზადება 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

2 საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობაზე, რემონტსა და 

ტექნიკურ მომსახურეობაზე ზედამხედველობა 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულდა შესრულების 

მინიმალური  სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

3 საკრებულოს წევრების და აპარატის მიერ სატელეკომუნიკაციო მომსახურეობაზე 

დოკუმენტების მომზადება 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 



4 ორგანიზაციის საჭიროებისათვის მატერიალური ფასეულობების გაცემის უწყისის 

მომზადება 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3-(კარგი) სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულდა შესრულების 

მინიმალური  სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დარღვეულია კანონით დადგენილი ვადა რომელიც 

უარყოფითად აისახება სტრუქტურული ერთეულის შესრულებაზე და/ან 

დაწესებულების იმიჯზე. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 



რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

  

16. მესამე რანგი - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი  

1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს 

აპარატის უზრუნველყოფა საკანცელარიო ნივთებით, საოფისე ტექნიკით და სხვა 

მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით 

 4 (საუკეთესო) -დავალებები ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2(დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულებულია დაგვიანებებით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დავალებები არ არის შესრულებული. 

2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში 

(მის:ქ.ფოთი, აღმაშენებლის ქ. №12 მე-2 სართული) სახანძრო უსაფრთხოების წესების 

დაცვა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება 

 4 (საუკეთესო) -სამუშაო ვადაზე ადრე და საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -სამუშაო შესრულებულია სტაბილურად, დროულად, დადგენილ ვადებში 

შეთანხმებული სტანდარტის და პროცედურის შესაბამისად. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დავალებები შესრულდა შესრულების 

მინიმალური  სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

3 საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობაზე, რემონტსა და 

ტექნიკურ მომსახურეობაზე ზედამხედველობა 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -დავალებები შესრულდა შესრულების 

მინიმალური  სტანდარტით. 



1 (არადამაკმაყოფილებელი) -სამუშაო პროცესში ინფორმაცია/ მონაცემები 

გადაუმოწმებელია, რაც უარყოფითად აისახა ერთეულის საბოლოო სამუშაო 

შედეგებზე. 

4 საკრებულოს სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების მოვლა-

პატრონობაზე, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურეობაზე ზედამხედველობა 

 4 (საუკეთესო) -მოსალოდნელზე მეტი დავალება საუკეთესოდაა შესრულებული. 

3 (კარგი) -დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე აღწევს დასახულ ამოცანებს 

შეთანხმებული სტანდარტით. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -ზედამხედველობა განხორციელდა შესრულების 

მინიმალური  სტანდარტით. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -ზედამხედველობა არ განხორციელდა. 

5 შედეგზე ორიენტაცია 

 4 (საუკეთესო) - ყოველთვის დროულად, ასრულებს დავალებებს, ორიენტირებულია 

ხარისხიან შესრულებაზე;  მუდმივ მონიტორინგს უწევს ამოცანის შესრულებას 

საბოლოო შედეგის დადგომამდე.  

3 (კარგი) - ესმის მისთვის დასახული მიზანი და მუშაობს მის მისაღწევად; თავს არ 

ანებებს სამუშაოს შესრულებას პირველივე დაბრკოლების შემდეგ.  

2 (დამაკმაყოფილებელი) - დათქმულ დროში არ ასრულებს დავალებებს, მუდმივად 

საჭიროებს შეხსენებას; მის მიერ შესრულებული სამუშაო საჭიროებს 

ზედამხედველობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეცდომები. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -დათქმულ ვადაში მომზადებული სამუშაო არ არის 

შესაბამისი ხარისხით შესრულებული; თავს ანებებს სამუშაოს შესრულებას 

პირველივე დაბრკოლების შემდეგ; ახასიათებს საკუთარი დავალებების სხვებისთვის 

გადაცემა.  

6 სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა  

 4 (საუკეთესო) - მყისიერად ამჩნევს დეტალებს, უზუსტობებს, დავალებებს 

სტაბილურად აბარებს სრული სიზუსტით. 

3 (კარგი) - ყურადღებიანი და აკურატულია სამუშაოს შესრულებისას. ამოწმებს 

დეტალებს სამუშაოს ჩაბარებამდე. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - ხშირად ვერ ამჩნევს დეტალებს, დაშვებულ შეცდომებს, 

უზუსტობებს და ყოველთვის არ ამოწმებს მის მიერ შესრულებულ დავალებას. 
1 (არადამაკმაყოფილებელი) - უყურადღებოა დეტალების მიმართ ან/და არ ამოწმებს 
მის მიერ შესრულებულ დავალებას. თვლის რომ დავალებაში დეტალები არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

7 დროის ეფექტიანი მართვა  

 4 (საუკეთესო) - სრულად შეუძლია განსაზღვროს და დაგეგმოს საჭირო მოქმედებები 

და მათი თანმიმდევრობა; ყოველთვის ცდილობს დაეხმაროს გუნდის წევრს 

საჭიროების შემთხვევაში, რომ გუნდზე დაკისრებული სამუშაო ვადებში შესრულდეს. 

3 (კარგი) - სწორად ანაწილებს დროს დოკუმენტის შექმნის და დამუშავების პროცესში; 

არის ორგანიზებული და კარგად ესმის დავალების დროულად შესრულების 

მნიშვნელობა. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) - არასაკმარის ყურადღებას აქცევს დროის განაწილებას 

მუშაობის პროცესში; საჭიროებს შეხსენებას გაცემულ დავალებათა შესრულების 

გეგმით გაწერილ გრაფიკზე. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) - დროის არასწორი განაწილების გამო ვერ ახერხებს 

დავალებების შესრულებას, არ იყენებს დაგეგმვას სამუშაო პროცესში; მის მიერ 

შესრულებული სამუშაო მუდმივად საჭიროებს ზედამხედველობას, აქვს შეცდომები, 



რომელიც აფერხებს გუნდს საერთო მიზნის მიღწევაში და სამუშაოს დროულად 

შესრულებაში. 

8 გუნდური მუშაობა 

 4 (საუკეთესო) - სრულად ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში; შესაძლებლობის 

შემთხვევაში ასრულებს იმ თანამშრომლის სამუშაოს, რომელიც არ/ ვერ ცხადდება 

სამსახურში. არის კომუნიკაბელური და ამოტივირებს გუნდს. 

3 (კარგი) - ორიენტირებულია გუნდური შედეგის მიღწევაზე, აძლევს გუნდს 

მოტივაციას საჭიროების შემთხვევაში და ცდილობს ყველას აზრი მოისმინოს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში გაითვალისწინოს. 

2 (დამაკმაყოფილებელი) -  ზოგჯერ არ ახდენს გუნდთან საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებას, არ იზიარებს გუნდური მუშაობის შედეგებს, ნაწილობრივ 

ჩართულია გუნდური მუშაობის პროცესში. 

1 (არადამაკმაყოფილებელი) -არ უსმენს და არ აინტერესებს გუნდის წევრთა აზრი, 

იდეა, შემოთავაზება, გუნდის წევრების და საერთო საქმის მიმართ მუდმივად ავლენს 

უარყოფით დამოკიდებულებას. 

 


