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შინაგანაწესში გამოყენებულ ზოგიერთ ტერმინს, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ 
გამომდინარეობს, გააჩნია შემდეგი მნიშვნელობა:  

 

მუზეუმი  
 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი/დამსაქმებელი; 
 

მუზეუმის ხელმძღვანელი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური 
დირექტორი; 
 

უშუალო  ხელმძღვანელი 
პირი 

სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრული პირი, რომლის 
წინაშეც ანგარიშვალდებულია მუზეუმის თანამშრომელი; 
 

ხელმძღვანელი 
 პირი 
  

სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრული პირი, რომელიც 
წარმოადგენს მუზეუმის თანამშრომლის უშუალო 
ხელმძღვანელის  ზემდგომ  ხელმძღვანელს; 
 

შრომითი  
ხელშეკრულება 

გენერალური დირექტორის ბრძანება თანამშრომლის 
სამუშაოზე მიღების თაობაზე ან დადებული წერილობითი 
შრომითი ხელშეკრულება; 
 

შრომითი 
ხელშეკრულების 
პირობები 
 

მუზეუმის შინაგანაწესისა და სამუშაოს აღწერილობის 
პირობები ან/და შრომის ხელშეკრულების პირობები;   
 

ადმინისტრაციული 
სამსახური 

სამსახური, რომელიც ახორციელებს მუზეუმის ადამიანური 
რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პოლიტიკის 
შემუშავებას, ასრულებს ადმინისტრაციულ 
უფლებამოსილებებსა და მუზეუმის ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ პროცესებზე კონტროლს; 
 

თანამშრომელი   ნებისმიერი პირი, რომელიც გენერალური დირექტორის 
ბრძანების საფუძველზე ან შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულია მუზეუმში/დასაქმებული. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ზოგადი დებულებანი 

 
შინაგანაწესი შედგენილი და დამტკიცებულია საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობის  შესაბამისად. იგი წარმოადგენს მუზეუმის შიდასამართლებრივ 
აქტს და სავალდებულოა მუზეუმში დასაქმებული ნებისმიერი პირისათვის; 



 
 

 
 

 

1.2 შინაგანაწესით განსაზღვრულ პირობათა შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი 
შესრულება შესაძლებელია გახდეს თანამშრომლის დისციპლინური ან 
სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი; 
 

1.3 შინაგანაწესის მიზანია უზრუნველყოს: მუზეუმსა და  თანამშრომელს  შორის  
შრომითი ურთიერთობა;  შრომის დისციპლინის დაცვა და მუზეუმის სისტემის 
გამართული მუშაობა. 
 

2.  თანამშრომლის  სამუშაოზე მიღება-გათავისუფლების  წესი და პირობები 
 

2.1 თანამშრომლის სამუშაოზე მიღება ხდება პირის მიერ წარდგენილი განცხადების 
საფუძველზე მუზეუმის ხელმძღვანელის გამოცემული ბრძანებით ან წერილობითი 
შრომითი ხელშეკრულების დადებით;  
 

2.2 სამუშაოზე მიღებამდე   კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:  პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობა, ინფორმაცია განათლებისა და სამუშაო 

გამოცდილების შესახებ (CV), დიპლომი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 
შესაბამისი დოკუმენტაცია, (დიპლომი, სერტიფიკატი და სხვა), ფოტოსურათი, 
შრომის წიგნაკი ან ცნობა ადრინდელი საქმიანობის შესახებ; 
 

2.3 შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა მუზეუმის ხელმძღვანელის ბრძანების ან 
შრომითი ხელშეკრულების ძალაში შესვლის  თარიღიდან; 
 

2.4 სამუშაოზე მიღებისას შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს გამოსაცდელი ვადა, 
რომლის ხანგრძლივობაც განისაზღვრება მუზეუმის ხელმძღვანელის  ბრძანებით 

ან ბრძანებით და შრომითი ხელშეკრულებით;  
 

2.4.1 გამოსაცდელი ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 (ექვს) თვეს;  
 

2.4.2 გამოსაცდელი ვადით მუშაობა ანაზღაურდება ნამუშევარი დროის შესაბამისად; 
 

2.4.3 გამოსაცდელი ვადის პერიოდში  მუზეუმს  არ ეზღუდება შესაძლებლობა 
გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე ნებისმიერ დროს დასაბუთების გარეშე დაამყაროს  
მასთან ვადიანი/ უვადო შრომითი ურთიერთობა ან შეწყვიტოს იგი;  
 

2.5 თანამშრომლის სამუშაოზე მიღებისას ადმინისტრაციული სამსახური ვალდებულია 
თანამშრომელს გააცნოს: 

• მუზეუმის მოქმედი შინაგანაწესი; სამუშაოს აღწერილობა და საქმიანობის 
სპეციფიკის შესაბამისი სამსახურებრივი ინსტრუქცია (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში);  

• სამუზეუმო პროფესიული  ICOM-ის ეთიკის კოდექსი; 
• მუზეუმის ხელმძღვანელის ბრძანება ან/და შრომითი ხელშეკრულება; 
• შრომითი  ურთიერთობის   სხვა არსებითი პირობები. 

 
2.6 თანამშრომლის სხვა სამუშაოზე გადაყვანისას  ადმინისტრაციული სამსახური 

ვალდებულია თანამშრომელთან შეათანხმოს შრომითი ურთიერთობის სხვა არსებითი  
პირობების ცვლილებები; 



 
 

 
2.7 თანამშრომელთა  სავალდებულო  გაცნობას  ექვემდებარება  ყოველგვარი  

ცვლილებები 2.5.  მუხლით განსაზღვრულ დოკუმენტებში. გაცნობის შემდეგ 
თანამშრომელმა ბოლო გვერდზე ხელისმოწერით უნდა დაადასტუროს 
ზემოაღნიშნული დოკუმენტებისა თუ მათი ცვლილებების  გაცნობა და მათზე 
თანხმობის გაცხადება;  
 

2.8 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა ხდება მუზეუმის ხელმძღვანელის ბრძანებით, 

შრომის კოდექსის 37-ე მუხლით განსაზღვრული გარემოებების  საფუძველზე:   
 

2.8.1 ეკონომიკური გარემოებები ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელს 
ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას; 
 

2.8.2 შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 
 

2.8.3 შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; 
 

2.8.4 თანამშრომლის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი 
განცხადების საფუძველზე დატოვება; 
 

2.8.5 მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; 
 

2.8.6 თანამშრომლის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ 
დაკავებულ თანამდებობასთან/სამუშაოსთან; 
 

2.8.7 თანამშრომლის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით, შრომის 
შენაგანაწესით ან სამუშაოს აღწერილობით დაკისრებული ვალდებულების უხეში 
დარღვევა ან დარღვევა, რისთვისაც მის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე 
გამოყენებულ იქნა შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; 
 

2.8.8 
 
2.8.9 
 

საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ხანგრძლივი შრომისუუნარობა;  
 
სასამართლოს განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც 
სამუშაოს შესრულებას გამორიცხავს; 
 

2.8.10 თანამშრომლის გარდაცვალება; 
 

2.8.11 სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც  შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას 
ამართლებს. 
 

2.9 შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შრომითი ხელშეკრულების 
შეწყვეტის აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს თანამშრომლის სავალდებულო  
წინასწარი გაფრთხილება. 
 

2.10 შრომითი ურთიერთობის შეჩერება ხორციელდება მუზეუმის ხელმძღვანელის 
ბრძანებით, შრომითი ხელშეკრულების, წინამდებარე შინაგანაწესის და  
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე: 
                                                                               



 
 

2.10.1 ანაზღაურებადი  და  ანაზღაურების გარეშე შვებულების გამო;  
 

2.10.2 ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ახალშობილის შვილად აყვანის  და 
ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული  დამატებითი შვებულების  გამო;   
 

2.10.3 დროებითი შრომისუუნარობის გამო, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 40 
კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 დღეს; 
 

2.10.4 აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო  უფლების განხორციელებისას; 
 

2.10.5 სამხედრო  სარეზერვო სამსახურში გაწვევისას; 
 

2.10.6 
 
2.10.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 

საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრულ  სხვა შემთხვევებში 
 
გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით, სამსახურებრივი საჭიროებიდან 
გამომდინარე, თანამშრომელს 3 წელიწადში ერთხელ ეძლევა სასწავლო შვებულება 3 
თვემდე ვადით კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. 
 
სამუზეუმო სფეროში აკადემიური ხარისხის მოპოვების მიზნით, ამ ქვეპუნქტში  
მითითებული ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით. 
 
თანამშრომელი, რომელსაც ეძლევა სასწავლო შვებულება, უნდა ქონდეს საქართველოს 
ეროვნულ მუზეუმში მუშაობის სულ მცირე ორ წლიანი გამოცდილება. 
 
მუზეუმის ხელმძღვანელის ბრძანების საფუძველზე შრომითი ურთიერთობა 
შეჩერდება გონივრული ვადით; 
 

2.12 შრომითი ურთიერთობის შეჩერების შემთხვევაში თანამშრომელს არ მიეცემა 
შრომის ანაზღაურება, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული საქართველოს 
კანონმდებლობით,  შრომითი ხელშეკრულებით ან ბრძანებით. 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 27 მარტის №254 ბრძანება. 

 
3 თანამშრომელთა ძირითადი  ვალდებულებანი 

3.1 თანამშრომელი ვალდებულია: 
 

3.1.1 იმუშაოს პატიოსნად და კეთილსინდისიერად, დაიცვას შინაგანაწესი. საქმიანობის 
სპეციფიკის შესაბამისი შრომითი ინსტრუქცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  
სამუზეუმო პროფესიული  ICOM –ის ეთიკის კოდექსი;  

3.1.2 სამუშაო დრო მთლიანად გამოიყენოს მასზე დაკისრებული მოვალეობების 
შესრულებისათვის, შეიკავოს თავი ისეთი ქმედებებისაგან, რომლებიც ხელს უშლის 
სხვებს თავიანთი სამუშაოს შესრულებაში; 
 

3.1.3 დროულად და ჯეროვნად შეასრულოს სამუშაოს აღწერილობით, შესაბამისი შრომის 
ინსტრუქციით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შიდა სამართლებრივი აქტებით, 
ასევე, ხელმძღვანელობის დავალებით განსაზღვრული სამუშაო; 
 

3.1.4 შესაძლებლობისთანავე  შეატყობინოს ხელმძღვანელობას მუზეუმის ნორმალური 
მუშაობისათვის ხელისშემშლელი გარემოებების შესახებ, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინება ვერ ხერხდება, ან გარემოება 



 
 

მოითხოვს დაუყოვნებელ რეაგირებას, თავად მიიღოს ზომები ზემოხსენებულ 
გარემოებათა აღმოსაფხვრელად; 
 

3.1.5 იმ შემთხვევაში, თუ მუზეუმის ქონებას ემუქრება განადგურების, დაზიანების ან 
რაიმე   სახის არამართლზომიერი ხელყოფის საფრთხე, ამის თაობაზე 
ხელმძღვანელობას დაუყოვნებლივ აცნობოს; თუ შეტყობინება ვერ ხერხდება, ან 
გარემოება მოითხოვს დაუყოვნებლივ თავად მიიღოს  ზომები; 
 

3.1.6 დაიცვას სამუშაო ადგილზე და მუზეუმის ტერიტორიაზე სისუფთავე, არსებული 
წესით განახორციელოს მატერიალურ ფასეულობათა და დოკუმენტაციის შენახვა; იმ 
შემთხვევაში, თუ მსგავსი შენახვის წესები რაიმე სახით სპეციალურად დადგენილი არ 
არის, გაუფრთხილდეს და შეინახოს ისინი ადმინისტრაციული საქმისწარმოების  
წესის  შესაბამისად; 
 

3.1.7 დაიცვას და მოუაროს მუზეუმის საკუთრებას, მიზნობრივად გამოიყენოს ყველა ის 
მატერიალური ფასეულობა, რომელიც მას  სამუშაოს შესასრულებლად გადაეცემა; 
 

3.1.8 მუზეუმის ან მისი საქმიანობის შესახებ არსებული ნებისმიერი კონფიდენციალური 
ინფორმაცია დაიცვას გამხელისაგან;  
 

3.1.9  გაუფრთხილდეს მუზეუმის იმიჯს და საქმიან რეპუტაციას. 
 

3.2 თანამშრომლებს  ეკრძალებათ:  
 

3.2.1 ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული და ტოქსიკური სიმთვრალის 
მდგომარეობაში სამუშაოზე გამოცხადება; აგრეთვე სამუშაო დროის განმავლობაში 
მსგავსი ნივთიერებების მიღება; 
 

3.2.2 სპეციალური ნებართვის გარეშე იმ ტექნიკით სარგებლობა, რომელიც მათ არ აქვთ 
ჩაბარებული და ამ ტექნიკით სარგებლობა არ წარმოადგენს მათი ყოველდღიური 
საქმიანობის ნაწილს; 

 
3.2.3 იმ საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც უკავშირდება  კულტურული 

მემკვიდრეობის ფასეულობების და/ან სამუზეუმო ექსპონატების ასლების  ყიდვა-
გაყიდვას, საშუამავლო გარიგებებს; 
 

3.2.4 ხელმძღვანელობის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე შეთავსებით სხვა 
საქმიანობის წარმოება სხვა დამსაქმებლისათვის; (შეთავსებით მუშაობად არ 
ჩაითვლება მუზეუმის თანამშრომლის სამეცნიერო-პედაგოგიური, სახელოვნებო  ან  
საკონსულტაციო საქმიანობა); 
 

3.2.5 წინასწარი თანხმობის გარეშე სამსახურებრივი საქმიანობის დროს გადაღებული  
ფოტოს, მუზეუმის ექსპონატის ელექტრონული ვერსიის ან/და მუზეუმის შესახებ 
ინფორმაციის საჯარო გავრცელება; 
 

3.3 თანამშრომელს უფლება აქვს, დამსაქმებლის მსგავსად, წინასწარი ნებართვის 
გარეშე შექმნას ან/და გაწევრიანდეს სხვა გაერთიანებაში. 
 



 
 

4. მუზეუმის  ძირითადი  ვალდებულებანი   
 

4.1 მუზეუმი  ვალდებულია: 
 

4.1.1 უზრუნველყოს თანამშრომელთა შრომის სწორი  ორგანიზება; 
 

4.1.2 უზრუნველყოს თანამშრომლები სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 
მაქსიმალურად უსაფრთხო  სამუშაო პირობებით,  გამართული სამუშაო 
მოწყობილობებითა და ტექნიკით; 

 
4.1.3 სისტემატურად იზრუნოს შრომის პირობებისა და თანამშრომელთა სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე; 
 

4.1.4 მუზეუმის სახელის, იმიჯის, ფინანსების, მისიის გათვალისწინებით არ შეზღუდოს სხვა 
დამსაქმებლის წერილობითი მოთხოვნა მათ საქმიანობაში მუზეუმის თანამშრომელთა 
ჩართვის შესახებ; 
 

4.1.5 სხვა დამსაქმებელთან შეთანხმების საფუძველზე ხელი შეუწყოს ერთობლივი 
პროექტების განხორციელებას; 
 

4.1.6 თანამშრომლის მოთხოვნის შემთხვევაში გასცეს ცნობა თანამშრომლის შესახებ, 
რომელიც მოიცავს მონაცემებს შესრულებული სამუშაოს, შრომის ანაზღაურების, 
შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობის შესახებ. 
 

4.2 მუზეუმი  უფლებამოსილია: 
 

4.2.1 შეზღუდოს თანამშრომლის უფლება შეასრულოს სხვა სამუშაო თუ ასეთი სამუშაოს 
შესრულებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მის ძირითად სამუშაოსთან დაკავშირებული 
მოვალეობების შესრულებას; 
 
 

4.2.2 თანამშრომლის შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობები შეცვალოს მხოლოდ 
თანამშრომლის თანხმობით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შრომითი ხელშეკრულებების არსებითი პირობების ცვლილებისა. 
 

5. სამუშაო და დასვენების დროის ხანგრძლივობა 
 

5.1 მუზეუმის თანამშრომლებისათვის დადგენილია ხუთდღიანი სამუშაო კვირა დასვენების 
ორი დღით (შაბათი-კვირა), გარდა მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზებთან 
დაკავშირებული თანამშრომლებისა; 
 

5.2 მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცესთან დაკავშირებული თანამშრომლისათვის  
დადგენილია ხუთდღიანი სამუშაო კვირა დასვენების ორი დღით (ორშაბათი და 
უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით მოძრავი გრაფიკის საფუძველზე კვირის ერთი 
ნებისმიერი დღე);  სამუშაო დრო: 10:00 – 18:00 სთ. 
 

5.3 მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცეში დადგენილია ექვსდღიანი სამუშაო კვირა  
დასვენების ერთი დღით (ორშაბათი); გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური 
სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია დადგინდეს საექსპოზიციო სივრცეში 



 
 

განსხვავებული სამუშაო საათები; 
 

5.4 მუზეუმში  დადგენილი სამუშაო დრო: 10:00 – 18:00 სთ. 
 

5.5 
 
 
5.6 
 
 
 
5.7  

მუზეუმის თანამშრომელს გარანტირებული აქვს დასვენების დროით სარგებლობა.  
დასვენების დრო განისაზღვრება დასვენებისა და უქმე დღეებით;  
 
სამუშაო დღის განმავლობაში თანამშრომელს უფლება აქვს ისარგებლოს 45 წუთიანი 
შესვენებით; მეძუძურ ქალს, რომელიც კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი 
მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება, დღეში არანაკლებ 1 საათისა; 

 
საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და აგრეთვე 
მუზეუმის ინტერესებიდან გამომდინარე, ხელმძღვანელობის მოთხოვნის საფუძველზე, 
თანამშრომელს  შესაძლოა დაევალოს  სამუშაოს შესრულება არასამუშაო საათებში 
(ზეგანაკვეთური სამუშაო), ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება დამატებითი 
საშვებულებო დღეეებით ან ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით, 
რაც განისაზღვრება მუზეუმისა და თანამშრომლის შეთანხმებით;  

 
5.8 შვებულების გაცემის წესი, მუზეუმის ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფის 

მიზნიდან გამომდინარე, რეგულირდება შვებულების ინსტრუქციის შესაბამისად; 
 

5.9 მოთხოვნის შემთხვევაში თანამშრომლის კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების 
ხანგრძლივობა განისაზღვრება წელიწადში  24 (ოცდაოთხი) სამუშაო დღით; 

 
5.10 
 
 
5.11 

მოთხოვნის შემთხვევაში თანამშრომლის კუთვნილი ანაზღაურების გარეშე  შვებულების 
ხანგრძლივობა განისაზღვრება წელიწადში  15 (თხუთმეტი) კალენდარული  დღით; 

 
მუზეუმის ინტერესის გათვალისწინებით, თანამშრომელი და მუზეუმის ხელმძღვანელი 
შეიძლება შეთანხმდნენ საშვებულებო დღეების განსხვავებულ ოდენობაზე. 
ზემოაღნიშნული შეთანხმებით დაუშვებელია თანამშრომლის უფლებრივი 
მდგომარეობის გაუარესება; 

 
5.12 კუთვნილ შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, 

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება 
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო;  

 
5.13 მუზეუმის თანამშრომელთა მიერ შვებულების (ანაზღაურებადი  ან ანაზღაურების 

გარეშე) მოთხოვნა ხდება  უშუალო ხელმძღვანელის მიერ ვიზირებული  განცხადებით; 
 

5.14 ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას, მუზეუმში თანამშრომლი  ვალდებულია 
ორი კვირით ადრე გააფრთხილოს უშუალო ხელმძღვანელი შვებულების აღების შესახებ, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი 
სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო; 
 

5.15 ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურების წესი 
განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით და შინაგანაწესით; 
 

5.16 დაქორწინების ან ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში,  თანამშრომელს  



 
 

თავისივე თხოვნით ეძლევა ანაზღაურებადი შვებულება 7 კალენდარული დღით  (იგი არ 
ითვლება წლიურ ანაზღაურებად შვებულებად); 
 

5.17 აკრძალულია მუზეუმის ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობის გარეშე სამუშაო 
საათების განმავლობაში რაიმე სახის საზოგადოებრივი ღონისძიებების ჩატარება 
მუზეუმის  შენობებში; 
 

5.18 
 
 
5.19 

თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება გაიცემა ხორციელდება არაუგვიანეს ყოველი თვის 
ბოლო სამუშაო დღის; 
.   
მუზეუმის თანამშრომელს უფლება აქვს, უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებითდა 
მუზეუმის გენერალურ დირექტორის რეზოლუციით, შვებულება გამოიყენოს ნაწილ-
ნაწილ. 
 
6.  თანამშრომელთა წახალისება 

 
6.1 საქმიანობის პროცესში დანერგილი ინოვაციების, გაწეული დამატებითი სამუშაოს, 

ნაკისრი ვალდებულებების გამორჩეულად შესრულებისა და სხვა დამსახურებისათვის 
გათვალისწინებული წახალისების ფორმებია: 
 

6.1.1 მადლობის გამოცხადება; 
 

6.1.2 ფულადი პრემია; 
 

6.1.3 ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვება; 
 

6.2 წახალისებაზე თანამშრომელს წარადგენს მისი უშუალო ხელმძღვანელი, ამასთან 
მუზეუმის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია წარდგენის გარეშე თავად გადაწყვიტოს 
ამა თუ იმ თანამშრომლის წახალისების საკითხი;  
 

6.3 წახალისება ცხადდება მუზეუმის ხელმძღვანელის ბრძანებით და შეტანილი უნდა 
იქნეს პირად საქმეში. 

 
     7.   პასუხისმგებლობა  შრომითი ურთიერთობის დარღვევისათვის 

 
7.1 შრომითი ურთიერთობისას მხარის მიერ მეორე მხარისათვის მიყენებული ზიანი 

ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  
 

7.2 თანამშრომელთან, რომელიც ახორციელებს მისთვის გადაცემული ფასეულობების 
შენახვას, შეიძლება დაიდოს წერილობითი ხელშეკრულება სრული მატერიალური 
პასუხისმგებლობის შესახებ;  
 

7.3 თანამშრომლის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით, შრომის 
შენაგანაწესით ან სამუშაოს აღწერილობით დაკისრებული ვალდებულების 
დარღვევისათვის ან უხეში დარღვევისათვის გამოიყენება დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის შემდეგი ზომები: 
 

7.3.1 შენიშვნა; 



 
 

 
7.3.2 საყვედური;  

 
7.3.3 სასტიკი საყვედური;    

 
7.3.4 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა –  უხეში დარღვევისათვის, თუ მის მიმართ ბოლო 1 

წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა შრომის შინაგანაწესით 
გათვალისწინებული დისციპლინური  პასუხისმგებლობის რომელიმე სახე; 
 

7.4 დისციპლინური  პასუხისმგებლობის შეფარდებამდე დამრღვევს უნდა ჩამოერთვას 
წერილობითი ახსნა-განმარტება; 
 

7.5 ყოველი დარღვევისათვის გამოიყენება მხოლოდ ერთი დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის  სახე; 
  

7.6 დისციპლინური პასუხისმგებლობის მოქმედების ვადებში თანამშრომელზე არ 
ვრცელდება წახალისების არანაირი ფორმა; 
 

7.7 თუ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეფარდების  დღიდან ერთი წლის 
განმავლობაში თანამშრომელს არ დაედება ახალი დისციპლინური სახდელი, იგი 
ჩაითვლება  დისციპლინური  სახდელის არმქონე  პირად; 

 
7.8 დისციპლინული პასუხისმგებლობის შეფარდებისათვის   თანამშრომელს წარადგენს 

თანამდებობრივად მისი ხელმძღვანელი, მუზეუმის ხელმძღვანელი აფასებს 
თანამშრომლის მიერ ნორმათა დარღვევის სიმძიმეს და შესაბამისად წყვეტს, თუ რა 
სახის დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახე უნდა იქნას გამოყენებული 
კონკრეტულ შემთხვევაში; შინაგანაწესის 7.3.3. პუნქტით გათვალისწინებული  
დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ ჩანაწერი კეთდება პირად საქმეში; 

7.9 დისციპლინარული პასუხისმგებლობის შეფარდება ხდება მუზეუმის ხელმძღვანელის 
ბრძანებით. 

 
 8.   თანამშრომელთა საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება 
 

8.1 თანამშრომელთა საქმიანობის მონიტორინგი მიმდინარეობს მთელი საქმიანობის 
განმავლობაში თანამშრომელთა საქმიანობის მონიტორინგისა და შეფასების 
ინსტრუქციის შესაბამისად. 

 
9. დავების გადაჭრის წესი 

9.1 შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი უთანხმოება, დავა უნდა გადაწყდეს 
მხარეთა შორის შემათანხმებელი პროცედურებით, რაც გულისხმობს პირდაპირი 
მოლაპარაკებების გამართვას, შეთანხმების ვერ მიღწევის შემთხვევაში დავას 
განიხილავს სასამართლო ან არბიტრაჟი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 
10. დასკვნითი  დებულებანი 

 
10.1 შინაგანაწესი წარმოადგენს სამუშაოზე მიღების ბრძანების ან/და შრომითი 

ხელშეკრულების  განუყოფელ ნაწილს; 
 



 
 

10.2 შინაგანაწესში ნუმერაცია გამოყენებულია მხოლოდ აღქმის გაადვილების მიზნით და მას 
არავითარი დამატებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია; 
 

10.3 შინაგანაწესის რომელიმე პუნქტის გაუქმება, შეცვლა ან ბათილობა გავლენას ვერ 
მოახდენს მისი დანარჩენი ნაწილის ნამდვილობაზე; 
 

10.4 ცვლილება, დამატება ან დაზუსტება შინაგანაწესში შეიძლება განხორციელდეს 
მხოლოდ გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

გავეცანი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შინაგანაწესს. 

ვადასტურებ ხელმოწერით:       

             

სახელი, გვარი                                          ---------------------------------------------------------------- 

 

ხელმოწერა                                               ---------------------------------------------------------------- 

 

თარიღი                                                    ---------------------------------------------------------------- 
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