
                                  ამონარიდი 

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი 

 

მუხლი 29. თანამდებობაზე კონკურსის წესით დანიშვნა  

1. პირი თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ კონკურსის შედეგად, გარდა ამ 

კანონის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.  

2. კონკურსის ჩატარების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.  

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2945-სსმI, №15, 16.05.2006წ., მუხ.98  

საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონი №6611 – ვებგვერდი, 12.07.2012წ.  

საქართველოს 2013 წლის 20 სექტემბრის   კანონი №1262  – ვებგვერდი, 08.10.2013წ.  

    მუხლი 30. თანამდებობაზე უკონკურსოდ დანიშვნა  

1. თანამდებობაზე უკონკურსოდ შეიძლება დაინიშნო ნ :  

ა) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პარლამენტის 

თავმჯდომარის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თანამდებობაზე დასანიშნი ან 

ასარჩევი მოხელე ები ;  

ბ) აფხაზეთის ა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი 

წარმომადგენლობითი ორგანო ები ს მიერ ასარჩევი მოხელე ები ;    

გ) მინისტრის მოადგილე ები , თანაშემწე ები, მრჩევლ ებ ი;  

დ) პირები, რომლებიც დანიშნული არიან თანამდებობის პირის (ორგანოს) 

უფლებამოსილების ვადით;  

ე) თანამდებობაზე დროებით შემცვლელ ებ ი;  

ვ) დროებით მოვალეობის შემსრულებლ ებ ი იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც 

კონკურსის წესით უნდა შეივსოს;  

ზ ) მოხელეები – სამსახურებრივი დაწინაურების შემთხვევაში ;  

თ) მოხელეები – იმავე  დაწესებულების სხვა სტრუქტურულ ერთეულში 

გადაყვანისას, თუ მათ მიერ კონკურსის წესით დაკავებული თანამდებობისა და 

დასაკავებელი თანამდებობისათვის ერთი და იგივე საკონკურსო მოთხოვნებია 

წაყენებული. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2376108#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26158
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1698174
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2030263#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21


2. დროებით მოვალეობის შემსრულებელი  „ საჯარო სამსახურში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ “   საქართველოს კანონის მე-2 

მუხლით გათვალისწინებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის წესით უნდა 

შეივსოს, შეიძლება დაინიშნოს არა უმეტეს 1 წლის ვადით, ხოლო კონკურსის წესით შესავსებ 

სხვა   თანამდებობაზე – არა უმეტეს 3 თვის ვადით. ი მა ვე თანამდებობაზე განმეორებით 

დროებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნა დაუშვებელია.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ თ “ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში , მოხელის 
წერილობითი თანხმობით , დასაკავებელ თანამდებობაზე მისი წარდგენის უფლება აქვს 
დაწესებულების იმ სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს , სადაც ხდება ამ მოხელის გადაყვანა 
.  

საქართველოს 2006 წლის 14 აპრილის კანონი №2884-სსმI, №11, 01.05.2006წ., მუხ.80  

საქართველოს 2006 წლის 10 ნოემბრის კანონი №3653-სსმI, №44, 27.11.2006წ., მუხ.301  

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3549-სსმI, №46, 04.08.2010წ., მუხ.296  

საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონი №6611 – ვებგვერდი, 12.07.2012წ.  

საქართველოს 2012 წლის 2 1  დეკემბრის კანონი №143 - ვებგვერდი,  30 .12.2012წ.   

საქართველოს 2013 წლის 22 მარტის კანონი № 3 86 – ვებგვერდი, 03.04.2013წ.  

    მუხლი 31. კონკურსის გამოცხადება  

1. საჯარო კონკურსს მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად შესაბამისი 

სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულება აცხადებს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 

ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით . ამასთანავე, კანდიდატს განცხადების 

წარსადგენად ეძლევა არანაკლებ 10-დღიანი ვადა კონკურსის გამოცხადების დღიდან. 

კონკურსის გამოცხადების დღედ ითვლება ბოლო გამოცხადების მომენტი.  

2. კონკურსის შესახებ შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს მაინც:  

ა) სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულების და კონკურსის წესით შესავსები თანამდებობის 

დასახელებები;  

ბ) კანდიდატის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები;  

გ) შესასრულებელი სამუშაო;  

დ) თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა;  

ე) განცხადებისა და სხვა აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენის ვადა;  

ვ) შესაბამისი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მისამართი.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26056
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/24736
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93052
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1698174
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1806130#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1880453#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21


საქართველოს 2009 წლის 12 ივნისის კანონი №1178-სსმI, №12, 29.06.2009წ., მუხ.52  

საქართველოს 2011 წლის 17 მაისის კანონი №4676 - ვებგვერდი, 01.06.2011წ.  

საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონი №6611 – ვებგვერდი, 12.07.2012წ.  

    მუხლი 32. კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა  

კონკურსში მონაწილეობის ათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება მხოლოდ 

ელექტრონული ფორმით , საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული 

ვებგვერდის მეშვეობით.  

საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის კანონი №2222-სსმI, №45, 21.12.2009წ., მუხ.322  

საქართველოს 2011 წლის 17 მაისის კანონი №4676 - ვებგვერდი, 01.06.2011წ.  

საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონი №6611 – ვებგვერდი, 12.07.2012წ.  

    მუხლი 33. კონკურსის მონაწილის შეფასება  

საკონკურსო-საატესტაციო კომისია აფასებს კანდიდატის შესაბამისობას ვაკანტური 

თანამდებობის დასაკავებლად დადგენილ მოთხოვნებთან, აუცილებლობის შემთხვევაში 

ისმენს აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების მქონე პირის აზრს და გამოაქვს 

თავისი გადაწყვეტილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

    მუხლი 34. კონკურსის შედეგები  

1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად წამოაყენებს 

ერთ-ერთ კანდიდატს ან უარს აცხადებს კანდიდატის წამოყენებაზე.  

2. საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე , მისი არყოფნის შემთხვევაში კი 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ან კომისიის სხვა უფლებამოსილი წევრი , 

გადაწყვეტილების გამოტანიდან არა უგვიანეს 5 დღისა წერილობით აცნობებს ყოველ 

კანდიდატს მის მიმართ გამოტანილ გადაწყვეტილებას , ვაკანტურ თანამდებობაზე 

დანიშვნის უფლების მქონე პირს კი – კომისიის მიერ კანდიდატის წამოყენების ან 

კანდიდატის წამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ . 

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2945-სსმI, №15, 16.05.2006წ., მუხ.98  

    მუხლი 35. წამოყენებული კანდიდატის თანამდებობაზე დანიშვნა  

1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ თანამდებობაზე დასანიშნად წამოყენებული 

კანდიდატი ინიშნება თანამდებობაზე, თუ იგი კომისიის გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 

კვირის განმავლობაში თანამდებობაზე მისი დანიშვნის უფლების მქონე პირს წარუდგენს ამ 

კანონის 25-ე მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილ დოკუმენტებს და საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებას.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/89218
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1348872
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1698174
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90778
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1348872
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1698174
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26158
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#part_31
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#part_31


2. თანამდებობაზე დანიშვნისას საჭიროა ამ კანონის 26-ე მუხლის მოთხოვნათა 

შესრულება.  

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3549-სსმI, №46, 04.08.2010წ., მუხ.296  

    მუხლი 36. ჩაშლილი კონკურსი  

კონკურსი ითვლება ჩაშლილად, თუ მასში მონაწილეობის მისაღებად არ იქნა წარდგენილი 

არც ერთი განცხადება, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ საკონკურსო-საატესტაციო კომისია 

უარს განაცხადებს თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წამოყენებაზე.  

    მუხლი 36
1 
.
 საკონკურსო-საატესტაციო კომისიები  

1. მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების უზრუნველ სა ყოფ ად სახელმწიფო 

დაწესებულებაში იქმნება შესაბამისი მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისია.  

2. მოხელეთა კონკურსსა და ატესტირებას ახორციელებენ შემდეგი საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიები:  

ა) საქართველოს პარლამენტის აპარატის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია − 

პარლამენტის აპარატის მოხელეთათვის;  

ბ) საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისია – საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოხელეთათვის;    

გ) საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია 

– საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მოხელეთათვის, ხოლო საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატის მოხელეთათვის − შესაბამისი საკონკურსო-საატესტაციო კომისია;  

დ) საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებ ებ ის (საქართველოს 

სამინისტრო, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება) მოხელეთა საკონკურსო-

საატესტაციო კომისია – შესაბამისი აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულების 

მოხელეთათვის;  

ე) სასამართლო დაწესებულებების (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საერთო 

სასამართლოები) მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია − შესაბამისი სასამართლო 

დაწესებულების მოხელეთათვის;  

ვ) სახელმწიფოს შესაბამისი დაწესებულების მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისია − ამ დაწესებულების მოხელეთათვის;  

ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია − 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის . 

3. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს შეუძლია პროფესიული ან 

ტერიტორიული პრინციპის მიხედვით შექმნას საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

სპეციალიზებული შემადგენლობა.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#part_32
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93052
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312#%21
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. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე  

1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს, გარდა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის ა , 

შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელის წარდგინებით ნიშნავს საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსი.  

2. დაწესებულების მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ , 

როგორც წესი, ინიშნება ამავე დაწესებულების ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე.  

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

თავმჯდომარეს ნიშნავს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულო.  

4. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სპეციალიზებული შემადგენლობი ს შექმნის 

შემთხვევაში მის თავმჯდომარეს ნიშნავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

თავმჯდომარე.  
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. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა  

1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრთა რაოდენობას ა და შემადგენლობას 

განსაზღვრავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე აუცილებელი საჭიროების 

გათვალისწინებით. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობაში მონაწილეობენ 

მოხელეთა პროფესიული კავშირების წევრები და დამოუკიდებელი სპეციალისტები.   

2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრთაგან ნიშნავს 

თავმჯდომარის მოადგილეს, რომელიც ცვლის მას არყოფნის შემთხვევაში.  

3. მოხელე არ შეიძლება იყოს იმ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი, რომელმაც 

უნდა მოახდინოს მისი ატესტირება.  
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. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობა  

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობის წესი, აგრეთვე კომისიის მოწვეულ 

წევრთა შრომის ანაზღაურების პირობები და ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით.  
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