


 გ.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 
 გ.ვ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
 გ.ზ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე 
გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
 გ.ი) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.კ) „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ლ) „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.მ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ნ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის 
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 
ბრძანება; 
 გ.ო) „სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი 
დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
2012 წლის 31 დეკემბრის № 547 ბრძანება; 
 გ.პ) სამშენებლო წესები და ნორმების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ჟ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის ზოგადი ცოდნა; 
 გ.რ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

  გ.ს) საკურატორო სფეროებთან დაკავშირებული სხვა ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) სამთო ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 



თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2. დირექტორის მოადგილის-სამეცნიერო დარგში თანამდებობის დასაკავებლად უპირატესობად 
ჩაითვლება:  
 ა) ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის გამოცდილება; 
 ბ) სამთო მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება; 
 გ) სამეცნიერო მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება.  
 
მუხლი 3. დირექტორის მოადგილე - საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის კოორდინატორი 
1. დირექტორის მოადგილე - საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის 
კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
 გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
 გ.ბ) საქართველოს შრომის კოდექსი;  
 გ.გ) „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 
 გ.დ) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
 გ.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 
 გ.ვ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
 გ.ზ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე 
გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
 გ.ი) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.კ) „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ლ) „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.მ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ნ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის 
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 
ბრძანება; 
 გ.ო) „სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი 
დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
2012 წლის 31 დეკემბრის № 547 ბრძანება; 



 გ.პ) სამშენებლო წესები და ნორმების ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ჟ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის ზოგადი ცოდნა; 
 გ.რ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

  გ.ს) საკურატორო სფეროებთან დაკავშირებული სხვა ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერ-მშენებელი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2. დირექტორის მოადგილე - საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის  
კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად უპირატესობად ჩაითვლება:  
 ა) ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის გამოცდილება; 

 
მუხლი 4. რეფერენტი-შესყიდვების კოორდინატორი 
1. რეფერენტი-შესყიდვების კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური ან ჰუმანიტარული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

 გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის“ ზოგადი ცოდნა;  
 გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
დ) ენების ცოდნა: 



 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) სასურველია ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, ინტერნეტი - კარგად 
ცოდნა; 

ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მუშაობის გამოცდილება; 
 ვ.ბ) ადმინისტრაციულ ორგანოში სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით მუშაობის 
გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავი III 

საქმისწარმოების სამმართველო 
 
მუხლი 5. სამმართველოს უფროსი-საქმეთა მმართველი, საიდუმლო საქმისმწარმოებელი 
1. სამმართველოს უფროსი-საქმეთა მმართველი, საიდუმლო საქმისმწარმოებელის თანამდებობის 
დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან ჰუმანიტარული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუციის ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“;  
გ.გ) „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ ზოგადი ცოდნა; 
გ.დ) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
გ.ვ) „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე 

გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 



გ.ზ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილება „საჯარო სამსახურის 
შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების 
შესახებ“; 

გ.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე 
გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

გ.ი) საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 01 ივლისის №414 ბრძანებულება “საქმისწარმოების 
ერთიანი წესების" დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ; 

გ.კ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №72 ბრძანება "დაწესებულებების 
საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის (მათი 
შენახვის ვადების მითითებით)" დამტკიცების შესახებ; 

გ.ლ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება "დაწესებულებათა 
არქივების მუშაობის წესების შესახებ"; 

გ.მ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ან ინგლისური ენის ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, ინტერნეტი - კარგად 
ცოდნა; 

ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 

ზ.ბ) სასურველია, კონკურსანტს ჰქონდეს საქმისწარმოების (საიდუმლო, არასაიდუმლო) და 
ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 6. სპეციალისტი 
1. სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან ჰუმანიტარული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება; 



გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსი“;  
გ.ბ) საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 01 ივლისის №414 ბრძანებულება “საქმისწარმოების 

ერთიანი წესების" დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ; 
გ.ბ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება "დაწესებულებათა 

არქივების მუშაობის წესების შესახებ"; 
გ.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე 

გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
 გ.ზ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) სასურველია, რუსული ან ინგლისური ენის ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, ინტერნეტი - ძალიან 
კარგად ცოდნა; 

ვ) კომპეტენციები: 
ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 7. იურისტი 
1. იურისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
გ.ბ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 
გ.გ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი; 
გ.დ) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
გ.ვ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე გამოცემული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 



გ.ზ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ; 
გ.თ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი; 
გ.ი) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
გ.კ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 
გ.ლ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
გ.მ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“;  
გ.ნ) „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე 

გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
გ.ო) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) სასურველია ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Codex, ინტერნეტი - კარგად 
ცოდნა; 

ზ) სასურველი პროფესია:  
 ზ.ა) იურისტი; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 8. აღმრიცხველი-არქივარიუსი 
1. აღმრიცხველი-არქივარიუსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური ან ჰუმანიტარული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება "დაწესებულებათა 
არქივების მუშაობის წესების შესახებ"; 



გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის“ ზოგადი ცოდნა;  
გ.გ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე გამოცემული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
გ.დ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 9. საქმისმწარმოებელი 
1. საქმისმწარმოებლის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება: 
 ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) საქმისწარმოების მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ე) საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 01 ივლისის №414 ბრძანებულება “საქმისწარმოების 
ერთიანი წესების" დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ; 

გ.ვ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება "დაწესებულებათა 
არქივების მუშაობის წესების შესახებ"; 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის“ ზოგადი ცოდნა;  
გ.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე 

გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა; 
გ.ზ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, ინტერნეტი - კარგად 
ცოდნა; 

ვ) კომპეტენციები: 



ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავი IV 

საფინანსო სამსახური 
 
მუხლი 10. სამსახურის უფროსი-მთავარი ბუღალტერი 
1.  სამსახურის უფროსი-მთავარი ბუღალტრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები; 

გ.ბ) „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები; 

გ.გ) „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

გ.დ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

გ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
გ.ვ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
გ.ზ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე გამოცემული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
გ.თ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.ი) "ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ 

ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 
დეკემბრის №1321 ბრძანება; 

გ.კ) "სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და 
კოდებს შორის თანხების გადანაწილებისწესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №637 ბრძანება; 



გ.ლ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება 
„მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის“ შესახებ; 

გ.მ) „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ 
საქართველოსფინანსთამინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება;  

გ.ნ) დროებითი შრომისუუნარობისე ქსპერტიზის ჩატარების და საავადმყოფო ფურცლის გაცემის 
წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
2007 წლის 25 სექტემბრის №281/ნ ბრძანება; 

გ.ო) „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის 
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 
ივლისის №605 ბრძანება; 

გ.პ) საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 
მარტის №82 დადგენილებით დამტკიცებული "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 
სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, 
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ 
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების 
ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და 
მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ დებულება“; 

გ.ჟ)„სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი 
დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2012 წლის 31 დეკემბრის № 547 ბრძანება; 

გ.რ)„სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების 
განხორციელების  წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) სასურველია რუსული ან ინგლისური ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ORIS, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ეკონომისტ-ფინანსისტი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) აუცილებელია ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 

ზ.ბ) სასურველია მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 
მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; 

თ) კომპეტენციები: 
 თ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 



თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 11. ინჟინერ-ეკონომისტი 
1. ინჟინერ-ეკონომისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები; 

გ.ბ) „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები; 

გ.გ) „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

გ.დ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

გ.ე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

 გ.ვ) კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ; 
გ.ზ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“; 
გ.თ) საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება; 
გ.ი) "სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და 

კოდებს შორის თანხების გადანაწილებისწესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №637 ბრძანება; 

გ.კ) „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის 
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 
ივლისის №605 ბრძანება; 

გ.ლ) საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 
მარტის №82 დადგენილებით დამტკიცებული "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 
სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, 
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ 
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების 
ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და 
მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ დებულება“; 



გ.მ) საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 21 მარტის №197 ბრძანებით დამტკიცებული 
გამოუსადეგარ (ზღვრულ) მდგომარეობამდე მიყვანილი ან დაკარგული შეიარაღების და 
ტექნიკის, სამხედრო ტექნიკური და საბრძოლო მასალების ნომენკლატურაში შემავალი და სხვა 
ქონების ჩამოწერისა და აღრიცხვიდან მოხსნის დებულება; 

 გ.ნ) ბიზნესგეგმის დამუშავებისა და შედგების მეთოდიკა და მეთოდური პრინციპები; 
 გ.ო) ერთეული ნორმები და ფასები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) სასურველია ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ORIS - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერ-ეკონომისტი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) სასურველია ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 12. ბუღალტერი 
1.  ბუღალტრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები; 

გ.ბ) „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები; 

გ.გ) „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 



გ.დ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 

გ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
გ.ვ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
გ.ზ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ და მის საფუძველზე გამოცემული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; 
გ.თ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.ი) საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება; 
გ.კ) "სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და 

კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №637 ბრძანება; 

გ.ლ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება 
„მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის“ შესახებ; 

გ.მ) „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ 
საქართველოსფინანსთამინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება;  

გ.ნ) დროებითი შრომისუუნარობისე ქსპერტიზის ჩატარების და საავადმყოფო ფურცლის გაცემის 
წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
2007 წლის 25 სექტემბრის №281/ნბრძანება; 

გ.ო) „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის 
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 
ივლისის №605 ბრძანება; 

გ.პ) საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 
მარტის №82 დადგენილებით დამტკიცებული "საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 
სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, 
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ 
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების 
ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და 
მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ დებულება“; 

გ.ჟ)„სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი 
დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2012 წლის 31 დეკემბრის № 547 ბრძანება; 

გ.რ)„სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების 
განხორციელების  წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის ძალიან კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) სასურველია ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ORIS, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  



 ვ.ა) ბუღალტერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) სასურველია, კონკურსანტს ჰქონდეს ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 2 წლიანი 
გამოცდილება; 

 ზ.ბ) ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძვლიანი ცოდნა; 
 ზ.გ) საბუღალტრო და საგადასახადო პოლიტიკის ცოდნა; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიV 

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილება 

 
მუხლი 13. განყოფილების უფროსი, მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორიის გამგე, მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი 
1.  განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის 
დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 



ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიVI 

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილების მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია 

 
მუხლი 14. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 



ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 15. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 



ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 16. ტექნიკოსი 
1.  ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) სასურველია, წიაღისეულის ღია და მიწისქვეშა წესით დამუშავების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების ქონა; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 
 
 
 



თავიVII 
მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 

განყოფილების საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია 
 
მუხლი 17. ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1.  ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 18. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 



ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 19. სპეციალისტი 
1.  სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 



გ.დ) მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების ტექნიკური 
რეგლამენტი; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
 გ.ვ) საქართველოს კანონი „წიაღის შესახებ";  

გ.ზ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 
 გ.თ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) სამთო ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) საბადოთა დამუშავების სფეროში კვლევების და პროექტირების გამოცდილება; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 

 
მუხლი 20. ტექნიკოსი 
1.  ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 



 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) სასურველია, წიაღისეულის ღია და მიწისქვეშა წესით დამუშავების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების ქონა; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიVIII 

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილების კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

 
მუხლი 21. ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1.  ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის ძალიან კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 



 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 22. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 



ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 23. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 



2. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) თანამედროვე საინჟინრო პროგრამული სოფტების (Solidworks, Ansys, Midas) გამოყენებით 
მოდელირების შესრულების უნარი; 

ვ.ბ) პროგრამირების და ალგორითმების შედგენის საფუძვლების ცოდნა. 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

3. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 



ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 24. ინჟინერი 
1.  ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 



ე.ა) Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, C++, DELPHI, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) მათემატიკოსი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა)  საბაგირო გზის პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილის დაპროექტების, გაანგარიშების და 
ექსპერტიზის  გამოცდილების ქონა; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2.  ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 



ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიIX 

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება 
 
მუხლი 25. განყოფილების უფროსი, ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების 
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1.  განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის 
დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 



ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიX 

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების 
ტექნოლოგიების ლაბორატორია 

 
მუხლი 26. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსი”; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
 



მუხლი 27. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 28. ინჟინერი 
1.  ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) სპეციალობით მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 



გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ქიმიკოსი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2.  ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა:  
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Corel, ინტერნეტი - 
კარგად ცოდნა; 

ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
ვ.ა)  მუშაობის გამოცდილება შემდეგ სფეროებში: სამთო ინჟინერია, ბურღვა-აფეთქებითი 

სამუშაოები;  
ზ) კომპეტენციები: 



ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 29. ტექნიკოსი 
1.  ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია: 
 ვ.ა) სამთო ან გეოინჟინერი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 



თავიXI 
აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია 

 
მუხლი 30. ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1.  ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 31. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  



 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 32. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 



გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 33. ინჟინერი 
1.  ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა:  
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია: სამთო ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) აფეთქებით ლითონების დამუშავების სფეროში გამოცდილების ქონა; 



ზ.ბ) კვლევების შედეგების სისტემატიზაციის, ანალიზის, პუბლიკაციების, ანგარიშების 
მომზადების და პრეზენტაციის უნარის ქონა; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 34. ტექნიკოსი 
1.  ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა:  
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია: ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) აფეთქებით ლითონების დამუშავების სფეროში გამოცდილების ქონა; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 



თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიXII 

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია 
 
მუხლი 35. ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 



მუხლი 36. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

 გ.დ) საქართველოს კანონი „წიაღის შესახებ“; 
 გ.ე) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“; 

გ.ვ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ზ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია: ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) 3 წლიანი გამოცდილების ქონა აფეთქების ტექნოლოგიების კვლევის და დამუშავების სფეროში; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 37. უფროსი სპეციალისტი 
1. უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 



ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) ამ თანამდებობის შესაბამისი მიმართულებით მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა:  
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ან ინგლისური ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, sPlan, LAYOUT30, ADISimRF, MMANA-
GAL basic, Out caskade.xls, RFSim99- კარგად ცოდნა; 

ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) რადიოელექტრონული გამზომი აპარატურით მუშაობის უნარი; 
ზ.ბ) ელექტრომაგნიტური სიგნალების მიმღებ-გადამცემი უსადენო მოწყობილობის დაპროექტების 

მეთოდების ცოდნა; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2. უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 



გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, AutoCAD, Photoshop - ძალიან კარგად 
ცოდნა; 

 ე.ბ) Microsoft Office Visio, Arc GIS - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) საპროექტო დოკუმენტაციასთან მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; 
 ვ.ბ) აფეთქების ზემოქმედებისაგან დამცავი მოწყობილობის დაპროექტების  ნორმატული 
დოკუმენტებისა და  სტანდარტების ცოდნა; 

    ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 38. ინჟინერი 
1. ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა:  
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 



 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, Corel - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ზ.ა) აფეთქების ტექნოლოგიების დარგში მუშაოების გამოცდილების ქონა; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 39. ტექნიკოსი 
1. ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
ბ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 ბ.დ) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
გ) ენების ცოდნა:  
 გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
 დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) სასურველი პროფესია:  
 ე.ა) ინჟინერი; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) დინამიკური პროცესების ექსპერიმენტული კვლევისათვის საჭირო ელექტრო აპარატურასთან 
მუშაობის გამოცდილების ქონა; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 



ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიXIII 

ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება 
 
მუხლი 40. განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
ბ.ბ) ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული 

სტანდარტები,  წესები, ნორმები და ტექნიკური პირობები; 
გ.გ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.დ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.ე) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ვ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 



ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 41. კონსულტანტი 
1. კონსულტანტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:          
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული 
სტანდარტები,  წესები, ნორმები და ტექნიკური პირობები; 

ბ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
გ) ენების ცოდნა:  

გ.ა) ქართული ენის ძალიან კარგად ცოდნა; 
გ.ბ) ინგლისური და რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
 დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) სასურველია, ქანების და ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის მიმართულებით 
მუშაოების 5 წლიანი გამოცდილების ქონა; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 42. სპეციალისტი 
1. სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 



ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული 
სტანდარტები,  წესები, ნორმები და ტექნიკური პირობები; 

ბ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
გ) ენების ცოდნა:  

გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
გ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
 დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) სასურველი პროფესია:  
 ე.ა) ინჟინერი; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) სასურველია, ქანების და ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის მიმართულებით 
მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილების ქონა; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 43. ინჟინერი 
1. ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული 
სტანდარტები,  წესები, ნორმები და ტექნიკური პირობები; 

ბ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 



ბ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 
 ბ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
გ) ენების ცოდნა:  

გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
გ.ბ) ინგლისური და რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 

დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
 დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე სასურველი პროფესია:  
 ე.ა) ინჟინერი; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) სასურველია ქანების და ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის მიმართულებით 
მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილების ქონა; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 44. ტექნიკოსი 
1. ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული 
სტანდარტები,  წესები, ნორმები და ტექნიკური პირობები; 

ბ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
ბ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 ბ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
გ) ენების ცოდნა:  

გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
გ.ბ) ინგლისური და რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 

დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
 დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) სასურველი პროფესია:  



 ე.ა) ინჟინერი; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) სასურველია, ქანების და ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის მიმართულებით 
მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილების ქონა; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავი XIV 

ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება 
 
მუხლი 45. განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 
წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
 ვ.ა) ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 



ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 46. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

 ბ.ბ) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 



ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 47. მეცნიერი თანამშრომელი 
1. მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) განყოფილების მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 2 
წლიანი გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ე) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ან ინგლისური ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 48. სპეციალისტი 
1. სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 



ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) სამთო ან გეოინჟინერი, სამთო ტექნოლოგი, ქიმიკოსი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2. სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 



ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 49. ინჟინერი 
1. ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
ბ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 ბ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
გ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ან ინგლისური ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
 დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) სასურველი პროფესია:  
 ე.ა) ქიმიკოსი; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
 



მუხლი 50. ტექნიკოსი 
1. ტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპეტენციები: 

ე.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ე.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ე.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ე.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ე.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ე.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ე.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ე.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ე.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ე.კ) პროფესიონალიზმი; 
ე.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავი XV 

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი 
 
მუხლი 51. ცენტრის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
1. ცენტრის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) ცენტრის მიმართულების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მინიმუმ 6 წლიანი 
გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 



 გ.დ) სამშენებლო წესები და ნორმები. 
გ.ე) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ვ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის ძალიან კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური და რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio, 
AutoCAD, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 

ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება (მათ შორის საპროექტო/საკონსტრუქტორო 
საქმიანობის არანაკლებ 2 წლიანი და ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 
ერთწლიანი გამოცდილება); 

ზ.ბ) სხვადასხვა სახის პროექტებზე (სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ხიდები და მცირე 
საინჟინრო ნაგებობები, გვირაბები და მიწისქვეშა ნაგებობები, გზები და ა.შ.) მუშაობის 
გამოცდილება; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 52. პროექტების მთავარი ინჟინერი 
1. პროექტების მთავარი ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 



 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, AutoCAD - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) სამშენებლო პროექტებზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება. 
ზ.ბ) პროექტირების მეთოდების და ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშებების ცოდნა; 
ზ.გ) საპროექტო ობიექტების მიმართ წაყენებული ტექნიკური, მხატვრული, ეკონომიკური, 

ეკოლოგიური და სოციალური მოთხოვნების ცოდნა; 
ზ.დ) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებების დასახეობების ცოდნა; 
ზ.ე) გარემოს დაცვისადმი წაყენებული მოთხოვნების ცოდნა; 
ზ.ვ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევების პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით ცოდნა; 
ზ.ზ) მშენებლობის ტექნოლოგიების ცოდნა; 
ზ.თ) პროექტირების და მშენებლობის ტექნიკური საშუალებების ცოდნა. 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 53. კონსტრუქტორი 
1. კონსტრუქტორის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 



 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
 ე.ბ) AutoCAD - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) სამოქალაქო-სამრეწველო ნაგებობების დაპროექტების მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ.ბ) დადგენილებები, განკარგულებები, ბრძანებები, მეთოდური და ნორმატიული მასალები, 

რომლებიც ეხება შენობა-ნაგებობებს და კონსტრუქციებს, მათ შორის: 
ზ.ბ.ა) სეისმომედეგი მშენებლობა (პნ 01.01-09);  
ზ.ბ.ბ) ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები (პნ 03.01-09); 
ზ.ბ.გ) შენობების და ნაგებობების ფუძეები (პნ 02.01-08); 
ზ.ბ.დ) Нагрузки И Воздействия (СниП 2.01.07-85); 
ზ.ბ.ე) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) –Конструкции Бетонные И 

Железобетонные. Рабочие Чертежи (ГОСТ 21.503-80). 
ზ.გ) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები; 
ზ.დ) სხვადასხვა სახის კონსტრუქციების მუშაობის პრინციპები, მონტაჟის საშუალებები და მათი 

ტექნიკური ექსპლუატაციისადმი წაყენებული მოთხოვნები; 
ზ.ე) საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 

ინსტრუქციები (СН460-74 - შენობა-ნაგებობების სამშენებლო მუშა ნახაზების შემადგენლობის 
ინსტრუქცია); 

ზ.ვ) კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალები და მათი თვისებები; 
ზ.ზ) პროექტირების ავტომატიზირებული (AutoCAD) და საანგარიშო სისტემები (ЛИРА САПР); 
ზ.თ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 
ზ.ი) მშენებლობის ტექნოლოგიები; 
ზ.კ) პროექტირების და მშენებლობის ტექნიკური საშუალებები. 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 



თ.ლ) პროდუქტიულობა. 
 
მუხლი 54. არქიტექტორი 
1. არქიტექტორის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, AutoCAD, 3D MAX, Photoshop - კარგად 
ცოდნა; 

 ე.ბ) ArchiCAD - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) არქიტექტორი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) არქიტექტორის თანამდებობაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; 
ზ.ბ) დადგენილებები, განკარგულებები, ბრძანებები, მეთოდური და ნორმატიული მასალები, 

რომლებიც ეხება შენობა-ნაგებობებს და კონსტრუქციებს, მათ შორის: 
ზ.ბ.ა) სამშენებლო ნორმები და წესები - საზოგადოებრივი შენობები და ნაგებობები (СНиП 2.08.02-

89);  
ზ.ბ.ბ) სამშენებლო ნორმები და წესები - საწარმოო დაწესებულების ნაგებობები (СНиП 2.09.03-85); 
ზ.ბ.გ) სამშენებლო ნორმები და წესები - ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო შენობები (СНиП 

2.09.04-87); 
ზ.ბ.დ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) –Архитектурные решения. 

Рабочие Чертежи (ГОСТ 21.501-80); 
ზ.გ)  საპროექტო ობიექტების მიმართ წაყენებული ტექნიკური, მხატვრული, ეკონომიკური, 

ეკოლოგიური და სოციალური მოთხოვნები; 
ზ.დ) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები; 
ზ.ე) საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 

ინსტრუქციები; 
ზ.ვ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 
ზ.ზ) მშენებლობის ტექნოლოგიები; 

თ) კომპეტენციები: 



თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 55. მთავარი სპეციალისტი 
1. მთავარი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D- ძალიან კარგად 
ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) ტოპო-გეოდეზიური და სამარკშეიდერო სამუშაოების შესრულების მინიმუმ 3 წლიანი 
გამოცდილება; 

ზ.ბ) Геодезические работы В Строительстве Снип3.01.03-84 
ზ.გ) Пособие По Производству Геодезических Работ В Строительстве (К Снип 3.01.03-84) 
ზ.დ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) - Документация Исполнительная 

Геодезическая Правила Выполнения Гост Р 51872-2002 
ზ.ე) ინსტრუქცია - Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03 
ზ.ვ) Условные Знаки Для Топографических Планов Масштабов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 



ზ.ზ) გეოდეზიურ ხელსაწყოებთან (GPS, ტაქეომეტრი, ნიველირი, თეოდოლიტი) მუშაობა და 
ხელსაწყოთა ექსპლუატაციის პრინციპები; 

ზ.თ) დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და ინსტრუქციები; 
ზ.ი) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები ტოპო-

გეოდეზიური სამუშაოების მიმართულებით; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 56. ხარჯთაღმრიცხველი 
1. ხარჯთაღმრიცხველის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება. 
ზ.ბ) სამშენებლო წესები და ნორმები, ნაწილი 4 - СНиП IV -სამშენებლო სამუშაოებზე 

სახარჯთაღრიცხვო ნორმების და ფასების კრებული; 
ზ.გ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 



ზ.დ) დეფექტური აქტების, სარემონტო სამუშაოების უწყისების და სხვა სახის ტექნიკურ - 
ეკონომიკური დოკუმენტაციის შედგენის წესები. 

ზ.ე) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები; 
ზ.ვ) სარემონტო, სამონტაჟო, სამშენებლო სამუშაოები და მათი შესრულების ტექნოლოგიები; 
ზ.ზ) საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 

ინსტრუქციები; 
ზ.თ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 
ზ.ი) მშენებლობის ტექნოლოგიები; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 57. წამყვანი სპეციალისტი 
1. წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
 ე.ბ) AutoCAD - ძალიან კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 



ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
ზ.ა) პროექტირებისმინიმუმ 2 წლიანიგამოცდილება. 
ზ.ბ) Отопление, Вентиляция И Кондиционирование (СниП 2.04.05-86);  
ზ.გ) Тепловые Сети (СниП 2.04.07-86);  
ზ.დ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) – Отопление, Вентиляция И 

Кондиционирование Воздуха. Рабочие Чертежи (ГОСТ 21.602-79) 
ზ.ე) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) – Сети Тепловые. Рабочие Чертежи. 

ГОСТ 21.605-82*. 
ზ.ვ) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები; 
ზ.ზ) სხვადასხვა სახის სავენტილაციო სისტემების, გათბობის სისტემების, თბომაგისტრალების და 

საქვაბეების მუშაობის პრინციპები, მონტაჟის საშუალებები და მათი ტექნიკური 
ექსპლუატაციისადმი წაყენებული მოთხოვნები; 

ზ.თ) საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 
ინსტრუქციები; 

ზ.ი) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 
მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

2. წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 



ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი, SOLIDWORKS Electrical - კარგად 

ცოდნა; 
ე.ბ) AutoCAD, NanoCAD Электро - ძალიან კარგად ცოდნა; 

ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) პროექტირების მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; 
ზ.ბ) ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები - ПУЕ; 
ზ.გ)Проектирование И Монтаж Электроустановок Жилых И Общественных Зданий - СП 31-110-2003; 
ზ.დ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) –Основные требования к 

проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101; 
ზ.ე) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) –Внутреннее электрическое 

освещение. Рабочие чертежи - ГОСТ 21.608-84; 
ზ.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) – Силовое электрооборудование. 

Рабочие чертежи - ГОСТ 21.613-88; 
ზ.ზ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) –Изображения условные 

графические электрооборудования и проводок на планах - ГОСТ 21.614-88; 
ზ.თ) სტანდარტი - ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ; 
ზ.ი) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები; 
ზ.კ) ელექტროდანადგარების მუშაობის პრინციპები, მონტაჟის საშუალებები და მათი ტექნიკური 

ექსპლუატაციისადმი წაყენებული მოთხოვნები; 
ზ.ლ) საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 

ინსტრუქციები; 
ზ.მ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
 
 



მუხლი 58. უფროსი სპეციალისტი 
1. უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - ძალიან კარგად ცოდნა; 
 ე.ბ) AutoCAD, ArchiCAD - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) საწარმოო დაწესებულებათა გენერალური გეგმები (СНиП II-89-80); 
ვ.ბ) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) - Правила выполнения рабочей 

документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 
(ГОСТ 21.508-93 (1995)); 

ვ.გ) საპროექტო ობიექტების მიმართ წაყენებული ტექნიკური, მხატვრული, ეკონომიკური, 
ეკოლოგიური და სოციალური მოთხოვნები; 

ვ.დ) სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები; 
ვ.ე) საპროექტოდო კუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 

ინსტრუქციები; 
ვ.ვ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 
ვ.ზ) მშენებლობის ტექნოლოგიები; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 



ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 
2. უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, ინტერნეტი - ძალიან 

კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) - Документация Исполнительная 
Геодезическая Правила Выполнения Гост Р 51872-2002; 

ვ.ბ) Условные Знаки Для Топографических Планов Масштабов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500; 
ვ.გ) გეოდეზიურ ხელსაწყოებთან (GPS, ტაქეომეტრი, ნიველირი, თეოდოლიტი) მუშაობა და 

ხელსაწყოთა ექსპლუატაციის პრინციპები; 
ვ.დ) დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და ინსტრუქციები; 
ვ.ე) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები ტოპო-

გეოდეზიური სამუშაოების მიმართულებით; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
 
 



მუხლი 59. სპეციალისტი 
1. სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Visio, AutoCAD - ძალიან კარგად 
ცოდნა; 

 ე.ბ) ArchiCAD - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და 
ინსტრუქციები; 

ზ.ბ) სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 
მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით; 

ზ.გ) შენობა-ნაგებობების სამშენებლო მუშა ნახაზების შემადგენლობის ინსტრუქცია (СН 460-74); 
ზ.დ) Основные Требования К Проектной И Рабочей Документации (ГОСТ 21.101—97); 

თ) კომპეტენციები: 
თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
 
 



თავიXVI 
სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტი 

 
მუხლი 60. დეპარტამენტის უფროსი-სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერი 
1. დეპარტამენტის უფროსი-სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება 
შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური, ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

 გ.გ) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
 გ.დ) საქართველოს საპატენტო კანონი; 
 გ.ე) საქართველოს კანონი „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“; 
 გ.ვ) საქართველოს კანონი „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“; 

გ.ზ) „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N 84 დადგენილება; 

გ.თ) „გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N 85 დადგენილება; 

გ.ი) „მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების გაცემის 
წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 20 
თებერვლის N 30 დადგენილება; 

გ.კ) “ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო 
სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესისა და საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების 
დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის N 120 დადგენილება; 

გ.ლ) „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ 
საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის N 231 ბრძანებულება; 

გ.მ) „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის N220 ბრძანება; 

გ.ნ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს N672 ბრძანება; 

გ.ო) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებები გრანტების გაცემის 
წესებისა და საგრანტო პროექტების შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ;  

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური და რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 



 ვ.ა) სასურველია მენეჯერული მუშაობის გამოცდილება; 
ვ.ბ) სხვადასხვა ფონდებში საკონკურსო განაცხადების წარდგენის წესები და პირობები; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 61. სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორი 
1. სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

 გ.გ) საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“; 
გ.დ) „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N 84 დადგენილება; 
გ.ე) „გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N 85 დადგენილება; 
გ.ვ) „მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების გაცემის 

წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 20 
თებერვლის N 30 დადგენილება; 

გ.ზ) “ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო 
სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესისა და საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების 
დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის N 120 დადგენილება; 

გ.თ) „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ 
საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის N 231 ბრძანებულება; 

გ.ი) „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის N220 ბრძანება; 

გ.კ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს N672 ბრძანება; 



გ.ლ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებები გრანტების გაცემის 
წესებისა და საგრანტო პროექტების შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ;  

გ.მ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური და რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) სასურველია მუშაობის გამოცდილების ქონა სამეცნიერო პროექტების კოორდინაციის, 
სამეცნიერო სამუშაოების დაგეგმვის სფეროში; 

ვ.ბ) სხვადასხვა ფონდებში საკონკურსო განაცხადების წარდგენის წესები და პირობები; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 62. ბიბლიოთეკარი 
1. ბიბლიოთეკარის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ჰუმანიტარული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
 გ.ა) საქართველოს კანონი „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“; 

გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 



 ვ.ა) სასურველია ბიბლიოთეკარად მუშაობის გამოცდილება; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
თავიXVII 

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 
 
მუხლი 63. დეპარტამენტის უფროსი-მთავარი ინჟინერი 
1. დეპარტამენტის უფროსი-მთავარი ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსი”; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
 გ.ე) სამშენებლო წესების და ნორმების ზოგადი ცოდნა; 

გ.ვ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმოებასთან დაკავშირებული წესების და ნორმების 
ზოგადი ცოდნა; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
 ე.ბ) სასურველია, კომპიუტერული პროგრამის Gubase SX3 ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) სასურველია მთავარი ინჟინრის თანამდებობაზე ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 
მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; 



ვ.ბ) აუცილებელია ადმინისტრაციულ ორგანოში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
ვ.გ) სამეცნიერო ექსპერიმენტების ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტის უნარის ქონა; 
ვ.დ) მუშაობის გამოცდილების ქონა შემდეგ სფეროებში: საბადოთა დამუშავება, ენერგეტიკა, 

სამშენებლო, ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი, გაშვება, გამართვა; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 64. წამყვანი სპეციალისტი 
1. წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
 გ.ე) სამშენებლო წესები და ნორმები; 
 გ.ვ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმოებასთან დაკავშირებული წესები და ნორმები; 
დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
 ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია: გეოლოგი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 



ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 65. მექანიკოსი 
1. მექანიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 

ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინჟინერ-მექანიკოსი; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
 



მუხლი 66. ბურღვის ოსტატი 
1. ბურღვის ოსტატის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
 ა.ბ) სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ბურღვის ოსტატად მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
 გ.ე) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმოებასთან დაკავშირებული წესები და ნორმები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული  ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) სამთო ინჟინერ-გეოლოგი; 
ზ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ზ.ა) მართვის მოქმედი მოწმობა (B კატეგორია); 
თ) კომპეტენციები: 

თ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
თ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
თ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
თ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
თ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
თ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
თ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
თ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
თ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
თ.კ) პროფესიონალიზმი; 
თ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 66. ბურღვის ოსტატის დამხმარე 
1. ბურღვის ოსტატის დამხმარის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი პროფესიული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) საბურღ დანადგართან მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 



გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
 გ.ე) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმოებასთან დაკავშირებული წესები და ნორმები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ვ.ა) მართვის მოქმედი მოწმობა (B კატეგორია); 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 67. საწყობის გამგე 
1. საწყობის გამგეს თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 



ვ.ა) სასურველია მუშაობის გამოცდილების ქონა მასალების აღრიცხვის, დახარისხების, შესყიდვის 
სფეროში; 

ზ) კომპეტენციები: 
ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 68. უფროსი სპეციალისტი 
1. უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ეკონომიკური ან ჰუმანიტარული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
 დ.ბ) ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
ე) კომპიუტერის ცოდნა: 

ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 



ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 
 
მუხლი 69. პროგრამისტი 
1. პროგრამისტის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  
 ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
ბ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
ბ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 ბ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
გ) ენების ცოდნა: 

გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
გ.ბ) ინგლისური ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 
გ.გ) სასურველია რუსული ენის ცოდნა; 

დ) კომპიუტერის ცოდნა: 
დ.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) Lira, Ansys, LsDyna - კარგად ცოდნა; 

ე) სასურველი პროფესია:  
 ე.ა) პროგრამისტი; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 70. ქსელის ადმინისტრატორი 
1. ქსელის ადმინისტრატორის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) უმაღლესი პროფესიული განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) ამ თანამდებობის შესაბამისი მიმართულებით მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 



გ.ბ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 გ.დ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) ინგლისური ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 

ე) კომპიუტერის ცოდნა: 
ე.ა) Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, 

Windows, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა; 
 ე.ბ) AutoCAD - კარგად ცოდნა; 
ვ) სასურველი პროფესია:  
 ვ.ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 
ზ) კომპეტენციები: 

ზ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ზ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ზ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ზ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ზ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ზ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ზ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ზ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ზ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ზ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ზ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 71. უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი 
1. უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინრის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
ბ.ბ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებით მუშაობის გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
 გ.ა) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 

გ.ბ) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.გ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 
გ.დ) სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება; 

დ) ენების ცოდნა: 
დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ.ბ) რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 

ე) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 



ე.ა) აუცილებელია „ელექტრომოწყობილობების დაყენების წესების (ПУЭ)“ და „საშახტო და 
საკარიერე ელექტრომოწყობილობების ნაპერწკალსაფრთხო შესრულების და დამზადების წესების 
(ПИВРЭ)“ ძირითადი მოთხოვნების ცოდნა; 

ვ) კომპეტენციები: 
ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი.) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 72. ზეინკალი 
1. ზეინკლის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) აუცილებელია ამ თანამდებობისთვის განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ბ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ე.ა) საინჟინრო ნახაზების/პროექტების წაკითხვის უნარის ქონა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 



მუხლი 73. სანტექნიკოსი 
1. სანტექნიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) სასურველია სანტექნიკოსად მუშაობის გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ბ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპეტენციები: 

ე.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ე.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ე.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ე.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ე.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ე.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ე.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ე.თ) შრომისმოყვარეობა; 
ე.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ე.კ) პროფესიონალიზმი; 
ე.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 74. ხარატი 
1. ხარატის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) აუცილებელია ხარატად მუშაობის გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
 გ.ბ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 

ე.ა) საინჟინრო ნახაზების/პროექტების წაკითხვის უნარის ქონა; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 



ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 75. ენერგეტიკოსი 
1. ენერგეტიკოსის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
ბ.ბ) აუცილებელია ენერგეტიკოსად მუშაობის გამოცდილება; 

გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 
გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 

 გ.ბ) უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები; 
დ) ენების ცოდნა: 

დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) სასურველი პროფესია:  
 ე.ა) ენერგეტიკოსი; 
ვ) კომპეტენციები: 

ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
ვ.დ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
ვ.ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ზ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ი) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.კ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ლ) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 76. მძღოლი 
1. მძღოლის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მძღოლად მუშაობის გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 



გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

დ) ენების ცოდნა: 
დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
ე.ა) მართვის მოქმედი მოწმობა (B კატეგორია); 
ე.ბ) ავტომანქანის მართვის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება; 

ვ) კომპეტენციები: 
ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ე) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.ვ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ზ) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.თ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ი) პროდუქტიულობა. 

 
მუხლი 77. მძღოლი-კურიერი 
1. მძღოლი-კურიერის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მძღოლად მუშაობის გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

დ) ენების ცოდნა: 
დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 

ე) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: 
ე.ა) მართვის მოქმედი მოწმობა (B კატეგორია); 
ე.ბ) ავტომანქანის მართვის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება; 

ვ) კომპეტენციები: 
ვ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ვ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ვ.გ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ვ.დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ვ.ე) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ვ.ვ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
ვ.ზ) კომუნიკაბელურობა; 
ვ.თ) პროფესიონალიზმი; 
ვ.ი) პროდუქტიულობა. 



 
მუხლი 78. მეეზოვე-დამლაგებელი 
1. მეეზოვე-დამლაგებლის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 

ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
გ) ენების ცოდნა: 

გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ) კომპეტენციები: 

დ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
დ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
დ.გ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
დ.დ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
დ.ე) შრომისმოყვარეობა;  
დ.ვ) კომუნიკაბელურობა; 
დ.ზ) პროფესიონალიზმი; 
დ.თ) პროდუქტიულობა. 

2. მეეზოვე-დამლაგებლის  თანამდებობის დასაკავებლად უპირატესობად ჩაითვლება:  
ა) დამლაგებლად მუშაობის გამოცდილება; 
 
მუხლი 79. დამლაგებელი 
1. დამლაგებლის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

ბ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ) ენების ცოდნა: 

გ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
დ) კომპეტენციები: 

დ.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
დ.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
დ.გ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
დ.დ) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
დ.ე) შრომისმოყვარეობა;  
დ.ვ) კომუნიკაბელურობა; 
დ.ზ) პროფესიონალიზმი; 
დ.თ) პროდუქტიულობა. 

2. დამლაგებლის  თანამდებობის დასაკავებლად უპირატესობად ჩაითვლება:  
ა) დამლაგებლად მუშაობის გამოცდილება; 
 



მუხლი 80. დარაჯი 
1. დარაჯის თანამდებობის დასაკავებლად დგინდება შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
ა) განათლება:  

ა.ა) საშუალო განათლება; 
ბ) სამუშაო გამოცდილება: 
 ბ.ა) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
 ბ.ბ) დაცვის სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
გ) კანონმდებლობის ცოდნა: 

გ.ა) „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა; 
გ.ბ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

დ) ენების ცოდნა: 
 დ.ა) ქართული ენის კარგად ცოდნა; 
ე) კომპეტენციები: 

ე.ა) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
ე.ბ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
ე.გ) გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 
ე.დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 
ე.ე) სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 
ე.ვ) შრომისმოყვარეობა; 
ე.ზ) კომუნიკაბელურობა; 
ე.თ) პროფესიონალიზმი; 
ე.ი) პროდუქტიულობა. 
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