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1. გავრცელების სფერო 
1. არსებული დებულება წარმოადგენს შპს ბუსსს ანრის არქივის დებულებას, განსაზღვრავს 

საქმიანობის მიმართულებას, ფუნქციებს, ამოცანებს სა საქმეთა არქივაციის პროცესს. 

2. დებულება ვრცელდება შპს ბუსსს ანრის არქივის სამსახურის თანამშრომელზე  და წარმოადგენს  

ნორმატიულ დოკუმენტს. 

3. დებულების აღრიცხული ეგზემპლიარი ინახება ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის 

სამსახურში (როგორც ელექტრონული ასვე მყარი ვერსია), ელექტრონული ვერსია 

განთავსებული და ხელმისაწვდომია სასწავლებლის შიდა ქსელში და ვებგვერდზე.  

4. არსებული დებულების დასაგზავნი ეგზემპლიარების მომზადება და დაგზავნა ხდება შპს ბუსსს 

ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. 
 

2. ნორმატიული მითითებები 
2.1 არსებული დებულების მომზადებისას გათვალისწინებულია შემდეგი ნორმატიული 

დოკუმენტის მოთხოვნები: 

1. სს ISO 9001:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. მოთხოვნები; 

2. სს ISO 9000:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. ძირითადი დებულებები და 

ლექსიკონი; 

3. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  N 72 2010 წლის 31 მარტი ქ.თბილისი 

«დაწესებულებების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი 

დოკუმენტების ნუსხის (მათი შენახვის ვადების მითითებით)»  დამტკიცების შესახებ, 

მასში შეტანილი ცვლილებით ბრძანება №147 2012 წლის 22 აგვისტო; 

4. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება „დაწესებულებებში არქივების მუშაობის“ 

შესახებ № 174  2007 წლის 15 იანვარი; 

5. საქართველოს საარქივო სახელწიფო დეპარტამენტის ბრძანება „საუწყებო არქივებში 

დოკუმენტების შემფასებელი ექსპერტების, საქმეთა კრებსითი აღწერების შედგენისა და 

გაფორმების“ წესების შესახებ.  №81 2008 წლის 22 დეკემბერი; 

6. ნდ №2-010101 შპს ბუსსს ანრის წესდება; 

7. ნდ N2-020101 – შპს ბუსსს ანრის ხარისხის სახელმძღვანელო; 

8. ნდ 2-0201-02-  დოკუმენტებისა და მონაცემების მართვის, დოკუმენტალური 

უზრუნველყოფის პროცესის პროცედურა; 
 

3.ტერმინები, განმარტებები, შემოკლებები 
წინამდებარე პროცედურაში გამოყენებულია ტერმინები, განმარტებები და შემოკლებები, 

რომლებიც მოყვანილია ხარისხის სახელმძღვანელოში და აგრეთვე ნორმატიულ დოკუმენტებში, 

რომელთა საფუძველზეც შემუშავებულია პროცედურა.  
 

4. ზოგადი დებულება 
1) შპს ბუსსს  ანრის არქივი წარმოადგენს სასწავლებლის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, 

რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს და საერთაშორისო, ბუსსს ანრის 

პროცედურებისა და დებულებების, წინამდებარე დებულების შესაბამისად. 

2) არქივს  ხელმძღვანელობს  არქივარიუსი  და  საქმიანობას  წარმართავს  არსებული  

დებულების შესაბამისად; 

3) დებულება განსაზღვრავს არქივის ფუნქციებსა და საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს. 

 

5. არქივის ამოცანები და ფუნქციები 
1) არქივის ძირითადი ამოცანებია:  
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ა) დოკუმენტების დაკომპლექტება; 

ბ) არქივში დაცული დოკუმენტების აღრიცხვა, დაცვის უზრუნველყოფა და საჭიროების 

შემთხვევაში გამოყენება.  

2) აღნიშნული ამოცანების გადასაწყვეტად არქივი ახორციელებს შემდეგ ფუნქციებს: 

ა)   სასწავლებელში საქმისწარმოების დამთავრების შემდეგ იღებს მოწესრიგებულ 

დოკუმენტებს საქმისწარმოების ერთიანი წესის მოთხოვნათა შესაბამისად და აღრიცხავს 

მიღებულ საქმეებს და უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხო დაცვას. 

 

6. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1) არქივარიუსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს შპს ბუსსს ანრის გენერალური 

დირექტორი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი პირი; 

2) არქივარიუსი ანგარიშვალდებულია შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის წინაშე; 

3) არქივარიუსი 

უზრუნველყოფს: 

ა)  შპს ბუსსს ანრიში საქმისწარმოების ერთიანი წესის, წინამდებარე საქმეთა არქივაციის 

პროცესის საფუძველზე დოკუმენტაციის დაკომპლექტებას; 

ბ)  აღრიცხავს არქივში დაცულ დოკუმენტაციას და უზრუნველყოფს მის დაცვას; 

გ)  მოიძიებს და გადასცემს არქივში დაცულ დოკუმენტაციას შპს ბუსსს  ანრის 

სტრუქტურულ ერთეულებს. 

დ) ახორციელებს: 

 არქივის საცავში არსებული მუდმივად და ხანგრძლივად შესანახი 

დოკუმენტაციის დამუშავებას; 

 არქივსა და შპს ბუსსს ანრის სხვა განყოფილებებს შორის დოკუმენტბრუნვის 

უზრუნველყოფას 
 

7. საექსპერტო კომისია 
7.1 ძირითადი დებულებები 

1) შპს ბუსსს ანრის საარქივო დოკუმენტების ღირებულების შემფასებელი ექსპერტიზის 

სამუშაოთა ორგანიზებულად ჩატარებისა და მათი საუწყებო არქივში გადასაცემად 

მომზადების მიზნით იქმნება საექსპერტო კომისია 

2) საექსპერტო კომისია არის სათათბირო ორგანო. მისი გადაწყვეტილება ძალაში შედის შპს 

ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის დამტკიცების შედეგად. 

3)  საექსპერტო კომისიის შემადგენლობა მტკიცდება შპს ბუსსს ანრის გენერალური 

დირექტორის ბრძანებით. კომისიაში უნდა შედიოდნენ კვალიფიციური სპეციალისტები 

ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მუშაკის თავმჯდომარეობით. კომისიის შემადგენლობაში 

როგორც წესი აუცილებლად უნდა შედიოდნენ საქმისმწარმოებელი და საუწყებო  არქივის  

თანამშრომელი  ან  არქივზე პასუხისმგებელი  პირი. 

4) საექსპერტო კომისია თავის მუშაობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით 

,,ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ“, საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის N174 ბრძანებით დამტკიცებული ,,დაწესებულებათა 

არქივების მუშაობის წესებით“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს რეკომენდაციებით, მითითებებით, 
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ტიპობრივი და საუწყებო დოკუმენტების ნუსხებით და წინამდებარე საექსპერტო კომისიის 

დებულებით. 

7.2 საექსპერტო კომისიის ფუნქციები 

1) საექსპერტო კომისია არქივთან ერთად 5 წელიწადში ერთელ აწარმოებს შპს ბუსსს ანრის 

დოკუმენტების შერჩევას შემდგომი შესანახად და/ან გასანადგურებლად გამოსაყოფად. 

კომისიის მიერ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საქმისწარმოების პროცესში იმ 

დოკუმენტების გამოყოფას და შერჩევას, დოკუმენტების ღირებულების ექსპერტიზის 

ნიშნით სშკ-ზე (საექსპერტო შემმოწმებელი კომისია) დამტკიცებას. 

2) საექსპერტო კომისია: 

ა)  განიხილავს მუდმივად შესანახი საქმეების ანაწერებს, აგრეთვე პირადი 

შემადგენლობისა და ხანგრძლივად შესანახი საქმეების ანაწერებს, გამოაქვს 

გადაწყვეტილება საარქივო დოკუმენტების მოწონების და სშკ-ზე დასამტკიცებლად 

წარდგენის შესახებ; 

ბ)  განიხილავს აქტებს იმ საქმეთა გასანადგურებლად გამოყოფისათვის, რომელთაც 

გაუვიდათ შენახვის ვადა და  არ  ექვემდებარებიან  სახელმწიფო არქივში გადაცემას; 

გ) ღებულობს მონაწილეობას დოკუმენტების ნუსხის მომზადებასა და განხილვაში, 

საქმეთა სანიმუშო ნომენკლატურის შედგენაში, დოკუმენტების ღირებულების, 

ექსპერტიზის, მათი შემდგომი შენახვისა და გამოყენების   საქმეში; 

დ)  უწევს კონსულტაციას და მეთოდურ დახმარებას სასწავლებლის თანამშრომლებს 

საქმისწარმოებისა და საარქივო დოკუმენტების მოწესრიგების საკითხებში.  

7.3 საექსპერტო კომისიის უფლებები 

1) საექსპერტო კომისიას უფლება აქვს: 

ა)   დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად მითითება მისცეს   სასწავლებლის  

ადმინისტრაციას და საქმისწარმოებაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელს 

დოკუმენტაციის შენახვის, განადგურების, მოწესრიგების საკითხების შესახებ; 

ბ)   მოითხოვოს სასწავლებლის თანამშრომლებისაგან იმ დანაკლისი საქმეების მოძიება, 

საქმეების დაკარგვის შემთხვევაში მოითხოვოს წერილობითი განმარტების 

წარმოდგენა დოკუმენტების დაკარგვის მიზეზების დასადგენად;   

გ)   გამოითხოვოს თანამშრომლებიდან ცნობები და დასკვნები, რომლებიც აუცილებელია 

დოკუმენტების ღირებულებისა და მათი შენახვის ვადების განსაზღვრისათვის; 

დ) თავის სხდომაზე მოისმინოს საქმისმწარმოებლის ინფორმაციები დოკუმენტების 

გაფორმების, მუდმივად და ხანგრძლივად შესანახი პირადი შემადგენლობის საქმეთა 

აღწერების   შესახებ; 

ე)   ექსპერტთა სახით მოიწვიოს მისი სისტემის დაწესებულების სპეციალისტები და 

საჭიროების შემთხვევაში საარქივო ორგანოების წარმომადგენლები; 

ვ)   მიაწოდოს ინფორმაცია  ხელმძღვანელობას საექსპერტო კომისიის მუშაობის შესახებ.  

 

7.4 საექსპერტო   კომისიის   მუშაობის   ორგანიზაცია 

1) შპს ბუსსს ანრის საექსპერტო კომისია მუშაობს საარქივო სამმართველოს საექსპერტო 

შემმოწმებელ კომისიასთან მჭიდრო კონტაქტში და ღებულობს  მისგან  საჭირო  

ორგანიზაციულ-მეთოდურ  მითითებებს. 

2) საექსპერტო კომისიის შემადგენლობაში შემავალი საკითხები განიხილება შპს ბუსსს ანრის 

სენატის სხდომაზე, რომელიც ტარდება საჭიროების შემთხვევაში. 
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3) შესაბამისი საარქივო დაწესებულების მიერ აუცილებელ დამტკიცებას ექვემდებარება: 

საექსპერტო კომისიის გადაწყვეტილებები მუდმივად და ხანგრძლივად (10 წელზე მეტხანს) 

შესანახ საქმეთა აღწერების მოწონების შესახებ; წინადადებები მოქმედ ნუსხებსა და საქმეთა 

სანიმუშო ნომენკლატურებში გაუთვალისწინებელი დოკუმენტების შენახვის ვადების 

დადგენის შესახებ. 

4) საექსპერტო კომისიის საქმისწარმოება და მისი დოკუმენტების შენახვა ევალება კომისიის 

მდივანს. 

8. არქივარიუსის პასუხისმგებლობა, მოვალეობა, უფლებები  
1) შპს ბუსსს ანრის ქვედანაყოფებიდან მიიღოს არქივში გადასაცემი საქმეები და დოკუმენტები 

საქმეთა ნომენკლატურის მიხედვით; 

2) გააფორმოს საქმეთა მიღების დროს შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტები; 

3) გადაამოწმოს არქივში მიღებული ყველა საქმე და დოკუმენტი; 

4) მუშაობის პროცესში დაიცვას ხარისხის მართვის სისტემის მოთხოვნები; 

5) უზრუნველყოს არქივის დოკუმენტების აღრიცხვა, დამუშავება და შენახვა საქმეთა არქივაციის 

პროცესის პროცედურის შესაბამისად ნდ  №2-010132 „არქივის დებულება“; 

6) არქივიდან გასცეს საქმეები მხოლოდ დადგენილი წესის მიხედვით რაც განსაზღვრულია  ნდ  №2-

010132 დებულებაში „არქივის დებულება“; 

7) ერკვეოდეს საქმეთა შენახვის ვადებში და მათი ამოწურვის შემთხვევაში იმოქმედოს შესაბამისად; 

8) განიხილოს და ამომწურავი პასუხი გასცეს ყველა პრეტენზიას რომელიც მოსულია არქივის 

სახელზე; 

9) უზრუნველყოს ვადაგასული დოკუმენტების განადგურება, მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად. 
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N 2-010201/14 
 

9. საქმეთა არქივაციის პროცესი 
9.1 პროცესის დახასიათება 

 

პროცესი: შპს ბუსსს ანრის  საქმეთა არქივაციის პროცესის პროცედურა 

პასუხისმგებელი: შპს ბუსსს ანრის არქივის უფროსი ან არქივარიუსი 

შემსრულებელი: შპს ბუსსს ანრის საექსპერტო კომისია, ხმს მენეჯერი, 

კომპეტენტური პერსონალი 

შემოსული  მონაცემები: საქმეთა ნომენკლატურა, შპს ბუსსს ანრის  განყოფილებების 

საქმეთა ჩამონათვალი (ამონაწერი ნომენკლატურიდან), შპს ბუსსს 

ანრის  ნომენკლატურაში არ შესული საქმეების ჩამონათვალი, 

საქმეტა დოკუმენტების აღღიცხვის ფურცელი, საქმეთა შემოწმების 

აქტები 

გასული  მონაცემები: შპს ბუსსს ანრის განყოფილებების საქმეები, საქმეთა 

დოკუმენტების აღწერის ფურცელი, საქმეთა განადგურების აქტები 

შედეგიანობის კრიტერიუმები: ანგარიშის დოკუმენტების მართვა და შესაბამისობა მიზნებსა და 

პოლიტიკასთან   

მეთოდები: შიდა ნორმატიული დოკუმენტები;  

საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის ბრძანებულება 

№414 „საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ დამტკიცების და 

ამოქმედების შესახებ; 
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არქივაციის წესები   
 

9.2 ძირითადი დებულება 
1) შპს ბუსსს ანრიში საქმეთა შესანახად შექმნილია არქივი.  

2) შპს ბუსსს ანრის არქივში გადაცემული საქმეების შენახვის ვადები მითითებულია შპს ბუსსს 

ანრის საქმეთა ნომენკლატურაში.  

3) შპს ბუსსს ანრის არქივის მთავარი ამოცანაა: 

 არქივის დაკომპლექტება შპს ბუსსს ანრის  საქმეთა ნომენკლატურაში შემავალი საქმეებით 

 საქმეების შენახვის, აღრიცხვის, დამუშავების ხარისხის უზრუნველყოფა და 

საჭიროებისამებრ ცენტრალურ არქივში გადაცემა  

4)  შპს ბუსსს ანრის არქივს თავისი მიზნების შესასრულებლად აქვს უფლება:  

 გასცეს განკარგულებას  შპს ბუსსს ანრის  განყოფილებებს საქმეტა დადგენილი 

თანმიმდევრობით მომზადებაზე არქივში ჩასაბარებლად. 

5)  შპს ბუსსს  ანრის არქივში საქმეები ინახება მოკლევადით (5-10 წლით), გრძელი ვადით (75 

წელი) და მუდმივად. 
 

9.3 შპს ბუსსს ანრიში დოკუმენტების განადგურების თანმიმდევრობა 

1) დოკუმენტების გასანადგურებლად გენერალური დირექტორის ბრძანებით ინიშნება 

საექსპერტო კომისია. 

2) საექსპერტო კომისია ამოწმებს არქივში არსებულ გასანადგურებელ დოკუმენტაციას. 

შემოწმების შედეგების მიხედვით საექსპერტო კომისია ადგენს გასანადგურებელი 

დოკუმენტების აქტს (იხ.ნიმუში დანართი 1). 

3) არქივში არსებული დოკუმენტების (საქმეების) გადახედვა (შემოწმება) მათი მოქმედების 

ვადის გასვლასთან დაკავშირებით თუ გასანადგურებელი აქტის შესადგენად ხდება 5 

წელიწადში ერთხელ საექსპერტო კომისიის მიერ.  

4) საქმეთა გაფორმება და აღწერა ხორციელდება დადგენილი წესების შესაბამისად. 

ამავდროულად  ხდება დროებით შესანახი დოკუმენტების აღრიცხვაც.     

5) არქივარიუსის მიერ შედგენილი აქტები და დოკუმენტების აღრიცხვა განიხილება სენატის 

სხდომაზე, სადაც ასევე განიხილება საექსპერტო კომისიის დანიშვნის საკითხი და ინიშნება 

გენერალური დირექტორის განკარგულებით.   

6) საექსპერტო კომისია განიხილავს არქივარიუსის მიერ გასანადგურებლად წარმოდგენილი 

შესანახი თუ ვადაგასული დოკუმენტების აქტს, ახდენს განადგურებას და ადგენს შესაბამის 

აქტს განადგურების შესახებ. ხოლო სხვა დოკუმენტები (საქმეები), რომელთა შენახვის ვადა 

ხანგრძლივია ან მუდმივი, ინახება სასწავლებლის არქივში ან საჭირეობისამებრ 

გადაიგზავნება ცენტრალურ არქივში. ამ შემთხვევაშის საექსპერტო კომისია ადგენს აქტს 

სადაც მიუთუთებს თუ რამდენი წლით და სად შეინახება ასეთი დოკუმენტაცია (საქმეები). 

7) არქივში შენახული საქმეების განადგურება და გადახარისხება ასევე ხდება ცენტრალური 

არქივიდან ექსპერტების მოწვევით.  
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9.4 დოკუმენტაციის (საქმეთა) მომზადება შპს ბუსსს ანრის არქივში გადასაცემად   
1) განყოფილებაში არსებული დოკუმენტების არქივში გადაცემა ხდება განყოფილების უფროსის ან 

საქმეთამწარმოებლის და არქივარიუსის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. 

2) საქმეების არქივში მირღება-ჩაბარების აქტები რეგისტრირდება შესაბამის წიგნში (იხ. დანართი 2) 

3) განყოფილების უფროსი, ან საქმეთამწარმოებელი ყოველწლიურად ახდენს დოკუმენტაციის 

(საქმეების) გადამოწმებას და საჭირეობის შემთხვევაში ვადაგასულ დოკუმენტაციას გადასცემს 

არქივში. გადაცემული დოკუმენტების საფუძველზე არქივარიუსი ადგენს მიღება-ჩაბარების აქტს, 

სადაც კომისიი წევრებად აღინიშნება სხვა თანამშრომლები, ვინც ღებულობს მონაწილეობას 

დოკუმენტაციის არქივში გადაცემის პროცესში. შედგენილ მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს, 

როგორც დოკუმენტაციის ჩამბარებელი და მიმღები პირები, ასევე კომისიის სხვა წევრებიც. 

მიღება-ჩაბარების აქტს ამტკიცებს გენერალური დირექტორი. 

4) შენახვის ვადების მიხედვით ხორციელდება დოკუმენტაციის (საქმეთა) სრული ან ნაწილობრივი 

გაფორმება. 

5) დოკუმენტაციის (საქმეთა) სრული გაფორმება გულისხმობს დოკუმენტაციის (საქმეთა) შეკერვას 

ან გადაერთებას: 

- დოკუმენტში (საქმეში) ფურცლების დანომრვას 

- დოკუმენტზე (საქმეზე) დასამოწმებელი წარწერის გაკეთებას (იხ. დანართი 3) 

- დოკუმენტის (საქმის) შეკვრა და შესაბამისი წარწერა (იხ. დანართი 4) 

6) ნაწილობრივ გაფორმებას ექვემდებარება დროებით (5-10 წლით) შესანახი დოკუმენტაცია 

(საქმეები) 

7) არქივში შესანახი დოკუმენტების დამუშავების პროცესი: 

1. დოკუმენტები, რომლების შეადგენს ერთ საქმეს იხვრიტება 4 ადგილას და გარედან 

უკეთდება მუყაოს ყდა.  

2. თუ საქმეში ინახება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი (დიპლომი, ატესტატი, 

სერტიფიკატი და .ა.შ.), ის ინახება კონვერტში და ასე ჩაიკვრება საქმეში. 

3. ყველა საქმის ბოლოს იკვრება სუფთა ბლანკი დამამოწმებელი ჩანაწერების გასაკეთებლად, 

ხოლო საქმის დასაწყისში ჩაიკვრება საქმის აღწერის ფურცელი (ფურცლები)(იხ. დანართი 5).  

4. ინომრება საქმის ყოველი ფურცელი. ნუმერაცია აღინიშნება შავი გრაფიკული ფანქრით ან 

ნომერატორით. მელნის ან ფერადი ფანქრის გამოყენება დაუშვებელია. 

5. ნუმერაციის შემდეგ კეთდება დამამოწმებელი ჩანაწერი რომელსაც აკეთებს დამმოწმებელი 

პირი, ასევე დამმოწმებელი პირი მიუთითებს თავის თანამდებობას, თარიღს და აწერს ხელს. 

8) შემდეგი პროცესი: 

1. საქმეში დოკუმენტების აღრიცხვის ფურცელის ჩაკვრა 

2. საქმის ყდის გაფორმება, შენახვის ვადის მითითებით: დროებითი თუ მუდმივი 

3. საქმის დათარიღება 

9) საქმეთა ზემოაღნისნული მოწესრიგების პროცესის შემდეგ აღირიცხება შეკრული საქმეები, 

კერძოდ რომელ საქმეში რა დოკუმენტი, რამდენი ტომი და ა.შ. ინახება. ასეთი აღრიცხვა ეხმარება 

არქივარიუსს საჭირო საქმის, საჭირო დოკუმენტის მოძიებაში.  

10) შპს ბუსსს ანრიში სტრუქტურული დანაყოფების საქმეთა აღრიცხვა ხდება დადგენილი ფორმით 

და გადაიცემა არქივში 1-5 წლის შემდეგ.    

11) არქივში საქმეთა ჩაბარებისას მიმდინარეობს მათი შემოწმება: 

- აღრიცხვის ფურცლის მიხედვით ხდება საქმეში დოკუმენტების რაოდენობისა და მათში 

ფურცლების თანმიმდევრობისა და რაოდენობის შემოწმება, კერძოდ: საქმის სათაურის 

შესაბამისობა მასში ჩაკრულ დოკუმენტაციასთან;  

- დოკუმენტების გაფორმებისა და დაჯგუფების მართებულობა; 

- საქმის შეკვრის ხარისხი; 
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- საქმის ფურცლების ნუმერაციის მართებულობა; 

- საჭირეობისამებრ დოკუმენტში დამატებითი აღრიცხვის ფურცელის და მისი 

თანმიმდევორაბა; 

- საქმის ყდის შევსების მართებულობა; 

- დამამოწმებელი წარწერის არსებობა და მისი მართებულობა; 

12) რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, ისინი აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას არქივში 

მოხვედრამდე. 

13) თითოეული განყოფილების (ქვედანაყოფის) საქმეთა აღრიცხვის შესახებ აღწერითი თემა უნდა 

შეიცავდეს: 

- საქმის (ტომის, ნაწილის) რიგით ნომერს 

- საქმის (ტომის, ნაწილის) ინდექსის ნომერს 

- საქმის (ტომის, ნაწილის) სათაურს, სრულ სათაურს, რომელიც მითითებულია შესაბამის 

საქმეზე 

- საქმის (ტომის, ნაწილის) თარიღს 

- საქმის (ტომის, ნაწილის) ფურცლების რაოდენობას 

- საქმის (ტომის, ნაწილის) შენახვის ვადას    

14) სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმეთა ჩამონათვალის შედგენისას აუცილებელია შემდეგი 

მოთხოვნების შესრულება: 

- ყოველი საქმე ჩამონათვალის ფურცელში შეიტანება რიგითი ნომრით; აღინიშნება 

ტომების არსებობაც;  

- თუ რამოდენიმე საქმეს აქვს ერთაირი სახელწოდება, სრული დასახელება იწერება 

ერთხელ, ხოლო შემდეგ შეიძლება დაიწეროს სიტყვა „ისეთივე“ ან გაკეთდეს აღნიშვნა:  

                                                                          II--------II 

- შენიშვნის სვეტი გამოუყენება საქმესთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის ასაღნიშნად, მაგალითად: საქმის მდგომარეობის თავისებურება, საქმის 

რომელიმე განყოფილებაზე გადაცემა და ა.შ.    

15) ჩამონათვალის ქვეშ აღინიშნება საქმეების რაოდენობა, მაგ.: 1-დან 30-ის ჩათვლით და 

აღნიშვნა რაიმე ცვლილებების შეტანის შესახებ.    

16) განყოფილების (ქვედანაყოფის) საქმეთა ჩამონათვალის ფურცელს ხელს აწერს შემდგენელი 

პირი ან განყოფილების უფროსი. ჩამონათვალი დამტკიცებამდე უნდა განიხილოს საექსპერტო 

კომისიამ.  

17) ჩამონათვალი კეთდება ორ ეგზემპლიარად: ერთი საქმეებთან ერთად გადაიცემა არქივში და 

მეორე რჩება განყოფილებაში (ქვედანაყოფში). 

9.5 არქივში საქმეთა გადაცემის თანმიმდევრობა  
1) შპს ბუსსს ანრის არქივში შესანახად გადაიცემა  მუდმივი, ხანგრძლივი, მოკლე ვადის მქონე 

(დროებითი)და პირადი შემადგენლობის საქმეები. 

2) მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ ხდება საქმეების გადაცემა არქივში შესაბამისი მიღებ-

ჩაბარების აქტისა და თანდართული საქმეების ჩამონათვალის ერთად.    

3) მოკლე ვადის მქონე (დროებითი) (5-10 წელი)დოკუმენტაცია ( საქმეები) საჭირეობის 

შემთხვევაში შეიძლება ინახებოდეს განყოფილებაში არქივის დოკუმენტების ტექნიკურ 

დამუშავებამდე. 
 

9.6 შპს ბუსსს ანრის არქივიდან საქმის გაცემის წესი 
1) შპს ბუსსს ანრის არქივიდან საქმე გაიცემა: 
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- დროებითი სარგებლობისთვის (გამოსაყენებლად) (თანამშრომლებს თუ საჭიროებისამებრ 

სხვა ორგანიზაციებს, სასამართლო და საგამოძიებო ორგანოებს და სხვ.)  

- დოკუმენტებთან არქივის სამუშაოების ჩასატარებლად 

- დოკუმენტების სპეციალური დამუშავებისათვის მათი შენახვის უსაფრთხოების მიზნით 

- არქივის სამუშაო ოთახში სარემონტო თუ სხვა სახის სამუშაოების ჩასატარებლად  

2) არქივიდან საქმეები გაიცემა გრაკვეული დროით: 

- შპს ბუსსს ანრის თანამშრომლებისათვის არა უმეტეს 10 დღისა  

- სხვა ორგანიზაციისათვის არა უმეტეს 3 თვისა 

3) 8.3 არქივიდან საქმის გაცემა რეგისტრირდება შესაბამის წიგნში (იხ. დანართი 6).  

4) 8.4  შპს ბუსსს ანრის არქივიდან საქმის გაცემა სხვა ორგანიზაციაზე ფორმდება მიღება-ჩაბარების 

აქტით, რომელსაც ამტკიცებს გენერალური დირექტორი.  მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელსაც 

ხელს აწერს სასწავლებლის არქივარიუსი და გამტანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი 

იბეჭდება ორ ეგზემპლიარად: ერთი რჩება სასწავლებლის არქივში და მეორე ეძლევა საქმეთა 

გამტან ორგანიზაციას.  

5) 8.5  სხვა ორგანიზაცის მიერ გატანილი საქმის დაბრუნება აღინიშნება გატანის დროს შედგენილ 

მიღება-ჩაბარების აქტზე და ინახება არქივში სხვა აქტებთან ერთად.  

6) 8.6   შპს ბუსსს ანრის არქივიდან სხვა ორგანიზაციაზე გაცემულ საქმეს უნდა დაერთოს საქმის 

გამოყენების წესი, რომელსაც ადგენს არქივარიუსი და ამტკიცებს გენერალური დირექტორი.  

7) 8.7   შპს ბუსსს ანრის არქივიდან სხვა ორგანიზაციაზე გაცემულ საქმის ნაცვლად იდება საქმის 

ბარათი (იხ. დანართი 7), რომელიც ინახება საქმის ადგილას მის დაბრუნებამდე. გატანილი 

საქმის დაბრუნების შემდეგ ბარათი შეიძლება განადგურდეს. 

 

9.7 შპს ბუსსს ანრის არქივში საქმეთა არსებობის და მდგომარეობის შემოწმება 

1) შპს ბუსსს ანრის არქივში საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმების ძირითად ამოცანას 

წარმოადგენს: 

2) აღრიცხვის ფურცლის შესაბამისად საქმეთა არსებობა არქივში 

3) გადასამუშავებელი და სარესტავრაციო საქმეების გამოვლენა 

4) შპს ბუსსს ანრის არქივში საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმება წარმოადგენს შპს 

ბუსსს ანრის არქივის მუდმივ გეგმიურ სამუშაოს. 

5) მუდმივად შესანახი საქმეების შემოწმება საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის  მიხედვით 

ხდება 5 წელიწადში ერთხელ და აუცილებლად თუ საქმეები გადაიცემა სახელმწიფო არქივში. 

6) დროებითი შესანახი და პირადი შემადგენლობის საქმეების შემოწმება საქმეთა არსებობისა და 

მდგომარეობის  მიხედვით ხდება არა უგვიანეს 10 წელიწადში ერთხელ. 

7) საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის  შემოწმება ხდება ასევე საქმეების (არქივის) სხვა 

შენობაში გადატანის შემთხვევაში; არქივარიუსის ან არქივში საქმეებზე პასუხისმგებელი პირის 

შეცვლისას; უბედური შემთვევისას საქმეთა ევაკუაციის შემდგომ. 

8) საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმების შედეგად დგინდება შემოწმების აქტი (იხ. 

დანართი 8) 

9) ორგანიზაციის რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შემთხვევაში ყოველი შემოწმების შედეგები 

ფორმდება აქტებით. 
 

9.8 შპს ბუსსს ანრის არქივსა და მასში შენახულ საქმეებზე პასუხისმგებელი პირები 
1) არქივში საქმე ინახება საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე და იმყოფება არქივის თანამშრომლის 

მეთვალყურეობის ქვეშ.  

2) დოკუმენტები საქმეში ინახება ისე, რომ: 

- არ მოხდეს დოკუმენტის დაკარგვა ან დაზიანება 
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- იყოს სწრაფად აღსადგენი 

- იყოს ადვილად და სწრაფად მისაგნები 

3) დამთავრებული საქმეები ინახება არქივში მათი შენახვის ვადის გასვლამდე. 

4) არქივში არსებული საქმეების უსაფრთხოებაზე და შენახვაზე პასუხს აგებს არქივის 

თანამშრომელი.  

5) არქივიდან საქმეთა დაკარგვის ალბათობა გამორიცხულია საქმის შემცვლელი ბარათების 

გამოყენების გზით, რომლებიც ინახება მათი საჭიროების ვადამდე. 
 

9.9 საქმეების (დოკუმენტების) შენახვის ვადები და ფონდებად კლასიფიცირება 
1) საქმეები კლასიფიცირდება ფონდებად შენახვის ვადების მიხედვით: 

1. დოკუმენტები მოკლე შენახვის ვადით (1-3-5 წ) მოკლევადიანი შენახვის ფონდი №1 

2. დოკუმენტები ხანგრძლივი შენახვის ვადით (5-15 წლამდე) ხანგრლივვადიანი შენახვის 

ფონდი №2 

3. მუდმივად შესანახი დოკუმენტები - ფონდი №3 

2) საქმეთა შენახვის ვადების დადგენისას გათვალისწინებულია შესაბამისი სტანდარტების 

მოთხოვნები. 

3) იმ დოკუმენტების შენახვის ვადები, რომლებიც არ შედის საქმეთა ნომენკლატურაში, დგინდება 

შესაბამისი განყოფილების უფროსის მიერ (შენახვის ვადა უნდა იყოს არა ნაკლებ 3 წლისა). 
 

9.10  მოთხოვნები გარემო პირობებისადმი 
1) საქმეების შესანახად გამოიყოფა სპეციალური ადგილი (თაროები, კარადა და ა.შ.), რომელიც 

გამორიცხავს დოკუმენტების დაზიანებას.  

2) არქივისთვის გამოიყოფა იზოლირებული ადგილი.  

3) დანადგარებისათვის გამოყოფილია ღია თაროები, ხოლო საჭიროებისამებრ დასაკეტი კარადები 

და სეიფი. 

4) დოკუმენტების შესანახ ადგილებში აუცილებელია ტემპერატურის გათვალისწინება, 

მაქსიმალურად დაბალი ტენიანობა და დაცული უნდა იყოს ჰიგიენური წესები.  

5) არქივის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან მუდმივად ადევნონ თვალყური საქმეების 

მდგომარეობას.  

6) არქივის პერიოდული შემოწმების თანმიმდევრობა დგინდება არსებული პროცედურით. 
 

9.11 დოკუმენტების მოძებნის თანმიმდევრობა 
1) საქმეში შემავალი დოკუმენტის მოძებნა ხორციელდება საქმეთა ნომენკლატურის, საქმეთა 

ჩამონათვალის გამოყენებით.  

2) არქივში დოკუმენტების მოძებნა ხორციელდება სპეციალური ინფორმციული მაძიებლით -

საქმეთ ანაწერებით (იხ. დანართი 9, 10) ან საქმეთა არქივში მიღება-ჩაბარების აქტების 

რეგისტრაციის წიგნის გამოყენებით. 
 

9.12 საქმეთა შემოწმება  
1) შპს ბუსსს ანრიში ყოველწლიურად მიმდინარეობს საქმეთა წარმოების და მატში არსებული 

დოკუმენტების შემოწმება საქმეთა შემოწმების ჩატარების პროცესის პროცედურის შესაბამისად.  

2) შემოწმება ტარდება საქმეთა ნომენკლატურისა და განყოფილებებში საქმეთა ჩამონათვალის 

(ამონაწერი საქმეთა ნომენკლატურიდან) საფუძველზე. 

3) საქმეთა შემოწმების შედეგად დგინდება არქივში გადასაცემი ან გასაუქმებელი დოკუმენტების 

რაოდენობა. 
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10. არქივის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 
შპს ბუსსს ანრის არქივის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება შპს ბუსსს ანრის 

გენერალური დირექტორი ბრძანების საფუძველზე. 
 

11. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 
არსებულ დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საჭიროებისამებრ, 

დადგენილი წესით. 
 

12. შემოწმება და კონტროლი  
1) არსებული დებულების მოთხოვნათა შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ხარისხის 

განვითარების და უზრუნველყოფის განყოფილება. 

2) დებულების შემოწმება ხორციელდება შიდა და გარე აუდიტორების მიერ შემოწმებების დროს. 
 

13. რესურსები 
არსებული პროცედურის მოთხოვნათა შესასრულებლად აუცილებელია შემდეგი რესურსები: 

1. შპს ბუსსს ანრის ნორმატიული დოკუმენტები; 

2. შპს ბუსსს ანრის კვალიფიცირებული პერსონალი; 

3. არქივისთვის საჭირო ტემპერატურისა და სანიტარული ნორმების მქონე ფართი, ოთახი, შენობა; 

4. დოკუმენტების შესანახად საჭირო სათავსოები, თაროები, კარადები და ა.შ. 
 

14. პასუხისმგებლობათა გადანაწილება 
14.1 შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი  

1. ამტკიცებს არსებულ დებულებას და ცვლილებებს მასში 

2. ნიშნავს და ათავისუფლებს არქივის უფროსს / არქივარიუსს 

3. ამტკიცებს არქივის საქმიანოასთან დაკავშირებულ აქტებს და სხვა საჭირო დოკუმენტებს 

14.2 შპს ბუსსს ანრის  ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური 

1. ორგანიზებას   უწევს არსებული დებულების შემუშავებას, მის პერიოდულ შემოწმებას  

და მასში ცვლილებების შეტანას 

2. აკონტროლებს დებულების მოთხოვნების შესრულებას 

3. აწარმოებს პერიოდულ და გეგმოურ შემოწმებას 

14.3 შპს ბუსსს ანრის არქივარიუსი  

1. პასუხს აგებს არქივში მიმდინარე პროცესებზე და მუშაობაზე წინამდებარე დებულების  

მოთხოვნების გათვალისწინებით. 
 

15. ანგარიშის დოკუმენტები 
1. საქმეთა დოკუმენტების აღრიცხვა  

2. არსებული დებულების ყველა დანართის შესაბამმისდ წარმოებული დოკუმენტი 

 

16. კონფიდენციალურობა 
არსებული პროცედურა წარმოადგენს შპს ბუსსს ანრის შიდა ნორმატიულ დოკუმენტს და არ 

ექვემდებარება მესამე მხარისთვის წარდგენას, გარდა აუდიტორებისა შიდა, გარე  და 

ინსპექციური შემოწმების დროს. 
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დანართი 1 

 

გასანადგურებელი დოკუმენტების აქტის ნიმუში 
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დანართი 2 

 

არქივში საქმების ჩაბარების მიღება-ჩაბარების აქტების რეგისტრაციის წიგნი 
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დანართი 3 

 

შეკრულ დოკუმენტზე (საქმეზე) წარწერის ნიმუში 
M 
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დანართი 4 

 

შეკრულ დოკუმენტზე (საქმეზე) წარწერის ნიმუში 
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დანართი 5 

 
 

საქმეში არსებული დოკუმენტების აღწერის ფურცელის ნიმუში 

 
 

მფ–02-№037-08-03.01.12 

 

CFMVT № __________-bc LJREVTYNT,BC FQOTHF 

 
 

რიგითი 
№ 

 

დოკუმენტის დასახელება დოკუმენტის №   თარიღი შენიშვნა 

1 2 3 4 5 
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დანართი 6 
 

არქივიდან საქმის გაცემის რეგისტრაციის წიგნის ნიმუში 
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 დანართი 7 
 

საქმის შემცვლელი ბარათის ფორმა 
 
 
 
შპს ბუსსს ანრი 
 
საქმის შემცვლელი ბარათი 
 
საქმე 
                                                                                    (# და სახელწოდება) 
 
 
ანაწერი 
                                     (# და სახელწოდება) 
 
ფონდი   
                                             (# და სახელწოდება) 
 
 
 
 
გაცემული დროებით სარგებლობაში 
 

#  მოსარგებლის სახელი და გვარი გაცემის თარიღი გაცემის ვადა 

1 2 3 4 
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დანართი 8 

 

საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმების აქტი  
 
______________________                               
  (დაწესებულების დასახელება) 
 
        
 საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის  
შემოწმების აქტი  # 
                                                   
_________________________________________                      
                (შედგენის ადგილი და თარიღი) 
                                                                      
მუდმივად, ხანგრძლივად, დროებით შესანახი საქმე, პირადი შემადგენლობის საქმე 
                                                                       (საჭირო შემოიხაზოს) 
 
ფონდი #____________ 
 
საფუძველი 
_____________________________________________________________________________________ 
                  (გეგმიური შემოწმება, დოკუმენტების გადაადგილება, უბედური შემთხვევა და ა.შ.) 
 
 
შედგენილია საექსპერტო კომისიის მიერ: 
კომისიის თავმჯდომარე 
__________________________________________________________________________ 
                                         (თანამდებობა, სახელი, გვარი) 
 
კომისიის წევრები 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (თანამდებობა, სახელი, გვარი) 
  
შემოწმება ჩატარდა ____________________-დან  _____________________-დე 
 
შემოწმების შედეგად დადგინდა: 
სულ ანაწერის მიხედვით ირიცხება_______________________________________________________ საქმე,                         
(ციფრებით და სიტყვიერათ)  
მათ შორის საარქივო დაწესებულების საექსპერტო შემმოწმებელი კომისიის მიერ დამტკიცებული 

(შეთანხმებული) ანაწერების მიხედვით _______________________________________________________ 

საქმე 

                                                                                                                                  (ციფრებით და სიტყვიერათ)   
  
ადგილზე არ აღმოჩნდა სულ ირიცხება____________________________________________________ საქმე,                         
(ციფრებით და სიტყვიერათ)  
 

                       „ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“ 

 შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი 

                                              

__________________________ა.დიასამიძე 

 „__________“  _________________201  წ.  
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მათ შორის საარქივო დაწესებულების საექსპერტო შემმოწმებელი კომისიის მიერ დამტკიცებული 

(შეთანხმებული) ანაწერების მიხედვით _______________________________________________________ 

საქმე 

                                                                                                                       (ციფრებით და სიტყვიერათ)          
3. სალიტერო ნომრები აქვს: 

ა) ანაწერის შემაჯამებელ ჩანაწერებში აღრიცხული_______________________________________ საქმე                           
(ციფრებით და სიტყვიერათ)        
   ბ) ჩამოუთვლელი, მაგრამ  ანაწერის შემაჯამებელ ჩანაწერებში აღრიცხული________________ საქმე                           
(ციფრებით და სიტყვიერათ)    
 

    დანართი 8-ის გაგრძელება 

4. გამოტოვებული ნომრები: 

ა) ანაწერის შემაჯამებელ ჩანაწერებში 

აღრიცხული___________________________________________საქმე                           
(ციფრებით და სიტყვიერათ)        
   ბ) ჩამოუთვლელი, მაგრამ  ანაწერის შემაჯამებელ ჩანაწერებში აღრიცხული____________________ 

საქმე                           
(ციფრებით და სიტყვიერათ)        
 

5. სხვა ფონდების კუთვნილი, შეცდომით დადებული___________________________________________ 

საქმე                           
(ციფრებით და სიტყვიერათ)        
     

 

6. ადგილზე აღმოჩნდა ამ ფონდის მიხედვით (ანაწერებში შეტანილი)____________________________ 

საქმე                           
                   (ციფრებით და სიტყვიერათ)        
     

7. ნაწერის გარეშე____________________________________________________________________________ 

საქმე                           
(ციფრებით და სიტყვიერათ)        
 

 

8. სულ ამ ფონდის მიხედვით (ანაწერებში შეტანილი და ანაწერების გარეშე) ადგილზე 

არის_______________________    

   __________________________________ საქმე, მათ შორის:  

                                   (ციფრებით და სიტყვიერათ) 
ა) ________________________________________ საქმეს ესაჭირეობა დეზინფექცია;  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)       
       ბ) ________________________________________ საქმეს ესაჭირეობარესტავრაცია;  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)        
გ) ________________________________________ საქმეს ესაჭირეობა აკინძვა და ჩაკვრა;  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)        
დ) ________________________________________ საქმეს ესაჭირეობა ტექსტის აღდგენა;  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)     
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ე) ________________________________________ საქმე გამოუსწორებელი და დაზიანებულია;  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)        
ვ) ________________________________________ საქმეს ესაჭირეობა ტექნიკური დამუშავება;  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)        
ზ) ________________________________________ საქმე გაცემულია დროებით სარგებლობაში  

          (ციფრებით და სიტყვიერათ)        
 

9.  ჩანაწერი (დოკუმენტების მდგომარეობისა და შენახვის პირობების ზოგადი დახასითება. მათი 

მდგომარეობისა და შენახვის პირობების ძირითადი უარყოფითი მოვლენები) 

 

დანართი: საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმების ფურცელი (ფურცლები) 

(#_____________) 

 

შემოწმება ჩაატარა: 

 

__________________________________          _________________________________            

_____________________  __________________  

                      (თანამდებობა)                              (ხელმოწერა)                            (ს.,გვარი)                             

(თარიღი) 
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