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Abstract 

The experience of the contemporary world shows that local government and self-

government bodies are considered the main cornerstone of the state's strength. In the 

developed countries of the world, since the 70s of the 20th century, the foundation was laid 

for the reform of the state system, which is entirely based on the principles of 

decentralization. 

Georgia also became a part of these processes, when, on the basis of ratification 

adopted by the Parliamentary Decree of October 26, 2004, it joined to the European Charter 

of Local Self-Government on April 1, 2005, thereby undertaking to comply with the 

requirements of this Charter, which provide for the recognition of the principle of local 

self-government in domestic law and, if possible, in the Constitution. The obligation 

(Article 2) as well as the powers conferred to local governments must be complete and 

exclusive. It cannot be limited to another central or regional authority, except as provided 

by law (Article 4/4) and other principles. 

In the European Charter, the topic of the conditions of public servants of local self-

government and highly qualified personnel in the exercise of their competences and powers 

by self-government bodies has a special place, in particular, Article 6/2 of the Charter 

provides that “the conditions of service of officials of local self-government bodies should 

allow to employ highly qualified personnel based on merit and competence; In this regard, 

adequate means of training, remuneration and professional promotion must be provided”. 

To achieve the goal, the objective of the state should be to ensure important aspect such as 

motivating public servants, through establishing adequate forms of incentives, improving 

the qualifications, setting up fair forms of promotion and a decent wage system, creating a 

stable environment, creating a sustainable social protection system for them and etc. 

In this respect, great importance is given to the efficiency of local self-governments, 

the effective implementation of activities by civil servants, one of the most important 

strengths of which should be to provide them with strong motivation and incentive 

conditions. 

Hence it is important to study the environment of motivation of public servants in 

municipal bodies, analytical discussion and development of effective recommendations 
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based on observations and implementation of practical activities by legitimate bodies or 

institutions. The existing regulatory and legal framework regarding the motivating 

professional public servants working in local governments, and the decisions made by 

managers, in many cases have a direct impact on the demotivation of officials, the efficiency 

of the civil service and the quality of decisions of local importance. Considering its 

importance, this was identified as the research topic of the presented dissertation. 

The first chapter of the dissertation discusses the content and procedural theories and 

strategies for motivating public servants, the basic principles of human resource 

management. The essence of motivation and its significance is explained. Existing and 

popular theories of public service motivation are considered separately. Opinions of authors 

of theories and recommendations of approaches are also discussed. 

The second chapter of the dissertation examines the legal environment for motivating 

employees of local governments. The doctoral student thoroughly studied international and 

national-local agreements and regulations, including: the European Charter of Local Self-

Government, the Constitution of Georgia, the Law of Georgia “On Public Service”, the Code 

of Local Self-Government Government, the Labor Code of Georgia, the Law of Georgia “On 

Public Institutions” on wages and other applicable regulations. 

 The third chapter of the dissertation presents a study conducted in respect of 

motivation and demotivation of public servants employed in local governments. The target 

audience of the study was represented by all four categories (I, II III and IV) of professional 

public servants and students specializing in public administration. The study uses 

qualitative-quantitative, descriptive, analytical, predictive, theoretical and empirical 

research methods. In total, 442 people were interviewed within the framework of the study, 

including 361 professional public servants of I-IV rank/category from 33 municipalities of 

local self-government and 81 undergraduate and graduate students of the public 

administration program of 4 state universities of Georgia. 

Based on the observation and analysis of the results of these studies, the fourth chapter 

of the work presents the identified problems in the areas of motivation and demotivation 

of professional employees of local governments, and the fifth chapter reveals 18 

recommendations developed by the doctoral student on how to solve these problems and 

cope with existing ones. problems. 
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Based on the findings of the dissertation research and the conclusions drawn from its 

analysis specific recommendations will be presented to Civil Service Bureau. Its results will 

also be presented to public servants and officials of local governments who are political 

decision makers, teachers and students of public administration specialties of universities 

participating in the study, scientists working on these topics and representatives of civil  

society organizations, experts from respective offices of the Ministry of Education. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება  

თანამედროვე მსოფლიოს გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ადგილობრივი 

მმართველობის და თვითმმართველობის ორგანოები სახელმწიფოს ძლიერების 

ძირითად ქვაკუთხედად ითვლებიან. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში მე-20 

საუკუნის 70-იანი წლებიდან საფუძველი ჩაეყარა სახელმწიფო სისტემის რეფორმას, 

რომელიც მთლიანად დეცენტრალიზაციის პრინციპებს ეყრდნობა.  

ამ პროცესებს ნაწილად იქცა საქართველოც, როცა პარლამენტის 2004 წლის 26 

ოქტომბერს დადგენილებით მიღებული რატიფიცირების საფუძველზე, 2005 წლის 

1 აპრილიდან შეუერთდა ადგილობრივი თვითთმართველობის შესახება ევროპულ 

ქარტიას, რითაც აიღო ვალდებულება ამ ქარტიის იმ მოთხოვნათა შესრულებაზე, 

რომლებიც ითვალისწინებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპის შიდა 

კანონმდებლობით და შესაძლებლობის შემთხვევაში, კონსტიტუციით აღიარების 

ვალდებულებას (მუხლი 2), ასევე ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილება უნდა იყოას სრული და 

ექსკლუზიური. იგი არ შეიძლება იქნას შეზღუდული სხვა ცენტრალური ან 

რეგიონალური ორგანოს მიერ, კანონით განსაზღვრული შემთხვევების გარდა 

(მუხლი 4/4)და სხვა პრინციპები. 

ევროპული ქარტიაში განსაკუთრებული როლი აქვს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოხელეთა სამსახურებრივი პირობების საკითხს და 

მაღალკვალიფიციური პერსონალს თვითმმართველობების მიერ მათი 

კომპეტენციებისა და უფლებამოსილებების შესრულება-განხორციელებაში, 

კერძოდ ქარტიის მუხლი 6/2 ხაზს უსვამს, რომ „თვითმმართველობის 

ადგილობრივი ორგანოების მოხელეთა სამსახურის პირობები უნდა იძლეოდნენ 
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იმის საშუალებას, რომ მოხდეს მაღალკვალიფიციური პერსონალის დაქირავება 

დამსახურებისა და კომპეტენტურობის საფუძველზე; ამ მხრივ უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს პროფესიული მომზადების ადეკვატური საშუალებები, ანაზღაურება და 

სამსახურებრივი დაწინაურების საშუალებები“. აღნიშნულის მისაღწევად  

სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს უზრუნველყოს საჯარო მოხელეთა 

მოტივაციისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების უზრუნველყოფა როგორიცაა 

ადეკვატური წახალისების ფორმების დადგენა, მოხელეთა კვალიფიცირება, 

დაწინაურების სამართლიანი ფორმებისა თუ ღირსეული ანაზღაურების სისტემის 

დაწესება, სტაბილური გარემოს შექმნა, მათთვის სოციალური დაცვის მდგრადი 

სისტემის შექმნა და ა.შ.  

აღნიშნული მიმართულებით უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა ქმედითუნარიანობას, საჯარო მოხელეთა მიერ 

საქმიანობის ეფქტიანად წართმართვას, რისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

ძლიერი მხარე უნდა იყოს მათთვის ძლიერი მოტივაციისა და სტიმულირების 

პირობების უზრუნველყოფა.  

სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს მუნიციაპლური ორგანოებში 

საჯარო მოხელეთა მოტივაციის გარემოს შესწავლა, ანალიტიკური განხილვა და 

დაკვირვებების საფუძველზე ქმედითი რეკომენდაციების შემუშავება და 

ლეგიტიმირებული ორგანოებისა თუ დაწესებულებების მიერ პრაქტიკული 

საქმიანობის განხორციელება. ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში 

დასაქმებულ პროფესიულ საჯარო მოხელთა მოტივაციის მიმართულებით 

არსებულ სამართლებრივი- ნორმატიული საკანონმდებლო გარემო და მენეჯერების 

მიერ ხშირ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირ აისახება 

მოხელეთა დემოტივირებაზე, საჯარო სამსახურის საქმიანობის ეფექტიანობაზე და 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტილებების ხარისხზე. თავისი 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე აღნიშნული საკითხი წარმოდგენილი სადისერ-

ტაციო ნაშრომის საკვლევ პრობლემად განისაზღვრა. 

საკვლევი პრობლემა 

ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ პროფესიულ 

საჯარო მოხელთა მოტივაციის მიმართულებით არსებულ სამართლებრივი- 

ნორმატიული საკანონმდებლო გარემო და მენეჯერების მიერ ხშირ შემთხვევაში 
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მიღებული გადაწყვეტყილებები პირდაპირ აისახება მოხელეთა დემოტივირებაზე, 

საჯარო სამსახურის საქმიანობის ეფექტიანობაზე და ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხების გადაწყვეტილებების ხარისხზე.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

ნაშრომის კვლევის და ამოცანას წარმოადგენს: საჯარო სექტორში 

დასაქმებულების მოტივაციისა და დემოტივაციის ფაქტორების განსაზღვრა: 

 აქვთ თუ არა ჯანსაღი გარემო სამსახურში?  

 ეძლევათ თუ არა განვითარების შესაძლებლობები?  

 შრომასთან შესაბამის ანაზღაურებას იღებენ თუ არა?  

 რამდენად ხშირად ასრულებენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს და იღებენ თუ არა 

ამაში კუთვნილ ანაზღაურებას? 

 აქვთ კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა? 

 რამდენად სტაბილურია მათთვის საჯარო სამსახური? 

 წახალისების რა ფორმებს იყენებს ხელმძღვანელობა მოხელეთა მიმართ? 

 სამსახურში დაგეგმვისა და გადაწყვეტილებ(ებ)ის პროცესში თანამშრო-

მელთა ჩართულობის ხარისხი და დინამიკა როგორია? 

 მოხელეთათვის გადმოსახედიდან რა არის მათთვის მოტივაციისა და 

დემოტივაციის მთვარი ფაქტორები. 

 რამდენად პრესტიჟულია საჯარო სამსახური ახალგაზრდებისათვის 

 საჯარო მმართველობის სტუდენთა მთავარი მოტივატორები სპეციალობის 

შერჩევისას და მათი მოლოდინები. 

კვლევის საგანი/ობიექტი 

კვლევის საგანია/ობიექტია ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში 

დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა მოტივაციისა და დემოტივაციის მიმართულებით 

არსებული მდგომარეობა და ამ მიმართულებით არსებული სისტემური გარემოს 

გაუმჯობესება. 

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია 

კვლევის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდნენ ადგილობრივ თვითმმარ-

თველობებში ოთხივე I, II. III და IV რანგის პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და 

საჯარო მმართველობის სპეციალობის სტუდენტები. კვლევისათვის  გამოყენებუ-

ლია თვისებრივი და რაოდენობრივი, აღწერითი, ანალიტიკური, საპროგნოზო, 



8 

თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდები, კვლევის ლოგიკის (ინდუქციისა 

და დედუქციის), მონაცემების კლასიფიკაციისა და  ანალიზის მეთოდები. ნაშრომში 

გამოყენებულია სამაგიდე კვლევაც. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 

სადისერტაციო ნაშრომში მოცემულია როგორც ზოგადი, ასევე პრაქტიკული 

ხასიათის მეცნიერული სიახლეები და შემოთავაზებულია მათი იმპლემენტაციის 

შესაძლო გზები საქართველოში ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოებში 

(საკრებულო, მერია) დასაქმებულ I, II, III და IV რანგის პროფესიული საჯარო 

მოხელეების მოტივაციისა და დემოტივაციის საკითხებზე, კერძოდ: 

 გაანალიზებულია სხვადასხვა თეორიტოკსთა მიგნებები  და თეორიები 

საჯარო მოხელეთა მოტივაციის საკითხებზე, გაკეთებულია მათი შედარებითი 

ანალიზი და ჩამოყალიბდა ხედვები მათ მნიშვნელობის შესახებ 

განხილულია ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში დასაქმებულ 

საჯარო მოხელეთა მოტივაციის საკითხებზე არსებული სამართლებრივი-ნორმა-

ტიული საკანონმდებლო გარემო  საქართველოში, საჯარო სამსახურის რეფორმის 

საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების 

კვლევები და რეკომენდაციები. ასევე, საერთაშორისო კონტექსტში გაანალიზე-

ბულია ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. 

წარმოდგენილია საქართველოს მუნიციპალურ ორგანოებში დასაქმებულ I, 

II, III, IV რანგის პროფესიულ მოხელეებსა და საჯარო მმართველობის ბაკალავ-

რიატისა და მაგისტრანტურის საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტებთან 

ჩატარებული რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის შედეგები. 

რეკომენდებულია საჯარო სამსახურში დასაქმებულ მოხელეთა მოტივაციის 

ამაღლების მიზნით რიგი საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელთა მიღება 

უზრუნველყოფს მოხელეთა სოციალური დაცვის საკითხების დარეგულირებას 

როგორც მუშაობის პერიოდში, ასევე საპენსიო ასაკის შესრულების ან სამსახურიდან 

წასვლის შემდეგ. მოხელეთა მოტივაციისა და სტიმულირებისათვის 

რეკომენდირებულია რიგი  სახელმწიფო დაწესებეულებებეისა და საგანმანათლებო 

ინსტიტუტებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა რეკომენდაციები. 

ნაშრომის თეორიული/პრაქტიკული მნიშვნელობა 

ნაშრომის ანალიტიკური და ფაქტობრივი მასალა შეიძლება გამოყენებულ 
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იქნას საჯარო სამსახუროს ბიუროს  მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებში დასაქმებულ პროფესიული საჯარო მოხელეთა სტიმულირებისა და 

მოტივირების მიმართულებით დასაგეგმი და დაგეგმილი ღონისძიებებისა თუ 

სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელებისას.  

კვლევის ანალიტიკური მასალა, ასევე მისი შედეგები (დასკვნები და რეკო-

მენდაციები), სასარგებლო იქნება, ასევე მუნიციპალური ორგანოების 

ხელმღვანელებისათვის, საჯარო მმართველობის საპეციალობის სტუდენტა 

ლექტორ-მასწავლებლებისათვის და ამ მიმართულებით სამეცნიერო ხარისხის 

მაძიებლებისათვის და საჯარო მართველობის მეცნიერებისთვის.  

             ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები - დისერტაციის ძირითადი კვლევები 

და დებულებები წარდგენილია 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე და 

ასახულია 3 სამეცნიერო სტატიაში. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერული პროგრამით დაბეჭდილ 

124 გვერდს და შედგება შესავლის, ოთხი თავისაგან, ასევე დასკვნებისგან, 

გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისა და დანართებისგან. 

მისი შინაარსია შემდეგი: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

   თავი 1. მოტივაციის არსი, მნიშვნელობა და ძირითადი თეორიები 

      1.1. მოტივაციის განმარტება, არსი და მნიშვნელობა 

      1.2. მოტივაციის თეორიები 

      1.3  მოტივაციის შინაარსობრივი თეორიები 

      1.4. მოტივაციის პროცესუალი თეორიები  

თავი 2. ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებში დასაქმებულთა 

მოტივაციის მიმართულებით არსებული სამართლებრივი გარემო                                                                          

2.1. ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

2.2. საქართველოს კონსტიტუცია 

2.3. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

2.4. საქართველოს ორგანული კანონი «საქართველოს შრომის კოდექსი“ 
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2.5. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 

2.6. საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ 

2.7 საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია 

 2.7.1 კონცეფციის მიმოხილვა 

 2.7.1 არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები 

2.8  სხვა ნორმატიული აქტები 

თავი 3. ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ საჯარო 

მოხელეთა კვლევა 

3.1.    ზოგადი სტატისტიკა 

3.2.    I და II რანგის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა კვლევის შედეგები 

3.3.    III და IV რანგის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა კვლევის შედეგები 

3.4.   საჯარო მმართველობის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის სტუდენტების კვლევის შედეგები 

თავი 4. კვლევებზე დაკვირვებისა და შედეგების ანალზის საფუძველზე 

გამოკვეთილის პრობლემები 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართები  

     დანართი 1  პირველი და მეორე რანგის პროფესიულ საჯარო მოხელეებთან 

ჩატარებული      კვლევის კითხვები 

      დანართი 2 მესამე და მეოთხე რანგის პროფესიულ საჯარო მოხელეებთან 

ჩატარებული კვლევის კითხვები 

     დანართი 3 საჯარო მმართველობის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრანტი სტუდენტებთან ჩატარებული კვლევის კითხვები 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში განხილულია ადგილობრივ 

მუნიციპალურ ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოხელეთა მოტივაციის 

შინაარსობრივი და პროცესუალური თეორიები და სტრატეგიები,  განმარტებულია 

მოტივაციის არსი და მისი მნიშვნელობა.  განხილულია თეორიების ავტორთა 
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მოსაზრებები და მიდგომების რეკომენდაციები. 

ნებისმიერ პერიოდში, ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციაში, შრომის 

წარმოების დადებითი შედეგები დიდწილად და მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია 

იმაზე თუ რამდენად მოტივირებული თანამშრომლების იმედზე დგას ესა თუ ის 

კომპანია, დაწესებულება, სახელმწიფო და საჯარო სამსახური და ა.შ. დღევანდელ 

ციფრულ სამყაროში, სადაც ინფორმაციის მოპოვება და გაცემა წამის მეათედშია 

შესაძლებელი, როცა რესურსებზე წვდომა უკვე ფუფუნებას ნაკლებად წარმოად-

გენს, კვალიფიცირებული და პროფესიონალი თანამშრომლის დაქირავება-აყვანა 

სირთულეს აღარ წარმოადგენს, სირთულეს წარმოადგენს ესეთი კადრის 

შენარჩუნება. ანუ, ერთი მხრივ პრობლემა შეიძლება იყოს არსებული შრომითი 

კადრის შენარჩუნება, იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხერხდება მისი მოტივირება და 

წახალისება გაწეული შრომის ადეკვატურად, მეორეს მხრივ რთული ხდება 

საჭიროების შემთხვევაში პროფესინალური კადრის მოზიდვა ადგილზე არსებული 

არაკონკურენტუნარიანი გარემოს გამო. 

დღეს, სამწუხაროდ საჯარო სამსახური ნაკლებ კონკურენციას უწევს  კერძო 

სექტორს პროფესიონალი კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნების კუთხით, რაც მის 

პრესტიჟულობასა და მიმზიდველობაზეც აისახება, რისი ერთ-ერთი მიზეზი 

შეიძლება ჩაითვალოს საჯარო სამსახურის თანამშრომელთა მოტივაციის 

არაეფექტიანად მართვა და განვითარება, განსაკუთრებით ეს ეხება ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში დასაქმებულ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს. არადა 

თანამედროვე მსოფლიოს გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ადგილობრივი თვით-

მმართველობის ორგანოები სახელმწიფოს ძლიერების ძირითად ქვაკუთხედად 

ითვლებიან. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვინ ახორციელებს ამ ორგანოთა 

საქმიანობის წარმართვას.  პოლიტიკური გადაწყვეტილების მქონე პირების არჩევა 

ხდება არჩევნების გზით, მაგრამ ძირითად საქმიანობას, როგორც წესი უზრუნ-

ვეყოფენ ამა თუ იმ სფეროს კომპეტენტური, კვალიფიციური და პროფესიონალი 

თანამშრომლები - საჯარო მოხელეები. გარდა იმისა თუ როგორ ხდება საჯარო მო-

ხელეთა მიერ საქმიანობის წართმართვა, საინტერესოა რა მექანიზმებია და როგორ 

ხდება საჯარო მოხელეთა მოტივაციისა და სტიმულირების გაძლიერება, რამდენად 

თვლიან თავს მოტივირებულებად, რა გამოწვევევბია ამ მხრივ, როგორც სამარ-

თლებრივი გარემოს, ასევე მენეჯერების მიერ წარმოებული პოლიტიკის მხრივ.  
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სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს მუნიციპალურ ორგანოებში 

საჯარო მოხელეთა მოტივაციის გარემოს შესწავლა, რომელიც არ კარგავს თავის 

აქტუალობას და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. 

ვინაიდან საქართველოს საჯარო უწყებებში თანამშრომელთა მოტივაციის 

საკითხები ნაკლებად არის გამოკვლეული და შეფასებული მათი სამუშაო პროცესის 

ეფექტიანობა -განვითარების პერსპექტივები, ასეთ ვითარებაში, საჯარო მოხელეთა 

მოტივაციის შესწავლა მეტად აქტუალური და პრაქტიკული მნიშვნელობის 

მატარებელია. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში განხილულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულთა მოტივაციის სამართლებრივი 

გარემო. დოქტორანტის მიერ დეტალურად იქნა შესწავლილი მოტივაციის 

მიმართულებით საერთაშორისო და ეროვნული-ადგილობრივი ხელშეკრულებები 

და ნორმატიული აქტები,  მათ შორის: ევროპული ქარტია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ -  რომელიც ევროპის ქვეყნების მუნიციპალური 

სამართლის უმნიშვნელოვანესი წყაროა და  შემუშავებული და მიღებულია ევროპის 

საბჭოს ევროპის ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფლებათა კონგრესის 

ინიციატივით. ქარტია მრავალწლიანი თვითმმართველობისა და მუნიციპალური 

გამოცდილების კვლევის შედეგად ჩამოყალიბებული აქტია, რომელიც არის 

სავალდებულო ევროსაბჭოს წევრ-სახელმწიფოებისათვის, გარდა ამისა, აღნიშნულ 

სახელმწიფოებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრებისა და დაცვის 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სამართლებრივ საფუძველსაც წარმოადგენს. 

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ მიღებულ იქნა 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ 1985 წლის ივნისში, ხოლო 

ხელმოსაწერად გაიხსნა 1985 წლის 15 ოქტომბერს. მას შემდეგ ევროპული ქარტია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ წარმოადგენს იმ ფუძემდებლურ 

აქტს, რომელშიც თავმოყრილია დემოკრატიული ქვეყნების უმდიდრესი, 

მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება თვითმმართველობის ორგანიზაციის სფეროში. 

ჩვენი ქვეყანა საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 26 ოქტომბერს 

დადგენილებით მიღებული რატიფიცირების საფუძველზე, 2005 წლის 1 

აპრილიდან შეუერთდა აღნისნულ ქარტიას, რითაც აიღო ვალდებულება ამ 

ქარტიით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესრულებაზე, რის საფუძველზეც 
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თვითმმართველობის ადგილობრივი ორგანოების მოხელეთა სამსახურის პირო-

ბები უნდა იძლეოდნენ იმის საშუალებას, რომ მოხდეს მაღალკვალიფიციური პერ-

სონალის დაქირავება დამსახურებისა და კომპეტენტურობის საფუძველზე; უზრუნ-

ველყოფილი უნდა იყოს პროფესიული მომზადების ადეკვატური საშუალებები, 

ანაზღაურება და სამსახურებრივი დაწინაურების საშუალებები (მუხლი 6/2).  

საქართველოს უზენაესი კანონის (მიღებული საქართველოს რესპუბლიკის 

პარლამენტის მიერ 1995 წლის 24 აგვისტოს) - კონსტიტუციის 25-ე მუხლის 

პირველი პუნქტით: „საქართველოს ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება დაიკავოს 

ნებისმიერი საჯარო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით 

დადგენილ მოთხოვნებს“, ეს კი უკვე ერთგვარი მოტივაციაა მოქალაქისათვის 

დაინტერსდეს და მონაწილეობა მიიღოს საჯარო სამსახურის საქმიანობში, მათ 

შორის ადგილობრივი თვითთმართველობის დონეზე. კონსტიტუციაში არაერთი 

პუნქტია, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დასაქმებულთა უფლებებისა და 

ღირებულებების განმტკიცებისა და დაცვის გარანტიაა. 

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ერთგვარი „სათავეა“  

საჯარო სამსახურში დასაქმებულთათვის მათი საქმიანობის წარმართვისათვის და 

„ამ კანონის მიზანია, უზრუნველყოს კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებაზე, 

კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და 

ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული, სტაბილური, საქართველოს ერთიანი 

საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი 

საფუძვლების შექმნა“. ეს კანონი განსაზღვრავს თანამშრომელთა მოტივაციის 

ისეთი კომპონენტების მართვის წესებს, როგორიცა მოხელის კარიერული 

განვითარების შესაძლებლობა, მატერიალური და არამტერიალური წახალისება, 

რანგირება, პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება და ა.შ. 

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე შრომით და მის თანმდევ ურთიერთო-

ბებს.მისი 22-ე მუხლით ავალდებულებს დამსაქმებელს დასაქმებულის კვალიფი-

კაციის ამაღლებას, ასევე ამ მუხლით ორსულებისა და მშობიარების 

კვალიფიცირების საკითხსაც ადგენს, აღნიშნული კოდექსით დადგენილია სამუშაო 

დროის ხანგრძლივობაც, კერძოდ ნორმირებული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა 

არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს.   ეს კანონი ასევე არეგულირებს ცვლაში 
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მუშაობისთვის განსაზღვრული სამუშაო დროსა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს 

საკითხებს.  

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების 

სამართლებრივ საფუძვლებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

უფლებამოსილებებს, მათი შექმნისა და საქმიანობის წესებს. 

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ აწესრიგებს საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა შრომის 

ანაზღაურების, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის განსაზღვრის 

საკითხებს, ადგენს შესაბამის პირთა ნახევარ განაკვეთზე მუშაობისას, ღამის 

საათებში, დასვენების და უქმე დღეებში და ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ 

სამუშაო პირობებში საქმიანობისას შრომის ანაზღაურების პირობებს და 

განსაზღვრავს მათთვის დროებით დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისათვის 

შრომის ანაზღაურების გაცემის წესსა და პირობებს. 

უმნიშვნელოვანესი ნორმატიული აქტია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

19 ნოემბერს მიღებული დადგენილებაN 627 „საჯარო სამსახურის რეფორმის 

კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების 

შესახებ“, რომლის ძალითაც დამტკიცდა საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია, 

რომლის განხორციელების პროცესის კოორდინაცია და შესაბამისი ღონისძიებების 

ჩატარება დაევალა სსიპ.საჯარო სამსახურის ბიუროს.  მთავრობოს მიერ 

გადადგმული ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანია და მისასალმებელი, რადგან ამით 

ხელისუფლების მიერ გაკეთდა განაცხადი და მზაობა საჯარო სამსახურის 

თანამედროვე - დემოკრატიულ მმართველობის სტილზე გადასვლისასთვის.  

დადგენილებით, რეფორმამ ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკური შინაარსის 

ისეთი რეკომენდაციების შემუშავებას, რომლებიც  დემოკრატიული სახელმწიფოს 

მშენებლობისა და ეფექტური მმართველობის განხორციელების მნიშვნელოვანი 

ელემენტებად იქცევა, რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია „ეფექტური და 

ეფექტიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება, რომელიც მერიტოკრატულ პრინ-

ციპზე იქნება დაფუძნებული და უზრუნველყოფს პროფესიონალიზმის წახალი-

სებას, ხელშეწყობასა და დაფასებას“.  ვფიქრობთ ამ მომკლე ციტატაში ფართოდაა 
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მოცული ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რამაც უნდა შეუწყოს ხელი საჯარო 

მოხელეთა მოტივაციის გაძლიერება -ამაღლებას. 

რეფორმის კონცეფციის მაღალ ხარისხზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ მის 

მომზადებას წინ უძღოდა არაერთი კონსულტაცია, რომელშიც აქტიურად იყვენ 

ჩართულები როგორც ხელისუფლების (მათ შორის ადგილობრივი), ასევე სამოქა-

ლაქო საზოგადოების და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, ადგილობრივი 

და საერთაშორისო ექსპერტები. უშუალოდ პროექტი კი ხორციელდება ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 

პროგრამის – „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში“  მხარდაჭერით. 

დადგენილებით კონცეფციას უნდა შეექმნა მყარი საფუძვლები „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის შესამუშავებლად, რომელიც შესაბამისობაში 

იქნებოდა ევროკავშირისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის (OECD) წევრი ქვეყნების საჯარო სამსახურის კანონმდებლობებს. 

ახალ კანონს უნდა განესაზღვრა როგორრც საჯარო სამსახურის გავლის წესი, ასევე 

საჯარო სამსახურისა და საჯარო მოსამსახურეთა სისტემა, კლასიფიკაცია, სოცია-

ლური დაცვის გარანტიები, განათლების, მომზადებისა და გადამზადების სისტემა  

სამფაზიანი (არსებულის შეფასება , ალტენატივების განხილვა , საბოლოო პოლიტიკის 

დოკუმენტის მომზადება  რეკომენდაციებითა  და  სამომავლო გეგმებით) მიდგომის 

საფუძველზე შემუშავდა  რეკომენდაციები და  ალტერნატივები საჯარო სამსახურის ათი 

კატეგორიის მიხედვით, რომელიც დაეფუძნა  ევროკავშირის კატეგორიზაციის სისტემას, რაც 

ასევე მნიშვნელოვანს და  მისაღებს ხდის კონცეფციას.  

თავისთავად ყველა კატეგორია მნიშვნელოვანია და საინტერესოა რა შეიცვალა 

ამა თუ იმ კუთხით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოკლედ ჩამოვთვალოთ მხოლოდ ის 

საკითხები - სამართლებრივი ცვლილებები,  რომლებმაც შესაძლო გავლენა 

მოახდინეს, ან მოახდენენ პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მოტივაციასა თუ 

დემოტივაციაზე: 

გაჩნდა პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი, რომელიც კონცეფციის 

იდეითუნდა იყოს საჯარო სამსახურის სტაბილურობის გარანტი; მოხდა 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამსახურში მიღების, კონკურსის პროცესების 

სრულყოფის, დაწინაურების (ე.წ. შერეული სისტემის გამოყენება), კლასიფიცი-

რების-რანგირების, პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, 
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გენდერული საკითხებისა და შრომის ანაზღაურების სისტემის სამართლებრივად 

მეტ-ნაკლებად დახვეწილი სახით ჩამოყალიბება. 

თუმცა არის რამოდენიმე საკითხი რაც დღემდე მოსაგვარებელია და 

აღნიშნულ პრობლემაზე კონცეფციაშიცაა გამახვილებული ყურადღება. კერძოდ 

არაა მკვეთრად განსაზღვრული რანგებისა და საკლასო ჩინების მინიჭების 

კონკრეტული კრიტერიუმები. ხშირ შემთხვევაში ეს ხელმძღვანელთა სუბიექტურ 

გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, ადგილობრივ თვითმართვე-

ლობის რამოდენიმე პროფესიულ საჯარო მოხელეებთან გასაუბრებისას აღმოჩნდა 

რომ მიუხედავად პერიოდულად წარმატებით ჩაბარებული საკვალიფიკაციო 

გამოცდებისა რამოდენიმე წელია არ ხდება მათთვის რანგის მომატება, არ ხდება 

ხელფასის გაზრდა. ხშირ შემთხვევაში, მათი სუბიექტური მოსაზრებებით, ამას 

წყვიტავს უშუალო ხელმძღვანელი პირი პირადი შეხედულებების მიხედვით, რაც 

თავისთავად დემოტივაციის გამომწვევ მიზეზად იქცევა. ასევე დასახვეწია 

დანამატისა და პრემიარული სისტემის საკითხი, მოსაწესრიგებელია თანამშრო-

მელთა კარიერის განვითარების გეგმებისა და სტრატეგიის შედგენის საკითხი. 

მოხელეთა მოტივაციაზე უარყოფითად იმოქმედებს გამოსაცდელი ვადის 12 

თვემდე გაზრდა, რაც აუცილებლად გადასახედია და ოპტიმალური ვარიანტია 

მისაღები. 

კონცეფციის შესწავლამ და დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებულმა პროფე-

სიულ საჯარო მოხელეთა კვლევამ აჩვენა რომ ჯერ ისევ მოსაგვარებელია მათი 

სოციალურის დაცვის მექანიზმები. კერძოდ, ეს ეხება მოქნილი და თანამშრომელზე 

ორიენტირებული სამედიცინო, სადაზღვევო და საპენსიო სქემების მოწესრიგებას.  

საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის შესწავლისას ნათლად გამოჩ-

ნდა, რომ მის განხორციელებას ხელს უწყობს როგორც ცენტრალური ხელისუფ-

ლების პოლიტიკური ნება, ასევე მასში სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეების 

აქტიური ჩართულობა, მათ შორის სამოქალაქო ორგანიზაციების, რომლებიც 

პერიოდულად აქვეყნებენ კონცეფციის ამა თუ იმ მიმართულებით ჩატარებული 

მონიტორინგის შედგების ანგარიშებსა თუ პროცესის ანალიზს, რაც ხელს უწყობს 

როგორც ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდას, კონცეფციის სრულ-

ყოფასა და დახვეწას კიდევ უფრო ეფექტიანს ხდის.  

ნაშრომში წარმოდგელია საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების  
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(არასამთავრობო ორგანიზაციამ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტი (IDFI), „საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია „ღია საზოგა-

დოების ფონდის” (OSGF), „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ (TI-

Georgia))  ანგარიშებისა და კვლევების ანალიზი, რომელთა ძირითადი შენიშვნები 

და რეკომენდაციები, ხშირ შემთხვევაში თანხვედრაშია და თითქმის იდენტურიც 

კი. აბსოლიტურად ყველა თანხმდება რომ საჯარო სამსახურის რეფორმის 

კონცეფციის დამტკიცება და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

2017 წელს ძალაში შესული ცვლილებებით ერთმნიშვნელოვნად წინ გადადგმული 

ნაბიჯია ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი საკითხია რომელთა 

მოგვარება, შეცვლა და სისტემატიზაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საჯარო 

სამსახურის თანამედროვე დემოკრატიულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოსაყვანად, რაც პირდაპირ აისახება პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მოტივაციის, 

დემოტივაციისა თუ სტიმულირების დონეზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში, ასევე, შესწავლილი იქნა ადგილობ-

რივი მუნიციპალური ორგანოების - მერიებისა და საკრებულოების დებულებები, 

შინაგანაწესები, აპარატისა და ადმინისტრაციის დებულებები. აღნიშნული 

ნორმატიული აქტები სხვა ადმინისტრაციული საკითხებთან ერთად არეგულირებს 

მუნიციპალურ დონეზე ისეთი მამოტივერებელი ან დემოტივატორი საკითხების 

დარეგულირებას, როგორიცაა, მაგალითად,  მუნიციპალიტეტებში ორგანიზა-

ციული კულტურის საკითხები. როგორც წესი ესეთი დებულებები არის ტიპიური. 

 სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში წარმოდგენილია კვლევა, რომელიც 

ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა 

მოტივაციისა და დემოტივაციის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის 

მიზნით ჩატარდა. კვლევის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდნენ ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში ოთხივე I, II. III და IV რანგის პროფესიული საჯარო 

მოხელეები და საჯარო მმართველობის სპეციალობის სტუდენტები. კვლევისათვის  

გამოყენებულია თვისებრივი და რაოდენობრივი, აღწერითი, ანალიტიკური, 

საპროგნოზო, თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდები. საერთო ჯამში 

კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა  442 ადამიანი, მათ შორის 361 ადგილობრივი 

თვითმართველობის 33 მუნიციპალიტეტის 361  I-IV რანგის პროფესიული საჯარო 

მოხელე და საქართველოს 4 სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის 



18 

პროგრამის 81 ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტი.  

კვლევებისათვის შეირჩა 3 მიზნობრივი ჯგუფი, რომელთათვისაც 

ინდივიდუალურად შეიქმნა 3 კითხვარი. ეს ჯგუფებია: 

I. ადგილობრივ თვითმმართველობებში - მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული 

პირველი და მეორე რანგის პროფესიული საჯარო მოხელეები; 

II. ადგილობრივ თვითმმართველობებში - მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული 

მესამე და მეოთხე რანგის პროფესიული საჯარო მოხელეები; 

III. საჯარო მმართველობის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

სტუდენტები. 

კითხვარები ისე იქნა შედგენილი რომ რესპონდენტებს მაქსიმალურად 

მოეხდინათ არსებული პრობლემატური საკითხების იდენტიფიცირება და აღწერა.   

შეკითხვების დასმა მოხდა ისეთი საკითხების გარშემო როგორიცაა: გადაწყვე-

ტილების მიღების პროცესი, ორგანიზაციული კულტურა, სამსხახურში აყვანა, 

დაწინაურება, თანამშრომელთა პროფესიონალიზმი და კვალიფიკაცია, თანამშრო-

მელთა წახალისება, სამუშაოს შეფასება, თანამშრომელთა შესაძლებლობების განვი-

თარება, დემოტივაციის წყაროები და სხვა.  

პროფესიული საჯარო მოხელეების გამოკითხვის მიზნით მომზადდა ორი 

კითხვარი, ერთი პირველი და მეორე რანგის მოხელეებისათვის, როგორც  მაღალი 

და საშუალო მმართველობითი დონის თანამშრომლებისათვის, რომელიც მიზნად 

ისახავდა შეგვესწავლა მათი  როგორც მენეჯერების კუთხით დანახული არსებული 

მდგომარეობა და თვალსაზრისი.  მეორე კითხვარი კი მომზადდა მესამე და მეოთხე 

რანგის მოხელეებისათვის, როგორც ქვედა რგოლის თანამშრომლების -  უფროსი და 

უმცროსი სპეციალისტების  განწყობების შესასწავლად ისეთ საკითებზე, რაც მათი 

მოტივაციისა თუ დემოტივაციის არსებულ ან სავარაუდო პრობლემებს 

დაგვანახებდა. 

ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის საბოლოო შედეგისთვის და სარეკომენ-

დაციო წინადადებების  განსაზღვირსთვის გაგვეგო იმ სტუდენტების შეხედულე-

ბები, ვინც სწავლობს საჯარო მმართველობის სპეციალობაზე და  წარმოადგენენ იმ 

კატეგორიას, რომელიც, პოტენციურად, უახლოეს მომავალში უნდა გახდეს საჯარო 

სამსახურის გარემოს წევრი.  სწორედ ამიტომ კვლევა ჩატარდა   ასევე საჯარო 

მმართველობის სპეციალობის მოქმედ სტუდენტებთან და მაგისტრანტებთან 
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შემდეგი უნივერსიტეტებიდან: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გორის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

სამივე ელექტრონულ კითხვარში , გარდა კვლევის მიზნისა და კვლევის 

საჭიროების  ასახვისა, რესპოდენტებს განემარტათ, რომ გამოკითხვა კონფიდენცია-

ლურია და გამოკითხულთა ვინაობა ან სხვა ინფორმაცია (მაგალითად: გვარი-

სახელი, ტელეფონი, ელ.ფოსტის მისამართი და მსგავსი), რომლის საშუალებითაც 

შესაძლებელი იქნებოდა რესპონდენტთა იდენტიფიცირება, სადისერტაციო ნაშ-

რომში არ  დაიტანებოდა. ეს აუცილებელია რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო 

რესპონდენტთა მეტი გულახდილობა კითხვარებზე პასუხების გაცემის დროს. 

აღნიშნულ კვლევებზე დაკვირვებისა და შედეგების ანალიზის საფუძველზე  

ადგილობრივ თვითმმართველობების ორგანოებში დასაქმებულ პროფესიულ 

მოხელეთა მოტივაციის და დემოტივაციის მიმართულებებით გამოკვეთილი 

არსებული პრობლემები წარმოდგენილია ნაშრომის მეოთხე თავში, ხოლო მეხუთე 

თავში დოქტორანტის მიერ შემუშავებული 18 რეკომენდაციაა განხილული, თუ 

როგორ შეიძლება აღნიშნული პრობლემების მოგვარება და არსებულ 

გამოწვევებთან გამკლავება. 

კვლევების შედეგად იდენტიფიცირებული პრობლემები 

სადისერტაციო თემის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევებზე დაკვირვებისა და 

ანალიზის, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისი ორგანიზაციების კვლევებისა 

და და ანგარიშების საფუძველზე გამოიკვეთა შემდეგი სახის პრობლემები:  

ტექნიკური პრობლემები: 

 არ არსებობს საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისა და 

მერიების ერთიანი საკონტაქტო ბაზა; 

 მუნიციპალიტეტების ორგანოების დიდი ნაწილის საჯარო საკონტაქტო 

ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია, ან არ აქვთ მითითებული მათ ვებ-

გვერდებსა თუ  სოციალურ მედიის პლათფორმებზე, რაც მათთან კომუ-

ნიკაციის პრობლემას ქმნის; 

 მუნიციპალეტეტების საიტებისა და ფეისბუქპროფილების სირთულე და 

გაუმართობა; 

 მუნიციპალიტეტების საიტებზე არ არსებობს ინფორმაციები მათი თანა-

მშრომლების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობდა მოტივაციისა და გუნდის 
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წევრად გააზრების გაუმჯობესაბაში, ასევე მეტ სოციალიზაციაში; 

 კვლევებისადმი მუნიცპალიტეტების ნაწილის არარელევანტური მიდგო-

მები და მათი საჭიროებების გაუაზრებლობა; 

 საჯარო ინფორმაციაზე რეაგირების წესების დარღვევა. 

თემატური პრობლემები: 

 არ ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში პროფესიულ 

საჯარო მოხელეთა განწყობებისა და მოტივაციის ხარისხის კვლევა, არ 

ხდება ასევე მოტივაციის საყოველთაოდ გაზირებული თეორიების 

გააზრება და მის შესაბამისად თანაშრომელთა მართვის სტრატეგიებისა 

თუ სამოქმედო გეგმების შემუშავება.  

 საპენსიო ასაკის მოხელეთა სოციალური უზრუნველყოფის არადიფერენ-

ცირებულობა და აქედან გამომდინარე დემოტივაცია სამსახურის მედე-

გობაზე; 

 მატერიალური და არამატერიალური წახალისების ფორმების არასტის-

ტემურობა და არაპროპორციული გამოყენება. კვლევამ აჩვენა, წახალი-

სების ფორმების გამოყენება უმეტეს შემთხვევაში ხდება კოლექტიურად  

და არა ინდივიდუალურად, ანუ არ ხდება შესრულებული სამუშაოს 

ხარისხის მიხედვით. კვლევაში მონაწილე საჯარო მოხელეები მოტივა-

ციის საფრთხეებად ასახელებენ მათ საქმიანობასთან შეუსაბამო ანაზღაუ-

რებას, წახალისების ფორმების არ გამოყენებას, ხოლო გამოყენების 

შემთხვევაში, მათი აზრით, ეს ხდება არასწორად, რაც ხშირ შემთხვევაში 

მოხელის მოტივაციის ნაცვლად მისი დემოტივაციის მიზეზი ხდება; 

 სასწავლო კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგ-პროგრამებში მოხე-

ლეთა დიდი ნაწილის ჩაურთველობა. 

 მიუხედავად ტრენინგების დადებითად შეფასებისა ტრენინგ-პროგრა-

მების სილაბუსების შედგენა ხდება ცენტრალიზებულად, საჯარო 

სამსახუროს ბიუროს ზედამხედველობით და არ ხდება უშუალოდ 

თანამშრომლების მიერ დასახელებული საჭიროებების მიხედვით; 

 სამსახურის კომპეტენციების და უფლება-მოვალეობების საზღვრებში 

არსებულ საკითხებზე დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებში ქვედა დონის მოხელეთა ჩართვის სიმცირე; 
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 თანამშრომელთა მხრიდან დაყენებული ინიციატივების გაუთვალის-

წინებლობა, რაც იწვევს ინიციატივების სურვილის შემცირებასა და 

ინდეფერენტულობას. 

 საჯარო სამსახურის არასტაბილურობის განცდის პრობლემა, რაც გრძელ-

ვადიან პერსპექტივაში მოხელეთა დემოტივაციას იწვევს. სტაბილურობის 

საფრთხეებად გამოკითხულებმა დაასახელეს არჩევნების შედეგად 

განხორციელებული პოლიტიკური ცვლილებები, ახალი ხელმძღვანე-

ლის მოსვლა, ასევე დასახელდა ნეპოტიზმი, უშუალო ხელმძღვანელის 

არაკომპეტენურობა და არაობიექტურობა, საპენსიო ასაკში სამსახურის 

შენარჩუნების საშიშროება და ა,შ. 

 მოხელეთა მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოების სისტემატურობა შესაბა-

მისი-დამატებითი ანაზღაურების გარეშე და ამ ჩრდილოვანი პრაქტიკის 

ტრადიციად ქცევა. 

 წახალისების ფორმის-მადლობის გამოყენების სიმცირე, რომელიც კვლე-

ვის თანხმად მოხელის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოტივატორია 

 კვლევამ აჩვენა, რომ ყველაზე ცოტა თანამშრომელი წარმოდგენილია პირ-

ველ ასაკობრივი ჯგუფით 25 დან 34 წლის ჩათვლით, ანუ ახალგაზ-

რდებით, რაც შეიძლება გამოწვეული იქნას შემდეგი გარემოებებით: 

ახალგაზრდები არ ინტერესდებიან საჯარო სამსახურით, ანუ არაპრესტი-

ჟულია მათთვის;   

 ახალგაზრდებისთვის საჯარო სამსახურის არაპრესტიჟულობა და მასში 

დასაქმების დაბალი მოტივაციაა; 

 ახალგაზრდებისათვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია საჯარო სამსახური, 

რადგან ის უფრო ასაკიანებს აქვთ დაკავებული და ნაკლები შანსია 

დასაქმების. 

 სტაჟირების პროგრამების არა მიმზიდველობა და პრესტიჟულობა 

 

დასკვნა 

საჯარო მოხელეთა მოტივაციის მარეგულირებელი და განმსაზღვრელი 

საერთაშორისო და ეროვნული სამართლებრივი აქტების შესწავლის, თემატური 

თეორიების გაცნობის, ასევე ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევების 
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დაკვირვებისა და ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ, მიუხედავდ იმისა რომ 

საქართველოში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ინსტიტუტის გაძლიერებისათვის 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული, რასაც განსაკუთრებით ხელი შეუწყო 

საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის შესაბამისად განხორციელებულმა 

საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ინიციატივების განხორციელებამ, 

მოტივაციისა და სტიმულირების კუთხით ჯერ კიდევ არსებობს რიგი პრობლემები 

(იხილეთ მე-4 თავი), რომლებიც პირდაპირ ნეგატიურ გავლენას ახდენს, როგორც 

საჯარო მოხელეთა განწყობებზე, ასევე უარყოფითად აისახება საჯარო სამსახურის 

პრესტიჟულობის ხარისხსა და ამცირებს მის პროფესიულ მიმზიდველობას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი სადისერტაციო თემის ფარგლებში, 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებულ პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა მოტივაციის ხელშეწყობისა და გაუმჯობესების  მიზნით, მომზადდა 

შემდეგი რეკომენდაციები: 

1. საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი საჯარო 

სამსახურის ბიუროს კოორდინირებით, რომელიც შეიმუშავებს ადგილობრივ 

მუნიციპალურ ორგანოებში დასაქმებულ პროფესიული საჯარო მოხელეთა 

მოტივაციისა და სტიმულირების კონცეფციას, რომელიც ორიენტირებული 

იქნება ყველა იმ სეგმენტის მიმართულებით არსებულ სიტუაციის, გამოწვე-

ვების,  პრობლემებისა და ხარვეზების შესწავლაზე და მის საფუძველზე 

ოპტიმალური და ეფექტიანი ცვლილებების განხორციელებაზე, რაც აისახება 

მოხელეთა მოტივაციის დონის ამაღლებასა და გაძლიერებაზე.  აღნიშნული 

ჯგუფი უნდა იყოს მრავალსექტორული და შეიქმნას მთავრობის მეთაურის- 

პრემიერ მინისტრის განკარგულებით, ხოლო კონცეფცია და სამოქმედო 

გეგმა დამტკიცდეს მთავრობის დადგენილებით; 

2. შემუშავდეს როგორც მოქმედ, ასევე პენსიაზე გასულ პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა სოციალური დაცვის პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული 

იქნება მოხელის სამედიცინო, სადაზღვევო და საპენსიო სქემების 

მოწესრიგებაზე. 

3. საჭიროა საჯარო მოხელეთა ცალკე საპენსიო სტატუსისა და შეღავათების 

დაწესება, ხოლო პენსიის რაოდენობა პენსიაში გასულ პროფესიულ საჯარო 

მოხელეებს განესაზღვროთ  საჯარო სამსახურში მუშაობის სტაჟის გათვა-
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ლისწინებით და მინიმალური რაოდენობა გაუთანაბრდეს ე.წ. ძალოვანი 

სტრუქტურების პენსიონერთა პენსიას. 

4. სისტემურ დონეზე უნდა მოხდეს ქვედა დონის მოხელეთა სამსახურებრივ 

კომპეტენციათა საკითხებზე დაგეგმვისა და გადაწყვეტიელებების მიღების 

პროცესებში სრულყოფილად ჩართვის მექანიზმის დანერგვა, შესაძლებელია 

ეს იყოს ვალდებულებითი და მოხდეს პასუხისმგებლობის გადანაწილების 

პრინციპის განსაზღვრაც. 

5. სავალდებულო უნდა გახდეს დაბალი რანგის მოხელეთა მხრიდან 

საინიციატივო წინადადებების წარდგენა, რაზეც უნდა შემუშავდეს შესაბა-

მისი დებულება, სადაც განსაზღვრული იქნება ინიციატივების წარდგენის 

ფორმა, პერიოდულობა, სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა, ინიცია-

ტივების განხილვის წესი, ასევე შესაძლებელია მოხდეს ინიციატივების 

შეფასება, ხოლო ყველა ეს აქტივობა თავისი შედეგებით გათვალისწინებული 

უნდა იქნა მოხელის შეფასებისა და კლასიფიცირების, ასევე რანგირების 

პროცესისას ცალკე შეფასების კრიტერიუმად.  

6. მოხელეთა წარდგენილი ინიციატივები ხარისხი და რაოდენობა უნდა 

გახდეს საფუძველი მოხელისადმი წახალისების ფორმის გამოყენებისათვის, 

იქნება ეს მადლლობა თუ ფულადი ჯილდო; 

7. თავის მხრივ მაღალლი რანგის - მმართველი რგოლის მოხელეებისათვის 

სავალდებულო უნდა გახდეს მათ დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომელთა 

ინიციატივების განხილვა შესაბამისი პროცედურების დაცვით.  

8. სასწავლო კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგ-პროგრამებში ყველა 

თანამშრომლის ჩართვა გახდეს სავალდებულო და ყველა მუნიციპალი-

ტეტისათვის სავალდებულო შესაბამისი სასწავლო კალენდრისა და სილა-

ბუსის შემუშავება. სასწავლო-სატრენინგო პროგრამები უნდა მორგებული 

იყოს უშუალოდ მოხელეთა მიერ გამოკვეთილ საჭიროებებზე და ამისათვის 

სისტემატურად მოხდეს მათი აზრის შესწავლა; 

9. ტრენინგების ყველა პროცედურის მენეჯმენტის განხორციელება დელეგი-

რებული უფლებებით გადაეცეს შესაბამისი პროფილის ორგანიზაციებს 

კონკურსის-ტენდერის გზით. აღნიშნულზე ზედამხედველობა განახორ-

ციელოს საჯარო სამსახურის ბიურომ; 
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10. I და II რანგის პროფესიულმა საჯარო მოხელეებმა პერიოდულად გაიარონ 

ადამიანური რესურსები მმართვის კურსები თანამედროვე ტენდეციების 

გაცნობის მიზნით. 

11. მოხელეთა სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის, საჯარო სამსახურის 

ბიურომ შეიმუშავოს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის საფუძველზეც 

მოხდება ისეთი მექანიზმების დაწესება, რომელიც ხელს შეუწყობს 

პროფესიონალი საჯარო მოხელის ინსტიტუტის გაძლიერებას, და ეს 

მექანიზმები უნდა აზღვევდეს მოხელეს პოლიტიკური თუ ხელმძღვანელი 

პირის ცვლილების შემთხვევაში სამსახურის დაკარგვისგან.  

12. მოხდეს თვითმმართველობების ორგანოებში დასაქმებული პროფესიონალი 

საჯარო მოხელებისათვის საარჩევნო ადმინისტრაციულ საქმიანობაში მონა-

წილეობის შეზღუდვის მიზნით სამართლებლივი მექანიზმების შემუშავება. 

13. ზეგანაკვეთური სამუშაოების შემთხვევაში მოხელისათვის შესაბამისი 

ანაზღაურების ან სხვა ჯილდოს არ მიცემისათვის მოხდეს ადმინისტრა-

ციული სასჯელის გამკაცრება. 

14. საქართველოს კანონში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ მოხელეთა გამოსაც-

დელი ვადა 12 თვიდან შემცირდა 6 თვემდე, რადგან აღნიშნული ვადა 

საკმარისია მოხელის უნარებისა და შესაძლებლობების გასარკვევად. 

15. „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების შესახებ” მთავრობის დადგე-

ნილებაში მოხდეს შესაბამისი ცვლილება, რომელიც საკონკურსო კომისებში 

საჯაროობის მაღალ სტანდარტებს უზრუნველყოფს; 

16. საჯარო სამსახურში ნეპოტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით უფრო 

ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, კერძოდ, საჭიროა ნეპოტიზმის 

საკითხის კანონმდებლობაში ნათლად გამოკვეთა და კრიმინალიზება. 

17. საჯარო სამსახურის ბიურომ საჯარო მოხელეთა მოტივაციისა და 

დემოტივაციის განწყობების შესწავლის მიზნით, უზრუნველყოს დამოუკი-

დებელი კვლევითი ორგანიზაციების ჩართულობით კვლევების სიტემა-

ტური ჩატარება და შედეგების შესაბამისად საკანონმდებლო ინიციატივების 

მომზადება; 

18. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულთა მოტივაციის 
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საკითხების მიმართულებით სამეცნიერო საქმიანობის წახალისების მიზნით 

განახორციელოს სამეცნიერო ხარისხსის მაძიებლებისა და მეცნიერთა 

ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამები. 

19. მოხდეს საჯარო სამსახურში სტაჟირების ეროვნული სამოქმედო და 

სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ხოლო უშუალოდ საჯარო სამსახურში 

სტაჟირების პროცესის ადმინსიტრირება მოხდეს ე.წ აუთსორსინგის-გარე 

რესურსების მოძიების წესის გამოყენებით,რომლეშც შეიძლება ჩართული 

იქნას კვლევით და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

გამოცდილების მქონე ორგანიზაციები, ხოლო შესრულების მონიტორინგი 

განახორციელოს საჯარო სამსახურის ბიურომ; 

20. სტაჟირება გავლილთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დაწესდეს შესაბა-

მისი მექანიზმები, მათ შორის კვოტირების სისტემა ვაკანტურ თანამდე-

ბობებზე კონკურსებისას, ასევე განხილული იქნას მათი დახურულ 

კონკურსებში მონაწილეობის შესაძლებლობის საკითხიც. 

21. საჯარო სამსახურის  ბიურომ განათლების სამინისტროსთან ერთად 

მოახდინოს ახალგაზრდებისათვის ადგილობრივ თვითმმართველობის 

ორგანოებში დაინტერესებისა და მათში საჯარო სამსახურის პოპულარობის 

გაზრდის მიზნით შესაბამისი პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმვა, მათ 

შორის საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებისა და წარდგენის მხრივ, 

რომელშიც ჩადებული იქნება ისეთი მექანიზმები, რომელიც მოტივაციისა 

და სტიმულის მიმცემი იქნება ახალგაზრდებისათვის. 

დისერტაციის კვლევის შედეგები და მისი ანალიზის შედეგად შემუშა-

ვებული მიგნებები რეკომენდაციის სახით წარედგინება საჯარო სამსახურის 

ბიუროს რეაგირებისა და გათვალისწინებისთვის. ასევე მოხდება მისი შედეგების 

გაცნობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათ-

ვის და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები თანამდებობოს პირებისათვის, 

კვლევაში მონაწილე უნივერსიტეტების საჯარო მართველობის სპეციალობის 

პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, თემის საკითხებზე მოღვაწე მეცნიერებსა და 

სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, განათლების სამინისტროს 

შესაბამისი სამსახურების ექსპერტებს.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა ორი 

თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი.  
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