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თავი I. მომწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები 

 

- სააგენტოს მოქმედი ადმინისტრირებადი შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონული სისტემის ტესტირება, 

კვლევა და ანალიზი; 

- საზღვაო შრომის ბაზარზე ადამიანური რესურსების რეკრუტირების, ელექტრონული მართვის სისტემების 

კვლევა და ანალიზი; 

- სააგენტოს ოფიციალური ვებ გვერდის www.hrajara.gov.ge ტესტირება და ტესტირების შედეგების ანალიზი; 

- განხორციელებული კვლევების (სააგენტოს მოქმედი ადმინისტრირებადი შრომის ბაზრის მართვის 

ელექტრონული სისტემის ტესტირების, კვლევა და ანალიზი;  საზღვაო შრომის ბაზარზე ადამიანური 

რესურსების რეკრუტირების, ელექტრონული მართვის სისტემების კვლევა და ანალიზი; სააგენტოს 

ოფიციალური ვებ გვერდის www.hrajara.gov.ge ტესტირების შედეგების ანალიზი) ანალიზის,  ტექნიკური 

დავალების და ამ კონცეფციის საფუძველზე შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობის 

დოკუმენტის მომზადება და შეთანხმება; 

- აჭარის ა/რ დასაქმების სააგენტოსთვის შრომის ბაზრის მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის და ვებ-

პლატფორმის განახლება/შექმნა შემუშავებული შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობის 

დოკუმენტისა და ამ კონცეფციის შესაბამისად; 

- მობილური PWA  აპლიკაცია (Progressive Web Apps) შექმნა შემუშავებული დოკუმენტაციისა და ამ კონცეფციის 

შესაბამისად. 

 

თავი II. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს არსებული ვებ -პლატფორმის და 

დიზაინის აღწერა 

 

ვებ-პლატფორმის დიზაინი  მორგებულია დასაქმების სააგენტოს თემატიკაზე, თვალისთვის ადვილად 

აღსაქმელი და სასიამოვნო ფერთა გამაში მოყვანილი ერთიანი სტილი (დიზაინი უნდა დამზადდეს ფოკუს 

ჯგუფებთან გამოკითხვის შედეგების (იხილეთ თავი თავი IV) მიხედვით და აჭარის ა/რ დასაქმების 

სააგენტოსთან შეთანხმებით) 

ვებ-პლატფორმას: 

- გააჩნია ჰორიზონტალური მენიუ,  რამოდენიმე დირექტორიით, დირექტორიებს გააჩნიათ 

ვერტიკალური ქვემენიუები; 

- უნდა ქონდეს საძიებო ფუნქცია; 

- უნდა იყოს ორენოვანი: ქართული, ინგლისური; 

- მთავარ გვერდზე განთავსებულია “ახალი ამბების ლენტა“, რომელთაც ექნებათ ვიდეო და სურათი; 

- უნდა იყოს გამოტანილი ვაკანსიების რეესტრის სრული სია დამსაქმებელი სახელის გარეშე: მხოლოდ 

პოზიცია, ვადა და ანაზღაურება (თუ იქნა მითითებული) 

- ვაკანსიის განაცხადის თითოეულ ჩანაწერს უნდა ქონდეს ანკეტა, რომელშიც მითითებული იქნება 

ვაკანსიის შესახებ მეტი ინფორმაცია, დამსაქმებელის საკონტაქტო დეტალების გამოჩენის გარეშე; 

- თითოეულ ჩანაწერს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა ამ ინფორმაციის ფეისბუქის სოციალურ ქსელში 

გაზიარების ან მოწონების გამოხატვა  

- ვაკანსიების რეესტრის სიას უნდა ახლდეს ფილტრაციის საშუალება (კატეგორიების. რეგიონების და ა.შ. 

მიხედვით) 

 

ვებ-პლატფორმის ანოტაცია 
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ვებ-ლატფორმა ადაპტირებული უნდა იყოს შშმ პირებისთვის რომელიც გულისხმობს შრიფტის გადიდედაბას 

და ფონის ფერის შეცვლას (ვებ გვერდზე ინტეგრირების მიზნით სააგენტოს მიერ შესაძლოა დამატებით 

წარმოდგენილი იყოს ტექსტის ხმოვანი წამკითხველი პროგრამა). ვებ-პლატფორმას უნდა ქონდეს შემდეგი 

მენიუ: 

1. მთავარი 

მთავარ გვერდზე უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია: 

1.1.  სიახლეების ლენტი 

1.2.  განცხადებების ლენტი  

ვაკანსიების (საგანმანათლებლო პროგრამის; უცხოეთში არსებულული ვაკანსიების) შესახებ მოკლე 

ინფრომაცია: საქმიანობის სფერო, პოზიციის დასახელება და მასზე დაკლიკებით გადავა ვაკანსიების გვერდზე; 

1.3.  პარტნიორთა ლენტი 

პარტნიორების აქტიურობის ან/და პრიორიტეტის მიხედვით განისაზღვროს განთავსების ინტენსივობა; 

1.4. საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა  

(წარმოადგენს საინფორმაიო ფანჯარას რომელიც ივსება ვებ გვერდის ადმინისტრატორის მიერ მექანიკურად 

და აისახება კონკრეტულ ორგანიზაციასა და სააგენტოს შორის ურთიერთანამშრომლობის ფარგლებში 

განხორციელებული აქტივობები.); 

1.5. მრიცხველი 

ადმინისტრატორს შესაძლებლობა ქონდეს მართოს გამოსატანი ინფორმაცია, ყოველდღიურად ან 

ყოველთვიურად თუ რამდენი ვაკანსია დარეგისტრიდა, რამდენი სამუშაოს მაძიებელი დასაქმდა, გადამზადდა 

და ა.შ.; 

1.6. კალენდარი 

ასახული უნდა იყოს დაგეგმილი ღონისძიებები, კონკრეტულ თარიღზე დაკლიკებით კი უნდა გადავიდეს 

სიახლეების ან სხვა შესაბამის გვერდზე; 

1.7. სოციალურ ქსელსა და ელ.ფოსტაზე წვდომის საშუალება 

1.8.  ონლაინ კონსულტაცია 

1.9. გვერდის დამამზადებლის შესახებ ინფორმაცია 

 

2. ჩვენს შესახებ 

2.1. სააგენტოს შესახებ 

2.1.1. ძირითადი ცნობები (მოიცავს ინფორმაციას: სააგენტოს შექმნის საფუძველის შესახებ, სააგენტოს 

მისიას, მის მიზანს, ამოცანებს, ხედვასა და ღირებულებებს); 

2.1.2. სააგენტოს ბრენდი  (მოიცავს ინფორმაციას: სააგენტოს ლოგოს ვიზუალურ გამოსახულებასა და მის 

აღწერილობით ნაწილს, სააგენტოს სლოგანსა და აღწერილობას, ფერსა და მის აღწერილობას, 

ბრენდბუქის ვიზუალიზაციის ნიმუშს); 

2.1.3. სააგენტოს სტრუქტურა (მოიცავს სააგენტოს სტრუქტურის ვიზუალურ გამოსახულებას, რომლის ქვემოთ 

განთავსებულია ცხრილი “სააგენტოს თანამშრომლები“. ცხრილი შედგება ორი სვეტისაგან: პირველი - 

“პოზიცია“ და მეორე - “სახელი, გვარი“. პოზიციათა მწკრივში ასახული იქნება სააგენტოს საშტატო 

ერთეულით განსაზღვრული “პოზიცია“თა ჩამონათვალი, ხოლო “სახელი, გვარ“-ში კონკრეტულ 

პოზიციაზე დასაქმებული პიროვნების სახელი და გვარი. შესაბამის სახელზე დაკლიკებისას 

გადავდივართ კონკრეტული პიროვნების შესაბამის რეზიუმეს ფორმაზე, რომლის ვიზუალური მხარეც 

შეთანხმებული უნდა იყოს სააგენტოსთან. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ გვერდის 

ადმინისტრატორს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს განახორციელოს შესაბამისი ცვლილება, იქნება ეს 

ახალი რეზიუმეს განთავსება თუ პოზიციის დამატება და ცვლილების შეტანა. 

2.1.4. დებულება. 
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2.2. ჩვენი პარტნიორები 

2.2.1 ორგანიზაცია-დაწესებულებები/კომპანიები - ინფორმაცია შეივსება ავტომატურად ორგანიზაციის 

დარეგისტრირებისას შემდეგი ინფორმაციით: დასახელება, ლოგო და ბმული მათ გვერდზე. 

 

2.3. ჩვენი პროექტები 

2.3.1. მიმდინარე პროექტები/პროგრამები; 

2.3.2. განხორციელებული პროექტები/პროგრამები. 

 

2.4. ჩვენი სტატისტიკა 

2.4.1 ჯგუფი „ჩვენი სტატისტიკა“ (გვერდი, სადაც ასახული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია სააგენტოს 

მიერ განხორციელებული მომსახურების შესახებ) ფილტრაციის გზით შესაძლებელია განხორციელდეს 

შესაბამისი პერიოდის არჩევა (წელი/კვარტალი/თვე); 

2.4.2 ჯგუფი „კვლევები“ (გვერდი, სადაც განთავსებული იქნება ქვეყნის და რეგიონალური შრომის ბაზართან 

დაკავშირებული განხორციელებული კველევის შედეგები). 

 

2.5. ჩვენი გალერეა 

2.5.1. ფოტო გალერია - ატვირთულ ფოტოს უნდა ქონდეს სააგენტოს ლოგო და შესაძლებელი იყოს მისი 

გაზიარება სოციალურ ქსელში; 

2.5.2. ვიდეო გალერეა - ასახული იქნება სააგენტოს საქმიანობის ამსახველი ვიდეომასალა. ვიდეომასალის 

ატვირთვისას ავტომატურ რეჟიმში ვიდეოზე უნდა ხდებოდეს სააგენტოს ლოგოს განთავსება და არ 

იძლეოდეს პირდაპირ გადმოწერის შესაძლებლობას. უნდა გააჩნდეს სოციალურ ქსელში გაზიარების 

შესაძლებლობა ლოგოსთან ერთად. 

 

3. „კარიერული განვითარება“   შედგება: 

3.1. ქვესათაური “შემეცნებითი ბლოგი“ 

3.1.1. ჯგუფი “სტატიები/პუბლიკაციები“ (წარმოადგენს გვერდს სადაც განთავსებულია რამოდენიმე ფანჯარა 

(კატალოგი) დასახელებით, რომლის ვიზუალური (განსათავსებელი ფოტო) და შინაარსობრივი 

(კონკრეტული მასალა) მხარე ივსება თემატური კატალოგების მიხედვით ვებ გვერდის 

ადმინისტრატორის მიერ. ასვე ადმინისტრატორ უნდა შეეძლოს დაამატოს კატალოგი ან/და შეცვალოს 

კატალოგის ფოტო. თემატური კატალოგებზე ავტომატურად უნდა ისახებოდეს იმ დოკუმენტთა 

რაოდენობა რომლებიც მოცემულია აღნიშნულ კატალოგში; 

3.1.2. ჯგუფი „ვიდეოგაკვეთილები“ (წარმოადგენს გვერდს სადაც განთავსებულია რამოდენიმე ფანჯარა 

(კატალოგი) დასახელებით, რომლის ვიზუალური (განსათავსებელი ფოტო) და შინაარსობრივი 

(კონკრეტული მასალა) მხარე ივსება თემატური კატალოგების მიხედვით ვებ გვერდის 

ადმინისტრატორის მიერ. ასვე ადმინისტრატორ უნდა შეეძლოს დაამატოს კატალოგი ან/და შეცვალოს 

კატალოგის ფოტო. თემატური კატალოგებზე ავტომატურად უნდა ისახებოდეს იმ დოკუმენტთა 

რაოდენობა რომლებიც მოცემულია აღნიშნულ კატალოგში; 

3.1.3. ჯგუფი „ელექტრონული სახელმძღვანელოები“ (წარმოადგენს გვერდს სადაც განთავსებულია 

რამოდენიმე ფანჯარა (კატალოგი) დასახელებით, რომლის ვიზუალური (განსათავსებელი ფოტო) და 

შინაარსობრივი (კონკრეტული მასალა) მხარე ივსება თემატური კატალოგების მიხედვით ვებ გვერდის 

ადმინისტრატორის მიერ. ასვე ადმინისტრატორ უნდა შეეძლოს დაამატოს კატალოგი ან/და შეცვალოს 

კატალოგის ფოტო. თემატური კატალოგებზე ავტომატურად უნდა ისახებოდეს იმ დოკუმენტთა 

რაოდენობა რომლებიც მოცემულია აღნიშნულ კატალოგში; 

3.1.4. ჯგუფი „ტესტები“ - (წარმოადგენს გვერდს სადაც განთავსებულია რამოდენიმე ფანჯარა (კატალოგი) 

დასახელებით, რომლის ვიზუალური (განსათავსებელი ფოტო) და შინაარსობრივი (კონკრეტული 
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მასალა) მხარე ივსება თემატური კატალოგების მიხედვით ვებ გვერდის ადმინისტრატორის მიერ. ასვე 

ადმინისტრატორ უნდა შეეძლოს დაამატოს კატალოგი ან/და შეცვალოს კატალოგის ფოტო. 

 

4. ქვესათაური “დასაქმება უცხოეთში“ 

4.1 ჯგუფი “შრომითი მიგრაცია-გაიგე მეტი“ (საინფორმაციო მასალები უცხოეთში რეკრუტიორებასთან 

დაკავშირებით. ივსება გვერდის ადმინისტრატორის მიერ); 

 

5. ქვესათაური “გრანტები და პროგრამები“ 

5.1. ჯგუფი “საგრანტო პროექტები“ (ინფორმაცია საგრანტო პროექტების შესახებ შესაბამისი ბმულებით. 

ივსება ადმინისტრატორის მიერ) აღნიშნულ ჯგუფში თავსდება ინფორმაცია სახელმწიფო, დონორი და 

არასახელმწიფო სექტორის მიერ სხვადასხვა სახის მხარდაჭერითი პროგრამების შესახებ, რომლებიც ლაგდება 

შესაბამის მიმართულებების მიხედვით და ფილტრაციის მეშევობით მომხმარებელს შეუძლია მოიძიოს 

მისთვის საჭირო ინფორმაცია  

 

6. ჯგუფი „პროფესიების კლასიფიკაცია“/პროფესიები 

6.1. ჯგუფი „პროფესიოგრამები“; 

6.2. ჯგუფი „ფსიქოლოგის რჩევები“ 

 

7. ქვესათაური „ინფორმაცია სერვისების შესახებ“ 

7.1. ჯგუფი „ ორგანიზაცია / დამსაქმებელი“ 

7.2. ჯგუფი „სამუშაოს მაძიებელი“ 

 

8.  დასახელება „საჯარო ინფორმაცია“ შედგება: 

8.1. ქვესათაური „ზოგადი ინფორმაცია სამსახურის შესახებ“ 

8.2. ქვესათაური „საჯარო ინფორმაციის გვერდი“ 

8.3. ქვესათაური „ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ “ 

8.4. ქვესათაური „ინფორმაცია სამსახურის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და 

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ “ 

8.5. ქვესათაური ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ“ 

8.6. ქვესათაური „სამართლებრივი აქტები“ 

8.7. ქვესათაური „სხვა საჯარო ინფორმაცია“ 

* დაინტერესების შემთხვევაში ავტორიზირებულ მომხმარებელს შესაძლებლობა უნდა ქონდეს  გამოიწეროს 

სიახლეები კონკრეტული კატალოგებიდან (მაგ:  გრანტები და პროგრამები; სტატისები და პუბლიკაციები და 

სხვა) 

ზოგადი მოთხოვნები და წესები პროგრამისადმი 

- მომხმარებელი სისტემას უნდა უკავშირდებოდეს ნებისმიერი კომპიუტერიდან, რომელსაც წვდომა აქვს 

ინტერნეტთან. 

- პროგრამის რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეეძლოს პაროლის აღდგენა 

- სერვისის აწყობის შესაძლებლობა მოქალაქეთა და ორგანიზაციათა რეესტრის ინფორმაციაზე. 

- ოპერატორის დარეგისტირებისას სამუშაო ადგილი უნდა იქნას გათვალისწინებული და შემოსული 

ვაკანსიების გადანაწილებისას პრიორიტეტი მიენიჭოს ადგილმდებარეობას 

- სამუშაოს მაძიებელს და ასევე დამსაქმებელს რეგისტრაციის გავლისას უნდა ქონდეთ ხელშეკრულების 

დადასტურების საშუალება, რომ თანახმაა მისი პერსონალური ინფორმაცია მიეწოდოს მესამე პირს 

სამუშაოსთან დაკავშირებით  
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- დამსაქმებელს საშუალება უნდა ქონდეს შეაფასოს სამუშაოს მაძიებელი გასაუბრების ან/და სამუშაოს 

შესრულების შემდგომ 

- ოპერატორის მიერ სამუშაოს მაძიებელთან გადაგზავნილ ვაკანსიაზე საშუალება უნდა ქონდეს 

დაეთანხმოს ან უარი თქვას შეთავაზებაზე შესაბამისი აღწერით. 

- სისტემის ადმინიტრატორის ან/და ოპერატორის მიერ უნდა განისაზღვროს სამუშაოს მაძიებლის 

სტატუსი:  

o აქტიური 

o პასიური (არქივი) 

- განაცხადის მიღების მერე ოპერატორს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა მართოს მომხმარებლების მიერ 

შეყვანილი მონაცემები და მისცეს განაცხადს/რეზიუმეს დასრულებული სახე. ყველა ცვლილება უნდა 

იყოს ასახული ისტორიაში (ცვლილების თარიღი, ცვლილების შეყვანის მომხმარებლის სახელის 

დაფიქსირება) 

- ვერიფიკაციის გარეშე რეგისტრირებულის ინფორმაცია არ უნდა გახდეს საჯარო 

- ყველა ველთან უნდა იყოს დახმარების ღილაკი-რას მოითხოვს კონკრეტული ველი და როგორ უნდა 

შეივსოს. (Help Button) 

- ცნობარებს უნდა ქონდეთ საცნობარო ღილაკი, რომელიც განმარტავს ჩანაწერს (Hint) 

- ოპერატორის აქტიურობა სისტემაში უნდა ჩანდეს (რომელ ვაკანსიაზე მუშაობს). 

- ასევე ოპერატორს და ადმინისტრატორს შეეძლოს დაინახოს აქტიური მომხმარებლები (სამუშაოს 

მაძიებლები, დამსაქმებლები და დროებით ადმინები) 

- ვაკანსიის აქტიურობა: თავისუფალი, დამუშავების პროცესში, დასრულებული 

- ოპერატორს არ უნდა შეეძლოს ერთდროულად 2-ზე მეტ ვაკანსიაზე მუშაობა. შემოსულ ვაკანსიას 

პროგრამა ავტომატურად უნდა ანაწილებდეს თავისუფალ ოპერატორებთან, თუმცა პრიორიტეტი უნდა 

მიანიჭოს მუნიციპალიტეტს  

- ოპერატორის შვებულებაში გასვლის შემთხვევაში იგი გადის პასიურ რეჟიმში (offline) და მასთან არ 

მიდის ვაკანსია. შესაბამისად დანარჩენი სერვის ცენტრები ინაწილებენ სამუშაოს.  

- ბაზაში გარკვეული ტიპის ინფორმაციის დატანის გარეშე ვერ მიიღოს პროფაილმა სრულყოფილის 

სტატუსი 

- ყველა ველს უნდა ქონდეს ფუნქცია: გამოჩენა/დამალვა. თუკი მომხმარებელს არ სურს რომელიმე 

ინფორმაციის გაზიარება სხვა მომხმარებლებისთვის მას უნდა შეეძლოს ამის განხორციელება 

- ყველა ველი საჭირეობისამებრ უნდა იყოს „მნიშვნელოვანი“ 

- ფილტრაცია უნდა ხდებოდეს ნებისმიერი პარამეტრებით 

- ფილტრაციას ქონდეს ცხრილის სახე და ავტომატურად იძლეოდეს ჯამურ სტატისტიკას 

- წერილების გაგზავნის შესაძლებლობა ოპერატორებსა და მომხმარებლებლებს შორის sms ან/და e-mail 

მეშვეობით 

- ყოველ მომხმარებელთან ნებისმიერი მომსახურების გაწევისას ოპერატორს ან ადმინს შესაძლებლობა 

ქონდეს დააფიქსიროს აღნიშნული მომსახურება, ასევე აღნიშნოს ჩამოსაშლელ სიაში რა მომსახურება 

გაუწია 

- შესაძლებელი იყოს კითხვარების მასიურად გაგზავნა-და ადმინისტრატოს შეეძლება განსაზღვროს ამ 

კითხვარის აუცილებლობა 

- საერთო სტატისტიკის ვებ-პლატფორმაზე გადატანა 

- ონლაინ კონსულტაცია უნდა ინახებოდეს 

- სმს-ს სერვისის შემთხვევში უნდა იყოს მზა ტექსტი და ასევე ოპერატორს თავად შეეძლოს ტექსტის 

აკრეფა 

- კალათას ფუნქცია - მომხმარებელს შეეძლოს ფავორიტის შერჩევა/დამატება) 
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- სტატისტიკურ მონაცემებში იმ ბენეფიციართა სიის ამოღების საშუალება, ვისთვისაც სააგენტოს 

საერთოდ არ გაუწევია მომსახურება 

- პრიორიტეტის მინიჭების შესაძლებლობა მომხმარებელზე (favorite) ვარსკვლავის სახით, რომელსაც 

თანაბარი მონაცემების შემთხვევაში მიენიჭება უპირატესობა 

- ვიდეო ინსტრუქცია - პროგრამულ მოდულში მუშაობისათვის მაძიებლისათვის ასევე 

დამსაქმებლისათვის მომხმარებლის ვიდეო რგოლი 

- სამუშაოს მაძიებლის დასაქმებიდან +30 და +90 დღეში ბაზაში უნდა მიდიოდეს შეტყობინება რომ პირის 

დასაქმებიდან ეს დრო გავიდა. რათა ოპერატორმა შემდგომ შეძლოს გაუგზავნოს მის მიერ 

შემუშავებული კითხვარი კმაკოფილებასთან დაკავშირებით. 

 

9. მოთხოვნები ანგარიშგებასთან 

- ვებ გვერდზე ვაკანსიების რეესტრის წარმოება 

- სამუშაოს მაძიებელთარეესტრის წარმოება 

- დასაქმების სააგენტოს მიერ ანალიტიკური და სტატისტიკური რეპორტების წარმოება 

- საძიებო პარამეტრების მიხედვით გაფილტრული რეესტრულად გამოსული ინფორმაციის გადატანა 

შესაბამის ფრომატში (XLS) 

 

10.  ცნობარების წარმოება 

 მონაცემების სისტემაში სტრუქტურიზებულად შეტანისთვის გამოყენებული უნდა იყოს ცნობარები. ცნობარები 

თავის მხრივ არის კონკრეტული თემატიკის ან კონკრეტული კრიტერიუმის მიხედვით დალაგებული 

მონაცემები. აღნიშნული საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაციის მიღებისა და მისი 

ოპერატიულად მოძიებისა. 

მნიშვნელოვანია! სისტემის ცნობარების ადმინისტრირება მოხდეს ცენტრალიზებულად და შესაბამისად 

განახორციელოს ადმინისტრატორმა. 

 ცნობარების მართვა, ანუ მონაცემებით შევსება უნდა მოხდეს სისტემის ადმინისტრირების მოდულიდან, 

სისტემაში უნდა იყოს რეალიზებული ამ მონაცემების შევსების ფორმები, რომლებსაც ექნება მონაცემის 

შეტანის, აღწერის, ცვლილების და გაუქმების საშუალება. ასევე უნდა დაფიქსირდეს ამ მონაცემის შექმნის და 

გაუქმების თარიღები. 

 ამ ნაწილში, ადმინისტრატორის უფლებით მოსარგებლე მომხმარებელს შეუძლია შექმნას, შეცვალოს, 

გააუქმოს საცნობარო მონაცემები. 

- სპეციალობა 

- ხარისხი 

- განაკვეთი 

- უცხო ენა 

- კომპიუტერული პროგრამები 

- ცოდნის დონე 

- სფერო 

- პოზიცია 

- ძლიერი მხარეები, უნარ-ჩვევები 

- ნაშრომები და პუბლიკაციები 

- ჯგუფის განსაზღვრა 

 

თავი III.  სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს არსებული ადმინისტრირებადი 

შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონილი სისტემის აღწერა 
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მოკლე მიმოხილვა 

სააგენტოს არსებული ადმინისტრირებადი შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონილი სისტემა შედგება ორი 

კომპონენტისგან - რეგისტრაციის გვერდი, რომელიც განთავსდება სააგენტოს ვებგვერდზე, სადაც სააგენტოს 

სერვისებით მოსარგებლეები შეძლებენ დამოუკიდებლად რეგისტრაციას, პროფილისა და რეზიუმეს შექმნას 

სააგენტოს მომსახურების მიღების მიზნით; და ე.წ. შიდა სისტემა - ადმინისტრირება (manage) გვერდი, სადაც 

სააგენტოს თანამშრომლების მიერ მოხდება, სერვისების მოსარგებლეთათვის მომსახურების გაწევა - 

რეგისტაცია, რეზიუმეს შექმნა, ვაკანსიის დამუშავება, სტატისტიკისა და ანალიტიკის წარმოება. 

მომხმარებელი - სისტემას  გააჩნია ორი ტიპის მომხმარებელი გარე (მოქალაქე და კომპანია/იურიდიული პირი) 

და შიდა (ოპერატორი და ადმინისტრატორი). გარე მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს 

(შემდგომში) ვებგვერდიდან რეგისტრაცია, პროფილისა და რეზიუმეს მონაცმეების დამატება/რედაქტირება, 

ვაკანსიების დათვალიერება, ინტერესის გამოხატვა, პირადი კაბინეტით სარგებლობა. რაც შეეხება შიდა 

მომხმარებელს,  ოპერატორი ახორციელებს მომხმარებელთა რეგისტრაციას, ვაკანსიის 

რეგისტაცია/დამუშავებას, საშუამავლო მომსახურების გაწევას, ხოლო ადმინისტრატორი ახორციელებს 

ოპერატორის პირველად დაშვებას სისტემასთან, ოპერატორის დაშვების გაუქმებას, ოპერატორის მიერ 

განხორციელებული სამუშაოს მონიტორინგს და სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას. ორივე ტიპის 

მომხმარებელი სისტემაში შედის ინდივიდუალური სახელისა და პაროლის გამოყენებით. 

სისტემა დაკავშირებულია სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საჯარო რეესტრის და სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტორნულ მონაცემთა ბაზებთან, მონაცემტა გაცვლის ერთიანი 

სისტემის მეშვეობით. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

დასაქმების სააგენტოს დებულება“-ის  მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის დ1  ქვეპუნქტის შესაბამისად: („საკუთარი 

ფუნქციების განხორციელების მიზნით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში დაცული პერსონალური მონაცემებისა  და  სსიპ – საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში დაცული (ბიზნეს-რეესტრის) მონაცემების გამოთხოვა 

და გამოყენება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად”), ზემოთ ხსენებულ ბაზებში არსებულ ინფორმაციას 

სააგენტოს გააჩნია რეალურ დროში დაშვების ნებართვა ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, კერძოდ, 

ფიზიკური პირის შემთხვევაში - სახელი, გვარი,ფოტოსურათი, დაბადების თარიღი, მისამრთი, სქესის 

იდენტიფიკატორი, ხოლი იურიდიული პირის შემთხვევაში სუბიექტის დასახელება, სამართლებრივი ფორმა, 

იურიდული მისამართი, სტატუსი. ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება რეგისტრაციის პროცესში (გარე და შიდა 

მოხმარებლის მიერ), და ასევე ნებისმიერ დროს შიდა მომხმარებლის მიერ, მონაცმების გადამოწმების მიზნით. 

 

სისტემის ფუნქციონალი: 

მომხმარებლის რეგისტრაცია და მონაცემთა ბაზების წარმოება - სისტემაში რეგისტრიტრირებული 

მონაცემების მიხედვით წარმოებს სამი ბაზა- მოქალაქე/სამუშაოს მაძიებელი, ორგანიზაცია (დამსაქმებელი, 

საგანმნათლებლო პროვაიდერი) და განცხადება (ვაკანსია და საგანამანათლებლო) 

მოქალაქე - სისტემაში რეგისტრაცია შეუძლია  საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირს, სტატუსის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირს, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირს, საქართველოში 

კანონიერ საფუძველზე მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაც აქვთ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული თერთმეტნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი 

ნომერი)  დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა 14 წლიდან. რეგისტრაციის სისტემაში ეთითება მოქალაქის 

შემდეგი მონაცემები - პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი (მათი თანხვედრით ხდება მონაცმეების 

გადამოწმება რეესტრის მონაცემთა ბაზებში), სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი 

ან/და ელ ფოსტა (რომლის ვალიდურობა დასტურდება რეგისტრაციის ერთჯერადი პაროლის გააქტიურებით), 

ასევე დამატებითი ინფორმაცია - ოჯახური მდგომარეობა, სოციალური/მოწყვლად ჯგუფებზე მიკუთვნება, 

მართვის მოწმობა, სამხედრო ვალდებულება. აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე იქმნება 
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მომხმარებლის/მოქალაქის პროფილი, რის შემდგომ ხდება მომსახურების/სერვისის არჩევა. რეგისტრირებულ 

მოქალაქეს სისტემა ანიჭებს უნიკალურ იდენტიფიკატორს  (ID) იმისათვის, რომ მოქალაქე მოხვდეს სააგენტოს 

მონაცემთა ბაზაში და ისარგებლოს მომსახურებით უნდა აირჩიოს მინიმუმ ერთი სერვისი- სასურველი 

პოზიცია1 დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, პროფესიული სწავლება, არაფორმალური განათლება.  

რეზიუმეს შექმნა - სააგენტოს სერვისებით სარგებლობისათვის აუცილებელია რეზიუმეს შედგენა. რეზიუმეს 

გააჩნია შემდეგი სექციები - განათლება (ხარისხი, სწავლების პერიოდი დან-მდე), სამუშაო გამოცდილება2, უცხო 

ენების ცოდნა (ენა და შესაბამისი ცოდნის დონის მითითებით), კომპიუტერი უნარების ფლობა, განვლილი 

ტრენინგები, უნარჩვევები, პუბლიკაციები/ნაშრომები. სისტემა ახდენს რეზიუმეს გენერირებას ვორდის და PDF 

ფორმატში, მონაცემების გამოჩენა/დაფარვის შესაძლებლობით (მაგალითად, თუ მომხმარებელს არ სურს 

გარკვეული ინფორმაცია აისახოს რეზიუმეში, შესაძლებელია ამ მონაცემის დაფარვა, შესაბამსიად ეს მონაცემი 

იქნება სისტემაში, მაგრამ არ გადავა გენერირებულ რეზიუმეს, რაც შემდგომ უნდა მიეწოდოს 

დამსაქმებელს/საგანმანათლებლო პროვაიდერს). აღნიშნული ფუნქციონალი იძლევა შესაძლებლობას, 

მომხარებელმა მართოს თავისი რეზიუმე საჭიროებისამებრ). 

რეზიუმეს თითოეულ სექციას აქვს ფაილის ატვირთვა/დამატება, შესაბამისად, რეზიუმესთან ერთად სისტემაში 

ინახება დოკუმენტაცია (მაგალითად, დიპლომი/სერტიფიკატი, ცნობა სამუშაო გამოცდილების შესახებ და 

სხვა). ასევე, სისტემა იძლევა შესაძლებლობას მოქალაქემ ჩაწეროს და ატვირტოს ვიდეო პრეზენტაცია, რაც 

ასევე გენერირდება მის მონაცმებში. 

 

სისტემაში რეგისტრირებულ მოქალაქეს გააჩნია სამი სტატუსი:  

აქტიური - იღებს საშუამავლო მომსახურებას, გამოხატავს ვაკანსიებზე ინტერესესს; 

პასიური - დროებით არ იღებს საშუამავლო მომსახურებას, შეუძლია ვაკანსიებზე ინტერის გამოხატვა 

(მომხმარებელს პასიური სტატუსი ენიჭება მისი სურვილის შესაბამისად, როცა დროებით აღარ სურს ჩვენი 

მომსახურებით სარგებლობა, მაგალითად, დასაქმდა და აღარ ეძებს სხვა სამსახურს); 

არქივი - აღარ სარგებლოს სააგენტოს მომსახურებით (არქივირება ხდება მოქალაქის მოთხოვნით, როცა აღარ 

სურს სააგენტოს მომსახურებით, სააგენტოს გადაწყვეტილებით - გარდაცვალების შემთხვევაში, ვერ ხდება 

მასთად დაკავშირება, დაარღვია ხელშეკრულების პირობები); 

დასაქმება ოჯახში -  სისტემაში რეგისტრირებულ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა თავად განათავსოს ვაკანსია. 

იმ შემთხვევაში, თუ პირს, რომელსაც არ გააჩნია იურიდიული სტატუსი და სურს ვაკანსიის განთავსება 

(მაგალითად, ძიძა, ოჯახში დამხმარე და სხვა), სისტემაში რეგისტრიდება როგორ მოქალაქე და უთითებს 

სტატუსს დასაქმება ოჯახში. სისტემში რეგისტრირებულ მოქალაქეს ნებისმიერ დროს შეუძლია გააქტირუროს 

აღნიშნული ფუქციონალი. დასაქმება ოჯახში ფუნქციონალის გააქტიურების შემდგომ, მოქალაქეს 

ორგანიზაციის მსგავსად განცხადების განათავსების შესაძლობლობა ეძლება. მის მიერ წარმოდგენილი 

განცხადება მუშავდება სტანდარტული წესით (იხ. ქვემოთ) 

ბიზნესის დაწყება/გაფართოება - სისტემაში რეგისტრირებულ მოქალაქეს დაინტერესების შემთხვევაში აქვს 

შესაძლებლობა მიუთითოს ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებული დახმარების მიღების მიზნით. 

სურვილის შემთხვევაში, შეყავს ინფორმაცია არსებული ან სასურველი ბიზნესის, საჭიროების, მხარდაჭერის 

შესახებ. 

ფილტრი - სისტემაში რეგისტრირებული მოქალაქეების ფილტრაცია ხორციელდება პროფილსა და რეზიუმეში 

მითითებული ნებისმიერი პარამეტრით (პროფილის სტატუსი, აპლიკანტის სტატუსი, რეგისტრაციის თარიღი, 

                                                           
1 პოზიცია ეთითება სისტემაში არსებული საერთაშორისო კლასიფიკატორიდან, თითოეული პოზიციის შესაბამისად აპლიკანტს 

აქვს შესაძლებლობა მიუთითოს მუნიციპალიტეტი/მუნიციპალიტეტები სადაც სურს დასაქმება; 
 

2 სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად, სისტემა ავტომატურად ანიჭებს მომხმარებელ სტატუსს - უმუშევარი, თუ სამუშაო 

გამოცდილების ჩანაწერში არ ფიქსირდება რეგისტრაციის მომენტისთვის დასაქმების ფაქტი, და ვმუშაობ, მაგრამ ვეძებ სამსახურს - 

თუ სამუშაო გამოცდილებაში მითითებული ვმუშაობს დღემდე. 
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ID, პირადი ნომერი, სახელი, გვარი, ასაკი -დან-მდე, ტელეფონის ნომერი, სქესი, საცხოვრებელი 

მუნიციპალიტეტი, ოჯახური მდგომარეობა, სამხედრო ვალდებულება, სიმაღლე, წონა, სოციალური ჯგუფი, 

მართვის მოწმობა, მანქანის ფლობა,  უნარჩ ვევები, განათლების ხარისხი, სასწავლებელი, სწავლების წლები, 

სამუშაო გამოცდილება - პოზიცია, გამოცდილება თვეების მიხედვით, უცხო ენა და კომპიუტერული პროგრამები 

შესაბამისი ცოდნის დონით, სასურველი პოზიცია, მუნიციპალიტეტი დასაქმებისთვის, პროფესიული სწავლება 

პროფესიის მითითებით, არაფორმალური განათლება ტიპის, ხანგრძლივობის, დაფინანსების მითითებით, 

დასაქმება ოჯახში, ბიზნესის დაწყება) 

ორგანიზაციას ასევე გააჩნის სტატუსი: 

აქტიური - სარგებლობს სააგენტოს მომსახურებით; 

პასიური -დროებით არ სარგებლობს სააგენტოს მომსახურებით (მისი მოთხოვნის საფუძველზე); 

არქივი - აღარ სარგებლობს სააგენტოს მომსახურებით (მისი მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანიის საქამინობის 

შეჩერების და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე); 

ორგანიზაცია - სისტემაში რეგისტრაცია შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამეწარმეო 

და არასამეწარმეო ბიზნეს სუბიექტებს  და საგანმანათლებლო პროვაიდერებს, რომელთაც სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ საიდენტიფიკაციო კოდი. რეგისტრაციის 

ეთითება შემდეგი მონაცემები საიდენტიფიკაციო კოდი (რომლის მიხედვით ხდება, მონაცემების გადამოწმება 

საჯარო რეესტრში), კომპანიის დასახელება (იურიდიული სახელი), ობიექტის დასახელება (ბრენდული სახლი), 

სექტორი, საქმიანობის სფერო, მისამართი, კომპანიის უფლებამოსილი პირის მონაცემები და საკონტაქტო 

ინფორმაცია. რეგისტრირებულ ორგანიზაციას სისტემა ანიჭებს უნიკალურ იდენტიფიკატორს (ID)  

ფილტრი - სისტემაში რეგისტრირებული ორგანიზაციების ფილტრაცია ხორციელდება ორგანიზაციის 

პროფილში მითითებული ნებისმიერი პარამეტრით (პროფილის სტატუსი, ID, საიდენტიფიკაციო ნომერი, 

ორგანიზაციის დასახელება, კომპანიის დასახელება, სამართლებრივი ფორმა, მუნიციპალიტეტი, საქმიანობის 

სფერო, სექტორი, საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) 

განცხადების რეგისტრაცია - სისტემაში რეგისტრირებული ორგანიზაცია სისტემაში ათავსებს განცხადებას 

ვანასიის ან/და საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ. განაცხადებაში მითითებული მოთხოვნებისა და 

პირობების შესაბამისად შემდგომ ხდება განცხადების დამუშავება შესაბამისი კადრების შერჩევის მიზნით.  

ვაკანსიის განცხადებაში ეთითება პოზიციის დასახელება3, ტიპი (სამუშაო, სტაჟირება, მოიხალისეობა, 

დასაქმება ოჯახში), სამუშაო პერიოდი და შესაბამისი ხანგრძლივობა (ერთჯერადი, დროებითი, 

გრძელვადიანი), მუნიციპალიტეტი, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა, სამუშოა განაკვეთი, ანაზღაურება, 

საქმიანობის სფერო4, მოთხოვნები - სქესი, ასაკი, განათლება, სამუშაო გამოცდილება (თვეების რაოდენობა), 

ენები, კომპიუტერული უნარები, უნარჩვევები, მართვის მოწმობა  5და სხვა 

დამატებით, დამსაქმებელს აქვს შესაძლებლობა დარჩეს ანონიმურად (გარე მომხმარებელი ვერ დაინახავს 

კომპანიის დასახელებას), მიუთითოს მზაობა სტუდენტთა დასაქმების თაობაზე, შშმ პირთა დასაქმების და 

შესაბამისი ადაპტირებული გარემოს შესახებ ინფორმაციის მითითება, და ასევე კომპანიის შესახებ 

დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა ტექსტური სახით, რაც მისი შეხედულებით საინტერესო იქნება 

სამუშაოს მაძიებელთათვის 

საგანამანთლებლო განცხადებიაში ეთითება ტიპი (ტრენინგი, სემინარი, კონფერენცია, პროფესიული), 

თემა/სათაური, ჩატარების მუნიციპალიტეტი, მსმენელთა რაოდენობა, სწავლის პერიოდი (დან-მდე), 

განათლების მიმართულება ტრენინგი, სემინარი, კონფერენციის შემთხვევაში, ხოლო პროფესიული სწავლების 

                                                           
3 პოზიცია ეთითება სისტემაში არსებული საერთაშორისო კლასიფიკატორიდან და ასევე დამსაქმებელს შეუძლია დამატებით 

ჩაწეროს პოზიცია/თანამდებობის დასახელება; 
4 იმ შემთხვევაში თუ კომპნაიას პროფილში მითითებული აქვს რამოდენიმე საქმიანობის სფერო, ხდება იმ კონკრეტულის არჩევა, 

რომელსაც განეკუთვნება აღნიშნული ვაკანსია; 
5 განცხადების დამუშავება ხდება ასაკი, სქესი, მუნიციპალიტეტი, განათლება, სამუშაო გამოცდილება, უცხო ენის ცოდნა, 

კომპიუტერული პროგრამების ფლობა, უნარჩვევები, სამუშაო განაკვეთი და ანაზღაურების შესაბამისად. 
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შემთხვევაში პროფესიის მითითება6. ასაკი, სქესი, სოციალური/მოწყვლადი ჯგუფი, განათლების ხარისხი და 

სპეციალობა, სამუშაო გამოცდილება პოზიცია და გამოცდილების პერიოდი. დამატებით უთითებს მოკლე 

აღწერილობას, მსმენელთა კატეგორიას და სხვა ინფორმაციას, რაც მისი შეხედულებით საინტერესო იქნება 

მსმენელთათვის7. ასევე, ინფორმაციას საგანმანატელბლო პროვაიდერის შესახებ. ისევე როგორც ვაკანსიის 

შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროვაიდერსად შეუძლია ანონიმურად დარჩეს (გარე მომხარებელი ვერ 

დაინახავს კომპანიის დასახელებას) 

დამუშავების ეტაპების მიხედვით განცხადებაა აქვს შემდეგი სტატუსები:  

აქტიური - რეგისტრაციიდან რეზიუმეების შერჩევამდე; 

დამუშავების პროცესში - რეზიუმეების გაგზავნიდან უკუკავშირამდე;  

დასრულებული - უკუკავშირის მიღებიდან. 

ფილტრი - სისტემაში რეგისტრირებული განცხადებების ფილტრაცია ხორციელდება შედეგი პარამეტრებით: 

ვაკანსია - ID, რეგისტრაციის თარიღი, პოზიცია, ორგანიზაცია, საქმიანობის სფერო, ტიპი, მუნიციპალიტეტი, 

ხანგრძლიოვბა,  სამუშაო განაკვეთი, ანაზღაურება. საგანმანათლებლო - ID, რეგისტრაციის თარიღი, 

თემა/დასახელება, ტიპი, ღირებულება, ხანგრძლივობა, მუნიციპალიტეტი, ორგანიზაცია. 

განცხადების დამუშავება - განცხადებებს ამუშავებს ოპერატორი, სისტემაში რეგისტრირებული სააგენტოს 

თანამშრომელი. თითოეულ ოპერატორი ერთდროულად ამუშავებს მაქსიმუმ 10 აქტიურ განცხადებას. 

სისტემაში მოხვედრილი განცხადება ოპერატორებზე ნაწილდება მუნიციპალიტეტის მიხედვით (სააგენტოს 

აჭარის რეგიონის ექვსივე მუნიციპალიტეტში აქვს ოფისი, შესაბამისად, ოპერატორებზე მითითებულია მათი 

სამუშაო მუნიციპალიტეტები), და რაოდენობის მიხედვით (ნაკლები განცხადების მქონე ოპერატორი), იმ 

შემთხვევაში თუ მუნიციპალიტეტის შესაბამისად ოპერატორს უკვე აქვს 10 განცხადება, მაშინ ხდება სხვა 

ოპერატორებს შორის ყველაზე ნაკლები განცხადების მქონე ოპერატორის შერჩევა. გარდა ამისა, ოპერატორი 

თუ არეგისტრირებს განცხადებას, მაშინ ეს განცხადება ავტომატურად მას მისდის დასამუშავებლად. ასევე, 

ადმინისტრატორს შეუძლია ვაკანსია გადააწეროს სხვა ოპერატორს (მაგალითად, თუ კომპანიას კონკრეტული 

ოპერატორი ემსახურება და მას უკვე შევსებული აქვს დასამუშავებელი განცხადებების რაოდენობა, ან 

ოპერატორს ეძლევა სხვა დავალება და მისი დასამუშავებელი განცხადებები გადაეწერება სხვა 

ოპერატორს/ოპერატორებს).  

ოპერატორი, განცხადების მიღებისას, შეყვანილი ინფორმაციის გადამოწმების ან/და რედაქტირების 

საჭიროების შემთხვევაში უკავშირდება კომპანიის წარმომადგენს. საბოლოოდ, განცხადების 

შეჯერება/შეთანხმების შემდგომ, ოპერატორი ახდენს განცხადების გამოქვეყნებას, რის შემდგომ განცხადება 

მოხვდება სააგენტოს ვებ გვერდზე და სისტემაში რეგისტრირებულ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა 

გაეცნოს განცხადებას, დაინტერესების შემთხვევაში გამოხატოს ინტერესი. 

საშუამავლო მომსახურების გაწევისას ხდება, განცხადების მოთხოვნებისა და პირობების შესაბამისად 

სისტემაში რეგისტრირებული მოქალაქე/სამუშაოს მაძიებლის (შემდგომში აპლიკანტის) შერჩევა/მატჩინგი.  

მატჩინგი არის ავტომატური და მექანიკური,  

ავტომატური მატჩინგს სისტემა ახორციელებს განცხადების რეგისტრაციის მომენტიდან - განცხადების 

მოთხოვნა/პირობების მონაცემების შესაბამისი აპლიკანტების შერჩევა. მატჩინგში ხორციელდება (ვაკანსიის 

შემთხვევაში) შემდეგი მონაცემებით, პოზიცია, ასაკი, სქესი, მუნიციპალიტეტი, განათლება, სამუშაო 

გამოცდილება, უცხო ენის ცოდნა, კომპიუტერული პროგრამების ფლობა, უნარჩვევები, სამუშაო განაკვეთი და 

ანაზღაურება. პირველ რიგში უნდა მოხდეს პოზიციის თანხვედრა - განცხადებაში მითითებული პოზიცია უნდა 

ქონდეს მითითებული სამუშაო მაძიებელს სასურველ პოზიციაში, სხვა შემთხვევაში ეს აპლიკანტი არ მოხვდება 

მატჩინგში. აღნიშნული პუნქტების თავსებადობის მიხედვით, აპლიკანტს ენიჭება პროცენტობა და ლაგდება 

                                                           
6 საგანამანათლებლო ჯგუფები და პროფესიები ეთითება სისტემაში არსებული ჩანაწერებიდან; 
7 განცხადების დამუშავება ხდება სწავლების ტიპი (სემინარი, კომფერენცია, ტრენინგი, პროფესიული), ჯგუფი ან პროფესია, 

მუნიციპალიტეტი, ასაკი, სქესი, განათლება, სამუშაო გამოცდილების პოზიცია; 
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სიაში თანმიმდევრობით მაღალი პროცენტიდან ქვემოთ 30%-მდე (30%-ის ქვემოთ თანხვედრილი აპლიკანტი 

არ ხვდება რეკომენდირებულ აპლიკანტთა სიაში). 

მექანიკური მატჩინგი ხდება ოპერატორის მიერ ფილტრის გამოყენებით (ინფორმაცია ფილტრის შესახებ იხ. 

ზემოთ). 

ოპერატორი, განცხადების დამუშავებისას ავტომატური მატჩინგით რეკომენდირებულ აპლიკანტებს არჩევს -  

მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადამოწმების და რეზიუმეს გადახედვის გზით. არჩეულ აპლიკანტებისგან  

(ხდება მონიშვნა) იქმენა ოპერატორის სამუშაო სია (რეკომენდირებული სია აქტიურია და ოპერატორს 

მუშაობის პროცესში შეუძლია კვლავ გამოიყენოს). ამასთან, ოპერატორს შეუძლია მექანიკური მატჩინგით 

შეარჩიოს და დაამატოს აპლიკანტები, და ასევე სამუშაო პანელზე უჩანს ამ კონკრეტული ვაკანსიით 

დაინტერესებული სამუშაოს მაძიებელები, ოპერატორი მათ რეზიუმეებს ამოწმებს და შესაბამისობის 

შემთხვევაში ამატებს არჩეული აპლიკანტების სიას. 

არჩეულ აპლიკანტეს, ეგზავნებათ შეტყობინება ვაკანსიაზე შერჩევის შესახებ ტელეფონსა და ელ.ფოსტაზე, 

ხოლო  ინფორმაცი ვაკანსიის შესახებ სისტემაში პირად კაბინეტში. აპლიკანტმა სისტემაში უნდა 

დაადასტუროს თავისი თანხმობა ან უარი შეთავაზებაზე, რაც აისახება ოპერატორთან ვაკანსიის სამუშაო 

პანელზე. შეთავაზების განსახილვევლად და პასუხის გასაცემად, აპლიკანტს ეძლევა განსაზღვრული დრო, 

რომლის გაცვლის შემდგომ, აპლიკანტის პასუხი ავტომატურად ითვლება უარი. იმ შემთხვევაში, როცა 

აპლიკანტი უარს აცხადებს შეთავაზება ირჩევს უარის მიზეზს - მიუღებელი ანაზღაურება, არასასურველი 

დამსაქმებელი, სამუშაო გარემო, გრაფიკი, დასაქმებული ვარ, აღარ მსურს დასაქმება.    აპლიკანტის პასუხი 

ინახება სისტემაში, აპლიკანტის კაბინეტში და განცხადების მონაცემებში. იმ სამუშაოს მაძიებელთა 

რეზიუმეებს, რომლებმაც გამოხატეს თანხმობა განცხადებაზე ოპერატორი უგზავნის დამსაქმებელს. ასევე 

აგზავნის იმ სამუშაოს მაძიებელთა რეზიუეებს რომლებმაც გამოხატეს ამ განცხადებაზე ინტერესი. რეზიუმე 

იგზავნება საკონტაქტო ინფორმაციის გარეშე, თანდართული დოკუმენტაციის და ვიდეო პრეზენტაციის ნახვის 

შესაძლებლობით. ორგანიზაცია (მისი წარმომადგენელი) განიხილავს გაგზავნილ რეზიუმეებს, და 

გასაუბრებისათვის შერჩეულ სიას უგზავნის ოპერატორს, გასაუბრების დეტალებით (გასაუბრების დრო, 

ადგილი, მისამართი). შემდგომ ეტაპია გასაუბრებაზე დაბარება- ოპერატორი ორგანიზაციის მიერ შერჩეულ 

მოქალაქეებს უგზავნის შეტყობინებას გასაუბრების დეტალებით,  ხოლო იმ სამუშაოს მაძიებლებს, რომლებიც 

არ დაიბარეს გასაუბრებაზე უგზავნის შეტყობინებას უარის შესახებ. გასაუბრების შემდგომ ორგანიზაცია 

ოპერატორს აწვდის გასაუბრების შედეგების შესახებ feedback-ს, - თითოეული სამუშაოს მაძიებლის 

შესაბამისად 

1. არ მოვიდა გასაუბრებაზე 

2. არ დასაქმდა 

2.1. საჭიროებს კვალიფიკაციის ამაღლებას 

2.2. საჭიროებს თვითპრეზენტაციის უნარების ამაღლებას 

2.3. სხვა 

3. დასაქმდა 

 

ორგანიზაციისგან საბოლოო შედეგის მიღებისას განცხადება დასრულებულია და ოპერატორი ხურავს 

განცხადებას. ოპერატორი უგზავნის შეტყობინებებს სამუშაოს მაძიებლებს - ვინც დასაქმდა, ვინ ვერ დასაქმდა. 

იმ შემთხვევაში თუ არ დასრულდა დადებითი შედეგით, ან სრული დადებითი შედეგით (მაგალითად, სამი 

სამუშაო ადგილი იყო და მხოლოდ ორი დასაქმდა), ოპერატორი დამსაქმებელთან შეთანხმებით იღებს 

გადაწყვეტილებას: დახუროს განცხადება, ან ვადა გაუგრძელოს. ვადის გაგრძელებასთან ერთად 

შესაძლებელია განცხადების რედაქტირება გარდა შემდეგი მონაცემებისა: პოზიციის დასახელება, ტიპი, 

მუნიციპალიტეტი. ვადის გაგრძელების შემდგომ, ოპერატორი კვლავ ამუშავებს ამ განცხადებას და არჩევს 

შესაძლო აპლიკანტებს. მუშაობას ზემოთ მოცემულ სიაში აგრძელებს, შესაბამისად არ მოხდება იმავე ხალხის 
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დამუშავება. ოპერატორს/ადმინისტრატორს შეუძლია განცხადება დახუროს ნებისმიერ ეტაპზე (იმ შემთხვევაში 

თუ დამსაქმებელი აღარ თანამშრომლობს, აღარ აქვს ვაკანტური ადგილი ან სხვა მიზეზით).   

დასაქმების შესახებ მონაცემები ავტომატურად აისახება დასაქმებული აპლიკანტის რეზიუმეში.  

რაც შეეხება საგანამნათლებლო განცხადებებს, ამ ეტაპზე შემუშავების პროცესში, პრინციპი იგივეა, მატჩინგი 

განხორციელდება შემდეგი პარამეტრებით სწავლების ტიპი (სემინარი, კომფერენცია, ტრენინგი, 

პროფესიული), ჯგუფი ან პროფესია, მუნიციპალიტეტი, ასაკი, სქესი, განათლება, სამუშაო გამოცდილების 

პოზიცია 

ინტერესის გამოხატვა და ფავორიტი - სისიტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელს  ვებგვერდზე 

შეეძლება გაეცნოს არსებულ აქტიურ ვაკანსიებს და შერჩეულ ვაკანსიაზე გამოხატოს ინტერესი. აღნიშნული 

აპლიკანტი მოხვდება ამ ვაკანსიის სამუშაო პანელზე, ოპერატორი ვაკანსიის დამუშავებისას, ავტომატური და 

მექანიკური მატჩინგის გზით შერცეულ აპლიკანტების გარდა, განიხილავს ასევე ინტერეს გამოხატულ 

აპლიკანტებს და მათი მონაცემების ვაკანსიის თანხვედრის შემთხვევაში, აღნიშნული აპლიკანტის რეზიუმეს 

აწვდის დამსაქმებელს. გარდა ამისა ორგანიზაციასაც შეუძლია ინტერესის გამოხატვა/ფავორიტში დამატება. 

მასთან გასაუბრებაზე მისული სამუშაო მაძიებელი, რომელიც მისთვის საინტერესო აღმოჩნდება, მაგრამ 

არ/ვერ აყავს სამსახურს, დაამატებს ფავორიტებში, რაც შეინახე მის კაბინეტში და სხვა ვაკანსიის შემთხვევაში 

მარტივად მოიძევს ამ აპლიკანტის მონაცემს. 

დასაქმება უცხოეთში - სისტემა იძლევა საქართველოს ფარგლებს გარეთ დასაქმების კუთხით მუშაობის 

შესაძლებლობას. რეგისტრაციისას სამუშაოს მაძიებელს აქვს შესაძლობლობა მიუთითოს დასაქმების არეალი- 

საქართველო, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ან ორივე. და შემდგომ სასურველი პოზიციის მითითებისას 

მიუთითოს ქვეყანა, სადაც სურს ამ პოზიციით დასაქმება. ამასთან, მიმიდნარეობს ტექნიკური სამუშაო 

დამსაქმებელის მიერ  განცხადების განთავსებისას დასაქმების არეალის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, და 

შესაბამისს ქვეყნის მითითების შესაძლებლობის დასამატებლად.  

დასაქმებულთა მონიტორინგი - სისტემით ხორციელდება სააგენტოს საშუამავლო მომსახურების შედეგად 

დასაქმებულთა მონიტორინგი დასაქმებიდან ერთი და სამი თვის შემდგომ. თითოეულ ოპერატორს თავის 

სამუშაო პანელზე აქვს  მის მიერ განხორციელებული საშუამავლო მომსახურების შედეგად დასაქმებულთა სია. 

დასაქმებიდან ერთი თვის გასვლის შემდგომ, იღებს შეტყობინება და ეხსნება მონიტორინგი პანელი, კერძოდ 

ორი დღის განმავლობაში უნდა მოახდინოს დაკავშირება სამუშაოს მაძიებელთან და დამსაქმებელთან, იღებს 

მათგან ინფორმაციას და ორივე მონაცემი შეყავს სისტემაში. იმ შემთხვევაში, თუ აღარ მუშაობს ეთითება 

გათავისუფლების/სამუშაოდან წამოსვლის მიზეზი. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს მაძიებელი ერთი თვის 

მონიტორინგის შემდგომ აღარ არის დასაქმებული (ინფორმაცია აისახება სამუშაოს მაძიებლის რეზიუმეში), 

მონიტორინგის ფანჯარა იხურება, ხოლო თუ აგრძელებს მუშაობას, სამი თვის შემდგომ კვლავ ხდება 

მონიტორინგი შედეგების ასახვით. აღნიშნული მონიტორინგის შედეგები ინახება სისტემაში, შემდგომი 

სტატისტიკური მონაცმების დამუშავებისა და ანალიზისთვის.  

დასაქმებულთა აღრიცხვა - დებულებით გათვალისწინებული ფუნქციით, სააგენტო ვალდებულია აღრიცხოს 

სისტემაში რეგისტრირებულთა დასაქმება. შესაბამისად, სისტემის რეპორტინგში (სტატისტიკაში) უნდა 

აისახოს სისტემაში რეგისტრირებულთა დასაქმების შესახებ ინფორმაცია რაოდენობრივი მაჩვენებლით. იმ 

შემთხვევაში, როცა ოპერატორი სამუშაოს მაძიებელთან კონტაქტისას იღებს ინფორმაციას დასაქმების შესახებ 

(არა სააგენტოს საშუამავლო მომსახურების შედეგად), ახდენს ამ ინფორმაციის აღრიცხვას. აღრიცხული 

ინფორმაცია აისახება სამუშაოს მაძიებლის რეზიუმეში სამუშაო გამოცდილების გრაფაში და ასევე აისახება 

ზოგად სტატისტიკაში.  

შიდა რაპორტი - ოპერატორის მიერ განხორციელებული სამუშაოს ანგარიში კეთდება  ადმინისტრატორის ან 

თავად ოპერტორის მიერ. ადმინისტრატორს შეუძლია ნებისმიერი ოპერატორის რაპორტი გააკეთოს, ხოლო 

ოპერატორს მხოლოდ თავისი. ადმინისტრატორს შეუძლია რაპორტი გააკეთოს ოპერატორის ან ოპერატორთა 

ჯგუფის შემთხვევაში. ადმინისტარტორი/ოპერატორი მონიშნავს ანგარიშის  პერიოდს და მიიღებს სრულ 

მონაცემებს ამ პერიოდში მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე ზოგადი და დეტალური (ხდება 
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არჩევა/მითითება). ზოგადში გამოდის განხორციელებული სამუშაოს რაოდენობის აღმნიშვნელი რიცხვები, 

მაგალითად: რეგისტრაცია, დამუშავებული განცხადება, მონიტორინგი და სხვა, ხოლო დეტალური ანგარიშის 

შემთხვევაში ხდება სრული ინფორმაციის მიღება, მაგალითად: კონკრეტულად რომელი ორგანიზაცია თუ 

სამუშაოს მაძიებელი დარეგისტრირდა, რა განცხადება დაამუშავა, ვისი რეზიუმეები გადააგზავნა და ასე 

შემდეგ. 

სტატისტიკა - შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონული სისტემა იძლევა საშუალებას ამოვიღოთ 

სტატისტიკური მაჩვენებელი სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით. მაგალითად, შესაძლებელია სისტემაში 

რეგისტრირებული მოქალეების სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება ნებისმიერი პარამეტრით - ასაკი, 

სქესი, განათლება, სასურველი პოზიცია და სხვა. ასევე, ორგანიზაციის, განცხადების, გაწეული სერვისების 

შესახებ მონაცემების დამუშავება სხვადასხვა პარამეტრით 

პირადი კაბინეტი - სისტემაში რეგისტრირებულ გარე მომხმარებელს გააჩნია კაბინეტი, სადაც ასახულია 

სრული მონაცემი მიღებული მომსახურების შესახებ. მაგალითად: ორგანიზაციის კაბინეტში ინახება 

განთავსებული განცხადებები და მათი დამუშავების შედეგები, შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემებით. ასევე, 

სამუშაოს მაძიებლის კაბინეტში ინახება ყველა შეთავაზე შემდგომი შედეგით, შესაბამისი სტატისტიკური 

მონაცემებით. 

საბაზისო მონაცემები - სისტემაში უმრავლესი მონაცემი არის არჩევითი. შესაბამისად, სისტემაში არის 

საბაზისო მონაცემები, მაგალითად: მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი, ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო, 

პოზიციები და სხვა. აღნიშნული იძლევა საშუალებას, სისტემაში ჩანაწერები იყოს სისტემატიზირებული, რათა 

სრულფასოვნად განხორციელდეს მატჩინგი (მაგალითად: პოზიციის განსხვავდებულად მითითებისას 

მატჩინგი ვერ განხორციელდება) და სტატისტიკა. 

დაგეგმილი ამოცანები - უცხოეთში დასაქმება, დასაქმება საზღვაო სფეროში, სტატისტიკის დახვეწა, მინიშნებები, 

ონლაინ ჩატი, კვლევები. 

 

თავი IV. შესასრულებელი ტექნიკური სამუშაოები 

 

1. ვებ-პლატფორმის ტექნიკური მხარე 

ვებ-პლატფორმა უნდა იყოს თანამედროვე, მოქნილი, მარტივად მართვადი და მრავალფუნქციური, ასევე უნდა 

იყოს დაკავშირებული იმ სოციალურ ქსელებთან, რომლების პოპულარობით სარგებლობენ ქართველ 

მომხმარებლებში. ვებ პლატფორმის საბოლოო დიზაინის (Mockup) შემუშავება და ფუნქციონალების 

აღწერილობა მოხდება შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობის დოკუმენტის მომზადების 

შემდეგ. 

1.1. ვებ-პლატფორმის დიზაინი უნდა იყოს მორგებული დასაქმების სააგენტოს თემატიკაზე 

(გათვალისწინებული ბრენდირების სტილისტიკით და წესით), თვალისთვის ადვილად აღსაქმელი და 

სასიამოვნო ფერთა გამაში მოყვანილი ერთიანი სტილით უნდა იძლეოდეს ერთიანი კონცეფციის აღქმის 

შესაძლებლობას, სხვადასხვა ჯგუფის მომხმარებლისთვის მარტივად აღქმადი, ფუნქციონალი სხვადასხვა 

სოციალური ჯგუფისთვის (მომხმარებელთა ქცევის შესწავლის საფუძველზე) სამართავად უნდა იყოს მარტივი 

და ლოგიკური: 

- არ უნდა იყოს გამოყენებული მზა დიზაინი (Template); 

- ვებ-პლატფორმა უნდა იყოს მაქსიმალურად ოპტიმიზირებული ინტერფეისით, მოქნილი ნავიგაციათ და 

ადვილად ჩატვირთვადი (უნდა იტვირთებოდეს 0.1 წამიდან-1,5 წამის შუალედში, კოდის ნაწილი უნდა 

იყოს მაქსიმალურად სუფთა ზედმეტი ჩანაწერებისგან). ხარვეზის გარეშე უნდა მუშაობდეს ყველა 

პლატფორმაზე (Windows, Linux, Mac, Android, IOS) და ყველა პოპულარულ ვებ-ბროუზერში (IE, Mozilla, 

Chrome, Opera, Safari, MS Edge); 

- ქართულენოვანი    ვერსია    შექმნილი    უნდა    იყოს    შრიფტების უნივერსალურ კოდირებაში (UTF-8); 
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- სრულად  თავსებადი უნდა იყოს მობილურ ვერსიასთან PWA  (Progressive Web Apps); 

- უნდა იყოს AMP Friendly, SSL Friendly, UX Friendly, SEO Friendly - რედაქტირებადი URL-ებით; 

- უნდა იძლეოდეს რეგისტრირებული მომხარებლისთვის Facebook/Gmail/twitter/linkedin ანგარიშის 

(პროფილი)  დაკავშირების შესაძლებლობას; 

- უნდა იყოს  სოციალურ ქსელებთან ინტეგრირებული (Messenger, Share, Like, comment); 

- უნდა იძლეოდეს ანალიტიკის ხელსაწყოების ჩასმის შესაძლებლობას (Google Analytics და სხვა); 

- შემოწმებას უნდა გადიოდეს W3C სტანდარტების (HTML5) შესაბამის ვალიდატორზე 

(http://validator.w3.org შეცდომის გარეშე);  

- ოპტიმიზებული უნდა იყოს ძირითადი საძიებო სისტემების (Google, yahoo!, Bing, Yandex) მიმართ, 

ადვილად ჩატვირთვადი მარტივი ინტერფეისით და მოქნილი ნავიგაციით; 

- უნდა შეიცავდეს ძიების დეტალურ გვერდს; 

- უნდა იძლეოდეს მომავალში ფუნქციონალის გაზრდის, სხვადასხვა კომპონენტის დამატების ან/და 

ცვლილების შესაძლებლობას; 

- უნდა იძლეოდეს სხვადასხვა ენების დამატების შესაძლებლობას;  

- უნდა უყოს უახლესი ტექნოლოგიებით აგებული (მაგ: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL და ა.შ.) 

- არ უნდა იცვლებოდეს ვიზუალურად Javascript-ის ბლოკირების შემთხვევაში;  

- უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ისეთი ჰოსტინგის მოძიება და გამოყოფა, სადაც ვებ-პლატფორმა 

თავისუფლად და დაცულად იმუშავებს;  

- ვებ-პლატფორმა არ უნდა შეიცავდეს SQL injection, Cross-site Scripting (XSS) საფრთხეს და უნდა იყოს 

მდგრადი DDos შეტევების მიმართ; 

- ადმინისტრირების მხარე - ვებ-პლატფორმის სრული მართვა უნდა ხორციელდებოდეს მართვის 

პანელის საშუალებით;  

- ვებ-პლატფორმის მართვის პანელი შექმნილი უნდა იყოს ორიგინალური პროგრამული კოდით და 

დამზადებისას არ უნდა გამოიყენებოდეს სტანდარტული სისტემები (Joomla, Tango, Wordpress და ა.შ.); 

- სამართავ პანელს  უნდა გააჩნდეს მომხმარებლების რეგისტრაცია და უფლებების დელეგირება; 

- შესაძლებელი უნდა იყოს მომხმარებლებისთვის ნებისმიერი უფლების გამოყოფა, ან გამორთვა, 

მაგალითად ამა თუ იმ კატეგორიაზე, წვდომა, სიახლეების დამატების, რედაქტირების, წაშლის უფლება, 

მოდერირება და სხვა; 

- ადმინისტრატორს უნდა შეეძლოს მომხმარებლის ჯგუფების იერარქიის მართვა, მომხმარებლებისთვის 

ახალი ჯგუფების შექმნა, და შექმნილ კატეგორიებში მომხმარებლების ჩამატება/ამოღება; 

- სისტემაში ავტორიზირებულ მომხმარებლებთან უკუკავშირისთვის “ჩათის“ ინტეგრირება; 

- პლატფორმა უნდა იყოს ადაპტირებული სსმ (სპეციალური საჭიროების მქონე) პირებისთვის (სააგენტოს 

გააჩნია მზა ბაზა ხმოვანი წამკითხველისთვის); 

- ვებ-პლატფორმა აგებული უნდა იყოს შემუშავებული შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური 

აღწერილობის დოკუმენტის და ამ კონცეფციის შესაბამისად; 

- ვებ-პლატფორმის და მართვის პანელის კოდი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი რედაქტირებისთვის. 

სურვილის შემთხვევაში, ორგანიზაციის მიერ უფლებამოსილ პირს უნდა შეეძლოს ვებ-პლატფორმის 

პროგრამულ ან ინტერფეისის მხარეს ნებისმიერი ცვლილების შეტანა და ის არ უნდა იყოს შეზღუდული 

დაშიფრული კოდით; 

- ვებ-პლატფორმის შექმნისას გამოყენებული პროგრამული კოდი, დიზაინი და გრაფიკული 

გამოსახულებები უნდა იყოს შემსრულებლის საკუთრება, ან შემსრულებელს უნდა  გააჩნდეს მათი 

კანონიერი გამოყენების უფლება; 

- შემსყიდველს, შექმნილ ვებ-პლატფორმაზე  ვადის განსაზღვრის გარეშე (უვადოდ), უნდა გადაეცეს 

ყველა საავტორო უფლება:  

 შექმნილი პროგრამული კოდი კომპილაციის გარეშე; 
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 პროგრამული კოდის ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით, მთლიანად ან ნაწილობრივ 

რეპროდუცირების   უფლება საჭიროებისამებრ; 

 დიზაინის და გრაფიკული გამოსახულებების ნებისმიერი სახით ცვლილების გამოყენების 

უფლება; 

- ტექნიკური დავალების მე-5 მუხლის მიხედვით შექმნილი პროდუქტების შექმნა, გაშვება, ტესტირება და 

ხარვეზების აღმოფხვრა;  

- უზრუნველყოფილ უნდა იყოს, ორგანიზაციის მიერ ვებ-პლატფორმისა და მონაცემტა ბაზების  

ადმინისტრატორის თანამდებობაზე შერჩეული პირის (პირების) სწავლება, შემდგომში სისტემის 

სრული ფუნქციონირებისათვის; 

- ტექნიკური დავალების მე-5 მუხლის მიხედვით შექმნილი პროდუქტები გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

სხვადასხვა რეზოლუციის მქონე მოწყობილობებისთვის; 

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ტრენინგების 

ორგანიზება/ჩატარება - ბაზით სარგებლობის შესახებ. ასევე უნდა შეუმუშავოს და სააგენტოს გადასცეს 

ბაზით სარგებლობის ინსტრუქცია (სააგენტო, დამსაქმებელი, სამუშაოს მაძიებელი);  

- მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს შემუშავებული პლატფორმის/სისტემის უსასყიდლოდ 

ტექნიკური მხარდაჭერა და კონსულტაცია მისი შემსყიდველისთვის ჩაბარებიდან არანაკლებ 6 თვის 

განმავლობაში. რაც გულისხმობს პლატფორმაზე აღმოჩენილი ნებისმიერი სახის ხარვეზის დროულ 

აღმოფხვრას და გარკვეულ საკითხებში სატელეფონო ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 

კონსულტაციის გაწევას; 

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ვებ პლატფორმისათვის ჰოსტინგის გამოყოფა და პროექტის 

დასრულებიდან (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან) არანაკლებ 12 თვის 

განმავლობაში მისი მომსახურება. 

 

2. სააგენტოს ელექტრონული ბაზის ტექნიკური მხარე 

ბაზის შესწავლის, ფოკუს-ჯგუფებთან კონსულტაციების შემდგომ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიხედვით შემუშავებული შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობის დოკუმენტით 

გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება. 

კონკრეტული დავალება: 

არსებული ადმინისტრირებადი შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონული სისტემის განახლებისას და მასთან 

დამატებითი ფუნქციონალების ინტეგრირებისას  აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი: 

- სისტემის მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილების აღრიცხვის ჟურნალი 

(შესაძლებელი უნდა იყოს ცვლილების შენახვის შესაძლებლობა და ამოღება); 

- სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება და ანალიზის შესაძლებლობა; 

- სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისას შესაძლებელი უნდა იყოს ინფორმაციის  დასაქმების 

სფეროების შესაბამისად დამუშავება და ანალიზი;  

- გათვალისწინებული უნდა იყოს მომხმარებლის პირადი კაბინეტიდან ონლაინ გასაუბრების 

შესაძლებლობა; 

- სისტემა დაკავშირებული უნდა იყოს - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საჯარო რეესტრის 

და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტორნულ მონაცემთა ბაზებთან, მონაცემტა 

გაცვლის ერთიანი სისტემის მეშვეობით. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს დებულება“-ის  მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის დ1   ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, ზემოთ ხსენებულ ბაზებში არსებულ ინფორმაციას სააგენტოს გააჩნია რეალურ დროში 

დაშვების ნებართვა ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, კერძოდ, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - 

სახელი, გვარი,ფოტოსურათი, დაბადების თარიღი, მისამრთი, სქესის იდენტიფიკატორი, ხოლი 

იურიდიული პირის შემთხვევაში სუბიექტის დასახელება, სამართლებრივი ფორმა, იურიდული 
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მისამართი, სტატუსი. ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება რეგისტრაციის პროცესში (გარე და შიდა 

მოხმარებლის მიერ), და ასევე ნებისმიერ დროს შიდა მომხმარებლის მიერ, მონაცმების გადამოწმების 

მიზნით. 

- ინტერესის გამოხატვა და ფავორიტი  სისტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელს  ვებგვერდზე 

შეეძლება გაეცნოს არსებულ აქტიურ ვაკანსიებს და შერჩეულ ვაკანსიაზე გამოხატოს ინტერესი. 

აღნიშნული აპლიკანტი მოხვდება ამ ვაკანსიის სამუშაო პანელზე, ოპერატორი ვაკანსიის დამუშავებისას, 

ავტომატური და მექანიკური მატჩინგის გზით შერცეულ აპლიკანტების გარდა, განიხილავს ასევე 

ინტერესგამოხატულ აპლიკანტებს და მათი მონაცემების ვაკანსიის თანხვედრის შემთხვევაში, 

აღნიშნული აპლიკანტის რეზიუმეს აწვდის დამსაქმებელს. გარდა ამისა ორგანიზაციასაც შეუძლია 

ინტერესის გამოხატვა/ფავორიტში დამატება. მასთან გასაუბრებაზე მისული სამუშაო მაძიებელი, 

რომელიც მისთვის საინტერესო აღმოჩნდება, მაგრამ არ/ვერ აყავს სამსახურს, დაამატებს ფავორიტებში, 

რაც შეინახე მის კაბინეტში და სხვა ვაკანსიის შემთხვევაში მარტივად მოიძევს ამ აპლიკანტის მონაცემს. 

- დასაქმებულთა მონიტორინგი - სისტემით ხორციელდება სააგენტოს საშუამავლო მომსახურების 

შედეგად დასაქმებულთა მონიტორინგი დასაქმებიდან ერთი და სამი თვის შემდგომ. თითოეულ 

ოპერატორს თავის სამუშაო პანელზე აქვს  მის მიერ განხორციელებული საშუამავლო მომსახურების 

შედეგად დასაქმებულთა სია. დასაქმებიდან ერთი თვის გასვლის შემდგომ, იღებს შეტყობინება და 

ეხსნება მონიტორინგი პანელი, კერძოდ ორი დღის განმავლობაში უნდა მოახდინოს დაკავშირება 

სამუშაოს მაძიებელთან და დამსაქმებელთან, იღებს მათგან ინფორმაციას და ორივე მონაცემი შეყავს 

სისტემაში. იმ შემთხვევაში, თუ აღარ მუშაობს ეთითება გათავისუფლების/სამუშაოდან წამოსვლის 

მიზეზი. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს მაძიებელი ერთი თვის მონიტორინგის შემდგომ აღარ არის 

დასაქმებული (ინფორმაცია აისახება სამუშაოს მაძიებლის რეზიუმეში), მონიტორინგის ფანჯარა 

იხურება, ხოლო თუ აგრძელებს მუშაობას, სამი თვის შემდგომ კვლავ ხდება მონიტორინგი შედეგების 

ასახვით. აღნიშნული მონიტორინგის შედეგები ინახება სისტემაში, შემდგომი სტატისტიკური მონაცმების 

დამუშავებისა და ანალიზისთვის.  

- დასაქმებულთა აღრიცხვა - დებულებით გათვალისწინებული ფუნქციით, სააგენტო ვალდებულია 

აღრიცხოს სისტემაში რეგისტრირებულთა დასაქმება. შესაბამისად, სისტემის რეპორტინგში 

(სტატისტიკაში) უნდა აისახოს სისტემაში რეგისტრირებულთა დასაქმების შესახებ ინფორმაცია 

რაოდენობრივი მაჩვენებლით. იმ შემთხვევაში, როცა ოპერატორი სამუშაოს მაძიებელთან კონტაქტისას 

იღებს ინფორმაციას დასაქმების შესახებ (არა სააგენტოს საშუამავლო მომსახურების შედეგად), ახდენს 

ამ ინფორმაციის აღრიცხვას. აღრიცხული ინფორმაცია აისახება სამუშაოს მაძიებლის რეზიუმეში სამუშაო 

გამოცდილების გრაფაში, და ასევე აისახება ზოგად სტატისტიკაში.  

- შიდა რაპორტი - ოპერატორის მიერ განხორციელებული სამუშაოს ანგარიში კეთდება  

ადმინისტრატორის ან თავად ოპერტორის მიერ. ადმინისტრატორს შეუძლია ნებისმიერი ოპერატორის 

რაპორტი გააკეთოს, ხოლო ოპერატორს მხოლოდ თავისი. ადმინისტრატორს შეუძლია რაპორტი 

გააკეთოს ოპერატორის ან ოპერატორთა ჯგუფის შემთხვევაში. ადმინისტარტორი/ოპერატორი 

მონიშნავს ანგარიშის  პერიოდს და მიიღებს სრულ მონაცემებს ამ პერიოდში მის მიერ განხორციელებულ 

საქმიანობაზე ზოგადი და დეტალური (ხდება არჩევა/მითითება). ზოგადში გამოდის განხორციელებული 

სამუშაოს რაოდენობის აღმნიშვნელი რიცხვები, მაგალითად, რეგისტრაცია, დამუშავებული განცხადება, 

მონიტორინგი და სხვა, ხოლო დეტალური ანგარიშის შემთხვევაში ხდება სრული ინფორმაციის მიღება, 

მაგალითად, კონკრეტულად რომელი ორგანიზაცია თუ სამუშაოს მაძიებელი დარეგისტრირდა, რა 

განცხადება დაამუშავა, ვისი რეზიუმეები გადააგზავნა და ასე შემდეგ. 

- სტატისტიკა - შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონული სისტემა იძლევა საშუალებას ამოვიღოთ 

სტატისტიკური მაჩვენებელი სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით. მაგალითად, შესაძლებელია სისტემაში 

რეგისტრირებული მოქალეების სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება ნებისმიერი პარამეტრით - 
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ასაკი, სქესი, განათლება, სასურველი პოზიცია და სხვა. ასევე, ორგანიზაციის, განცხადების, გაწეული 

სერვისების შესახებ მონაცემების დამუშავება სხვადასხვა პარამეტრით 

- პირადი კაბინეტი - სისტემაში რეგისტრირებულ გარე მომხმარებელს გააჩნია კაბინეტი, სადაც ასახულია 

სრული მონაცემი მიღებული მომსახურების შესახებ. მაგალითად, ორგანიზაციის კაბინეტში ინახება 

განთავსებული განცხადებები და მათი დამუშავების შედეგები, შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემებით. 

ასევე, სამუშაოს მაძიებლის კაბინეტში ინახება ყველა შეთავაზე შემდგომი შედეგით, შესაბამისი 

სტატისტიკური მონაცემებით. 

- საბაზისო მონაცემები - სისტემაში უმრავლესი მონაცემი არის არჩევითი. შესაბამისად, სისტემაში არის 

საბაზისო მონაცემები, მაგალითად, მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი, ორგანიზაციის საქმიანობის 

სფერო, პოზიციები და სხვა. აღნიშნული იძლევა საშუალებას, სისტემაში ჩანაწერები იყოს 

სისტემატიზირებული, რათა სრულფასოვნად განხორციელდეს მატჩინგი (მაგალიტად, პოზიციის 

განსხვავდებულად მითითებისას მატჩინგი ვერ განხორციელდება) და სტატისტიკა. 

- ვებ გვერდზე ვაკანსიების რეესტრის წარმოება; 

- სამუშაოს მაძიებელთარეესტრის წარმოება; 

- დასაქმების სააგენტოს მიერ ანალიტიკური და სტატისტიკური რეპორტების წარმოება. 

- საძიებო პარამეტრების მიხედვით გაფილტრული რეესტრულად გამოსული ინფორმაციის გადატანა 

შესაბამის ფორმატში (XLS). 

 

სისტემა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს და პასუხობდეს შემდეგ ტექნიკურ პარამეტრებს:  

 ტექნოლოგია: Microsoft .NET, Microsoft ASP.NET MVC, Web API 2 (REST framework). JS Node.JS, 

React.JS, ReactNative.JS 

 პროგრამირების ენა: C#, JS.  

 ინტერფესი: HTML5 / CSS3, JavaScript, Bootstrap.  

 მონაცემთა ბაზა: Microsoft SQL Server, Entity Framework (code first), NoSQL  - MongoDB. 

სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა თანამედროვე უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნებს, 

მაგალითად OAuth, HTTPS. სისტემაში არ უნდა იყოს გამოყენებული, რაიმე მზა სახის CMS სისტემები (ან მსგავსი 

მოდულები), როგორებიცაა მაგალითად WordPress, joomla, Drupal, Orchard და ა.შ. გამოყენებული ყოველი 

მოდულის პროგრამული კოდი და მონაცემთა ბაზა უნდა იყოს დოკუმენტირებული.  

 

3. მობილური PWA  აპლიკაცია (Progressive Web Apps) 

ვებ-პლატფორმა თავსებადი უნდა იყოს ყველა ტიპის მოწყობილობისათვის, განსაკუთრებით სმარტფონებისა 

და პლანშეტებისათვის, სმარტფონებიდან და პლანშეტებიდან პლატფორმის ჩატვირთვისას მომხმარებელ 

უნდა თავაზობდეს აპლიკაციის ხატულის დატანას მომხმარებლის ეკრანზე, რაც მომავალში მომხმარებელს 

გაუადვილებს პლატფორმასთან წვდომას. შესაბამისად, აპლიკაცია უნდა იმეორებდეს პლატფორმის 

ვიზუალურ ნაწილს და ფუნქციონალს.  

 

4. ჰოსტინგის შესყიდვა და მომსახურება 

დამკვეთის ვებ-პლატფორმის: www.hrajara.gov.ge-ს განთავსება გლობალურ ქსელში ჩართულ გამოყოფილ 

სერვერზე. 

1. სერვერის მინიმალური პარამეტრები: 

 პროცესორი (CPU): 6 ბირთვი 

 ვებსივრცე (SSD): 200GB 

 მეხსიერება (RAM): 8 GB 

 პლატფორმა -Unix/Linux 

 მართვის პანელი - DirectAdmin 
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 Bandwidth - ულიმიტო 

 POP3/IMAP ანგარიში - ულიმიტო 

 MySQL მონაცემტა ბაზა - ულიმიტო 

 Sub Domains - ულიმიტო 

 FTP ანგარიში - ულიმიტო 

 დამატებითი დომენის მიმაგრება 

 დაგზავნის სიები (Mailing lists) 

 PHP – MySQL/phpMyAdmin 

 Node JS 

 Web მეილი 

 სპამფილტრი 

 ანტივირუსი 

 ტექნიკური მხარდაჭერა - 24/7 - სატელეფონო და ონლაინ 

 SSL სერტიფიკატი (hrajara.gov.ge) -სთვის 

 ტრაფიკი: შეუზღუდავი 

 

შენიშვნა: მომწოდებელმა ჰოსტინგის შესყიდვა და მომსახურება უნდ უზრუნველყოს შესყიდვიდან 12 თვის 

ვადაში. 


