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 ხარისხი და მისი უზრუნველყოფა 

1.1. რა არის ხარისხი? 

ხარისხის შესახებ მრავალი განმარტება არსებობს, თუმცა ზოგადად ისინი შინაარსობრივად შემდეგნაირად 

გამოიხატება:  

ხარისხი არის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დონე 

 

თუ დავუშვებთ, რომ მწარმოებელმა იცის რა უნდა მომხმარებელს და როგორია ამ უკანასკნელის მოლოდინი 

მწარმოებლის მიერ მიწოდებული მომსახურების თუ პროდუქტის მიმართ, მაშინ გამოდის, რომ ხარისხი 

დამოკიდებულია არა მწარმოებელზე, არამედ მომხმარებელზე და მის მოლოდინზე ან მოლოდინებზე.  

შესაბამისად, იმისათვის რომ თანამედროვე საზოგადოებაში ორგანიზაციამ   კონკურენტუნარიანად 
წარმართოს თავისი საქმიანობა, მისთვის არსებითია მომხმარებელს შესთავაზოს ისეთი პროდუქტი თუ 
მომსახურება, რომელიც: 

a) ზუსტად პასუხობს წინასწარ განსაზღვრულ მიზნებსა და მოთხოვნებს 
b) ამართლებს მომხმარებლის წინასწარ განსაზღვრულ მოლოდინს 
c) შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებსა და მახასიათებლებს 
d) შეთავაზებული იქნება კონკურენტული ფასებით 
e) დაპირებულ ვადებში მიაწვდის პროდუქტს მომხმარებელს. 

 

იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ დასახულ მიზნებს მიაღწიოს, ისე უნდა  შეძლოს საკუთარი საქმიანობის 
ორგანიზება, რომ მისი ტექნიკური, ადმინისტრაციული და ადამიანური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 
ახდენს პროდუქტის/მომსახურების ხარისხზე, კონტროლს ექვემდებარებოდნენ. მოცემული ტიპის 
კონტროლი მიზნობრივად მიმართულია ხარისხის შეუსაბამობის შემცირების, აღმოფხვრისა და 
პრევენციისაკენ. 

ხარისხის მართვის სისტემა ორგანიზაციაში მუშავდება და ხორციელდება ორგანიზაციის ხარისხის 
პოლიტიკაში განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად. 

ხარისხის მართვის სისტემა შედგება 2 ურთიერთდაკავშირებული ასპექტისაგან: 

კომპანიის ინტერესები და მოთხოვნილებები; 

მომხმარებლის მოლოდინები და მოთხოვნები. 

ხარისხის მართვის სისტემის არსებობას რიგი უპირატესობები გააჩნია: 
  1. ერთი მხრივ, იგი უზრუნველყოფს სისტემის დოკუმენტირებას, რაც 
პროდუქტის/მომსახურების/საქმიანობის კონტროლის საშუალებას იძლევა 
  2. მუშავდება წერილობითი პროცედურები, რომლებიც ცხადად განსაზღვრავს პასუხისმგებლობებს, 
ანგარიშვალდებულებებს 
  3. იძლევა გარანტიას, რომ მომსახურება/პროდუქტი/საქმიანობა პასუხობს ყველა არსებულ მოთხოვნას 
  4. მომხმარებლის მოლოდინთან თანხვედრის საფუძველზე აყალიბებს რეპუტაციას ბაზარზე 
  5. უზრუნველყოფს სისტემით, რომელიც იმის წინაპირობაა, რომ ხარისხთან დაკავშირებული ყველა 
შეცდომა, პრობლემა თუ ხარვეზი ფიქსირდება, კონტროლდება და უკუკავშირის საშუალებით განიხილება 
  6. უზრუნველყოფს საწარმოო ხარჯების ეფექტიანობას 
  7. უზრუნველყოფს პერსონალის სიამაყის შეგრძნებას ჩატარებული სამუშაოს გამო; 
  8. უზრუნველყოფს ინფორმაციული ნაკადების მოძრაობის გაუმჯობესებას. 
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1.2. ხარისხის უზრუნველყოფა – ისო 9001 

ISO 9001-ის დებულებები საერთოა ყველა სექტორისათვის, იქნება ეს წარმოების თუ მომსახურების 

სფერო. მისი არსი მდგომარეობს ერთიანი ხარისხის მართვაში, რომელიც ბევრად ფართო ცნებაა, 

ვიდრე ტრადიციული მიდგომა – “ხარისხის კონტროლი”. ხარისხის მართვის სისტემა ყოვლისმომცველია 

ხარისხის ინსპექტირებასა და წარმოების კორექტირებასთან შედარებით. ის წარმოადგენს ხარისხის 

ეფექტიანი მართვის ერთიან სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია პრინციპზე: “პრევენცია სჯობს 

კორექციას”. მისი მიზანია ორგანიზაციაში გამოვლენილი "დაავადების სიმპტომის” არა მხოლოდ  

მკურნალობა, არამედ მისი მიზეზების გამოვლენა, პრევენციული და მაკორექტირებელი ღონისძიებების 

გატარება. 

არსებობს მცდარი წარმოდგენა იმის თაობაზე, რომ ხარისხის მართვის სისტემები დაკავშირებულია 

მხოლოდ წარმოების პროცესთან. რამდენადაც პროდუქტის თუ მომსახურების შექმნის და 

მომხმარებელთან მისი მიწოდების პროცესში ჩართულია მთელი კომპანია, სტანდარტის მოთხოვნები 

ვრცელდება მთელ ორგანიზაციაზე, მის ყველა იერარქიულ დონეზე. 

1.3. ხარისხის სახელმძღვანელო – სტრუქტურირებული მიდგომა 

ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, ISO 9001-ის მუხლი 4.2.2 მოითხოვს - ხარისხის 

სახელმძღვანელოს არსებობას, რომელშიც ასახული უნდა იყოს კომპანიაში ხარისხის მართვის 

სისტემის მოქმედების სფერო, სისტემისათვის დოკუმენტურად გაფორმებული პროცედურები და 

სისტემაში შემავალი პროცესების ურთიერთქმედების აღწერა.  

ხარისხის სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი ეთმობა ხარისხის პოლიტიკას და მასში აღწერილია 

ორგანიზაციის სისტემის ის სტრუქტურა, რომელიც შესაბამისობაშია ხარისხის მართვის 

სტანდარტებთან. სახელმძღვანელოს მომდევნო ნაწილები ეძღვნება იმ პროცესებს, რომლებიც უნდა 

განვითარდეს დეპარტამენტების დონეზე. ასევე, მოიცავს სამუშაო ინსტრუქციებს, ძირითად 

მონაცემებს და საგანგებო სამუშაო ფორმებს.  

ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს შექმნის პროცესში ორგანიზაციამ მხედველობაში უნდა 

მიიღოს ის ფაქტი, რომ სახელმძღვანელოს ძირითადი მიზანია ორგანიზაციის ხარისხის მართვის 

სისტემის ადეკვატური და ზუსტი აღწერა.  

ხარისხის სახელმძღვანელოს სტრუქტურა დამოკიდებულია ორგანიზაციაზე, მის სტრუქტურასა და 

სირთულეზე. თუმცა, გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით ორგანიზაციების უმრავლესობა ჯერ 

ხარისხის პოლიტიკის სახელმძღვანელოს ავითარებს. ამ მიმართულებით ხარისხის პოლიტიკა, 

ფაქტობრივად, ორგანიზაციას აწვდის ხარისხის იმ სისტემის მოდელს, რომელიც ამ უწყვეტი 

გაუმჯობესების რეჟიმში უკანასკნელმა უნდა დანერგოს და განავითაროს. ზოგადად, იმისათვის, 

რომ კომპანიებმა ხარისხის მართვის საკუთარი სისტემა განავითარონ, რეალურად უნდა 

შეესაბამებოდნენ ისო 9001-ის მიხედვით არსებული მოთხოვნების 70%-ს. 

ამრიგად, ხარისხის მართვის სახელმძღვანელო ასახავს ორგანიზაციის რეალურ საქმიანობას და არა 

იმას, რას უნდა აკეთებდეს ორგანიზაცია ზოგადად: 

 თქვით, რის გაკეთებას აპირებთ; 

 გააკეთეთ ის, რაც თქვით; 

 დარწმუნდით უკვე გაკეთებულის ეფექტიანობაში. 
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 აუდიტი და სტანდარტები 

რას წარმოადგენს აუდიტი? პასუხი შემდეგია: 

ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტი 

არის ორგანიზაციის ან ცალკეული დეპარტამენტის ხარისხის 

მართვის სისტემის შიგთავსის სისტემატური გამოკვლევა, 

დანერგვა, მონიტორინგი და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა. 

 

ხარისხის მართვის სისტემის სიძლიერის უზრუნველსაყოფად, ორგანიზაციის უმაღლესმა მმართველმა 

რგოლმა უნდა უზრუნველყოს ეფექტიანი შიდა აუდიტი. გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ შიდა აუდიტი 

აფასებს ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანობასა და ეფექტურობას, იგი ის ინსტრუმენტია, რომელიც 

გამოიყენება დასახული მიზნების სიცხადის და მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების 

უზრუნველსაყოფად. 

აუდიტის პროცესის განსაზღვრისას იგულისხმება არა მარტო ხარისხის სისტემა, რომელიც აუდიტორმა 

უნდა გააკონტროლოს, არამედ თვითონ აუდიტის პროცესი, რომელიც დოკუმენტურად სათანადოდ 

გაფორმებული და დადგენილი კრიტერიუმების მიმართ შესაბამისობაში მოყვანილი უნდა იქნეს. ამასთან, 

აუდიტის პროცესი, რომელიც ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოშია განსაზღვრული, დამტკიცებულია 

მენეჯმენტის მიერ, როგორც კომპანიის საოპერაციო პროცედურების შემადგენელი ინტეგრალური 

პროცესი.  

1990 წელს სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა პირველი საერთაშორისო 

სახელმძღვანელო ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტისთვის: ISO 10011. მოცემული სახელმძღვანელო 

დაყოფილია 3 ნაწილად: ISO 10011-1:1990  აუდიტი; ISO 10011-2:1990 აუდიტორების საკვალიფიკაციო 

კრიტერიუმი; ISO 10011-3:1990 აუდიტის პროგრამის მართვა.  

ISO 9001 სტანდარტი შიდა აუდიტს განსაზღვრავს მუხლი 8.2.2-ის მიხედვით.:  

  - “ორგანიზაციამ დროის გარკვეულ ინტერვალებში უნდა ჩაატაროს შიდა აუდიტი იმის გასარკვევად, თუ 

რამდენად შეესაბამება ხარისხის სისტემა დასახულ გეგმას, საერთაშორისო სტანდარტის და ხარისხის 

მართვის სისტემასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს...”.  ISO 9001-ის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს შიდა აუდიტი, 

აუდიტის სფერო და მოსალოდნელი შედეგები. 

M მოცემული მოთხოვნები ფოკუსირებულია აუდიტის პროგრამის არსებობაზე, იმ პროცესებზე და არეალზე, 

რომლებიც ასახავენ უკვე არსებულ პრობლემებს და იმ პრობლემებსაც, რომლებსაც შეიძლება ადგილი 

ჰქონდეთ მომავალში. ეს პრობლემები შეიძლება გამომდინარეობდეს როგორც ადამიანური 

ფაქტორებიდან, ასევე პროცესებიდან, შეფასების სისტემიდან, მომხმარებელთა ცვალებადი 

მოთხოვნილებებიდან, სამუშაო გარემოს ცვლილებიდან და ა.შ.  

  შიდა აუდიტის პროგრამის პრიორიტეტი განისაზღვრება შეუსაბამობების და გარკვეული გარღვევების 

აღმოჩენაში. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმ პროცესებს, სადაც მაღალი დონის რისკები 

განპირობებულია ისეთი ფაქტორებით, როგორებიცაა: 

- პროცესის არადამაკმაყოფილებელი შედეგები; 

- მომხმარებლის უკმაყოფილება; 

- პროდუქტის თუ პროცესის შეუსაბამობა ISO 9001:2000 მოთხოვნებთან 
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ორგანიზაციაში უწყვეტი გაუმჯობესების უზრუნველყოფის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ეფექტიანი, 

ადეკვატური და შესაბამისი შიდა აუდიტის არსებობა. აქედან გამომდინარე, ხარისხის მართვის სისტემის 

ეფექტიანად მოქმედებისათვის ორგანიზაციები გამუდმებით ეძებენ შიდა აუდიტორებს. შიდა აუდიტორის 

ძირითადი დანიშნულებაა გამოავლინოს როგორც სისტემის სისუსტეები, ასევე მისი პოტენციური 

შესაძლებლობები, რომლებიც მომავალში უნდა გაუმჯობესდეს. იგი მოქმედებს როგორც ორგანიზაციის 

უმაღლეს მმართველ რგოლთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან უშუალოდ მიბმული უკუკავშირის 

მექანიზმი.  

აუდიტი არის ორგანიზაციის ხარისხის მართვის შესაძლებლობების შეფასება იმ მიზნით, რომ 

დადგინდეს: 

1. არსებობს თუ არა სისტემა? 
2. დანერგილია თუ არა სისტემა? 
3. ეფექტიანია თუ არა სისტემა?  

ამავე დროს, აუდიტი უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისობას ისო 9001 
სტანდარტებთან. ის, თუ როგორ მართავს შიდა აუდიტორი მოცემულ პროცესებს, ხარისხის მართვის 
მიმართულებით წარმატების თუ წარუმატებლობის საწინდარია. 

აუდიტის მიზანი 

შეაგროვოს ობიექტური მტკიცებულებები, რათა წარმოაჩინოს როგორც შეუსაბამობები, 

ისე სისტემის ეფექტიანობა, თუ ასეთი რამ არსებობს ერთიან სისტემაში 

ფაქტობრივად, აუდიტის მიზანია გამოავლინოს შეესაბამება თუ არა კომპანია ან მისი ცალკეული 
დეპარტამენტი დადგენილ შიდა და გარე მოთხოვნებს. თუმცა, აუდიტის როლი მარტო ფაქტების 
დადასტურებით არ შემოიფარგლება. იგი, ამავე დროს, გულისხმობს ორგანიზაციის სხვადასხვა რგოლში 
მომუშავე ადამიანებისაგან ინფორმაციის შეგროვებას, ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანობის 
გამოკვლევის მიმართულებით მენეჯმენტისათვის არსებული მონაცემების ინტერპრეტაციას, ადეკვატური 
შეფასების  და მაკორექტირებელი ღონისძიებების შეთავაზებას.  
შიდა აუდიტის საქმიანობა პირდაპირ კავშირშია ორგანიზაციის შიდა კონტროლის  მექანიზმის 
გაუმჯობესებასთან. ფაქტობრივად, ეს არის პროცესი, რომელზეც გავლენას ახდენს ორგანიზაციის 
უმაღლესი მმართველი რგოლი და პერსონალი. შიდა აუდიტის დანიშნულებაც ის გახლავთ, რომ შემდეგი 
შიდა კატეგორიების გათვალისწინებით უზრუნველყოს:   

 პროცესების ეფექტურობა და ეფექტიანობა; 

 სისტემის შესაბამისობა არსებულ შიდა სტანდარტებთან; 

 სისტემის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. 

მნიშვნელოვანია, რომ სისტემა, რომელმაც უნდა გაიაროს აუდიტის პროცესი, იყოს დოკუმენტურად 
გაფორმებული. აქედან გამომდინარე, აუდიტის პროცესის დაწყებამდე ორგანიზაციის კონკრეტულ 
შესამოწმებელ ნაწილში უნდა არსებობდეს დოკუმენტურად გაფორმებული პროცედურები. 
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არსებობს ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტის სამი სახე:  

პირველი მხარის აუდიტი – შიდა აუდიტი. ეს ისეთი სახის აუდიტია, როდესაც ორგანიზაცია თვითონ 

განიხილავს საკუთარ სისტემას, პროცედურებს და საქმიანობას იმისათვის, რომ განსაზღვროს, 

რამდენად ადეკვატურია და შესაბამისობაშია ისინი არსებულ კანონიერ მოთხოვნებთან. ასეთი ტიპის 

აუდიტი ტარდება წინასწარ დადგენილი გრაფიკის მიხედვით, ასევე კონკრეტული დავალების ან სფეროს 

მიმართ.  

შიდა აუდიტის განხორციელების მიზეზი მრავალია. თუმცა, უპირველესია ხარისხის სტანდარტის 

მოთხოვნა. ამის მიხედვით  ორგანიზაციას უნდა ჰყავდეს საკუთარი შიდა აუდიტორი, რომელიც 

გამოავლენს სისტემაში არსებულ შეცდომებს და შეეცდება დანერგოს მაკორექტირებელი და 

პრევენციული ღონისძიებები. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ორგანიზაციის მენეჯმენტი 

რეალურად იზიარებს და აღიქვამს ხარისხის მართვის არსს და მის რეალურ შესაძლებლობებს, მაშინ 

თვითონვე მივა იმ დასკვნამდე, რომ შიდა აუდიტი ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანი დანერგვის 

აუცილებელი ინსტრუმენტია. 

მეორე მხარის აუდიტი – არის მომხმარებლის/მომწოდებლის მიერ განხორციელებული ანუ ისეთი 

ტიპის აუდიტი, რომელსაც ატარებს კლიენტი, როცა სურს შეამოწმოს სისტემის კონტრაქტით 

გათვალისწინებული შესაბამისობა სტანდარტთან.   

მესამე მხარის აუდიტი – არის სერტიფიკატის გამცემი ორგანოს მიერ განხორციელებული აუდიტი.  

ის ტარდება დამოუკიდებელი ორგანიზაციის მიერ, რომელიც განსაზღვრავს, რამდენად შეესაბამება 

ორგანიზაციის მართვის სისტემა დადგენილ სტანდარტს. აუდიტის ჩამტარებელი არის აკრედიტირებული, 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაცია. აქედან გამომდინარე, მიღებული დასკვნები დოკუმენტირებულია 

და სერტიფიცირებისათვის საბოლოო დასკვნას წარმოადგენს.  
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რაკი აუდიტორი არის ადამიანი, რომელსაც ურთიერთობა აქვს ორგანიზაციის სხვადასხვა იერარქიული 

რგოლის წარმომადგენლებთან, როგორც მენეჯერებთან, ისე რიგით წევრებთან, მას აუცილებლად უნდა 

ჰქონდეს რიგი უნარ-ჩვევები, რომლებიც გაუადვილებს ურთიერთობას სხვადასხვა ტიპის თუ რანგის 

ადამიანებთან. კერძოდ, მას უნდა გააჩნდეს: 

a.  კომუნიკაციის უნარი  

აუდიტორს უნდა შეეძლოს როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი კომუნიკაცია. აუდიტორის უპირველესი 

ფუნქციაა ორგანიზაციის სხვადასხვა რგოლიდან ინფორმაციის მოძიება შემდგომში უკუკავშირის 

ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, ხოლო წერილობითი ანგარიში იმის შესახებ, თუ რა იქნა მოძიებული, 

ამავე დროს მოითხოვს წერის კარგ უნარს. 

b. ტაქტი 

ტაქტი არის აუდიტორისთვის აუცილებელი უნარი, რომელიც სხვა ადამიანებთან ურთიერთობისას 

მეტყველებს მის კულტურასა და ქცევის ეთიკაზე. ეფექტური და ეფექტიანი აუდიტის პროცესი რეალურად 

ნიშნავს ინფორმაციის სწრაფად მოძიებას თანაც ისე, რომ ადამიანებს არ გაუჩნდეთ იმის შეგრძნება, თითქოს 

აუდიტმა მათ დეპარტამენტში მხოლოდ მოვალეობის მოხდის მიზნით ‘ჩაიქროლა”. ამრიგად, აუდიტორი 

უნდა იყოს თავაზიანი, გამოხატავდეს ინტერესს სხვების მიმართ და ზუსტად უნდა იცოდეს, როდის 

“ამოძრავდეს’. 

გ. მოქნილობა 

სანამ მენეჯმენტის თუ ორგანიზაციის სხვადასხვა დონის მმართველები აუდიტის პროგრამას დაამტკიცებენ, 

შესაძლებელია გარკვეული პირობების ან ფაქტორების გამო აუცილებელი გახდეს პროგრამაში 

ცვლილებების შეტანა. შესაბამისად, მაღალი მოქნილობა აუდიტორს საშუალებას აძლევს, არ გადაუხვიოს 

აღებულ კურსს და საჭიროებისამებრ იყოს რეაქტიული.  

დ. გამძლეობა 

აუდიტორის მიზანია ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასებისას ფაქტებზე 

დაკვირვებით მიაღწიოს სამართლიან და დაბალანსებულ შეფასებას. ამავე დროს, დადგენილი ფაქტია, რომ 

შესამოწმებელი აუდიტორია  არ არის გახსნილი ინფორმაციის მოწოდებისათვის და სწორედ ამიტომ, 

აუდიტორს უნდა ახსოვდეს, რომ შესამოწმებელი ორგანიზაცია თუ დეპარტამენტი მაქსიმალურად შეეცდება 

რაც შეიძლება ცოტა შეუსაბამობა აღმოუჩინონ. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შეეცდება საკუთარი 

საქმიანობა საუკეთესო კუთხით აჩვენოს. ამ ქმედებით ორგანიზაციამ შეიძლება ისე წარმოაჩინოს საკუთარი 

თავი, რომ შეცდომაში შეიყვანოს აუდიტორი. ამიტომ, აუდიტორს უნდა შეეძლოს არა მარტო ამ სიტუაციის 

განსაზღვრა, არამედ გააჩნდეს გამძლეობა და ნებისყოფა ზედმიწევნით შეასრულოს წესით და რიგით 

გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა. 

 ე. ობიექტურობა 

აუდიტორს მოეთხოვება შეუსაბამობის აღმოჩენისას ობიექტური ანალიზის და შეფასების უნარის გამოვლენა. 

მას უნდა შეეძლოს ერთმანეთისაგან გამიჯნოს მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა და ტრივიალური ტიპის 

შეცდომები. 
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 ვ. სანდოობა 

უნდა აღინიშნოს, რომ აუდიტის პროცესში აუდიტორი მოიპოვებს გარკვეულ კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას. შესაბამისად, აუდიტორს უნდა შეეძლოს მოსაუბრის დარწმუნება საკუთარ სამართლიანობასა 

და კონფიდენციალურობის დაცვის უნარში. ფაქტობრივად, აუდიტი არის პროცესი, რომელიც მოიცავს 

აუდიტორსა და ინდივიდს შორის კომუნიკაციას კომპანიის შიგნით საოპერაციო და მენეჯერულ დონეზე. 

აქედან გამომდინარე, აუდიტორისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა ინტერპერსონალური უნარები. აუდიტორი, 

ამავე დროს, უნდა ცდილობდეს მოიპოვოს სამართლიანი აუდიტორის სახელი. 
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 აუდიტის ფაზები 

ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი სისტემის შიდა აუდიტს ატარებს,  პასუხისმგებელია აუდიტის 

პოლიტიკის, პროცედურის და მისი ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე. ისო 9001 სერთიფიკაციის და 

რეგისტრაციის აუცილებელი პირობაა ხარისხის სისტემის აუდიტი. ამიტომაც, სერთიფიკატის გამცემი 

თითოეული ორგანიზაცია ცდილობს აუდიტის პროცესი სამუშაო გრაფიკის ერთიანი სისტემის ნაწილი 

გახადოს.  

აუდიტის ფაზები 

 Planning – დაგეგმვა 

 Execution - განხორციელება 

 Reporting – ანგარიში 

 Close out of corrective action – მაკორექტირებელი ღონისძიებები 

 

იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ორგანიზაციული სისტემის წარმატებული გამოკვლევა და შეფასება, 

აუდიტის ნებისმიერი საქმიანობა, იქნება ეს შიდა თუ გარე სისტემის აუდიტი, პროდუქტის თუ კონტრაქტის 

აუდიტი, უნდა მოიცავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი ოთხი ტიპის საქმიანობას. მცდარი დაგეგმვა, გეგმის 

განხორციელება ან არასწორი ანგარიში და მათთან დაკავშირებული მაკორექტირებელი ღონისძიებები 

შესაძლებელია გახდეს ორგანიზაციის წევრების არასწორი დამოკიდებულების მიზეზი კონკრეტულად 

აუდიტის პროცესის და აუდიტორის მიმართ. ანუ, აუდიტის პროცესისას თანაბრად მნიშვნელოვანია 

ყველა ფაზის ზედმიწევნით შესრულება. 

 

 აუდიტის დაგეგმვა 

7.1. აუდიტის პროგრამა 

შიდა აუდიტის დროს თავდაპირველი პროგრამის შედგენა იწყება კომპანიის ყველა დეპარტამენტის 

ჩამოთვლით და 12 თვის პერიოდში თითოეული მათგანისათვის განკუთვნილი დროის განსაზღვრით. 

აუდიტის სიხშირე დამოკიდებულია ორგანიზაციის მთელ რიგ შიდა ფაქტორებზე.  

   

ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვის ადრეულ ფაზებში მნიშვნელოვანია დეპარტამენტებში ვიზიტი, 

რათა აუდიტორი დარწმუნდეს სისტემის ეფექტიანობაში. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ სფეროებში 

რიგი პრობლემები გამოვლინდა, ეს სფერო საჭიროებს აუდიტორის ხშირ ვიზიტებს, რომლის დროსაც 

იგი გამოავლენს პრობლემის მიზეზებს და დაუყოვნებლივ მოახდენს მათზე ადეკვატურ რეაგირებას.  

როდესაც ორგანიზაციაში ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვის ფაზა დამთავრებულია და, 

ფაქტობრივად, ორგანიზაცია “სტაბილურ პირობებში” ფუნქციონირებს, ყოველწლიური შიდა აუდიტი 

თითოეულ დეპარტამენტში ჩვეულებრივი მოვლენა უნდა იყოს. ტიპიური შიდა აუდიტის პროგრამა 

მოცემულია თანდართულ სქემა #1-ში. ეს პროგრამა განსაზღვრავს, რომელი დეპარტამენტი რომელ 

თვეში გაივლის აუდიტს, აქვეა კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც დაეხმარება აუდიტორს 

პრობლემების ვიზუალურ იდენტიფიცირებაში და მათი გამოსწორების გზების გამონახვაში.  

 



11 
 

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

აუდიტის დაგეგმვა 

 მიზანი 

 სფერო 

 აუდიტორების გუნდის ლიდერი? 

 აუდიტის ხანგრძლივობა 

 გუნდის წევრები 

 დეპარტ/განყოფ.-თან კონტაქტი 

 კონკრეტული თარიღი 

 კითხვარები 

 

7.2. საინფორმაციო წყარო 

აუდიტის დაგეგმვის პირველი საფეხური გულისხმობს ინფორმაციის მოძიების ყველა შესაძლო გზების 

განსაზღვრას, რომლებიც შემდგომ საქმიანობაში იქნება გამოყენებული. ინფორმაციის წყარო უდავოდ 

სხვადასხვა შეიძლება იყოს, გააჩნია, რა ტიპის აუდიტთან გვაქვს საქმე _ შიდა თუ გარე. 

მოცემული კურსის მიზნებიდან გამომდინარე, რაკი საქმე გვაქვს შიდა ანუ პირველი მხარის აუდიტთან, 

დაგეგმვის პროცესისას ინფორმაციის წყაროები უნდა ეფუძნებოდეს შემდეგს: 

 ხარისხის სახელმძღვანელო / პროცედურები; 

 მენეჯმენტის პრიორიტეტები; 

 ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემები; 

 წინა პერიოდში უკვე ჩატარებული აუდიტი; 

 ინფორმაცია პროდუქტის / მომსახურების შესახებ; 

 აუდიტორების გამოცდილება. 

დანართი I, რომელიც აუდიტის პროგრამის შაბლონურ ფორმას წარმოადგენს, რეალურად დაფუძნებულია 

შემთხვევით ანუ ჰორიზონტალურ აუდიტზე, როდესაც აუდიტი ხორციელდება სხვადასხვა დეპარტამენტის 

საქმიანობის გადაკვეთით. უფრო ზოგადად თუ ვიმსჯელებთ, მოცემული სქემა საკმაოდ მოქნილია, რადგან 

იგი იძლევა სხვადასხვა დეპარტამენტის აუდიტის საშუალებას ერთმანეთისაგან განყენებულად ანუ 

მცირეოდენი გადაკვეთით. თუმცა, ამავე დროს, პრაქტიკაში საკმაოდ გავრცელებული მეთოდია აუდიტის 

განხორციელება ლოგიკური ჩარჩოს მიხედვით. მოცემულს ხშირად უწოდებენ “ვერტიკალურ აუდიტს”. ამ 

დროს აუდიტი ხორციელდება ზევიდან ქვევით ან უკუმიმართულებით. სხვა სიტყვებით, სისტემის აუდიტი 

ხორციელდება ერთმანეთთან გადაბმული და ერთმანეთისაგან გამომდინარე პროცესების მიხედვით. თუმცა, 

არც ერთი ტიპის სტრატეგია არ არის დოგმატური ხასიათის:  

 

 

აუდიტის სტრატეგია 

 Upstream - ქვევიდან ზევით მიმართულებით 

 Downstream – ზევიდან ქვევით  

 Horizontal - ჰორიზონტალური 

 Vertical - ვერტიკალური 

 

ორგანიზაციის სირთულიდან გამომდინარე, გაყიდვებს შეიძლება თან ახლდეს პროდუქტის 

განვითარება, მარკეტინგი და კონტრაქტები. წარმოებას შეიძლება ეხმარებოდეს სხვა ქვეპროცესები, 

როგორიც არის შესყიდვები, ლოჯისტიკა, წარმოების დაგეგმვა, და ა.შ. ხოლო მოცემულ ქვეპროცესებს 

შეიძლება კიდევ სხვა ქვეპროცესები ეხმარებოდეს და ა.შ. ამიტომაც, ისო 9001 მოითხოვს ერთიანი 

ხარისხის მართვის სისტემაში პროცესების ურთიერთკავშირსა და მათ თანმიმდევრობას.  
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მაგალითისათვის მოცემულია კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ორგანიზაციის 

თანამშრომელმა მოამზადა ამ ორგანიზაციისათვის ისო 9001 სერტიფიცირების მიზნით ვადებში 

გაწერილი ერთიანი გეგმა შესაბამისი შესასრულებელი ღონისძიებებით: იხილეთ დანართი II. დანართში 

მოცემულია პროცესების სერია, რომელთა ურთიერთქმედების და თანმიმდევრობის აუდიტი უნდა 

ჩატარდეს. 

 

7.3. შესამოწმებელი კითხვარი – Cheklists 

კითხვარები აუდიტორის ერთგვარი “მოგონებების დღიურია”, რომელიც აუდიტის პროცესში გამოიყენება 

შესამოწმებელი სფეროების განსაზღვრისათვის, ისინი შეიცავს აგრეთვე დაწვრილებით კითხვებს, 

რომლებსაც პასუხები უნდა გაეცეს. რამდენად დაწვრილებით იქნება კითხვარი შედგენილი, 

დამოკიდებულია აუდიტორზე. გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება აუდიტორს მხოლოდ საკვანძო 

სიტყვები ჰქონდეს მითითებული, რაც მისთვის სავსებით საკმარისი იქნება კონკრეტული კითხვების 

დასასმელად. თუმცა, მეორე მხრივ, დიდი გამოცდილების მქონე აუდიტორმა შესაძლებელია მოინდომოს 

კითხვარებში დეტალური და ზედმიწევნით შედგენილი კითხვების შეტანა.  

კითხვარები 

 რა არის დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქცია? 

 სხვა რა სახის პასუხისმგებლობა აკისრია? 

 რას მოიმოქმედებს, როდესაც პრობლემებია?.... 

 

“ჩექლისტები” რეალურად ამცირებენ აუდიტორის “საფიქრალ დროს”, რადგან მას უკვე წინასწარ აქვს 

განსაზღვრული კონკრეტული კითხვები. შესაბამისად, ეს სქემა არ მოითხოვს აუდიტორისაგან ზედმეტ 

ფიქრს, დროსა და ენერგიას და ამარტივებს აუდიტის პროცესს.  

კითხვარის დადებითი მხარეები მდგომარეობს შემდეგში:  

 ხელს უწყობს აუდიტის მიზნების შენარჩუნებას; 

 დაგეგმვის დამამტკიცებელ საბუთს წარმოადგენს; 

 ინარჩუნებს აუდიტის მსვლელობას და ლოგიკურობას; 

 ამცირებს აუდიტის პროცესში გადახრებს; 

 აუდიტის პროცესის მსვლელობისას ამცირებს სამუშაოს მოცულობას. 

ამავე დროს, კითხვარი წარმოადგენს ისტორიულ დოკუმენტს იმის თაობაზე, თუ რა უნდა 

გამოკვლეულიყო და რა იქნა რეალურად გაკეთებული. 

 

კითხვების ტიპები ჩექლისტებში შესაძლებელია დაყოფილ იქნეს შემდეგ ორ ნაწილად: 

ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტიდან გამომდინარე, კითხვები კონკრეტულად სისტემის შესახებ. 

მაგ: ახორციელებს თუ არა კომპანია ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შიდა აუდიტს? 

ასევე, უფრო დაწვრილებითი და სპეციფიკური ტიპის  კითხვები, მაგალითად: 

a. გააჩნია თუ არა კომპანიას შიდა აუდიტის განხორციელების წინასწარ განსაზღვრული გეგმა? 

b. იცავენ თუ არა შიდა აუდიტორები ამ გეგმას? და ა.შ. 

ზოგადად, უფრო სპეციფიკური და დაწვრილებითი კითხვების განვითარება დამოკიდებულია კომპანიის 

ხარისხის და პროცედურების სახელმძღვანელოზე.  
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აუდიტის პროცესი 

აუდიტი, ისევე როგორც დაგეგმვის პროცედურა შედგება რიგი ეტაპებისაგან: 

1. აუდიტორის ან აუდიტორების წარსადგენი შეხვედრა, სადაც განხილული იქნება აუდიტის მიზნები 
და სფეროები; 

2. ინფორმაციის მოძიება ინტერვიუებისა და დაკვირვებების საშუალებით; 
3. შეუსაბამობების აღრიცხვა და დახარისხება; 
4. შეუსაბამობების მნიშვნელობის შეფასება და მათი შედარება ისო 9001 მოთხოვნებთან; 

5. აუდიტის შედეგების განხილვისათვის შეხვედრის მომზადება. 

7.4. შეხვედრის გახსნა 

შიდა აუდიტის წარდგენასთან დაკავშირებული შეხვედრა ნაკლებად ფორმალიზებული სახისაა, გარე 

აუდიტორის წარდგენა კი პირიქით, ფორმალიზებულია. შეხვედრის დღის წესრიგის ჩამოყალიბებისას 

სასურველია მხედველობაში იქნეს მიღებული შემდეგი რეკომენდაციები:  

 დიდ ორგანიზაციებში შეიძლება აუცილებელი იყოს შიდა აუდიტორის წარდგენა, მაშინ როდესაც 
საშუალო და მცირე ზომის კომპანიების წევრები მეტ-ნაკლებად უკვე იცნობენ აუდიტორებს. 

 ორგანიზაციის წევრებს უნდა განუმარტოთ აუდიტის მიზნები, სფეროები და მიზანშეწონილობა. 

 ორგანიზაციის წევრებს უნდა განუმარტოთ როგორი ფორმით მოხდება შეუსაბამობების 
დაფიქსირება და აღრიცხვა. 

 უნდა დადასტურდეს პროცესის სტატუსი და შესაბამისი დოკუმენტი 

 კიდევ ერთხელ უნდა შემოწმდეს, მისაღებია თუ არა პროგრამის პუნქტები აუდიტორისათვის და 
რომ მისაწვდომია თუ არა დადგენილ პერიოდში საჭირო პირები.  

7.5. ინფორმაციის მოძიება 

 აუდიტის მიზანია სისტემის ეფექტიანობის გათვალისწინებით ობიექტური ინფორმაციის შეგროვება. 

ობიექტური ინფორმაციის მიღება კი შესაძლებელია დაქირავებულებთან გასაუბრებით, მათ საქმიანობაზე 

დაკვირვებით, დოკუმენტური მტკიცებულებებით, რომლებიც კომპანიის ერთიან დოკუმენტაციაში იქნა 

ნაპოვნი. 

  აუდიტის პროცესი თავისი არსით წარმოადგენს დინამიურ და პრაქტიკულ ექსკურსიას ორგანიზაციის 

ხარისხის მართვის ერთიან სისტემაში, რაც ასახვას ჰპოვებს აუდიტორის პროგრამასა და კითხვარებში. 

ინფორმაციის უმეტესი ნაწილის მოპოვება, რა თქმა უნდა, პერსონალთან შეხვედრის და გასაუბრების 

საფუძველზე ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი სახის ინტერვიუები არ უნდა შემოიფარგლებოდეს 

მხოლოდ დეპარტამენტის ხელმძღვანელებითა და მენეჯერებით. კომპანიის ყველა წევრი გარკვეულ 

როლს ასრულებს ხარისხის მართვის სისტემის შექმნასა და გამართულ ფუნქციონირებაში, შესაბამისად, 

თითოეულ მათგანთან ინტერვიუ თანაბრად მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა აუდიტის პროცესის 

ეფექტიანად წარმართვისათვის.  

  ინფორმაციის მოძიებისას აუდიტორმა უნდა დასვას ღია ტიპის კითხვები, რომლებიც არ მოითხოვს 

ცალსახად “დიახ” ან “არა” პასუხს. ამასთან, ინფორმაციის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია აუდიტორმა ერთი და იმავე ტიპის შეკითხვა ორგანიზაციის შიგნით მყოფ სხვადასხვა 

ადამიანს დაუსვას.  

7.6. შემოწმება 

  იმისათვის, რომ შეგროვდეს ფაქტები და შემოწმდეს მტკიცებულებები, აუდიტორმა უნდა განიხილოს 

მოცემული შემთხვევის ყველა დოკუმენტი, აღჭურვილობა, პროდუქტები და ა.შ. აუდიტის პროცესში 

აუდიტორმა თავაზიანად უნდა მოსთხოვოს დეპარტამენტს ან კონკრეტულ ადამიანს წარმოადგინოს 

მისთვის საინტერესო დოკუმენტი. აუდიტორს ყოველთვის აქვს უფლება მოითხოვოს ნებისმიერი 

ინფორმაცია, რაც დაკავშირებულია ხარისხის მართვის სისტემასთან.  
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7.7. შენიშვნების ჩაწერა 

აუდიტორისათვის ფრიად მნიშვნელოვანი პროცესია შენიშვნების ჩაწერა. იგი არა მარტო შეუსაბამობის 

დაფიქსირების წინაპირობაა, არამედ დოკუმენტის შექმნისათვის აუცილებელი საფუძველიც. აუდიტორს 

ისე უნდა ჰქონდეს განვითარებული შესაბამისი უნარ-ჩვევები, რომ აუდიტირებისას სწრაფად, 

ხარისხიანად ჩაინიშნოს შენიშვნები, ამასთან, კონცენტრაციის მაქსიმალური მობილიზაცია მოახდინოს 

არა მხოლოდ ჩანაწერებზე, არამედ იმ ადამიანზეც, ვისთანაც აუდიტი ტარდება. ჩანაწერების გარკვეული 

სისტემა აუცილებელია იმისათვის, რომ აუდიტორს ნებისმიერ სფეროზე სათანადო მიმართულება 

ჰქონდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თავგზა აებნევა მის მიერ გაკეთებულ უამრავ ჩანაწერში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 შეუსაბამობების ანგარიში 

 

რა არის შეუსაბამობა? 

 

პრაქტიკაში ორგანიზაციის სისტემის ფარგლებში შეუსაბამობების სხვადასხვა განმარტება გამოიყენება: 

ჩავარდნა, ამოვარდნა ან შეუსაბამობა. თითოეული მათგანი რეალურად ერთსა და იმავეს ნიშნავს. 

შეუსაბამობა არსებობს, რადგან: 

1. სახელმძღვანელო / პროცედურები სტანდარტს არ შეესაბამება; 

2. რეალური გამოცდილება და შინაარსი ერთმანეთისაგან განსხვავდება; 
3. რეალური საქმიანობა / პრაქტიკა არ არის ეფექტიანი. 

როდესაც შეუსაბამობა დაფიქსირებულია და ამავე დროს, საკმარისი ინფორმაციაა ამ ჩავარდნის 

ასახსნელად, აუდიტორმა მყისიერად უნდა დააფიქსიროს მოცემული ფაქტი. თუმცა ეს არ ნიშნავს 

პრობლემის თითოეული მოვლენის ზედმიწევნით ჩამოთვლას. აქ იგულისხმება ის შეუსაბამობები, რაც 

განმეორდა სხვა ანგარიშებში და ადგილი ჰქონდა სხვა სფეროებშიც. 

    იდეალური ვარიანტია, როდესაც შეუსაბამობა აღმოჩენისთანავე აისახება ანგარიშში და ხელი 

მოეწერება. თუმცა, რეალურ ცხოვრებაში, ეს იშვიათად არის შესაძლებელი, რადგანაც შეუსაბამობის 

ჩამოყალიბება დროს საჭიროებს. ანუ, აუდიტორი რომ გაჩერდეს და გამართული ინგლისური ენით 

 

ჩანაწერები 

შემდეგი მიმართულებებით: 

 გამოკვლევისათვის ახლა; 

 გამოკვლევისათვის შემდგომ; 

 კოლეგებისათვის; 

 მომდევნო აუდიტისათვის. 

უნდა იყოს გასაგები უნდა იყოს 

აღდგენადი, გამოსწორებადი 

 

აუდიტორი უნდა 

 იყოს პოზიტიური; 

 კონსტრუქციული. 

 

ყოყმანი და ეჭვები აუდიტისთვის 

ფრიად სასარგებლოა! 
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დაწეროს სტრუქტურირებული დოკუმენტი, ეს ხელს შეუშლის აუდიტის პროცესის მსვლელობას და მის 

დინამიურობას. E 

  შეუსაბამობის დაფიქსირებისას მტკიცებულება უნდა ჩამოყალიბდეს გასაგებ ფორმატში, რომელიც 

მისაღები იქნება როგორც აუდიტორისათვის, ისე დეპარტამენტისათვის. იგი შეიძლება მოიცავდეს: 

1. კონკრეტულ გამოკვლეულ ფაქტს, რომელიც შეუსაბამოდ იქნა მიჩნეული; 
2. რატომ ჩაითვალა, აუდიტორის თვალსაზრისით, მოცემული ფაქტი შეუსაბამოდ; 
3. ადგილი/სფერო სადაც შეუსაბამობა იქნა აღმოჩენილი; 

 

შეუსაბამობების დახარისხება 

შეუსაბამობების გრადაციის სხვადასხვა სისტემა არსებობს. მეორე და მესამე მხარის აუდიტის მიერ 

გამოიყენება გრადაციის 2 ძირითადი სახე: MINOR (ნაკლებად მნიშვნელოვანი შეუსაბამობები, რომლებიც 

ერთიანი სისტემის ცალკეულ ნაწილებში იქნა გამოვლენილი), და მეორე -  MAJOR – ძირითადი 

შეუსაბამობები, რომლებიც, ფაქტობრივად, ერთიანი ხარისხის მართვის სისტემის  ჩავარდნას 

წარმოადგენს. ამ ორ კრიტიკულ წერტილს შორის არის სიტუაციები, სადაც რიგი შეუსაბამობების 

აღმოჩენა შეიძლება და თითოეულ მათგანს აქვს რაიმე პრობლემა, მაგრამ როდესაც ისინი 

მთლიანობაში განიხილება როგორც ერთი სისტემა, ირკვევა, რომ მთლიანი სისტემა ჩავარდნის 

პირასაა. 

  შეუსაბამობების შეჯამებისას სასარგებლოა შეიქმნას მატრიცა, რომელშიც განსაზღვრული იქნება 

შეუსაბამობების აღმოჩენის ადგილი / სფერო.  

არსებობს რიგი სიტუაციები, როდესაც აუდიტორს გამოცდილება სჭირდება იმისათვის, რომ არ შეცდეს 

და რეალურად გაარკვიოს ფაქტის შესაბამისობა.  

როდესაც კომპანია აუდიტის პროცესს იწყებს, აუდიტორები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ 

არსებული სისტემის შემოწმებას და მის შესაბამისობას დადგენილ სტანდარტებთან. აუდიტორის ფუნქცია 

მარტო შეუსაბამობების აღმოჩენა კი არა, არამედ არსებულის გაუმჯობესების შესაძლებლობების 

მოძიებაც გახლავთ.  

 

მოძიებულის განხილვა 

აუდიტის პროცესის შემაჯამებელი შეხვედრის ჩატარებამდე, აუდიტორს საკმარისი დრო უნდა ჰქონდეს 

მენეჯმენტთან წარსადგენი საპრეზენტაციო დოკუმენტების მოსამზადებლად. შეუსაბამობების განხილვისას 

აუდიტის შედეგების მიხედვით უნდა შემუშავდეს ერთიანი რეკომენდაცია იმ სფეროსათვის, რომელიც 

ყველაზე მეტად საჭიროებს ყურადღებას.  

ამ თვალსაზრისით აუდიტორს სჭირდება სისტემის ეფექტიანობის შეჯამება გამოკვლევის შედეგების 

ერთად თავმოყრის საფუძველზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

აუდიტის ანგარიში 

სისტემის ეფექტიანობა 

 შიდა ჩავარდნები; 

 მაკორექტირებელი ღონისძიებები; 

 მენეჯმენტის დამოკიდებულება; 

 აუდიტი; 

 პერსონალის დამოკიდებულება; 

 ძირითადი მიმართულებები. 
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კომპანიის მსგავსად, აუდიტორსაც ჰყავს აუდიტის პროცესის შედეგების საკუთარი მომხმარებელი. აქედან 

გამომდინარე, ანგარიშის ფორმატი, რომელიც აუდიტის პროცესის შედეგების ფორმალურ დოკუმენტს 

წარმოადგენს, სათანადოდ უნდა იყოს სტრუქტურირებული და მომხმარებლის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანილი. თითოეული კლიენტის მოთხოვნები, აუდიტორმა აუდიტის პროცესის 

დაწყებამდე უნდა გაითვალისწინოს.  

აუდიტორის მიერ წარდგენილი ანგარიში:  

 უნდა აწოდებდეს მომხმარებელს ან დამოუკიდებელ მესამე მხარეს მტკიცებულებას იმის 
შესახებ, რომ კომპანიის ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანობა პერიოდულად მოწმდება. 

 უნდა შეიცავდეს მენეჯმენტის განხილვის ჩანაწერებს, სადაც ასახული იქნება კომპანიის 
ხარისხის მართვის სისტემის ადეკვატურობა და იგი შედარებული იქნება წინამორბედ 
მონაცემებთან. ანუ, რა გაკეთდა და რა არა? 

 უნდა განსაზღვრავდეს კომპანიის ხარისხის მართვის სისტემის იმ სფეროებს, რომლებიც 
გაუმჯობესებას საჭიროებენ.  

როგორი ფორმატიც  უნდა იყოს შერჩეული ანგარიშისათვის, პირველ რიგში, ის მხედველობაში უნდა 

იღებდეს ამ ანგარიშის მიზნობრიობას. 

ბევრი ორგანიზაცია მოცემულ ანგარიშს კონფიდენციალურ დოკუმენტად მიიჩნევს, რომელიც 

განსაკუთრებულ კონტროლს და დაცვას საჭიროებს.  

 

შეხვედრის დახურვა 

მიუხედავად იმისა, ორგანიზაციაში შიდა აუდიტი ჩატარდება თუ მესამე მხარის მიერ ორგანიზებული 

აუდიტი, მაინც საჭირო ხდება, აუდიტის შედეგების დამტკიცება და აუცილებელი ღონისძიებების 

განსაზღვრა. გარე აუდიტის დროს - შეხვედრა, რა თქმა უნდა, უფრო ფორმალური ხასიათის იქნება, 

მაშინ როდესაც შიდა აუდიტი მოთხოვს უფრო დაწვრილებით მსჯელობას შესაბამისი დეპარტამენტის 

მენეჯერებთან, იმის გათვალიწინებით, თუ რა სახის პრევენციული ღონისძიებებია საჭირო პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად და მომავალში მათი თავიდან ასაცილებლად.  

  დასკვნითი ნაწილი, როგორც წესი, შემდეგი სახის დღის წესრიგისაგან უნდა შედგებოდეს: 

1. მადლობის გადახდა ორგანიზაციის დეპარტამენტების თუ წარმომადგენლებისათვის იმის გამო, 

რომ დახმარება გაუწიეს აუდიტორს ან აუდიტორთა ჯგუფს ინფორმაციის მოძიებაში; 
2. კიდევ ერთხელ უნდა დადასტურდეს და ხაზი გაესვას აუდიტის მიზანს. ამასთან, აღინიშნოს, 

ჩატარდა თუ არა აუდიტი ყველა იმ საჭირო დეპარტამენტში, რომლებიც წინასწარ იყო გეგმით 
გათვალისწინებული? 

3. დადასტურდეს აუდიტის სტანდარტის გამოყენება; 
4. განისაზღვროს, რომ აუდიტი რეალურად არის კომპანიის ერთიანი ხარისხის მართვის სისტემის 

გარკვეული ნაწილების გამოცდა და ის ფაქტი, რომ რიგ კონკრეტულ სფეროებში 

შეუსაბამობები არ იქნა აღმოჩენილი, სულაც არ ნიშნავს, რომ იქ პრობლემები არ იყო; 

5. აღმოჩენილ შეუსაბამობებზე დაფუძნებით აუდიტის შედეგების შეჯამება; 
6. დაისვას შეკითხვა: რომელიმე საკითხი გაუგებარი ხომ არ არის ან ხომ არ საჭიროებს 

დამატებით განმარტებას?  
7. სამომავლო ღონისძიებების დამტკიცება. 

მე-7 საფეხური აუდიტის პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხურია, რადგან ყოველივე, რაც აქამდე 

განხორციელდა, ფაქტობრივად, ფუჭად დაკარგული დრო იქნება, თუკი შემოთავაზებული პრევენციული 

ანდა მაკორექტირებელი ღონისძიებები არ იქნა რეალურად გაზიარებული, დამტკიცებული და ერთიანი 

ხარისხის მართვის სისტემაში ჩაშვებული და დანერგილი.  

 

ანგარიშის ფორმა 
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როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, აუდიტის მიერ მოძიებული ინფორმაცია და შეთავაზებული შენიშვნები 

თუ რეკომენდაციები ყალიბდება სპეციალური ანგარიშის ფორმით, რომლის სტრუქტურა შესაბამისობაში 

უნდა მოდიოდეს კლიენტის მოთხოვნებთან, ადვილად გასაგები და ორივე მხარისათვის მისაღები უნდა 

იყოს. აქედან გამომდინარე, არსებობს რიგი რჩევები, რომლებიც ეხმარება აუდიტორს ანგარიშის 

დოკუმენტის შედგენაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მაკორექტირებელი ღონისძიებები 

აუდიტორი აუდიტის პროცესის განმავლობაში განსაზღვრავს შეუსაბამობებს და გამოყოფს იმ სფეროებს, 

სადაც ერთიანი სისტემა მენეჯმენტის მიზნებთან თანხვედრით არ ფუნქციონირებს. შესაბამისად, ეს 

პრობლემა აისახება ერთიანი ხარისხის სტანდარტზეც. ფაქტობრივად, აუდიტის პროცესი არის 

სიმპტომების გამოვლენა, დიაგნოზის დასმა და ამ პრობლემებისაგან მომავალში თავის დაზღვევის 

მიზნით მაკორექტირებელი ღონისძიებების შეთავაზება.  

მაკორექტირებელი ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს შემდეგ პროცედურებს: 

1. შეუსაბამობის შესახებ მსჯელობა და განმარტება აუდიტორსა და იმ დეპარტამენტს შორის, 

სადაც უშუალოდ ჩატარდა აუდიტის პროცესი. მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარეს აუდიტის 

პროცესის დასრულებისას ნათლად ჰქონდეს წარმოდგენილი მათთან არსებული პრობლემები; 

2. შეუსაბამობის გამოსწორების ღონისძიებების შეთანხმება; 
3. პრობლემის გადაჭრის გზების შენარჩუნებისათვის აუცილებელია შეთანხმებულ იქნეს 

კონკრეტული თარიღები, მათი ხანგრძლივობა, რათა: 
a) პრობლემა გადაიჭრას; 
b) გადაწყვეტილება პრაქტიკულად დაინერგოს; 
c) შეფასდეს ეფექტიანობა; 

d) განხორციელდეს განმეორებითი აუდიტი, რომელიც დაადასტურებს პროგრამის 

დასრულებას. 
4. სერიოზული შეუსაბამობების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რე-აუდიტის საშუალებით შემოწმდეს, 

ნამდვილად და ეფექტიანად განხორციელდა თუ არა მაკორექტირებელი ღონისძიებები. 

 

 

 

დასკვნა 

 

 დეპარტამენტი, სადაც ჩატარდა აუდიტი; 

 ჩატარებული აუდიტის მიზანი / სფერო; 

 აუდიტის თარიღი და ხანგრძლივობა; 

 შეუსაბამობები და სხვა აღმოჩენები; 

 სად იქნა აღმოჩენილი; 

 სფეროები, სადაც არ იქნა აღმოჩენილი 

შეუსაბამობები; 

 კონკრეტული მიმართულებები; 

 პოტენციური გაუმჯობესებები. 
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როდესაც აუდიტორი შეუსაბამობას პოულობს, ის თავისი ფორმით ჯერჯერობით შეიძლება პრობლემა 

არ იყოს, მაგრამ მომავალში რომელიმე პრობლემის სიმპტომს წარმოადგენდეს.  

შიდა აუდიტის სისტემის შეჯამება შესაძლებელია შემდეგი სახით: 

 მას სჭირდება აუცილებელი მხარდაჭერა მენეჯმენტის მხრიდან ყველა დონეზე, რომ 
აუდიტის პროცესი შეფერხებების გარეშე განხორციელდეს, იყოს ობიექტური და კომპანიის 
შიგნით არსებულ რეალურ სურათს ასახავდეს.  

 ამასთან, მენეჯმენტის მხრიდან უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს იმ შეუსაბამობების თუ 

პოტენციური საშიშროებების გაცნობიერება, რომლებიც შიდა სისტემაში არსებობს ან 
შესაძლებელია მომავალში მოხდეს.  

შიდა აუდიტს სჭირდება კარგი და გამართული ანგარიში, რათა ნათლად, გასაგებად ასახოს 

ღონისძიებები და აუდიტის პროცესის შედეგები. 

აუცილებელია აუდიტორი ღიად და თანმიმდევრულად მოქმედებდეს.  

საჭიროა შემოწმდეს სწორედ ის სფეროები, რომლებიც ამას საჭიროებენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

დასრულება 

“FOLLOW UP” 

 შეუსაბამობის იდენტიფიკაცია; 

 გამოსასწორებელი ღონისძიებების გაცხადება; 

 აუდიტის გამოძახილი – როდის და როგორ; 

 აუდიტის გამოძახილის შეფასება; 

 ქმედების დასრულება; 

 დასრულების შემოწმება; 

 ჩანაწერები. 

 

 

შიდა აუდიტის სისტემა +  ნდობა ადამიანების მხრიდან 

= 

ეფექტური აუდიტი 
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