
 
 
 
 

 

სამუშაო ძალის გამოკვლევა - უარების ფურცელი 

დაკვირვების უბანი ----------- ინტერვიუერი ---------------------------------  ზედამხედველი ------------------------------------                           

                                                         (სახელი, გვარი)                                                 (სახელი, გვარი) 

ინტერვიუერს: თქვენი გამოკვლევის იმ მისამართებიდან (შინამეურნეობებიდან), რომლებიდანაც რაიმე 

მიზეზით ვერ იქნა მიღებული ინტერვიუ, ივსება მე-3 სვეტი, ხოლო პერსონალური ინტერვიუს არ ჩატარების 

შემთხვევაში ივსება მე-4 და მე-5 სვეტები. თითოეულ შემთხვევაში უნდა მიუთითოთ გამოუპასუხებლობის 

მიზეზი.  პასუხები შეიტანეთ კოდების თანდართული ვარიანტების მიხედვით. 
 
რესპონდენტის შინ არ დახვედრის შემთხვევაში ამ მისამართს განმეორებით მინიმუმ ორჯერ უნდა მიაკითხოთ. 
 
თუ სახლი ხანგრძლივი დროითაა დაკეტილი, შეეცადეთ მათი მეზობლების მეშვეობით გაიგოთ ერთ წელზე 

მეტი თუ ნაკლები ხნით არიან წასული.  
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კითხვარი # 07.2.5.3 (კვარტალური) 
 

დამტკიცებულია საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

საბჭოს 2019 წლის 19 თებერვლის 

 #4 დადგენილებით 

საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური 

საქსტატი 

 



3. ინტერვიუს არ ჩატარების მიზეზი: 

სახლში ცხოვრობენ, მაგრამ: 

1. უარი განაცხადეს ინტერვიუზე; 

2. შინ არავინ დაგვხვდა; 

3. დროებით წასული არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან სეზონურად) საქართველოს სხვა რეგიონში; 

4. დროებით წასული არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან სეზონურად) საზღვარგარეთ; 

5. სხვა მიზეზით (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში); 

სახლში არავინ ცხოვრობს: 

6. მობინადრეები გადავიდნენ საცხოვრებლად სხვა ადგილზე, სხვა რეგიონში, საქართველოს ფარგლებში; 

7. მობინადრეები წავიდნენ საცხოვრებლად საზღვარგარეთ; 

8. მობინადრე(ები) გარდაიცვალა(ნენ); 

9. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში); 

მისამართზე არ (აღარ) არის საცხოვრებელი: 

10. არარსებული მისამართი; 

11. ბინა (სახლი) დანგრეულია ან ავარიულობის გამო საცხოვრებლად არ გამოიყენება; 

12. ბინა (სახლი) არ გამოიყენება საცხოვრებლად (გადაკეთდა სხვა დანიშნულების ობიექტად); 

13. სხვა მიზეზით (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში). 

4. პერსონალური ინტერვიუს არ ჩატარების მიზეზი: 

1. რესპონდენტმა ინტერვიუზე უარი განაცხადა; 

2. რესპონდენტი შინ არ დაგვხვდა, ხოლო ოჯახის წევრმა უარი განაცხადა მის ნაცვლად ინტერვიუს ჩატარებაზე; 

97. სხვა მიზეზით (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში). 

 


