
 
 

 

 

saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri 

saqstati 
 

0180, q. Tbilisi, cotne dadianis  q. #30, tel: (995 32) 236 72 10/608, faqsi: (995 32) 236 72 13 

el-fosta: info@geostat.ge, labour@geostat.ge. veb-gverdi: www.geostat.ge 

monacemebi Sromis Sesaxeb 

statistikuri gamokvleva 

 

        kiTxvari  N 7-2-01 (wliuri) 

damtkicebulia saqarTvelos statistikis erovnuli 
samsaxuris sabWos 2010 wlis 17 Tebervlis N7 dadgenilebiT 

 respondenti valdebulia dakvirvebis periodis Semdgomi Tvis 25 ricxvamde uzrunvelyos Sevsebuli kiTxvaris miwodeba saqstatisaTvis. 
 „oficialuri statistikis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 25-e muxlis Tanaxmad  mewarme fizikuri da iuridiuli pirebi valdebuli arian, 

saqstatis moTxovnis SemTxvevaSi waradginon  maT xelT arsebuli informacia, maT Soris, konfidencialuri. pasuxismgebloba informaciis 

warudgenlobisaTvis gaTvaliswinebulia saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 177
12
 muxliT. 

 individualuri monacemebi iTvleba konfidencialurad da daculia saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiTa da ,,oficialuri 

statistikis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 28-e muxliT.   

 ruxi feris ujrebi ivseba saqarTvelos statistikis erovnul samsaxurSi. 

 

  
organizaciis sruli dasaxeleba ..................................................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

sakuTrebis forma (saxelmwifo an arasaxelmwifo) ............................................ 

 

.................................................................................................................................................... .........................                                                                            

 

organizaciul-samarTlebrivi forma  .................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

saqmianobis saxe  .......................................................................................................................................................................................................                                                 

 
 
.............................................................................................................................................. .............        

 

 

 

respondenti                                .......................................................................................................................................... 

                                                                                                                            (saxeli, gvari) 

                                                      
                                                           ........................................................................................................................................... 
                                                                                                                               (xelmowera) 

 
 

  

   

     

 

                                     statistikuri reestris  

                                     saidentifikacio nomeri 

 

 

 

 

 

                                   sagadasaxados kodi 

 

 

                                 

 

 

dakvirvebis periodi 

                                       2017- weli 

        

         

 

1. saidentifikacio monacemebi 

 

 
misamarTi 

 

 

 

 

 

telefonis nomeri 

 

mob. telefonis nomeri 

 

faqsis nomeri 

 

el-fostis misamarTi 

 

veb-gverdis misamarTi 

 

 
............................................................................................................................................................................................ 

 (raioni)                                                                                                                            

                                                      
............................................................................................................................................................................................ 

 (qalaqi, daba, Temi, sofeli)  

 
............................................................................................................................................................................................ 

(quCa da sxva misamarTi) 

 
 
............................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                            

                                                      
............................................................................................................................................................................................ 
  

 
............................................................................................................................................................................................ 
 

 
............................................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                            

                                                      
htpp://www............................................................................................................................................................. 

 

! winamdebare kiTxvari ixileT saqstatis veb-gverdze: http://www.geostat.ge 
 

  

 

 

safosto indeqsi                                   
 

 

atek-is kodi                                   
 

 

    

 

    

 

 

kiTxvari da konsultaciebi mis Sevsebaze ufasoa! 
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5. სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯების ღირებულება 
 

 სტრ.

N 
სულ, 

ლარი 

კომენტარი 

1 2 3 4 

ხელფასის ფონდი, სულ (II ნაწილის 06-ე სტრიქონი.)  10  11+15+16+20 

1. პირდაპირი ფულადი ხელფასი, სულ 11  

იგულისხმება დარიცხული ხელფასი 

შესრულებული სამუშაოსათვის (ნამუშევარი 

დროისათვის), საწარმოში არსებული შრომის 

ანაზღაურების ფორმებისა და სისტემების 

მიხედვით და ა.შ. 

აქედან: 

 

12 

  

განაცემები სანარდო ფორმით, სატარიფო განაკვეთით, 

თვიური სარგოებით, თანამდებობრივი განაკვეთით, 

პროცენტობით ამონაგებიდან 

დანამატები მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 13   

რეგულარული დანამატები სატარიფო განაკვეთზე, 

თანამდებობრივ განაკვეთზე (პროფესიის შეთავსების, 

პროფესიული ოსტატობისათვის და ა.შ.) 

 

14 

  

2. არანამუშევარი დროის ანაზღაურება, სულ 15  ჩაიწერება საანგარიშო პერიოდში დაქირავებულ 

პერსონალზე გაცემული შვებულების 

ანაზღაურება და ა.შ.  

3. პრემიები და ფულადი ჯილდოები, სულ 16  ჩაიწერება საანგარიშო პერიოდში დაქირავებულ 

პერსონალზე არარეგულარულად გაცემული 

პრემიები, დანამატები და ა.შ. 

 აქედან:  

17   წლიური და  სეზონური/კვარტალური პრემიები 

 დანამატები მოგებიდან 18   

ყოველწლიური დანამატები შვებულებაზე და სხვა 

სახის პრემიები და ჯილდოები 

19   

4. ხელფასი გაცემული ნატურით (უფასოდ 

შემოთავაზებული საცხოვრებლის, კომუნალური 

მომსახურებისა და სათბობის ღირებულების 

ჩათვლით) 

 

20 

 ჩაიწერება საანგარიშო პერიოდში დაქირავებულ 

პერსონალზე ნატურის საქმით გაცემული 

ხელფასი 

5. დანახარჯები საწარმოს მიერ დაქირავებულთა 

საბინაო-საყოფაცხოვრებო ღონისძიებებზე 

21  ჩაიწერება სუბსიდიები დაბრუნების გარეშე 

გაცემული სახლის შესაძენად ან ასაშენებლად და 

ა.შ. 

6. დამსაქმებლის მიერ გაწეული ხარჯები სოციალურ 

უზრუნვეყოფაზე (გამოთავისუფლებისას გაცემული 

გამოსასვლელი დახმარება, გარდაცვალების, 

უბედური შემთხვევების, ავადმყოფობის, 

ორსულობის ან საწარმოო ტრამვის გამო დახმარება 

და ა.შ.) 

22  იგულისხმება საანგარიშო პერიოდში 

დამსაქმებლის მიერ გაწეული ყველა ტიპის 

ხარჯი სოციალურ უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით, მათ შორის სამედიცინო, 

კომპენსაცია საწარმოო ტრამვაზე და ა.შ. 

7. დანახარჯები კადრების მომზადებასა და 

გადამზადებაზე  

23  იგულისხმება საგანმანათლებლო შენობებისა და 

ტერიტორიების შენახვის ხარჯები, პროფესიული 

სწავლების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების სასწავლო ხარჯები და ა.შ. 
8. დანახარჯები კულტურულ საგანმანათლებლო, 

გამაჯანსაღებელ და სხვა ღონისძიებებზე 

 

24 

 იგულისხმება დამსაქმებლის მიერ გაწეული 

ყველა ტიპის ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია 

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა 

ღონისძიებებთან.  
9. სხვა დანახარჯები, გაწეული სამუშაო ძალის 

შენახვაზე 

25  იგულისხმება სხვა ხარჯები, რომლებიც არ იქნა 

ასახული ზემოთ მოცემულ სტრიქონებში. 

სულ დანახარჯები 26  10+21+22+23+24+25 



 

6. დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი დაკავებული თანამდებობების/პოზიციების მიხედვით 

 

პროფესიული  

ჯგუფები - 

ISCO-88 

პროფესიული ჯგუფები - ISCO-88 

დაქირავებულთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა,  კაცი 

დაქირავებულთა შრომის 

წლიური  ანაზღაურება 

(წლიური სახელფასო 

ფონდი), ლარი 

მათ შორის: 

სრული სამუშაო დროით 

დაქირავებულთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა, კაცი 

სრული სამუშაო დროით 

დაქირავებულთა შრომის 

წლიური  ანაზღაურება 

(წლიური სახელფასო 

ფონდი), ლარი 

კოდი დასახელება ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

სულ 

        
1 

კანონმდებლები, მთავრობის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები და მენეჯერები                 

11 
კანონმდებლები და მთავრობის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები 
        12 კორპორაციული მენეჯერები                 

13 
გენერალური მენეჯერები (მცირე საწარმოს 

ხელმძღვანელები) 
      

    

2 სპეციალისტ-პროფესიონალები                 

21 ფიზიკის, მათემატიკისა და საინჟინრო მეცნიერებების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები                 

22 
სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და 

ჯანდაცვის სპეციალისტ-პროფესიონალები                 

23 სპეციალისტ-პროფესიონალები განათლების სფეროში                 

24 სხვა სპეციალისტ-პროფესიონალები                 

3 სპეციალისტები და დამხმარე პერსონალი                 

31 
ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების 

სპეციალისტები                 

32 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და 

ჯანდაცვის სფეროს დამხმარე პერსონალი                 

33 განათლების სფეროს დამხმარე პერსონალი                 

34 სხვა დამხმარე პერსონალი                 

4 ოფისის პერსონალი                 

41 ოფისის მოსამსახურეები                 

42 მომხმარებლებთან მომუშავე მოსამსახურეები                 

5 მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო 

დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი                 

51 ინდივიდუალური მომსახურებისა და დაცვის                 



 

 

სამსახურის მუშაკები 

52 
მოდელები, გამყიდველები და საქონლის 

დემონსტრატორები                 

6 
სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის დარგის 

კვალიფიციური მუშაკები                 

61 ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობისა და 

მეთევზეობის დარგის კვალიფიციური მუშაკები                 

62 

საკუთარი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე 

ორიენტირებული სოფლის მეურნეობისა და 

მეთევზეობის დარგის მუშაკები                 

7 ხელოსნები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები                 

71 მოპოვებასა და მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები                 

72 
ლითონგადამამუშავებლები, მანქანათმშენებლები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები                 

73 

პრეციზიული, ხელით ნაკეთი და პოლიგრაფიული 

პროდუქციის მწარმოებლები და მონათესავე 

პროფესიის მუშაკები                  

74 
მრეწველობის სხვა კვალიფიციური მუშები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები                 

8 
სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების 

ოპერატორები და ამწყობები                 

81 
სამრეწველო დანადგარების ოპერატორები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები                 

82 სტაციონარული მანქანების ოპერატორები და 

ზეინკალ-ამწყობები                 

83 
მძღოლები და მოძრავი ტექნიკური საშუალებების 

ოპერატორები                 

9 არაკვალიფიციური მუშები                 

91 
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს 

არაკვალიფიციური მუშები                  

92 სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონათესავე 

სფეროების არაკვალიფიციური მუშები                 

93 
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის 

არაკვალიფიციური მუშები                 

0 შეიარაღებული ძალები         

01 შეიარაღებული ძალები         

 


