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სამუშაო ძალის გამოკვლევა 
ძირითადი კითხვარი 

შინამეურნეობის 15 წლისა და უფროსი ასაკის წევრებისათვის 

ინტერვიუს ჩატარების თარიღი და დრო: რესპონდენტთან ვიზიტები: 

რიცხვი:  თვე:  წელი:   ვიზიტი რიცხვი თვე წელი 

              1         

დაწყების დრო:    2         

       3         

 
  

      

დაკვირვების უბანი  როტაცია  შინამეურნეობა 

რესპონდენტის სახელი და გვარი  
  

რესპონდენტის ნომერი დემოგრაფიული 
კითხვარიდან 

 

 

რესპონდენტის საკონტაქტო ტელეფონი 
ქალაქის: მობილური: 

                   
(კოდი) (ნომერი) (კოდი) (ნომერი) 

  

 სახელი, გვარი კოდი 

ინტერვიუერი   

ზედამხედველი   

ლოგიკური კონტროლი   

"ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად 
საქსტატი უფლებამოსილია ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან 
მოითხოვოს და მიიღოს თავისი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი და 
სხვა ინფორმაცია, მათ შორის, კონფიდენციალური ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, 
"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. 
თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცული ,,ოფიციალური სტატისტიკის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური 
მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად. 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის! 
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A. აქტივობა საანგარიშო პერიოდში, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები და 
ბაზარზე ორიენტირება 

A1. გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ასრულებდით თუ არა რაიმე სამუშაოს თქვენს ოჯახურ 
მეურნეობაში სოფლის მეურნეობის ან მეთევზეობის პროდუქციის წარმოების მიზნით? (სამუშაოს შესრულებაში ითვლება 
შინამეურნეობის სხვა წევრის დახმარებაც) 

მაგალითად: მარცვლეულის, ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, ხილის, ყურძნის, ციტრუსის, თხილის, ნერგების და ჩითილების 
მოყვანა, მიწის დამუშავება/მომზადება, დათესვა, დარგვა, მოსავლის აღება და ა.შ. პირუტყვის, ფრინველის, ფუტკრის 
მოშენება, ხორცის, კვერცხის და რძის პროდუქტების წარმოება და ა.შ. თევზის მოშენება. აქვე ჩათვალეთ თევზაობა, 
ნადირობა, სოკოს, ტყის ხილის და სამკურნალო მცენარეების შეგროვება და ა.შ. 

1. დიახ  A1.5 
2. არა  გააგრძელეთ 

A1.1. გაქვთ თუ არა ოჯახური სასოფლო მეურნეობა, სადაც დროებით ვერ/არ ასრულებდით სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოებს? 

(მაგალითად: არ არის სამუშაო სეზონი, არახელსაყრელი ამინდია, ხელი შეგიშალათ ავადმყოფობამ და ა.შ.) 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  A2 

A1.2 რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ვერ/არ ასრულებდით სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს? 

1. სამუშაო სეზონის დასრულება ან დაბალი სეზონური აქტივობა  გააგრძელეთ 
2. ცუდი ამინდი  A1.4 
3. საკუთარი ავადმყოფობა, ტრავმა ან დროებითი შრომისუუნარობა  A1.4 
4. ოჯახური ან პირადი მიზეზი  A1.4 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  A1.4 

A1.3. ასრულებთ თუ არა რაიმე მოსამზადებელ სამუშაოებს შემდეგი სეზონისთვის? 

1. დიახ  A1.5 
2. არა  A1.9 

A1.4. რამდენ ხანს არის მოსალოდნელი თქვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შეჩერება?  
(იგულისხმება პერიოდი ბოლო სამუშაო დღიდან, სამუშაოზე დაბრუნების მოსალოდნელ თარიღამდე) 

1. 3 თვე ან ნაკლები  გააგრძელეთ 
2. 3 თვეზე მეტი  A1.9 

A1.5. გთხოვთ დააზუსტოთ, ზოგადად რისთვისაა განკუთნილი პროდუქცია (მემცენარეობის/ მეცხოველეობის/ 
მეთევზეობის) რომლის წარმოების მიზნითაც ასრულებთ სამუშაოებს? 

წაუკითხეთ რესპონდენტს პასუხის ვარიანტები და მონიშნეთ ერთი შესაძლო პასუხი 

1. მხოლოდ გასაყიდად  B1 
2. ძირითადად გასაყიდად  B1 
3. ძირითადად საოჯახო/საკუთარი მოხმარებისთვის  A1.7 
4. მხოლოდ საოჯახო/საკუთარი მოხმარებისთვის  A1.7 
98. არ ვიცი  გააგრძელეთ 

ყურადღება!!! გაუმახვილეთ ყურადღება რესპონდენტს, რომ არ იგულისხმება მხოლოდ გასული 7 დღის 
განმავლობაში წარმოებული პროდუქცია! 

A1.6. ზოგადად, წარსულში თქვენ მიერ წარმოებული ეს პროდუქცია ძირითადად იყიდებოდა თუ ძირითადად 
მოიხმარებოდა ოჯახში?  

1. მხოლოდ იყიდებოდა  B1 
2. ძირითადად იყიდებოდა  B1 
3. ძირითადად მოიხმარებოდა ოჯახში  გააგრძელეთ 
4. მხოლოდ მოიხმარებოდა ოჯახში  გააგრძელეთ 

A1.7. გასული 7 დღის განმავლობაში რამდენი დღე ასრულებდით აღნიშნულ საქმიანობას? 

1. ________ დღე  გააგრძელეთ 
2. არ მიმუშავია  A1.9 

A1.8. დღეში საშუალოდ რამდენ საათს მუშაობდით გასული 7 დღის განმავლობაში? 

________ საათი დღეში 
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A1.9. რა სახის პროდუქტების წარმოების მიზნით ასრულებდით სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს?  

მიუთითეთ ძირითადი პროდუქტ(ებ)ი: 
 

საქმიანობის სახე (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში) 
NACE rev.1.1  
NACE rev.2  

A2. გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ასრულებდით თუ არა რაიმე სამუშაოს ხელფასის ან სხვა 
ნებისმიერი სახის შრომის ანაზღაურების მისაღებად? 

1. დიახ  გადადით B მოდულზე 
2. არა  გააგრძელეთ 

მაგალითად: სამსახური ხელფასით, დღიურად ანაზღაურებადი სამუშაო, სხვის სასოფლო მეურნეობაში მუშაობა და ა.შ. 

A3. გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ხომ არ ეწეოდით რაიმე საკუთარ/კერძო საქმიანობას შემოსავლის 
მიღების მიზნით?  

(არ ითვლება თქვენს ოჯახურ სასოფლო მეურნეობაში შესრულებული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები) 

1. დიახ  გადადით B მოდულზე 
2. არა  გააგრძელეთ 

მაგალითად: ვაჭრობა, ხელოსნობა, რეპეტიტორობა, სატრანსპორტო/ტაქსით მომსახურება, ნივთების დამზადება 
გასაყიდად, ნამცხვრების ცხობა გასაყიდად, კერვა/ქსოვა, მომსახურება ანაზღაურების სანაცვლოდ და ა.შ. 

A4. გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ხომ არ ეხმარებოდით თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრს 
საქმიანობაში, რისთვისაც ის იღებს შრომის ანაზღაურებას ან საკუთარი/კერძო საქმიანობიდან შემოსავალს?  

(არ ითვლება თქვენს ოჯახურ სასოფლო მეურნეობაში შესრულებული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები) 

1. დიახ  გადადით B მოდულზე 
2. არა  გააგრძელეთ 

A5. გქონდათ თუ არა სამუშაო ან საკუთარი/კერძო საქმე (ოჯახური სასოფლო მეურნეობის გარდა), რომელსაც გასული 7 
დღის განმავლობაში დროებით ვერ/არ ასრულებდით? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  გადადით F მოდულზე  

A6. რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ვერ/არ ასრულებდით სამუშაოს? 

(თქვენს ოჯახურ სასოფლო მეურნეობაში შესრულებული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების გარდა) 
1. ცუდი ამინდი  A8 
2. ტექნიკური ან ეკონომიკური მიზეზები  A8 
3. შრომითი დავა  A8 
4. სწავლა, ტრენინგი  A8 
5. დაბალი სეზონური აქტივობა ან სეზონის დასრულება  გააგრძელეთ 
6. საკუთარი ავადმყოფობა, ტრავმა ან დროებითი შრომისუუნარობა  გადადით B მოდულზე 
7. გამოსასვლელი/ დასვენების დღეები ან კვირა (მაგ. სამუშაოს რეჟიმიდან გამომდინარე, ცვლაში მუშაობა, 

არასრული სამუშაო დროით მუშაობა, ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისათვის კომპენსაცია და ა.შ.)  
გადადით B მოდულზე 

8. შვებულება, არდადეგები  გადადით B მოდულზე 
9. შვებულება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო (დეკრეტული შვებულება)  გადადით B 

მოდულზე 
10. ოჯახური ან პირადი მიზეზი  A8 
11. ხანგრძლივი შრომისუუნარობა  A8  
12. ველოდები სამსახურის ან საკუთარი/კერძო საქმის დაწყებას  გადადით F მოდულზე 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  A8 

A7. ასრულებთ თუ არა რაიმე მოსამზადებელ სამუშაოებს შემდეგი სეზონისთვის? 

1. დიახ  გადადით B მოდულზე 
2. არა  გადადით F მოდულზე 

A8. რამდენ ხანს არის მოსალოდნელი/გათვალისწინებული გაგრძელდეს თქვენი სამუშაოზე არყოფნა? (იგულისხმება 
პერიოდი ბოლო სამუშაო დღიდან, სამუშაოზე დაბრუნების მოსალოდნელ თარიღამდე)  

1. 3 თვე ან ნაკლები  გადადით B მოდულზე 
2. 3 თვეზე მეტი  გააგრძელეთ 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ერთზე მეტი სამუშაოს შემთხვევაში, თუ რესპონდენტი დროებით არ იმყოფება არცერთ 
სამუშაოზე, მიუთითეთ უფრო მოკლე პერიოდი. 
A9. იღებთ თუ არა ანაზღაურებას სამუშაოზე დროებით არყოფნის პერიოდში (უწყვეტად ან ერთდროულად მთელ 
პერიოდზე), რომელიც შეადგენს თქვენი ძირითადი ხელფასის ნახევარს ან მეტს? 

1. დიახ  გადადით B მოდულზე 
2. არა  გადადით F მოდულზე 
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B. ძირითადი საქმიანობა 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას მხოლოდ ან 
ძირითადად საკუთარი მოხმარებისთვის (A1.5=3, 4 ან A1.6=3, 4) და მიუხედავად ამისა დაასახელებს სოფლის მეურნეობას, 
ჰკითხეთ სხვა საქმიანობის შესახებ. 

B1. გასული 7 დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა ერთზე მეტი ანაზღაურებადი სამუშაო ან შემოსავლის მომტანი 
საკუთარი/კერძო საქმიანობა?  

1. არა, მხოლოდ ერთი  B2 
2. დიახ, ერთზე მეტი  გააგრძელეთ 

B1A. გთხოვთ პირველ რიგში გვიპასუხოთ ძირითადი საქმიანობის შესახებ. 

ძირითად საქმიანობად ითვლება ის სამუშაო (ანაზღაურებადი სამუშაო ან შემოსავლის მომტანი საკუთარი/კერძო საქმე), 
სადაც პირი ატარებს მეტ დროს ან იღებს მეტ შემოსავალს ან არის უწყვეტი, მუდმივი ან შეესაბამება მის განათლების 
დონეს. 

B2. დაასახელეთ რეგიონი ან სხვა ქვეყანა, სადაც ასრულებთ თქვენს ძირითად სამუშაოს: 

11 ქ. თბილისი  
 

35 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 
12 აფხაზეთის ა.რ. 38 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 
15 აჭარის ა.რ. 41 სამცხე-ჯავახეთი 
23 გურია 44 ქვემო ქართლი 
26 იმერეთი 47 შიდა ქართლი 
29 კახეთი 97 სხვა ქვეყანა (მიუთითეთ)_____________________ 
32 მცხეთა-მთიანეთი   

B3. როგორ დაიწყეთ თქვენი ამჟამინდელი საქმიანობა?         

1. გავეცანი განცხადებებს პრესის, ტელევიზიის, ინტერნეტის და სხვა საშუალებით 
2. ნაცნობების საშუალებით 
3. დავუკავშირდი ადმინისტრაციას 
4. გამოვაქვეყნე განცხადება პრესაში, ტელევიზიაში, ინტერნეტში 
5. მივმართე დასაქმების სამსახურს 
6. შემომთავაზა დამსაქმებელმა 
7. საკუთარი/კერძო საქმის წამოწყებისათვის მივმართე შესაბამის ორგანოებს ნებართვის მისაღებად 
8. დავამყარე კავშირები პოტენციურ პარტნიორებთან  
9. მივიღე საქმის დასაწყებად სესხი, კრედიტი  
10. მოვძებნე შენობა, ნედლეული, მოწყობილობები, მიწის ნაკვეთი  
11. დამსაქმებელი დაუკავშირდა სკოლას, უნივერსიტეტს, ორგანიზაციას 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
99. არ შეესაბამება 

B4. რომელ საწარმოში, ორგანიზაციაში, საკუთარ/კერძო საქმეში ან მეურნეობაში მუშაობდით/საქმიანობდით გასული 7 
დღის განმავლობაში? 

ჩაწერეთ საწარმოს, ორგანიზაციის, საკუთარი/კერძო საქმის ან მეურნეობის დასახელება 

B5. ძირითადად რა სახის საქონელი ან მომსახურება იწარმოება თქვენს სამუშაოზე (საქმეში)? 

საქმიანობის აღწერა: 
 
 
 

საქმიანობის სახე (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში) 
NACE rev.1.1  
NACE rev.2  

B6. კონკრეტულად როგორია თქვენი თანამდებობა/დაკავებული პოზიცია ძირითად სამუშაოზე (საქმიანობაში)? (გთხოვთ 
აღწეროთ რამდენადაც შესაძლებელია, დეტალურად) 

 
 
 
 
დაკავებული პოზიცია (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)  
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B7. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ვისი საკუთრებაა საწარმო/დაწესებულება/მეურნეობა/საქმე, სადაც საქმიანობდით გასულ 7 
დღეში? 

1. სახელმწიფო საკუთრება 
2. კერძო საკუთრება 
3. არასამთავრობო ორგანიზაცია, არაკომერციული ორგანიზაცია, ეკლესია 
4. საერთაშორისო ორგანიზაცია ან სხვა ქვეყნის საელჩო/საკონსულო 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
98. არ ვიცი 

სახელმწიფო საკუთრება - ყველა სახელმწიფო დაწესებულება და ყველა ორგანიზაცია/საწარმო, რომელშიც სახელმწიფოს წილი 50% და 
მეტია;  
კერძო საკუთრება - რომელშიც სახელმწიფოს წილი 50%-ზე ნაკლებია; 
არასამთავრობო ორგანიზაცია, არაკომერციული ორგანიზაცია, ეკლესია - მოიცავს არაკომერციულ ორგანიზაციას, როგორიცაა NGO, 
საქველმოქმედო, რელიგიური ორგანიზაცია. არ შედის არაკომერციული ორგანიზაციები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ 
იმართება/ფინანსდება. 
საერთაშორისო ორგანიზაცია ან სხვა ქვეყნის საელჩო/ საკონსულო - მოიცავს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომლებიც არიან უცხოური ან 
საერთაშორისო ორგანიზაციის საკუთრებაში, მაგალითად სხვა ქვეყნის საელჩო ან საკონსულო, მსოფლიო ბანკი, გაერო, გაეროს ბავშვთა 
ფონდი (UNICEF) და ა.შ. 

B8. დასაქმების ქვემოთ ჩამოთვლილი სტატუსებიდან რომელს მიაკუთვნებდით თქვენს საქმიანობას:  

1. დაქირავებული  B12 
2. საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე  B10 
3. ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე  გააგრძელეთ 
4. სტაჟიორი, შეგირდი  B12 
5. დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე  B26 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  B12 

1. დაქირავებული: წერილობითი ან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე განსაზღვრულ ხელფასზე (ფულადი ან ნატურის სახით) 
მომუშავე პირი. 

2. საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე:  
• საკუთარ საწარმოში/მეურნეობაში მომუშავე მეწარმე, მეურნე დაქირავებული მუშაკებით;  
• პირი, რომელიც ეწევა საკუთარ ბიზნესს ან საქმიანობას საკუთარ მეურნეობაში/იჯარით აღებულ მიწაზე (დაკავებულია 

მეცხოველეობა-მეფრინველეობით) დაქირავებული მუშახელის გარეშე; 
• პირი, რომელიც ეწევა პროფესიულ საქმიანობას დაქირავებული მუშახელის გარეშე. 

3. ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე: პირი, რომელიც მუშაობს შინამეურნეობის საწარმოში/მეურნეობაში ანაზღაურების 
გარეშე. 

4. სტაჟიორი, შეგირდი: პირი, რომელსაც აქვს დროებითი ანაზღაურებადი სამუშაო გამოცდილების ან უნარების მისაღებად.  
5. დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე: პირი, რომელიც ეხმარება სამუშაოს შესრულებაში შინამეურნეობის წევრს, რომელიც 

დაქირავებით დასაქმებულია (აქვს ანაზღაურებადი სამუშაო).  

B9. ჩვეულებრივ ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს საქმიანობის მართვასთან დაკავშირებით? 

1. თქვენ  გააგრძელეთ 
2. თქვენ ოჯახის წევრ(ებ)თან ერთად  გააგრძელეთ 
3. მხოლოდ ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ი  B26 
4. სხვა (ოჯახის არაწევრი)  B26 

B10. გყავთ თუ არა რეგულარულად ანაზღაურებით დაქირავებულ(ებ)ი? 
1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  B26 

B11. ჩვეულებრივ რამდენი ადამიანი გყავთ დაქირავებული? 

1. 1  B26 
2. 2-4  B26 
3. 5-10  B26 
4. 11-19  B26 
5. 20-49  B26 
6. 50 ან მეტი  B26 

B12. თქვენ იყავით დაქირავებული: 

1. წერილობითი ხელშეკრულების საფუძველზე 
2. სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე 

B13. განსაზღვრული არის თუ არა თქვენი წერილობითი/ სიტყვიერი შეთანხმებით სამუშაო საათები? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  B15 

B14. რამდენ საათს შეადგენს წერილობითი/ სიტყვიერი შეთანხმებით განსაზღვრული სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა? 

1. ________ საათი 
2. არ მაქვს დამსაქმებელთან შეთანხმება სამუშაო დროზე 
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B15. თქვენი სამუშაო იყო: 

1. დროებითი (განსაზღვრული დროით)  გააგრძელეთ 
2. კონკრეტული სამუშაოს დასრულებამდე  გააგრძელეთ 
3. საპენსიო ასაკის მიღწევამდე  B18 
4. მუდმივი  B18 
5. სეზონური  გააგრძელეთ 
98. არ ვიცი  გააგრძელეთ 

B16. რატომ არ გქონდათ მუდმივი სამუშაო?  
1. ვერ შევძელი მუდმივი სამუშაოს შოვნა 
2. არ მსურდა მუდმივი სამუშაო  
3. დასაქმებული ვიყავი გამოსაცდელი ვადით  
4. ხელშეკრულება მოიცავდა სწავლების პერიოდს (შეგირდობის პერიოდი, სტაჟირება, კვლევის თანაშემწეობა და 

ა.შ.)  
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 

B17. თქვენი სამუშაო ხელშეკრულების/სიტყვიერი შეთანხმების ხანგრძლივობაა: 

1. დღიური კონტრაქტი/შეთანხმება 6. 12-დან 18 თვემდე 
2. 1 თვეზე ნაკლები 7. 18-დან 24 თვემდე 
3. 1-დან 3 თვემდე 8. 24-დან 36 თვემდე  
4. 3-დან 6 თვემდე 9. 3 წელზე მეტი 
5. 6-დან 12 თვემდე 10. არაა მითითებული ხანგრძლივობა 

B18. გექვითებათ (გეჭრებათ) თუ არა საშემოსავლო გადასახადი თქვენი ხელფასიდან? 

1. დიახ 
2. არა 
3. არა, რადგან ვსარგებლობ შეღავათით 
98. არ ვიცი 

B19. შეგიძლიათ თუ არა ისარგებლოთ ანაზღაურებადი ყოველწლიური შვებულებით? 

1. დიახ 
2. არა 
3. არა, მოკლევადიანი კონტრაქტის გამო 
98. არ ვიცი 

B20. შეგიძლიათ თუ არა ისარგებლოთ ანაზღაურებადი საავადმყოფო ფურცლით (ბიულეტენით) ავადმყოფობის 
შემთხვევაში? 

1. დიახ 
2. არა 
3. არა, მოკლევადიანი კონტრაქტის გამო 
98. არ ვიცი 

B21. იხდის თუ არა დამსაქმებელი საპენსიო ფონდში შენატანებს თქვენთვის? 

1. დიახ 
2. არა 
3. არა, ვსარგებლობ ასაკობრივი შეღავათით  
98. არ ვიცი 

B22. გაკისრიათ თუ არა ზედამხედველის პასუხისმგებლობა (გყავთ დაქვემდებარებული მუშაკები/ხელქვეითები)? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  B24 

B23. რამდენ პირს უწევთ ზედამხედველობას? 

1. 1 
2. 2-4 
3. 5-10 
4. 11-19 
5. 20-49 
6. 50 და მეტი 

B24. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენ ლარს შეადგენდა თქვენი შრომის ანაზღაურება (ხელზე ასაღები) ძირითადი 
საქმიანობიდან ბოლო ნამუშევარ თვეში? 

1. ________ ლარი  B26 
77. მიჭირს განსაზღვრა  გააგრძელეთ 
88. უარი პასუხზე  B26 

შრომის ანაზღაურება მოიცავს ძირითად ხელფასს, პრემიას, დანამატს და სხვა წამახალისებელი სახის გასაცემლებს. ნატურის სახით 
მიღებული ხელფასის ღირებულება შეაფასეთ ლარებში. 
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B25. თუ თქვენ გიჭირთ ზუსტი თანხის განსაზღვრა, მაშინ გთხოვთ დაასახელოთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ 
ინტერვალს მიეკუთვნება თქვენი ბოლო ნამუშევარი თვის შრომის ანაზღაურება? 

1. 100 ლარი ან ნაკლები 5. 301-400 ლარი 9. 801-1000 ლარი 
2. 101-150 ლარი 6. 401-500 ლარი 10. 1001-1500 ლარი 
3. 151-200 ლარი 7. 501-600 ლარი 11. 1501-2000 ლარი 
4. 201-300 ლარი 8. 601-800 ლარი 12. 2000 ლარზე მეტი 

B26. რამდენი ადამიანი მუშაობს თქვენს ორგანიზაციაში/საწარმოში/მეურნეობაში (ორგანიზაციისა და საწარმოს 
შემთხვევაში იგულისხმება ადგილობრივი ერთეული, ფილიალი)? 

1. 1 
2. 2-4 
3. 5-10 
4. 11-19 
5. 20-49 
6. 50 და მეტი 
98. არ ვიცი 

B27. რეგისტრირებულია თუ არა საწარმო/მეურნეობა/საქმე, რომელშიც თქვენ მუშაობთ? 

1. დიახ 
2. მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
3. არა 
98. არ ვიცი 

B28. როდის დაიწყეთ მუშაობა თქვენს ამჟამინდელ დამქირავებელთან / როდიდან ეწევით თქვენს ამჟამინდელ საქმიანობას? 

1. წელი: ________  თვე: ________ 
2. არ მახსოვს 

B29. მუშაობთ თუ არა ცვლაში? 

1. დიახ 
2. არა 
99. არ შეესაბამება 

B30. მუშაობდით თუ არა საღამოობით (19:00-23:00 საათებში) გასული 4 კვირის განმავლობაში? 

1. დიახ, სამუშაო დღეეების ნახევარი ან მეტი  
2. დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარზე ნაკლები  
3. არა 

B31. მუშაობდით თუ არა ღამით (23:00-06:00 საათებში) გასული 4 კვირის განმავლობაში? 

1. დიახ, სამუშაო დღეეების ნახევარი ან მეტი  
2. დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარზე ნაკლები  
3. არა 

B32. მუშაობდით თუ არა გასული 4 კვირის განმავლობაში შაბათ დღეს? 

1. დიახ, 2 ან მეტი შაბათი დღე 
2. დიახ, ერთი შაბათი დღე 
3. არა 

B33. მუშაობდით თუ არა გასული 4 კვირის განმავლობაში კვირა დღეს? 

1. დიახ, 2 ან მეტი კვირა დღე 
2. დიახ, ერთი კვირა დღე 
3. არა 

B34. მუშაობდით თუ არა გასული 4 კვირის განმავლობაში სახლიდან ? 

1. დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარი ან მეტი  
2. დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარზე ნაკლები  
3. არა  
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B35. უმეტესად სად ასრულებდით თქვენს ძირითად სამუშაოს? 
1. საკუთარი შინამეურნეობის საცხოვრისში  C1 
2. კლიენტის სახლში  გააგრძელეთ 
3. ოფისში  გააგრძელეთ 
4. ფაბრიკაში/ ქარხანაში/ ატელიეში/ სახელოსნოში და ა.შ. თქვენი საცხოვრისისგან დამოუკიდებლად  

გააგრძელეთ 
5. მიწის ნაკვეთზე/ბაღში/მინდორში/ფერმაში  გააგრძელეთ 
6. სამშენებლო მოედანზე  გააგრძელეთ 
7. მაღაროში/კარიერზე  გააგრძელეთ 
8. მაღაზიაში/ჯიხურში/ყავახანაში/რესტორანში/სასტუმროში  გააგრძელეთ 
9. სხვადასხვა ადგილზე (მობილური)  გააგრძელეთ 
10. ფიქსირებულ ქუჩის ან ბაზრის დახლზე  გააგრძელეთ 
11. წყალსატევზე/ტბაზე/მდინარეზე/ზღვაზე  გააგრძელეთ 
12. ტყეში  გააგრძელეთ 
13. ტრანსპორტში (დღიური სამუშაოს გარდა)  გააგრძელეთ 
14. კარდაკარ  გააგრძელეთ 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  გააგრძელეთ 

B36. გთხოვთ მიუთითოთ სამუშაო ადგილამდე მისასვლელად თქვენ მიერ რეგულარულად გამოყენებული ტრანსპორტის 
სახეობა:  

(თუ სამუშაო ადგილამდე მისასვლელად რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა უწევს, მაშინ შემოხაზეთ ყველა 
რეგულარულად გამოყენებული ტრანსპორტის სახეობა) 

1. საკუთარი (შინამეურნეობის წევრის) ავტომობილი 
2. სხვისი/სამსახურის ავტომობილი 
3. ავტობუსი 
4. სამარშრუტო მიკროავტობუსი 
5. მეტრო/მატარებელი 
6. მივდივარ (ვმოძრაობ) ფეხით 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
99. არ შეესაბამება 

B37. საშუალოდ რა დროს ანდომებთ ზემოხსენებული ტრანსპორტით მგზავრობას თქვენი სახლიდან სამუშაო 
ადგილამდე/სამსახურამდე? 

1. 5 წუთზე ნაკლები  
2. 5–დან 15 წუთამდე 
3. 15-დან 30 წუთამდე  
4. 30 წუთიდან 1 საათამდე  
5. 1–დან 2 საათამდე  
6. 2 საათი და მეტი 
77. მიჭირს განსაზღვრა 
99. არ შეესაბამება 
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C. ძირითად სამუშაოზე ნამუშევარი საათები 

C1. რამდენ საათს შეადგენს ძირითად სამუშაოზე თქვენი სამუშაო კვირის ჩვეულებრივი ხანგრძლივობა? 

1. ________ საათი  C4 
77. მიჭირს განსაზღვრა, რადგან სამუშაო საათები მნიშვნელოვნად იცვლება  გააგრძელეთ 

სამუშაო კვირის ჩვეულებრივი ხანგრძლივობა გულისხმობს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში კვირაში ყველაზე ხშირად ნამუშევარი 
საათების საშუალო რაოდენობას, ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათების ჩათვლით. 

C2. ჩვეულებრივ რამდენი დღე მუშაობთ თქვენს ძირითად სამუშაოზე კვირის განმავლობაში? 

________ დღე 

C3. ჩვეულებრივ რამდენი საათი მუშაობთ თქვენს ძირითად სამუშაოზე დღის განმავლობაში? 

________ საათი დღის განმავლობაში 

C4. რამდენი საათი იმუშავეთ ფაქტიურად თქვენს ძირითად სამუშაოზე გასულ 7 დღეში? 

1. ________ საათი  გააგრძელეთ  
2. გამიცდა სამუშაო კვირა ავადმყოფობის ან სხვა მიზეზის გამო  C8 

ფაქტიურად ნამუშევარი საათები გულისხმობს გასულ 7 დღეში სამუშაოზე ფაქტიურად დახარჯულ დროს, ნამუშევარი ზეგანაკვეთური 
საათების ჩათვლით და გაცდენილი სამუშაო საათების გამოკლებით. 

C5. რამდენი დღე იმუშავეთ გასულ 7 დღეში? 

 ________დღე 

C6. დააზუსტეთ, გასულ 7 დღეში ძირითად სამუშაოზე, თქვენ იმუშავეთ: 
1. ჩვეულებრივზე უფრო მეტი საათი  C7(ა) 
2. ჩვეულებრივი ხანგრძლივობით  C8 
3. ჩვეულებრივზე უფრო ნაკლები საათი  C7(ბ) 

 C7. რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც თქვენ მიერ ფაქტიურად ნამუშევარი საათები არ ემთხვევა ჩვეულებრივ სამუშაო 
საათებს? 

ა) თუ ჩვეულებრივ სამუშაო საათებზე მეტი იმუშავა:  

1. მოქნილი სამუშაო გრაფიკი  
2. ზეგანაკვეთური სამუშაო  
3. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  

ბ) თუ ჩვეულებრივ სამუშაო საათებზე ნაკლები იმუშავა: 

4. მოქნილი სამუშაო გრაფიკი  
5. ცუდი ამინდი  
6. ტექნიკური ან ეკონომიკური მიზეზები 
7. საკუთარი ავადმყოფობა ან ტრავმა  
8. სხვა გაცდენები ოჯახური ან პირადი მიზეზის გამო  
9. შრომითი დავა  
10. სწავლა, ტრენინგი  
11. დღესასწაულები, გამოსასვლელი დღეები  
12. შვებულება, არდადეგები  
13. შვებულება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო (დეკრეტული შვებულება) 
14. სამუშაოს დაწყება ან შეცვლა 
15. სამუშაოს დამთავრება ახალი სამუშაოს დაწყების გარეშე 
16. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  

მოქნილი სამუშაო გრაფიკი - დასაქმებულს აქვს გარკვეული თავისუფლება, განსაზღვროს სამუშაო გრაფიკი. 
C8. თქვენი შეფასებით მუშაობის დროის მიხედვით როგორია თქვენი სამუშაო? 

1. სრული სამუშაო დღით (კვირით)  გადადით D მოდულზე 
2. არასრული სამუშაო დღით (კვირით)  გააგრძელეთ 

C9. რა მიზეზით არ იყავით დასაქმებული სრული დროით? 

1. ვერ შევძელი სრული სამუშაო დღით (კვირით) სამუშაოს შოვნა  
2. არასრულ სამუშაოზე გადამიყვანეს ადმინისტრაციის ინიციატივით  
3. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო 
4. საოჯახო საქმეების, ბავშვების აღზრდის, ავადმყოფის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მოვლის 

გამო 
5. მიმდინარე განათლების ან ტრენინგების გამო 
6. არ მსურდა სრული სამუშაო დღით (კვირით) მუშაობა 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  
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D. მეორადი საქმიანობა 

ინტერვიუერისთვის: ჰკითხეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რესპონდენტს აქვს ერთზე მეტი სამსახური ან 
საკუთარი/კერძო საქმე (B1 = 2). სხვა შემთხვევაში გადადით E1 კითხვაზე. 

წაუკითხეთ:  

ახლა მსურს დაგისვათ რამდენიმე კითხვა თქვენს მეორად საქმიანობაზე. 

D1. დაასახელეთ რეგიონი ან სხვა ქვეყანა, სადაც ასრულებთ თქვენს მეორად სამუშაოს: 

11 ქ. თბილისი  
 

35 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 
12 აფხაზეთის ა.რ. 38 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 
15 აჭარის ა.რ. 41 სამცხე-ჯავახეთი 
23 გურია 44 ქვემო ქართლი 
26 იმერეთი 47 შიდა ქართლი 
29 კახეთი 97 სხვა ქვეყანა (მიუთითეთ)_____________________ 
32 მცხეთა-მთიანეთი   

D2. ძირითადად რა სახის საქონელი ან მომსახურება იწარმოება თქვენს მეორად სამუშაოზე (საქმეში)? 

საქმიანობის აღწერა: 
 
 
 
 

საქმიანობის სახე (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში) 
NACE rev.1.1  
NACE rev.2  

D3. კონკრეტულად როგორია თქვენი თანამდებობა/დაკავებული პოზიცია მეორად სამუშაოზე (საქმიანობაში)? (გთხოვთ 
აღწეროთ რამდენადაც შესაძლებელია, დეტალურად) 

 
 
 
 
დაკავებული პოზიცია (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)  
D4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ვისი საკუთრებაა საწარმო/დაწესებულება/მეურნეობა/საქმე, სადაც საქმიანობდით გასულ 7 
დღეში? 

1. სახელმწიფო საკუთრება 
2. კერძო საკუთრება 
3. არასამთავრობო ორგანიზაცია, არაკომერციული ორგანიზაცია, ეკლესია 
4. საერთაშორისო ორგანიზაცია ან სხვა ქვეყნის საელჩო/საკონსულო 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
98. არ ვიცი 

სახელმწიფო საკუთრება - ყველა სახელმწიფო დაწესებულება და ყველა ორგანიზაცია/საწარმო, რომელშიც სახელმწიფოს წილი 50% და 
მეტია;  
კერძო საკუთრება - რომელშიც სახელმწიფოს წილი 50%-ზე ნაკლებია; 
არასამთავრობო ორგანიზაცია, არაკომერციული ორგანიზაცია, ეკლესია - მოიცავს არაკომერციულ ორგანიზაციას, როგორიცაა NGO, 
საქველმოქმედო, რელიგიური ორგანიზაცია. არ შედის არაკომერციული ორგანიზაციები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ 
იმართება/ფინანსდება. 
საერთაშორისო ორგანიზაცია ან სხვა ქვეყნის საელჩო/ საკონსულო - მოიცავს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომლებიც არიან უცხოური ან 
საერთაშორისო ორგანიზაციის საკუთრებაში, მაგალითად სხვა ქვეყნის საელჩო ან საკონსულო, მსოფლიო ბანკი, გაერო, გაეროს ბავშვთა 
ფონდი (UNICEF) და ა.შ. 
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D5. დასაქმების ქვემოთ ჩამოთვლილი სტატუსებიდან რომელს მიაკუთვნებდით თქვენს საქმიანობას:  

1. დაქირავებული  D8 
2. საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე  D7 
3. ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე  გააგრძელეთ 
4. სტაჟიორი, შეგირდი  D8 
5. დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე  D8 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  D8 

1. დაქირავებული: წერილობითი ან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე განსაზღვრულ ხელფასზე (ფულადი ან ნატურის სახით) 
მომუშავე პირი. 

2. საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე:  
• საკუთარ საწარმოში/მეურნეობაში მომუშავე მეწარმე, მეურნე დაქირავებული მუშაკებით;  
• პირი, რომელიც ეწევა საკუთარ ბიზნესს ან საქმიანობას საკუთარ მეურნეობაში/იჯარით აღებულ მიწაზე (დაკავებულია 

მეცხოველეობა-მეფრინველეობით) დაქირავებული მუშახელის გარეშე; 
• პირი, რომელიც ეწევა პროფესიულ საქმიანობას დაქირავებული მუშახელის გარეშე. 

3. ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე: პირი, რომელიც მუშაობს შინამეურნეობის საწარმოში/მეურნეობაში ანაზღაურების 
გარეშე. 

4. სტაჟიორი, შეგირდი: პირი, რომელსაც აქვს დროებითი ანაზღაურებადი სამუშაო გამოცდილების ან უნარების მისაღებად.  
5. დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე: პირი, რომელიც ეხმარება სამუშაოს შესრულებაში შინამეურნეობის წევრს, რომელიც 

დაქირავებით დასაქმებულია (აქვს ანაზღაურებადი სამუშაო). 

D6. ჩვეულებრივ ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს საქმიანობის მართვასთან დაკავშირებით? 

1. თქვენ  გააგრძელეთ 
2. თქვენ ოჯახის წევრ(ებ)თან ერთან  გააგრძელეთ 
3. მხოლოდ ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ი  D8 
4. სხვა (ოჯახის არაწევრი)  D8 

D7. გყავთ თუ არა რეგულარულად ანაზღაურებით დაქირავებულ(ებ)ი? 

1. დიახ 
2. არა 

D8. რამდენ საათს შეადგენს მეორად სამუშაოზე თქვენი სამუშაო კვირის ჩვეულებრივი ხანგრძლივობა? 

1. ________ საათი 
77. მიჭირს განსაზღვრა, რადგან სამუშაო საათები მნიშვნელოვნად იცვლება 

D9. რამდენი საათი იმუშავეთ ფაქტიურად თქვენს მეორად სამუშაოზე გასულ 7 დღეში? 

1. ________ საათი 
2. გამიცდა სამუშაო კვირა ავადმყოფობის ან სხვა მიზეზის გამო 
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E. დამატებითი ან სხვა სამუშაოს მაძიებლები 

E1. გასული 4 კვირის განმავლობაში ეძებდით თუ არა სხვა ან დამატებით ანაზღაურებად სამუშაოს ან ცდილობდით 
დაგეწყოთ საკუთარი/კერძო საქმე? 

1. დიახ  
2. არა  

E2. გსურთ იმუშაოთ იმაზე მეტი საათი კვირაში, ვიდრე ჩვეულებრივ მუშაობთ თუ დამატებითი საათები იქნება 
ანაზღაურების/შემოსავლის მომტანი? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  E5 

E3. შეგიძლიათ თუ არა დაიწყოთ მეტი საათით მუშაობა მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  E5 

E4. დამატებით რამდენი საათი შეგიძლიათ იმუშაოთ კვირაში? 

1. ________ დამატებითი სამუშაო საათი კვირაში 
98. არ ვიცი 

E5. გსურთ შეცვალოთ თქვენი ამჟამინდელი სამუშაო პირობები?  

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  H1 

E6. რა არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ გსურთ შეცვალოთ ამჟამინდელი სამუშაო პირობები? 

1. მიმდინარე სამსახურ(ებ)ი არის დროებითი  H1 
2. უკეთესი ანაზღაურებადი სამსახურის ქონა  H1 
3. საქმიანობის (ბიზნესის) გაფართოება  H1 
4. სამუშაო დროის გაზრდა  H1 
5. სამუშაო დროის შემცირება  H1 
6. სამუშაოს შესაბამისობა კვალიფიკაციასთან/უნარებთან  H1 
7. საცხოვრისთან ახლოს მუშაობა  H1 
8. სხვა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება  H1 
97. სხვა მიზეზი(მიუთითეთ)__________________________________________________  H1 
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F. წინა სამუშაო გამოცდილება 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას საკუთარი 
მოხმარებისთვის (A1.5=3, 4 ან A1.6=3, 4) გადადით  F4 კითხვაზე, სხვა შემთხვევაში გააგრძელეთ. 

F1. წარსულში გქონდათ თუ არა ანაზღაურებადი სამუშაო ან საკუთარი/კერძო საქმე (ბიზნესი)? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  G1 

F2. ბოლო 8 წლის განმავლობაში გქონდათ თუ არა ანაზღაურებადი სამუშაო ან საკუთარი/კერძო საქმე (ბიზნესი) ? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  G1 

F3. ბოლო საქმიანობა იყო: 

1. ოჯახურ სასოფლო მეურნეობაში მუშაობა  გააგრძელეთ 
2. სხვა საქმიანობა (შრომის ანაზღაურების/შემოსავლის მიღების მიზნით)  F6 

F4. ბოლო 8 წლის განმავლობაში თქვენ მიერ ოჯახურ მეურნეობაში წარმოებული პროდუქცია ძირითადად იყიდებოდა თუ 
ძირითადად მოიხმარებოდა ოჯახში?  

1. მხოლოდ იყიდებოდა  F6 
2. ძირითადად იყიდებოდა  F6 
3. ძირითადად მოიხმარებოდა ოჯახში  გააგრძელეთ 
4. მხოლოდ მოიხმარებოდა ოჯახში  გააგრძელეთ 

F5. გასული 8 წლის განმავლობაში თქვენი ოჯახური მეურნეობის გარეთ ასრულებდით თუ არა რაიმე სამუშაოს შრომის 
ანაზღაურების ან მოგების მისაღებად? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  G1 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი ბოლო 8 წლის განმავლობაში აწარმოებდა საკუთარი მოხმარებისთვის 
(F4=3, 4) აუხსენით რესპონდენტს, რომ შემდეგი კითხვები ეხება ოჯახური მეურნეობის გარეთ შესრულებულ სამუშაოებს. 

F6. როდის შეწყვიტეთ ბოლო შრომითი საქმიანობა? 

1. წელი: ________  თვე: ________ 
2. არ მახსოვს 

F7. რამდენი ხანი ეწეოდით თქვენს ბოლო შრომით საქმიანობას? 

1. დღიური კონტრაქტი/შეთანხმება 6. 12-დან 18 თვემდე 
2. 1 თვეზე ნაკლები 7. 18-დან 24 თვემდე 
3. 1-დან 3 თვემდე 8. 24-დან 36 თვემდე  
4. 3-დან 6 თვემდე 9. 3 წელზე მეტი 
5. 6-დან 12 თვემდე  

F8. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რა იყო მთავარი მიზეზი რის გამოც შეწყვიტეთ ბოლო შრომითი საქმიანობა? 

1. გათავისუფლება 
2. დასრულდა დროებითი სამუშაო 
3. ბავშვის ან ახლობლის მოვლა 
4. სხვა პირადი ან ოჯახური მიზეზი 
5. საკუთარი ავადმყოფობა ან შრომისუუნარობა 
6. განათლების მიღება ან ტრენინგი 
7. დროული გადადგომა (პენსიაზე გასვლა) 
8. სავალდებულო სამხედრო სამსახური 
9. არ აკმაყოფილებდა სამუშაო პირობები 
10. აღარ უნდოდა მუშაობა 
11. საწარმოს დახურვა 
97. სხვა მიზეზი (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
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F9. დასაქმების ქვემოთ ჩამოთვლილი სტატუსებიდან რომელს მიაკუთვნებდით თქვენს ბოლო საქმიანობას:  

1. დაქირავებული  F12 
2. საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე  F11 
3. ოჯახურ საწარმოში/მეურნობაში დამხმარე  გააგრძელეთ 
4. სტაჟიორი, შეგირდი  F12 
5. დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე  F11 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  F12 

1. დაქირავებული: წერილობითი ან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე განსაზღვრულ ხელფასზე (ფულადი ან ნატურის სახით) 
მომუშავე პირი. 

2. საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე:  
• საკუთარ საწარმოში/მეურნეობაში მომუშავე მეწარმე, მეურნე დაქირავებული მუშაკებით;  
• პირი, რომელიც ეწევა საკუთარ ბიზნესს ან საქმიანობას საკუთარ მეურნეობაში/იჯარით აღებულ მიწაზე (დაკავებულია 

მეცხოველეობა-მეფრინველეობით) დაქირავებული მუშახელის გარეშე; 
• პირი, რომელიც ეწევა პროფესიულ საქმიანობას დაქირავებული მუშახელის გარეშე. 

3. ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე: პირი, რომელიც მუშაობს შინამეურნეობის საწარმოში/მეურნეობაში ანაზღაურების 
გარეშე. 

4. სტაჟიორი, შეგირდი: პირი, რომელსაც აქვს დროებითი ანაზღაურებადი სამუშაო გამოცდილების ან უნარების მისაღებად.  
5. დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე: პირი, რომელიც ეხმარება სამუშაოს შესრულებაში შინამეურნეობის წევრს, რომელიც 

დაქირავებით დასაქმებულია (აქვს ანაზღაურებადი სამუშაო). 

F10. ჩვეულებრივ ვინ იღებდა გადაწყვეტილებებს საქმიანობის მართვასთან დაკავშირებით? 

1. თქვენ  გააგრძელეთ 
2. თქვენ ოჯახის წევრებთან ერთად  გააგრძელეთ 
3. მხოლოდ ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ი  F12 
4. სხვა (ოჯახის არაწევრი)  F12 

F11. გყავდათ თუ არა რეგულარულად ანაზღაურებით დაქირავებულ(ებ)ი? 

1. დიახ  
2. არა  

F12. დაასახელეთ რეგიონი ან სხვა ქვეყანა, სადაც ასრულებდით თქვენს ბოლო საქმიანობას: 

11 ქ. თბილისი  
 

35 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 
12 აფხაზეთის ა.რ. 38 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 
15 აჭარის ა.რ. 41 სამცხე-ჯავახეთი 
23 გურია 44 ქვემო ქართლი 
26 იმერეთი 47 შიდა ქართლი 
29 კახეთი 97 სხვა ქვეყანა (მიუთითეთ)_____________________ 
32 მცხეთა-მთიანეთი   

F13. ძირითადად რა სახის საქონელი ან მომსახურება იწარმოებოდა თქვენს სამუშაოზე (საქმეში)? 

საქმიანობის აღწერა: 
 
 
 
 

საქმიანობის სახე (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში) 
NACE rev.1.1  
NACE rev.2  

F14. კონკრეტულად როგორი იყო თქვენი თანამდებობა/დაკავებული პოზიცია თქვენს სამუშაოზე (საქმიანობაში)? (გთხოვთ 
აღწეროთ რამდენადაც შესაძლებელია დეტალურად) 

 
 
 
 
დაკავებული პოზიცია (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)  
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G. სამუშაოს ძებნა 

G1. ცდილობდით თუ არა ანაზღაურებადი სამუშაოს მოძებნას ან საკუთარი/კერძო საქმის დაწყებას გასული 4 კვირის 
განმავლობაში? 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ ყველა პასუხი.  
1. დიახ  G3 
2. არა, რადგან უკვე ნაპოვნი მაქვს სამუშაო  გააგრძელეთ 
3. არა  G6 

G2. რამდენ ხანში ელოდებით/გეგმავთ ახალი ანაზღაურებადი სამუშაოს ან საკუთარი/კერძო საქმის დაწყებას? 

1. ერთი თვე ან ნაკლები  G10 
2. ერთ თვეზე მეტი და სამი თვე ან ნაკლები  G10 
3. სამ თვეზე მეტი  G10 

G3. რა გზებით ცდილობდით სამსახურის პოვნას ან საკუთარი/კერძო საქმის დაწყებას გასული 4 კვირის განმავლობაში?  

(მიუთითეთ ყველა შესაძლო პასუხი) 
1. ვეცნობოდი განცხადებებს პრესის, ტელევიზიის, ინტერნეტის და სხვა საშუალებით 
2. ვაგროვებდი ინფორმაციას ნაცნობების საშუალებით 
3. უშუალოდ ვუკავშირდებოდი ადმინისტრაციას 
4. ვაქვეყნებდი განცხადებებს პრესის, ტელევიზიის, ინტერნეტის და სხვა საშუალებით 
5. მივმართე დასაქმების სამსახურს 
6. გავიარე ტესტირება, გასაუბრება ან გამოცდა 
7. ვპასუხობდი განცხადებებს პრესის, ტელევიზიის, ინტერნეტის და სხვა საშუალებით 
8. საკუთარი/კერძო საქმის წამოწყებისათვის მივმართე შესაბამის ორგანოებს ნებართვის მისაღებად 
9. დავამყარე კავშირები პოტენციურ პარტნიორებთან 
10. ვცადე მიმეღო საქმის დასაწყებად სესხი, კრედიტი 
11. ვეძებდი შენობას, ნედლეულს, მოწყობილობებს, მიწის ნაკვეთს 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 

G4. რამდენი ხანია, რაც უწყვეტად ეძებთ ანაზღაურებად სამუშაოს ან ცდილობთ საკუთარი/კერძო საქმის დაწყებას, 
სამუშაოს არ ქონის პერიოდში?  

1. ერთ თვემდე 5. 12-17 თვე 
2. 1-2 თვე 6. 18-23 თვე 
3. 3-5 თვე 7. 24-47 თვე  
4. 6-11 თვე 8. 4 წელზე მეტი 

 
ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  
უწყვეტი ძებნა გულისხმობს სამუშაოს არ ქონის პერიოდში ბოლო აქტიური ძებნის პერიოდს მნიშვნელოვანი წყვეტის  
(4 კვირა და მეტი) გარეშე. 

G5. როგორი ტიპის სამუშაო გსურთ გქონდეთ? 

1. მხოლოდ სრული სამუშაო დღით  G10 
2. სრული სამუშაო დღით (კვირით), თუმცა დავთანხმდები არასრულ სამუშაო დღეზეც  G10 
3. არასრული სამუშაო დღით (კვირით), თუმცა დავთანხმდები სრულ სამუშაო დღეზეც  G10 
4. მხოლოდ არასრული სამუშაო დღით  G10 
5. არ აქვს მნიშვნელობა  G10 

G6. ცდილობდით თუ არა ანაზღაურებადი სამუშაოს მოძებნას ან საკუთარი/კერძო საქმის დაწყებას გასული 12 თვის 
განმავლობაში? 

1. დიახ 
2. არა 

G7. მიუხედავად იმისა, რომ არ ეძებდით სამუშაოს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, გსურთ თუ არა მუშაობა? 

1. დიახ  
2. არა 
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G8. რა იყო ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ არ ეძებდით ანაზღაურებად სამუშაოს ან არ ცდილობდით საკუთარი/კერძო 
საქმის დაწყებას გასული 4 კვირის განმავლობაში? 

1. ველი პასუხს სამუშაოს ან საკუთარი საქმის დასაწყებად  G10 
2. დასაქმების სამსახურში რეგისტრირებული ვარ, როგორც სამუშაოს მაძიებელი  G10 
3. დავკარგე სამუშაოს პოვნის იმედი  გააგრძელეთ 
4. ვიყავი ავად  G10 
5. ვუვლიდი მცირეწლოვან ბავშვს ან ავადმყოფს  G10 
6. ვარ სტუდენტი (მოსწავლე)  G10 
7. ვარ პენსიონერი  G10 
8. ვარ პენსიონერი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო  G10 
9. ვიყავი დაკავებული საოჯახო საქმეებით  G10 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________  G10 

G9. რა არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ დაკარგეთ სამუშაოს პოვნის იმედი? 

1. სამსახური, რომელიც ჩემს განათლებასა და უნარებს შეესაბამება, არ არის ხელმისაწვდომი 
2. არ მაქვს საკმარისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება, იმისათვის რომ ვიპოვო სამსახური 
3. არ არის სამუშაო ადგილები 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 

G10. თქვენზე რომ იყოს დამოკიდებული შეგიძლიათ თუ არა დაიწყოთ მუშაობა მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში? 

1. დიახ  H1 
2. არა  გააგრძელეთ 

G11. რატომ არ ხართ მზად მუშაობის დაწყებისთვის? 

1. ვარ სტუდენტი (მოსწავლე) 
2. ვარ ავად 
3. ვუვლი მცირეწლოვან ბავშვს 
4. ვუვლი ავადმყოფს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს 
5. არ ვიმყოფები ადგილზე 
6. ვარ ასაკით პენსიონერი 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
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H. დამატებითი ინფორმაცია 

H1. ამჟამად ქვემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ თავს? 

1. ანაზღაურებადი სამსახურის ან საკუთარი/კერძო საქმის მქონე 
2. უმუშევარი  
3. პენსიონერი 
4. მოსწავლე/სტუდენტი  
5. შრომისუუნარო 
6. ვარ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 
7. საოჯახო საქმეებით დაკავებული 
8. ვუვლიდი მცირეწლოვან ბავშვს ან ავადმყოფს 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 

H2. გთხოვთ დაგვისახელოთ თქვენი შემოსავლის წყარო გასული 1 თვის განმავლობაში: 

(მიუთითეთ ყველა შესაძლო წყარო) 
1. საქმიანობიდან შემოსავალი 
2. ასაკით პენსია 
3. სოციალური პაკეტი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრი, 

პოლიტრეპრესირებულები, სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებნი) 
4. სახელმწიფო დახმარება(ები) (საარსებო შემწეობა, კომპენსაცია წელთა ნამსახურების გამო და ა.შ.) 
5. შემოსავალი საკუთრებიდან 
6. ოჯახის (შინამეურნეობის) წევრ(ებ)ის შემოსავალი 
7. დახმარება კერძო პირ(ებ)ისგან/ორგანიზაცი(ებ)ისგან 
8. ფულადი გზავნილები 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 
88. უარი პასუხზე 



18 
 

I. განათლება 

I1. რა არის თქვენი განათლების მიღწეული დონე? 

1. წერა-კითხვის უცოდინარი  I5 
2. არ აქვს განათლება, მაგრამ შეუძლია წერა-კითხვა  I5 
3. სკოლამდელი განათლება  I3 
4. ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხური  I3 
5. ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური (არასრული საშუალო)  I3 
6. სრული ზოგადი განათლება (სრული საშუალო)  I3  
7. პროფესიული განათლება სრული ზოგადი განათლების ატესტატის გარეშე  გააგრძელეთ 
8. პროფესიული განათლება საბაზო (არასრული საშუალო) განათლების ბაზაზე, სრული ზოგადი განათლების 

ატესტატით  გააგრძელეთ 
9. პროფესიული განათლება სრული ზოგადი განათლების ბაზაზე (გარდა უმაღლესი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა)  გააგრძელეთ 
10. (უმაღლესი) პროფესიული განათლების ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

დიპლომი  გააგრძელეთ 
11. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დიპლომი  გააგრძელეთ 
12. მაგისტრის/რეზიდენტურის კურსდამთავრებული ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის დიპლომი  გააგრძელეთ 
13. დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი  გააგრძელეთ 

I2. რა პროფესიას ან სპეციალობას ფლობთ?  

(მიუთითეთ განათლების მიღწეული უმაღლესი დონის შესაბამისი დიპლომის, მოწმობის ან სხვა დოკუმენტის მიხედვით 
პროფესია ან სპეციალობა) 
 

 
პროფესია (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)  
I3. რომელ წელს დაამთავრეთ ეს საგანმანათლებლო პროგრამა?  

1. ________  
98. არ მახსოვს 

I4. დაამთავრეთ თუ არა გასული 3 წლის განმავლობაში ეს საგანმანათლებლო პროგრამა? 

1. დიახ 
2. არა 

I5. გასული 4 კვირის განმავლობაში დადიოდით თუ არა (სწავლობდით ან იყავით არდადეგებზე) რომელიმე ქვემოთ 
ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში? 

1. სკოლა/გიმნაზია 
2. პროფესიული კოლეჯი/საზოგადოებრივი კოლეჯი 
3. უმაღლესი (უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 

დოქტორანტურა) 
4. არც ერთ მათგანში არ დავდიოდი 
77. მიჭირს პასუხის გაცემა 

I6. გასული 4 კვირის განმავლობაში დადიოდით თუ არა რეპეტიტორთან ან ხომ არ დაესწარით რომელიმე 
საგანმანათლებლო აქტივობას: პროფესიის, ხელობის ან ენის კურსებს, კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს, ტრენინგებს, 
კერძო გაკვეთილებს ან ინსტრუქტაჟს? 

1. დიახ  გააგრძელეთ 
2. არა  დაასრულეთ 

I7. გასული 4 კვირის განმავლობაში ყველა ამ სასწავლო აქტივობაზე დახარჯული საათების რაოდენობა არის:  

________ საათი 

I8. ამ სასწავლო აქტივობებიდან ბოლო საგანმანათლებლო აქტივობა გასული 4 კვირის განმავლობაში დაკავშირებული იყო:  

1. ძირითადად სამსახურთან ან პროფესიასთან 
2. ძირითადად პირად/სოციალურ მიზანთან 

I9. გასული 4 კვირის განმავლობაში ეს სასწავლო აქტივობა მიმდინარეობდა: 

1. მხოლოდ ანაზღაურებადი სამუშაო საათების პერიოდში 
2. ძირითადად ანაზღაურებადი სამუშაო საათების პერიოდში 
3. ძირითადად ანაზღაურებადი სამუშაო საათების გარეთ 
4. მხოლოდ ანაზღაურებადი სამუშაო საათების გარეთ  
99. არ შეესაბამება 
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პერსონალური ინტერვიუს დასრულების დრო:  
     

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის! 
ინტერვიუერის სუბიექტური შეფასება:  

1. რამდენად სანდოა რესპონდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია? 

1. ინფორმაცია სანდოა 
2. ინფორმაცია მეტნაკლებად სანდოა 
3. ინფორმაცია ნაკლებად სანდოა 
4. ინფორმაცია სანდო არ არის 

2. ვინ მოგაწოდათ ინფორმაცია? 

1. პირადად რესპონდენტმა  დაასრულეთ 
2. შინამეურნეობის სხვა წევრმა (რიგითი ნომერი დემოგრაფიული კითხვარიდან) ________  გააგრძელეთ 

3. რა იყო მიზეზი იმისა, რომ პირადად ვერ გამოკითხეთ რესპონდენტი? 

1. რესპონდენტი არის დროებით წასული ან საველე პერიოდის განმავლობაში არ იმყოფება შინამეურნეობაში 
97. სხვა (მიუთითეთ)__________________________________________________ 

 

ინტერვიუერის კომენტარებისათვის 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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