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შესავალი / მიმოხილვა 

აქტივობების საერთაშორისო კლასიფიკაცია დროის გამოყენების სტატისტიკისთვის (ICATUS) 

არის ყველა იმ საქმიანობის კლასიფიკაცია, რომლითაც შეიძლება ადამიანი იყოს დაკავებული 

დღეში 24 საათის განმავლობაში. მისი მიზანია გახდეს დროის გამოყენების სტატისტიკის 

სტანდარტული ჩარჩო, რომელიც ემყარება გარკვეული პრინციპით დაჯგუფებულ 

საქმიანობებს. 

ICATUS წარმოადგენს დროის გამოყენების საერთაშორისო დონეზე შესადარი სტატისტიკური 

მაჩვენებლების გავრცელების საფუძველს სტანდარტიზებული კონცეფციებითა და 

განმარტებებით, იმის მიუხედავად, თუ რა ტიპის ინსტრუმენტებია გამოყენებული მონაცემთა 

შეგროვებისთვის. ICATUS შეიძლება გამოყენებული იქნეს დროის გამოყენების შესახებ 

მონაცემების შეგროვების სახელმძღვანელოდ, ან შეიძლება მისი ადაპტირება ეროვნულ 

კლასიფიკაციებად, რომელშიც ასახული იქნება ეროვნული კონტექსტი და საჭიროებები. 

ICATUS შეიქმნა საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული კონცეფციების, განმარტებებისა და 

პრინციპების საფუძველზე, დროის და სხვა სოციალური და ეკონომიკური სტატისტიკის 

თანამიმდევრულობისა და საერთაშორისო შესადარისობის გასაუმჯობესებლად. დროის 

გამოყენების სანდო სტატისტიკურ მონაცემებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ (ა) ცხოვრების 

ხარისხის ან ზოგადი კეთილდღეობის გაზომვისა და ანალიზისთვის; ბ) სამუშაოს ყველა 

ფორმის უფრო ყოვლისმომცვლელი გაზომვისთვის, მათ შორის ანაზღაურეის გარეშე 

სამუშაოს და არასაბაზრო წარმოებისა და შინამეურნეობის წარმოების ანგარიშების 

შემუშავებისთვის; და (გ) მონაცემთა საწარმოებლად საჯარო პოლიტიკის გენდერული 

ანალიზისთვის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ICATUS-ის კავშირი და თავსებადობა 

ეროვნული ანგარიშების სისტემასთან (SNA) და შრომის სტატისტიკოსთა საერთაშორისო 

კონფერენციის (ICLS) განსაზღვრებებთან. 

გარდა ამისა, ICATUS მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მდგრადი განვითარების მიზნებისა 

(SDG) და მაჩვენებლების მისაღწევად პროგრესის მონიტორინგისთვის, 5.4 მიზნის ჩათვლით, 

რომელიც ითვალისწინებს ანაზღაურებ ის გარეშე საშინაო სამუშაოებისა და მოვლის 

აღიარებასა და შეფასებას.  

რა არის ICATUS 2016? 

აქტივობების საერთაშორისო კლასიფიკაცია დროის გამოყენების სტატისტიკისთვის 2016 

(ICATUS 2016) არის ყველა არსებული სახის საქმიანობის სამდონიანი იერარქიის მქონე 

კლასიფიკაცია (შედგება ძირითადი განყოფილებების, განყოფილებებისა და ჯგუფებისგან) , 

რომლითაც დაკავებულია მოსახლეობა დღეში 24 საათის განმავლობაში. კლასიფიკაციის 

მიზანია შექმნას საფუძველი სხვადასხვა ქვეყნებში და დროის სხვადასხვა ჭრილში დროის 

გამოყენების მნიშვნელოვანი და შესადარი სტატისტიკის შესაქმნელად. 

ICATUS შეიქმნა სტატისტიკური კლასიფიკაციების პრინციპებისა და კარგი კლასიფიკაციის 

მახასიათებლების შესაბამისად, როგორც ეს რეკომენდებულია გაეროს საერთაშორისო 

სტატისტიკური კლასიფიკაციების ექსპერტთა ჯგუფის მიერ და განმარტებულია შემდგომ 

პუნქტებში: 

ურთიერთგამომრიცხავი და ამომწურავი კატეგორიები: ICATUS გამოიყენება თითოეული 

აქტივობის დაჯგუფებისთვის კლასიფიკაციის მხოლოდ ერთ კატეგორიაში დუბლირების ან 

გამოტოვების გარეშე. თითოეული კატეგორიის აღწერაში მითითებულია, თუ რას უნდა 

შეიცავდეს ან არ შეიცავდეს იგი. დროის გამოყენების გამოკვლევებისას შეგროვებული 

კონტექსტური ცვლადების (განმარტება იხ. ქვემოთ) გამოყენება დამატებით ინფორმაციას 
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გვაწვდის აქტივობის სწორად კლასიფიკაციისთვის. მაგალითად, დამატებითი ინფორმაცია 

მწარმოებლური საქმიანობის მიზნის (კონტექსტური ცვლადის) შესახებ დაგვეხმარება 

„ანაზღაურების ან მოგების მიღების მიზნით“ შესრულებულა საქმიანობასა და „საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის განკუთვნილი“ საქმიანობას შორის განსხვავების დადგენაში. 

სხვა შესაბამის (ეროვნულ და საერთაშორისო) სტანდარტულ კლასიფიკაციებთან 

შედარებითობა: ICATUS-ის შექმნისას გამოყენებული იყო  დროის გამოყენების სტატისტიკასა 

და მასთან დაკავშირებულ კლასიფიკაციებთან დაკავშირებული საერთაშორისო, რეგიონული 

და ქვეყნების გამოცდილება (იხ. ნაწილი IV ქვემოთ). კატეგორიები, რომლებიც შედის ICATUS-

ის თანდართულ ვერსიაში, შედარებულია ICATUS-ის საცდელ ვერსიასთან და სხვა 

კლასიფიკაციებთან. ეს უზრუნველყოფს კლასიფიკაციის მოქმედი და წინა ვერსიების დროში 

შედარებითობას. 

კატეგორიები სტაბილურია: ICATUS შეიქმნა უახლესი სტატისტიკური ცნებებისა და 

სტანდარტების შესაბამისად. ითვლება, რომ არსებული კატეგორიები უცვლელი დარჩება, 

სანამ აუცილებელი არ გახდება მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური სიახლეების ასახვა. 

კატეგორიები კარგად არის აღწერილი: ICATUS კატეგორიებს აქვთ სტანდარტული ფორმატის 

სათაურები და მათ განმარტებებში ნათლად არის განმარტებული, თუ რომელ საქმიანობებს 

უნდა მოიცავდეს და რომელი უნდა გამოირიცხოს. კლასიფიკაცია გამყარებულია საჭირო 

დოკუმენტაციით. 

კატეგორიები რაოდენობრივად კარგადა დაბალანსებული (ანუ არც ჭარბადაა და არც მწირი 

კატეგორიებითაა წარმოდგენილი). ICATUS შესდგება 165 ჯგუფისგან, რომლებიც 

კლასიფიცირებულია 56 განყოფილებად და 9 ძირითად განყოფილებად და წარმოადგენენ 

მართვადი რაოდენობის კატეგორიებს, რაც აადვილებს კლასიფიკაციის გამოყენებას. 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრინციპი და მახასიათებელი უზრუნველყოფს ICATUS– ის 

სტატისტიკურ მიზანშეწონილობას, რაც ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ეფექტურად, ზუსტად 

და თანამიმდევრულად განვასხვაოთ კატეგორიები ერთმანეთისგან არსებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. დამატებით, სტატისტიკური მიზანშეწონილობის კიდევ უფრო უკეთ 

უზრუნველსაყოფად, ICATUS 2016 ტესტირება ჩატარდა მთელ რიგ ქვეყნებში დროის 

გამოყენების არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით. 

ძირითადი პრინციპი, რომელსაც ICATUS იყენებს აქტივობების კლასიფიკაციისას, არის ის, 

რომ ყოველდღიური საქმიანობა შეიძლება დაიყოს კატეგორიებად, რომლებიც ეკონომიკური 

თვალსაზრისით წარმოადგენს მწარმოებლურ და პირადი დანიშნულების ანუ 

„არამწარმოებლურ“ საქმიანობებს. ამის შედეგად მიღებული სტრუქტურა უჩვენებს 

საშუალოდ დახარჯულ დროს სამუშაოს ყველა ფორმაზე და ასევე იმ დროს, რომელსაც 

ადამიანები ხარჯავენ პირადი მიზნებისთვის, რაც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ 

სტატისტიკური მონაცემები სწავლის, სოციალიზაციის, ვარჯიშის და მოსახლეობის ზოგადი 

კეთილდღეობის განმსაზღვრელი მრავალი სხვა საქმიანობის შესახებ. 

კავშირი ICATUS 2016-სა და სხვა სტატისტიკურ კლასიფიკაციებასა და შესაბამის 

საერთაშორისო სტანდარტებს შორის 

ICATUS შექმნილია ისე, რომ შეესაბამებოდეს არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

კლასიფიკაციებს. 

ა) აქტივობების განსაზღვრა მათი საწარმოო სტატუსის მიხედვით შეესაბამება 2008 წლის 

ეროვნული ანგარიშების სისტემას. 
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ბ) შრომის სტატისტიკოსების მე-19 საერთაშორისო კონფერენციის (ICLS) მიერ 2013 წლის 

ოქტომბერში მიღებული რეზოლუცია შრომის, დასაქმებისა და შრომის არასასრულად 

გამოყენების სტატისტიკის შესახებ ასევე გამოყენებული იქნა მწარმოებლური საქმიანობის 

კლასიფიფიცირებისთვის. 

გ) საქმიანობების განმარტებები და კატეგორიები შეესაბამება სტანდარტულ ეკონომიკურ 

კლასიფიკაციებს, როგორიცაა ყველა სახის ეკონომიკური საქმიანობის საერთაშორისო 

სტანდარტული დარგობრივი კლასიფიკაცია (ISIC გადახედვა 4). 

ობიექტების / ერთეულების კლასიფიკაცია და კლასიფიკაციის კონცეფცია 

ICATUS მიზნად ისახავს ყველა იმ აქტივობის სტანდარტულ კლასიფიკაციას, რომლებითაც 

შეიძლება ადამიანი იყოს დაკავებული 24 საათის განმავლობაში. აქტივობა განისაზღვრება, 

როგორც პირთა მიერ შესრულებული ამოცანები. დროის ერთეულები გამოიყენება გარკვეულ 

საქმიანობაზე დახარჯული დროის  სტატისტიკის საწარმოებლად. 

ადამიანს შეუძლია ერთდროულად დაკავდეს ორი ან მეტი საქმიანობით, რომელსაც ასევე 

უწოდებენ ერთდროულ საქმიანობებს. კლასიფიკაციის გამოყენებისას ქვეყნებმა უნდა 

განსაზღვრონ, როგორ უნდა მოხდეს საქმიანობების აღრიცხვა და კოდირება. როდესაც 

სხვადასხვა სახის საქმიანობა ერთდროულად სრულდება, ქვეყნებს აქვთ არჩევანის უფლება 

აღრიცხონ მხოლოდ ერთი (ძირითადი ან პირველადი საქმიანობა) ან ორივე აქტივობა  

კვლევის მიზნების შესაბამისად. 

კლასიფიკაციის კრიტერიუმები 

კლასიფიკაციის მთავარი კრიტერიუმი, რომელიც გამოყენებულია ICATUS-ის აგებისას, არის 

საქმიანობის „მწარმოებლური“ ხასიათი. ყოველდღიური საქმიანობის დაყოფა შესაძლებელია 

იმ კატეგორიებად, რომლებიც ითვლება მწარმოებლურად და „არამწარმოებლურად” 

(საქმიანობა პირადი მიზნებისთვის) ეკონომიკური/ეროვნული ანგარიშების სისტემის 

თვალსაზრისით. ითვლება, რომ საქმიანობა მწარმოებლურია ან იმყოფება „წარმოების ზოგად 

საზღვრებში“, თუ ის აკმაყოფილებს მესამე პირის კრიტერიუმს (საქმიანობა შეიძლება 

გადაეცეს სხვა პირს და იგივე სასურველი შედეგები გამოიღოს). 

მწარმოებლური საქმიანობა შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად: 

ა) ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოების საზღვრებში; 

ბ) ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოების საზღვრებს გარეთ, მაგრამ წარმოების 

ზოგად საზღვრებში (არა-SNA წარმოება). 

საქმიანობა ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოების საზღვრებში უფრო შეზღუდულია, 

ვიდრე წარმოების ზოგად საზღვრებში და მოიცავს მხოლოდ: 

ა) საქონლისა და მომსახურების წარმოებას, რომელიც მიეწოდება სხვა ერთეულებს (გარდა 

მათი მწარმოებლებისა); 

ბ) ყველა საქონლის საკუთარი მოხმარებისთვის წარმოებას, რომელიც მწარმოებლებს რჩება 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის ან ძირითადი კაპიტალის ფორმირებისთვის; 

გ) ცოდნის რეალიზების შედეგად წარმოებული პროდუქტის საკუთარი მოხმარებისთვის 

წარმოება, რომელიც მათ მწარმოებლებს რჩება საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის ან 
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ძირითადი კაპიტალის ფორმირებისთვის, მაგრამ გამორიცხავს (შეთანხმების საფუძველზე) 

შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისთვის წარმოებულ პროდუქტებს; 

დ) საკუთaრ საცხოვრისში მცხოვრებთა მიერ საბინაო მომსახურების საკუთარი 

მოხმარებისთვის წარმოება; 

ე) საშინაო და პირადი მომსახურების წარმოება დაქირავებული საშინაო პერსონალის 

დახმარებით. 

არა-SNA წარმოება წარმოების ზოგად საზღვრებში მოიცავს შინამეურნეობის წევრების მიერ 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის მომსახურების წარმოებას. 

დამატებით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შრომის სტატისტიკის ჩარჩო იქნა 

გამოყენებული მწარმოებლური საქმიანობის შემდგომი კლასიფიცირების საფუძვლად. 

სამუშაო მოიცავს ნებისმიერ საქმიანობას, რომელსაც ახორციელებენ ნებისმიერი სქესის და 

ასაკის პირები საქონლის საწარმოებლად ან მომახურების გასაწევად სხვებისთვის ან საკუთარი 

მოხმარებისთვის. 

დადგინდა სამუშაოს ხუთი ფორმა:  

ა) საკუთარი მოხმარებისთვის განკუთვნილი საწარმოო სამუშაოები (საქონელი და 

მომსახურება საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის; წარმოებული პროდუქტის 

დანიშნულება ძირითადად მწარმოებლის მიერ საბოლოო მოხმარებაა კაპიტალის 

ფორმირების სახით, ან შინამეურნეობის წევრების ან სხვა შინამეურნეობებში მცხოვრები 

ოჯახის წევრების მიერ საბოლოო მოხმარება. შინამეურნეობები; სოფლის მეურნეობის, 

თევზაობის, ნადირობის ან ძირითადად საკუთარი მოხმარებისთვის განკუთვნილი 

საქონლის შეგროვების შემთხვევაში, შესაძლებელია ჭარბი პროდუქტის გაყიდვა ან 

გაცვლა); 

ბ) დასაქმება (საქონლის წარმოება ან მომსახურების გაწევა ანაზღაურების ან მოგების 

მიღების მიზნით); 

გ) ანაზღაურების გარეშე სტაჟირება (ანაზღაურების გარეშე ნებისმიერი საქმიანობა 

საქონლის წარმოების ან სხვებისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით, სამუშაო ადგილზე 

გამოცდილების ან უნარ-ჩვევების შეძენის მიზნით ხელობის ან პროფესიის სახით); 

დ) მოხალისეობრივი სამუშაო (ნებისმიერი ანაზღაურების გარეშე, არასავალდებულო 

საქმიანობა სხვებისთვის საქონლის წარმოების ან მომსახურების გაწევისთვის); 

ე) სამუშაოს სხვა ფორმები, მაგალითად, ანაზღაურების გარეშე საზოგადოებრივი 

სამსახური და პატიმრების სამუშაო ანაზღაურების გარეშე, სასამართლოს ან მსგავსი 

ორგანოს ბრძანებით, და ანაზღაურების გარეშე სამხედრო ან ალტერნატიული სამოქალაქო 

სამსახური, რომელიც გაზომვის მიზნით შეიძლება შეფასდეს, როგორც სამუშაოს 

განსხვავებული ფორმა  (როგორიცაა სხვებისთვის ანაზღაურების გარეშე შესრულებული 

სავალდებულო სამუშაოები). 

 

პირადი საქმიანობა, ისევე როგორც საცდელ ვერსიაში, კლასიფიცირდება საქმიანობის 

ხასიათის მიხედვით (მაგალითად, სწავლა, სოციალიზაცია და ფიზიოლოგიური 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება). 

ამ კრიტერიუმების საფუძველზე აქტივობები 9 მთავარ განყოფილებაში დაჯგუფდა: პირველი 

5 მოიცავს სხვადასხვა საწარმოო საქმიანობასა და მუშაობის ფორმებს, ხოლო დანარჩენი 4 

პერსონალურ საქმიანობას მოიცავს. 



 

8 

 

  

ძირითადი ჯგუფი აქტივობა 

1 დასაქმება და მასთან დაკავშირებული აქტივობები 

2 საქონლის წარმოება საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის 

3 შინამეურნეობის და ოჯახის წევრებისთვის გაწეული 

ანაზღაურების გარეშე საოჯახო საქმიანობა 

4 ანაზღაურების გარეშე მოვლის მომსახურება 

შინამეურნეობისთვის და ოჯახის წევრებისთვის 

5 ანაზღაურების გარეშე მოხალისედ, სტაჟიორად მუშაობა და სხვა 

ანაზღაურების გარეშე შრომა 

6 სწავლა 

7 სოციალიზაცია და კომუნიკაცია, სათემო ჩართულობა და 

რელიგიური წეს-ჩვეულებების აღსრულება 

8 კულტურულ, დასვენების, მასმედიის და სპორტულ 

ღონისძიებებში მონაწილეობა 

9 საკუთარ თავზე ზრუნვა და მოვლა 

  

კოდირებისათვის საჭირო ინფორმაცია: კონტექსტუალური ცვლადები 

ICATUS-ის მიხედვით აქტივობების სწორად კლასიფიცირებისთვის აუცილებელია 

ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია კონტექსტის შესახებ, რომელშიც ხორციელდება 

კონკრეტული აქტივობის (კლასიფიკაციის ობიექტი). ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრაზე 2012 

წელს ექსპერტებმა დაადგინეს ოთხი „ძირითადი“კონტექსტუალური ცვლადი, რომლებიც 

უნდა შეგროვდეს: 

ა) „ვისთვის“ სრულდება აქტივობა 

ბ) არის თუ არა ეს აქტივობა „ანაზღაურებადი ან მოგების სანაცვლოდ“ (ბაზრისთვის 

განკუთვნილი) 

გ) „ვისთან ერთად“ სრულდება ეს აქტივობა 

დ) ადგილი, სადაც სრულდება აქტივობა 

გარდა ამისა, მოპოვებული უნდა იქნეს ინფორმაცია, გამოყენებული იყო თუ არა ამ აქტივობის 

შესრულებისას ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. 

ვისთვის: კონტექსტუალური ცვლადი „ვისთვის“, მაგალითად, საჭიროა შინამეურნეობებში 

ანაზღაურების გარეშე სამუშაოს (საკუთარი/ოჯახის უზრუნველყოფა მომსახურებით) და 

შინამეურნეობების გარეთ ანაზღაურების გარეშე სამუშაოს, როგორიცაა მოხალისეობრივი 

საქმიანობა, იდენტიფიცირებისთვის. მაგალითად, ანაზღაურების გარეშე საშინაო და მოვლის 

მომსახურებები დაჯგუფებულია სხვადასხვა ძირითად განყოფილებაში, იმის მიხედვით, ეს 

აქტივობა განკუთვნილია საკუთარი შინამეურნეობის წევრებისთვის თუ სხვებისთვის. 
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ანაზღაურებადი/ანაზღაურების გარეშე1: იმისათვის, რომ განასხვავოთ დასაქმება 

მოხალისეობრივი საქმიანობისგან, მაგალითად, საჭიროა კონტექსტუალური ცვლადი 

აქტივობის ეკონომიკური მიზნის იდენტიფიცირებისთვის (აქტივობა ანაზღაურებადია თუ 

ანაზღაურების გარეშე). 

ვისთან ერთად: მეგობართან ერთად რესტორანში სადილობა უნდა კლასიფიცირდეს როგორც 

სოციალიზაცია, მაგრამ სადილობა ბიზნეს პარტნიორთან ერთად შეიძლება იყოს 

დაკავშირებული სამსახურთან (მაგალითად, ბიზნეს შეხვედრა სადილზე შესვენების დროს).  

მდებარეობა: მდებარეობის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ზოგადი დახასიათების სახით, 

თუ სად იმყოფებიან რესპონდენტები (სახლი, სამსახური, სკოლა და ა.შ.). თუ ისინი 

მოგზაურობენ, მდებარეობა უნდა განისაზღვროს სამგზავრო ტრანსპორტის მიხედვით 

(ავტომობილით, ქვეითად, ავტობუსით). 

ICATUS-ის გამოყენება კოდირებისას და კლასიფიკაციის წესები 

ICATUS 2016 აქტივობებს აჯგუფებს სამ დონეზე: 

ა) პირველი დონე, ერთციფრიანი კოდი ანუ „ძირითადი განყოფილება“ წარმოადგენს 

აქტივობების ყველაზე ნაკლებად დეტალიზებულ ანუ ყველაზე მსხვილ ჯგუფს 

ბ) მეორე დონე, ორციფრიანი კოდი ანუ „განყოფილება“ წარმოადგენს უფრო 

დეტალიზებულ აქტივობებს, ვიდრე ზედა დონე 

გ) მესამე დონე, სამნიშნა კოდი ანუ „ჯგუფი“ ითვლება კლასიფიკაციის ყველაზე 

დეტალიზებულ დონედ, სადაც აქტივობები დეტალურადაა აღწერილი მათი სპეციფიკის 

გათვალისწინებით 

 

აქტივობების კოდირება ხდება ყველაზე დეტალურ დონეზე (ჯგუფი). განყოფილებებში, 

სადაც უფრო დეტალური ჩაშლა არ ხდება სამნიშნა ჯგუფებად, სამნიშნა კოდის მისაღებად 

ორნიშნა კოდს ემატება ნული (0). 

 

 

                                                      
1 „ანაზღაურების გარეშე“ განიმარტება, როგორც ნაღდი ფულით ან ნატურით ანაზღაურების 

არარსებობა შესრულებული სამუშაოსთვის ან ნამუშევარი საათებისთვის; მიუხედავად ამისა, ამ 

მუშაკებმა შეიძლება მიიღონ რაიმე ფორმის მხარდაჭერა, როგორიცაა საგანმანათლებლო სტიპენდიების 

ან გრანტების ტრანსფერები, ან პერიოდული დახმარება ნაღდი ფულით ან ნატურით (მაგალითად, 

საკვები, სასმელი, მგზავრობა). 
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წესები, რომლებიც ქვეყნებმა უნდა დაიცვან აქტივობების კოდირებისას 

წესი 1. კოდირება ხდება სამციფრიან დონემდე აქტივობების კოდირების ინდექსის 

შესაბამისად. 

წესი 2. 

თუ აქტივობა საკმარისად კარგადაა აღწერილი იმისთვის, რომ მისი კოდირება 

სამნიშნა დონეზე მოხდეს, მაგრამ შესაბამისი სამნიშნა კოდი ვერ მოიძებნა, 

გამოიყენეთ სამნიშნა კოდი „სხვა აქტივობებისთვის“ („სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი), რომელიც როგორც წესი მთავრდება ციფრით „9“. თუ ეს 

კონკრეტული აქტივობა ხშირად გხვდებათ, შესაძლებელია ახალი კოდის 

დამატება ICATUS-ის ეროვნულ ადაპტირებულ ვერსიაში. 

წესი 3. 

თუ აქტივობა არ არის 

საკმარისად კარგად 

აღწერილი და არ 

არსებობს საკმარისი 

ინფორმაცია  

შესაბამისი სამნიშნა 

კოდის შესარჩევად: 

წესი 3ა 

თუ საკმარისი ინფორმაციაა ორნიშნა 

დონეზე კოდირებისთვის, მაშინ კოდს მესამე 

დონეზე დაამატეთ ნიშანი „x“, რომელსაც 

შეესაბამება კატეგორია „არასრულად 

განსაზღვრული“ (n.f.d.) ჯგუფის დონეზე. 

წესი 3ბ 

თუ არასაკმარისი ინფორმაციაა ორნიშნა ანუ 

განყოფილების დონეზე კოდირებისთვის, 

მაშინ დაამატეთ  კატეგორია „არასრულად 

განსაზღვრული“ (n.f.d.) განყოფილების 

დონეზე. 

წესი 3გ 
თუ არასაკმარისი ინფორმაციაა რომელიმე 

კონკრეტული კატეგორიის შერჩევისთვისაც 

კი,, გამოიყენეთ კოდი „999“. 
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აქტივობების საერთაშორისო კლასიფიკაცია და განმარტებები დროის გამოყენების სტატისტიკისთვის – 2016 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

1   დასაქმება და 

მასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები  

გულისხმობს დასაქმებას, რომელიც 

განისაზღვრება როგორც საქონლის 

წარმოების ან მომსახურების გაწევის 

აქტივობა ანაზღაურების ან მოგების 

მიღების მიზნით ან სხვა აქტივობები, 

რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია 

დასაქმებასთან.  

– „ანაზღაურება ან მოგება“ გულისხმობს 

სამუშაოს, რომელიც შესრულებულია, 

როგორც გარიგების ნაწილი, რომლის 

სანაცვლოდაც პირი იღგებს ხელფასს ან 

ანაზღაურებას იმ დროისთვის, რაც მან 

იმუშავა ან შესრულებული სამუშაოსთვის, 

ან მოგების ფორმით, რომელიც 

მიღებულია საქონელზე ან მომსახურებაზე 

საბაზრო გარიგების შედეგად, რომელიც 

განსაზღვრულია დასაქმებასთან 

დაკავშირებული შემოსავლის შესახებ 

უახლესი საერთაშორისო სტატისტიკური 

სტანდარტებით.  

– (ა) ანაზღაურება შეიძლება იყოს ნაღდი 

ფულით ან ნატურით, რეალურად 

მიღებულია ის თუ არა, და ასევე შეიძლება 

შედგებოდეს დამატებითი 

კომპონენტებისგან ნაღდი ფულის ან 

ნატურის სახით.  

– (ბ) ანაზღაურების გადახდა შეიძლება 

პირდაპირ იმ პირისთვის, ვინც სამუშაო 

შეასრულა ან შინამეურნეობისთვის ან 

ოჯახის წევრისთვის (წყარო: შრომის 

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 12 დასაქმება ოჯახურ 

საწარმოებში საქონლის 

წარმოების მიზნით  

– 13 დასაქმება 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების გაწევის 

მიზნით  

– 14 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული დამხმარე 

აქტივობები და შესვენებები 

 – 15 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გადამზადება და სწავლა  

– 16 სამუშაოს ძებნა  

– 17 ბიზნესის შექმნა  

– 18 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

ყოველდღიური მგზავრობა  

– როგორც თვითდასაქმების, 

ისე ანაზღაურების გარეშე 

სამუშაოს დროს 

ეკონომიკური აქტივობის 

ყველა სახეობა 

– 2 საქონლის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 3 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

გაწეული 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო საქმიანობა  

– 4 ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურება 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის  

– 5 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ, 

სტაჟიორად მუშაობა 

და სხვა ანაზღაურების 

გარეშე შრომა 

 



12 
 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

სტატისტიკოსების მე-19 საერთაშორისო 

კონფერენცია, პუნქტები 7b და 27 და 28)  

 

– დაკავშირებული აქტივობები მოიცავს 

დასაქმებისთვის მგზავრობას და 

ტრანსპორტით გადაადგილებას, სამუშაოს, 

სამუშაოსთან დაკავშირებული ტრენინგის 

და სწავლის დროს შესვენებას, სამსახურის 

ძებნას და სხვა აქტივობებს, რომელიც 

სცდება სამუშაო დროს.  

 

– 11, 12 და 13 პუნქტებში ჩამოთვლილი 

აქტივობები შეესაბამება სამსახურებრივი 

დავალებებისა და მოვალეობების 

შესასრულებლად დახარჯულ დროს და 

განსაზღვრულია როგორც „პირდაპირი 

საათები“ შრომის სტატისტიკოსების მე-18 

საერთაშორისო კონფერენციის მიერ 

სამუშაო დროის გაზომვის შესახებ 

მიღებული რეზოლუციის (2008) 11.(2)(a) 

პუნქტში. 

1 11  დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებ-

ში 

იხილეთ ჯგუფი 110    

1 11 110 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

გულისხმობს დროს, რომელიც დაიხარჯა 

კორპორაციებში, სამთავრობო და 

შინამეურნეობების მომსახურე 

არაკომერციულ ორგანიზაციებში (NPISH) 

– ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ პროდუქციის 

წარმოების ან 

მომსახურებით 

უზრუნველყოფის 

– 12 დასაქმება 

ოჯახურ საწარმოებში 

საქონლის წარმოების 

მიზნით  

– ბიზნეს შეხვედრა 

სადილზე 

შესვენების დროს 

– შეხვედრა ბიზნეს 

პარტნიორთან 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

დაწესებულებებ-

ში 

პროდუქციის წარმოების ან მომსახურების 

გაწევის პირდაპირ აქტივობებზე.  

– კორპორაციები, სამთავრობო და არა-

სამთავრობო ორგანიზაციები განიმარტება 

ისე, როგორც ეროვნული ანგარიშების 

სისტემაში. ეს არის იურიდიული პირები, 

რომლებიც შეიქმნა წარმოების მიზნით, 

ძირითადად კორპორაციები და 

შინამეურნეობების მომსახურე 

არაკომერციული ორგანიზაციები (NPISH), 

ან პოლიტიკური პროცესების შედეგად 

შექმნილი უწყებები, კონკრეტულად კი 

სამთავრობო უწყებები. 

 – კორპორაციები არის ინსტიტუციური 

ერთეულები, რომლებიც არსებით 

მონაწილეობას იღებენ საბაზრო 

პროდუქციის ან მომსახურების 

წარმოებაში. 

– მთავრობა შედგება ინსტიტუციური 

ერთეულებისგან, რომლებიც, 

პოლიტიკური ვალდებულების 

შესრულებასთან და ეკონომიკური 

რეგულირების ფუნქციასთან ერთად, 

აწარმოებენ მომსახურებას (და 

შესაძლებელია საქონელსაც) 

ინდივიდუალური ან კოლექტიური 

მოხმარებისთვის ძირითადად არასაბაზრო 

საფუძველზე და ეწევიან შემოსავლებისა 

და სიმდიდრის გადანაწილებას 

– შინამეურნეობების მომსახურე 

არაკომერციული ორგანიზაციები (NPISH) 

ძირითადად ჩაბმული არიან 

აქტივობები 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

შინამერნეობების მომსახურე 

არაკომერციულ 

ორგანიზაციებში (NPISH).  

– პროდუქციის 

წარმოებასთან ან 

მომსახურების გაწევასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები 

კოოპერატივებში, მცირე 

მეწარმეთა კომპანიებში და 

მიკროსაწარმოებში და ა.შ., 

რომლებიც არიან 

„ინკორპორირებული 

საწარმოები“. 

– ახალი თანამშრომლების 

გამოსაცდელი ვადა. 

– ზეგანაკვეთური სამუშაო.  

– სახლში წაღებული 

სამუშაო.  

– 13 დასაქმება 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების გაწევის 

მიზნით  

– 14 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

დამხმარე აქტივობები 

და შესვენებები 

 – 15 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გადამზადება და 

სწავლა  

– 16 სამუშაოს ძებნა  

– 17 ბიზნესის შექმნა  

– 18 სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა და 

ყოველდღიური 

გადაადგილება 

სამუშაო საათების 

შემდეგ 

– სამუშაო სადილი 

კოლეგებთან 

– სამსახურთან 

დაკავშირებული 

სატელეფონო 

ზარი, რომელიც 

შესრულდა 

სახლიდან  

– სტუდენტის 

მუშაობა ან 

კონტრაქტით 

დადგენილი 

საქმიანობა, 

რომელიც 

სრულდება 

ანაზღაურების ან 

მოგების მიზნით  

– შემთხვევა 

სამუშაოზე 

– კორპორაციის 

თვის სახლიდან 

მომუშავე 

ანამშრომელი  

– ქარხანაში 

დასაქმებულის 

წარმოებული 

საქონელი 

– კოოპერატივში 

დასაქმებულის 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

შინამეურნეობებისთვის ან ზოგადად 

საზოგადოებისთვის არასაბზრო 

მომსახურების წარმოებაში, და რომელთა 

ძირითადი რესურსი არის 

ნებაყოფლობითი შემოწირულობები 

(წყარო: SNA 2008 – ეროვნულ ანგარიშთა 

სისტემა 2008, პუნქტი 2.17) 

წარმოებული რძე 

და რძის ნაწარმი 

1 12  დასაქმება 

ოჯახურ 

საწარმოებში 

საქონლის 

წარმოების 

მიზნით  

გულისხმობს იმ დროს, რომელიც 

დაიხარჯა ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ საქონლის წარმოების 

პირდაპირ აქტივობებზე შინამეურნეობის 

არაკორპორირებულ საბაზრო 

საწარმოებში. 

– შინამეურნეობის არაკორპორირებული 

საბაზრო საწარმოები იქმნება საქონლის ან 

მომსახურების წარმოების მიზნით, 

რომელიც ბაზარზე უნდა გაიყიდოს ან 

ბარტერით გაიცვალოს. ისინი შეიძლება 

მონაწილეობას იღებდნენ ნებისმიერი 

სახის აქტივობაში: სოფლის მეურნეობა, 

სამთომოპოვებითი და დამამუშავებელი 

მრეწველობა, მშენებლობა (12 დასაქმება 

ოჯახურ საწარმოში საქონლის წარმოების 

მიზნით), საცალო ვაჭრობა ან სხვა სახის 

მომსახურების წარმოება (13 დასაქმება 

შინამეურნეობაში ან ოჯახურ საწარმოში 

მომსახურების გაწევის მიზნით). ეს 

შეიძლება მერყეობდეს ალკეული 

ადამიანიდან, რომელიც ქუჩაში ვაჭრობს ან 

ფეხსაცმელს წმენდს, რომელსაც არ გააჩნია 

არავითარი კაპიტალი ან საკუთარი ფართი 

დიდ სამრეწველო, სამშენებლო ან 

– ყველა აქტივობა 

განხორციელებული 

ოჯახურ საწარმოებში 

საქონლის წარმოებისთვის, 

რომელიც ძირითადად 

ბაზრისთვის არის 

განკუთვნილი, როგორიცაა: 

– 121 სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოყვანა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 122 შინაური ცხოველების 

გამოზრდა ბაზრისთვის 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 123 მეტყევეობა და ხე-ტყის 

დამზადება ბაზრისთვის 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 124 მეთევზეობა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 125 აკვაკულტურა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში  

– 13 დასაქმება 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების გაწევის 

მიზნით  

– 14 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

დამხმარე აქტივობები 

და შესვენებები 

– 15 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გადამზადება და 

სწავლა 

– 16 დასაქმების ძებნა 

– 17 ბიზნესის შექმნა 

– 18 სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

მგზავრობა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მომსახურების გამწევ საწარმომდე 

მრავალი დასაქმებულით. (წყარო: SNA 

2008 პუნქტი 4.155) 

– შინამეურნეობის არაკორპორირებული 

საბაზრო საწარმო ასევე მოიცავს 

არაკორპორირებულ პარტნიორობებს, 

რომლებიც მონაწილეობას იღებენ 

საქონლის ან მომსახურების წარმოებაში 

ბაზარზე გაყიდვის ან ბარტერით გაცვლის 

მიზნით. პარტნიორობები შეიძლება იყვნენ 

სხვადასხვა შინამეურნეობის 

წარმომადგენლები. (წყარო: SNA 2008 

პუნქტი 4.156)  

ამ ნაწილში იგულისხმებიან ადამიანები, 

რომლებიც მუშაობენ ხელფასის ან მოგების 

სანაცვლოდ, რომლის გადახდა ხდება 

შინამეურნეობისთვის ან ოჯახისთვის:  

(i) საბაზრო ერთეულებში, რომლებსაც 

მართავს ოჯახის წევრი, რომელიც იმავე ან 

სხვა შინამეურნეობაში ცხოვრობს;  

(ii) დასაქმებული ოჯახის წევრის მიერ 

სამუშაოს ამოცანების და 

ვალდებულებების შესრულება, რომელიც 

იმავე ან სხვა შინამეურნეობაში ცხოვრობს; 

(წყარო: შრომის სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია, პუნქტი 30f) 

– ეს ნაწილი გულისხმობს მხოლოდ 

ბაზრისთვის საქონლის წარმოებას. 

 

– ეს ნაწილი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

– 126 სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა ბაზრისთვის 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 127 საქონლის დამზადება 

და გადამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 128 სამშენებლო 

საქმიანობა ბაზრისთვის 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 129 ოჯახურ საწარმოებში 

საქონლის საწარმოებლად 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 2 საქონლის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

1 12 121 სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურების 

მოყვანა 

ბაზრისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში 

გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების წარმოების (მოყვანა და 

მოსავლის აღება) აქტივობებს ოჯახურ 

საწარმოში, რომელიც ძირითადად 

გამიზნულია ბაზრისთვის. ეს ჯგუფი ასევე 

მოიცავს მომსახურების სფეროს, რომელიც 

დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოყვანასთან, როგორიცაა 

სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი 

მომსახურება და მოსავლის აღების 

შემდგომი აქტივობები, როგორიცაა 

მინდვრების მომზადება, ხეების გასხლვა, 

მოსავლის აღება, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტების მომზადება პირველადი 

ბაზრისთვის მომზადებასთან  

დაკავშირებული საქმიანობები 

(გასუფთავება, დახარისხება, 

დეზინფექცია) და ა.შ.  

ითვალისწინებს მეურნეობას, ბაღს, 

ბოსტანს.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

 

– მარცვლეული და სხვა 

კულტურების, 

ბოსტნეულის, ხილის, 

კაკლის და თხილის, 

სუნელების მარცვლები, 

ყვავილების, სოკოს და 

კენკრის და სხვა მებაღეობის 

კულტურების მოყვანა 

(მეურნეობის, ბაღის, 

ბოსტნის ჩათვლით); 

გადამუშავება 

შენახვის/მოხმარების 

მიზნით (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– მიწის მომზადება მათ 

შორის ხვნა, ფარცხვა, 

ბელტების დამუშავება, 

თიბვა და დაწვა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– თესვა და რგვა ნიადაგის 

მომზადების, თესვის 

გადარგვის ჩათვლით 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ორგანული სასუქის 

შეგროვება და მომზადება, 

ორგანული/ქიმიური 

სასუქების შეტანა 

– სასოფლო- 

სამეურნეო 

პროდუქტების 

ნებისმიერი სახით 

შემდგომი 

გადამუშავება (127 ან 

22), იმის გარდა, რაც 

საჭიროა პირველად 

ბაზარზე მათ 

გასატანად. თუმცა, 

პირველად ბაზარზე 

გასატანად 

პროდუქტების 

მომზადება ამ 

ნაწილშია 

გაერთიანებული. 

– მინდვრების 

მომზადება 

(მაგალითად, 

სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების დატერასება, 

დრენაჟი და სხვ.) (128 

ან 23)  

– 211 სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურების მოყვანა 

და ბოსტნის გაშენება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– მინდვრების 

მორწყვა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ვაშლის მოკრეფა 

გაყიდვის მიზნით 

– მინდვრების 

მომზადება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მცენარეების 

მოვლა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მცენარეების 

შეწამლვა (მათ 

შორის ჰაერიდან) 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ხეხილის და 

ვაზის გასხლვა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– (ISIC-ის მე-4 გადასინჯვის A სექციის, 01 

განყოფილებაში, 011–013 ჯგუფებში და 

0161, 0163 და 0164 კლასებში აღწერილ 

ეკონომიკურ საქმიანობებთან 

დაკავშირებული აქტივობების შესრულება) 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– მინდვრის/ბაღის მოვლა 

მათ შორის ფარცხვა, 

მორწყვა, გასხლვა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მოსავლის აღება, მათ 

შორის შეკვრა, ლეწვა და 

მარცვლის გასუფთავება, 

ნარჩენების გაშრობა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

 – მოსავლის აღების 

შემდგომი აქტივობები მათ 

შორის გაშრობა, თესლის 

შერჩევა, ტომრებში ჩადება 

და შენახვა (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ),  

– სხვა სასოფლო-სამეურნეო 

მომსახურების აქტივობები 

საირიგაციო არხების 

რუტინული შეკეთების, 

აღებული მოსავლის დაცვის, 

ინსტრუმენტების და 

აღჭურვილობის რუტინული 

შეკეთების (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ) 

ჩათვლით  

– სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოყვანასთან 

დაკავშირებული სხვა 

– 221 პროდუქტის, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– აგრონომიული 

მომსახურების გაწევა 

(133)  

– ლანდშაფტის 

არქიტექტურით 

მომსახურების გაწევა 

(133)  

– სასოფლო-სამურნეო 

ბაზრობაზე/შოუზე 

დასწრება (811)  

– ხილის და 

ბოსტნეულის შენახვა, 

მათ შორის 

ხელოვნური 

საშუალებებით მათი 

დეჰიდრაცია ბაზარზე 

გატანის მიზნით (127)  

– ბრინჯის დარგვა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ჭარხლის 

გამოხშირვა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– მოსავლის აღება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

ოჯახის 

– ფერმაში მუშაობა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ტაროს/კავას 

მოყვანა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

აქტივობები (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ) 

– ეს ჯგუფი მოიცავს 

საახალწლო ნაძვის ხეების 

გამოზრდას და მათი 

საშენების მართვას 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

1 12 122 ბაზრისთვის 

შინაური 

ცხოველების 

გამოზრდა 

ოჯახურ 

საწარმოში  

გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოში შინაური ცხოველების 

გამოზრდასთან და მეცხოველეობის 

პროდუქტების წარმოებასთან. ეს ჯგუფი 

ასევე აერთიანებს შინაური ცხოველების 

და პროდუქტის წარმოების თანამდევ 

აქტივობებს, მეცხოველეობის 

პროდუქტების წარმოების დამხმარე 

აქტივობები, როგორიცაა 

გამრავლებისთვის ხელის შეწყობა, 

გამოზრდა და ცხოველების ნამატი, ასევე 

ნადირობა, ხაფანგით დაჭერა და მსგავსი 

აქტივობები, რომლის მიზანი ხორცის, 

ტყავის, ბეწვის და სხვა პროდუქტის 

ბაზრისთვის მოპოვებაა  

– მეცხოველეობა განიმარტება, როგორც 

ცხოველების გამოზრდა (ფერმებში) და 

ყველა ცხოველის მოშენება, გარდა წყლის 

ცხოველებისა, როგორიცაა მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვი და კამეჩები; ცხენებისა 

და ცხენისებრთა მოშენება; აქლემებისა და 

აქლემისებრთა მოშენება; ცხვრისა და თხის 

– შინაური და ნახევრად 

მოშინაურებული 

ცხოველების 

მოშენება/მოვლა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– წველა/ნედლი რძის 

წარმოება (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– ტყავის გამოქნა; 

ბეწვეულის, რეპტილიების 

და ფრინველების ტყავის 

წარმოება ფერმებში 

ცხოველების მოშენების 

შედეგად (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– ცოცხალი ცხოველების 

პროდუქტების წარმოება, 

როგორიცაა კვერცხი, 

თაფლი (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– შინაური ფრინველის 

ინკუბატორების მართვა 

– 127 საქონლის 

დამზადება და 

გადამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 212 შინაური 

ცხოველების მოშენება 

და მათგან 

პროდუქტების 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 221 პროდუქტის, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– მერძეული 

ნახირის 

ტესტირება 

(შერჩევის 

საფუძველზე 

განსაზღვრულია 

წველადობა და 

რძის წარმოების 

სტრუქტურა) 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მსხვილფეხა 

რქოსანი 

პირუტყვის 

გადაადგილება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– სხვისი საქონლის 

მწყემსვა საკუთარ 

მიწაზე (საქონლის 

მოვლა და კვება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მოშენება; ღორების/გოჭების მოშენება; 

მეფრინველეობა და სხვ. 

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

 

– (ISIC-ის მე-4 გადასინჯვის A სექციის, 01 

განყოფილებაში, 014 და 017 ჯგუფებში და 

0162 კლასში აღწერილ ეკონომიკურ 

საქმიანობებთან დაკავშირებული 

აქტივობების შესრულება) 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ცხოველებზე ნადირობა და 

ხაფანგით ჭერა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– პირუტყვისთვის საკვების 

შეგროვება; საჭმლის 

მომზადება; კვება, წყლის 

მიწოდება; საძოვარზე 

საბალახოდ გაშვება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მოვლა, ჩლიქზე ნალის 

მიჭედება, გასუფთავება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ფარდულების და 

საქათმეების გარეცხვა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ცხოველების (მათ შოის 

საჯიშე) მოშენებასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ) 

– კვერცხის შეგროვება, 

შენახვა და დახარისხება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ტყავის გამოქნა; ტყავის 

წარმოება ფერმებში 

– რძის გადამუშავება 

(127 ან 221) 

– წყლის ცხოველების 

წარმოება (124, 125 ან 

216, 217) 

ანაზღაურების 

სანაცვლოდ)  

– შინაური 

ფრინველის 

დაკოდვა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– გალიის 

დასუფთავება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ძროხის 

ხელოვნური 

განაყოფიერება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– მოწველილი 

ძროხ ა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– გაკრეჭილი 

ცხვარი 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ნაკელის 

მოგროვება და 

ნაკელის 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ცხოველების მოშენების 

შედეგად (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ) 

– ნაკელის მოგროვება და 

ნაკელის ბრიკეტების 

დამზადება (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ)  

– მეცხოველეობასთან, 

ცხოველური პროდუქტების 

წარმოებასთან, 

მეცხოველეობის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

ცალკეული აქტივობები 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)   

ბრიკეტების 

დამზადება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)       

1 12 123 მეტყევეობა და 

ხე-ტყის 

დამზადება 

ბაზრისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში  

გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია მორების წარმოებასთან, 

ასევე ტყეში ველურად გაზრდილი არა ხე-

ტყის მასალა, რომელიც გამიზნულია 

ბაზრისთვის ოჯახურ საწარმოში. ხე-ტყის 

წარმოების გარდა, სატყეო აქტივობები 

ქმნის პროდუქტებს, რომლებიც გადიან 

მცირე გადამუშავებას, როგორიცაა შეშა, 

ნახშირი, ხის მულჩა და მორებს, 

რომლებიც გამოიყენება დაუმუშავებელ 

მდგომარეობაში (მაგალითად, საყრდენი 

ბოძკინტი, ქაღალდის წარმოებაში 

გამოსაყენებელი თხელი მერქანი და სხვ.). 

ეს აქტივობები შეიძება განხორციელდეს 

ბუნებრივ და ხელოვნურად გაშენებულ 

ტყეებში. ეს ჯგუფი ასევე მოიცავს 

– მეტყევეობა და სხვა 

მსგავსი აქტივობები: საშენი 

ხე-ტყის გაზრდა (დარგვა, 

ხელახლა დარგვა, გადარგვა, 

გამეჩხერება და ტყის და 

ტყის მონაკვეთების დაცვა), 

ბუჩქნარის გაზრდა, რბილი 

მერქნის და საწვავი შეშის, 

ტყის ხეების საშენების 

მართვა (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– ხე-ტყის დამზადება: 

მორების წარმოება სატყეო 

მრეწველობისთვის, მორების 

წარმოება გადაუმუშავებელი 

ფორმით ბოძკინტების, 

– 214 მეტყევეობა და 

ხე-ტყის დამზადება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 215 გარეული 

პროდუქტების 

მოგროვება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 241 შეშის და სხვა 

ბუნებრივი 

პროდუქტების 

შეგროვება, საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– ხის ჭრა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მოსაჭრელი 

ხეების 

ადგილმდებარეობ

ის განსაზღვრა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ტყის მასივების 

აღდგენა, ტყის 

ხეების გაზრდა, 

ხის ტყეების 

ხელახლა დარგვა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მომსახურებას, რომელიც უკავშირდება 

მეტყევეობას და ხე-ტყეს დამზადებას.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

 

– (აქტივობები, რომლებიც აღწერილია ISIC 

rev. 4 სექციაში A, განყოფილებაში 02, 

მეტყევეობა და ხე-ტყის მომზადება 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

შესაბამისად).  

ღობეების საყრდენების და 

ტექნიკური დანიშნულების 

ჯოხებისთვის, საწვავი შეშის 

შეგროვება და წარმოება 

ბაზრისთვის, ნახშირის 

წარმოება ტყეში 

(ტრადიციული 

მეთოდებით) 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ტყეში არა ხე-ტყის 

პროდუქტების და სხვა 

მცენარეების შეგროვება, 

რომელიც ველურ 

პირობებში იზრდება: სოკო, 

ტრუფელი, კენკრა, 

კაკალი,ბალატა და სხვა 

კაუჩუკისმაგვარი ფისები, 

კორპის, შელაკის და სხვა 

ფისები, ბალზამები, 

მცენარეული ბოჭკო, ზღვის 

ბალახი, რკო, ცხენის წაბლი, 

ხავსები და ლიქენები და 

სხვ. (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– მეტყევეობის დამხმარე 

მომსახურება საქმიანობის 

განხორციელების მიზნით: 

სატყეო ფონდის 

ინვენტარიზაცია, სატყეო 

მეურნეობის მართვის 

სფეროში საკონსულტაციო 

საწვავად 

გამოსაყენებლად  

– საახალწლო ნაძვის 

ხეების გამოზრდა 

ბაზრისთვის (121)  

– ხის საშენების 

საქმიანობა (121 ან 211)  

– სოკოს ან 

ტრუფელის, კენკრის 

ან კაკლის მოშენება 

(მეურნეობა) (121) 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)         
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მომსახურება, ტყის 

შეფასება, ტყის ხანძრებთან 

ბრძოლა და მათგან დაცვა, 

ტყის მავნებლებთან 

ბრძოლა, მორების 

ტრანსპორტირება ტყეში 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)               

1 12 124 მეთევზეობა 

ოჯახურ 

საწარმოში 

ბაზრისთვის  

გულისხმობს ოჯახურ საწარმოში 

ძირითადად ბაზრისთვის გამიზნულ 

აქტივობებს, მაგალითად, ნადირობა, 

შემგროვებლური საქმიანობა, რომლის 

მიზანი არის წყლის გარეული 

ორგანიზმების (ძირითადად თევზი, 

მოლუსკები და კიბოსნაირები), 

მცენარეების ჩათვლით, ამოღება ან 

შეგროვება ოკეანეში, სანაპირო ზოლში და 

შიგა წყლებში ადამიანის მიერ მოხმარებისა 

და სხვა მიზნებისთვის ხელით ან უფრო 

ხშირად სხვადასხვა ტიპის სათევზაო 

აღჭურვილობით, როგორიცაა ბადეები, 

ტრალები და თევზსაჭერი კალათები. 

მსგავსი აქტივობები შეიძლება ჩატარდეს 

სანაპირო ზოლზე (მაგალითად, 

მოლუსკების შეგროვება, როგორიცაა 

მიდიები და ხამანწკები) მიქცევა-მოქცევის 

ხაზზე ან ნაპირიდან ბადეების დაყენებით, 

ან სახლში დამზადებული კანოედან, ან 

უფრო ხშირად ქარხნული წარმოების 

მცირე ზომის ხომალდებიდან, სანაპირო ან 

ნაპირიდან მოშორებულ წყლებში. 

 

– სარეწაო თევზჭერა ზღვაში 

და მტკნარ წყლებში 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– თევზის, წყლის სხვა 

ცოცხალი ორგანიზმების და 

პროდუქტების ჭერა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ზღვის მასალების 

მოგროვება, როგორიცაა 

ბუნებრივი მარგალიტი, 

ღრუბელი, მარჯანი, 

წყალმცენარეები, ნიჟარები 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– თევზჭერასთან 

დაკავშირებული სხვა 

კონკრეტული აქტივობები 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– 122 ბაზრისთვის 

შინაური ცხოველების 

გამოზრდა ოჯახურ 

საწარმოში 

– 125 აკვაკულტურა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოში 

– 127 საქონლის 

დამზადება და 

გადამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 216 თევზჭერა 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 217 აკვაკულტურით 

საქმიანობა საკუთარი 

– კომერციული 

მიზნებისთვის 

ოკეანეში და 

სანაპირო წყლებში 

თევზჭერა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– შეგროვებული 

ზღვის 

კიბოსნაირები და 

მოლუსკები 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– შეგროვებული 

წყლის ცხოველები: 

კუ, ასციდიები, 

გარსიანები, ზღვის 

ზღარბი და სხვ. 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

 

– (აქტივობები, რომლებიც აღწერილია ISIC 

rev. 4, სექციაში A, განყოფილებაში 03, 

თევზჭერა) 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 221 სასურსათო 

პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– წყლის 

ძუძუმწოვრების ჭერა, 

გარდა ვეშაპებისა 

მაგალითად, 

ლომვეშაპების, 

სელაპების (122 ან 213) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება მცურავ 

ან სახმელეთო 

ქარხნებში (127) 

– მცირე ზომის 

ხომალდების და 

აღჭურვილობის 

შეკეთება, მოვლა და 

ტექნიკური 

მომსახურება (132) 

– გემების და მცირე 

ზომის ხომალდების 

აშენება და შეკეთება 

(127 ან 22) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება (127 ან 

227) 

1 12 125 აკვაკულტურა 

ბაზრისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში 

მოიცავს ისეთ აქტივობებს, რომელთა 

ძირითადი მიზანია ბაზარზე გატანა 

ოჯახურ საწარმოებში კულტივირებული, 

მოშენებული წყლის ორგანიზმების 

(თევზი, მოლუსკები, კიბოსნაირები, 

მცენარეები, ნიანგები, ალიგატორები და 

ამფიბიები) იმ მეთოდების გამოყენებით, 

რომელიც შექმნილია ორგანიზმების 

გარემოს ბუნებრივ შესაძლებლობებთან 

შედარებით შესაბამისი ორგანიზმების 

აღწარმოების მოცულობის გაზრდისთვის 

(მაგალითად, მტაცებლებისგან მუდმივი 

დაცვა, კვება). კულტივირება/მოყვანა 

გულისხმობს ზემოხსენებული 

ორგანიზმების გარკვეულ 

ასაკამდე/ეტაპამდე დახშულ გარემოში 

გაზრდას.  

– აკვაკულტურა ან აკვამეურნეობა  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

 

– თევზის მოშენება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ზღვის აკვაკულტურა და 

მტკნარი წყლის 

აკვაკულტურა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– თევზის/წყალმცენარეების 

ან ცხოველების მოშენება: 

გამოყვანა, მოვლა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– თევზის/წყალმცენარეების 

ან ცხოველების მოშენება: 

დასუფთავება, კვება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

 

– სხვა გარკვეული 

აქტივობები, 

დაკავშირებული 

თევზის/წყალმცენარეების ან 

ცხოველების მოშენებასთან 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– 122 ბაზრისთვის 

შინაური ცხოველების 

გამოზრდა ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 124 ბაზრისთვის 

მეთევზეობა ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 127 ბაზრისთვის 

საქონლის დამზადება 

და გადამუშავება 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 216 მეთევზეობა, 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 217 აკვაკულტურა, 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 221 სასურსათო 

პროდუციის, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

– შემოწმებული 

თევზის 

ინკუბატორი 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– შემოწმებული 

ზღვის ჭიების 

ფერმა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– მოშენებული 

ბაყაყები 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

(აქტივობები, რომლებიც აღწერილია ISIC 

rev. 4, სექციაში A, განყოფილებაში 03, 

ჯგუფში 032 აკვაკულტურა).  

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

 

– წყლის 

ძუძუმწოვრების ჭერა, 

გარდა ვეშაპებისა. 

მაგალითად, 

ლომვეშაპების, 

სელაპების (122 ან 213) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება მცურავ 

ან სახმელეთო 

ქარხნებში (127) 

– სათევზაო ნავებისა 

და აღჭურვილობის 

შეკეთება, მოვლა და 

ტექნიკური 

მომსახურება (132) 

– გემებისა და ნავების 

აშენება და შეკეთება 

(127 ან 22) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება (127 ან 

227) 

1 12 126 სამთო-

მოპოვებითი 

მრეწველობა და 

ეხება აქტივობებს, რომელიც ძირითადად 

გამიზნულია ოჯახურ საწარმოს 

ბაზრებისთვის და მოიცავს ბუნებრივად, 

– მარილის 

მოპოვება/ამოღება 

– 218 სამთო-

მოპოვებითი 

მრეწველობა და 

– შეგროვებულ 

გადაუმუშავებელი 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

კარიერების 

დამუშავება 

ბაზრისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში  

მყარი ფორმით ხელმისაწვდომი 

მინერალების მოპოვებას (ქვანახშირი და 

მადნეული). მოპოვება შეიძლება 

განხორციელდეს სხვდასხვა მეთოდით 

როგორიცაა მიწისქვეშა ან ღია წესით 

მოპოვება, ჭების ექსპლუატაციით, ზღვის 

ფსკერზე მოპოვება და ა.შ. ამ ჯგუფში 

შედის ასევე დამატებითი აქტივობები, 

რომელთა მიზანი არის ნედლეულის 

გასასაღებლად მომზადება, მაგალითად, 

დამტვრევა, დაფქვა, გასუფთავება, 

გაშრობა, დახარისხება, მადნეულის 

კონცენტრატების დამზადება და მყარი 

საწვავის დამზადება. ეს აქტივობები 

ხშირად ხორციელდება იმ ერთეულების 

მიერ, რომლებმაც მოიპოვეს რესურსი 

და/ან სხვების მიერ, რომლებიც ახლოს 

არიან განთავსებულნი.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

 

(ISIC rev. 4 სექციაში B სამთო-მოპოვებითი 

მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

შესაბამისად).  

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ჭის გათხრა, ხვრელის 

ბურღვა და ა.შ. 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ);  

– ქვის ფილების მოპოვება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ქვების მონგრევა და 

დამსხვრევა (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ) 

– თიხის, ხრეშის და ქვიშის 

ამოღება (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ) 

– ტორფის მოპოვება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ოქროს რეცხვა და 

ძვირფასი და 

ნახევრადძვირფასი ქვების 

მოპოვება (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– ტრანსპორტირება, 

დახარისხება და 

დასაწყობება (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ) 

– სამთო-მოპოვებითი 

მრეწველობისა და 

კარიერების დამუშავების 

სხვა აქტივობები 

კარიერების 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– დამუშავებული 

ლითონების 

დამზადება 

ბაზრისთვის (127) 

მარილი 

გასაყიდად 

– ამოთხრილი / 

გამაგრებული 

ოპალის მაღარო, 

„ნუდლინგი“ 

(მიტოვებულ 

მაღაროში 

„კუდებში“ ოპალის 

ხელით მოძებნა) 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– მოპოვებული 

ტორფი 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

1 12 127 საქონლის 

დამზადება და 

გადამუშავება 

ბაზრისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში  

ეხება აქტივობებს, რომელიც უკავშირდება 

პროდუქტების/საქონლის ძირითადად 

ბაზრისთვის ოჯახურ საწარმოებში 

წარმოებას და გადამუშავებას.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C დამამუშავებელი 

მრეწველობა, 33-ე განყოფილების გარეშე, 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

შესაბამისად).  

– საკვები პროდუქტების, 

სასმელის, თამბაქოს 

დამზადება, გადამუშავება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ტექსტილის, ტანსაცმლის, 

ტყავის და მსგავსი 

პროდუქტების და 

ხელნაკეთი ნივთების 

დამზადება, გადამუშავება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ხის და ხის ქერქის 

პროდუქტებისა და 

ხელნაკეთი ნივთების 

დამზადება, გადამუშავება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– აგურის, ბეტონის 

ფილების, ღრუ ბლოკის, 

ფილების და აშ დამზადება, 

გადამუშავება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მცენარეული და 

სამედიცინო ნარევების 

დამზადება, გადამუშავება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– 22 საქონლის 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 128 სამშენებლო 

აქტივობები 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 23 

სამშენებლოაქტივობებ

ი საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გასაყიდად 

გადამუშავებული 

რძე  

– გასაყიდად 

დამზადებული 

საპონი 

– გასაყიდად 

დამზადებული 

სანთელი 

– გასაყიდად 

დამზადებული 

ხელოვნების  

– ოჯახურ 

საწარმოში 

გასაყიდად 

დამზადებული 

ტრადიციული 

მცენარეული 

მედიკამენტებ 

– სახლში 

გასაყიდად 

დამზადებული 

ტანსაცმელი  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– ლითონის და ლითონის 

პროდუქტების, სამუშაო 

იარაღების დამზადება და 

გადამუშავება, აპარატურის, 

ავტომობილების შეკეთება 

და დამონტაჟება და სხვ.  

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– სხვადასხვა მასალის 

გამოყენებით ხელნაკეთი 

ნივთების დამზადება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

1 12 128  სამშენებლო 

საქმიანობა 

ბაზრისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში  

გულისხმობს მშენებლობას და 

სპეციალიზებული მშენებლობის 

აქტივობებს შენობების ასაშენებლად და 

სამოქალაქო ინჟინერიისთვის ძირითად 

გამიზნულია არის საოჯახო წარმოების 

ბაზრისთვის, როგორიცაა ახალი სამუშაო, 

შენობების შეკეთება, დამატება და 

დანგრევა, სამუშაო ადგილას ქარხნული 

წესით დამზადებული შენობების ან 

სტრუქტურების აგება და ასევე დროებითი 

მშენებლობა და საინჟინრო სამუშაოები.  

– ზოგადი მშენებლობა არის მთელი 

საცხოვრებელის ახლის, საოფისე შენობის, 

მაღაზიების და სხვა საზოგადოებრივი 

შენობების, ფერმების და ა.შ. მშენებლობა 

ან სამოქალაქო მშენებლობის ისეთი 

ობიექტების აშენება, როგორიცაა 

ავტომაგისტრალები, ქუჩები, ხიდები, 

გვირაბები, რკინიგზები, აეროპორტები, 

– შენობების, გზების, 

კაშხლების და სხვა 

სტრუქტურების 

მშენებლობა, სამშენებლო 

მოედნის მომზადების 

ჩათვლით (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– შენობების და სხვა 

კონსტრუქციების დანგრევა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მთლიანი 

კონსტრუქციების აგება, 

მონტაჟი და დასრულება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– სამშენებლო 

მოედანზე მუშაობა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– დანგრეული 

ძველი შენობა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ხიდის აგებაზე 

მუშაობა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ნავსადგურები და სხვა საწყლოსნო 

ობიექტები, საირიგაციო სისტემები, 

კანალიზაციის სისტემები, სამრეწველო 

შენობები, გაზსადენები და 

ელექტროგადამცემი ხაზები, სპორტული 

დარბაზები და სხვ.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში F მშენებლობა, 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

შესაბამისად).  

1 12 129 საქონლის 

წარმოებისთვის 

ოჯახურ 

საწარმოებში 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სხვა აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ოჯახურ საწარმოებში 

ბაზარზე გასაყიდად საქონლის წარმოებაში 

დასაქმებასთან, მაგალითად როგორიცაა 

მასალების შეძენა ან პროდუქციის 

განთავსება.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

– მასალების 

შეძენა/მოპოვება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– საქონლის 

გაყიდვა/განთავსება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– 139 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების 

გაწევაში 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 18 სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

მგზავრობა 

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობისთვის 

და ოჯახის 

– მინდვრებისთვის 

სასუქების შეძენა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული 

1 13  მომსახურების 

გასაწევად 

შინამეურნეობებ

ში და ოჯახურ 

საწარმოებში 

დასაქმება 

გულისხმობს დროს, რომელიც დაიხარჯა 

მომსახურების გაწევის პირდაპირ 

აქტივობებზე ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ არაკორპორირებულ ოჯახურ 

საბაზრო საწარმოში და შინამეურნეობაში.  

– შინამეურნეობა განმარტებულია, 

როგორც ადამიანების ერთობა, რომლებსაც 

აქვთ საერთო საცხოვრისი, რომლებიც 

სრულად ან ნაწილობრივ აერთიანებენ 

თავიანთ შემოსავალს და ქონებას და 

რომლებიც კოლექტიურად მოიხმარენ 

გარკვეული სახის საქონელსა და 

მომსახურებას, ძირითადად საცხოვრისსა 

და საკვებს. საზოგადოდ, შინამეურნეობის 

ყოველ წევრს აქვს წვდომა შინამეურნეობის 

კოლექტიურ რესურსზე. შინამეურნეობის 

წევრები ერთობლივად იღებენ 

გადაწყვეტილებას მოხმარებასა და სხვა 

ეკონომიკურ საკითხებზე (წყარო: SNA 

2008პუნქტი 4.149).  

– არაკორპორირებული ოჯახური საბაზრო 

საწარმოები იქმნება საქონლის ან 

მომსახურების შესაქმნელად ბაზარზე 

გაყიდვის ან ბარტერით გაცვლის მიზნით. 

მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ 

საწარმოო საქმიანობის პრაქტიკულად 

ნებისმიერ სახეში: სოფლის მეურნეობა, 

სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა, 

გადამამუშავებელი მრეწველება, 

– შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების გაწევა 

ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ, როგორიცაა:  

– 131 ქუჩაში ვაჭრობა და 

ვაჭრობა ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 132 შეკეთებით, მონტაჟით, 

ტექნიკური მომსახურებით 

და ნარჩენების გატანით 

ანაზღაურებადი 

მომსახურება 

შინამეურნეობებსა და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 133 ფასიანი ბიზნეს და 

პროფესიული 

მომსახურების გაწევა 

შინამეურნეობებსა და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 134 საქონლისა და 

მგზავრების ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ 

გადაყვანა 

შინამეურნეობებსა ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მშენებლობა (12 – დასაქმება ოჯახურ 

საწარმოებში საქონლის წარმოებისთვის), 

სხვა სახის მომსახურების წარმოება ან 

საცალო ვაჭრობა (13 – მომსახურების 

გამწევ შინამეურნეობებში და ოჯახურ 

საწარმოებში დასაქმება). ეს შეიძლება იყოს 

ერთი პირის მიერ ქუჩაში ვაჭრობა ან 

ფეხსაცმლის მწმენდავად მუშაობა, 

რომლებსაც არა ქვთ არანაირი საკუთარი 

კაპიტალი ან ფართი, ან ასევე 

გადამამუშავებელი მრეწველობის, 

მშენებლობის ან მომსახურების გამწევი 

დიდი საწარმოები მრავალი 

დასაქმებულით. (წყარო: SNA 2008პუნქტი 

4.155).  

– არაკორპორირებული ოჯახური საბაზრო 

საწარმოები აგრეთე შეიცავენ 

არაკორპორირებულ პარტნიორობებს, 

რომლებიც ჩართულნი არიან ბაზარზე 

გასაყიდი ან გასაცვლელი საქონლის ან 

მომსახურების წარმოებაში. პარტნიორები 

შესაძლოა სხვადასხვა შინამეურნეობას 

ეკუთვნოდენ (წყარო: SNA 2008 პუნქტი 

4.156) ამ განყოფილებაში მოიაზრებიან 

ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ 

შინამეურნეობის ან ოჯახის მოგების ან 

ანაზღაურების სანაცვლოდ:  

(i) იმავე ან სხვა შინამეურნეობაში 

მცხოვრები ოჯახის წევრის საბაზრო 

ერთეულში; ან 

(ii) მუშაობენ და ასრულებენ იმ 

თანამშრომლის დავალებებსა და 

გაწევა შინამეურნეობებში 

და ოჯახურ საწარმოებში 

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო მომსახურების 

გაწევა  

– 139 მომსახურების გამწევ 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ამოცანებს, რომელიც ამავე ოჯახის წევრია 

და ცხოვრობს ამავე ან სხვა 

შინამეურნეობაში (წყარო: შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 საერთაშორისო 

კონფერენცია, პუნქტი 30f) 

– ეს ნაწილი გულისხმობს მომსახურების 

გაწევას მხოლოდ მოგების ან 

ანაზღაურების სანაცვლოდ.  

– ეს განყოფილება მოიცავს რესპონდენტის 

მიერ დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

1 13 131 ქუჩაში ვაჭრობა 

და ვაჭრობა 

ოჯახურ 

საწარმოებში  

გულისხმობს ქუჩაში ვაჭრობის ოჯახურ 

საწარმოს, როგორიცაა:  

– საკვების ქუჩაში გაყიდვა და ვაჭრობა  

– წვრილი ვაჭრობა, კარდაკარ ვაჭრობა, 

ქუჩაში ვაჭრობა  

 

– (ეკონომიკური აქტივობები ISIC rev. 4 

სექციაში G საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, 

ჯგუფებში 452 და 545 ავტომობილების და 

მოტოციკლების შეკეთების გარდა)  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

– საკვების და სასმელის 

გაყიდვა, საკვების და 

სასმელის შეფუთვის 

ჩათვლით; მზა საკვების და 

სასმელის გაყიდვა 

დაუყოვნებლივ 

მოხმარებისთვის 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– საკვების შეფუთვა და 

სასმელის მომზადება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– საკვების და სასმელის 

გაყიდვა/ადგილზე მიტანა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– 182 მგზავრობა 

სამუშაო ადგილამდე 

და უკან    

საკვების დახლთან 

მუშაობა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)   

– ძველი 

გაზეთების, 

გამოყენებული 

კონსერვის 

ქილების და 

პლასტმასის 

კონტეინერების და 

სხვა 

გამოყენებული 

ნივთების შეძენა 

გადამუშავების 

მიზნით 

გაყსაყიდად 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– საკვები დახლების 

განთავსება; დალაგება და 

მოვლა (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– სხვა გარკვეული 

აქტივობები საკვების და 

სასმელის მოსამზადებლად 

და გასაყიდად 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– წვრილი ვაჭრობა, 

კარდაკარ გაყიდვა, ქუჩაში 

საკვების გაყიდვა, ახალი და 

ნახმარი ნივთების 

გადაყიდვა ფიქსირებულ 

ადგილას, ღია სივრცეში, 

დახურულ სივრცეში და 

გადაყიდვისთვის საქონლის 

შეძენა (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– შენიშვნა: პირადად 

მომზადებული საქონლის 

გაყიდვა მე-12 

განყოფილებაში 

კლასიფიცირებულია 129-ე 

ჯგუფში.  

– შენიშვნა: კარდაკარ და 

ქუჩაში ვაჭრობა, იმ 

ადგილას მისვლა სადაც 

ქუჩაში ვაჭრობა ხდება, 

კლასიფიცირებულია 182-ე 

ჯგუფში (სამუშაო 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)   

– ბოსტნეულის, 

ხილის გაყიდვა 

კარდაკარ 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ადგილამდე და უკან 

მგზავრობა). თუმცა, 

ვაჭრობის ადგილებში 

გადაადგილება ამ 

აქტივობისთვის   

დამახასიათებლად 

განიხილება  

– წვრილი ვაჭრობა მოიცავს 

შეძენას და გაყიდვას 

რეგულარულ ან 

ფიქსირებულ ადგილას 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– კარდაკარ ვაჭრობა 

მოიცავს სახლიდან სახლში, 

შენობიდან შენობაში, 

ოთახიდან ოთახში 

სიარულს ვაჭრობის მიზნით 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ქუჩაში ვაჭრობა და სხვა 

ვაჭრობა გადაადგილებისას 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)   

– წვრილმან ვაჭრობასთან და 

ყიდვა-გაყიდვასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ)     

1 13 132 შეკეთებით, 

მონტაჟით, 

ტექნიკური 

გულისხმობს შეკეთებას, ინსტალაციას, 

მოვლას და განადგურების მომსახურებას 

ანაზღაურების ან მოგების სანაცვლოდ 

– მორგება, მონტაჟი, 

ხელსაწყოების გამართვა, 

ხელსაწყოების და მანქანა-

– 133 ფასიანი ბიზნეს 

და პროფესიული 

მომსახურების გაწევა 

– ავტომობილების 

გარაჟში მუშაობა 

(ანაზღაურების ან 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მომსახურებით 

და ნარჩენების 

გატანით 

ანაზღაურებადი 

მომსახურება 

შინამეურნეობებ

სა და ოჯახურ 

საწარმოებში 

შინამეურნეობებში და ოჯახურ 

საწარმოებში  

 

– (ISIC rev. 4 33, 38, 39, 95 განყოფილებებში 

და 452 და 454 ჯგუფებში დადგენილ 

ეკონომიკურ აქტივობებთან 

დაკავშიებული აქტივობები) 

  

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

დანადგარების ტექნიკური 

მომსახურება და შეკეთება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ავტომობილების შეკეთება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, 

ჩანთების შეკეთება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– საყოფაცხოვრებო 

ნივთების შეკეთება, მათ 

შორის ტექნიკის, ავეჯის, 

თეთრეულის 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ნაგვის და ნარჩენების 

შემგროვებლების და 

გადამამუშავებელი 

საქმიანობით დაკავებული 

პირების მიერ გაწეული 

საქმიანობა (ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ)  

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 134 საქონლისა და 

მგზავრების 

ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ 

გადაყვანა 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ფეხსაცმლის 

შემკეთებლად 

მუშაობა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ბოთლების 

შეგროვება ნაგავში 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

1 13 133 ფასიანი ბიზნეს 

და პროფესიული 

მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებ

შიში და ოჯახურ 

საწარმოებში  

გულისხმობს შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში ბიზნეს და 

პროფესიული მომსახურების გაწევას 

ანაზღაურების ან მოგების სანაცვლოდ  

 

– (ეკონომიკური აქტივობებთან 

მიმართებით განხორციელებული 

– ფულის გასესხება და 

მიღება; ვალუტის გადაცვლა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ბეჭდვა, ტექსტის 

დამუშავება, დაპროგრამება 

და კოდირება 

– 132 შეკეთებით, 

მონტაჟით, ტექნიკური 

მომსახურებით და 

ნარჩენების გატანით 

ანაზღაურებადი 

მომსახურება 

შინამეურნეობებსა და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– კლიენტის 

გადასახადების 

შემოწმება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ქუჩაში 

წარმოდგენა, 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

აქტივობები დადგენილი ISIC rev. 4 

სექციები J, K, L, M, P და Q (გარდა 869)  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– ბუხჰალტერია, 

იურიდიული და მსგავსი 

მომსახურება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– რეპეტიტორობა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– სამედიცინო და 

სტომატოლოგიური 

მომსახურება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– 134 საქონლის და 

მგზავრების 

ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ 

გადაზიდვა და 

გადაყვანა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

სიმღერა, ცეკვა 

ანაზღაურებისთვი

ს (როგორც 

სამსახური) 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– გაწეული 

ვეტერინარული 

მომსახურება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

1 13 134 საქონლის და 

მგზავრების 

ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ 

გადაზიდვა და 

გადაყვანა 

შინამეურნეობებ

ში და ოჯახურ 

საწარმოებში 

გულისხმობს სამგზავრო ან სატვირთო 

გადაზიდვას, განრიგის შესაბამისად ან მის 

გარეშე, რკინიგზის, მილსადენების, 

საავტომობილი, წყლის ან ჰაერის 

ტრანსპორტის გამოყენებით და 

დაკავშირებულ აქტივობებს, როგორიცაა 

ტერმინალების და პარკინგების 

ოპერირება, ტვირთის მართვა, 

დასაწყობება და ა.შ. ეს ჯგუფი ასევე 

აერთიანებს სატრანსპორტო 

აღჭურვილობის დაქირავებას მძღოლით ან 

ოპერატორით, აგრთევე საკურიერო 

მომსახურებას)  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

– ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებების, ხელის და 

სატერფულიანი 

სატრანსპორტო 

საშუალებების, საჭაპანო 

ტრანსპორტის და ა.შ. 

მართვა; ნავებით, მცირე 

ზომის ხომალდებით, 

ბარჟებით და ა.შ. 

ცურვა/ნიჩბოსნობა; 

თვითმფრინავის 

პილოტირება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– საქონლის გადატანა და, 

დატვირთვა და 

ტრანსპორტირება 

– 181 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა  

– 182 რეგულარული 

გადაადგილება 

სახლიდან სამუშაო 

ადგილისკენ და უკან 

– საქონლის და 

მგზავრების 

გადასაზიდად 

გამოყენებული 

მანქანების, გემების და 

სხვ. ტექნიკური 

მომსახურება და 

შეკეთება, რომელიც 

გამოიყენება (132) 

– 

მიკროავტობუსის 

მართვა 

მგზავრების სხვა 

ქალაქში 

გადასაყვანად 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ტაქსის მართვა ან 

მანქანის 

დაქირავება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს.  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში H ტრანსპორტირება 

და დასაწყობება აღწერილ ეკონომიკურ 

აქტივობებთან (გარდა 531 – საფოსტო 

აქტივობები) დაკავშირებით 

შესრულებული აქტივობები 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მგზავრების, ტვირთის 

ლოდინი (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– მგზავრების 

ტრანსპორტირება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

1 13 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი 

მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებ

ში და ოჯახურ 

საწარმოებში 

გულისხმობს პირადი მოვლის 

მომსახურების გაწევას ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ შინამეურნეობებში 

და ოჯახურ საწარმოებში  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში Q, კლასში 869 და 

განყოფილებებში 87 და 88 აღწერილ 

ეკონომიკურ აქტივობებთან დაკავშირებით 

შესრულებული აქტივობები)  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

პირადი მოვლის 

მომსახურების გაწევა, მათ 

შორის თმის შეჭრა, 

ვარცხნილობის გაკეთება, 

კოსმეტიკური მომსახურება, 

მანიკური/პედიკური, მასაჟი, 

პროსტიტუცია 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– არაპროფესიული 

ჯანდაცვის მომსახურების 

გაწევა (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– პირადი ჰიგიენის და 

ჩაცმაში დახმარების 

მომსახურება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მოვლის მომსახურების 

გაწევა (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ) 

– ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურება 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის  

– 931 პირადი ჰიგიენა 

და თავის მოვლა  

– 932 საკუთარი თავის 

ჯანდაცვის/სამედიცინ

ო ზრუნვა  

– 941 პირადი მოვლის 

სხვებისგან მიღება  

– 942 

ჯანდაცვის/სამედიცინ

ო მზრუნველობის 

მიღება სხვებისგან 

– კლიენტისთვის 

მასაჟის გაკეთება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– კლიენტისთვის 

ფეხებზე 

ბიოეპილაციის 

გაკეთება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– სახლში ოთახის 

საპარიკმახეროდ 

გადაკეთება და 

მისი დალაგება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– კლიენტის 

გაკრეჭა 

(ანაზღაურების ან 



38 
 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– კლიენტის 

სახლში 

მშობიარობის 

დროს სამეანო 

დახმარება (ბებია 

ქალი) 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

1 13 136 ფასიანი 

საოჯახო 

მომსახურების 

გაწევა  

გულისხმობს საოჯახო მომსახურებას 

ანაზღაურების ან მოგების სანაცვლოდ  

 

– (შინამოსამსახურეების მიერ პერსონალის 

დასაქმების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება 

იდენტიფიცირებული იყოს ISIC-ის 97-ე 

განყოფილების გამოყენებით) 

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს რესპონდენტის მიერ 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც 

შესაძლებელია განსხვავდებოდეს იმ 

დაწესებულების ძირითადი 

საქმიანობისგან, სადაც ის მუშაობს. 

ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

მოიცავს ყველა სამუშაოს, 

რომელსაც 

შინამოსამსახურეები 

ასრულებენ ნაღდი ფულით 

ან ნატურით ანაზღაურების 

სანაცვლოდ, რომელიც 

განმარტებულია მე-3 და მე-4 

ძირითად ნაწილებში 

– 3 ანაზღაურების 

გარეშე საოჯახო 

მპმსახურება 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის  

– დამსაქმებლის 

ბინის დალაგება 

– დამსაქმებლის 

სახლში მებაღეობა  

1 13 139 მომსახურების 

გამწევ 

შინამეურნეობებ

ში ან ოჯახურ 

საწარმოებში 

დასაქმებასთან 

გულისხმობს ოჯახურ საწარმოებში 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა 

აქტივობებს, რომელიც უზრუნველყოფს 

ისეთ მომსახურებას, რომელიც სხვაგან არ 

არის კლასიფიცირებული, და აგრეთვე 

სხვა მომსახურებას, დაკავშირებულს 

დასაქმებასთან ოჯახურ საწარმოებში, 

საცხოვრებელი და საკვები 

მომსახურების გაწევა 

(ოთახის, დასაძინებელი 

ადგილის გაქირავება და 

მასთან დაკავშირებული 

აქტივობები, საკვებით 

უზრუნველყოფა) (ISIC rev. 4 

– 129 საქონლის 

წარმოებისთვის 

ოჯახურ საწარმოებში 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– კლიენტების 

მასაჟისთვის 

სანთლების და 

ლოსიონის შეძენა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

როგორიცაა მასალების შეძენა ან 

პროდუქციის განთავსება  

სექცია I) (ანაზღაურების ან 

მოგების სანაცვლოდ)  

– მასალების შეძენა 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– პროდუქციის განთავსება 

(ანაზღაურების ან მოგების 

სანაცვლოდ) 

– 18 სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

მგზავრობა 

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობისთვის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული 

1 14  დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

დამხმარე 

აქტივობები და 

შესვენებები  

გულისხმობს აქტივობებს, რომელთა 

პირდაპირი მიზანი არ არის საქონლის ან 

მომსახურების წარმოება, მაგრამ საჭიროა 

მსგავსი წარმოებისთვის და მოკლე 

შესვენებები წარმოების პროცესში, 

რომელიც აუცილებელია სამუშაოს 

ორგანიზებისთვის ან სამუშაო ძალის 

გამოყენებისთვის, როგორიცაა ხანმოკლე 

დასვენებები  

– 141 სამუშაოს დამხმარე 

აქტივობები  

– 142 მუშაობის პროცესში 

შესვენებები დროები 

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში  

– 12 დასაქმება 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

საქონლის წარმოების 

მიზნით 

– 13 დასაქმება 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების გაწევის 

მიზნით 

– 15 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გადამზადება და 

სწავლა 

– 16 დასაქმების ძებნა  

– 17 ბიზნესის შექმნა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 18 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

მგზავრობა 

1 14 141 დასაქმების 

დამხმარე 

აქტივობები  

გულისხმობს იმ არაძირითად აქტივობებს, 

რომლებიც ხორციელდება ძირითადი 

აქტივობების დასახმარებლად, მაგრამ 

როგორც წესი არ ქმნის საქონელს ან 

მომსახურებას, რომელიც შეიძლება 

გაიყიდოს.  

– შეესაბამება „დაკავშირებულ დროს“ 

როგორც ეს განსაზღვრულია სამუშაო 

დროის გაზომვასთან დაკავშირებით 

მიღებული რეზოლუციის პუნქტში 

11.(2)(b) შრომის სტატისტიკოსების მე-18 

საერთაშორისო კონფერენციის მიერ 

– ყველა აქტივობა ყველა 

სამუშაო პოზიციაზე, 

რომლებიც არ არის 

საქონლის ან მომსახურების 

გაწევის პირდაპირი 

აქტივობები ანაზღაურების 

ან მოგების სანაცვლოდ  

– უქმი დრო სამუშაოს 

დაწყებამდე და მის შემდეგ, 

ან ბიზნესის ან კლიენტების 

ლოდინი  

– ხელსაწყოების მოვლა  

– სამუშაო ტანსაცმლის 

გამოცვლა/ჩაცმა E24 

– 142 შესვენებების 

დრო მუშაობის 

პროცესში  

– 18 სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

მგზავრობა (მათ 

შორის ლოდინის 

დრო)  

– ტანსაცმლის 

გამოცვლა 

– აპარატურის 

გახურების 

ლოდინი 

– მასალის 

გაშრობის ლოდინი 

(კედლის ღებვა) 

– ინტერვიუ 

ოჯახურ ბიზნესში 

დამხმარის 

სამუშაოს 

დასაკავებლად  

– ფოსტაში მისვლა 

ebay-ზე 

გაყიდული 

ნივთების 

გასაგზავნად  

– მომდევნო 

ცვლაში მომუშავე 

პირის ლოდინი  

1 14 142 შესვენებების 

დრო მუშაობის 

პროცესში 

გულისხმობს სამუშაო დროის მონაკვეთს, 

როდესაც არ ხდება საქონლის ან 

მომსახურების წარმოება, როგორიცაა 

მცირე შესვენება, ან აღჭურვილობის ან 

საწარმოო პროცესის გაჩერების, 

მწყობრიდან გამოსვლის მონაკვეთი.  

– მოსაწევად შესვენება 

– ყავის შესვენება  

– 141 სამუშაოს 

დამხმარე აქტივობები 

– ყავის შესვენება 

– მოცდენის დრო 

ელექტროენერგიის 

მიწოდების 

შეწყვეტის გამო  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– შეესაბამებაუტოლდება „გაჩერების 

დროს“ და “შესვენების დროს“, როგორც ეს 

განსაზღვრულია სამუშაო დროის 

გაზომვასთან დაკავშირებით მიღებული 

რეზოლუციის პუნქტში 11.(2)(c და d) 

შრომის სტატისტიკოსების მე-18 

საერთაშორისო კონფერენციის მიერ  

 

– გამოყენება: როგორ უნდა მოხდეს 

აქტივობების კლასიფიცირება, რომლებიც 

ხორციელდება შესვენების დროს, 

მაგალითად, საუბარი, მოწევა, რელიგიური 

რიტუალები და ა.შ. როდესაც აღირიცხება, 

ერთდროულად მიმდინარე აქტივობები, 

საჭიროა თითოეული მათგანის აღრიცხვა. 

თუ ხდება აქტივობების პრიორიტეტებად 

დაყოფა როგორც ძირითადი და 

მეორეხარისხოვანი და ა.შ., მაშინ 

შესვენების დროს განხორციელებული 

კონკრეტული აქტივობა უნდა ჩაითვალოს 

ძირითადად და კოდი 142 უნდა აიყოს 

გამოყენებული მეორადი აქტივობისთვის. 

თუ სინქრონული აქტივობების ჩაწერა არ 

ხდება, მაშინ უნდა განისაზღვროს 

პრიორიტეტებად დაყოფის წესი.  

1 15  დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გადამზადება და 

სწავლა  

იხილეთ ჯგუფი 150    

1 15 150  დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გულისხმობს დასაქმებასთან 

დაკავშირებულ გადამზადებას და 

სწავლას.  

– მოკლევადიან კურსებზე 

დასწრება, როგორიცაა ენის 

კურსები, გამოყენებითი 

– უნარების შეძენა ან 

სამუშაო 

გამოცდილების მიღება 

– გადამზადება 

სამსახურში  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

გადამზადება და 

სწავლა  

– თანამშრომლებისთვის დასწრება 

ნებადართული უნდ აიყოს დამსაქმებლის 

მიერ; ეს ნიშნავს, რომ დასწრება ითვლება 

სამუშაო დროის ნაწილად ანუ 

ოფიციალურ დროდ.  

– დამსაქმებელს შეუძლია დაფაროს ან არ 

დაფაროს გადამზადების ან სწავლის 

რეალური ხარჯები.  

– სასწავლო კურსებზე დასწრება შესაძლოა 

იყოს ჩვეულებრივ სამუშაო დროს ან 

სამუშაო საათების შემდეგ.  

– თვითდასაქმებულისთვის გადამზადება 

და სწავლება პირდაპირ უნდა იყოს 

დაკავშირებული მის სამუშაოსთან  

კომპიუტერული 

პროგრამების კურსები და 

ა.შ., სემინარები დროის 

მართვის საკითხებზე, 

დასაქმების უპირატესობები, 

ტექნიკური/ბიზნეს 

კონფერენციები  

– საუნივერსიტეტო/ 

უმაღლესი სასწავლებლის 

კურსები  

– ახალი სამსახურის 

დაწყებამდე გადამზადების 

კურსები, როდესაც 

ამისთვის იღებ 

ანაზღაურებას  

იმ სტაჟიორების, 

პრაქტიკანტების, 

ინტერნების მიერ, 

ვინც არ იღებს 

ანაზღაურებას (53)  

– 6 სწავლა  

– გადამზადების 

კურსებზე, 

სემინარებზე, 

კონფერენციებზე 

დასწრება 

ოფიციალურ 

სამუშაო დროს და 

სწავლა 

ოფიციალურ 

სამუშაო დროს  

– სასწავლო 

კურსებზე 

დასწრება 

ოფიციალურ 

სამუშაოსთან 

შეთავსებით  

1 16  დასაქმების ძებნა  იხილეთ ჯგუფი 160    

1 16 160 დასაქმების ძებნა  გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ანაზღაურებადი 

დასაქმების მოძიებასთან. მოიცავს აგრეთვე 

ნახევარ განაკვეთზე, არაფორმალურ, 

დროებით, სეზონურ ან არარეგულარულ 

დასაქმებას როგორც ქვეყნის შიგნით , ისე 

საზღვარგარეთ (წყარო: შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 საერთაშორისო 

კონფერენცია, პუნქტი 47b) 

– დასაქმების 

შესაძლებლობების ძებნა  

– გამოცდა და გასაუბრება 

სამსახურის მისაღებად  

– მეგობრების, ნათესავების 

ან სხვა ტიპის შუამავლების 

დახმარების ძებნა  

– პირდაპირ 

დამსაქმებელთან მისვლა, 

სამუშაო ადგილების, 

ფერმებში, ქარხნების 

შესასვლელებთან, ბაზრების 

ან თავშეყრის სხვა 

ადგილებთან დასაქმების 

ძებნა  

– სწავლასთან 

დაკავშირებული 

გამოცდები (6) 

– გასაუბრება 

ანაზღაურების გარეშე 

სტაჟირებაზე 

მისაღებად (53) 

– დასაქმების 

ოფისში ან 

ბიუროში დარეკვა 

ან მისვლა ა  

– სამსახურის 

განცხადებების 

(ონლაინის 

ჩათვლით) გაცნობა 

და მათზე პასუხი  

– ახალ 

დამსაქმებელთან 

შეხვედრა  

– დასაქმების 

მომავალ ადგილზე 

მისვლა  
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– ონლაინ ან საგაზეთო 

განცხადების განთავსება 

სამუშაოს ძებნის შესახებ ან 

მსგავს განცხადებაზე 

რეაგირება  

– რეზიუმეს განთავსება 

პროფესიულ ან სოციალურ 

ქსელებში ან მისი განახლება  

– გასაუბრება 

ახალი სამუშაოს 

დაწყებასთან 

დაკავშირებით  

1 17  ბიზნესის შექმნა  იხილეთ ჯგუფი 170    

1 17 170 ბიზნესის შექმნა  გულისხმობს ბიზნესის ან სასოფლო- 

სამეურნეო საქმიანობის დაწყების 

აქტივობებს. მოიცავს ასევე არასრული 

სამუშაო დღით, არაფორმალურ, 

დროებით, სეზონურ ან არარეგულარულ 

დასაქმებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 

საზღვარგარეთ (წყარო: შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 საერთაშორისო 

კონფერენცია, პუნქტი 47b) 

– ბიზნესის დაწყება  

– ბიზნესის დაწყებისთვის 

შესაძლებლობების შესწავლა  

– ფინანსური რესურსების 

მოგვარება, ნებართვების, 

ლიცენზიების მისაღებად 

განაცხადებების შეტანა  

– მიწის, სათავსების, მანქანა-

დანადგარების, მასალების 

მოძიება 

– მეგობრების, ნათესავების 

ან სხვა შუამავლების 

დახმარების ძებნა 

– დასაქმების საჯარო ან 

კერძო სამსახურებში 

დარეგისტრირება ან მათთან 

დაკავშირება  

– სწავლასთან 

დაკავშირებული 

გამოცდები (6) 

– გასაუბრება 

ანაზღაურების გარეშე 

სტაჟირებაზე 

მისაღებად (53) 

– ბიზნეს სესხის 

მისაღებად 

შეხვედრა ბანკში  

– მაღაზიის 

მოძებნა 

დასაქირავებლად  

1 18  სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მოგზაურობა და 

მგზავრობა 

გულისხმობს დასაქმების ადგილისკენ და 

უკან მგზავრობას და ასევე სამუშაოსთან 

დაკავშირებულ მგზავრობას, როდესაც 

სამუშაოსთან დაკავშირებული აქტივობები 

არ ხორციელდება.  

– 181 სამსახურთან 

დაკავშირებული მგზავრობა 

– 182 რეგულარული 

გადაადგილება სახლიდან 

სამუშაო ადგილისკენ და 

უკან 

– ჩვეულებრივი 

დავალებების და 

მოვალეობების 

შესრულებისთვის 

საჭირო დრო, 

როგორიცაა სატვირთო 
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– როდესაც მგზავრობა სამუშაოსთვის 

დამახასიათებელია (მაგალითად, მძღოლი, 

პილოტი, ბორტგამცილებელი, ნაგვის 

შემგროვებელი, მეზღვაური და ა.შ.), 

აქტივობა შესაბამისად კლასიფიცირდება 

ხდება მე-11 განყოფილებაში – დასაქმება 

კორპორაციებში, სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მე-12 

განყოფილებაში – ოჯახურ საწარმოებში 

დასაქმება საქონლის დასამზადებლად ან 

მე-13 განყოფილებაში – მომსახურების 

გამწევ შინამეურნეობებში და ოჯახურ 

საწარმოებში დასაქმება 

ავტომანქანის მართვა 

საქონლის 

გადასაზიდად ან 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით 

მგზავრობისას 

სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

კორესპონდენციის 

მომზადება  

– uber-ის მძღოლი  

1 18 181 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა  

გულისხმობს სამსახურთან დაკავშირებულ 

ნებისმიერ მგზავრობას, რომელიც 

განსხვავდება სახლიდან სამუშაო 

ადგილისკენ და უკან რეგულარული 

გადაადგილებისგან. 

– მგზავრობა, რეგულარული 

გადაადგილება სახლიდან 

სამუშაო ადგილისკენ და 

უკან, ტრანსპორტირება ან 

სამსახურთან 

დაკავშირებული საქონლის 

ან ადამიანების გაყოლა, 

სამუშაო მოვალეობების 

არშესრულების პროცესში.  

– დასაქმების ადგილებს 

შორის მგზავრობა, 

იმისთვის, რომ მიხვიდე 

საველე პროექტის, 

მეთევზეობის, დავალების 

შესრულების, კონფერენციის 

ადგილას ან კლიენტთან 

შესახვედრად 

– 182 რეგულარული 

გადაადგილება 

სახლიდან სამუშაო 

ადგილისკენ და უკან 

– ოფისიდან 

ობიექტზე 

მანქანით მისვლა 

– ოფისიდან 

კლიენტთან 

შესახვედრად 

ავტობუსით 

წასვლა  

– ქარხანაში ფეხით 

მისვლა 

– სამუშაო 

ადგილებს შორის 

ველოსიპედით 

გადაადგილება 

1 18 182 რეგულარული 

გადაადგილება 

გულისხმობს სამსახურში წასვლასთან და 

სამსახურიდან წამოსვლასთან 

– სამსახურში წასვლა და 

სამსახურიდან წამოსვლა  

– ამგვარი 

გადაადგილებიდან 

– ოფისში მანქანით 

მისვლა 
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სახლიდან 

სამუშაო 

ადგილისკენ და 

უკან 

დაკავშირებულ მგზავრობას, იმ დროს 

როდესაც არ ხდება სამსახურებრივი 

დავალებების და მოვალეობების 

შესრულება  

სამუშაო ადგილიდან 

მგზავრობისგან 

განსხვავებული 

მგზავრობა  

– ქარხნიდან 

სახლში ფეხით 

დაბრუნება 

– კომპანიაში 

ავტობუსით 

წასვლა 

– მეზობელ 

სოფელში 

სამუშაოდ ფეხით 

წასვლა  

2   საქონლის 

წარმოება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გულისხმობს საქონლის საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის წარმოების 

აქტივობებს, სადაც შედეგების საბოლოო 

ადგილი არის მწარმოებლის მიერ 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის 

გამოყენება კაპიტალის ფორმირების, ან 

შინამეურნეობის წევრების, ან სხვა 

შინამეურნეობაში მცხოვრები ოჯახის 

წევრების მიერ საბოლოო მოხმარების 

ფორმით. 

– „საქონლის“ წარმოება განისაზღვრება 

2008 წლის ეროვნული ანგარიშების 

სისტემის წარმოების ფარგლებში და 

მოიცავს:  

– (i) სასოფლო-სამეურნეო, მეთევზეობის, 

ნადირობის და შეგროვების პროდუქტიებს 

წარმოება და/ან შესანახად გადამუშავება; 

– (ii) სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა 

და სატყეო მეურნეობის პროდუქტების, 

მათ შორის შეშის და სხვა საწვავის 

წარმოება და/ან შესანახად გადამუშავება; 

– 21 სოფლის მეურნეობა, 

სატყეო მეურნეობა, 

მეთევზეობა და სამთო-

მოპოვებითი მრეწველობა 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 22 საქონლის დამზადება 

და დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 24 წყლის და საწვავის 

მიწოდება საკუთარი 

შინამეურნეობისთვის ან 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 25 საკუთარი 

მოხმარებისთვის საქონლის 

წარმოებასთან  

დაკავშირებული მგზავრობა, 

გადაადგილება, საქონლის 

– 1 დასაქმება და 

დაკავშირებული 

აქტივობები 

– 3 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

ანაზღაურების გარეშე 

გაწეული საოჯახო 

მომსახურება 

– 4 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

ანაზღაურების გარეშე 

გაწეული მოვლის 

მომსახურება  

– 5 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ, 

სტაჟიორად მუშაობა 

და სხვა მუშაობა 

ანაზღაურების გარეშე  

– აქტივობები 

მთლიანად 
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– (iii) ბუნებრივი და სხვა წყაროებიდან 

წყლის მოზიდვა; 

– (iv) შინამეურნეობისთვის განკუთვნილი 

საყოფაცხოვრებო ნივთების (ავეჯი, 

ტექსტილი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, 

კერამიკული ნაწარმი ან სხვა ხანგრძლივი 

მოხმარების საგნები, ნავებისა და 

კანოეების ჩათვლით) წარმოება; 

– (v) საკუთარი საცხოვრისის, სასოფლო-

სამეურნეო შენობების აშენება ან 

სერიოზული შეკეთება და ა.შ. 

– „საკუთარი საბოლოო მოხმარების 

მიზნით“ განმარტებულია როგორც 

წარმოება, როდესაც წარმოებული 

პროდუქციის განსაზღვრული 

დანიშნულება არის მწარმოებლის მიერ 

ძირითადად კაპიტალის ფორმირების, 

შინამეურნეობის წევრების ან სხვა 

შინამეურნეობებში მცხოვრები ოჯახის 

წევრების მიერ საბოლოო მოხმარების 

მიზნით გამოყენება: 

– (i) პროდუქციის განსაზღვრული 

დანიშნულება კონკრეტული წარმოებული 

საქონლის ან გაწეული მომსახურების 

მიმართ (ე.ი. ძირთადად საკუთარი 

საბოლოო მოხმარების მიზნით);  

– (ii) იმ შემთხვევაში, თუ სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობის, მეთევზეობის, 

ნადირობის ან შეგროვების შედეგად 

მიღებული საქონელი ძირითადად 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვისაა 

ან ადამიანების 

ტრანსპორტირება ან მათი 

თანხლება   

დასვენების მიზნით 

(8) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

განკუთვნილი, ნამეტის ნაწილი მაინც 

შეიძლება გაიყიდოს ან გაიცვალოს.  

– შენიშვნა: იგულისხმება, რომ 

აქტივობების ამ განყოფილებებში სამუშაო 

გრაფიკი 1-ელ ძირითად 

განყოფილებასთან შედარებით  

საზოგადოდ უფრო არაფორმალური და 

მოქნილია. ამდენად, ეს ძირითადი 

განყოფილება არ შეიცავს ხანმოკლე 

შესვენებების ან სადილზე შესვენების 

კონკრეტულ ჯგუფებს. სამუშაოდან მსგავს 

შესვენებებთან დაკავშირებული 

აქტივობები დაჯგუფებულია შესაბამის 

ჯგუფებში: მაგალითად, ხემსის მიღება 

კლასიფიცირებულია 921-ში – 

„საკვების/ხემსის მიღება“.  

– გამოყენება: საქონლის წარმოება როგორც 

საკუთარი მოხმარებისთვის, ისე გაყიდვის 

ან გაცვლის მიზნით, კლასიფიცირებულია 

ძირითად განყოფილებაში 1, თუ 

წარმოების ძირითადი მიზანი არის 

გაყიდვა და ძირითად განყოფილებაში 2, 

თუ საქონლის საბოლოო დანიშნულება 

საკუთარი საჭიროებისთვის გამოყენებაა. 

თუ ოჯახურ საწარმოში საქონლის ერთი 

ნაწილის წარმოების საბოლოო მიზანი 

ძირითადად არის გაყიდვა, მეორე ნაწილის 

კი ძირითადად საკუთარი მოხმარება, 

მაშინ გასაყიდი პროდუქტის წარმოება 

კლასიფიცირებული უნდა იყოს ძირითად 

განყოფილებაში 1, „დასაქმება და მასთან 

დაკავშირებული აქტივობები“.  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

2 21  სოფლის 

მეურნეობა, 

მეტყევეობა, 

მეთევზეობა და 

სასარგებლო 

წიაღისეულის 

მოპოვება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გულისხმობს საქონლის წარმოებას 

სოფლის მეურნეობაში, სატყეო 

მეურნეობაში, მეთევზეობასა და სამთო-

მოპოვებით მრეწველობაში საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 211 სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოყვანა და 

ბოსტნის გაშენება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 212 შინაური ცხოველების 

მოშენება და 

მეცხოველეობის 

პროდუქციის წარმოება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 213 ნადირობა, ნადირის 

ჭერა და ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 214 მეტყევეობა და ხე-ტყის 

დამზადება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 215 გარეული პროდუქტის 

მოგროვება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 216 მეთევზეობა საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 217 აკვაკულტურა 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 218 სამთო-მოპოვებითი 

მრეწველობა და კარიერების 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 22 საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 24 წყლის და 

საწვავის მიწოდება 

საკუთარი 

შინამეურნეობისთვის 

ან საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 25 საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

საქონლის 

წარმოებასთან  

დაკავშირებული 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

საქონლის ან 

ადამიანების 

ტრანსპორტირება ან 

მათი თანხლება  

– აქტივობები 

მთლიანად 

დასვენების მიზნით 

(8) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

2 21 211 სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურების 

მოყვანა და 

ბოსტნის 

გაშენება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების წარმოების (გაზრდა და 

მოსავლის აღება) აქტივობებს საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის. ეს ჯგუფი 

ასევე მოიცავს მომსახურების აქტივობებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების მოყვანასთან, 

როგორიცაა სოფლის მეურნეობის 

დამხმარე მომსახურება და მოსავლის 

აღების შემდგომი აქტივობები, როგორიცაა 

მინდვრების მომზადება, ხეების გასხლვა, 

მოსავლის აღება, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მომზადება 

მოხმარებისთვის ან გადამუშავებისთვის 

(მომზადება, დასუფთავება, დახარისხება, 

დეზინფექცია) და ა.შ.  

ითვალისწინებს მეურნეობას, ბაღს, 

ბოსტანს.  

– (ეკონომიკურ აქტივობებთან ერთად 

განხორციელებული აქტივობები ISIC rev. 4 

სექცია A, განყოფილება 01, ჯგუფები 011–

013 და კლასები 0161, 0163 და 0164) 

– მარცვლეულის და სხვა 

სასურსათო კულტურების, 

ბოსტნეულის, ხილის, 

კაკლის, სუნელების, 

ყვავილების, სოკოს და 

კენკრის და სხვა ბაღის 

კულტურების (მათ შორის 

მინდვრის, ბაღის, ბოსტნის) 

მოყვანა; გადამუშავება 

შენახვის/მოხმარების 

მიზნით (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– მიწის მომზადება ხვნის, 

ფარცხვის, ბელტების 

დამუშავების, თიბვის და 

დაწვის ჩათვლით 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– თესვა და რგვა 

სანერგეების მომზადების, 

თესვის და გადარგვის 

ჩათვლით (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

— ორგანული სასუქების 

შეგროვება და მომზადება, 

ორგანული/ქიმიური 

სასუქების გადატანა და 

შეტანა (საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მინდვრის/ბაღის მოვლა 

მათ შორის ფარცხვა, 

მორწყვა, გასხლვა 

– მინდვრის მოწყობა 

(მაგალითად, 

სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების დატერასება, 

სადრენაჟე სისტემის 

გაყვანა, ბრინჯის 

მინდვრების 

მომზადება და ა.შ.) 

(128 ან 23) 

– 212 შინაური 

ცხოველების მოშენება 

და მეცხოველეობის 

პროდუქციის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 221 სასურსათო 

პროდუქტების, 

სასმელების და 

თამბაქოს დამზადება 

და გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– აგრონომის 

მომსახურების გაწევა 

(133) 

– ლანდშაფტის 

არქიტექტურის 

მომსახურების გაწევა  

(133) 

– მორწყული 

მინდვრები 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– დაკრეფილი 

ვაშლი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მომზადებული 

მინდვრები 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მოვლილი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურები 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– შეწამლული 

სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურები (მათ 

შორის ჰაერიდან) 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– გასხლული 

ხეხილი და ვენახი 

(საკუთარი 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მოსავლის აღება, მათ 

შორის შეკვრა, ლეწვა და 

მარცვლის გასუფთავება, 

მცენარეული ნარჩენების 

გამოშრობა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)   

– მოსავლის აღების 

შემდგომი აქტივობები მათ 

შორის გაშრობა, თესლის 

შეგროვება, ტომრებში 

ჩადება და შენახვა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– სხვა სასოფლო-სამეურნეო 

მომსახურების აქტივობები 

მათ შორის საირიგაციო 

არხების რუტინული 

შეკეთება, აღებული 

მოსავლის დაცვა, 

ინსტრუმენტების და 

აღჭურვილობის რუტინული 

შეკეთება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– სხვა სპეციფიური 

აქტივობები 

დაკავშირებული სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების 

მოყვანასთან (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– სასოფლო-სამურნეო 

ბაზრობაზე/შოუზე 

დასწრება (811)  

– ხილის და 

ბოსტნეულის შენახვა, 

მათ შორის 

ხელოვნური 

საშუალებებით მათი 

გამოშრობა ბაზარზე 

გატანის მიზნით (127) 

– სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურების 

ბაზრისთვის 

წარმოების 

აქტივობები (121) 

– სოფლის 

მეურნეობის 

პროდუქტების 

ნებისმიერი შემდგომი 

გადამუშავება (127 ან 

22) 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– დარგული 

ბრინჯი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– გამეჩხერებული 

ჭარხალი 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– აღებული 

მოსავალი 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ტაროს/კავას 

მოყვანა (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  
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2 21 212 შინაური 

ცხოველების 

მოშენება და 

მეცხოველეობისპ

როდუქციის 

წარმოება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ძირითადად საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის შინაური 

ცხოველების გამოზრდასთან და 

მეცხოველეობის პროდუქციის 

წარმოებასთან. ეს ჯგუფი ასევე აერთიანებს 

შინაური ცხოველების გამოზრდასთან და 

მეცხოველეობის პროდუქციის 

წარმოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურების აქტივობებს, როგორიცაა 

ცხოველების მოშენების, გამოზრდის და 

პროდუქტიულობის ხელშეწყობა. 

– მეცხოველების პროდუქტები 

განიმარტება, როგორც ცხოველების 

გამოზრდა (სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობა) და მოშენება, გარდა წყლის 

ცხოველებისა, როგორიცაა მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვი და კამეჩი; ცხენების და 

სხვა ცხენისნაირების მოშენება; აქლემების 

და აქლემისებრთა მოშენება; ცხვრების და 

თხების მოშენება; ღორების/ გოჭების 

მოშენება; მეფრინველეობა და ა.შ.  

– (ISIC rev. 4, სექციაში A, განყოფილებაში 

01, ჯგუფში 014 და 017, და კლასში 0162 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

მიხედვით)  

შინაური და ნახევრად 

მოშინაურებული 

ცხოველების 

მოშენება/მოვლა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– გაკრეჭა; ბეწვის წარმოება, 

ქვეწარმავლების და 

ფრინველების ტყავის 

დამუშავება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– ცოცხალი ცხოველების 

პროდუქტების წარმოება, 

როგორიცაა კვერცხი, 

თაფლი (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– შინაური ფრინველების 

ინკუბატორების საქმიანობა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)   

– ცხოველებისთვის საკვების 

შეგროვება; საკვების 

მომზადება; ჭმევა, წყლის 

მიწოდება; საძოვარზე 

საბალახოდ გაშვება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მოვლა, ჩლიქზე ნალის 

მიჭედება, გასუფთავება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– 122 შინაური 

ცხოველების გაზრდა 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 127 პროდუქტის 

დამზადება და 

გადამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 221 პროდუქტის, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი 

საჭიროებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა 

– რძის წარმოება (127 

ან 221) 

– წყლის ცხოველების 

წარმოება (124, 125 ან 

216, 217) 

– მერძეული 

ნახირის 

ტესტირება 

(შერჩევის 

საფუძველზე 

განსაზღვრულია 

წველადობა და 

რძის წარმოების 

სტრუქტურა) 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– მსხვილფეხა 

რქოსანი 

პირუტყვის 

გადაადგილება 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– შინაური 

ფრინველის 

დაკოდვა 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– გალიის 

დასუფთავება 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ძროხის 

ხელოვნური 
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– გალიის და ფარდულის 

გარეცხვა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის); 

– მოწველა და ნედლი რძის 

წარმოება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

–კვერცხის შეგროვება, 

შენახვა და დახარისხება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– გაკრეჭა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის); 

ნაკელის მოგროვება და 

ნაკელის ბრიკეტების 

დამზადება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– სხვა კონკრეტული 

აქტივობები 

დაკავშირებული 

მეცხოველეობასთან, 

ცხოველური პროდუქტის 

წარმოებასთან, 

მეცხოველეობის 

მომსახურებასთან 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

განაყოფიერება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– მოწველილი 

ძროხა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ)  

– გაკრეჭილი 

ცხვარი 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ნაკელის 

მოგროვება და 

ნაკელის 

ბრიკეტების 

დამზადება 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ნაკვები და 

წყალდალეული 

ცხოველები   

2 21 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა 

ცხოველის 

ტყავის წარმოება 

საკუთარი 

გულისხმობს აქტივობებს, რომებლიც 

დაკავშირებულია ნადირობასთან, 

ნადირის ჭერასთან, რომლის მიზანია 

ხორცის, ტყავის, ბეწვის და სხვა 

პროდუქტის მოპოვება ძირითადად 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის  

– ნადირობა და ნადირის 

ჭერა: ორმოს ამოთხრა, მახის 

გაბმა, თვალყური და ა.შ. 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– წყლის ძუძუმწოვარა 

ცხოველების ჭერა, 

გარდა ლომვეშაპის და 

სელაპის, (216) 

– მთლიანად 

რეკრეაციული 

– ნანადირევი ბატი 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– დამუშავებული 

დათვის ტყავის 
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საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში A, განყოფილებაში 

01, ჯგუფში 017 დადგენილი ეკონომიკური 

აქტივობების მიხედვით) 

 

– ფრინველებზე ნადირობა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ცხოველების ჭერა 

(მკვდარი ან ცოცხალი) 

საკვებად, ბეწვის, ტყავის, 

ბეწვეულის წარმოებისთვის 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ნადირობის ან ნადირის 

ჭერის შედეგად 

ქვეწარმავლის, ფრინველის 

ან ცხოველის ტყავის 

წარმოება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– წყლის ძუძუმწოვრების, 

როგორიცაა ლომვეშაპი და 

სელაპი, ჭერა ხმელეთიდან 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– სხვა კონკრეტული 

აქტივობები 

დაკავშირებული 

ნადირობასთან და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოებასთან (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

მიზნებისთვის 

ნადირობა (8) 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

2 21 214 სატყეო 

მეურნეობა და 

ხე-ტყის 

დამზადება 

საკუთარი 

გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია მორების წარმოებასთან 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის. ხე-

ტყის წარმოების გარდა, სატყეო 

მეურნეობისაქტივობები ქმნის პროდუქტს, 

– სატყეო მეურნეობა და სხვა 

მსგავსი აქტივობები: ხე 

ტყის გაზრდა (ტყის და 

დარგვა, გადარგვა, 

გადანერგვა, გამეჩხერება და 

– 123 სატყეო 

მეურნეობა და ხე-ტყის 

დამზადება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– მოჭრილი ხე 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

რომელიც გადის მცირე გადამუშავებას, 

როგორიცაა შეშა, ნახშირი, ხის მულჩა, 

მორი გამოყენებული დაუმუშავებელ 

მდგომარეობაში (მაგალითად, საყრდენი 

ბოძკინტი, ქაღალდის წარმოებაში 

გამოსაყენებელი საბალანსო მერქანი და 

ა.შ.). ეს აქტივობები შეიძება 

განხორციელდეს ბუნებრივ და 

ხელოვნურად გაშენებულ ტყეებში. ეს 

ჯგუფი ასევე მოიცავს მომსახურებას, 

რომელიც უკავშირდება სატყეო 

მეურნეობას და ხე-ტყის დამზადებას.  

 

– (აქტივობები, განხორციელებული ISIC 

rev. 4 სექციაში A, განყოფილებაში 02, 

მეტყევეობა და ხე-ტყის დამზადება, გარდა 

023 არა სატყეო პროდუქტის შეგროვება 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

შესაბამისად). 

ტყის და ტყის ნაკვეთების 

დაცვა), ახალგაზრდა ტყის 

გაზრდა, ტყის ხეების 

საშენების ფუნქციონირება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ხე-ტყის დამზადება: 

მორების წარმოება 

დამამუშავებელი 

მრეწველობისთვის, მორების 

წარმოება გადაუმუშავებელი 

ფორმით ბოძკინტების, 

ღობეების საყრდენების და 

ტექნიკური დანიშნულების 

ჯოხებისთვის, შეშის 

შეგროვება და წარმოება 

ბაზრისთვის, ნახშირის 

წარმოება ტყეში 

(ტრადიციული მეთოდით) 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის). 

– მეტყევეობის დამხმარე 

მომსახურება საქმიანობის 

განხორციელების მიზნით: 

ტყეების ინვენტარიზაცია, 

ტყეების მართვის 

საკითხებზე 

საკონსულტაციო 

მომსახურება, ხე-ტყის 

შეფასება, ტყის ხანძრებთან 

ბრძოლა და მათგან დაცვა, 

ტყის მავნებლებთნა 

– 215 გარეული 

პროდუქტის 

მოგროვება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 241 შეშის და სხვა 

ბუნებრივი 

პროდუქტის 

შეგროვება, რომელიც 

საწვავად გამოიყენება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– საახლაწლო ნაძვის 

ხეების გაზრდა (121) 

– ხის საშენები (121) 

– სოკოს ან 

ტრუფელის, კენკრის 

ან თხილის მოყვანა 

(121)  

– მოსაჭრელი 

ხეების 

ადგილმდებარეობ

ის განსაზღვრა 

(ანაზღაურების ან 

მოგების 

სანაცვლოდ) 

– ტყის მასივების 

აღდგენა, ტყის 

ხეების გაზრდა, 

ხის ტყეების 

ხელახლა დარგვა 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ბრძოლა, გადაუმუშავებელი 

სატყეო მასალის 

ტრანსპორტირება ტყეში 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის). 

2 21 215 ველური 

პროდუქტის 

მოგროვება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გულისხმობს ხილის, გარეული ხილის, 

გარეული სოკოს და კენკრის, სამკურნალო 

და სხვა მცენარეების მოგროვებას; 

ფოთლების, ბამბუკის და ა.შ. შეგროვებას 

ძირითადად საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

 

– (აქტივობები, განხორციელებული ISIC 

rev. 4 სექციაში A, განყოფილებაში 02, 

მეტყევეობა და ხე-ტყის დამზადება, 023 

ტყის არა ხე-ტყის პროდუქტის შეგროვება 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

შესაბამისად). 

– ტყეში ველურად 

გაზრდილი არა ხე-ტყის 

პროდუქტების და სხვა 

მცენარეების მოგროვება: 

სოკოს, ტრუფელის, კენკრის, 

თხილის, ბალატას და 

კაუჩუკისმაგვარი სხვა 

ფისების, კორპის, 

ბუნებრივი ლაკის და 

რეზინების, ბალზამების, 

მცენარეული ბოჭკოს, ზღვის 

ბალახის, რკოს, ცხენის 

წაბლის, ხავსების და 

სირსველების და ა.შ. 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– სამკურნალო და სხვა სახის 

მცენარეების შეგროვება 

პროფესიული 

წარმოებისთვის, მათ შორის: 

კანაფის, ბეტელის კაკალი, 

ბამბუკი, ფოთლები და ა.შ. 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– გარეული ხილის, კენკრის 

და სხვა 

არაკულტივირებული 

– 123 სატყეო 

მეურნეობა და ხე-ტყის 

დამზადება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 214 სატყეო 

მეურნეობა და ხე-ტყის 

დამზადება, საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 241 შეშის და სხვა 

ბუნებრივი 

პროდუქტის 

შეგროვება, რომელიც 

საწვავად გამოიყენება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– ტორფის მოჭრა (126 

ან 218) 

– სოკოს და კენკრის 

მოყვანა (121 ან 211) 

– კენკრის 

მოგროვება სახლში 

ნამცხვრის 

დასამზადებლად 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ფოთლების და 

ბოსტნეულის 

მოგროვება 

საკუთარი 

მიზნებისთვის 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

კულტურების და სხვა 

საკვები პროდუქტების 

მოგროვება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

2 21 216 თევზჭერა, 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს აქტივობებს, რომლის 

ძირითადი მიზანი საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებაა და მოიცავს ისეთ აქტივობებს, 

როგორიცაა სარეწაო თევზჭერა ანუ ძებნის 

და მოპოვების აქტივობებს, რომელთა 

მიზანია წყალში ბუნებრივ პირობებში 

მცხოვრები გარეული ორგანიზმების 

ამოღება (ძირითადად თევზი, მოლუსკები 

და კიბოსნაირები), წყალმცენრეების 

ჩათვლით, ღია ზღვიდან, სანაპირო და 

შიგა წყლებიდან ადამიანის მიერ საკვებად 

მოხმარების და სხვა მიზნებისთვის ხელით 

ან უფრო ხშირად სხვადასხვა ტიპის 

სათევზაო აღჭურვილობით, როგორიცაა 

ბადეები, ტრალები და თევზსაჭერი 

კალათები. მსგავსი აქტივობები შეიძლება 

ჩატარდეს მოქცევის ზონაში (მაგალითად, 

მოლუსკების შეგროვება, როგორიცაა 

მიდიები და ხამანწკები) ან ნაპირიდან 

ბადეების განთავსებით, ან საკუთარი 

წარმოებისნავებიდან ან სერიული 

წარმოების მცირე ზომის ხომალდების 

გამოყენებით სანაპირო ან ნაპირიდან 

დაშორებულ წყლებში.  

 

– (აქტივობები, განხორციელებული ISIC 

rev. 4 სექციაში A, განყოფილებაში 03, 

– ზღვაში და მტკნარ 

წყლებში თევზჭერა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– თევზის, წყლის სხვა 

ცოცხალი ორგანიზმების და 

პროდუქტების დაჭერა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ზღვის მასალების 

შეგროვება, როგორიცაა 

ბუნებრივი მარგალიტი, 

ღრუბელი, მარჯანი, 

წყალმცენარეები, ნიჟარები  

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

 

– თევზსაჭერი ნავების და 

აღჭურვილობის, 

ხელსაწყოების, ბადეების 

შეკეთება, მოვლა და 

ტექნიკური მომსახურება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– თევზჭერასთან 

დაკავშირებული სხვა 

კონკრეტული აქტივობები 

– 122 შინაური 

ცხოველების 

გამოზრდა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 124 თევზჭერა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 125 აკვაკულტურა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 127 საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 217 აკვაკულტურა 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 221 სასურსათო 

პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს 

– თევზჭერა 

ოკეანესა და 

სანაპირო წყლებში 

თევზაობა 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– შეგროვებული 

კიბოსნაირები და 

მოლუსკები 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– შეგროვებული 

ზღვის ცხოველებს: 

კუ, ასციდიები, 

გარსიანები, ზღვის 

ზღარბები და ა.შ. 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ჯგუფში 031 თევზჭერა, დადგენილი 

ეკონომიკური აქტივობების შესაბამისად). 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

 

– წყლის 

ძუძუმწოვრების ჭერა, 

გარდა ვეშაპებისა 

მაგალითად, 

ლომვეშაპების, 

სელაპების (122 ან 213) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება მცურავ 

ქარხნებში ან 

სახმელეთო ქარხნებში 

(127) 

– გემებისა და ნავების 

აგება და შეკეთება (127 

ან 22) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება (127 ან 

227) 

– თევზჭერა 

მთლიანად 

რეკრეაციული 

მიზნებისთვის (8)  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

2 21 217 აკვაკულტურა, 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

მოიცავს ძირითადად საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის წყლის ორგანიზმების 

(თევზი, მოლუსკები, კიბოსნაირები, 

წყალმცენარეები, ნიანგები, ალიგატორები 

და ამფიბიები) კულტივირებას ან 

მოშენებას (შეგროვების ჩათვლით) იმ 

მეთოდების გამოყენებით, რომელთა 

მიზანია შესაბამისი ორგანიზმების 

აღწარმოების გაზრდა გარემოს ბუნებრივ 

შესაძლებლობთან შედარებით 

(მაგალითად, თევზის ჯოგის 

რეგულარული შევსება, კვება და 

მტაცებლებისგან დაცვა). 

კულტივირება/მოშენება გულისხმობს 

ზემოთ ხსენებული ორგანიზმების 

ლიფსიტის და/ან მოზრდილი 

ინდივიდების სასაქონლო ზომამდე 

გამოზრდას დახშულ გარემოში. 

 

 – აკვაკულტურა ან აკვაფერმერობა  

 

– (აქტივობები, განხორციელებული ISIC 

rev. 4 სექციაში A, განყოფილებაში 03, 

ჯგუფში 032 აკვაკულტურა, აღწერილი 

ეკონომიკური აქტივობების შესაბამისად).  

– თევზის მოშენება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ზღვის აკვაკულტურა და 

მტკნარი წყლის 

აკვაკულტურა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– თევზის/აკვაკულტურების 

მოშენება: კვება, გამოზრდა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– სათევზაო ნავების და 

აღჭურვილობის, 

ხელსაწყოების, ბადეების 

შეკეთება, მოვლა და 

ტექნიკური მომსახურება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– სხვა კონკრეტული 

აქტივობები 

დაკავშირებული 

თევზის/აკვაკულტურების 

მოშენებასთან (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– 122 შინაური 

ცხოველების 

გამოზრდა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 124 თევზჭერა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 125 აკვაკულტურა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 127 საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 217 აკვაკულტურა 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 221 სასურსათო 

პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– შემოწმებული 

თევზსაშენი 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისათვის) 

– ზღვის ჭიების 

ფერმა (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ფერმაში 

ბაყაყების მოშენება 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

 

– წყლის 

ძუძუმწოვრების ჭერა, 

გარდა ვეშაპებისა 

მაგალითად, 

ლომვეშაპების, 

სელაპების (122 ან 213) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება მცურავ 

ქარხნებში ან 

სახმელეთო ქარხნებში 

(127) 

– გემებისა და ნავების 

აგება და შეკეთება (127 

ან 22) 

– თევზის, 

კიბოსნაირების და 

მოლუსკების 

გადამუშავება (127 ან 

227) 

– თევზჭერა 

მთლიანად 

რეკრეაციული 

მიზნებისთვის (8)  

2 21 218 სამთო-

მოპოვებითი 

მრეწველობა და 

კარიერების 

დამუშავება, 

საკუთარი 

გულისხმობს ყველა აქტივობას, რომლის 

საბოლოო მიზანი საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებაა და რომელიც მოიცავს 

ბუნებრივად, ძირითადად მყარი ფორმით 

ხელმისაწვდომი მინერალების მოპოვებას 

(ქვანახშირი, მადნები და ქანები). ამ 

– მარილის 

მოპოვება/ამოღება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– 126 სამთო-

მოპოვებითი 

მრეწველობა და 

კარიერების 

დამუშავება, 

– შეგროვებული 

გადაუმუშავებელი 

მარილის 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 



60 
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საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

ჯგუფში შედის ასევე დამატებითი 

აქტივობები, რომლის მიზანია 

ნედლეულის მოხმარებისთვის ან 

შენახვისთვის მომზადება, მაგალითად, 

დამსხვრევა, დაფქვა, გასუფთავება, 

გაშრობა, დახარისხება, მადნის 

კონცენტრატის დამზადება და მყარი 

საწვავის დამზადება.  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში B სამთო-

მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების 

დამუშავება, აღწერილი ეკონომიკური 

აქტივობების შესაბამისად)  

– ქვის ფილების მოპოვება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ქვანახშირის მოპოვება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ქვების დამტვრევა და 

დამსხვრევა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– თიხის, ხრეშის და ქვიშის 

ამოღება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– ტორფის მოპოვება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– სამთო-მოპოვებითი 

მრეწველობის და 

კარიერების დამუშავების 

სხვა აქტივობები (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– კარიერიდან 

მოპოვებული 

ქანები (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– მოპოვებული 

ტორფი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

2 22  საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გულისხმობს პროდუქტების/საქონლის 

წარმოებას ძირითადად საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 221 სასურსათო 

პროდუქტების, სასმელის და 

თამბაქოს დამზადება და 

გადამუშავება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 222 ტექსტილის, 

ტანსაცმლის, ტყავის და 

მსგავსი საქონლის 

დამზადება და დამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 21 სოფლის 

მეურნეობა, სატყეო 

მეურნეობა, სამთო-

მოპოვებითი 

მრეწველობა და 

კარიერების 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საჭიროებისთვის  
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– 223 მერქნის და ქერქის 

ნაწარმის წარმოება და 

დამუშავება, საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 224 აგურის, ბეტონის 

ფილების, ღრუ ბლოკის, 

ფილების დამზადება და 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 225 მცენარეული და 

სამედიცინო პრეპარატების 

დამზადება და 

გადამუშავება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 226 ლითონის და 

ლითონის პროდუქციის 

დამზადება და დამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 227 სხვა მასალებისგან 

პროდუქტების დამზადება 

და დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– 229 მასალების შეძენა და 

პროდუქტის განადგურება, 

ასევე სხვა აქტივობები, 

დაკავშირებული საქონლის 

წარმოებასთან ან 

დამუშავებასთან საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

– 24 წყლის და 

საწვავის მიწოდება 

საკუთარი 

შინამეურნეობისათვის 

ან საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 25 

საკუთარიმოხმარების

თვის საქონლის 

წარმოებასთან  

დაკავშირებული 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

საქონლის ან 

ადამიანების 

ტრანსპორტირება ან 

მათი თანხლება 

2 22 221 სასურსათო 

პროდუქტების, 

გულისხმობს საკვები პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს პროდუქტების 

– ხორცის და 

ხორცპროდუქტების 

– საკვები 

პროდუქტების, 

გამომცხვარი 

ნამცხვარი 
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სასმელის და 

თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

წარმოებასთან დაკავშირებულ ყველა 

აქტივობას გამიზნულს ძირითადად 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის. 

– საკვები პროდუქტების წარმოება 

გულისხმობს ხორცის, თევზის, 

კიბოსნაირების და მოლუსკების, ხილის 

და ბოსტნეულის გადამუშავებას და 

დაკონსერვებას; მცენარეული და 

ცხოველური ცხიმების, რძის 

პროდუქტების, ფქვილის და 

მარცვლეულის პროდუქტების, სახამებლის 

და სახამებლის პროდუქტების, 

გამომცხვარი პროდუქტების, შაქრის, 

კაკაოს, შოკოლადის და შაქრის 

საკონდიტრო პროდუქტების, მაკარონის, 

ატრიის, ქუსქუსის და მსგავსი 

ფქვილოვანი პროდუქტების, მზა კერძების 

და საკვების წარმოებას; ცხოველის მზა 

საკვების წარმოებას.  

– სასმელების წარმოება მოიცავს, 

ალკოჰოლის გამოხდას და შერევას; 

ღვინის, ალაოს ლიქიორიებს და ალაოს; 

უალკოჰოლო სასმელების, მინერალური 

წყლის წარმოებას და სხვა ჩამოსხმული 

წყლების წარმოებას.  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებებში 

10, 11 და 12 აღწერილი ეკონომიკური 

აქტივობების შესაბამისად) 

წარმოება, გადამუშავება: 

ცხოველის დაკვლა, 

გამოშიგვნა, დამუშავება, 

შებოლვა, გამოშრობა, 

დამარილება, შენახვა და ა.შ. 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– რძის პროდუქტების 

დამზადება: რძის 

გადამუშავება, კარაქის, 

ერბოს, ყველის, ხაჭოს, 

შრატის, ნაღების და ა.შ. 

წარმოება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– თევზის და თევზის 

პროდუქტების 

გადამუშავება და 

დაკონსერვება: გამოშრობა, 

შებოლვა, დამარილება, 

მარილწყალში ჩადება და 

ა.შ.; თევზისგან საკვების 

დამზადება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– ხილის და ბოსტნეულის 

დამუშავება და 

გადამუშავება და 

დაკონსერვება: დამწნილება, 

დამარილება, გამოშრობა, 

შეწვა, დაფქვა, ზეთის 

გამოწურვა/წარმოება, 

მურაბისა და ჯემის 

დამზადება; დაკონსერვება 

სასმელის და თამბაქოს 

ბაზრისთვის 

დამზადება, 

გადამუშავება (127) 

– ნედლი რძის 

წარმოება (123 ან 212) 

– საკვების მომზადება 

დაუყოვნებლივ 

მოხმარებისთვის (31) 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მომზადებული 

მურაბა (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– გამომშრალი 

თამბაქო 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მომზადებული 

მწნილი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– გამოყვანილი 

თევზი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

და ჩამოსხმა და მათთან 

დაკავშირებული ყველა 

აქტივობა, მაგალითად, 

კენკრის გასუფთავება, 

მურაბის ან წვენის მოხარშვა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– მარცვლეულის 

დამუშავება: გამომარცვლა, 

გამოშრობა, ლეწვა, გაცრა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ფქვილის დამზადება, 

ფქვილის და მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი 

და სახამებლის 

პროდუქტები, მზა საკვები 

ცხოველებისთვის 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– ლუდის მოხარშვა და სხვა 

სასმელების, ღვინის და 

სპირტიანი სასმელების 

დამზადება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– პურის, ბრინჯის 

მაჭკატების, საკონდიტრო 

ნაწარმის, ღვეზელების, 

ნამცხვრების, ტორტების და 

მშრალი ნამცხვრების 

გამოცხობა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– ატრიის, მაკარონის და 

მსგავსი პროდუქტების 

წარმოება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– კანფეტის, ტკბილი წვენის, 

კარამელის, შოკოლადის და 

სხვა შაქრიანი ტკბილეულის 

დამზადება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– მარცვლეულის, 

თხილეულის მოხალვა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ყავის მარცვლების 

მოხალვა, დაფქვა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– საკვების პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს 

წარმოებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

2 22 222 ტექსტილის, 

ტანსაცმლის, 

ტყავის და 

მსგავსი 

პროდუქტების 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს ტექსტილის, ტანსაცმლის, 

ტყავის და მსგავსი ნაწარმის და 

ხელნაკეთი ნივთების ძირითადად 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის 

წარმოებას  

 

– ტექსტილის წარმოება გულისხმობს 

ქსოვილის მომზადებას და დართვას, 

ქსოვას და გამოყვანას; ნაქსოვი და ნაქარგი 

ტექსტილის დართვა, ქსოვა 

და გამოყვანა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– ქსოვილისგან ნივთების 

დამზადება, როგორიცაა 

ლოგინის თეთრეული, 

გადასაფარებლები, 

ხალიჩები, ბალიშები, 

მტვრის საწმენდი ტილოები, 

ხალიჩების და ფარდაგების 

– ტექსტილის, 

ტანსაცმლის, ტყავის 

და მსგავსი ნაწარმის 

და ხელნაკეთი 

ნივთების ბაზრისთვის 

წარმოება (127) 

– ჩემი ქმრისთვის 

შეკერილი 

კოსტუმი 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– მოქსოვილი 

სვიტრი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ქსოვილების, ტექსტილისგან 

დამზადებული მზა ნივთების წარმოებას  

– ტანსაცმლის წარმოება გულისხმობს 

ტანსაცმლის წარმოებას, მათ შორის 

ბეწვეულის და ბეწვის ნივთებისა; ნაქსოვი 

და ნაქარგი ნაწარმი  

– ტყავის და მსგავსი პროდუქტების 

წარმოება გულისხმობს ტყავის თრიმლვას 

და გამოქნას; ჩემოდნების, ხელჩანთების, 

ცხენის აღკაზმულობის, ეკიპირების 

დამზადებას; ბეწვის გამოქნას და ღებვას 

და ფეხსაცმლის წარმოებას  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებებში 

13, 14 და 15 დადგენილი ეკონომიკური 

აქტივობების მიხედვით) 

დამზადება ქსოვით, 

ფოჩებით, დაწვნით და ა.შ. 

ნაქსოვი და ნაქარგი 

ნივთები; ნაქარგი ნივთები 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ტანსაცმლის დამზადება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ტყავის დამარილება და 

წარმოება, ტყავის თრიმლვა 

და გამოქნა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– ფეხსაცმლის, ჩანთების, 

ჩემოდნების დამზადება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ტექსტილის, ტანსაცმლის, 

ტყავის და მსგავსი 

პროდუქტების 

წარმოებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

კონკრეტული აქტივობები 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ჯუთის 

ბოჭკოსგან 

დამზადებული 

ხალიჩა (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

2 22 223 მერქნის და 

ქერქის წარმოება 

და დამუშავება, 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს მერქნის და ქერქის ნაწარმის 

დამზადებას და დამუშავებას ძირითადად 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის.  

 

– ეს ჯგუფი მოიცავს სა ხერხ და სარანდ 

წარმოებას; მერქნის, კორპის, ჩალის და 

საწნელი მასალების პროდუქტების 

– მერქნის ნაწარმის 

დამზადება ავეჯის, 

ინვენტარის ან 

საყოფაცხოვრებო ნივთების, 

ორნამენტების ჩათვლითა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მერქნის და ქერქის 

პროდუქტების და 

ნამუშევრების 

დამზადება, 

დამუშავება 

ბაზრისთვის (127) 

– მაგიდისთვის 

ხის მოჭრა 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ჩარჩოს გამოთლა 

(საკუთარი 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

წარმოებას; ასევე შპონის და ხის პანელების 

წარმოებას; სამშენებლო სადურგლო 

მასალის წარმოებას; ხის კონტეინერების 

წარმოებას; ხის სხვა პროდუქტების 

წარმოებას; კორპის, ჩალის და საწნეული 

მასალის დამზადებას; ავეჯის წარმოებას.  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებებში 

16 და 31 დადგენილი ეკონომიკური 

აქტივობების მიხედვით) 

– მერქნის დაჭრა, ამოკვეთა, 

გახეხვა, გაპრიალება, 

შეღებვა, აწყობა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– ხე-ტყის დამზადება 

და ნედლი მერქნის 

წარმოება (122 ან 214) 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– მცირე ზომის 

ავეჯის დამზადება 

საკუთარი 

მოხმარებისთვის  

2 22 224 აგურის, ბეტონის 

ფილების, ღრუ 

ბლოკის, 

კრამიტის 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს აგურის, ბეტონის ფილების, 

ღრუ ბლოკების, ფილების სხვა 

არალითოური პროდუქტების დამზადებას 

ძირითადად საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებაში 

23 დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

მიხედვით, გარდა ISIC 231)  

– აგურის, ბეტონის 

ფილების, ღრუ ბლოკების 

და სხვა არალითონის 

პროდუქტების დამზადება 

საკუთარი საჭიროებისთვის  

– აგურის, ბეტონის 

ფილების, ღრუ 

ბლოკების და ა.შ. 

დამზადება, 

დამუშავება 

ბაზრისთვის (127)  

– 128 სამშენებლო 

საქმიანობა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– ჩემი 

სახლისთვის 

წარმოებული 

აგური (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

2 22 225 მცენარეული და 

სამედიცინო 

პრეპარატების 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს მცენარეული და სამედიცინო 

პრეპარატების დამზადებას და 

გადამუშავებას ძირითადად საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის.  

– ეს ჯგუფი ასევე ვრცელდება 

ფარმაცევტული, სამედიცინო ქიმიური და 

ბოტანიკური პროდუქტების დამზადებაზე  

 

– მცენარეული და 

სამედიცინო პრეპარატების 

დამზადება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის  

– მცენარეული და 

სამედიცინო 

პრეპარატების 

დამზადება, 

გადამუშავება 

ბაზრისთვის (127)  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო 

– ჰომეოპათიური 

წამლების 

დამზადება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– აიუვერდის 

(ტრადიციული) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებაში 

21 დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

მიხედვით)  

მზრუნველობით 

უზრუნველყოფა  

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო 

მზრუნველობით 

დახმარება  

– 932 საკუთარი თავის 

ჯანმრთელობაზე/სამე

დიცინო 

მეთვალყურეობაზე 

ზრუნვა  

– 942 ჯანდაცვის 

მომსახურების/სამედი

ცინო მზრუნველობის 

მიღება სხვებისგან 

მედიკამენტების 

დამზადება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– მცენარეული 

წამლების 

დამზადება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

2 22 226 ლითონის და 

ლითონის 

პროდუქციის 

დამზადება და 

დამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს ლითონის და ლითონის 

პროდუქტების და ხელსაწყოების 

დამზადებას და დამუშავებას, რომლებიც 

ძირითადად გამოიყენება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის. ლითონის 

დამუშავება გულისხმობს დნობას და 

გადამუშავებას; სასხმელ წარმოებას; 

ჭედვას და მოჭრას; შედუღებას და 

თერმულ ჭრას; მოლარტყვა; ზედაპირის 

დაქუცმაცება და გაპრიალება (წყარო: 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

(ILO) ენციკლოპედია ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების დაცვა სამუშაო ადგილზე, 

ხელმისაწვდომია: 

http://www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-

₾ითონზე მუშაობა, მათ 

შორის: ფანჯრის გისოსების, 

რკინის კარების, მანქანის 

ძარის (საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– შეკეთება, დანადგარების 

მონტაჟი, ავტომანქანები 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– 127 პროდუქტის 

დამზადება და 

დამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– მცირე ზომის 

ლითონის 

ხელსაწყოების 

დამზადება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– საკუთარი 

დანადგარების 

შეკეთება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

12343/metal-processing-and-metal-working-

industry 26 სექტემბერი 2016) 

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებებში 

24, 25, 28, 29, 30, 33 დადგენილი 

ეკონომიკური აქტივობების მიხედვით) 

2 22 227 სხვა მასალების 

გამოყენებით 

პროდუქტების 

დამზადება და 

დამუშავება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს პროდუქტების და საქონლის 

დამზადებას ისეთი მასალების 

გამოყენებით, რომლებიც არ არის სხვაგან 

დაკონკრეტებული ან კლასიფიცირებული, 

და რომელიც ძირითადად გამოიყენება 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის.  

 

– (ISIC rev. 4 სექციაში C, განყოფილებებში 

17, 18, 20, 22, 26, 27 და 32 და ჯგუფი 231 

დადგენილი ეკონომიკური აქტივობების 

მიხედვით) 

– ჭურჭლის, სუფრის 

აქსესუარების, ხელის 

ხელსაწყოების და ლითონის 

სხვა ნაწარმის შექმნა 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– თიხის ჭურჭლის, 

ღუმელის და საცხობის, 

ორნამენტების და ა.შ. შექმნა 

თიხისგან, თაბაშირისგან ან 

ცემენტისგან (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– ქაღალდის წარმოება და 

ქაღალდისგან ნივთების 

დამზადება; ქაღალდის 

ნაკეთობების დამზადება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– საპნის, სუნამოს, სანთლის 

დამზადება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის)  

– 222 ტექსტილის, 

ტანსაცმლის, ტყავის 

და მსგავსი 

პროდუქტების 

დამზადება და 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 223 მერქნის და 

ქერქის პროდუქტების 

წარმოება და 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 227 სხვა 

მასალებისგან 

პროდუქტების 

დამზადება და 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– სხვა მასალების 

გამოყენებით 

ხელნაკეთი ნივთების 

დამზადება, 

დამუშავება (127) 

– შუშის სარკე 

დავამზადე ჩემი 

სააბაზანოსათვის 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– სათამაშო 

ცხოველი გავაკეთე 

ჩემი შვილისთვის 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– სამკაული 

დავამზადე 

ჩემთვის 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის)  

– ღუმელი 

გავაკეთე თიხისგან 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– კალათების, 

მოწნული 

ნაკეთობების და სხვა 

მსგავსი პროდუქტების 

წარმოება (ქსოვა) (223) 

2 22 229 მასალების შეძენა 

და 

პროდუქტების 

მოცილება და 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

საქონლის 

წარმოებასთან ან 

დამუშავებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები   

გულისხმობს ძირითადად საკუთარი 

მოხმარებისთვის პროდუქტის 

დამზადების ან დამუშავებასთან 

დაკავშირებულ სხვა აქტივობებს, 

მასალების შეძენისა და პროდუქტების  

მოცილების ჩათვლითნ  

– რესურსების/მასალების 

შეძენა/მიღება, რომლებიც 

გამოიყენება საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

მოხმარებისთვის საწარმოო 

აქტივობებისთვის  

– საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის საწარმოო 

აქტივობების შედეგის 

მოცილება  

– მოიცავს: ხელნაკეთი 

ნივთების, საკვები 

პროდუქტების და 

დასვენების ან თავისუფალ 

დროს ან ჰობის შედეგად 

წარმოებული სხვა 

პროდუქტების გაყიდვას 

საკუთარ ეზოში ან გარაჟში  

– 37 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული 

– ბაზრისთვის 

პროდუქტის 

წარმოების ან 

მომსახურების გაწევის 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

რესურსების მიღება 

და პროდუქტის 

მოცილება  (129) 

– სააბაზანოს 

სარკის 

დასამზადებლად 

ნაყიდი შუშა 

(საკუთარი 

მოხმარების 

მიზნით)  

– ქსოვილის შეძენა 

საკუთარი 

სახლისთვის 

ფარდების 

შესაკერად  

2 23   სამშენებლო 

აქტივობები 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

იხილეთ ჯგუფი 230    

2 23 230  სამშენებლო 

აქტივობები 

საკუთარი 

გულისხმობს აქტივობებს საკუთარი 

კაპიტალის ფორმირებისთვის, როგორიცაა 

აგურების დადება, შელესვა, შემინვა, 

ნამჯით გადახურვა, მინის დაჭრა, 

– საკუთარი სახლის აგება 

საკუთარი კაპიტალის 

ფორმირებისთვის  

– 128 სამშენებლო 

საქმიანობა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– სახლში 

კედლის/ღობის 

აშენება (საკუთარი 

კაპიტალის 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

სანტექნიკურიდა სადურგლო სამუშაოები, 

ფილების დაგება, ელექტროგაყვანილობის 

გაკეთება, იატაკის მოხვეწა, ხალიჩების 

დაგება, შენობების, გზების, კაშხლების და 

სხვა სტრუქტურების შეკეთება. 

 

– (ეკონომიკურ აქტივობებთან 

მიმართებით განხორციელებული 

აქტივობები, აღწერილი ISIC rev. 4 სექცია F 

მშენებლობა  

– სახლის ძირეული 

შეკეთება, როგორიცაა 

სახლის, გარაჟის, სახურავის 

გადაკეთება და ძირეული 

სარემონტო სამუშაოები 

საკუთარი კაპიტალის 

ფორმირების მიზნით  

– შინაური ცხოველების და 

შინაური ფრინველების 

სადგომების, ბიზნეს 

ადგილების, კედლების, 

ღობეების, ფერმერული 

საქმიანობიდან მიღებული 

პროდუქ ებტის სათავსო 

შენობების, საირიგაციო 

სისტემის აშენება/შეკეთება 

საკუთარი კაპიტალის 

ფორმირებისთვის  

– სხვა კონკრეტული 

აქტივობები, 

დაკავშირებული 

მშენებლობასთან და 

შეკეთებასთან საკუთარი 

კაპიტალის 

ფორმირებისთვის 

– 331 საკუთარი 

საცხოვრებლის 

საკუთარი ხელით 

გაუმჯობესება, მოვლა 

და შეკეთება 

ფორმირების 

მიზნით)  

– საკუთარი 

სახლის/ქოხის 

აშენება (საკუთარი 

კაპიტალის 

ფორმირების 

მიზნით)  

– საკუთარი 

სახლის ძირეული 

შეკეთება 

(საკუთარი 

კაპიტალის 

ფორმირების 

მიზნით)  

2 24  წყლის და 

საწვავის 

მიწოდება 

საკუთარი 

შინამეურნეობის

ათვის ან 

საკუთარი 

გულისხმობს წყლის და საწვავის 

შეგროვებას რომელიც ძირითადად 

საკუთარი მოხმარებისთვის არის 

გამიზნული.  

– 241 შეშის და სხვა 

ბუნებრივი პროდუქტების 

შეგროვება, რომელიც 

საწვავად გამოიყენება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 21 სოფლის 

მეურნეობა, 

მეტყევეობა, 

მეთევზეობა და 

სამთო-მოპოვებითი 

მრეწველობა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 242 ბუნებრივი და სხვა 

წყაროებიდან წყლის 

მოზიდვა საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 22 საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება საკუთარი 

საჭიროებისთვის  

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 25 საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

საქონლის 

წარმოებისთვის 

საქონლის ან 

ადამიანების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

მათი თანხლება   

2 24 241  შეშის და სხვა 

ბუნებრივი 

პროდუქტების 

შეგროვება, 

რომელიც 

საწვავად 

გამოიყენება 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გულისხმობს შეშის, პატარა ტოტების და 

სხვა ბუნებრივი პროდუქტების 

მოგროვებას, რომელიც ძირითადად 

გამოიყენება საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის; 

 – სხვა ბუნებრივი პროდუქტები, რომელიც 

გამოიყენება საწვავად, როგორიცაა ხმელი 

ბალახი, ხმელი ხავსი, ხმელი ნაკელი, 

ქოქოსის ნაჭუჭი და ა.შ.  

– ხმელი ან ჩამოვარდნილი 

ხის ტოტების მოგროვება 

(საკუთარისაბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– 123 მეტყევეობა და 

ხე-ტყის დამზადება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– 214 მეტყევეობა და 

ხე-ტყის დამზადება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– სახლის 

გათბობის მიზნით 

მოგროვებული 

შეშა (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

2 24 242 ბუნებრივი და 

სხვა 

წყაროებიდან 

წყლის მოზიდვა 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

გულისხმობს ძირითადად საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის წყლის 

შეგროვებას, შენახვას, მოვლას და 

განაწილებას. წყალი შეიძლება იყოს 

ნებისმიერი წყაროდან (ბუნებრივი, 

ონკანის, მიწისქვეშა წყაროებიდან და ა.შ.)  

– წყლის შეგროვება 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– წყლის მოვლა, 

დეზინფექცია და 

გასუფთავება (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– წყლის შენახვა (საკუთარი 

საბოლოო მოხმარებისთვის) 

– წყლის განაწილება 

სხვადასხვა მიზნისთვის 

(საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– 325 ღუმელში, 

ბოილერში, ბუხარში 

გათბობისა და ცხელი 

წყლით მომარაგების 

მიზნით 

–სარეცხის 

გასარეცხად 

ნაყიდი წყალი 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– მოტანილი 

წყალი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– მდინარეებიდან, 

ტბებიდან, 

ჭებიდან 

მოგროვებული 

წყალი (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– გასუფთავება 

წყალი 

წყალმომარაგების 

მიზნით 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

– დამუშავებული 

წყლის საწარმოო 

თუ სხვა 

მიზნებისთვის 

(საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– ზღვის ან 

მიწისქვეშა 

გამტკნარებული 

წყალი 

შინამეურნეობისთ

ვის (საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის) 

2 25  საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

საქონლის 

წარმოებისთვის 

საქონლის ან 

ადამიანების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირებ

ა ან მათი 

თანხლება   

იხილეთ ჯგუფი 250    

2 25 250 საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

საქონლის 

წარმოებისთვის 

საქონლის ან 

ადამიანების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირებ

ა ან მათი 

თანხლება   

გულისხმობს საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის საქონლის 

წარმოებისთვის საქონლის ან ადამიანების 

მგზავრობას, გადაადგილებას, 

ტრანსპორტირებას ან მათ თანხლებას   

– ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებების, ხელის და 

სატერფულიანი 

სატრანსპორტო 

საშუალებების, საჭაპანო 

ტრანსპორტის და ა.შ. 

მართვა; ნავებით, მცირე 

ზომის ხომალდებით, 

ბარჟებით და ა.შ. 

ცურვა/ნიჩბოსნობა; 

თვითმფრინავის 

პილოტირება 

– 181 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა  

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა და 

საქონლის ან პირების 

გადაადგილება, 

– ჩემი 

სააბაზანოსთვის 

სარკისთვის შუშის 

მოსატანად ტაქსით 

სარგებლობა 

 – საქონლის 

წარმოების 

ადგილას 

წასასვლელად 

მანქანის ან 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის 

ლოდინი  
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– საქონლის გადატანა და 

დატვირთვა 

– სატრანსპორტო 

საშუალებების, ნავების და 

ა.შ. ტექნიკური მომსახურება 

და შეკეთება 

– მგზავრების, ტვირთის 

ლოდინი 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

– 44 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, საქონლის 

ან პირების გადაზიდვა 

და თანხლება  

– ტყიდან ხე-ტყის 

მოტანა კარის 

საკუთარი ხელით 

გაკეთების მიზნით  

3   შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

გაწეული 

ანაზღაურების 

გარეშე საოჯახო 

საქმიანობა  

გულისხმობს საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის მომსახურების გაწევის 

აქტივობებს (გარდა შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრების ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის მომსახურებას, რომელიც 

დაჯგუფებულია მე-4 განყოფილებაში)  

– „მომსახურების“ მიწოდება სცდება 2008 

წლის ეროვნული ანგარიშების სისტემის 

წარმოების საზღვრებს, მაგრამ რჩება 

წარმოების ზოგად ფარგლებში და მოიცავს: 

– (i) შინამეურნეობის ბიუჯეტის წარმოება 

და მართვა, საქონლის შეძენა და/ან 

ტრანსპორტირება  

– (ii) საჭმლის მომზადება/გამასპინძლება, 

შინამეურნეობის ნარჩენების მოცილება და 

გადამუშავება  

– (iii) საკუთარი საცხოვრისის ან სივრცის, 

ხანგრძლივი მოხმარების საგნების და სხვა 

ნივთების დალაგება, დეკორირება და 

მოვლა და მებაღეობა 

– (iv) შინაური ცხოველების მოვლა  

– 31 საჭმლის და საკვების 

მართვა და მომზადება  

– 32 საკუთარი 

საცხოვრებლის და 

მიმდებარე ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა  

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა და 

შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა  

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის – 36 

შინაური ცხოველების 

მოვლა  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრებისთვის საყიდლებზე 

სიარული  

– 1 დასაქმება და 

დაკავშირებული 

აქტივობები  

– 2 საქონლის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 4 ანაზღაურების 

გარეშე 

მზრუნველობის 

მომსახურება 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

– 5 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ, 

სტაჟიორად მუშაობა 

და სხვა ანაზღაურების 

გარეშე შრომა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– (v) ბავშვის მოვლა და სწავლა, 

მოხუცების, კმაყოფაზე მყოფთა ან 

შინამეურნეობის და ოჯახის წევრების და 

ა.შ. ტრანსპორტირება და მოვლა 

(ძირითადი განყოფილება 4)  

 

– „შინამეურნეობის და ოჯახის წევრები“ 

არის „შინამეურნეობის წევრები და ოჯახის 

დაკავშირებული წევრები, რომლებიც სხვა 

შინამეურნეობებში ცხოვრობენ“, 

რომლებიც სისხლის, შვილად ყავანის ან 

ქორწინების შედეგად არიან 

დანათესავებულები.  

 

შენიშვნა: აქტივობების ამ განყოფილებებში 

იგულისხმება, რომ სამუშაო დროის 

განაწილება არის უფრო არაფორმალური 

და მოქნილი განსხვავებით განყოფილება 

1-სგან. ამრიგად, ეს განყოფილება არ 

მოიცავს სპეციფიურ ჯგუფებს მოკლე 

შესვენების ან ყავის შესვენებისთვის. 

მსგავს შესვენებებთან ასოცირებული 

აქტივობები დაჯგუფებულია შესაბამის 

კლასში; მაგალითად, საკვების/ხემსის 

მიღება დაჯგუფებულია 921-ში 

საკვების/ხემსის მიღება    

– 38 შინამეურნეობის ან 

ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურებასთან 

დაკავშირებული საქონლის 

ან პირების მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება  

– 39 შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურების 

გაწევა 

3 31  საჭმლის და 

საკვების მართვა 

და მომზადება  

გულისხმობს ყველა აქტივობას, რომელიც 

დაკავშირებულია შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის საკვების და 

საჭმლის მართვასთან და მომზადებასთან  

– 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება  

– 312 საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლება  

– 313 

საჭმლის/საკვების/ხემსის 

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– 221 საკვები 

პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მომზადების შემდეგ 

დალაგება 

– 314 საკვები მარაგების 

შენახვა, ორგანიზება, 

დაკონსერვება  

– 319 საჭმლის და საკვების 

მართვასთან და 

მომზადებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 32 საკუთარი 

საცხოვრებლის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა 

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა  

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  

– 38 შინამეურნეობის 

და ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

– 39 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

გაწეული სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 31 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება  

გულისხმობს საჭმლის მომზადებას 

(საკვები/ხემსი) შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის  

– საკვების მომზადება  

– საჭმლის გაცხელება  

– საკვების, ხემსის, სასმელის 

საკუთარი შვილებისთვის 

მომზადება  

– ყავის, ხემსის, 

აპერიტივების, საკვების 

მომზადება  

– ლანჩის მომზადება 

წასაღებად 

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა – 

221 საკვები 

პროდუქტების, 

სასმელის და თამბაქოს 

დამზადება და 

გადამუშავება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 312 საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლება  

– მომზადებული 

სადილი 

– ოჯახური 

ლანჩის მომზადება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 313 

საჭმლის/საკვების/ხემს

ის მომზადების 

შემდეგ დალაგება 

– 314 საკვები 

მარაგების შენახვა, 

ორგანიზება, 

დაკონსერვება 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 31 312 საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლება  

გულისხმობს საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლებას 

– საკვებით გამასპინძლებას – 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება 

– 313 

საჭმლის/საკვების/ხემს

ის მომზადების 

შემდეგ დალაგება 

– 314 საკვები 

მარაგების შენახვა, 

ორგანიზება, 

დაკონსერვება 

– საკუთარ ოჯახს 

საჭმლით 

გავუმასპინძლდი  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 31 313 საჭმლის/საკვები

ს/ხემსის 

მომზადების 

შემდეგ 

დალაგება  

გულისხმობს საკვების მომზადებასთან 

დაკავშირებულ აქტივობებს, როგორიცაა 

გარეცხვა, გაშრობა, ჭურჭლის ალაგება და 

ა.შ.  

– თეფშების გარეცხვა 

– მაგიდის დალაგება  

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება 

– 312 საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლება  

– 314 საკვები 

მარაგების შენახვა, 

ორგანიზება, 

დაკონსერვება 

– 321 შიდა დალაგება – 

511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– ჭურჭლის 

სარეცხი მანქანის 

გავსება და დაცლა 

– საუზმის, 

სადილის, ვახშმის, 

ყავის, ხემსის 

შემდეგ მაგიდის 

ალაგება  

– ჭურჭლის 

გარეცხვა  

– ჭამის შემდეგ 

საკუთარი 

სამზარეულოს 

დალაგება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

3 31 314 საკვები 

მარაგების 

შენახვას, 

ორგანიზებას და 

დაკონსერვებას 

გულისხმობს საკვების მარაგების შენახვას, 

ორგანიზებას და დაკონსერვებას  

– კენკრის გადარჩევა 

დაკონსერვებისთვის  

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო მიმდებარე 

ტერიტორიის  

– 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება 

– 312 საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლება  

– 313 

საჭმლის/საკვების/ხემს

ის მომზადების 

შემდეგ დალაგება 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– საკვების ისევ 

მაცივარში შენახვა 

– 

ხილის/ბოსტნეულ

ის, 

დაკონსერვებული 

პომიდორის 

გასუფთავება 

3 31 319 საჭმლის და 

საკვების 

მართვასთან და 

მომზადებასთან

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები   

გულისხმობს ყველა აქტივობას, რომელიც 

დაკავშირებულია საკვების და საჭმლის 

მართვასთან და მომზადებასთან, რომელიც 

სხვაგან არ არის დაკონკრეტებული ან 

კლასიფიცირებული მათ შორის ღუმელის 

ანთება/ცეცხლის გახურება ან ცეცხლის 

დანთება საჭმლის მოსამზადებლად  

– ცეცხლის დანთება  – 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება  

– 312 საკვებით/ხემსით 

გამასპინძლება  

– 313 

საჭმლის/საკვების/ხემს

ის მომზადების 

შემდეგ დალაგება 

– ცეცხლის 

დანთება 

– ღუმელის ჩართვა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 314 საკვები 

მარაგების შენახვა, 

ორგანიზება და 

დაკონსერვება 

– 325 ღუმელის, 

ბოილერის, ბუხრის 

მოვლა გათბობისა და 

წყალმომარაგებისთვის 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 32  საკუთარი 

საცხოვრებლის 

და მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და 

მოვლა  

გულისხმობს საცხოვრებლის და მისი 

მიმდებარე ტერიტორიის დალაგებას და 

მოვლას  

– 321 შიდა დალაგება  

– 322 გარე დალაგება  

– 323 ნაგვის გადამუშავება 

და მოცილება  

– 324 შიდა და გარე 

მცენარეების, ბუნებრივი 

ტიხრების, ბაღების, მიწის, 

ლანდშაფტის და ა.შ. მოვლა 

– 325 ღუმელის, ბოილერის, 

ბუხრის მოვლა გათბობისა 

და წყალმომარაგებისთვის 

– 329 საცხოვრებლის და 

მისი მიმდებარე 

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა 

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ტერიტორიის დასუფთავება 

და მოვლის სხვა აქტივობები 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

პროდუქტის ან 

პირების მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

– 39 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 32 321 შიდა დალაგება  გულისხმობს საცხოვრისის შიგნით 

დალაგებას და მოვლას  

– ოთახების, სააბაზანოს, 

სამზარეულოს და ა.შ. 

ყოველდღიური დალაგება  

– დაგვა, მტვერსასრუტით 

დალაგება, გარეცხვა, 

გახეხვა, ლოგინების 

გასწორება, გასუფთავება, 

მოგროვება, მტვრის 

გადაწმენდა, ფანჯრების 

გარეცხვა, სახლის დალაგება  

– იატაკის და ავეჯის 

გაპრიალება  

– სეზონური დალაგება  

– რემონტის შემდგომი 

დალაგება  

– სტუმრების 

მოვლამდე/სტუმრების 

წასვლის შემდეგ დალაგება  

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– 322 გარე დალაგება  

– 323 ნაგვის 

გადამუშავება და 

მოცილება 

– 324 შიდა და გარე 

მცენარეების, 

ბუნებრივი ტიხრების, 

ბაღების, მიწის, 

ლანდშაფტის და სხვა 

მოვლა 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– მოპრიალებული 

იატაკი  

– დალაგებული 

საბავშვო ოთახი  

3 32 322 გარე დალაგება  გულისხმობს საცხოვრებლის გარეთ 

ტერიტორიის დალაგებას და მოვლას  

– გარაჟის, ეზოს, აუზის, 

შემოსასვლელის, გაზონის 

და ქვაფენილის, ეზოში 

არსებული დამხმარე 

ნაგებობის და ა.შ. 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა – 

321 შიდა დალაგება – 

323 ნაგვის 

გადამუშავება და 

მოცილება 

– შემოსასვლელის 

დაგვა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ყოველდღიური გარე 

დალაგება  

– ფოთლების მოგროვება, 

გზის საფარის თოვლისგან 

გაწმენდა, კარ-ფანჯრების 

მეორე (ზამთრსთვის) 

ჩარჩოების დაყენება  

– 324 შიდა და გარე 

მცენარეების, 

ბუნებრივი ტიხრების, 

ბაღების, მიწის, 

ლანდშაფტის და სხვა 

მოვლა. 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 32 323  ნაგვის 

გადამუშავება და 

გადაყრა  

გულისხმობს ნაგვის გადაყრას და 

გადამუშავებას 

– ნაგვის დახარისხება 

– ნაგვის გატანა  

– 129 ოჯახურ 

საწარმოებში 

საქონლის 

წარმოებისთვის 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 139 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების 

გაწევსთვის 

დასაქმებასთან 

– ნაგვის 

დახარისხება 

– ქაღალდის, 

ბოთლების., 

კონსერვის 

ქილების და ა.შ. 

განცალკევება  

– ნაგვის, 

ნარჩენების გატანა  

– ნაგვის დიდი 

ოდენობის 

ნაგავსაყრელზე 

მიტანა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 32 324 შიდა და გარე 

მცენარეების, 

ბუნებრივი 

ტიხრების, 

ბაღების, მიწის, 

ლანდშაფტის და 

ა.შ. მოვლა  

გულისხმობს შიდა და გარე მცენარეების 

მოვლას  

– შიდა და გარე მცენარეების 

მოვლა 

– ბაღის მოვლა, გამწვანება, 

გაკრეჭა, ეზოს/გაზონის/ 

მოვლა  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 121 სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურების მოყვანა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 211 სასოფლო-

სამეურნეო 

კულტურების მოყვანა 

და ბოსტნის გაშენება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 322 გარე დალაგება  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

– მორწყული 

ნარგავები  

– გაკრეჭილი 

ბალახი  

– დარგული ხეები 

ჩემს ბაღში; ან 

ცოცხალ ღობეზე  

– ჩრდილის 

შექმნის მიზნით 

სახლის გარეთ 

დარგული ხეები  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 32 325 ღუმელის, 

ბოილერის, 

ბუხრის მოვლა 

გათბობისა და 

წყალმომარაგები

სთვის 

გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია გათბობისა და 

წყალმომარაგებისთვის ღუმელის, 

ბოილერის, ბუხრის მოვლასთან  

– ღუმელის, ბოილერის, 

ბუხრის მოვლა 

გათბობისთვის 

– 136 ფასიანი 

მომსახურების გაწევა 

– 241 შეშის და სხვა 

ბუნებრივი 

პროდუქტის 

შეგროვება, რომელიც 

საწვავად გამოიყენება 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 242 ბუნებრივი და 

სხვა წყაროებიდან 

წყლის მოზიდვა 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– ბოილერი 

შემოწმებულია 

– საუნა 

გაცხელებულია  

– ბოილერი 

ჩართულია 

– გასაცხელებელი 

მასალა 

მომზადებულია 

– აბაზანისათვის 

წყალი 

გაცხელებულია  

– სარდაფში 

ჩასვლა და 

ბოილერში შეშის 

შედება  

3 32 329 საცხოვრისის და 

მისი 

შემოგარენის 

დასუფთავებასა 

გულისხმობს  საცხოვრისის და მისი 

შემოგარენის დასუფთავებასა და 

მოვლასთან დაკავშირებული სხვა 

აქტივობებს, რომელიც არ არის 

– სახლში, აგარაკზე 

სხვადასხვა სახის 

საქმიანობის ორგანიზება  

– ფარდების დაკიდება  

– ღუმელის, 

ბოილერის, ბუხრის 

მოვლა გათბობისა და 

წყალმომარაგებისთვის 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

და მოვლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

კლასიფიცირებული სხვაგან როგორიცაა 

სხვადასხვა სახის საქმიანობა, რომელიც 

სახლში ან საზაფხულო სახლში 

ხორციელდება; მოწესრიგება; გულისხმობს 

საკუთარ ან შინამეურნეობის წევრების 

კუთვნილ ქონებას  

– მგზავრობისთვის ბარგის 

ჩალაგება/ამოლაგება და 

დალაგება  

– საფოსტო ყუთიდან 

ფოსტის ამოღება  

3 33  საკუთარი 

ხელით 

დეკორირება, 

მოვლა და 

შეკეთება  

გულისხმობს საკუთარი სახლის, პირადი 

და შინამეურნეობის ქონების საკუთარი 

ხელით დეკორირება, მოვლა და შეკეთება 

– 331 საკუთარი 

საცხოვრისის საკუთარი 

ხელით გაუმჯობესება, 

მოვლა და შეკეთება  

– 332 პირადი და საოჯახო 

აღჭურვილობის, მათ შორის 

ICT ინსტალაცია, 

მომსახურება და შეკეთება 

– 333 ძრავიანი 

სატრანსპორტო 

საშუალებების მოვლა და 

შეკეთება  

– 339 სხვა აქტივობები 

დაკავშირებული საკუთარი 

ხელით დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთებასთან 

– 136 ანაზღაურებადი 

საოჯახო 

მომსახურების 

უზრუნველყოფა  

– 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  

– 32 საკუთარი 

საცხოვრისის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა 

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

– 39 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 33 331  საკუთარი 

საცხოვრისის 

საკუთარი 

ხელით 

გაუმჯობესება, 

გულისხმობს საკუთარი საცხოვრისის 

საკუთარი ხელით გაუმჯობესებას, მოვლას 

და შეკეთებას 

– შეღებვა, მობათქაშება, 

ჭერის, იატაკის, კედლების, 

სახურავის მცირე შეკეთება; 

შემოსასვლელის გზის 

მოკირწყლვაა, სადურგლო 

სამუშაოები, 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– 128 სამშენებლო 

საქმიანობა 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში  

– მისაღები ოთახის 

კედლების შეღებვა 

– საკუთარი 

სახლის 

დეკორირება 

მხატვრული 



89 
 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მოვლა და 

შეკეთება  

წყალგაყვანილობის და 

კანალიზაციის შეკეთება, 

ელექტროგაყვანილობა  

– 23 სამშენებლო 

აქტივობები საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

საგნების 

დამონტაჟებით 

– ბავშვის 

საძინებლის 

დეკორირება 

– შპალერის აკვრა 

– იატაკის დაფარვა 

მათი შენახვის 

მიზნით  

– კედლებზე 

თიხის დატანა 

მათი მოვლის 

მიზნით  

– შეკეთებული 

ბოილერი, 

საწვავის ავზი და 

ა.შ.  

3 33 332 პირადი 

მოხმარების და 

საყოფაცხოვრებო 

საქონლის, 

საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიის 

(ICT) ჩათვლით, 

ინსტალაცია, 

მომსახურება და 

შეკეთება  

გულისხმობს პირადი და საოჯახო 

საქონლის, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიის (ICT) და მედია 

საშუალებების ჩათვლით, ინსტალაცია, 

მომსახურება და შეკეთება 

– საყოფაცხოვრებო 

აღჭურვილობის და 

ელექტროხელსაწყოების 

აწყობა, 

ელექტროხელსაწყოების, 

ავეჯის ხანგრძლივი 

მოხმარების სხვა საგნების 

გასუფთავება/მომსახურება/შ

ეკეთება  

– კომპიუტერების და სხვა 

დანადგარების გამართვა 

– მედიადანადგარების 

მონტაჟი  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– 333 მანქანების 

მოვლა და შეკეთება  

– 344 ტანსაცმლის და 

ფეხსაცმლის 

შეკეთება/აღდგენა და 

მოვლა; ფეხსაცმლის 

გაწმენდა და 

გაპრიალება 

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული 

– ჩემი მაგიდის 

კომპიუტერი 

გამართულია 

– სარეცხი მანქანა 

დამონტაჟებულია 

– საკუთარი 

ლეპტოპი/ნოუთბუ

კი შეკეთებულია  

– პრინტერი 

დამონტაჟებულია  

– Playstation/Xbox  

დამონტაჟებულია 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 33 333 ძრავიანი 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

შეკეთება  

გულისხმობს აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია საკუთარი 

შინამეურნეობის და ოჯახის წევრებისთვის 

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების 

საკუთარი ხელით ტექნიკურ 

მომსახურებასა და შეკეთებასთან  

– ავტომანქანების, 

მოტოციკლების, 

ველოსიპედების გაწმენდა, 

დაზეთვა, სხვა ტექნიკური 

მომსახურება და შეკეთება 

და ა.შ. 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 227 საქონლის 

დამზადებადა 

დამუშავება სხვა 

მასალების 

გამოყენებით 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– ავტომანქანის 

საბურავებში 

ჰაერის წნევის 

შემოწმება 

(თავად/სახლში) 

– ბალახის 

საკრეჭის 

მომსახურება 

(თავად)  

– ავტომანქანის 

ძრაავში ზეთის და 

ფილტრების 

გამოცვლა  

– გაწყვეტილი 

ვენტილატორის 

ღვედის გამოცვლა  

3 33 339 საკუთარი 

ხელით 

დეკორირებასთა

გულისხმობს საკუთარი ხელით 

დეკორირებასთან, მოვლასთან და 

 – 331 საკუთარი 

საცხოვრისის 

საკუთარი ხელით 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ნ, მოვლასთან და 

შეკეთებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

შეკეთებასთან დაკავშირებულ სხვა 

აქტივობებს 

გაუმჯობესება, მოვლა 

და შეკეთება  

– 332 პირადი 

მოხმარების და 

საყოფაცხოვრებო 

საქონლის, 

საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო 

ტქნოლოგიის (ICT) 

ჩათვლით, 

ინსტალაცია, 

მომსახურება და 

შეკეთება 

3 34  ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის 

მოვლა და 

მომსახურება 

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის 

მოვლას და მომსახურებას  

– 341 ხელით/მანქანით 

რეცხვა 

– 342 სარეცხის გაშრობა; 

გაფენა და ჩამოხსნა  

– 343 გაუთოება/დაკეცვა  

– 344 ტანსაცმლის და 

ფეხსაცმლის 

შეკეთება/აღდგენა და 

მოვლა; ფეხსაცმლის 

გაწმენდა და გაპრიალება 

– 349 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  

– 32 საკუთარი 

საცხოვრისის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა  

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება  

– 39 

შინამეურნეობისთვის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება 

– 51 ანაზღაურების 

გარეშე პირდაპირ 

მოხალისედ მუშაობა 

სხვა 

შინამეურნეობებისთვი

ს 

3 34 341 ხელით/მანქანით 

რეცხვა  

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების ტექსტილის და ტანსაცმლის   

გაწმენდასთან დაკავშირებულ აქტივობებს  

– ხელით რეცხვა, სარეცხის 

მანქანაში სარეცხის შეწყობა 

და გამოღება, სარეცხის 

დახარისხება  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– ხელით რეცხვა, 

ჩალბობა, გავლება 

– სარეცხის 

დახარისხება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 342 სარეცხის 

გაშრობა, გაფენა და 

ჩამოხსნა  

– 343 

გაუთოება/დაკეცვა 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს  

 

სარეცხი მანქანის 

მუშაობის დრო არ 

ჩაითვლება. მოპასუხემ 

უნდა ჩამოთვალოს 

მანქანის მუშაობის 

დროს 

განხორციელებული 

აქტივობები  

3 34 342 სარეცხის 

გაშრობა, გაფენა 

და ჩამოხსნა  

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების ტანსაცმლის და ტექსტილის 

გაშრობას  

– სარეცხის გაფენა  

– გაშრობა/დატრიალება  

– სარეცხის ჩამოხსნას 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 341 ხელით/მანქანით 

რეცხვა  

– 343 

გაუთოება/დაკეცვა 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

– სარეცხის გაფენა 

– საშრობში 

ტანსაცმლის 

შეწყობა 

– საშრობის გავსება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს.  

 

საშრობის მუშაობის 

დრო არ ჩაითვლება. 

მოპასუხემ უნდა 

ჩამოთვალოს 

საშრობის მუშაობის 

განხორციელებული 

აქტივობები  

3 34 343 დაუთოება/დაკე

ცვა  

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების ტექსტილის და ტანსაცმლის 

გაუთოებას და დაკეცვას  

– გაუთოება 

– გაუთოებასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები 

– დაკეცვა და შენახვა  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 341 ხელით/მანქანით 

რეცხვა  

– 342 სარეცხის 

გაშრობა, გაფენა და 

ჩამოხსნა  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

– 

უჯრაში/საკუჭნაოშ

ი სარეცხის 

მოთავსება 

– ტანსაცმლის 

დახარისხება/ 

დაკეცვა 

– გაუთოებული 

პერანგი 

– ზეწრების 

დაკეცვა და 

კარადაში შეწყობა  

– საშრობის 

გათავისუფლება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 34 344 ტანსაცმლის და 

ფეხსაცმლის 

შეკეთება/აღდგენ

ა და მოვლა; 

ფეხსაცმლის 

გაწმენდა და 

გაპრიალება  

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის 

მოვლას, შეკეთებას და ზრუნვას  

– ტანსაცმლის და 

ფეხსაცმლის დაკემსვა, 

აღდგენა 

– სხვა ტექსტილის, 

როგორიცაა ლოგინის 

თეთრეული, მაგიდის 

გადასაფარებელი, ფარდები 

და ა.შ. დაკემსვა და აღდგენა  

– ფეხსაცმლის გაპრიალება  

– 127 საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 22 საქონლის 

დამზადება და 

დამუშავება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– ტანსაცმლის 

შეკეთება 

– ფეხსაცმლის 

აღდგენა და 

გაპრიალება 

– სეზონური 

ტანსაცმლის 

შენახვა 

– ტექსტილზე 

ზრუნვა 

– ტანსაცმლის 

გადაკეთება (მათ 

შორის გაუთოება, 

ტანსაცმლის 

შეღებვა)  

– ელვის გამოცვლა 

– მაღალყელიანი 

ფეხსაცმელების 

გასუფთავება  

3 34 349 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის 

მოვლასთან 

დაკავშირებული

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სხვა აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლასთან, და რომელიც არ 

არის სხვაგან კლასიფიცირებული  

 – 341 ხელით/მანქანით 

რეცხვა  

– 342 სარეცხის 

გაშრობა; გაფენა და 

ჩამოხსნა  

– 343 

დაუთოება/დაკეცვა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 344 ტანსაცმლის და 

ფეხსაცმლის 

შეკეთება/აღდგენა და 

მოვლა; ფეხსაცმლის 

გაწმენდა და 

გაპრიალება 

3 35  შინამეურნეობის 

მართვა 

საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

გულისხმობს შინამეურნეობის მართვას. 

აქტივობების შეიძლება განხორციელდეს 

სახლიდან ან მის გარეთ  

– 351 კომუნალური 

გადასახადების გადახდა  

– 352 შინამეურნეობაში 

მოვალეობების და 

აქტივობების ბიუჯეტირება, 

დაგეგმვა, ორგანიზება 

– 359 შინამეურნეობის 

მართვასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  

– 32 საკუთარი 

საცხოვრისის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა  

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა 

და მომსახურება 

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  

– 38 შინამეურნეობის 

და ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

– 39 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 35 351 კომუნალური 

გადასახადების 

გადახდა  

საკუთარი კომუნალური ხარჯების 

დაფარვაში დახარჯული დრო  

– ბინის ქირის, კომუნალური 

მომსახურების, საკაბელო 

ტელევიზიის, ინტერნეტის 

და ა.შ. გადახდა 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 372 მომსახურებით 

სარგებლობის ან 

მსგავსი აქტივობების 

შეძენა 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

– ინტერნეტის 

საფასურის 

ონლაინ გადახდა 

– 

ელექტროენერგიის 

საფასურის 

გადახდა  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– საწვავის/გაზის 

საფასურის 

გადახდა  

3 35 352 შინამეურნეობაშ

ი მოვალეობების 

და აქტივობების 

ბიუჯეტირება, 

დაგეგმვა, 

ორგანიზება  

გულისხმობს ბიუჯეტირებას, დაგეგმვას, 

მოვალეობების ორგანიზებას ან 

შინამეურნეობის აქტივობებს  

– თვიური ბიუჯეტის 

დაგეგმვა 

– შვებულებების დაგეგმვა 

– ყოველდღიური ოჯახური 

სამუშაოს დაგეგმვა  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 351 კომუნალური 

გადასახადების 

გადახდა  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს  

– საოჯახო 

მოგზაურობის 

დაგეგმვა  

– საოჯახო 

ხარჯებისთვის 

სესხის აღება 

–ვალის 

ორგანიზებულად 

დაფარვა  

3 35 359 შინამეურნეობის 

მართვასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სხვა აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია შინამეურნეობის 

მართვასთან და რომელიც არ არის სხვაგან 

კლასიფიცირებული 

– ახალ საცხოვრებელ 

ადგილას გადასვლა, 

როდესაც კონკრეტული 

აქტივობები არ არის 

ნახსენები  

– შინამეურნეობის ქონების 

გაყიდვა, მოცილება, 

ავტომანქანის ჩათვლით  

– 129 ოჯახურ 

საწარმოებში 

საქონლის 

საწარმოებლად 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– შეცვლილი ავეჯი 

ბინაში 

– მანქანის გარაჟში 

დაყენება 

– საცხოვრებლად 

ახალ ადგილას 

გადასვლა 

– 

ჩალაგება/ამოლაგე

ბა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 139 

შინამეურნეობებში ან 

ოჯახურ საწარმოებში 

მომსახურების 

გაწევაში 

დასაქმებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 351 კომუნალური 

გადასახადების 

გადახდა  

– 352 

შინამეურნეობაში 

მოვალეობების და 

აქტივობების 

ბიუჯეტირება, 

დაგეგმვა, ორგანიზება  

– 371 საქონლის 

საყიდლად სიარული 

ან მასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 372 მომსახურებით 

სარგებლობის ან 

მსგავსი აქტივობების 

შეძენა 

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

– მანქანის გაყიდვა 

– მანქანის 

გასაყიდად 

განცხადების 

განთავსების 

საფასურის 

გადახდა შეძენა 

– მსხვილი 

საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკის და 

უძრავი 

ინვენტარის 

გაყიდვა  

– სარეცხი 

მანქანების, 

მიკროტალღური 

ღუმელების და 

გაზქურების 

მოცილება  



100 
 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– უძრავი ქონების 

მოძებნა ყიდვის 

მიზნით (371) 

3 36  შინაური 

ცხოველების 

მოვლა  

მოიცავს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების შინაური ცხოველების მოვლას  

– 361 შინაური ცხოველების 

ყოველდღიური მოვლა 

– 362 ვეტერინარული 

მომსახურებით ან შინაური 

ცხოველების მოვლის სხვა 

მომსახურებებით (ბალნის 

მოვლა, დასვენების დღეების 

ან დღის მოვლის ცენტრები) 

სარგებლობა 

– 369 შინაური ცხოველების 

მოვლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  

– 32 საკუთარი 

საცხოვრისის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა  

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა  

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

– 39 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება  

– 51 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა სხვა 

შინამეურნეობაში  

– შინაური 

ცხოველებისთვის 

საჭირო საქონლის 

შეძენა (37) 

– შინაური ცხოველის 

მოვლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის და 

ლოდინის დრო (38) 

3 36 361 შინაური 

ცხოველების 

გულისხმობს შინაური ცხოველების 

მოვლის ყოველდღიურ აქტივობებს, 

როგორიცაა მათი კვება, გასუფთავება, 

– შინაური ცხოველების 

კვება, გასუფთავება, მოვლა, 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა  

– გასუფთავებული 

აკვარიუმი  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ყოველდღიური 

მოვლა  

ბალნის მოვლა, გასეირნება, წვრთნა და 

მათთან თამაში 

გასეირნება, წვრთნა და 

მათთან თამაში  

– 362 ვეტერინარული 

მომსახურებით ან 

შინაური ცხოველების 

მოვლის სხვა 

მომსახურებებით 

(ბალნის მოვლა, 

დასვენების დღეების 

ან დღის მოვლის 

ცენტრები) 

სარგებლობა  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– ძაღლის 

გასეირნება 

– შინაური 

ცხოველებისთვის 

მომზადებული 

საჭმელი  

– გაწვრთნილი 

შინაური 

ცხოველები  

– კატასთან თამაში  

3 36 362 ვეტერინარული 

მომსახურებით 

ან შინაური 

ცხოველების 

მოვლის სხვა 

მომსახურებებით 

(დავარცხნა, 

დასვენების ან 

დღის მოვლის 

ცენტრები) 

სარგებლობა  

გულისხმობს ვეტერინარის მომსახურებით 

ან შინაური ცხოველების სხვა 

მომსახურებით სარგებლობას, როგორიცაა 

ბალნის მოვლა, დასვენების დღეების და 

დღის მზრუნველობის ცენტრები   

– ვეტერინარის 

მომსახურებით სარგებლობა 

– შინაური ცხოველების 

მოვლის სხვა საშუალებების 

გამოყენება, როგორიცაა 

ბალნის მოვლა, დასვენების 

დღეების და დღის 

მზრუნველობის ცენტრების 

მომსახურება   

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 361 შინაური 

ცხოველების 

ყოველდღიური მოვლა  

– 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

– ვიზიტი 

ვეტერინართან  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

3 36 369 შინაური 

ცხოველების 

მოვლასთან 

დაკავშირებული

სხვა აქტივობები 

გულისხმობს შინაური ცხოველების 

მოვლასთან დაკავშირებულ სხვა 

აქტივობებს, რომელიც არსად არ არის 

კლასიფიცირებული  

 – 361 შინაური 

ცხოველების 

ყოველდღიური მოვლა  

– 362 ვეტერინარული 

მომსახურებით ან 

შინაური ცხოველების 

მოვლის სხვა 

მომსახურებებით 

(ბალნის მოვლა, 

დასვენების დღეების 

ან დღის მოვლის 

ცენტრები) 

სარგებლობა 

 

3 37  საკუთარი 

შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრებისთვის სამომხმარებლო და 

კაპიტალური საქონლის და მომსახურების 

შეძენას.  

– ეს ჯგუფი მოიცავს ფასების გამოკითხვას 

და მათ შედარებას, აგრეთვე ონლაინ 

ვაჭრობას  

– 371 საქონლის საყიდლად 

სიარული ან მასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 372 მომსახურებით 

სარგებლობის ან მსგავსი 

აქტივობების შეძენა 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 229 მასალების 

მოგროვება და 

პროდუქტის 

განადგურება, ასევე 

სხვა აქტივობები 

დაკავშირებული 

საქონლის 

წარმოებასთან ან 

დამუშავებასთან 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 32 საკუთარი 

საცხოვრისის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა – 

33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა 

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება  

– 39 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო მომსახურება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 512 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

საქონლის და 

მომსახურების შეძენა 

3 37 371 საქონლის 

საყიდლად 

სიარული ან 

მასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სამომხმარებლო და 

კაპიტალური საქონლის შეძენას, ფასების 

შესახებ გამოკითხვას და მათ შედარებას, 

საქონლის ონლაინ შეძენა  

სამომხმარებლო საქონლის 

შეძენა, მათ შორის: 

სურსათის და 

საყოფაცხოვრებო ნივთების; 

წასაღები საკვები; 

სამედიცინო ნივთები; 

სასკოლო ნივთები; საწვავი; 

ტანსაცმელი  

– ხანგრძლივი 

მოხმარების/კაპიტალური 

საქონლის შეძენა 

ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო 

ხელსაწყოების, მანქანა-

დანადგარების, ავეჯის 

სახლის ჩათვლით  

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 372 მომსახურებით 

სარგებლობის ან 

მსგავსი აქტივობების 

შეძენა 

– 512 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

საქონლის და 

მომსახურების შეძენა 

– ვიტრინების 

თვალიერება (829)  

– სურსათის შეძენა  

– ბენზინ გასამართ 

სადგურზე 

გაჩერება  

– მიკრო ტალღური 

ღუმელის შეძენა  

– კონკრეტული 

წიგნის შესაძენად 

ონლაინ მაღაზიის 

მოძებნა  

– ტანსაცმლის / 

ფეხსაცმლის 

ონლაინ შეკვეთა  

– წარმოდგენის 

ბილეთების შეძენა  

3 37 372 მომსახურებით 

სარგებლობის ან 

მსგავსი 

აქტივობების 

შეძენა 

გულისხმობს მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენას 

– ეს ჯგუფი მოიცავს სატელეფონო ზარებს, 

რომელიც დაკავშირებულია ფასების 

შესახებ გამოკითხვასთან, შეხვედრის 

დანიშვნასთან და ა.შ., ინსტრუქციების 

გაცემას ხელოსნისთვის, მემონტაჟისთვის 

და მომსახურების ადგილას მისვლას  

– მოიცავს ყველა სახის სახელმწიფო 

მომსახურების გამოყენებას  

– შეკეთების და მოვლის 

მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა  

– ადმინისტრაციული 

მომსახურებით საბანკო, 

იურიდიული, საიჯარო, 

ბანკომატით სარგებლობის, 

წერილების გაგზავნის (მათ 

შორის შეხვედრები, 

ფინანსური გეგმების და 

მრჩევლებთან 

შეხვედრები/დისკუსიები) 

– 136 ფასიანი საოჯახო 

მომსახურების გაწევა 

– 351 კომუნალური 

გადასახადების 

გადახდა  

– 352 

შინამეურნეობაში 

მოვალეობების და 

აქტივობების 

ბიუჯეტირება, 

დაგეგმვა, ორგანიზება  

– ინტერნეტის 

სახლში 

დამონტაჟება  

– კონცერტის 

ბილეთების შეძენა  
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ჩათვლით 

სარგებლობა/შეძენა  

– პირადი მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა 

– სამედიცინო და 

ჯანდაცვის მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა  

– ბავშვის მოვლის 

მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა  

– საგანმანათლებლო 

მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა  

– სამთავრობო/სახელმწიფო 

მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა 

– სხვა კონკრეტული 

მომსახურებით 

სარგებლობა/შეძენა 

 

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება  

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვზე ზრუნვის 

მომსახურების 

გამწევებთანშეხვედრე

ბი და ღონისძიებები  

– 426 ზრდასრულთა 

მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები  

– 512 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

საქონლის და 

მომსახურების შეძენა 

– 94 სხვებისგან 

პირადი და 

ჯანმრთელობის/სამედ

იცინო ზრუნვის 

მიღება  
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– პირადი და 

ჯანმრთელობის/სამედ

იცინო ზრუნვის 

საკუთარი თავისთვის 

უზრუნველყოფა (94) 

– საგანმანათლებლო, 

სასწავლო და სხვა 

მონათესავე 

მომსახურების მიღეება 

(6 ან 8) 

– მომსახურების 

გაწევის ადგილისკენ 

და უკან 

გადაადგილება (38) 

3 38  შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრების 

ანაზღაურების 

გარეშე საოჯახო 

მომსახურებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

საქონლის ან 

პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირებ

ა ან თანხლება  

იხილეთ ჯგუფი 380    

3 38 380 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრების 

ანაზღაურების 

გულისხმობს საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის მომსახურების 

გაწევასთან დაკავშირებულ საქონლის ან 

– ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებების, ხელის და 

სატერფულიანი 

სატრანსპორტო 

– 181 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა  

– 

გადამამუშავებელ 

ცენტრთან 

მანქანით მისვლა 
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გარეშე საოჯახო 

მომსახურებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

საქონლის ან 

პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირებ

ა ან თანხლება  

პირების მგზავრობას, გადაადგილებას, 

ტრანსპორტირებას ან თანხლებას 

საშუალებების, საჭაპანო 

ტრანსპორტის და ა.შ. 

მართვა; ნავებით, მცირე 

ზომის ხომალდებით, 

ბარჟებით და ა.შ. 

ცურვა/ნიჩბოსნობა; 

თვითმფრინავის 

პილოტირება 

– საქონლის გადატანა და 

დატვირთვა  

– ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალების მგზავრად 

ყოფნა 

– მგზავრების, ტვირთის 

ლოდინი  

– 25 საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

საქონლის 

წარმოებასთან  

დაკავშირებული 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

საქონლის ან 

ადამიანების 

ტრანსპორტირება ან 

მათი თანხლება   

– 333 ძრავიანი 

სატრანსპორტო 

საშუალებების მოვლა 

და შეკეთება  

– 44 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, საქონლის 

ან პირების გადაზიდვა 

და თანხლება  

გადასამუშავებელი 

მასალის 

დატოვების 

მიზნით 

– ავტობუსით 

ვეტერინართან 

მისვლა ძაღლის 

წამოსაყვანად 

– ტანსაცმლის 

მიტანა 

ახლომდებარე 

წყლის წყაროსთან 

(ონკანი, აუზი და 

ა.შ.) გასარეცხად 

– სახლში 

ტანსაცმლის 

მოტანა 

გასაშრობად 

– ტანსაცმლის 

მიტანა 

ახლომდებარე 

სამრეცხაოში 

– სამრეცხაოდან 

ტანსაცმლის 

წამოღება  

– მაღაზიებში 

წასვლა  

3 39  შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

სხვა 

ანაზღაურების 

იხილეთ ჯგუფი 390    
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გარეშე საოჯახო 

მომსახურება 

3 39 390 სხვა 

ანაზღაურების 

გარეშე საოჯახო 

მომსახურება 

შინამეურნეობის

თვის და ოჯახის 

წევრებისთვის  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე სხვა 

საოჯახო მომსახურებას შინამეურნეობის 

და ოჯახის წევრებისთვის, რომლებიც 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  

 – 31 საჭმლის და 

საკვების მართვა და 

მომზადება  

– 32 საკუთარი 

საცხოვრისის და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

დალაგება და მოვლა  

– 33 საკუთარი ხელით 

დეკორირება, მოვლა 

და შეკეთება 

– 34 ტექსტილის და 

ფეხსაცმლის მოვლა  

– 35 შინამეურნეობის 

მართვა საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის  

– 36 შინაური 

ცხოველების მოვლა  

– 37 საკუთარი 

შინამეურნეობისს და 

ოჯახის წევრებისთვის 

საყიდლებზე 

სიარული  

– 38 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 
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საქონლის ან პირების 

მგზავრობა, 

გადაადგილება, 

ტრანსპორტირება ან 

თანხლება 

4   ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურება 

შინამეურნეობის

ათვის და 

ოჯახის 

წევრებისთვის  

გულისხმობს მოვლის აქტივობებს 

საკუთარი საოლოო მოხმარებისთვის (არ 

მოიცავს ანაზღაურების გარეშე საოჯახო 

მომსახურებას შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრებისთვის, რომლებიც განეკუთვნებიან 

ძირითად განყოფილება 3-ს).  

– მომსახურების გაწევა სცდება 2008 წლის 

ეროვნული ანგარიშების სისტემის 

წარმოების საზღვრებს მაგრამ რჩება 

ზოგადი წარმოების ფარგლებში და 

მოიცავს:  

(i) შინამეურნეობის ბიუჯეტის წარმოება 

და მართვა, საქონლის შეძენა და/ან 

ტრანსპორტირება (ძირითადი 

განყოფილება 3);  

(ii) საჭმლის მომზადება/გამასპინძლება, 

შინამეურნეობის ნარჩენების მოცილება და 

გადამუშავება (ძირითადი განყოფილება 3);   

(iii) საკუთარი საცხოვრისის ან სივრცის, 

ხანგრძლივი მოხმარების საგნების და სხვა 

ნივთების დალაგება, დეკორირება და 

მოვლა და მებაღეობა 

(კლასიფიცირებულია ძირითად 

განყოფილებაში 3)  

(iv) შინაური ცხოველების მოვლა 

(კლასიფიცირებულია ძირითად 

განყოფილებაში 3);  

– 41 ბავშვის მოვლა და 

სწავლება  

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა  

– 43 კმაყოფაზე არმყოფი 

მოზრდილების და ოჯახის 

წევრების დახმარება  

– 44 შინამეურნეობის ან 

ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის მომსახურებასთან 

დაკავშირებული მგზავრობა, 

საქონლის ან პირების 

გადაზიდვა და თანხლება   

– 49 შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის მომსახურებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 1 დასაქმება და 

დაკავშირებული 

აქტივობები  

– 2 საქონლის 

წარმოება საბოლოოდ 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 3 შინამეურნეობის ან 

ოჯახის წევრებისთვის 

გაწეული 

ანაზღაურების გარეშე 

საოჯახო საქმიანობა 

– 5 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ, 

სტაჟიორად მუშაობა 

და სხვა ანაზღაურების 

გარეშე შრომა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

(v) ბავშვის მოვლა და სწავლა, მოხუცების, 

კმაყოფაზე მყოფთა ან შინამეურნეობის და 

ოჯახის წევრების და ა.შ. ტრანსპორტირება 

და მოვლა  

 

– მზრუნველობის სამუშაოები 

გულისხმობს ყველა იმ აქტივობას, 

რომელიც ხორციელდება ოჯახის 

წევრებისთვის მათ შორის მათი ვინც სხვა 

შინამეურნეობის წევრია, კანონის 

მოთხოვნების ან მორალური 

ვალდებულების გამო (ვალდებულება ან 

კანონი ზოგიერთ ქვეყანაში)  

 

– „შინამეურნეობის და ოჯახის წევრები“ 

არის „შინამეურნეობის წევრები და ოჯახის 

დაკავშირებული წევრები, რომლებიც სხვა 

შინამეურნეობებში ცხოვრობენ“, 

რომლებიც სისხლის, შვილად ყავანის ან 

ქორწინების შედეგად არიან 

დანათესავებულები.  

 

– შენიშვნა: აქტივობების ამ დაყოფაში 

იგულისხმება, რომ სამუშაო დროის 

განაწილება არის უფრო არაფორმალური 

და მოქნილი განსხვავებით ჯგუფი 11-სგან. 

ამრიგად, ეს განყოფილება არ მოიცავს 

სპეციფიურ ჯგუფებს მოკლე შესვენების ან 

სადილის შესვენებისთვის. მსგავს 

შესვენებებთან ასოცირებული აქტივობები 

კლასიფიცირებულია შესაბამის კლასში; 

მაგალითად, საკვების/ხემსის მიღება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

კლასიფიცირებულია 921-ში – 

საკვების/ხემსის მიღება    

4 41  ბავშვის მოვლა 

და სწავლება 

გულისხმობს ბავშვებისთვის მოვლის 

(ფიზიკური და სამედიცინო) 

მომსახურების გაწევას და მათ სწავლებას. 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის 

შესაბამისად, ბავშვად ითვლება 19 წლამდე 

ასაკის პირი, თუ რომელიმე ქვეყნის 

კანონმდებლობის მიხედვით ბავშვი უფრო 

ადრე არ აღწევს სრულწლოვანებას. ბავშის 

უფლებების კომიტეტი, კონვენციის 

საზედამხედველო ორგანო, მოუწოდებს 

წევრ სახელმწიფოებს გადახედოს საკუთარ 

კანონმდებლობას, თუ სრულწლოვანების 

ასაკი 18 წელზე ქვემოთ არის დადგენილი.  

 

მოსახლეობისა და საცხოვრისების აღწერის 

პრინციპების და რეკომენდაციების პუნქტი 

3 (3.411) მიხედვით სტატისტიკის 

მიზნებისთვის „ბავშვი“ არის 15 წლამდე 

ასაკის ნებისმიერი პირი, ახალგაზრდა კი 

არის 15-24 წლის ასაკობრივ ჯგუფს 

მიკუთვნებული პირი.  

– 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით 

– 412 ბავშვების სამედიცინო 

მოვლით უზრუნველყოფა 

– 413 ბავშვების სწავლება, 

ტრენინგი, დახმარება 

– 414 ბავშვებთან საუბარი 

და მათთვის კითხვა 

– 415 ბავშვებთან თამაში და 

სპორტული აქტივობებით 

დაკავება 

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა)  

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვებისთვის 

მომსახურების გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 419 ბავშვის მოვლასთან და 

სწავლებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობაში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა 

– 43 კმაყოფაზე 

არმყოფი 

შინამეურნეობის და 

ოჯახის მოზრდილი 

წევრების დახმარება  

– 44 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, საქონლის 

ან პირების გადაზიდვა 

და თანხლება  

– 49 შინამეურნეობის 

და ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 
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მომსახურებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

4 41 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, 

დალაგების, 

ფიზიკური 

მოვლის 

ჩათვლით 

 

გულისხმობს ძალიან პატარა ბავშვების ან 

ისეთი ბავშვების მოვლას, ვისაც მუდმივი 

მოვლა და ზედამხედველობა სჭირდებათ: 

მოვლა, კვება/ძუძუთი კვება, გასუფთავება, 

დაბანა, საცვლების გამოცვლა.  

– ბავშვის დასაძინებლად 

დაწვენა  

– ბავშვის მომზადება 

სკოლამდელი/სათამაშო 

ცენტრისთვის/საბავშვო 

ბაღისთვის/სკოლისთვის/საგ

ანმანათლებლო 

დაწესებულებისთვის  

– ბავშვის პირადი მოვლა  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა 

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

– ბავშვის კვება 

– ბავშვის დაბანა 

– ბავშვის ჩაცმა 

– უმცროსი და-

ძმის მოვლა 

– ბავშვის გულში 

ჩაკვრა  

– თმების 

მოწესრიგება და 

ღილების დაკერება 

ბავშვის 

სკოლისთვის 

მოსამზადებლად  
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– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა)  

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

4 41 412 ბავშვების 

სამედიცინო 

მოვლით 

უზრუნველყოფა 

გულისხმობს ბავშვისთვის 

სამედიცინო/ჯანდაცვის მომსახურების 

გაწევას  

– ბავშვის 

სამედიცინო/ჯანდაცვის 

მომსახურებით 

უზრუნველყოფა  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით 

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– ჩემი ავად მყოფი 

ბავშვის მოვლა  

– ჩემი 

ბავშვისთვის 

წამლის მიცემა  

– ჩემი 

ბავშვისთვის 

მუხლის გადახვევა  



115 
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– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება 

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა)  

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

4 41 413 ბავშვების 

სწავლება, 

ტრენინგი, 

დახმარება 

გულისხმობს სწავლებას, სწავლაში 

დახმარებას, ტრენინგს და ბავშვების 

დახმარებას  

– ბავშვების სწავლება 

(მზრუნველის როლში)  

– სხვა კონკრეტული 

სწავლება, გადამზადება, 

დახმარება  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

– ბავშვის 

დახმარება საშინაო 

დავალების 

მომზადებისას  

– ბავშვისთვის 

რჩევების მიცემა  

– ბავშვის 

სწავლაში 

დახმარება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა  

– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა) 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს  

– მასწავლებლად 

დასაქმება (1) 

4 41 414 ბავშვებთან 

საუბარი და 

მათთვის კითხვა  

გულისხმობს ბავშვისთვის კითხვას და 

მასთან საუბარს, როგორც ბავშვზე 

ზრუნვის ნაწილი  

– ეს ჯგუფი განსხვავდება „711 საუბარი, 

ლაპარაკი, ლაქლაქი“-გან, რაც არის 

სოციალიზაცია  

– ბავშვებთან საუბარი 

– კითხვა ბავშვებისთვის  

– ბავშვებისთვის ემოციური 

მხარდაჭერა 

(გამხიარულება)  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 411 ბავშვების მოვლა 

– ბავშვებისთვის 

წიგნის კითხვა  

– ბავშვებთან 

საუბარი  

– ბავშვებისთვის 

ამბების მოყოლა  
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კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა  

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა) 

– 711 საუბარი, 

ლაპარაკი, ლაქლაქი 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

4 41 415 ბავშვებთან 

თამაში და 

სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

ბავშვებთან თამაშების თამაში და 

სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა  

– თამაშები 

– სპორტი  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– ვეთამაშე 

ფეხბურთი ჩემ 

ბავშვს 

– ამოვხსენი 

თავსატეხები ჩემ 

ბავშვებთან ერთად 

– ჩემ 

შვილიშვილებთან 

ერთად ვითამაშე 



118 
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– 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა  

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა) 

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

სამაგიდო 

თამაშები  

– თითებით ვხატე 

ბავშვებთან ერთად  

4 41 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა)  

გულისხმობს ბავშვზე ზრუნვას, რომელშიც 

არ ერთიანდება ისეთი აქტივობები, 

რომელიც აღწერილია 411, 412, 413, 414 და 

415. 

– მძინარე ან გარეთ 

მოთამაშე ბავშვების 

მონიტორინგი, უსაფრთხო 

გარემოს შენარჩუნება  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– ბავშვის პარკში 

თამაშისას 

მეთვალყურეობა  
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– უფროსის ადგილზე ყოფნა 

ბავშვების დახმარების 

მიზნით  

– თამაშების 

ზედამხედველობა  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა  

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 
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მოვლის და სწავლების 

დროს 

4 41 417 სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

გულისხმობს შეხვედრებ სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის მომსახურების 

გამწევებთან  

– სკოლაში დარეკვა  

– სკოლაში ვიზიტი 

– ძიძასთან შეხვედრა  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა  

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა) 

– სკოლებში 

ვიზიტი 

– ძიძების 

გამოკითხვა 

– 

მასწავლებლებთან 

საუბარი 

– მშობელი 

– მშობლისა და 

მასწავლებლის 

შეხვედრაში 

მონაწილეობა  

– ძიძის აყვანა  
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– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

4 41 419 ბავშვის 

მოვლასთან და 

სწავლებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სხვა აქტივობებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ბავშვის მოვლასთან და 

სწავლებასთან და სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული  

 – 411 ბავშვების მოვლა 

კვების, დალაგების, 

ფიზიკური მოვლის 

ჩათვლით  

– 412 ბავშვების 

სამედიცინო მოვლით 

უზრუნველყოფა  

– 413 ბავშვების 

სწავლება, ტრენინგი, 

დახმარება 

– 414 ბავშვებთან 

საუბარი და მათთვის 

კითხვა  

– 415 ბავშვებთან 

თამაში და სპორტული 

აქტივობებით 

დაკავება  

– 416 ბავშვზე ზრუნვა 

(პასიური მოვლა) 

– 417 სკოლებთან და 

ბავშვის მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

4 42  კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

მოვლა  

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების დახმარებას და მათზე 

ზრუნვას.  

კმაყოფაზე მყოფი მოზრდილი არის პირი, 

რომელსაც აქვს ფიზიკური ან ფსიქიკური 

დაავადება ან რაიმე სახის შეზღუდული 

შესაძლებლობა და რომელიც საჭიროებს 

სხვა პირის დახმარებას იმისთვის, რომ 

შეასრულოს ყოველდღიური აქტივობები, 

მათ შორის მოხუცებულები.  

ამ ჯგუფში არ არიან გაერთიანებულები 

პირები, ვისაც დროებითი დახმარება 

ესაჭიროებათ,  

– 421 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების დახმარება 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში – 

422 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების სამედიცინო 

მოვლით დახმარება  

– 423 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების დახმარება 

ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 424 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების ემოციური 

მხარდაჭერა 

– 425 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების პასიური 

მოვლა 

– 426 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილებისთვის 

მომსახურების გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 429 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 41 ბავშვის მოვლა და 

სწავლება  

– 43 შინამეურნეობის 

და ოჯახის კმაყოფაზე 

არმყოფი მოზრდილი 

წევრების დახმარება  

– 44 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

მოვლის 

ანაზღაურების გარეშე 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, საქონლის 

ან პირების გადაზიდვა 

და თანხლება 

– 49 შინამეურნეობისა 

და ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 51 ანაზღაურების 

გარეშე პირდაპირ 

მოხალისედ მუშაობა 

სხვა 

შინამეურნეობებში 

4 42 421 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში  

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილის მოვლას, რომელიც 

საჭიროებს მუდმივ მოვლას და 

ზედამხედველობას  

– მოზრდილის პირადი 

მოვლა: კვება, დაბანა, ჩაცმა, 

დასაძინებლად მომზადება  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება  

– 423 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 424 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა 

– 425 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

პასიური მოვლა 

– მოხუცი ბაბუის 

დახმარება ჭამის 

დროს 

– კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილის 

დახმარება შხაპის 

მიღების დროს  

– კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილის 

ოთახის და 

საწოლის 

დალაგება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 426 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილებისთვის 

მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

4 42 422 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

სამედიცინო 

მოვლით 

დახმარება 

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების სამედიცინო/ჯანდაცვის 

მომსახურების გაწევას 

– კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილებისთვის 

სამედიცინო/ჯანდაცვის 

მომსახურების გაწევას 

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 421 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში  

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება  

– 423 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

– მოხუცი 

დედისთვის 

წამლების 

მომზადება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

დახმარება ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 424 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა 

– 425 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

პასიური მოვლა 

– 426 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილებისთვის 

მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

4 42 423 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

დახმარება 

ფორმებით, 

ადმინისტრირებ

ით, 

ანგარიშგებით 

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფი 

ზრდასრულ პირის დახმარებას ფორმების 

შევსების, ფინანსების (საბანკო 

ანგარიშების) და ადმინისტრაციულ 

საკითხებში  

– კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილის 

დოკუმენტაციის შევსება  

– კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილის პირისთვის 

დოკუმენტების წაკითხვა  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– დედაჩემისთვის 

საბანკო ფორმების 

შევსება 

– ბაბუაჩემისთვის 

სადაზღვევო 

კომპენსაციის 

მოთხოვნის შეტანა 

– მამაჩემისთვის 

პენსიის აღება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 421 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში  

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება  

– 424 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა 

– 425 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

პასიური მოვლა 

– 426 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილებისთვის 

მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

– მააჩემისთვის 

გადასახადების 

გადახდა  

4 42 424 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა  

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლას და ემოციურ 

მხარდაჭერას  

– კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილის გამხიარულება 

– კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილთან საუბარი და 

მისი მოსმენა  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო ან 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– ბებიაჩემის 

გამხიარულება 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 421 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში  

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება  

– 423 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 425 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

პასიური მოვლა  

– 426 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილებისთვის 

მოვლის 

მომსახურების 

გამწევებთან 

შეხვედრები და 

ღონისძიებები 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

4 42 425 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

პასიური მოვლა  

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილებზე ზრუნვას 421, 422, 423 და 

424 პუნქტებში მოაზრებული აქტიური 

მონაწილეობის გარეშე. 

– კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების 

მონიტორინგი აქტივობების 

განხორციელების, ან ძილის 

დროს, უსაფრთხო გარემოს 

შენარჩუნება  

– საჭიროების შემთხვევაში 

ხელმისაწვდომობა  

– აქტივობების 

ზედამხედველობა  

– 11 დასაქმება 

კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არაკომერციულ 

დაწესებულებებში  

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში  

– 421 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში  

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება  

– 423 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 424 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა 

– 

ზედამხედველობა

ს ვუწევდი 

მამაჩემს 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 426 შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

მოზრდილების 

მოვლის 

მომსახურების 

მიმწოდებლებთან  

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

4 42 426 შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

მოზრდილების 

მოვლის 

მომსახურების 

მიმწოდებლებთა

ნ 

გულისხმობს შეხვედრებს და 

ღონისძიებებს მოზრდილების მოვლის 

მომსახურების მიმწოდებლებთან. 

– დაწესებულებებში 

დარეკვა  

– დაწესებულებებში ვიზიტი 

– მომვლელებთან შეხვედრა 

– 372 მომსახურებით 

სარგებლობის ან 

მსგავსი აქტივობების 

შეძენა 

– 421 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

საყოფაცხოვრებო 

საქმიანობაში 

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება 

– 423 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 424 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა  

– შევხვდი 

მამაჩემის 

მზრუნველს 
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– 425 კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილზე პასიური 

ზრუნვა  

4 42 429 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

მოვლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილების მოვლასთან 

დაკავშირებულ ისეთ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული. 

 – 421 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება 

ყოველდღიურ 

საყოფაცხოვრებო 

საქმიანობაში 

– 422 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

სამედიცინო მოვლით 

დახმარება 

– 423 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

დახმარება ფორმებით, 

ადმინისტრირებით, 

ანგარიშგებით 

– 424 კმაყოფაზე 

მყოფი მოზრდილების 

ემოციური 

მხარდაჭერა  

– 425 კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილზე პასიური 

ზრუნვა  

– 426 შეხვედრები და 

ღონისძიებები 

მოზრდილების 

მოვლის 

მომსახურების 

მიმწოდებლებთან 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

4 43  კმაყოფაზე 

არმყოფი 

მოზრდილების 

და ოჯახის 

წევრების 

დახმარება  

გულისხმობს შინამეურნეობისა და ოჯახის 

კმაყოფაზე არმყოფი მოზრდილი 

წევრებისთვის დახმარების გაწევას. 

 

– „შინამეურნეობისა და ოჯახის წევრები“ 

გულისხმობს „შინამეურნეობის წევრებსა 

და ოჯახის ნათესავებს, რომლებიც სხვა 

შინამეურნეობებში ცხოვრობენ“, 

რომლებიც გარკვეული ხარისხით 

ნათესაურ კავშირში იმყოფებიან სისხლით, 

შვილად აყვანით, ან ქორწინებით. 

– კმაყოფაზე არმყოფი მოზრდილები 

გულისხმობს პირებს, რომლებსაც არ აქვთ 

რაიმე ფიზიკური ან ფსიქიკური 

დაავადება, ან შეზღუდული 

შესაძლებლობა, ან შეფერხება. კმაყოფაზე 

არმყოფი მოზრდილები შეიძლება 

საჭიროებდნენ დროებით მოვლასა და 

ზედამხედველობას დროებითი 

ავადმყოფობის გამო. 

– 431 შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე არმყოფ 

მოზრდილ წევრთა კვება, 

დასუფთავება და ფიზიკური 

ზრუნვა, დროებით 

ავადმყოფობის ჩათვლით  

– 432 შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე არმყოფ 

მოზრდილ წევრთა 

ემოციური მხარდაჭერა  

– 439 შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე არმყოფ 

მოზრდილ წევრთა 

მოვლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 41 ბავშვის მოვლა და 

სწავლება 

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა 

– 44 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, საქონლის 

ან პირების გადაზიდვა 

და თანხლება  

– 49 შინამეურნეობის 

და ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები  

– 51 ანაზღაურების 

გარეშე პირდაპირი 

მოხალისეობრივი 
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საქმიანობა სხვა 

შინამეურნეობებისთვი

ს 

4 43 431 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

კმაყოფაზე 

არმყოფი 

მოზრდილი 

წევრების კვება, 

დასუფთავება, 

ფიზიკური 

მოვლა, 

დროებით 

ავადმყოფის 

ჩათვლით  

გულისხმობს პერსონალური მოვლისა და 

სამედიცინო/ჯანდაცვის მომსახურების 

მიწოდებას იმ მოზრდილებისთვის, 

რომელთაც დროებითი მოვლა და 

ზედამხედველობა სჭირდებათ. 

– დროებით ავადმყოფ 

მოზრდილის პერსონალური 

მოვლა 

– დროებით ავადმყოფი 

მოზრდილისთვის 

სამედიცინო/ჯანდაცვის 

მომსახურების მიწოდება 

– დროებით ავადმყოფი 

მოზრდილის სხვა 

სპეციფიკური სახის 

ფიზიკური მოვლა  

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

– მოვუარე ჩემს 

გრიპით 

დაავადებულ 

(კმაყოფაზე არ 

მყოფ) დედას 

4 43 432 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

კმაყოფაზე 

არმყოფი 

მოზრდილი 

წევრების 

ემოციური 

მხარდაჭერა 

გულისხმობს შინამეურნეობისა და ოჯახის 

კმაყოფაზე არმყოფ წევრებზე ზრუნვასა და 

მათთვის ემოციური მხარდაჭერის გაწევას. 

– კმაყოფაზე არმყოფ 

მოზრდილთა გამხნევება  

–კმაყოფაზე არმყოფ 

მოზრდილებთან საუბარი 

და მათი მოსმენა 

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– გავამხნევე ჩემი 

ქმარი 
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– 41 ბავშვზე ზრუნვა 

და მეცადინეობა 

– 71 სოციალიზაცია 

და კომუნიკაცია  

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

4 43 439 შინამეურნების 

და ოჯახის 

კმაყოფაზე 

არმყოფი 

მოზრდილი 

წევრების 

მოვლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

გულისხმობს შინამეურნეობისა და ოჯახის 

კმაყოფაზე არმყოფ წევრებთან 

დაკავშირებულ ისეთ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც სხვაგან კლასიფიცირებული არ 

არის. 

 – 431 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე 

არმყოფ მოზრდილ 

წევრთა კვება, 

დასუფთავება და 

ფიზიკური ზრუნვა, 

დროებით 

ავადმყოფობის 

ჩათვლით  

– 432 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე 

არმყოფ მოზრდილ 

წევრთა ემოციური 

მხარდაჭერა 

 

4 44  შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრების 

ანაზღაურების 

გულისხმობს მგზავრობას, საქონლის ან 

ადამიანების თანხლებას, რაც უკავშირდება 

შინამეურნეობისა და ოჯახის წევრების 

– 441 შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრების მოვლის 

მომსახურებებთან 

დაკავშირებული მგზავრობა 

– 41 ბავშვის მოვლა და 

სწავლება 

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა 
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გარეშე მოვლის 

მომსახურებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, 

საქონლის ან 

პირების 

გადაზიდვა და 

თანხლება 

ანაზღაურების გარეშე მოვლის 

მომსახურებებს. 

– 442 საკუთარი შვილების 

თანხლება 

– 443 კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილთა თანხლება  

– 444 შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე არმყოფი 

მოზრდილი წევრების 

თანხლება 

– 43 შინამეურნეობისა 

და ოჯახის კმაყოფაზე 

არმყოფი მოზრდილი 

წევრების დახმარება  

– 49 შინამეურნეობისა 

და ოჯახის წევრების 

ანაზღაურების გარეშე 

მოვლის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

4 44 441 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრების 

მოვლის 

მომსახურებებთა

ნ 

დაკავშირებული 

მგზავრობა 

გულისხმობს მგზავრობის ხანგრძლივობას 

მომსახურების ადგილამდე და უკან 

– მგზავრობის 

ხანგრძლივობა 

მომსახურების ადგილამდე 

და უკან 

– 442 საკუთარი 

შვილების თანხლება 

– 443 კმაყოფაზე მყოფ 

მოზრდილთა 

თანხლება  

– 444 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის კმაყოფაზე 

არმყოფ მოზრდილ 

წევრთა თანხლება  

– ჩემი შვილი 

მანქანით წავიყვანე 

სკოლაში/დღის 

ცენტრში 

– დედაჩემს 

ავტობუსით 

გავყევი ბანკში 

– დაველოდე 

საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტს 

მომსახურების 

ადგილამდე 

მისასვლელად 

4 44 442 საკუთარი 

შვილების 

თანხლება  

გულისხმობს ბავშვების თანხლებას 

დანიშნულების ადგილას.  

 

საკუთარი შვილები გულისხმობს 

შინამეურნეობის ან ოჯახის წევრთა 

შვილებს, რომლებიც ნათესაურ კავშირში 

არიან გარკვუელი ხარისხით სისხლით, 

შვილად აყვანით ან ქორწინებით. 

– ბავშვების თანხლება – 441 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრების 

მოვლის 

მომსახურებებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა 

– გავყევი ჩემს 

შვილს ექიმთან  

– გავყევი ჩემ 

შვილს 

ხატვის/სპორტულ 

წრეზე 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

4 44 443 კმაყოფაზე 

მყოფი 

მოზრდილების 

თანხლება  

გულისხმობს კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების თანხლებას 

დანიშნულების ადგილას. 

– კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების თანხლება  

– 441 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრების 

მოვლის 

მომსახურებებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა 

– გავყევი 

ბაბუაჩემს ექიმთან  

4 44 444 კმაყოფაზე 

არმყოფი 

მოზრდილი 

შინამეურნეობის 

და ოჯჰახის 

წევრების 

თანხლება  

გულისხმობს კმაყოფაზე არმყოფი 

მოზრდილების თანხლებას 

დანიშნულების ადგილამდე. 

–კმაყოფაზე არმყოფი 

მოზრდილების თანხლება 

– 441 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრების 

მოვლის 

მომსახურებებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა 

– დედაჩემს 

გავყევი ექიმთან 

გრიპზე 

გასასინჯად 

4 49  შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრების 

ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

იხ. ჯგუფი 490    

4 49 490 შინამეურნეობის 

და ოჯახის 

წევრების 

ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს შინამეურნეობის და ოჯახის 

წევრების ანაზღაურების გარეშე მოვლის 

მომსახურებასთან დაკავშირებულ სხვა 

აქტივობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 41 ბავშვის მოვლა და 

სწავლება 

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა 

– 43 შინამეურნეობისა 

და ოჯახის კმაყოფაზე 

არმყოფი მოზრდილი 

წევრების დახმარება  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 44 შინამეურნეობის 

ან ოჯახის წევრების 

მოვლის 

ანაზღაურების გარეშე 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა, საქონლის 

ან პირების გადაზიდვა 

და თანხლება 

5   ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ, 

სტაჟიორად 

მუშაობა და სხვა 

ანაზღაურების 

გარეშე შრომა  

ანაზღაურების გარეშე მოხალისე: 

გულისხმობს ნებისმიერ ანაზღაურების 

გარეშე, არასავალდებულო საქმიანობას 

საქონლის წარმოების, ან სხვებისთვის 

მომსახურების მიწოდების სახით 

– „ანაზღაურების გარეშე“ განიმარტება 

როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ან 

ნატურით ანაზღაურების არარსებობა 

შესრულებული სამუშაოსთვის, ან 

ნამუშევარი საათებისთვის; მიუხედავად 

ამისა, მოხალისეობრივი სამუშაოსთვის 

პირმა შესაძლებელია მიიღოს მცირე 

ფორმით რაიმე მხარდაჭერა, ან სტიპენდია 

ნაღდი ფულით, არაუმეტეს ადგილობრივი 

საბაზრო ხელფასის ერთი მესამედისა 

(მაგალითად, გაღებული ხარჯების, ან 

საქმიანობისთვის გაღებული 

საცხოვრებელი ხარჯებისთვის), ან 

ნატურით (მაგალითად, კვება, 

ტრანსპორტირება, სიმბოლური 

საჩუქრები). 

– „არასავალდებულო“ განიმარტება 

როგორც რაიმე სამოქალაქო, 

– 51 ანაზღაურების გარეშე 

პირდაპირ მოხალისედ 

მუშაობა სხვა 

შინამეურნეობებისთვის 

– 52 ანაზღაურების გარეშე 

სათემო და ორგანიზაციაზე 

დაფუძნებული პირდაპირი 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა 

– 53 სტაჟიორის მუშაობა 

ანაზღაურების გარეშე და 

მსგავსი საქმიანობები 

– 54 მგზავრობის დრო, 

რომელიც უკავშირდება 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისის, სტაჟიორის და 

სხვა სამუშაოს 

– 59 სხვა შრომითი 

საქმიანობები ანაზღაურების 

გარეშე  

– 1 დასაქმება და 

შესაბამისი 

საქმიანობები 

– 2 საქონლის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 3 ანაზღაურების 

გარეშე საშინაო 

მომსახურებები 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის 

– 4 ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურებები 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის 
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სამართლებრივი ან ადმინისტრაციული 

მოვალეობის გარეშე შესრულებული 

სამუშაო, რომელიც განსხვავდება სათემო, 

კულტურული, ან რელიგიური ხასიათის 

სოციალური პასუხისმგებლობების 

შესრულებისაგან; 

– „სხვა პირებისთვის“ წარმოება 

გულისხმობს სამუშაოს, რომელიც 

სრულდება: 

(i) საბაზრო და არასაბაზრო 

ერთეულებისგან შემდგარი 

ორგანიზაციებისთვის ან მათი 

საშუალებით (ე.ი. ორგანიზაციაზე 

დაფუძნებული მოხალისეობრივი 

საქმიანობა) მათ შორის თვითდახმარების, 

ურთიერთდახმარების საშუალებით, ან 

მიზნით, ან სათემო ჯგუფების 

საშუალებით, რომელთა წევრიც არის 

მოხალისე (განყოფილება 52) 

(ii) შინამეურნეობებისთვის, გარდა 

მოხალისის ან მასთან დაკავშირებული 

ოჯახისწევრების შინამეურნეობისა (ე.ი. 

პირდაპირი მოხალისეობრივი საქმიანობა) 

(განყოფილება 51) 

(წყარო: შრომის სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია, პუნქტი 37)  

 

ანაზღაურების გარეშე სტაჟიორი: 

გულისხმობს სხვებისთვის საქონლის 

წარმოების, ან მომსახურების მიწოდების 

ნებისმიერ ანაზღაურების გარეშე 

საქმიანობას, რომელიც ხორციელდება 
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რაიმე ხელობაში, ან პროფესიაში სამუშაო 

გამოცდილების, ან უნარების შეძენის 

მიზნით. 

– „ანაზღაურების გარეშე“ განიმარტება 

როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ან 

ნატურით ანაზღაურების არარსებობა 

შესრულებული სამუშაოსთვის, ან 

ნამუშევარი საათებისთვის; მიუხედავად 

ამისა, ამ მუშაკებმა შეიძლება მიიღონ 

რაიმე ფორმის მხარდაჭერა, როგორიცაა 

საგანმანათლებლო სტიპენდიების, ან 

გრანტების ტრანსფერები, ან პერიოდული 

დახმარება ნაღდი ფულით ან ნატურით 

(მაგალითად, საკვები, სასმელი). 

– „სხვა პირებისთვის“ გულისხმობს იმ 

საბაზრო და არასაბაზრო ერთეულებში 

შესრულებულ სამუშაოს, რომლებსაც 

შინამეურნეობის, ან ოჯახის არაწევრი 

პირები ფლობენ. 

– „სამუშაო გამოცდილების, ან უნარების“ 

შეძენა შეიძლება განხორციელდეს როგორც 

ტრადიციული, ფორმალური, ისე 

არაფორმალური გზებით, მიუხედავად 

იმისა, ხდება თუ არა კონკრეტული 

კვალიფიკაციის ან სერტიფიკატის 

მინიჭება. 

(წყარო: შრომის სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია, პუნქტი 33)  

სხვა ანაზღაურების გარეშე სამუშაო 

გულისხმობს ისეთ საქმიანობებს, 

როგორიცაა ანაზღაურების გარეშე სათემო 

მომსახურებები და პატიმრების მიერ 
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შესრულებული ანაზღაურების გარეშე 

სამუშაო, როდესაც ეს სასამართლოს, ან 

მსგავსი ორგანოს მიერ არის დაკისრებული 

და ანაზღაურების გარეშე სამხედრო ან 

ალტერნატიულ სამოქალაქო სამსახურს და 

ნებისმიერ სხვა სავალდებულო სამუშაოს, 

რომელიც სხვა პირებისთვის 

ანაზღაურების გარეშე სრულდება. 

(წყარო: შრომის სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო კონფერენცია, პუნქტი 8) 

5 51  ანაზღაურების 

გარეშე 

პირდაპირ 

მოხალისედ 

მუშაობა სხვა 

შინამეურნეობებ

ისთვის 

გულისხმობს სხვა შინამეურნეობების 

დასახმარებლად საქონლის წარმოების, ან 

მომსახურების გაწევის მიზნით 

ანაზღაურების გარეშე, არასავალდებულო 

საქმიანობებს, რომლებიც არ არის 

ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული. 

– 511 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისედ მუშაობა 

შინამეურნეობის მოვლის, 

მართვის, მშენებლობის, 

სარემონტო სამუშაოების და 

აღდგენითი სამუშაოების 

დროს 

– 512 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისედ საქონლის და 

მომსახურების შეძენა 

– 513 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისედ მუშაობა 

ბავშვის მოვლის და 

სწავლების დროს 

– 514 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისედ მოზრდილების 

მოვლა 

– 515 სხვა 

შინამეურნეობების 

კუთვნილ საწარმოში 

ანაზღაურების გარეშე 

– 52 ანაზღაურების 

გარეშე სათემო და 

ორგანიზაციაზე 

დაფუძნებული 

პირდაპირი 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა 

– 53 სტაჟიორის 

მუშაობა 

ანაზღაურების გარეშე 

და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 54 მგზავრობის დრო, 

რომელიც 

უკავშირდება 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისის, 

სტაჟიორის და სხვა 

სამუშაოს 

– 59 სხვა შრომითი 

საქმიანობები 

ანაზღაურების გარეშე 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მოხალისეობრივი 

დახმარება  

– 519 სხვა საქმიანობები, 

რომლებიც უკავშირდება 

ანაზღაურების გარეშე 

პირდაპირ მოხალისეობრივ 

საქმიანობას სხვა 

შინამეურნეობებისთვის 

5 51 511 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მართვის, 

მოვლის, 

მშენებლობის, 

რემონტის და 

განახლების 

პროცესში  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს 

შინამეურნეობის მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, რემონტისა და შეკეთების 

მიზნით, სხვა შინამეურნეობების 

დახმარების სახით, რომელიც რაიმე 

ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული არ 

არის. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– საკვების მომზადება და 

მიწოდება სხვა 

შინამეურნეობების 

დახმარების სახით 

– დასუფთავება და მოვლა 

სხვა შინამეურნეობების 

დახმარების სახით 

– ტექსტილის მოვლა სხვა 

შინამეურნეობების 

დახმარების სახით 

– შინამეურნეობის მართვა 

სხვა შინამეურნეობების 

დახმარების სახით 

– შინაური ცხოველების 

მოვლა სხვა 

შინამეურნეობების 

დახმარების სახით 

– სხვა სპეციფიკური 

დახმარების გაწევა სხვა 

შინამეურნეობებისთვის  

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 128 სამშენებლო 

საქმიანობები 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 132 შეკეთებით, 

მონტაჟით, ტექნიკური 

მომსახურებით და 

ნარჩენების გატანით 

ანაზღაურებადი 

მომსახურება 

შინამეურნეობებსა და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 136 ფასიანი 

საყოფაცხოვრებო 

მომსახურებების 

გაწევა 

– 23 სამშენებლო 

საქმიანობები 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– დავალაგე 

მეზობლის სახლი  

– დავეხმარე 

მეზობელს 

ბოსტანში  

– გავასეირნე 

მეზობლის ძაღლი 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– საცხოვრისისა და სხვა 

სტრუქტურების 

მშენებლობა, რემონტი და 

შეკეთება, სხვა 

შინამეურნეობების 

დახმარების სახით 

– 3 ანაზღაურების 

გარეშე 

საყოფაცხოვრებო 

მომსახურებები 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის 

5 51 512 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

საქონლის და 

მომსახურების 

შეძენა 

გულისხმობს სხვა შინამეურნეობების 

დახმარების სახით ისეთ ანაზღაურების 

გარეშე, არასავალდებულო საქმიანობებს 

პროდუქტებისა და მომსახურებების 

შეძენის/შესყიდვის მიზნით, რომლებიც 

რაიმე ორგანიზაციის მიერ 

ორგანიზებული არ არის. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– საქონლის შესყიდვა/შეძენა 

დახმარების სახით 

– მომსახურებების 

შესყიდვა/შეძენა დახმარების 

სახით 

– სხვა სპეციფიკური 

შეძენა/შესყიდვა დახმარების 

სახით 

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 136 ფასიანი 

საყოფაცხოვრებო 

მომსახურებების 

გაწევა 

– 129 ისეთი სხვა 

საქმიანობები, 

რომლებიც 

უკავშირდება 

დასაქმებას ოჯახურ 

საწარმოებში 

საქონლის წარმოების 

მიზნით 

– 37 საყიდლები 

საკუთარი 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის 

– 371 საქონლის 

შესყიდვა/შეძენა და 

მსგავსი საქმიანობები 

– 372 მომსახურებების 

შესყიდვა/სარგებლობა 

– შევიძინე (მათ 

შორის ონლაინ) 

სურსათი 

მეზობლისთვის 
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და მსგავსი 

საქმიანობები 

5 51 513 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და 

სწავლების დროს  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს ბავშვების 

მოვლისა და სწავლების მიზნით, სხვა 

შინამეურნეობების დახმარების სახით, 

რომელიც რაიმე ორგანიზაციის მიერ 

ორგანიზებული არ არის. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– ბავშვების მოვლა, მათ 

შორის კვება, დასუფთავება, 

ფიზიკური მოვლა 

დახმარების სახით 

– ბავშებისთვის 

ჯანდაცვის/სამედიცინო 

მომსახურების გაწევა 

დახმარების სახით 

– ბავშვების სწავლება, 

ტრენინგი, დახმარება 

დახმარების სახით 

– ბავშვებთან საუბარი და 

მათთვის წაკითხვა 

(ემოციური მხარდაჭერის 

ჩათვით) დახმარების სახით 

– თამაში და სპორტული 

აქტივობები ბავშვებთან 

ერთად დახმარების სახით 

– ბავშვების მეთვალყურეობა 

(პასიური ზრუნვა) 

დახმარების სახით 

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 41 ბავშვის მოვლა და 

სწავლება 

– დავიტოვე 

მეზობლის ბავშვი 

5 51 514 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

მოზრდილების 

მოვლა 

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს 

ზრდასრულ პირებზე ზრუნვის მიზნით, 

სხვა შინამეურნეობების დახმარების 

სახით, რაც რაიმე ორგანიზაციის მიერ 

ორგანიზებული არ არის. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– ზრდასრულთა დახმარება 

ყოველდღიურ 

საყოფაცხოვრებო 

– 11 კორპორაციებში, 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

დაწესებულებებში 

– 135 პირადი მოვლის 

ფასიანი მომსახურების 

– მოვუმზადე 

საკვები ჩემს 

ავადმყოფ 

მეზობელს 
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საქმიანობაში დახმარების 

სახით 

– ზრდასრულთა დახმარება 

სამედიცინო მომსახურებით 

დახმარების სახით– 

ზრდასრულთა დახმარება 

ბლანკებთან, 

ადმინისტრაციასა და 

ანგარიშებთან 

დაკავშირებით დახმარების 

სახით 

– ზრდასრულთა 

აფექტური/ემოციური 

მხარდაჭერა დახმარების 

სახით 

– პასიური ზრუნვა 

დახმარების სახით 

გაწევა 

შინამეურნეობებში და 

ოჯახურ საწარმოებში 

– 42 კმაყოფაზე მყოფი 

მოზრდილების მოვლა 

5 51 515 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივ

ი დახმარება 

კომპანიებში, 

რომელსაც 

ფლობს სხვა 

შინამეურნეობა  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს სხვა 

შინამეურნეობების საკუთრებაში 

არსებული საწარმოებში დახმარების 

მიზნით, სხვა შინამეურნეობების 

დახმარების სახით, რაც რაიმე 

ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული არ 

არის. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– საქონლის წარმოება 

დახმარების სახით 

– მომსახურების მიწოდება 

გაწევა სახით 

– მასალების შეძენა 

დახმარების სახით 

– ნაწარმის მოცილება ან 

გაყიდვა დახმარების სახით 

– 1 დასაქმება და 

მასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 2 საქონლის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 3 ანაზღაურების 

გარეშე საშინაო 

მომსახურებები 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის 

– 4 ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

– დავეხმარე 

მეზობელს მის 

ბიზნესში 
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მომსახურება 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრებისთვის 

5 51 519 სხვა 

საქმიანობები, 

რომლებიც 

უკავშირდება 

ანაზღაურების 

გარეშე 

პირდაპირ 

მოხალისეობრივ 

საქმიანობას სხვა 

შინამეურნეობებ

ისთვის 

გულისხმობს ისეთ ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს სხვა 

შინამეურნეობების დასახმარებლად, 

რომლებიც სხვაგან კლასიფიცირებული არ 

არის. 

 – 511 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა 

შინამეურნეობის 

მოვლის, მართვის, 

მშენებლობის, 

სარემონტო 

სამუშაოების და 

აღდგენითი 

სამუშაოების დროს 

– 512 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

საქონლის და 

მომსახურების შეძენა 

– 513 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მუშაობა ბავშვის 

მოვლის და სწავლების 

დროს 

– 514 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ 

მოზრდილების მოვლა 

– 515 სხვა 

შინამეურნეობების 

საკუთრებაში 

არსებულ საწარმოებში 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

დახმარება 
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5 52  ანაზღაურების 

გარეშე სათემო 

და 

ორგანიზაციაზე 

დაფუძნებული 

პირდაპირი 

მოხალისეობრივ

ი საქმიანობა 

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს 

დახმარების სახით საქონლის წარმოების, 

ან მომსახურების გაწევის მიზნით, 

რომელიც ორგანიზებულია თემის, ან 

ორგანიზაციის მიერ. 

– 521 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი სამუშაო 

გზის/მშენებლობის 

შეკეთების, მიწის ნაკვეთის 

დასუფთავებისა და 

მომზადების, 

დასუფთავების (ქუჩები, 

ბაზრები, და სხვ.) და 

მშენებლობისთვის 

– 522 ანაზღაურების გარეშე 

საკვების მოხალისეობრივი 

მომზადება/მიწოდება, 

დასუფთავება 

– 523 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

კულტურული, 

რეკრეაციული და 

სპორტული აქტივობები 

– 524 ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საოფისე/ადმინისტრაციულ

ი სამუშაო 

– 529 სხვა საქმიანობები, 

რომლებიც უკავშირდება 

სათემო და ორგანიზაციაზე 

დაფუძნებულ, 

ანაზღაურების გარეშე, 

პირდაპირ მოხალისეობრივ 

საქმიანობას 

– 51 ანაზღაურების 

გარეშე პირდაპირ 

მოხალისედ მუშაობა 

სხვა 

შინამეურნეობებისთვი

ს 

– 53 სტაჟიორის 

მუშაობა 

ანაზღაურების გარეშე 

და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 54 მგზავრობის დრო, 

რომელიც 

უკავშირდება 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისის, 

სტაჟიორის და სხვა 

სამუშაოს 

– 59 სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

შრომითი 

საქმიანობები 

 

5 52 521 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე 

არასავალდებულო საქმიანობებს გზის 

მშენებლობის, შეკეთების, მიწის ნაკვეთის 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– 128 სამშენებლო 

საქმიანობები 

– დასახლებაში 

ქუჩების 

მოხალისეობრივი 
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მუშაობა 

გზების/შენობები

ს აღდგენაზე, 

გასუფთავებაზე 

და მიწის 

მომზადებაზე, 

დალაგებაზე 

(ქუჩების, 

ბაზრების და ა.შ.) 

დასუფთავებისა და მომზადების, 

დასუფთავებისა (ქუჩები, ბაზრები, და 

სხვ.) და სამშენებლო სამუშაოებისთვის 

დახმარების სახით, რომელიც 

ორგანიზებულია თემის, ან ორგანიზაციის 

მიერ. 

– მუშაობა მშენებლობაზე, 

გზის შეკეთებაზე, ხიდების, 

კაშხლების მშენებლობაზე 

და სხვ. დახმარების სახით 

– მუშაობა სათემო მიწის 

ნაკვეთის დასუფთავებისა 

და მომზადებისთვის, 

დასუფთავება (ქუჩები, 

ბაზრები და სხვ.) 

დახმარების სახით 

ბაზრისთვის ოჯახურ 

საწარმოებში 

– 23 სამშენებლო 

საქმიანობები 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 3 ანაზღაურების 

გარეშე 

შინამეურნეობისა და 

ოჯახის წევრების 

საშინაო მომსახურება  

დასუფთავება 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

– ნარჩენების 

მოხალისეობრივი 

შეგროვება 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

– 

მოხალისეობრივი 

დახმარება 

ბილიკიების 

ბუჩქნარისგან 

მოცილებაში 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

– 

მოხალისეობრივი 

დახმარება სახლის 

რემონტში 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

5 52 522 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

მუშაობა 

საკვების 

მომზადების/მომ

სახურების, 

დალაგების 

პროცესში  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს საკვების 

მომზადება/მიწოდებას, დასუფთავებისას 

დახმარების სახით, რაც ორგანიზებულია 

თემის ან ორგანიზაციის მიერ. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– საკვების/ხემსის 

ორგანიზება, დაგეგმვა და 

მომზადება დახმარების 

სახით 

– საკვების/ხემსის მიწოდება 

დახმარების სახით 

– 31 საკვებისა და 

კერძების მართვა და 

მომზადება 

– მოვამზადე 

საკვები სათემო 

ფესტივალისთვის 

(ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობის 

სახით) 

– დავასუფთავე 

სასკოლო ზეიმის 
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– დასუფთავება 

საკვების/ხემსის 

მომზადების შემდეგ 

დახმარების სახით 

შემდეგ 

(ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობის 

სახით) 

– გავუმასპინძლდი 

ვახშმით 

მიუსაფართა 

თავშესაფარში 

(ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობის 

სახით) 

– გამოვაცხვე 

ნამცხვარი 

სკოლაში პურ- 

ფუნთუშეულის 

ბაზრობისთვის 

(ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობის 

სახით) 

– დავეხმარე 

ქელეხისთვის 

საკვების 

მომზადებაში 

(ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 
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საქმიანობის 

სახით) 

5 52 523 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

ჩართვა 

კულტურულ, 

რეკრეაციულ და 

სპორტულ 

აქტივობებში  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს 

კულტურული, რეკრეაციული და 

სპორტული აქტივობებისთვის 

სამუშაოებში დახმარების სახით, რომელიც 

ორგანიზებულია თემის, ან ორგანიზაციის 

მიერ. 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– მწვრთნელობა, მსაჯობა და 

სხვ. სპორტსა და 

ტანვარჯიშში დახმარების 

სახით 

– ახალგაზრდების ჯგუფის 

ხელმძღვანელობა 

დახმარების სახით 

– მოხალისეობრივი 

მონაწილეობა ისეთ 

კულტურულ საქმიანობებში, 

როგორიცაა სპექტაკლი 

დახმარების სახით 

– 83 სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა, 

ვარჯიში და მსგავსი 

საქმიანობები 

– ვავარჯიშე ჩემი 

შვილის 

ფეხბურთის 

გუნდი – 

მოხალისეობრივ 

საწყისებზე 

დავეხმარე 

მორბენლებს 

მარათონის შემდეგ 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

– ვიცეკვე 

საზოგადოებრივ 

ფესტივალზე (არა 

ანაზღაურების, ან 

მოგების მიღების 

მიზნით) 

– დავუკარი 

ინსტრუმენტზე 

ორკესტრში/კლასი

კური მუსიკის 

პროგრამაში (არა 

ანაზღაურების, ან 

მოგების მიღების 

მიზნით) 

5 52 524 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

მუშაობა 

ოფისში/ადმინის

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, 

არასავალდებულო საქმიანობებს 

საოფისე/ადმინისტრაციული სამუშაოს 

შესრულების მიზნით, დახმარების სახით, 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობები როგორიცაა: 

– კორესპონდენციის 

მომზადება, რემონტში 

– 1 დასაქმება და 

შესაბამისი 

საქმიანობები 

– 713 წერილების 

კითხვა და წერა (მათ 

– 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა 

ეკლესიის 

ადმინისტრაციაში 
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ტრაციულ 

თანამდებობაზე  

რომელიც ორგანიზებულია თემის, ან 

ორგანიზაციის მიერ. 

დახმარება და სხვა 

წვრილმანი სამუშაოების 

შესრულება 

ორგანიზაციისთვის 

დახმარების სახით 

– ინფორმაციის გავრცელება, 

ბროშურების დარიგება 

დახმარების სახით 

– კომიტეტის წევრად 

საქმიანობა, ფინანსური 

რესურსების მოძიების 

საქმიანობები დახმარების 

სახით 

– მონაწილეობა სამოქალაქო, 

პროფესიულ, საკლუბო, 

პოლიტიკურ და სხვა 

ორგანიზაციებში 

დახმარების სახით 

შორის ელექტრონული 

ფოსტის) 

– 72 სათემო 

კულტურულ/სოციალ

ურ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 73 სამოქალაქო 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა და 

მსგავსი მოვალეობები 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

5 52 529 თემში ან 

ორგანიზაციაში 

ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ 

მუშაობასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

გულისხმობს სათემო და ორგანიზაციულ, 

ანაზღაურების გარეშე, 

პირდაპირ მოხალისეობრივ 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა 

საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 521 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

სამუშაო 

გზის/მშენებლობის 

შეკეთების, მიწის 

ნაკვეთის 

დასუფთავებისა და 

მომზადების, 

დასუფთავების 

(ქუჩები, ბაზრები, და 

სხვ.) და 

მშენებლობისთვის 

– დავეხმარე 

სათემო ზეიმების 

/ფესტივალების/ 

ქუჩის 

წვეულებების 

ორგანიზებაში 

დახლების, 

კარვების, 

მაგიდების 

მოწყობაში 
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– 522 ანაზღაურების 

გარეშე საკვების 

მოხალისეობრივი 

მომზადება/მიწოდება, 

დასუფთავება 

– 523 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

კულტურული, 

რეკრეაციული და 

სპორტული 

აქტივობები 

– 524 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

საოფისე/ადმინისტრაც

იული სამუშაო 

5 53  სტაჟიორის 

მუშაობა 

ანაზღაურების 

გარეშე და 

მსგავსი 

საქმიანობები 

იხ. ჯგუფი 530    

5 53 530 ანაზღაურების 

გარეშე 

სტაჟირება და 

სხვა მსგავსი 

აქტივობები  

გულისხმობს საქონლის წარმოებას, ან 

მომსახურების გაწევას სხვა პირებისთვის, 

სამუშაო გამოცდილების ან უნარების 

შეძენის მიზნით კონკრეტულ ხელობასა 

თუ პროფესიაში. 

– „ანაზღაურების გარეშე“ განიმარტება 

როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ან 

ნატურით ანაზღაურების არარსებობა 

შესრულებული სამუშაოსთვის, ან 

– სტაჟირება, შეგირდობა, 

პრაქტიკანტობა, ან სხვა 

ტიპის პროგრამები 

ეროვნულ გარემოებების 

მიხედვით, როდესაც მათი 

მონაწილეობა ეკონომიკური 

ერთეულის საწარმოო 

პროცესში ანაზღაურების 

გარეშეა 

– გამოსაცდელი ვადა, 

რომელიც ახალ 

თანამშრომლებს 

ეძლევათ (110) 

– ზოგადი სწავლა 

მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე დასაქმების 

დროს, მათ შორის იმ 

საბაზრო და 

– ვიმუშავე ბანკში 

ანაზღაურების 

გარეშე სტაჟიორად 
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ნამუშევარი საათებისთვის; მიუხედავად 

ამისა, ამ მუშაკებმა შეიძლება მიიღონ 

რაიმე ფორმის მხარდაჭერა, როგორიცაა 

საგანმანათლებლო სტიპენდიების, ან 

გრანტების ტრანსფერები, ან პერიოდული 

დახმარება ნაღდი ფულით ან ნატურით 

(მაგალითად, საკვები, სასმელი). 

– „სხვა პირებისთვის“ გულისხმობს იმ 

საბაზრო და არასაბაზრო ერთეულებში 

შესრულებულ სამუშაოს, რომლებსაც 

შინამეურნეობის, ან ოჯახის არაწევრი 

პირები ფლობენ. 

– „სამუშაო გამოცდილების, ან უნარების“ 

შეძენა შეიძლება განხორციელდეს როგორც 

ტრადიციული, ფორმალური, ისე 

არაფორმალური გზებით, მიუხედავად 

იმისა, ხდება თუ არა კონკრეტული 

კვალიფიკაციის ან სერტიფიკატის 

მინიჭება. 

– ანაზღაურების გარეშე 

უნარების ტრენინგის, ან 

გადამზადების სქემები 

დასაქმებულთა 

დაწინაურების პროგრამების 

ფარგლებში, როდესაც 

მონაწილეობს ეკონომიკური 

ერთეულის წარმოების 

პროცესში 

– ანაზღაურების გარეშე 

ტრენინგის, სტაჟირების, 

პრაქტიკის 

შესაძლებლობების მოძიება, 

განაცხადების შევსება, 

რეზიუმეების მომზადება, 

სამუშაო ადგილის ვიზიტი, 

ნაცნობების/პროფესიონალე

ბის გამოკითხვა და სხვ. 

– გასაუბრებები 

ანაზღაურების გარეშე 

ტრენინგის, სტაჟირებისა, 

პრაქტიკისთვის 

არასაბაზრო 

ერთეულებში, 

რომლებსაც 

შინამეურნეობის, ან 

ოჯახის წევრები 

ფლობენ (15) 

– ორიენტაცია და 

სწავლა ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

სამუშაოს 

განხორციელების 

დროს (51) 

– სწავლა საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

წარმოებაში 

მუშაობისას (63) 

5 54  მგზავრობის 

დრო, რომელიც 

უკავშირდება 

ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისის, 

სტაჟიორის და 

სხვა სამუშაოს 

იხ. ჯგუფი 540    
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5 54 540 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისედ, 

სტაჟიორად და 

სხვა 

ანაზღაურების 

გარეშე 

სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის 

დრო 

გულისხმობს მგზავრობას, რომელიც 

უკავშირდება ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისეს, სტაჟიორისა და ანაზღაურების 

გარეშე სხვა სამუშაოს 

– საკუთარი მანქანით 

მგზავრობა, ან 

შინამეურნეობის არაწევრი 

პირის ტარება 

დანიშნულების ადგილას და 

უკან 

– დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა (181) 

– ავტობუსით 

წამოვედი 

ოფისიდან, სადაც 

ანაზღაურების 

გარეშე სტაჟიორი/ 

პრაქტიკანტი ვარ  

– დაველოდე 

საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტს იმ 

ადგილას 

მისასვლელად, 

სადაც მოხალისედ 

ვმუშაობ 

(ანაზღაურების 

გარეშე) 

5 59  ანაზღაურების 

გარეშე სხვა 

მუშაობა  

იხ. ჯგუფი 590    

5 59 590 ანაზღაურების 

გარეშე სხვა 

მუშაობა  

გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე 

შრომით საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის, მაგალითად, 

ანაზღაურების გარეშე სავალდებულო 

სამუშაო. 

– ანაზღაურების გარეშე 

სათემო მომსახურება და 

პატიმართა ანაზღაურების 

გარეშე მუშაობა 

სასამართლოს, ან მსგავსი 

ორგანოს ბრძანებით, 

ანაზღაურების გარეშე 

სამხედრო ან 

ალტერნატიული 

სამოქალაქო სამსახური, 

როგორიცაა: 

– დასუფთავება ან 

ტექნიკური მომსახურება  

– 51 ანაზღაურების 

გარეშე პირდაპირ 

მოხალისედ მუშაობა 

სხვა 

შინამეურნეობებისთვი

ს 

– 52 ანაზღაურების 

გარეშე სათემო და 

ორგანიზაციაზე 

დაფუძნებული 

პირდაპირი 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობა 

– დავასუფთავე 

ქუჩები 

ანაზღაურების 

გარეშე 

სავალდებულო 

სამუშაოს სახით 
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– საერთო სარგებლობის 

მიწის ნაკვეთის, გზების 

გაწმენდა და მომზადება, 

ქუჩების, ბაზრების და სხვ. 

დასუფთავება  

– მუშაობა მშენებლობასა და 

გზების შეკეთებაზე და სხვ. 

– მუშაობა თემის ან 

საპატიმროს კუთვნილი 

საქონლის შეკეთებაზე 

–მუშაობა ცხოველების 

მოშენებაზე, 

მეცხოველეობის 

პროდუქტების წარმოებაზე 

– მუშაობა ბაღში/ბოსტანში 

– ტექსტილის, უნიფორმის 

და სხვ. კერვა, კემსვა, 

დამუშავება და სხვ. 

– 53 სტაჟიორის 

მუშაობა 

ანაზღაურების გარეშე 

და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 54 მგზავრობის დრო, 

რომელიც 

უკავშირდება 

ანაზღაურების გარეშე 

მოხალისის, 

სტაჟიორის და სხვა 

სამუშაოს 

6   სწავლა  გულისხმობს სწავლას განათლების ყველა 

საფეხურზე: სკოლამდელი, დაწყებითი, 

საშუალო, ტექნიკური და პროფესიული, 

საშუალოს შემდგომი და უმაღლესი, 

დამატებითი, ან საშემოდგომო 

გაკვეთილები. ეს ჯგუფი ითვალისწინებს 

წიგნიერებისა და სხვა სპეციალურ 

პროგრამებს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, 

მოზრდილებისა და სხვა ჯგუფებისთვის, 

რომელთაც არ აქვთ სკოლაში სიარულის 

არავითარი შესაძლებლობა; საშინაო 

დავალების შესრულებას, კერძოდ სწავლას, 

კვლევას, სწავლას კურსების 

– 61 ფორმალური 

განათლება  

– 62 საშინაო დავალება, 

კერძოდ მომზადება, კურსის 

განხილვა, კვლევა და ისეთი 

საქმიანობები , რომლებიც 

უკავშირდება ფორმალურ 

განათლებას  

– 63 დამატებითი სწავლა, 

არაფორმალური განათლება 

და კურსები  

– 64 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო  

– 15 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

გადამზადება და 

სწავლა  

– 53 სტაჟიორის 

მუშაობა 

ანაზღაურების გარეშე 

და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 82 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, ჰობი, 

თამაშები და სხვა 
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გამოცდებისთვის მოსამზადებლად; 

მოკლევადიან კურსებზე, სემინარებსა და 

სხვ. დასწრებას საკუთარი პროფესიული 

განვითარების მიზნით; და მგზავრობას 

გაკვეთილებსა და სასკოლო 

საქმიანობებისკენ და უკან. 

– 69 სწავლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

რეკრეაციული 

საქმიანობები  

– 83 მონაწილეობა 

სპორტულ, ფიზიკურ 

და მსგავს 

აქტივობებში 

6 61  ფორმალური 

განათლება  

გულისხმობს გაკვეთილებზე/ლექციებზე, 

კლასგარეშე საქმიანობებზე და 

შესვენებებზე დასწრებას ფორმალური 

განათლების ყველა საფეხურზე. ეს ჯგუფი 

მოიცავს თვითსწავლებას 

დისტანციური(დაუსწრებელი) 

განათლებისთვის.  

ფორმალური განათლება განისაზღვრება 

როგორც ინსტიტუციონალიზებული, 

გამიზნული და დაგეგმილი განათლება, 

რომელიც მიეწოდება საჯარო 

ორგანიზაციების და აღიარებული კერძო 

დაწესებულებების მიერ და – ერთიანობაში 

– შეადგენს ქვეყნის ფორმალური 

განათლების სისტემას. ამდენად, 

ფორმალური განათლების პროგრამები 

აღიარებულია ასეთებად შესაბამისი 

ეროვნული საგანმანათლებლო, თუ 

ეკვივალენტური ორგანოების მიერ. 

ფორმალური განათლება ძირითადად 

საწყისი განათლებისაგან შედგება. 

პროფესიული განათლება, სპეციალურ 

საჭიროებებზე მორგებული განათლება და 

მოზრდილთა განათლების გარკვეული 

რგოლები ხშირად აღიარებულია 

ფორმალური განათლების სისტემის 

– 611 

სკოლაში/უნივერსიტეტში 

დასწრება 

– 612 კლასგარეშე 

საქმიანობები 

– 613 შესვენებები 

ფორმალური განათლების 

ადგილას 

– 614 მეცადინეობა 

დისტანციური განათლების 

საკურსო სამუშაოსთვის 

(ვიდეო, აუდიო, ონლაინ) 

– 619 ფორმალურ 

განათლებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– 62 საშინაო 

დავალება, კერძოდ 

მომზადება, კურსის 

მიმოხილვა, კვლევა 

და საქმიანობები, 

რომლებიც 

უკავშირდება 

ფორმალურ 

განათლებას 

– 63 დამატებითი 

არაფორმალური 

განათლება და 

კურსები 

– 64 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 69 სწავლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 
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ნაწილად. ამასთან, ფორმალური 

განათლება მოიცავს ყველა ასაკობრივი 

ჯგუფის განათლებას ისეთი პროგრამული 

შინაარსითა და კვალიფიკაციებით, 

რომლებიც საწყისი განათლების 

ეკვივალენტურია.  

(წყარო: ISCED 2011 §s 36-38)  

 

მშობლის მიერ შინ განათლება მხოლოდ 

მაშინ ჩაითვლება ფორმალურ 

განათლებად, თუ არსებობს რაიმე სახის 

ზედამხედველობა ეროვნული (ან 

რეგიონული) საგანმანათლებლო უწყების 

მიერ. 

6 61 611 სკოლა/უნივერსი

ტეტში სიარული  

გულისხმობს გაკვეთილებზე/ლექციებზე 

დასწრებას ფორმალური განათლების 

ყველა საფეხურზე (იხ. განმარტება 61-ე 

პუნქტში). 

– 

გაკვეთილებზე/ლექციებზე 

დასწრება გამოცდებზე 

გასვლის ჩათვლით 

– მასწავლებელთან ან 

კურსის ხელმძღვანელთან 

კონსულტაცია, ახსნა-

განმარტების, მითითებების 

თხოვნა და სხვ. 

– სპეციალური განათლების 

პროგრამები სპეციალური 

საჭიროებების მქონე 

ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისთვის, 

რომლებიც სკოლისა და სხვა 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ბაზაზე 

ხორციელდება 

– 612 კლასგარეშე 

საქმიანობები 

– 613 შესვენებები 

ფორმალური 

განათლების ადგილას 

– დავესწარი 

მათემატიკის 

გაკვეთილს 

უნივერსიტეტში 

– ვინახულე 

მასწავლებელი 

მითითებების 

მისაღებად  

– გავედი 

გამოცდაზე 
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– საშემოდგომო 

გაკვეთილები და 

გამოცდები, რომლებიც 

სკოლისა და სხვა 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ბაზაზე 

ხორციელდება ფორმალური 

განათლების ნაწილის სახით 

6 61 612 კლასგარეშე 

აქტივობები  

გულისხმობს სტუდენტების მიერ 

განხორციელებულ იმ საქმიანობებს, 

რომლებიც სასკოლო, ან საუნივერსიტეტო 

განათლების ჩვეულებრივი სასწავლო 

გეგმის ფარგლებს სცდება. 

– რიტორიკულ და 

თეატრალურ კლუბებში, 

საგუნდო კლუბებში, 

გულშემატკივართა 

ჯგუფებში, სასკოლო 

პუბლიკაციებში 

საქმიანობებს 

– კლასგარეშე 

ფიზიკური 

საქმიანობები (83) 

– დავესწარი 

სასკოლო წრეს 

6 61 613 შესვენებები 

ფორმალური 

განათლების 

ადგილებში  

გულისხმობს განათლებასთან 

დაკავშირებულ იმ საქმიანობებს, 

რომლებიც გაკვეთილებს შორის 

ხორციელდება; მაგალითად, საკლასო 

ოთახში ან ლაბორატორიაში მისვლა, 

წიგნის გამოტანა/დაბრუნება 

ბიბლიოთეკაში. 

– საქმიანობები , რომლებიც 

უკავშირდება განათლებას 

და გაკვეთილებს შორის 

პერიოდში ხორციელდება; 

მაგალითად, საკლასო 

ოთახში ან ლაბორატორიაში 

მისვლა, წიგნის 

გამოტანა/დაბრუნება 

ბიბლიოთეკაში. 

– საკვების, ან ხემსის 

მიღება (921) 

– შესვენება 

გაკვეთილებს 

შორის 

– შევიცვალე 

ოთახი 

6 61 614 თვითსწავლება 

დისტანციურ 

საგანმანათლებლ

ო კურსზე 

(ვიდეო, აუდიო, 

ონლაინ) 

გულისხმობს დისტანციურ განათლებას, 

როგორც სწავლების სპეციალური 

ტექნიკების, რესურსებისა და მედიის 

გამოყენებას იმ ადამიანების სწავლის 

ხელშესაწყობად, რომლებიც დროის ან 

ადგილის მხრივ მასწავლებლისაგან 

განცალკევებულნი არიან. ტექნიკები, 

რესურსები და მედია დამოკიდებულია 

–

ვიდეოების/გაკვეთილების/

ლექციების ყურება 

– მაგალითების, 

ჩანაწერების, ვიდეოების 

განხილვა 

– დისტანციურ 

განათლებასთან 

– 611 

სკოლაში/უნივერსიტე

ტში დასწრება 

– 612 კლასგარეშე 

საქმიანობები 

– ვუყურე ონლაინ 

ლექციას 
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ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა: საგანი; 

სტუდენტთა საჭიროებები და კონტექსტი; 

მასწავლებლის უნარები და გამოცდილება; 

სწავლების მიზნები; ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიები; და ინსტიტუციური 

შესაძლებლობები. 

დაკავშირებულ გამოცდებზე 

გასვლა 

– ონლაინ ფორმალური 

განათლება 

6 61 619 ფორმალურ 

განათლებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც უკავშირდება ფორმალურ 

განათლებას, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 611 

სკოლაში/უნივერსიტე

ტში დასწრება 

– 612 კლასგარეშე 

საქმიანობები 

– 613 შესვენებები 

ფორმალური 

განათლების ადგილას 

– 614 მეცადინეობა 

დისტანციური 

განათლების საკურსო 

სამუშაოსთვის 

(ვიდეო, აუდიო, 

ონლაინ) 

 

6 62  საშინაო 

დავალება, 

რეპეტიტორთან 

სწავლა, კურსის 

მიმოხილვა, 

კვლევა და 

ფორმალურ 

განათლებასთან 

დაკაშირებული 

აქტივობები  

იხ. ჯგუფი 620    

6 62 620  საშინაო 

დავალება, 

გულისხმობს საშინაო დავალების 

შესრულებას და კურსების განხილვას და 

– საშინაო დავალების 

შესრულება 

– 61 ფორმალური 

განათლება 

– შევასრულე 

საშინაო დავალება 
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რეპეტიტორთან 

სწავლა, კურსის 

მიმოხილვა, 

კვლევა და 

ფორმალურ 

განათლებასთან 

დაკაშირებული 

აქტივობები  

ფორმალურ განათლებასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობებს 

– კერძოდ მომზადება, ან 

ფორმალური განათლების 

მიღმა ადამიანების მიერ 

კურსებით დახმარება 

– მეცადინეობა ან კერძოდ 

მომზადება 

გაკვეთილისთვის და 

საკურსო გამოცდებისთვის 

– 63 დამატებითი 

სწავლა, 

არაფორმალური 

განათლება და 

კურსები 

– 64 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 69 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

 გამოცდების ჩაბარება 

(611) 

– მოვემზადე 

გამოცდისთვის 

– მათემატიკაში 

მომზადება 

(სკოლის გარეთ 

მხარდამჭერი 

საქმიანობის 

სახით, სწავლის 

ხელშესაწყობად) 

– ონლაინ 

გაკვეთილები 

6 63  დამატებითი 

სწავლა, 

არაფორმალური 

განათლება და 

კურსები  

იხ. ჯგუფი 630    

6 63 630 დამატებითი 

სწავლა, 

არაფორმალური 

განათლება და 

კურსები  

გულისხმობს დამატებით განათლებასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობებს 

(განსხვავებულს ფორმალური 

განათლებისგან), რომლებიც არ არის 

დაკავშირებული დასაქმებასთან. 

 

არაფორმალური განათლების 

განმსაზღვრელი მახასიათებელი არის ის, 

რომ იგი არის ფორმალური განათლების 

დანამატი, ალტერნატივა და/ან 

შემავსებელი ადამიანების მთელი 

სიცოცხლის მანძილზე სწავლის 

პროცესისთვის. ხშირად იგი მიეწოდება 

განათლების ყველასათვის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. 

– ფორმალური განათლების 

სისტემის მიღმა 

გადამზადების კურსებზე, 

უცხო ენის კურსებზე, 

ბიზნესისა და სამდივნო 

კურსებზე (როგორიცაა 

მენეჯმენტი, ბუხჰალტერია, 

ბეჭდვა და სხვ.), 

შემოქმედებით კურსებზე, 

მცირე ბიზნესის მართვისა 

და მეწარმეობის ტრენინგზე, 

ავტოსკოლის კურსებზე 

დასწრება 

– თვითსწავლის კურსები და 

სხვა საგანმანათლებლო 

– 15 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

ტრენინგი და სწავლა 

– 61 ფორმალური 

განათლება 

– 62 საშინაო 

დავალება, კერძოდ 

მომზადება, კურსის 

მიმოხილვა, კვლევა 

და საქმიანობები , 

რომლებიც 

უკავშირდება 

ფორმალურ 

განათლებას 

– გავიარე 

კულინარიის 

კურსი  

– დამხმარე სკოლა 

(აკადემიურად 

ჩამორჩენილი/ 

სკოლის გარეთ 

დარჩენილი 

მოსწავლეებისთვი

ს) 

– საღამოს, ან 

საკვირაო სკოლები  

– ზრდასრულთა 

განათლების 

გაკვეთილებზე  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

იგი გამიზნულია ყველა ასაკის 

ადამიანისთვის, თუმცა არ არის 

აუცილებელი სთავაზობდეს უწყვეტ 

მარშრუტს; შესაძლოა, იგი იყოს 

მოკლევადიანი და/ან დაბალი 

ინტენსივობის; როგორც წესი, იგი 

მიეწოდება მოკლე კურსების, სამუშაო 

შეხვედრების, ან სემინარების ფორმით. 

არაფორმალური განათლება უმეტესად 

იძლევა ისეთ კვალიფიკაციებს, რომლებიც 

განათლების შესაბამისი ეროვნული ან 

რეგიონული ორგანოების მიერ არ არის 

აღიარებული როგორც ფორმალური ან 

ფორმალურის ეკვივალენტური, ან 

საერთოდ არ იძლევა რაიმე 

კვალიფიკაციას. (წყარო: ISCED 2011 § 39) 

საქმიანობები თავისუფალ 

დროს 

– წიგნიერების პროგრამები 

– ჰობისა და რეკრეაციულ 

თამაშებთან დაკავშირებულ 

კურსებზე დასწრება 

– ჰობისთან და რეკრეაციულ 

თამაშებთან, სპორტთან და 

სხვ. დაკავშირებით 

კურსებში მონაწილეობა 

– 64 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– იოგას, კარატეს, 

კუნგ-ფუს 

კურსი/გაკვეთილე

ბი 

6 64  სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის 

დრო  

იხ. ჯგუფი 640    

6 64 640 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის 

დრო  

გულისხმობს საგანმანათლებლო 

საქმიანობების ადგილისკენ და უკან 

მგზავრობას. 

– საგანმანათლებლო 

საქმიანობებისკენ და უკან 

მგზავრობა 

– საგანმანათლებლო 

საქმიანობების და სხვ. 

ადგილას საკუთარი 

მანქანით მისვლა 

– 181 დასაქმებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობა 

– 540 ანაზღაურების 

გარეშე მოხალისედ, 

სტაჟიორად და სხვა 

ანაზღაურების გარეშე 

სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 860 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

– სკოლაში ფეხით 

მივედი 

– ვიმგზავრე 

უნივერსიტეტის 

ავტობუსით 

– დაველოდე 

ავტობუსს, ან 

მანქანას 

განათლების 

ადგილას 

მისასვლელად ან 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

შინ 

დასაბრუნებლად 

6 69  სწავლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

იხ. ჯგუფი 690    

6 69 690 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სწავლასთან დაკავშირებულ 

სხვა საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 61 ფორმალური 

განათლება 

– 62 საშინაო 

დავალება, კერძოდ 

მომზადება, კურსის 

მიმოხილვა, კვლევა 

და საქმიანობები, 

რომლებიც 

უკავშირდება 

ფორმალურ 

განათლებს 

– 63 დამატებითი 

სწავლა, 

არაფორმალური 

განათლება და 

კურსები 

– 64 სწავლასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

 

– საქმიანობები, 

რომლებიც არ 

უკავშირდება სწავლას 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

7   სოციალიზაცია 

და კომუნიკაცია, 

სათემო 

ჩართულობა და 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება  

გულისხმობს სოციალიზაციას ოჯახთან, 

სტუმრად წასვლას ან სტუმრების მიღებას. 

– 71 სოციალიზაცია და 

კომუნიკაცია  

– 72 სათემო 

კულტურულ/სოციალურ 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 73 მონაწილეობა 

სამოქალაქო და მსგავსი 

პასუხისმგებლობების 

შესრულებაში 

– 74 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების აღსრულება 

– 75 სოციალიზაციასა და 

კომუნიკაციასთან, თემში 

მონაწილეობასა და 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო  

– 79 სოციალიზაციასა და 

კომუნიკაციასთან, თემში 

მონაწილეობასა და 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები  

– 8 კულტურა, 

დასვენება, მასმედია 

და სპორტული 

აქტივობები 

 

7 71  სოციალიზაცია 

და კომუნიკაცია  

გულისხმობს სოციალიზაციასა და 

კომუნიკაციას, მათ შორის ძირითადად 

პირადი/სოციალური ხასიათის, ან 

არაკონკრეტული შინაარსის საუბარს, 

– 711 ლაპარაკი, საუბარი, 

ბაასი 

– 72 სათემო 

კულტურულ/სოციალ

ურ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 
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ჭორაობას; საქმიანობების 

განხორციელებას/გარკვეულ ადგილებსა 

და მოვლენებზე ერთად წასვლას; 

სტუმრად წასვლას და სტუმრების მიღებას; 

და პირადი/სოციალური ხასიათის 

წერილების წერასა და კითხვას. 

– 712 

სოციალიზაციის/შეხვედრის

/შეკრების აქტივობები 

– 713 წერილების წერა და 

კითხვა (მათ შორის 

ელექტრონული ფოსტის) 

– 719 სოციალიზაციასა და 

კომუნიკაციასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– 73 მონაწილეობა 

სამოქალაქო და 

მსგავსი 

პასუხისმგებლობების 

შესრულებაში 

– 74 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება 

– 75 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო  

– 79 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– სატელეფონო 

საუბრები და 

კორესპონდენცია, 

რომელიც არ არის 

პირადი/სოციალური 

ხასიათის, 

კლასიფიცირებულია 

შესაბამისი ძირითადი 
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განყოფილებების ქვეშ 

(მაგალითად, 

სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

კორესპონდენცია) 

7 71 711  საუბარი, 

ლაპარაკი, 

ლაქლაქი 

გულისხმობს ლაპარაკს, საუბარს, 

მსჯელობას სოციალიზაციის 

მიზნებისთვის. ეს ჯგუფი შეიცავს 

პირისპირ და ვირტუალურ საქმიანობებს. 

– ლაპარაკი/საუბარი 

პირისპირ 

– ლაპარაკი/საუბარი 

ტელეფონით, ტექსტური 

შეტყობინებებით, 

მოკლეტალღური რაციით, 

საინფორმაციო- 

საკომუნიკაციო 

მოწყობილობებით და სხვ. 

– საუბარი 

ინტერნეტით/ტელეფონით, 

მათ შორის მყისიერი 

შეტყობინებებით, 

სადისკუსიო ჯგუფებში და 

სხვ. 

– სხვა გარკვეული 

საქმიანობები, რომლებიც 

უკავშირდება 

ლაპარაკს/საუბარს 

– 712 

სოციალიზაციის/შეხვე

დრის/შეკრების 

აქტივობები 

– 713 წერილების წერა 

და კითხვა (მათ შორის 

ელექტრონული 

ფოსტით) 

– ინტერნეტით 

მიმოწერა (IM, Skype 

და სხვ.) სამუშაო 

მიზნებისთვის 

– ვესაუბრე 

მეზობელს  

– ტელეფონით 

დავურეკე ჩემს 

დას  

– ტექსტური 

შეტყობინება 

გავუგზავნე ქმარს 

7 71 712 სოციალიზაციის/

შეხვედრის/შეკრ

ების აქტივობები  

გულისხმობს 

სოციალიზაციის/შეხვედრის/შეკრების 

აქტივობებს. 

– საქმიანობების 

განხორციელება/გარკვეულ 

ადგილებსა ან 

ღონისძიებებზე ერთად 

წასვლა, სტუმრების მიღება 

– მეგობრებსა და 

ნათესავებთან სტუმრობა 

– 711 ლაპარაკი, 

საუბარი, მსჯელობა  

– 713 წერილების წერა 

და კითხვა (მათ შორის 

ელექტრონული 

ფოსტით) 

– წავედი მეგობრის 

დაბადების დღეზე  

– ვესტუმრე ჩემს 

მშობლებს 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– წვეულებების, მიღებების, 

მსგავსი შეკრებების მოწყობა 

– წვეულებებზე, მიღებებზე, 

მსგავს შეკრებებზე დასწრება 

– სოციალიზაცია ბარებში, 

კლუბებსა და რესტორნებში 

– სოციალიზაციის სხვა 

გარკვეული საქმიანობები 

7 71 713 მიმოწერის 

წაკითხვა და 

დაწერა (მათ 

შორის 

ელექტრონული 

წერილის)  

გულისხმობს მიმოწერის წერასა და 

კითხვას სოციალიზაციის მიზნებისთვის. 

ეს ჯგუფი მოიცავს ფოსტას და 

ელექტრონული ფოსტას. 

– წერილების, საფოსტო 

ბარათების წერა და კითხვა, 

რაც არ უკავშირდება სხვა 

საქმიანობებს  

– ელექტრონული ფოსტის 

წერა და კითხვა, რაც არ 

უკავშირდება სხვა 

საქმიანობებს 

– 711 ლაპარაკი, 

საუბარი, ბაასი 

– 712 

სოციალიზაციის/შეხვე

დრის/შეკრების 

აქტივობები 

– ანაზღაურებად 

სამუშაოსთან 

დაკავშირებული 

საფოსტო მიმოწერა (1) 

– 

განათლებასთან/სწავლ

ასთან 

დაკავშირებული 

საფოსტო მიმოწერა (6) 

– მივწერე წერილი 

ჩემს მეგობარს  

– მოვამზადე 

მისალოცი 

საფოსტო 

ბარათები 

7 71 719 სოციალიზაციას

თან და 

კომუნიკაციასთა

ნ 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სოციალიზაციისა და 

კომუნიკაციის საქმიანობებს, რომლებიც 

სხვა კატეგორიებში არ შედის, როგორიცაა 

უარყოფითი სოციალური საქმიანობები. 

– რაიმე სახის კონფლიქტი 

– კამათი, შელაპარაკება, 

სიტყვიერი შეურაცხყოფა 

(როგორც ჩადენა, ისე 

განცდა) 

– ჩხუბი, ფიზიკური მუქარა, 

ან თავდასხმა (როგორც 

ჩადენა, ისე განცდა) 

– 711 ლაპარაკი, 

საუბარი, ბაასი 

– 712 

სოციალიზაციის/შეხვე

დრის/შეკრების 

აქტივობები 

– 713 წერილების წერა 

და კითხვა (მათ შორის 

– გრაფიტით 

მოვხატე კედლები 

ჩემ ქალაქში 

– ვეჩხუბე ჩემს 

მეზობელს 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– ბუნტი, ვანდალიზმი, 

ქუჩის გრაფიტი 

– მათხოვრობა 

ელექტრონული 

ფოსტით) 

7 72  სათემო 

კულტურულ/სო

ციალურ 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა  

გულისხმობს მონაწილეობას სათემო 

კულტურულ/სოციალურ ღონისძიებებში. 

– 721 

კულტურული/ისტორიული 

მოვლენების აღსანიშნავად 

სათემო ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 722 სათემო 

რიტუალებში/ღონისძიებებშ

ი (არარელიგიურ) 

მონაწილეობა, მათ შორის 

ქორწილები, დაკრძალვები, 

ჩვილის დაბადება და სხვა 

რიტუალები 

– 723 სათემო სოციალურ 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა (მუსიკა, ცეკვა 

და სხვ.) 

– 729 საქმიანობები, 

რომლებიც უკავშირდება 

სათემო მონაწილეობას 

– 71 სოციალიზაცია 

და კომუნიკაცია  

– 73 მონაწილეობა 

სამოქალაქო და 

მსგავსი 

პასუხისმგებლობების 

შესრულებაში 

– 74 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება 

– 75 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო  

– 79 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

 

7 72 721 კულტურული/ი

სტორიული 

მოვლენების 

გულისხმობს მონაწილეობას 

კულტურული/ისტორიული მოვლენების 

საზოგადოებრივ აღნიშვნაში. 

– ისეთ მოსამზადებელ 

სამუშაოებში მონაწილეობა, 

როგორიცაა რეპეტიციები 

– ამ ღონისძიებებთან 

დაკავშირებული 

ანაზღაურების გარეშე 

– გავიარე 

რეპეტიცია 

აღლუმისთვის  
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

აღსანიშნავად 

სათემო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

და მონაწილეობა თავად 

სათემო 

კულტურულ/ისტორიულ 

ღონისძიებებში, როგორიცაა 

მფარველი წმინდანების 

დღეების, ისტორიული 

თარიღების აღსანიშნავი 

აღლუმები 

ისეთი მომსახურებები 

, როგორიცაა საკვების 

მომზადება, სცენის 

აშენება, ორგანიზება, 

ფულადი შენატანების 

შეგროვება, 

კოსტიუმების 

მომზადება და სხვ. 

(52) 

– მონაწილეობა 

მივიღე 

ადგილობრივ 

აღლუმში 

7 72 722 სათემო 

რიტუალებში/ღო

ნისძიებებში 

(არარელიგიურ) 

მონაწილეობა, 

მათ შორის 

ქორწილები, 

დაკრძალვები, 

ჩვილის 

დაბადება და 

სხვა რიტუალები 

გულისხმობს მონაწილეობას სათემო 

(ადგილობრივის ჩათვლით) 

რიტუალებში/ღონისძიებებში 

(არარელიგიურ), მათ შორის ქორწილები, 

დაკრძალვები, ჩვილის დაბადება და სხვა 

რიტუალები. 

– ისეთ მოსამზადებელ 

სამუშაოებში მონაწილეობა, 

როგორიცაა რეპეტიციები 

და მონაწილეობა თავად 

ისეთ სათემო ზეიმებსა, და 

რიტუალებში, რომლებიც 

უკავშირდება ქორწილებს, 

დაკრძალვებს, ჩვილის 

დაბადებას და სხვა 

რიტუალებს, გარდა 

რელიგიური 

ცერემონიებისა. ეს ჯგუფი 

მოიცავს საიუბილეო 

თარიღების აღნიშნავს. 

– 74 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება 

– 741 განმარტოებით 

ლოცვა, მედიტაცია და 

სხვა სასულიერო 

საქმიანობები 

– 742 მონაწილეობა 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

კოლექტიურ 

აღსრულებაში  

– ვიყავი 

პანაშვიდზე 

რიტუალურ 

სახლში 

– დავესწარი 

საქორწინო 

ხელისმოწერის 

ცერემონიას 

7 72 723 სათემო 

სოციალურ 

ღონისძიებებში 

(მუსიკა, ცეკვა და 

სხვ.) 

მონაწილეობა 

გულისხმობს სათემო სოციალურ 

ღონისძიებებში მონაწილეობას (მუსიკა, 

ცეკვა და სხვ.). 

– ისეთ მოსამზადებელ 

სამუშაოებში მონაწილეობა, 

როგორიცაა რეპეტიციები 

და მონაწილეობა თავად 

სათემო სახელოვნებო 

ღონისძიებებში, მაგალითად 

კარნავალებში 

– 721 

კულტურული/ისტორ

იული მოვლენების 

აღსანიშნავად სათემო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 722 ისეთ სათემო 

რიტუალებში/ღონისძი

ებებში 

– მონაწილეობა 

მივიღე 

საკარნავალო 

დღესასწაულები 
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(არარელიგიურ) 

მონაწილეობა, 

როგორიცაა 

ქორწილები, 

დაკრძალვები, 

ახალშობილი და სხვა 

მსგავსი რიტუალები 

7 72 729 სათემო 

ჩართულობასთა

ნ 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სათემო მონაწილეობასთან 

დაკავშირებულ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც სხვაგან კლასიფიცირებული არ 

არის. 

 – 721 

კულტურული/ისტორ

იული მოვლენების 

აღსანიშნავად სათემო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 722 ისეთ სათემო 

რიტუალებში/ღონისძი

ებებში 

(არარელიგიური) 

მონაწილეობა, 

როგორიცაა 

ქორწილები, 

დაკრძალვები, ჩვილის 

დაბადება და სხვა 

მსგავსი რიტუალები 

– 723 სათემო 

სოციალურ 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა (მუსიკა, 

ცეკვა, და სხვ.) 

 

7 73  სამოქალაქო და 

მსგავს 

ვალდებულებებშ

ი მონაწილეობა  

იხ. ჯგუფი 730    
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

7 73 730 სამოქალაქო და 

მსგავს 

ვალდებულებებშ

ი მონაწილეობა  

გულისხმობს საქმიანობებს, რომლებიც 

უკავშირდება ისეთ სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობებს, როგორიცაა ხმის 

მიცემა, მოწმედ, ან ნაფიც მსაჯულად 

მსახური და სხვ. 

– სამოქალაქო 

მოვალეობების შესრულება, 

მათ შორის: ხმის 

მიცემისთვის რეგისტრაცია, 

ხმის მიცემა, მოწმედ 

გამოსვლა, დანაშაულისა და 

სოციალური წესრიგის 

დარღვევის შეტყობინება 

– 1 დასაქმება და 

შესაბამისი 

საქმიანობები 

– წავედი ხმის 

მისაცემად  

– მონაწილეობა 

მივიღე 

სასამართლო 

პროცესში მოწმის 

სახით 

7 74  რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება  

გულისხმობს რელიგიური წეს-

ჩვეულებების მასობრივ აღსრულებაში 

მონაწილეობას. 

– 741 განმარტოებით ლოცვა, 

მედიტაცია და სხვა 

სასულიერო საქმიანობები 

– 742 მონაწილეობა 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების კოლექტიურ 

აღსრულებაში 

– 749 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

აქტივობები 

– 71 სოციალიზაცია 

და კომუნიკაცია  

– 72 სათემო 

კულტურულ/სოციალ

ურ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 73 მონაწილეობა 

სამოქალაქო და 

მსგავსი 

პასუხისმგებლობების 

შესრულებაში 

– 75 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო  

– 79 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 
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აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

7 74 741 განმარტოებით 

ლოცვა, 

მედიტაცია და 

სხვა სასულიერო 

აქტივობები  

გულისხმობს განმარტოებით ლოცვას, 

მედიტაციას და სხვა სასულიერო 

საქმიანობებს. 

– ლოცვა და მედიტაცია შინ, 

ღამის ლოცვის ჩათვლით  

– ეკლესიაში, სინაგოგაში, 

ტაძარში, სალოცავში ან 

მეჩეთში მისვლა 

სალოცავად, მედიტაციის, 

შესაწირისთვის 

– კონსულტაცია 

რელიგიურ/სასულიერო 

მრჩეველთან 

– კონსულტაციები 

მედიუმებთან/სპირიტებთან, 

ასტროლოგებთან, 

მკითხავებთან და ა.შ. 

– რელიგიური 

ლიტერატურის კითხვა 

(ბიბლია, ყურანი) 

– 742 მონაწილეობა 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

კოლექტიურ 

აღსრულებაში 

– მედიტაცია 

გავაკეთე შინ 

– ვილოცე ძილის 

წინ 

7 74 742 მონაწილეობა 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

კოლექტიურ 

აღსრულებაში 

გულისხმობს რელიგიური წეს-

ჩვეულებების კოლექტიურ აღსრულებაში 

მონაწილეობას. 

– რელიგიური წეს-

ჩვეულებების აღსრულება 

და წირვებში მონაწილეობა 

– მცირე არაფორმალურ 

ჯგუფში ჩატარებული 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების აღსრულება 

– რელიგიურ ცერემონიებში, 

ქორწილებში, პანაშვიდებში, 

სიმხატ ბატში (ახალშობილი 

გოგონებისთვის სახელის 

დარქმევის ცერემონია – 

– 741 განმარტოებით 

ლოცვა, მედიტაცია და 

სხვა სასულიერო 

საქმიანობები 

– დავესწარი მესას 

– დავესწარი ბარ 

მიტცვას 

– მონაწილეობა 

მივიღე რელიგიურ 

მსვლელობაში 

– ვიყავი მეჩეთში 

კოლექტიურ 

ლოცვაზე 
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ებრ.), ბარ/ბატ მიტცვაში 

(ბიჭის/გოგონას 12-13 წლის 

ასაკის შესრულების 

აღნიშვნის ცერემონია – 

ებრ.), ნათლობაში, 

კონფირმაციაში, პირველ 

ზიარებაში და სხვ. 

მონაწილეობა 

7 74 749 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებულ 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს რელიგიური წეს-

ჩვეულებების აღსრულებასთან 

დაკავშირებულ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც არსად არ არის 

კლასიფიცირებული. 

 – 741 განმარტოებით 

ლოცვა, მედიტაცია და 

სხვა სასულიერო 

საქმიანობები 

– 742 მონაწილეობა 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

კოლექტიურ 

აღსრულებაში 

 

7 75  სოციალიზაციასა 

და 

კომუნიკაციასთა

ნ, თემში 

მონაწილეობასა 

და რელიგიური 

წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის 

დრო 

იხ. ჯგუფი 750    

7 75 750 სოციალიზაციასა 

და 

კომუნიკაციასთა

გულისხმობს მგზავრობის დროს, 

რომელიც უკავშირდება სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციას, თემში მონაწილეობას 

– მგზავრობა 

სოციალიზაციისა და 

კომუნიკაციის, სათემო 

– 86 მგზავრობის დრო, 

რომელიც 

უკავშირდება 

– მანქანით წავედი 

სინაგოგაში 
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ნ, თემში 

მონაწილეობასა 

და რელიგიური 

წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის 

დრო 

და რელიგიური წეს-ჩვეულებების 

აღსრულებას 

მონაწილეობისა და 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების აღსრულების 

ადგილას და უკან, 

ლოდინის დროს ჩათვლით 

– საკუთარი მანქანით 

სოციალიზაციისა და 

კომუნიკაციის, სათემო 

მონაწილეობისა და 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების აღსრულების 

ადგილას მისვლა 

კულტურას, 

დასვენებას, 

მასმედიასა და 

სპორტულ აქტივობებს 

– პილიგრიმობა: 

მოგზაურობა 

მექაში 

– ფეხით მივედი 

ტაძარში 

– წავედი 

დაკრძალვაზე 

7 79  სოციალიზაციას

თან და 

კომუნიკაციასთა

ნ, სათემო და 

რელიგიურ 

რიტუალებში 

მონაწილეობის 

მიღებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

იხ. ჯგუფი 790    

7 79 790 სოციალიზაციას

თან და 

კომუნიკაციასთა

ნ, სათემო და 

რელიგიურ 

რიტუალებში 

მონაწილეობის 

მიღებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სოციალიზაციასა და 

კომუნიკაციასთან, თემში მონაწილეობასა 

და წეს-ჩვეულებების აღსრულებასთან 

დაკავშირებულ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც სხვაგან კლასიფიცირებული არ 

არის. 

 – 71 სოციალიზაცია 

და კომუნიკაცია  

– 72 სათემო 

კულტურულ/სოციალ

ურ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

– 73 მონაწილეობა 

სამოქალაქო და 

მსგავსი 
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პასუხისმგებლობების 

შესრულებაში 

– 74 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება 

– 75 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

8   კულტურულ, 

დასვენების, 

მასმედიის და 

სპორტულ 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა  

გულისხმობს კულტურულ და გასართობ 

ღონისძიებებზე დასწრებას და მასმედიის 

გამოყენებას ისევე, როგორც ჰობისა და 

სპორტში ჩართულობას. 

– 81 კულტურულ, გასართობ 

და სპორტულ 

ღონისძიებებზე დასწრება/ 

შესაბამისი 

დაწესებულებების 

მონახულება 

– 82 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, ჰობი, 

თამაშები და სხვა 

რეკრეაციული საქმიანობები 

– 83 სპორტულ აქტივობებში 

მონაწილეობა, ვარჯიში და 

მსგავსი საქმიანობები 

– 84 მასმედიის გამოყენება 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 

რელაქსაციასთან 

– 7 სოციალიზაცია და 

კომუნიკაცია, სათემო 

ჩართულობა და 

რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება 
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დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, მასმედიასა 

და სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 89 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, მასმედიასა 

და სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები  

8 81  კულტურულ, 

გასართობ და 

სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება/ 

შესაბამისი 

დაწესებულებებ

ის მონახულება 

გულისხმობს კულტურულ, გასართობ და 

სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრებას და 

შესაბამისი დაწესებულებების 

მონახულებას. 

– 811 

ორგანიზებულ/მასობრივ 

კულტურულ ღონისძიებებსა 

და შოუებზე დასწრება 

– 812 პარკებში და ბაღებში 

სეირნობა 

– 813 სპორტულ 

ღონისძიებებზე დასწრება 

– 819 კულტურულ, 

გასართობ და სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– 82 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, ჰობი, 

თამაშები და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– 83 სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა, 

ვარჯიში და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 84 მასმედიის 

გამოყენება 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან და 

მოდუნებასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 
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– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 89 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

8 81 811 ორგანიზებულ/მ

ასობრივ 

კულტურულ 

ღონისძიებებზე 

და შოუებზე 

დასწრება  

გულისხმობს ორგანიზებულ/მასობრივ 

კულტურულ ღონისძიებებსა და შოუებზე 

დასწრებას. 

– ვიზიტი მუზეუმში, 

სამხატვრო გალერეაში, 

კულტურულ პარკში, 

ისტორიულ/კულტურულ 

პარკში, მემკვიდრეობის 

მემორიალზე 

– ვიზიტი კინოთეატრში 

– ვიზიტი თეატრში, 

ოპერაში, ბალეტზე, 

კონცერტზე 

– ვიზიტი ფესტივალზე 

(მუსიკა, კინო, ცეკვა, და 

სხვ.), ცირკში, ცხოველების 

შოუზე, მცენარეების შოუზე, 

ბაზრობებზე, 

ფესტივალებზე 

– 812 პარკებში და 

ბაღებში სეირნობა 

– 813 სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება 

– ვიყავი 

კინოთეატრში 

– ვიყავი თეატრში 

– ვიყავი 

მუსიკალურ 

ფესტივალზე 

– ვინახულე 

ისტორიული 

ადგილი, ძეგლი 

და სხვ. 
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– სხვა გარკვეულ მასობრივ 

კულტურულ 

ღონისძიებებზე დასწრება 

8 81 812 პარკებში/ბაღებშ

ი სეირნობა 

 

გულისხმობს პარკებსა და ბაღებში 

სეირნობას. 

– ვიზიტი ზოოპარკში, 

ცხოველების პარკში, 

ბოტანიკურ ბაღში, 

გასართობ ცენტრში 

– 811 

ორგანიზებულ/მასობრ

ივ კულტურული 

ღონისძიებებსა და 

შოუებზე დასწრება 

– 813 სპორტული 

ღონისძიებებზე 

დასწრება 

– ვიყავი 

ზოოპარკში 

– ვიყავი გასართობ 

პარკში 

– ვიყავი თემატურ 

პარკში 

8 81 813 სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება  

გულისხმობს სპორტულ ღონისძიებებზე 

დასწრებას. 

– პროფესიული სპორტულ 

ღონისძიებებზე დასწრება 

– სამოყვარულო სპორტულ 

ღონისძიებებზე დასწრება 

– 811 

ორგანიზებულ/მასობრ

ივ კულტურულ 

ღონისძიებებსა და 

შოუებზე დასწრება 

– 812 პარკებში და 

ბაღებში სეირნობა 

– ვიყავი 

ბეისბოლის 

მატჩზე 

– ვიყავი 

კალათბურთის 

მატჩზე 

– ვუყურე 

სპორტულ 

ღონისძიებას 

შეჯიბრის 

ადგილზე 

8 81 819 კულტურულ, 

გასართობ და 

სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს კულტურულ, რეკრეაციულ 

და სპორტულ ღონისძიებებზე 

დასწრებასთან დაკავშირებულ 

საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

– ვიზიტი ბიბლიოთეკაში 

(იმ შემთხვევებში, როდესაც 

რესპონდენტი არ ასახელებს 

კონკრეტულ საქმიანობას, 

რომელსაც ბიბლიოთეკაში 

ახორციელებდა) 

– 811 

ორგანიზებულ/მასობრ

ივ კულტურულ 

ღონისძიებებსა და 

შოუებზე დასწრება 

– 812 პარკებში და 

ბაღებში სეირნობა 

– 813 სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება 

– წავედი 

ბიბლიოთეკაში 
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– საშინაო დავალების 

შესრულება 

ბიბლიოთეკაში (62) 

– კითხვა 

ბიბლიოთეკაში (841) 

8 82  კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, 

ჰობი, თამაშები 

და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

 

გულისხმობს აქტიურ მონაწილეობას 

ხელოვნებაში, მუსიკაში, თეატრში, 

ცეკვაში, ისეთი ჰობით გატაცებას, 

როგორიცაა მარკების, მონეტების, 

ბარათების კოლექციონირება; 

კომპიუტერზე მუშაობა, პროგრამირება; 

რეწვა, და თამაში, როდესაც ამ 

საქმიანობებს არ მოსდევს საქონლის 

წარმოება, ან მომსახურებების მიწოდება 

სხვების მიერ, ან საკუთარი 

მოხმარებისთვის. 

– 821 სახვითი, 

ლიტერატურული და 

საშემსრულებლო 

ხელოვნება (ჰობის სახით) 

– 822 ჰობი 

– 823 თამაში და სხვა 

რეკრეაციული საქმიანობები 

– 829 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობასთან, 

ჰობისთან, თამაშებთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– 81 კულტურულ, 

გასართობ და 

სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება/ შესაბამისი 

დაწესებულებების 

მონახულება 

– 83 სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა, 

ვარჯიში და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 84 მასმედიის 

გამოყენება 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 

რელაქსაციასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 
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– 89 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– კურსები, რომლებიც 

უკავშირდება 

კულტურას, 

დასვენებას, სპორტს 

და სხვ. (630) 

– ანაზღაურების, ან 

მოგების მიღების 

მიზნით 

განხორციელებული 

საქმიანობები (1) 

– პირდაპირი 

მოხალისეობრივი 

საქმიანობის სახით 

განხორციელებული 

აქტივობები (5), 

კლასგარეშე 

საქმიანობები (612), 

დამატებითი სწავლა 

(630) 

8 82 821 სახვითი, 

ლიტერატურულ

ი და 

საშემსრულებლო 

ხელოვნება 

(როგორც ჰობი)  

გულისხმობს აქტიურ მონაწილეობას 

სახვით, ლიტერატურულ და 

საშემსრულებლო ხელოვნებაში, რომელიც 

არ არის სხვათა მიერ მოხმარებისთვის 

განკუთვნილი. 

– სახვითი ხელოვნება, მათ 

შორის: ხატვა ფოტოგრაფია, 

ქანდაკება, მეთუნეობა 

/კერამიკა, ფანქრით ხატვა, 

გრაფიკა 

– 523 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

კულტურული, 

რეკრეაციული და 

– დავხატე ნახატი, 

ჰობის სახით 

– გადავიღე ფოტო 

გართობისთვის 



178 
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– ლიტერატურული 

ხელოვნება, მათ შორის: 

რომანების, ლექსების, 

პირადი 

დღიურების/ჟურნალების 

და სხვ. წერა (წერილების 

გარდა) 

– საშემსრულებლო 

ხელოვნება (ცეკვა, მუსიკა, 

დრამატული), რომელიც არ 

არის გამიზნული 

აუდიტორიისთვის: 

– აქტიური მონაწილეობა 

ცეკვასა და ქორეოგრაფიაში 

– მუსიკალურ 

ინსტრუმენტზე დაკვრა (მათ 

შორის მეცადინეობა, 

სტვენა), ჯგუფში დაკვრა; 

სიმღერა გუნდში 

კარაოკე/ვიდეოკე სიმღერა 

სპორტული 

აქტივობები 

– 822 ჰობი 

– 823 თამაში და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– საზოგადოებრივი 

მოხმარებისთვის ან 

საჯარო ჩვენებისთვის 

განკუთვნილ 

სახელოვნებო 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა 

8 82 822 ჰობი გულისხმობს ჰობით დაკავებას, რომლის 

მიზანი არ არის საქონლის წარმოება ან 

მომსახურების გაწევა საკუთარი 

მოხმარებისთვის ან სარეალიზაციოდ. 

– მარკების, მონეტების, 

ბარათებისა და სხვ. 

კოლექციონირება 

– მუშაობა ავტომობილებზე, 

როგორიცაა გადაკეთება, 

შეღებვა, ჰობის სახით 

– კომპიუტერზე მუშაობა, 

პროგრამირება ჰობის სახით 

– დურგლობა და ხეზე 

მუშაობა ჰობის სახით 

– რეწვა ჰობის სახით 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 216 თევზაობა, 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 821 სახვითი, 

ლიტერატურული და 

საშემსრულებლო 

– გავასუფთავე 

მონეტების 

კოლექცია 

– გადავაკეთე 

მანქანა 

(განსხვავდება 333-

ისგან) 
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– თევზაობა/ნადირობა 

მხოლოდ რეკრეაციული 

მიზნებისთვის 

ხელოვნება (ჰობის 

სახით) 

– 823 თამაში და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– შემოსავლის მომტანი 

ჰობი, მიწოდებული 

მომსახურების, ან 

წარმოებული და 

გაყიდული საქონლის 

სახით (1) 

– კურსები, რომლებიც 

უკავშირდება 

კულტურას, 

დასვენებას, სპორტს 

და სხვ. (630) 

8 82 823 თამაში და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

გულისხმობს ნებისმიერი სახით თამაშს, 

მათ შორის ვიდეოთამაშების თამაში. 

– ინდივიდუალური 

თამაშები, მათ შორის: 

თოჯინებით, სათამაშოებით 

და სხვ. თამაში; 

კროსვორდების შევსება, 

პასიანსის გაშლა და სხვ. 

 

– ბანქო და სამაგიდო 

თამაშები, მათ შორის: 

– ბანქოს თამაში როგორიცაა 

კინგი, ბრიჯი, და სხვ. 

– სამაგიდო თამაშები 

როგორიცაა დომინო, 

ჭადრაკი, შაში, ნარდი, 

მონოპოლია, Yahtzee, Sorry, 

და სხვ. 

– 821 სახვითი, 

ლიტერატურული და 

საშემსრულებლო 

ხელოვნება (ჰობის 

სახით) 

– 822 ჰობი  

– შინაურ 

ცხოველებთან თამაში 

(36) 

– ვითამაშე 

ვიდეოთამაშები 

– ვითამაშე 

მობილური 

ტელეფონით  

– აზარტული 

თამაშები 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– თამაშებზე ფსონის დადება 

– კომპიუტერული თამაშები 

(მათ შორის არკდული და 

ვიდეო თამაშები) 

– სოციალური/ჯგუფური 

თამაშები მათ შორის: 

Scavenger hunt, Easter egg 

hunt, hide-and-seek, 

hopscotch 

– აზარტული თამაშები: 

– ლოტო და მსგავსი 

ლატარიები 

– სარბენი ბილიკის მიღმა 

ფსონების დადება 

(ცხენებით შეჯიბრი, 

სპორტი და სხვ.) 

– კაზინოს თამაშები 

(ბლექჯეკი, ბაკარა, 

რულეტკა და სხვ.) 

– ლოტოს, ლატარიის, 

ტოტალიზატორის 

ბილეთების შეძენა, 

ლოდინის ჩათვლით 

– ონლაინ აზარტული 

თამაშები 

8 82 829 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობასთ

ან, ჰობისთან, 

თამაშებთან 

დაკავშირებული 

გულისხმობს ისეთ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც უკავშირდება კულტურულ 

საქმიანობებში მონაწილეობას, ჰობის, 

თამაშებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის 

– ვიტრინების 

დათვალიერება 

(მაღაზიებში, ბაზრობებზე 

და სხვ. სეირნობა და 

დათვალიერება, გარდა 

კონკრეტული პროდუქციის 

შერჩევის მიზნისა) 

– 821 სახვითი, 

ლიტერატურული და 

საშემსრულებლო 

ხელოვნება (როგორც 

ჰობი) 

– დავათვალიერე 

ვიტრინები 



181 
 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

სხვა 

საქმიანობები 

– 823 თამაში და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– 822 ჰობი 

8 83  სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა, 

ვარჯიში და 

მსგავსი 

საქმიანობები 

გულისხმობს სპორტსა და ვარჯიშში 

მონაწილეობას.  

მწვრთნელობა და ტრენინგი ითვლება 

სამუშაოდ და ამდენად, უნდა მოხვდეს 

ძირითად განყოფილებებში 1, 4 ან 5 იმის 

მიხედვით, ანაზღაურებადია თუ არა ეს 

სამუშაო და ვისთვის სრულდება. 

– 831 სპორტულ 

აქტივობებში მონაწილეობა 

– 832 ვარჯიში 

– 213 ნადირობა, 

ცხოველების ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 216 თევზაობა, 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 523 ანაზღაურების 

გარეშე 

მოხალისეობრივი 

კულტურული 

საქმიანობები, 

რეკრეაციული და 

სპორტული 

აქტივობები 

– 81 კულტურულ, 

გასართობ და 

სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება/ შესაბამისი 

დაწესებულებების 

მონახულება 

– 82 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, ჰობი, 

თამაშები და სხვა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– 83 მასმედიის 

გამოყენება 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 

რელაქსაციასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 89 სხვა ისეთი 

საქმიანობები, 

რომლებიც 

უკავშირდება 

კულტურას, 

დასვენებას, 

მასმედიასა და 

სპორტულ აქტივობებს 

8 83 831 სპორტში 

მონაწილეობა  

გულისხმობს მონაწილეობას სპორტში. – შენობაში და ჰაერზე 

სპორტული აქტივობები 

– ბურთით თამაში, 

ინდივიდუალური სპორტი, 

მათ შორის: ჩოგბურთი, 

მაგიდის ჩოგბურთი, სქვოში, 

ბადმინტონი, გოლფი, 

ბოულინგი და სხვ. 

– 213 ნადირობა, 

ნადირის ჭერა და 

ცხოველის ტყავის 

წარმოება საკუთარი 

საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– ვითამაშე 

ფეხბურთი 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– ბურთით თამაში, 

გუნდური სპორტი, მათ 

შორის: კალათბურთი, 

ფეხბურთი (ამერიკული, 

გალური, ავსტრალიური), 

ფეხბურთი, ფრენბურთი 

ჰოკეი, რაგბი და სხვ. 

 

– კონტაქტური სპორტი, მათ 

შორის: ძიუდო, ტაეკვონდო, 

კარატე, ჭიდაობა, კრივი 

– 216 თევზაობა, 

საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის 

– 832 ვარჯიში 

8 83 832 ვარჯიში  გულისხმობს ფიზიკურ ვარჯიშს 

ჯანმრთელობისთვის სარგებლობის 

თვალსაზრისით. 

– სიარული და ლაშქრობა; 

ძუნძული და სირბილი 

– ველოსიპედით, 

ციგურებით, სკეიტბორდით 

სიარული 

– ცურვა, სერფინგი, 

ნაოსნობა 

– თხილამურებით და 

ციგურებით სრიალი 

– აერობიკა, იოგა, 

სიმძიმეების აწევა და სხვა 

გამაჯანსაღებელი 

პროგრამები, მათ შორის: 

ტანვარჯიში, რიტმული 

ტანვარჯიში, სიმძიმეების 

აწევა, ტაი-ბო 

 

– 831 სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა 

– გამორიცხავს 

კონკრეტული 

დანიშნულებით 

გადაადგილებას 

(ოფისში ფეხით 

მისვლა უნდა მოხვდეს 

182-ე პუნქტში – 

სამუშაო ადგილამდე 

და უკან მგზავრობა) 

– ვირბინე 

– ვისეირნე 

ვარჯიშის მიზნით 

– წავედი 

სავარჯიშო 

დარბაზში 

– ვივარჯიშე 

ზუმბას ცეკვაში 

(ფიტნესის 

ნაირსახეობა) 

8 84  მას მედიის 

გამოყენება [1] 

გულისხმობს მას მედიის გამოყენებას (არა 

მხოლოდ მკაცრად მუშაობასთან ან 

სწავლასთან კავშირში). 

– 841 რეკრეაციული კითხვა 

– 842 ტელევიზორისა და 

ვიდეოს ყურება/მოსმენა 

– 81 კულტურულ, 

გასართობ და 

სპორტულ 

ღონისძიებებზე 
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– 843 რადიო და აუდიო 

მოწყობილობების მოსმენა 

– 849 მასმედიის 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

დასწრება/ შესაბამისი 

დაწესებულებების 

მონახულება 

– 82 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, ჰობი, 

თამაშები და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– 83 სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა, 

ვარჯიში და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან და 

მოდუნებასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 89 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 
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დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები  

8 84 841 რეკრეაციული 

კითხვა  

გულისხმობს რეკრეაციულ კითხვას 

(ბეჭდურ, ან ელექტრონულ ფორმატში).  

 

კონტექსტუალური ცვლადის გამოყენება 

საშუალებას მოგვცემს განვასხვაოთ 

კლასიკური და თანამედროვე მედიის 

გამოყენება. 

– წიგნების კითხვა (ბეჭდურ 

ან ელექტრონულ 

ფორმატში) 

– პერიოდული გამოცემების 

კითხვა გაზეთების, 

ჟურნალების, ახალი 

ამბების, საინფორმაციო 

ბიულეტენების ჩათვლით 

– სხვა გარკვეული 

მასალების კითხვა 

– პირადი მიმოწერის 

კითხვა (713) 

– სამსახურის ფოსტის 

კითხვა (1) 

– წავიკითხე წიგნი 

– გადავათვალიერე 

ჟურნალი 

– წავიკითხე 

ფეისბუქზე სტატია 

– წავიკითხე 

რომანი/პოემა/ლი

ტერატურა 

სიამოვნებისთვის 

– წავიკითხე ვებ-

საიტი/ბლოგი 

8 84 842 ტელევიზორის 

და ვიდეო 

ყურება/მოსმენა  

გულისხმობს ტელევიზორისა და ვიდეოს 

ყურებას/მოსმენას. 

– ტელევიზიის 

ყურება/მოსმენა ნებისმიერი 

ელექტრონული 

მოწყობილობით 

(ტელევიზორი, ტელეფონი, 

კომპიუტერი) 

– ტელევიზიის 

ყურება/მოსმენა  

– ტელევიზიის 

ყურება/მოსმენა 

(რეგულარული 

პროგრამები) 

– ტელევიზიის 

ყურება/მოსმენა 

(გადახვევით) 

– სხვა კონკრეტული 

საქმიანობები, რომლებიც 

უკავშირდება 

– 843 რადიო და 

აუდიო 

მოწყობილობების 

მოსმენა 

– 614 მეცადინეობა 

დისტანციური 

განათლების საკურსო 

სამუშაოსთვის 

(ვიდეო, აუდიო, 

ონლაინ) 

– ვუყურე ვიდეოს 

youtube-ზე  

– ვუყურე 

ტელევიზორს 

– ვუყურე ფილმს 
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ტელევიზორის 

ყურებას/მოსმენას 

– ვიდეო პროგრამების 

ყურება/მოსმენა ნებისმიერი 

ელექტრონული 

მოწყობილობით 

– შენიშვნა: ვიდეო მედია 

მოიცავს ვიდეო კასეტების 

ფლეიერს (VCR), ციფრული 

ვიდეო კომპაქტ დისკების 

(VCD), ციფრული ვიდეო 

დისკების (DVD) ფლეიერებს 

და სხვა ისეთ ელექტრონულ 

მოწყობილობებს როგორიცაა 

კომპიუტერი.  

– ნაქირავები/ნაყიდი 

ფილმების ყურება/მოსმენა – 

ნაქირავები/ნაყიდი ვიდეო 

პროგრამების 

ყურება/მოსმენა, ფილმების 

გარდა 

– სხვა კონკრეტული 

საქმიანობები, რომლებიც 

უკავშირდება ვიდეოების 

ყურებას/მოსმენას  

 

– შენიშვნა: ტელევიზორისა 

და ვიდეოს ყურება/მოსმენა 

მხოლოდ სწავლასა და 

შრომით საქმიანობებთან 

დაკავშირებით 
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კოდირებულია ძირითად 

განყოფილებებში 1–6. 

8 84 843 რადიო და 

აუდიო 

მოწყობილობები

ს მოსმენა  

გულისხმობს რადიოს და აუდიო 

მოწყობილობების მოსმენას. 

– რადიო პროგრამების 

მოსმენა ნებისმიერი 

ელექტრონული 

მოწყობილობით  

– სხვა აუდიო მედიის 

მოსმენა, მათ შორის: 

მუსიკალური ჩანაწერის 

მოსმენა; აუდიო წიგნების 

მოსმენა 

– შენიშვნა: აუდიო მედია 

მოიცავს CD-ს, ფირს, 

ჩანაწერს, MP3 ფლეიერს, 

პოდკასტებს.  

– შენვნა: 

– რადიოსა და სხვა აუდიო 

მედიის მოსმენა მხოლოდ 

სწავლისა და შრომითი 

საქმიანობებისთვის 

კოდირებულია ძირითად 

განყოფილებებში 1–6. 

– 842 ტელევიზორისა 

და ვიდეოს 

ყურება/მოსმენა 

– 614 მეცადინეობა 

დისტანციური 

განათლების საკურსო 

სამუშაოსთვის 

(ვიდეო, აუდიო, 

ონლაინ) 

– მოვუსმინე 

რადიოს 

– მოვუსმინე 

მუსიკას 

8 84 849 მას-მედიის სხვა 

საშუალებების 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს მასმედიის გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც სხვაგან კლასიფიცირებული არ 

არის. 

– საინფორმაციო 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება 

დანარჩენ საქმიანობად, 

მაშინ, როდესაც 

რესპონდენტები არ 

აკონკრეტებენ 

ელექტრონული 

მოწყობილობით 

– 614 მეცადინეობა 

დისტანციური 

განათლების საკურსო 

სამუშაოსთვის 

(ვიდეო, აუდიო, 

ონლაინ) 

– 841 კითხვა 

სიამოვნებისთვის 

– დრო 

კომპიუტერთან 

გავატარე 
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განხორციელებულ 

საქმიანობებს. 

– 842 ტელევიზორისა 

და ვიდეოს 

ყურება/მოსმენა 

– 843 რადიო და 

აუდიო 

მოწყობილობების 

მოსმენა 

8 85  რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 

რელაქსაციასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები  

იხ. ჯგუფი 850    

8 85 850 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 

რელაქსაციასთან 

დაკავშირებული 

აქტივობები  

გულისხმობს ისეთ საქმიანობებს, 

რომლებიც უკავშირდება რეფლექსიას, 

დასვენებასა და რელაქსაციას. 

– არაფრის კეთება 

– დასვენება, რელაქსაცია 

– თამბაქოს მოწევა  

– რეფლექსია, ფიქრი, და 

სხვ. 

– 74 რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულება 

– არაფერი 

გამიკეთებია 

– დავისვენე 

8 86  კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის 

დრო 

იხ. ჯგუფი 860    

8 86 860 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

გულისხმობს მგზავრობას, რომლებიც 

უკავშირდება კულტურას, დასვენებას, 

მასმედიას და სპორტულ აქივობებს. 

– მგზავრობა კულტურის, 

დასვენების, მასმედიისა და 

სპორტული აქტივობების 

ადგილებისკენ და უკან, 

ლოდინის დროს ჩათვლით 

– კულტურის, დასვენების, 

მასმედიისა და სპორტული 

– 75 სოციალიზაციასა 

და კომუნიკაციასთან, 

თემში მონაწილეობასა 

და რელიგიური წეს-

ჩვეულებების 

აღსრულებასთან 

– მანქანით წავედი 

სტადიონზე 

– მანქანით წავედი 

სპორტულ 

ობიექტზე 
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მგზავრობის 

დრო 

აქტივობების ადგილებისკენ 

საკუთარი მანქანით 

მგზავრობა და სხვ. 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

8 89  კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

იხ. ჯგუფი 890    

8 89 890 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები 

გულისხმობს კულტურასთან, 

დასვენებასთან, მასმედიასა და სპორტულ 

აქტივობებთან დაკავშირებული სხვა 

აქტივობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 81 კულტურულ, 

გასართობ და 

სპორტულ 

ღონისძიებებზე 

დასწრება/ შესაბამისი 

დაწესებულებების 

მონახულება 

– 82 კულტურულ 

საქმიანობებში 

მონაწილეობა, ჰობი, 

თამაშები და სხვა 

რეკრეაციული 

საქმიანობები 

– 83 სპორტულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობა, 

ვარჯიში და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 84 მასმედიის 

გამოყენება 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 
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რელაქსაციასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

9   საკუთარ თავზე 

ზრუნვა და 

მოვლა  

გულისხმობს იმ საქმიანობებს, რომლებიც 

ადამიანს ბიოლოგიური საჭიროებებიდან 

გამომდინარე ესაჭიროება, როგორიცაა 

ძილი, კვება, და სხვ. ეს ჯგუფი მოიცავს 

საკუთარ თავზე პირადი ზრუნვისა და 

ჯანდაცვის უზრუნველყოფას და მოვლას 

ან ამ ტიპის ზრუნვის მიღებას. 

– 91 ძილი და მასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 92 ჭამაა და სმა 

– 93 პირადი ჰიგიენა და 

მოვლა 

– 94 სხვა პირებისგან 

პირადი და 

ჯანდაცვის/სამედიცინო 

მოვლის მიღება 

– 95 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

საქმიანობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 99 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის სხვა 

საქმიანობები 

– სულიერ/რელიგიურ 

პრაქტიკასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები (74) 

– არაფრის კეთება, 

დასვენება, 

რელაქსაცია (85) 

 

9 91  ძილი და მასთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

 

გულისხმობს ძილს ღამით ან დღისით, 

დაძინებამდე და გაღვიძების შემდეგ 

ლოგინში გატარებულ დროს, როდესაც 

– 911 ღამის 

ძილი/ძირითადი ძილი 

– 912 შუალედური 

ძილი/თვლემა 

– 85 რეფლექსიასთან, 

დასვენებასთან, 

რელაქსაციასთან 
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სხვა აქტივობა დაკონკრეტებული არ არის, 

და განუსაზღვრელ ძილს 

– 913 უძილობა 

– 919 სხვა ძილი და 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

– 92 ჭამა და სმა 

– 93 პირადი ჰიგიენა 

და მოვლა 

– 94 სხვა პირებისგან 

პირადი და 

ჯანდაცვის/სამედიცინ

ო მოვლის მიღება 

– 95 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

საქმიანობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 99 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

სხვა საქმიანობები 

9 91 911 ღამის 

ძილი/ძირითადი 

ძილი 

გულისხმობს დღე-ღამის ყველაზე 

ხანგრძლივ ძილს; შეიძლება ადგილი 

ჰქონდეს როგორც ღამით, ისე დღისით. 

– დღე-ღამის ყველაზე 

ხანგრძლივი ძილი; 

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს 

როგორც ღამით, ისე 

დღისით  

– დრო საწოლში 

დაძინებამდე და ძილის 

შემდეგ, როდესაც სხვა 

საქმიანობა არაა 

დაკონკრეტებული (თუ 

შესაძლებელია 

დაკონკრეტება) 

– 912 შუალედური 

ძილი/თვლემა 

– მეძინა 

– მშობელმა 

გამაღვიძა, კვლავ 

ლოგინში ვარ 

– ველი ჩაძინებას 

– ღამით საწოლი 

შევიცვალე (ერთი 

საწოლიდან სხვა 

საწოლში) 

– ველოდებოდი 

ადგომას 

გაღვიძების შემდეგ 

– ვიღვიძებ და 

კვლავ საწოლში 

ვარ 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– საწოლში 

დაწოლისთანავე 

მზად ვარ 

დასაძინებლად 

9 91 912 შემთხვევითი 

ძილი/მოკლე 

ძილი, თვლემა  

გულისხმობს ძილის უფრო ხანმოკლე 

პერიოდებს; შეიძლება ადგილი ჰქონდეს 

როგორც ღამით, ისე დღისით. 

– დრო საწოლში 

დაძინებამდე და ძილის 

შემდეგ, როდესაც სხვა 

საქმიანობა არაა 

დაკონკრეტებული (თუ 

შესაძლებელია 

დაკონკრეტება) 

– 911 ღამის 

ძილი/ძირითადი 

ძილი 

– დამეძინა 

ტახტზე 

– თვლემა 

9 91 913 უძილობა  გულისხმობს ძილის შეუძლებლობას. – ძილის შეუძლებლობა – 911 ღამის 

ძილი/ძირითადი 

ძილი 

– 912 შუალედური 

ძილი/თვლემა 

– ვეცადე დაძინება, 

მაგრამ ვერ 

დავიძინე 

– ფხიზლად ვიწექი 

ღამით ლოგინში 

და ვერ დავიძინე 

9 91 919 სხვა სახის ძილი 

და 

დაკავშირებული 

აქტივობები  

გულისხმობს ძილისა და სხვა მსგავს 

საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 911 ღამის 

ძილი/ძირითადი 

ძილი 

– 912 შუალედური 

ძილი/თვლემა 

– 913 უძილობა 

 

9 92  ჭამა და სმა  გულისხმობს საკვებისა და სასმელის 

მიღებას ადგილის მიუხედავად (ადგილის 

ასახვა შესაძლებელია კონტექსტური 

ცვლადის საშუალებით). 

– 921 საკვების/ხემსის მიღება 

– 922 სასმელის მიღება, 

გარდა საკვებზე, ან ხემსზე 

მიყოლებისა 

– 311 საკვების/ხემსის 

მომზადება 

– 312 საკვების/ხემსის 

მიწოდება 

– 91 ძილი და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 93 პირადი ჰიგიენა 

და მოვლა 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

– 94 სხვა პირებისგან 

პირადი და 

ჯანდაცვის/სამედიცინ

ო მოვლის მიღება 

– 95 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

საქმიანობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 99 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

სხვა საქმიანობები 

9 92 921 საკვების/ხემსის 

მიღება  

გულისხმობს საკვების/ხემსის მიღებას 

(მათ შორის სასმელების მიყოლებას 

საკვებზე/ხემსზე) 

– საკვების/ხემსის მიღება 

მათ შორის სასმელების 

– 922 სასმელების 

მიღება, გარდა 

საკვებზე, ან ხემსზე 

მიყოლებისა 

– 31 საკვებისა და 

კერძების მართვა და 

მომზადება 

– მივირთვი ხემსი, 

ნაყინი, 

ტკბილეული და 

სხვ. 

– ვისაუზმე 

– მივირთვი 

დესერტი 

– მივირთვი 

ვახშამი 

– მივირთვი 

სადილი შინ, 

სამსახურში, 

რესტორანში, 

სტუმრად და სხვ. 

– მივირთვი 

ვახშამი 

– მივირთვი პიცა 

– მივირთვი 

ბუტერბროდი  

– მივიღე საკვები  
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– მივირთვი 

რესტორნიდან 

წამოღებული 

საკვები/სწრაფი 

კვება 

9 92 922 დალევა, გარდა 

კვების ან ხემსის 

დროს დალევა  

გულისხმობს მხოლოდ სმას ნებისმიერი სასმელი 

როგორიცაა: 

– ყავა 

– ჩაი 

– ლუდი 

– ღვინო 

– წვენი 

– 921 კერძების/ხემსის 

მიღება 

– 31 საკვებისა და 

კერძების მართვა და 

მომზადება 

– დავლიე ყავა, ჩაი, 

წვენი, ლუდი, 

ღვინო, სპირტიანი 

სასმელი და სხვ. 

– დავთვერი 

– დავლიე ლუდი 

– დავლიე ყავა 

– დავლიე სასმელი 

9 93  პირადი ჰიგიენა 

და თავის მოვლა  

გულისხმობს საკუთარი თავის ისეთ 

პირად მომსახურებებს, რომელთა 

დელეგირებაც სხვა პირისათვის 

შეუძლებელია და რომლებიც არ შედის 

შინამეურნეობის წარმოებაში 

– 931 პირადი ჰიგიენა და 

მოვლა 

– 932 საკუთარი თავის 

ჯანდაცვა/სამედიცინო 

მომსახურება 

– 939 პირად ჰიგიენასა და 

მოვლასთან 

დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობები 

– 91 ძილი და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 92 კვება და სმა 

– 94 სხვა პირებისგან 

პირადი და 

ჯანდაცვის/სამედიცინ

ო მოვლის მიღება 

– 95 მგზავრობის დრო, 

რომელიც 

უკავშირდება საკუთარ 

თავზე ზრუნვისა და 

მოვლის საქმიანობებს 

– 99 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

სხვა საქმიანობები 

 

9 93 931 პირადი ჰიგიენა 

და თავის მოვლა  

გულისხმობს საკუთარი თავის პირადი 

ჰიგიენისა და მოვლის საქმიანობების 

თავად შესრულებას. 

– პერსონალური/პირადი 

საქმიანობები, როგორიცაა 

„საპირფარეშო 

საქმიანობები“, ბანაობა, 

– 4 ანაზღაურების 

გარეშე მოვლის 

მომსახურება 

შინამეურნეობისათვის 

– მივიღე შხაპი 

– წავისვი მზისგან 

დამცავი კრემი 
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შხაპი, აბაზანის მიღება, 

კბილების გახეხვა 

– თავის მოწესრიგება, 

როგორიცაა თმის 

დავარცხნა, 

ჩაცმა/ტანსაცმლის 

გამოცვლა, მაკიაჟის წასმა, 

გაპარსვა, ფრჩხილების 

დაჭრა 

და ოჯახის 

წევრებისთვის 

– 932 საკუთარი თავის 

ჯანდაცვა/სამედიცინო 

მომსახურება 

– ჩავიცვი 

წვეულებისთვის  

– მივიღე აბაზანა 

ჩვეულ 

ადგილას/აბანოში/

საუნაში 

– ჩავიცვი სკოლაში 

ან სამსახურში 

წასასვლელად 

– გავწმინდე 

სათვალე 

– გავიკეთე 

კონტაქტური 

ლინზები 

– გავიკეთე 

ვარცხნილობა 

– მივიღე 

აბაზანა/შხაპი 

9 93 932 საკუთარი თავის 

ჯანმრთელობაზე

/სამედიცინო 

მეთვალყურეობა

ზე ზრუნვა  

გულისხმობს საკუთარი თავის 

ჯანდაცვით/სამედიცინო მომსახურებას. 

– წნევისა და შაქრის დონის 

მონიტორინგი, სახლის 

დიაგნოსტიკური ტესტების 

გამოყენება და სხვ., 

მედიკამენტების მიღება, მათ 

შორის ჭრილობების 

დამუშავება, ინსულინის 

ინექციები და აეროზოლი 

ასთმისთვის  

– ავადმყოფობა 

ლოგინად/დანიშნული 

მწოლიარე რეჟიმი, 

გამოჯანმრთელების 

– 931 პირადი ჰიგიენა 

და მოვლა 

– ასთმის 

აეროზოლის 

გამოყენება 

– მელოგინე 

ავადმყოფი 

– თავად 

ვიმკურნალე 

ფუტკრის ან 

ბზიკის ნაკბენი 

– მოვამზადე და 

მივიღე 

მედიკამენტები 



196 
 

PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

პერიოდი, სარეაბილიტაციო 

დასვენება 

9 93 939 პირად 

ჰიგიენასთან და 

თავის 

მოვლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს პირად ჰიგიენასა და 

მოვლასთან დაკავშირებულ სხვა 

საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 931 პირადი ჰიგიენა 

და მოვლა 

– 932 საკუთარი თავის 

ჯანდაცვით/სამედიცი

ნო მომსახურება 

 

9 94  სხვა პირებისგან 

პირადი და 

ჯანდაცვის/სამე

დიცინო მოვლის 

მიღება 

გულისხმობს მიღებულ ისეთ პირად 

მომსახურებებს, რომლის სხვა პირზე 

დელეგირება არ შეიძლება და რომელიც არ 

შედის შინამეურნეობის წარმოებაში 

– 941 პირადი მოვლის 

მიღება სხვა პირებისგან 

– 942 

ჯანდაცვის/სამედიცინო 

მომსახურების მიღება სხვა 

პირებისგან 

– 949 ისეთ სხვა 

საქმიანობები, რომლებიც 

უკავშირდება პირადი 

მოვლისა და 

ჯანდაცვის/სამედიცინო 

მომსახურების მიღებას 

– 91 ძილი და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 92 კვება და სმა 

– 93 პირადი ჰიგიენა 

და მოვლა 

– 95 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

საქმიანობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

– 99 საკუთარ თავზე 

ზრუნვისა და მოვლის 

სხვა საქმიანობები 

 

9 94 941 პირადი მოვლის 

სხვებისგან 

მიღება  

გულისხმობს საქმიანობებს 

შინამეურნეობის სხვა წევრებისაგან ან 

პირადი მოვლის მომსახურებების ისეთი 

მიმწოდებლებისაგან, როგორიცაა დალაქი 

და სხვ. 

– პირადი მოვლის მიღება 

შინამეურნეობის 

წევრებისაგან 

– ვიზიტები 

საპარიკმახეროში, 

სილამაზის სალონში, 

დალაქთან, საკუთარი 

თავისთვის ისეთი პირადი 

მომსახურების მისაღებად, 

როგორიცაა თმის შეჭრა ან 

ვარცხნილობის გაკეთება, 

– 942 სხვა პირებისგან 

ჯანდაცვით/სამედიცი

ნო მომსახურების 

მიღება 

– შევიჭერი თმა 

– ველოდე მასაჟს 

– გავიკეთე 

მანიკური 

– გავიკეთე 

ეპილაცია 

– ვიყავი 

დალაქთან 

– მივიღე 

დახმარება პირად 

ჰიგიენაში, 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მანიკური, პედიკიური, 

მასაჟი და სხვ. 

ჩაცმაში, შხაპის 

მიღებაში და სხვ. 

9 94 942 ჯანდაცვით 

/სამედიცინო 

მოვლის მიღება 

სხვებისგან  

გულისხმობს შინამეურნეობის სხვა 

წევრების, ან სამედიცინო მომსახურების 

ისეთი მიმწოდებლებისგან 

ჯანდაცვით/სამედიცინო მომსახურების 

მიღებას, როგორიცაა ექიმები, 

სტომატოლოგები და სხვ. 

– ჯანდაცვით/სამედიცინო 

მომსახურების მიღება 

შინამეურნეობის 

წევრებისგან 

– ექიმთან, 

სტომატოლოგთან, 

ალტერნატიული მედიცინის 

პრაქტიკოსთან, 

თერაპევტთან ვიზიტი და 

სხვ. 

– 941 სხვა პირებისგან 

პირადი მოვლის 

მიღება 

– ვიყავი ექიმთან 

– 

ფიზიოთერაპევტი 

შინ მეწვია 

– ველოდე ექიმს 

მის მისაღებში  

– ვიმკურნალე 

ფუტკრის ან 

ბზიკის ნაკბენი 

9 94 949 პირად და 

ჯანდაცვით/სამე

დიცინო 

მოვლასთან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს სხვა პირებისგან პირადი და 

ჯანდაცვით/სამედიცინო მოვლით 

სარგებლობასთან დაკავშირებულ ისეთ 

სხვა საქმიანობებს, რომლებიც სხვაგან 

კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 941 სხვა პირებისგან 

პერსონალური 

მოვლით სარგებლობა 

– 942 სხვა პირებისგან 

ჯანდაცვით/სამედიცი

ნო მომსახურების 

მიღება 

 

9 95  საკუთარი თავის 

მოვლასთან და 

მზრუნველობას

თან 

დაკავშირებული 

მგაზვრობის 

დრო  

იხ. ჯგუფი 950    

9 95 950 საკუთარი თავის 

მოვლასთან და 

მზრუნველობას

თან 

დაკავშირებული 

გულისხმობს მგზავრობას, რომლებიც 

უკავშირდება საკუთარ თავზე ზრუნვისა 

და მოვლის საქმიანობებს. 

– საკუთარ თავზე ზრუნვასა 

და მოვლასთან 

დაკავშირებულ ადგილებში 

და უკან მგზავრობა, 

ლოდინის დროს ჩათვლით 

– 86 კულტურასთან, 

დასვენებასთან, 

მასმედიასა და 

სპორტულ 

აქტივობებთან 

– მანქანით წავედი 

სილამაზის 

სალონში 
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PID ID CID სახელწოდება განმარტება შეიცავს გამორიცხავს მაგალითები 

მგაზვრობის 

დრო 

– საკუთარი მანქანით ამ 

ადგილებში მგზავრობა 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 

9 99  საკუთარი თავის 

მოვლასთან და 

მზრუნველობას

თან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

იხ. ჯგუფი 990    

9 99 990 საკუთარი თავის 

მოვლასთან და 

მზრუნველობას

თან 

დაკავშირებული 

სხვა აქტივობები  

გულისხმობს საკუთარ თავზე ზრუნვისა 

და მოვლის ისეთ საქმიანობებს, რომლებიც 

სხვაგან კლასიფიცირებული არ არის. 

 – 91 ძილი და მსგავსი 

საქმიანობები 

– 92 კვება და სმა 

– 93 პირადი ჰიგიენა 

და მოვლა 

– 94 სხვა პირებისგან 

პირადი და 

ჯანდაცვით/სამედიცი

ნო მოვლით 

სარგებლობა 

– 95 საკუთარ თავზე 

ზრუნვასა და მოვლის 

საქმიანობებთან 

დაკავშირებული 

მგზავრობის დრო 
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გლოსარიუმი   

ტერმინი განმარტება წყარო 

ბავშვი ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის 

თანახმად, ბავშვად ითვლება ყველა 

ადამიანი, ვისაც ჯერ არ შესრულებია 18 

წელი, თუ კონკრეტული ქვეყნის 

კანონმდებლობით უფრო მცირე ასაკი არ 

არის დადგენილი ზრდასრულობის ზღვრად. 

ბავშვთა უფლებების კომიტეტი, კონვენციის 

დაცვის მონიტორინგის განმახორციელებელი 

ორგანო, მოუწოდებს სახელმწიფოებს 

გადახედონ ასაკობრივ ზღვარს და თუ იგი 18 

წელზე ნაკლებია – გაზარდონ აღნიშნული 

ზღვარი, რათა გაიზარდოს დაცულობის 

დონე ყველა 18 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის. 

 

მოსახლეობისა და საცხოვრისების აღწერის 

პრინციპებისა და რეკომენდაციების მე-3 

გადახედვის (პუნქტი 3.441) თანახმად, 

სტატისტიკური მიზნებისათვის, „ბავშვი“ 

განისაზღვრება, როგორც 15 წელზე ნაკლები 

ასაკის ადამიანი, ხოლო „ახალგაზრდა“ – 15-

24 წლის ასაკის ფარგლებში. 

კონვენცია ბავშვის 

უფლებების შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსახლეობისა და 

საცხოვრისების 

აღწერის პრინციპები და 

რეკომენდაციები, მე-3 

გადახედვა (პუნქტი 

3.441) 
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დასაქმება ნებისმიერი საქმიანობა საქონლის წარმოებით 

ან მომსახურებით უზრუნველსაყოფად 

გარკვეული საფასურის ან მოგების 

სანაცვლოდ. 

 

დასაქმება მოიცავს: 

(ა) პირებს, რომლებიც მუშაობენ 

ანაზღაურების ან მოგების სანაცვლოდ და 

მუშაობის პერიოდში გადიან ტრენინგს ან 

იმაღლებენ კვალიფიკაციას, რაც საჭიროა 

აღნიშნულ სამუშაო პოზიციაზე ან სხვა 

სამუშაო პოზიციაზე იგივე ეკონომიკურ 

ერთეულში, ისინი ითვლებიან „მომუშავე“ 

დასაქმებულებად სამუშაო დროის 

საერთაშორისო სტატისტიკური 

სტანდარტების შესაბამისად; 

(ბ) შეგირდებს, სტაჟიორებს ან მსმენელებს, 

რომლებიც მუშაობენ ნაღდი ფულით ან 

ნატურით ანაზღაურების მისაღებად; 

(გ) პირებს, რომლებიც მუშაობენ 

ანაზღაურების ან მოგების სანაცვლოდ 

დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების 

ფარგლებში; 

(დ) პირებს, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ 

ეკონომიკურ ერთეულებში საქონლის 

საწარმოებლად, რომელიც განკუთვნილია 

ძირითადად გასაყიდად ან ბარტერისთვის, 

თუნდაც პროდუქტის ნაწილი მოიხმაროს 

შინამეურნეობამ ან ოჯახმა; 

(ე) სეზონური სამუშაოების მქონე პირებს 

არასეზონურ პერიოდში, თუ ისინი 

განაგრძობენ გარკვეული ამოცანებისა და 

მოვალეობების შესრულებას, თუმცა 

თავისუფლდებიან იურიდიული ან 

ადმინისტრაციული ვალდებულებებისგან 

(მაგალითად, გადასახადების გადახდისგან), 

ანაზღაურების მიღების მიუხედავად; 

(ვ) პირებს, რომლებიც მუშაობენ 

ანაზღაურების ან მოგების სანაცვლოდ, 

რომელსაც უხდიან შინამეურნეობებს ან 

ოჯახებს, 

(i) საბაზრო ერთეულში, რომელსაც მართავს 

ამავე ან სხვა  შინამეურნეობაში მცხოვრები 

ოჯახის წევრი; ან 

(ii) დაქირავებული მუშაკის ამოცანების ან 

მოვალეობების შესრულება ამავე ან სხვა 

შინამეურნეობაში მცხოვრები ოჯახის წევრის 

მიერ; 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტები 27, 30 და 31  
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(ზ) შეიარაღებული ძალების კადრის 

მოსამსახურეებს და პირებს სამხედრო ან 

ალტერნატიულ სამოქალაქო სამსახურში, 

რომლებიც აღნიშნულ სამუშაოს ასრულებენ 

ნაღდი ფულით ან ნატურით ანაზღაურების 

მისაღებად. 

 

დასაქმება არ მოიცავს: 

 

(ა) შეგირდებს, სტაჟიორებსა და მსმენელებს, 

რომლებიც მუშაობენ ნაღდი ფულით ან 

ნატურით ანაზღაურების  გარეშე; 

(ბ) უნარ-ჩვევების ტრენინგის ან 

გადამზადების სქემების მონაწილეებს 

დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების 

ფარგლებში, რომლებიც არ არიან ჩართული 

ეკონომიკური სუბიექტის საწარმოო 

პროცესში; 

(გ) პირებს, რომლებსაც მოეთხოვებათ 

სამუშაოს შესრულება 

მთავრობის სოციალური დახმარების 

უწყვეტად მისაღებად, როგორიცაა, 

მაგალითად, უმუშევრობის დაზღვევა; 

(დ) პირებს, რომლებიც იღებენ ტრანსფერებს 

ფულადი ან ნატურის სახით, რომლებიც არ 

არის დაკავშირებული დასაქმებასთან; 

(ე) სეზონური სამუშაოს მქონე პირებს 

არასეზონურ პერიოდში, თუ ისინი წყვეტენ 

სამუშაოსთან დაკავშირებული ამოცანებისა 

და მოვალეობების შესრულებას; 

(ვ) პირებს, რომლებიც ინარჩუნებენ 

სამსახურში დაბრუნების უფლებას იმავე 

ეკონომიკურ ერთეულში, მაგრამ რომლებიც 

აცდენენ სამუშაოს 29 (გ) პუნქტში 

განსაზღვრული მიზეზების გამო, როდესაც 

სამსახურში არყოფნის მთელი ხანგრძლივობა 

აღემატება დადგენილ ზღვარს და/ან თუ 

ანაზღაურების მისაღებად გამოცდა არ არის 

შესრულებული. ანალიტიკური 

მიზნებისათვის შეიძლება სასარგებლო იყოს 

შეგროვდეს ინფორმაცია სამსახურში 

არყოფნის საერთო ხანგრძლივობის, 

მიზეზების, მიღებული დახმარების  შესახებ 

და ა.შ. 

(ზ) თანამდებობიდან განუსაზღვრელი 

ვადით გათავისუფლებულ პირებს, 

რომლებსაც არ აქვთ იგივე ეკონომიკურ 
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ერთეულში სამუშაოდ დაბრუნების 

გარანტია. 
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შინამეურნეობა ცნება „შინამეურნეობა“ ემყარება 

შეთანხმებებს, რომლებსაც ადამიანები 

იღებენ ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად, 

საკუთარი თავის საკვებითა და 

ცხოვრებისთვის აუცილებელი სხვა 

პირველადი აუცილებლობის ნივთებით 

უზრუნველყოფის მიზნით. შინამეურნეობა 

შეიძლება იყოს:  

(ა) ერთი ადამიანისგან შემდგარი 

შინამეურნეობა, ანუ ადამიანი, ვინც 

უზრუნველყოფს საკუთარ თავს საკვებითა 

და ცხოვრებისთვის აუცილებელი სხვა 

პირველადი აუცილებლობის ნივთებით სხვა 

პირებთან ისეთი გაერთიანების გარეშე, 

რითაც იქმნება მრავალწევრიანი  

შინამეურნეობა; ან 

(ბ) მრავალწევრიანი ოჯახი, ანუ ორი ან მეტი 

ადამიანისგან შემდგარი ერთად მცხოვრები 

ჯგუფი, რომლებიც ერთად უზრუნველყოფენ 

საკუთარ თავს საკვებითა და ცხოვრებისთვის 

აუცილებელი სხვა პირველადი 

აუცილებლობის ნივთებით. ჯგუფის წევრებს 

შეუძლიათ გააერთიანონ თავიანთი 

რესურსები და ჰქონდეთ საერთო ბიუჯეტი; 

ისინი შეიძლება იყვნენ ნათესავები ან მათ 

შორის არ იყოს ნათესაური კავშირი.  

 

ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ერთ 

საცხოვრისში ცხოვრობენ, ერთმანეთს  

მთლიანად ან ნაწილობრივ უზიარებენ 

თავიანთ შემოსავალსა და საკუთრებას და 

ერთობლივად მოიხმარენ გარკვეული ტიპის  

საქონელსა და მომსახურებას, ძირითადად 

საცხოვრისსა და საკვებს.  

 

ინსტიტუციური ერთეული, რომელიც 

შედგება ერთი ან რამდენიმე პირისგან. 

ყოველი ფიზიკური პირი ეკონომიკაში 

ეკუთვნის ერთ და მხოლოდ ერთადერთ 

შინამეურნეობას. შინამეურნეობების 

ძირითადი ფუნქციებია სამუშაო ძალის 

მიწოდება, საბოლოო მოხმარების 

უზრუნველყოფა და, როგორც მეწარმეებისა, 

საბაზრო საქონლის წარმოება და 

არაფინანსური (შესაძლოა ფინანსურისაც) 

მომსახურების გაწევა. შინამეურნეობის 

სამეწარმეო საქმიანობა მოიცავს 

არაკორპორირებულ საწარმოებს, რომლებიც  

მოსახლეობისა და 

საცხოვრისების 

აღწერის პრინციპები და 

რეკომენდაციები, მე-3 

გადახედვა, პუნქტი 

2.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეროვნულ ანგარიშთა 

სისტემა 2008, პუნქტი 

4.4 

 

 

 

 

 

ეროვნულ ანგარიშთა 

სისტემა 2008, 

პუნქტი 2.17 
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შინამეურნეობაში რჩებიან, გარდა 

გარკვეული კონკრეტული გარემოებებისა. 

შინამეურნეობები და 

ოჯახის წევრები  

იგულისხმებიან „შინამეურნეობის წევრები 

და ოჯახის წევრები, რომლებიც ცხოვრობენ 

სხვა შინამეურნეობებში“, რომლებიც 

გარკვეულ ნათესაურ კავშირში არიან 

სისხლით, შვილად აყვანით ან ქორწინებით. 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია  

და მოსახლეობისა და 

საცხოვრისების 

აღწერის პრინციპები და 

რეკომენდაციები, მე-3 

გადახედვა 

ოჯახური საწარმო,  

არაკორპორირებული 

ოჯახური საბაზრო 

საწარმოები 

შექმნილია საქონლის წარმოების ან 

მომსახურების გაწევის მიზნით ბაზარზე 

გასაყიდად ან ბარტერისთვის. მათ შეუძლიათ 

დაკავდნენ პრაქტიკულად ნებისმიერი სახის 

საწარმოო საქმიანობით: სოფლის მეურნეობა, 

სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა, 

დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, 

საცალო ვაჭრობა ან სხვა სახის მომსახურება. 

ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი პირი, 

როგორებიც არიან ქუჩის მოვაჭრეები ან 

ფეხსაცმლის მწმენდავები, რომლებსაც 

პრაქტიკულად არ გააჩნიათ კაპიტალი ან 

საკუთარი შენობა; და მსხვილი საწარმოო, 

სამშენებლო ან მომსახურების გამწევი 

საწარმოები მრავალი დასაქმებულით. 

 

ოჯახური არაკორპორირებული საბაზრო 

საწარმოები აგრეთვე მოიცავს 

არაკორპორირებულ ამხანაგობებს, 

რომლებიც ჩართულნი არიან გასაყიდად ან 

ბარტერისთვის საქონლის ან მომსახურების 

წარმოებაში. პარტნიორები შეიძლება 

მიეკუთვნებოდნენ სხვადასხვა 

შინამეურნეობებს. 

ეროვნულ ანგარიშთა 

სისტემა 2008,  

პუნქტი 4.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეროვნულ ანგარიშთა 

სისტემა 2008 

პუნქტი 4.156 

არასავალდებულო 

სამუშაო 

სამუშაო, რომელიც სრულდება სამოქალაქო, 

იურიდიული ან ადმინისტრაციული 

ვალდებულების გარეშე, რომელიც 

განსხვავდება კომუნალური, კულტურული 

ან რელიგიური ხასიათის სოციალური 

პასუხისმგებლობისაგან. 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტი 37c 
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ანაზღაურების გარეშე 

სხვა  

სამუშაო 

ისეთი საქმიანობა, როგორიც არის 

საზოგადოებრივი სამსახური ანაზღაურების 

გარეშე და პატიმართა მიერ შესრულებული 

სამუშაო, სასამართლოს ან სხვა მსგავსი 

ორგანოს განკარგულებით, აგრეთვე 

აუნაზღაურებელი სამხედრო ან 

ალტერნატიული სამოქალაქო სამსახური, 

რომელიც შეიძლება განიხილებოდეს 

როგორც ცალკეული სამუშაოს ფორმა 

გაზომვებისთვის (მაგალითად, სხვებისთვის 

ანაზღაურების გარეშე შესრულებული 

სავალდებულო სამუშაო). 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტი 8 
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საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

საქონლის წარმოება 

ნებისმიერი საქმიანობა საქონლის წარმოების 

ან მომსახურების უზრუნველსაყოფად 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის. 

(ა) „ნებისმიერი საქმიანობა“ ნიშნავს 

საქმიანობას, რომელიც შესრულებულია 

საქმიანობის სხვადასხვა სახეობის 

ფარგლებში, რომლებიც 22 (ბ) და (გ) 

ქვეპუნქტებითაა გათვალისწინებული, რაზეც 

საერთო ჯამში სულ ცოტა ერთი საათი 

იხარჯება; 

(ბ) „საქონლის“ წარმოება (2008 წლის 

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის წარმოების 

ფარგლებში) მოიცავს: 

(i) სასოფლო-სამეურნეო, მეთევზეობის, 

ნადირობის და შეგროვების პროდუქტების 

წარმოება და/ან შესანახად გადამუშავება; 

(ii) სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და 

სატყეო მეურნეობის პროდუქტების, მათ 

შორის შეშის და სხვა საწვავის წარმოება 

და/ან შესანახად გადამუშავება; 

(iii) ბუნებრივი და სხვა წყაროებიდან 

წყლის მოზიდვა; 

(iv) შინამეურნეობისთვის განკუთვნილი 

საყოფაცხოვრებო ნივთების (ავეჯი, 

ტექსტილი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, 

კერამიკული ნაწარმი ან ხანგრძლივი 

მოხმარების სხვა საგნები, ნავებისა და 

კანოეების ჩათვლით) წარმოება;  

(v) საკუთარი საცხოვრისის, სასოფლო-

სამეურნეო შენობების აშენება ან 

კაპიტალური შეკეთება და სხვ. 

(გ) „მომსახურების” მიწოდება (2008 წლის 

ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოების 

ფარგლებს გარეთ, მაგრამ წარმოების ზოგად 

ფარგლებში) მოიცავს:  

(i) შინამეურნეობის ბიუჯეტის წარმოება 

და მართვა, საქონლის შეძენა და/ან 

ტრანსპორტირება;  

(ii) საჭმლის მომზადება და/ან 

გამასპინძლება, შინამეურნეობის 

ნარჩენების მოცილება და გადამუშავება;  

(iii) საკუთარი საცხოვრისის ან სივრცის, 

ხანგრძლივი მოხმარების საგნების და სხვა 

ნივთების დალაგება, დეკორირება და 

მოვლა, მებაღეობა; 

(iv) ბავშვის მოვლა და სწავლება, 

მოხუცების, კმაყოფაზე მყოფთა ან 

შინამეურნეობის სხვა წევრების და 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტი 22 
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შინაური ცხოველების ტრანსპორტირება 

და მოვლა და სხვ.  

(დ) „საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის“ 

განიმარტება როგორც წარმოება, რომლს 

გამოშვება ძირითადად განკუთვნილია 

მწარმოებლის მიერ კაპიტალის 

ფორმირებისთვის, ან საკუთარი 

მოხმარებისთვის შინამეურნეობის  წევრების, 

ან სხვა შინამეურნეობებში მცხოვრები 

ოჯახის წევრების მიერ: 

(i) სავარაუდო დანიშნულება დადგენილია 

კონკრეტულ წარმოებულ საქონელზე ან 

გაწეულ მომსახურებაზე მითითებით, 

როგორც თვითგამოცხადებული 

(ანუ ძირითადად საკუთარი საბოლოო 

მოხმარებისთვის); 

(ii) იმის მოუხედავად, რომ სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობის, მეთევზეობის, 

ნადირობის ან შეგროვების შედეგად 

წარმოებული საქონელი ძირითადად 

საკუთარი მოხმარებისთვისაა 

განკუთვნილი, მისი ნაწილი  შეიძლება 

გაიყიდოს ან ბარტერით გაიცვალოს. 

რელიგია (ა) რელიგიური ან სულიერი მრწამსი, იმის 

განურჩევლად, წარმოდგენილია თუ არა იგი 

ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; ან 

(ბ) კონკრეტული რელიგიური ან სულიერი 

შეხედულებების მქონე ორგანიზებულ 

ჯგუფს მიკუთვნება.  

მოსახლეობისა და 

საცხოვრისების 

აღწერის პრინციპები და 

რეკომენდაციები, მე-3 

გადახედვა, 

ST/ESA/STAT/SER.M/67/

Rev. 3 

Series M. No 67/Rev. 3 



208 
 

მრგვალი ხე-ტყე  ყველა მრგვალი ხე-ტყე, მოჭრილი ან 

სხვაგვარად მიღებული. იგი მოიცავს 

ყველანაირ ხე-ტყეს, მიღებულს ტყეებიდან 

და ტყის გარეთ არსებული ხეებისგან, მათ 

შორის ბუნებრივად წაქცეულს, ჭრისას და 

ჭრის დანაკარგებისგან მიღებულ მერქანს 

გარკვეული პერიოდის, კალენდარული წლის 

ან სატყეო წლის განმავლობაში. იგი მოიცავს 

ქერქით ან მის გარეშე მიღებულ ყველანაირ 

ხე-ტყეს, მათ შორის მრგვალი ფორმით 

მოჭრილს ან დაჩეხილს, მაგალითად, 

მართკუთხედებად ან სხვა ფორმით 

(მაგალითად, ტოტები, ფესვები, კუნძები 

(სადაც მათი მოპოვება ხდება) და უხეშად 

დამუშავებულ ხე-ტყეს. ის მოიცავს ხის 

ნახშირის დასამზადებელ ხე-ტყეს და 

სამრეწველო მრგვალ ხე-ტყესაც 

(დაუმუშავებელი ხე-ტყე). 

FAOSTAT (გაეროს 

სურსათისა და სოფლის 

მეურნეობის 

ორგანიზაციის 

სტატისტიკურ 

მონაცემთა ბაზა) – 

სატყეო მეურნეობის 

ტერმინოლოგია 

ხელმისაწვდომია ვებ-

საიტზე: 

http://www.fao.org/forest

ry/34572-

02d9152c9571f5e09b9b54

a76d37d47f3.pdf 

თვითდასაქმება თვითდასაქმება ისეთი ტიპის სამუშაოა, 

სადაც შრომის 

ანაზღაურება პირდაპირ არის 

დამოკიდებული საქონლისა და 

მომსახურების წარმოებიდან მიღებულ 

მოგებაზე (ან 

მოგების პოტენციალზე), სადაც საკუთარი 

მოხმარება 

მოგების ნაწილად ითვლება. 

თვითდასაქმებული პირები იღებენ 

ოპერაციულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც 

ზეგავლენას ახდენენ საწარმოზე, ან ამგვარი 

გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას სხვას 

გადასცემენ საწარმოს კეთილდღეობაზე 

პასუხისმგებლობის შენარჩუნებით. (ამ 

კონტექსტში „საწარმო“ მოიცავს ერთი პირის 

საქმიანობას.) 

ICSE-93 (დასაქმების 

სტატუსის 

საერთაშორისო 

კლასიფიკაცია) 

ანაზღაურების გარეშე შრომის ანაზღაურება არ ხდება ნაღდი 

ფულით ან ნატურით; ამის მიუხედავად, ამ 

მუშებს შეუძლიათ მიიღონ გარკვეული სახის 

მხარდაჭერა, როგორიცაა სტიპენდიები ან 

გრანტები განათლების მისაღებად, ან 

იშვიათად ნაღდი ფული ადგილობრივი 

ბაზრის საშუალო ხელფასის მესამედზე 

ნაკლები ოდენობით (მაგალითად, „ჯიბის 

ფულის“ სახით ან საცხოვრებელი ხარჯების 

დასაფარად) ან ანაზღაურება ნატურალური 

ფორმით (მაგალითად, საკვები, სასმელები, 

ტრანსპორტირება). 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტები 33c და 37b 
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სტაჟიორის სამუშაო 

ანაზღაურების გარეშე  

საქონლის წარმოების ან სხვებისთვის 

მომსახურების უზრუნველსაყოფად 

ნებისმიერი საქმიანობა ანაზღაურების 

გარეშე, სამუშაო ადგილზე გამოცდილების ან 

უნარ-ჩვევების შესაძენად ხელობის ან 

პროფესიულ სფეროებში.  

 

ანაზღაურების გარეშე სტაჟირების სამუშაოს 

მიეკუთვნება: 

(ა) სტაჟირება, პრაქტიკა, ინტერნატურა ან 

სხვა სახის პროგრამები ეროვნული 

თავისებურებების შესაბამისად, როდესაც 

ეკონომიკური ერთეულის საწარმოო 

პროცესში მათი შრომის ანაზღაურება არ 

ხდება; და 

(ბ) ანაზღაურების გარეშე უნარ-ჩვევების 

ტრენინგის ან გადამზადების სქემები 

დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებში, 

როდესაც ისინი მონაწილეობენ ეკონომიკური 

ერთეულის წარმოების პროცესში. 

 

ანაზღაურების გარეშე სტაჟიორის სამუშაოს 

არ მიეკუთვნება:  

(ა) გამოსაცდელი ვადა, რომელიც 

დაკავშირებულია სამუშაოს დაწყებასთან; 

(ბ) ზოგადად სამუშაო ადგილზე სწავლა ან 

უწყვეტი განათლება დასაქმების 

განმავლობაში, მათ შორის საბაზრო და 

არასაბაზრო ეკონომიკურ ერთეულებში, 

რომლებსაც ფლობენ შინამეურნეობები ან 

ოჯახის წევრები; 

(გ) ორიენტაცია და სწავლა მოხალისეობრივი 

საქმიანობის დროს; 

(დ) სწავლა საკუთარი მოხმარებისთვის 

საწარმოო პროცესში  მონაწილეობისას. 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტები 33, 34 და 35 
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მოხალისეობრივი 

სამუშაო 

ანაზღაურების გარეშე 

ნებისმიერი არასავალდებულო საქმიანობა 

ანაზღაურების გარეშე საქონლის წარმოების 

ან სხვებისთვის მომსახურების გაწევის 

უზრუნველსაყოფად. 

 

მოხალისეობრივ სამუშაოს არ მიეკუთვნება: 

(ა) საზოგადოებრივი სამსახური და 

პატიმართა მიერ შესრულებული სამუშაო, 

სასამართლოს ან მსგავსი ორგანოს 

განკარგულებით, სავალდებულო სამხედრო 

ან ალტერნატიული სამოქალაქო სამსახური; 

(ბ) სამუშაო ანაზღაურების გარეშე, რომელიც 

შეადგენს განათლების ან სასწავლო 

პროგრამების ნაწილს  (მაგალითად, პრაქტიკა 

ანაზღაურების გარეშე); 

(გ) სამუშაო შესრულებული სხვებისთვის, 

რომელიც სრულდება დასაქმებასთან 

დაკავშირებულ სამუშაო დროს, ან სამუშაო 

დროის გარეთ.  

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტები 37 და 38 
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სამუშაო ნებისმიერი  სქესისა და ასაკის პირების მიერ 

შესრულებული ნებისმიერი საქმიანობა 

საქონლის წარმოების ან მომსახურების 

გაწევის მიზნით სხვების მიერ 

გამოსაყენებლად ან საკუთარი 

მოხმარებისთვის. 

(ა) სამუშაო განისაზღვრება მისი ფორმალური 

ან არაფორმალური ხასიათის ან საქმიანობის 

კანონიერებისაგან დამოუკიდებლად. 

(ბ) სამუშაო გამორიცხავს საქმიანობას, 

რომელიც არ ისახავს მიზნად საქონლის 

წარმოებას ან მომსახურების გაწევას 

(მაგალითად, მათხოვრობა და ქურდობა), 

საკუთარი თავის მოვლა (მაგალითად, 

პირადი  ჰიგიენა) და ის საქმიანობა, რომლის 

შესრულება სხვა პირს არ შეუძლია სხვა 

ადამიანის მაგიერ (მაგალითად, ძილი, 

სწავლა, გართობა და დასვენება). 

(გ) სამუშაოს კონცეფცია შესაბამისობაშია 

წარმოების ზოგად ჩარჩოებთან, როგორც ეს 

განსაზღვრულია 2008 წლის ეროვნულ 

ანგარიშთა სისტემაში და მისი ეკონომიკური 

ერთეულის კონცეფციასთან, რომელიც 

გამოყოფს: 

(i) საბაზრო ერთეულებს (ანუ 

კორპორაციები, კვაზიკორპორაციები და 

შინამეურნეობების არაკორპორირებული 

საბაზრო საწარმოები); 

(ii) არასაბაზრო ერთეულებს (ანუ 

სამთავრობო და შინამეურნეობების 

მომსახურე არაკომერციული 

ორგანიზაციები); 

და 

(iii) შინამეურნეობები, რომლებიც 

აწარმოებენ საქონელს ან მომსახურებას 

საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის. 

(დ) სამუშაოს შესრულება შესაძლებელია 

ნებისმიერი ტიპის ეკონომიკურ ერთეულში. 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-19 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტი 6 
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სამუშაო 

ანაზღაურებისთვის ან 

მოგებისთვის 

წარმოადგენს სამუშაოს ანაზღაურების 

სანაცვლოდ, რომელიც გაიცემა ნამუშევარი 

დროის ან შესრულებული სამუშაოს 

შესაბამისად, ან მოგების ფორმით, რომელიც 

მიღებულია საქონელზე ან მომსახურებაზე 

საბაზრო გარიგებების შედეგად, რომელიც 

განსაზღვრულია დასაქმებასთან 

დაკავშირებული შემოსავლის უახლესი 

საერთაშორისო სტატისტიკური 

სტანდარტებით. 

(ა) ის მოიცავს ანაზღაურებას ნაღდი ფულით 

ან ნატურით, იმის მიუხედავად, მიღებულია 

თუ არა იგი რეალურად, და აგრეთვე 

შეიძლება შეიცავდეს ნაღდი ფულით ან 

ნატურით  შემოსავლის დამატებით 

კომპონენტებს. 

(ბ) ანაზღაურება გადაეცემა უშუალოდ 

სამუშაოს შემსრულებელს ან არაპირდაპირი 

გზით შინამეურნეობის ან ოჯახის წევრს. 

შრომის 

სტატისტიკოსების მე-

19 საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

პუნქტი 28 
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