
 
 

 

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

საქსტატი  

0181 თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. N30. ტელ: (995 32) 236 72  10/608, ფაქსი: (995 32) 236 72  13 
ელ-ფოსტა: info@geostat.ge; ვებ-გვერდი: www.geostat.ge 

მონაცემები შრომის შესახებ 
სტატისტიკური გამოკვლევა 

                კითხვარი  N 07.2.1.1 (წლიური) 
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
საბჭოს 2019 წლის 19 თებერვლის N4 დადგენილებით 

 რესპონდენტი ვალდებულია დაკვირვების პერიოდის შემდგომი თვის 25 რიცხვამდე უზრუნველყოს შევსებული კითხვარის მიწოდება საქსტატისათვის. 
,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან, საქსტატის 
მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგინონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია, მათ შორის, კონფიდენციალური. პასუხისმგებლობა ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის 
გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 17712 მუხლით. 
 ინდივიდუალური მონაცემები ითვლება კონფიდენციალურად და დაცულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და  ,,ოფიციალური 
სტატისტიკის შესახებ” საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით.    
 რუხი ფერის უჯრები ივსება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. საიდენტიფიკაციო მონაცემები 
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! წინამდებარე კითხვარი იხილეთ საქსტატის ვებ-გვერდზე: http://www.geostat.ge 
  

  
ორგანიზაციის სრული დასახელება _____________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
საკუთრების ფორმა (სახელმწიფო ან არასახელმწიფო)  
 
.................................................................................................................................................... .........................                                                                            
 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა ______________ 
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საქმიანობის სახე    _________________________      
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რესპონდენტი                                        ______________________________________________________________ 
                                                                                                                            (სახელიi, გვარიi) 
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    სტატისტიკური რეესტრის  

                                      საიდენტიფიკაციო ნომერი 

 
         

 
 

საგადასახადოს კოდი 
          

                                 
 
 

   დაკვირვების პერიოდი 
                                 2021 წელი 
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ატეკ-ის კოდი                                   

 

 

    

 

    

 

 

კითხვარი და კონსულტაციები მის შევსებაზე უფასოა! 
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2. დასაქმებული პერსონალი 

3. დასაქმებულ პერსონალზე გაწეული ხარჯები 

მაჩვენებლის დასახელება კოდი 
საანგარიშო წელს IV კვარტალში 

კომენტარი სულ მათ შორის: 
ქალი 

სულ მათ შორის: 
ქალი 

1 2 3 4 5 6 7 

დასაქმებულ პირთა 
საშუალო რიცხოვნობა 

01 
    ორგანიზაციაში (დაწესებულებაში) 

დასაქმებულთა (დაქირავებულები, 
დასაქმებული მესაკუთრეები) საშუალო 
რიცხოვნობა 

   დაქირავებულ პირთა      
   საშუალო რიცხოვნობა  
 

02 

  
 

  ორგანიზაციაში (დაწესებულებაში) 
დასაქმებული პირები (ყველა პირი, 
ვისაც დაერიცხა ხელფასი), რომელთა 
შრომითი ურთიერთობა რეგულირდება 
საწარმოსთან დადებული 
ხელშეკრულებით, ანუ კონტრაქტით 
(განუსაზღვრელი, განსაზღვრული ან 
გარკვეული სამუშაოს შესრულების 
ვადით) 

დაქირავებულ პირთა 
რიცხოვნობა წლის 
დასაწყისში 

03 
   

X 
 

X დაქირავებულთა რიცხოვნობა 2021 
წლის 1 იანვრისათვის 

დაქირავებულ  პირთა 
რიცხოვნობა წლის ბოლოს 

04 
   

X 
 

X 
დაქირავებულთა რიცხოვნობა 2021  
წლის 31 დეკემბრისათვის 

დაქირავებულ პირთა მიერ 
ნამუშევარი საათების 
რაოდენობა, ათასი კაც-
საათი  
(მიუთითეთ მეათედი ნიშნით) 

05 

  
 

X 

 

X 

ფაქტიურად ნამუშევარი საათების 
რაოდენობა როგორც ნორმირებული 
სამუშაო დღის ფარგლებში, ისე 
ზეგანაკვეთით. 
 

მაჩვენებლის დასახელება კოდი 
საანგარიშო წელს IV კვარტალში 

კომენტარი სულ მათ შორის: 
ქალებზე 

სულ მათ შორის: 
ქალებზე 

1 2 3 4 5 6 7 

შრომის ანაზღაურება 
დასაქმებულ პერსონალზე, 
ლარი 

06 

    ძირითადი ხელფასი, დანამატი, პრემია 
და სხვა წამახალისებელი სახის 
გასაცემლები, საკომპენსაციო 
გასაცემლები და სხვა, რომელიც 
დაერიცხა დასაქმებულ პერსონალს  
წლის (კვარტალის) განმავლობაში 
(საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით) 
ნამუშევარი და არანამუშევარი 
დროისათვის (შვებულება, მოცდენები) 
ან გაიცა საკუთარ ორგანიზაციაში 
(დაწესებულებაში)  ნატურის სახით და 
ღირებულება ჩართულია შრომის 
ანაზღაურებაში 

დასაქმებულ პერსონალზე 
გაწეული სხვა ხარჯები, 
ლარი 

07 

 

X 

 

X 

წლის (კვარტალის) განმავლობაში 
დასაქმებულ პერსონალზე გაწეული 
დანახარჯები, რომელიც არ აისახა 06 
სტრიქონში  (დანახარჯები 
კულტურულ-საგანმანათლებლო, 
გამაჯანსაღებელ და სხვა 
ღონისძიებებზე, კადრების 
მომზადებასა და გადამზადებაზე, 
სოციალური დახმარება ორგანიზაციის 
(დაწესებულების) სახსრებიდან 
(გამოთავისუფლებისას გაცემული 
გამოსასვლელი დახმარება, უბედური 
შემთხვევის გამო და სხვა) 

სულ სამუშაო ძალაზე 
(დასაქმებულ პერსონალზე) 
გაწეული ხარჯები, ლარი 

08 
 

X 
 

X სტრ.(06+07) 
 



 

 

4. საშუალო თვიური ხელფასი 

 
  

მაჩვენებლის დასახელება კოდი 
საანგარიშო წელს IV კვარტალში 

კომენტარი სულ მათ შორის: 
ქალებზე 

სულ მათ შორის: 
ქალებზე 

1 2 3 4 5 6 7 

საშუალო თვიური 
ხელფასი, ლარი 

09 

  

  

შრომის ანაზღაურება წელიწადში 
გაყოფილი  დაქირავებით 
დასაქმებულთა საშუალო წლიურ 
რიცხოვნობაზე და გაყოფილი 
თორმეტზე: 
სტრ.06/სტრ.02/12 (შესაბამისი სვეტების 
გათვალისწინებით) 
 
შრომის ანაზღაურება  IV კვარტალში 
გაყოფილი დაქირავებით დასაქმებულთა 
საშუალო კვარტალურ რიცხოვნობაზე და 
გაყოფილი სამზე:  
სტრ.06/სტრ.02/3 (შესაბამისი სვეტების 
გათვალისწინებით) 



 

 

5. სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯების ღირებულება 
 

 სტრ.# სულ, 
ლარი 

კომენტარი 

1 2 3 4 
ხელფასის ფონდი, სულ 10  11+12+13+14 

1. პირდაპირი ფულადი ხელფასი 11  

იგულისხმება დარიცხული ხელფასი 
შესრულებული სამუშაოსათვის (ნამუშევარი 
დროისათვის), საწარმოში არსებული შრომის 
ანაზღაურების ფორმებისა და სისტემების 
მიხედვით და ა.შ. 

2. არანამუშევარი დროის ანაზღაურება 12 
 ჩაიწერება საანგარიშო პერიოდში დაქირავებულ 

პერსონალზე გაცემული შვებულების 
ანაზღაურება და ა.შ.  

3. პრემიები და ფულადი ჯილდოები 13 
 ჩაიწერება საანგარიშო პერიოდში დაქირავებულ 

პერსონალზე არარეგულარულად გაცემული 
პრემიები, დანამატები და ა.შ. 

4. ხელფასი გაცემული ნატურით (უფასოდ 
შემოთავაზებული საცხოვრებლის, კომუნალური 
მომსახურებისა და სათბობის ღირებულების ჩათვლით) 

 
14 

 ჩაიწერება საანგარიშო პერიოდში დაქირავებულ 
პერსონალზე ნატურის სახით გაცემული 
ხელფასი 

5. დანახარჯები საწარმოს მიერ დაქირავებულთა 
საბინაო-საყოფაცხოვრებო ღონისძიებებზე 

15 
 ჩაიწერება სუბსიდიები დაბრუნების გარეშე 

გაცემული სახლის შესაძენად ან ასაშენებლად 
და ა.შ. 

6. დამსაქმებლის მიერ გაწეული ხარჯები სოციალურ 
უზრუნვეყოფაზე (დამსაქმებლის მიერ საპენსიო 
სქემაში შენატანი, გამოთავისუფლებისას გაცემული 
გამოსასვლელი დახმარება, გარდაცვალების, 
უბედური შემთხვევების, ავადმყოფობის, 
ორსულობის ან საწარმოო ტრამვის გამო დახმარება 
და ა.შ.) 

16 

 იგულისხმება საანგარიშო პერიოდში 
დამსაქმებლის მიერ გაწეული ყველა ტიპის 
ხარჯი სოციალურ უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით, მათ შორის საპენსიო სქემაში 
შენატანი, სამედიცინო, კომპენსაცია საწარმოო 
ტრამვაზე და ა.შ. 

7. დანახარჯები კადრების მომზადებასა და 
გადამზადებაზე  

17 

 იგულისხმება საგანმანათლებლო შენობებისა და 
ტერიტორიების შენახვის ხარჯები, 
პროფესიული სწავლების, გადამზადებისა და 
კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო ხარჯები 
და ა.შ. 

8. დანახარჯები კულტურულ საგანმანათლებლო, 
გამაჯანსაღებელ და სხვა ღონისძიებებზე 

 
18 

 იგულისხმება დამსაქმებლის მიერ გაწეული 
ყველა ტიპის ხარჯი, რომელიც 
დაკავშირებულია კულტურულ-
საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებთან.  

9. სხვა დანახარჯები, გაწეული სამუშაო ძალის 
შენახვაზე 

19 
 იგულისხმება სხვა ხარჯები, რომლებიც არ იქნა 

ასახული ზემოთ მოცემულ სტრიქონებში. 

სულ დანახარჯები 20  10+15+16+17+18+19 



 
6. დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა და საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი დაკავებული 

თანამდებობების/პოზიციების მიხედვით 

კოდი, 
ISCO-08 

პროფესიული ჯგუფების დასახელება, 
 ISCO-08 

დაქირავებით 
დასაქმებულთა საშუალო 

წლიური რიცხოვნობა,   
კაცი 

დაქირავებულთა შრომის წლიური  
ანაზღაურება (წლიური დარიცხული 

სახელფასო ფონდი),  
ლარი 

სულ მათ შორის:  
ქალი 

სულ მათ შორის:  
ქალი 

1 2 3 4 5 6 
 სულ     

1 მენეჯერები     

11 უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, მაღალი 
თანამდებობის პირები და კანონმდებლები 

    

12 ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები     

13 წარმოებისა და სპეციალიზებული მომსახურების 
მენეჯერები 

    

 მათ შორის:  

133 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
მომსახურებების მენეჯერები 

    

14 სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა 
მომსახურებების მენეჯერები 

    

2 სპეციალისტი-პროფესიონალები     

21 მეცნიერებისა და ტექნიკის (ინჟინერიის) 
სპეციალისტი-პროფესიონალები 

    

22 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტი-
პროფესიონალები 

    

23 განათლების სპეციალისტები     

24 ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტები     

25 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
სპეციალისტები 

    

26 სამართლის, სოციალური და კულტურის სფეროების 
სპეციალისტები 

    

3 ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები     

31 მეცნიერების და ტექნიკის დამხმარე სპეციალისტები 
    

32 ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტები     

33 ბიზნესისა და ადმინისტრირების დამხმარე 
სპეციალისტები 

    

34 სამართლის, სოციალური, კულტურისა და 
მონათესავე დარგების დამხმარე სპეციალისტები 

    

35 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
ტექნიკოსები 

    

4 ოფისის დამხმარე პერსონალი     

41 ზოგადი პროფილის და ტექსტის ამკრეფი კლერკები     

42 მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს კლერკები     

43 
რიცხობრივი ინფორმაციის დამუშავების და 
მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის სფეროს 
მუშაკები 

    

44 ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი     



 

 

5 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში 
დასაქმებული პირები 

    

51 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული 
პირები 

    

52 გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები     

53 ინდივიდუალური მომვლელები     

54 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი 
სამსახურების მუშაკები 

    

6 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის 
კვალიფიციური მუშაკები 

    

61 ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის 
კვალიფიციური მუშაკები 

    

62 
ბაზარზე ორიენტირებული მეტყევეობის, 
მეთევზეობისა და ნადირობის სფეროებში 
დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკები 

    

7 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები      

71 მშენებლობისა და მონათესავე სფეროების მუშები 
(გარდა ელექტრიკოსებისა) 

    

72 
ლითონის დამამუშავებელი მრეწველობის, 
მანქანათმშენებლობის და მონათესავე სფეროების 
მუშები 

    

73 ხელოსნები და პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 
    

74 ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების 
სფეროების მუშები 

    

75 
კვების, ხის დამმუშავებელი, ტექსტილისა და 
სამკერვალო მრეწველობის და მონათესავე 
სფეროების ხელოსნები და მუშები 

    

8 დანადგარებისა და მოწყობილობების 
ოპერატორები და ამწყობები 

    

81 სტაციონარული სამრეწველო დანადგარებისა და 
მოწყობილობების ოპერატორები 

    

82 ამწყობები      

83 მძღოლები და მოძრავი დანადგარების ოპერატორები     

9 არაკვალიფიციური მუშაკები     

91 დამლაგებლები და დამხმარეები     

92 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და 
მეთევზეობის სფეროთა არაკვალიფიციური მუშები 

    

93 
სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობის, 
დამამუშავებელი მრეწველობის და ტრანსპორტის 
სფეროთა არაკვალიფიციური მუშები 

    

94 მზარეულების დამხმარეები     

95 
ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მონათესავე 
სფეროების გაყიდვებისა და მომსახურების სფეროში 
დასაქმებულები 

    

96 ნარჩენების გამტანები და სხვა არაკვალიფიციური 
მუშები 

    

0 შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული 
პროფესიები 

    

 



 

 

დასაქმებულთა საშუალო  წლიური (კვარტალური) რიცხოვნობის გაანგარიშების დროს უნდა შეიკრიბოს  საანგარიშო პერიოდის  
თვეების მიხედვით მუშაკთა საშუალო რიცხოვნობები და მიღებული ჯამი წლიურის დროს უნდა გაიყოს  12-ზე, ხოლო კვარტალურის 
დროს 3-ზე.    

დასაქმებულთა საშუალო თვიური რიცხოვნობის გასაანგარიშებლად კი საჭიროა დასაქმებულთა რიცხოვნობა თვის ყოველი დღის 
მიხედვით, ე.ი. თვის 1-ლი რიცხვიდან (ან იმ რიცხვიდან, რომლიდანაც დაიწყო მოცემულ თვეში ორგანიზაციამ (დაწესებულებამ) 
მუშაობა) ბოლო რიცხვის (30 ან 31 რიცხვი, თებერვალში 28 და 29 რიცხვი ან ის რიცხვი სადამდეც  იმუშავა) სადღესასწაულო და 
დასვენების დღეების ჩათვლით (დასვენების და უქმე დღეებში დასაქმებულთა რიცხოვნობად ჩაითვლება წინა სამუშაო დღის 
მომუშავეთა რიცხოვნობა) შევაჯამოთ და მიღებული ჯამი გავყოთ საანგარიშო თვის კალენდარულ დღეთა რიცხვზე. 

არასრული სამუშაო დღით ან არასრული სამუშაო კვირით დასაქმებულები, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული, დასაქმებულთა რიცხოვნობაში ჩაირთვებიან მათ მიერ  ფაქტიურად ნამუშევარი დროის პროპორციულად 
(პირველ რიგში თვეში ნამუშევარი კაც-საათები იყოფა სამუშაო დღის ნორმირებულ ხანგრძლივობაზე, შემდეგ კი სამუშაო დღეების 
რაოდენობაზე). მაგ: ორგანიზაციაში (დაწესებულებაში), სადაც სამუშაო დღის ნორმირებული ხანგრძლივობაა 8 საათი, ხოლო თვეში 21 
სამუშაო დღეა (ხუთდღიანი სამუშაო კვირის შემთხვევაში),  თუ 8 არასრული დროით მომუშავე მუშაკმა იმუშავა 840 კაც-საათი, თვეში 
დასაქმებულთა საშუალო თვიურ რიცხოვნობაში ისინი ჩაირთვებიან არა როგორც 8 კაცი, არამედ  როგორც 5 კაცი (840/8/21=5).  

თუ ორგანიზაციაში (დაწესებულებაში)  რეგულარულად დასაქმებული მესაკუთრეები ან მათი ოჯახის წევრები დაკავებული 
თანამდებობისათვის ან შესრულებული სამუშაოსათვის რეგულარულად იღებენ ხელფასს, მაშინ ისინი ითვლებიან დაქირავებულად, 
ამ შემთხვევაში 01სტრ.=02სტრ. 


	საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
	საქსტატი
	0181 თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. N30. ტელ: (995 32) 236 72  10/608, ფაქსი: (995 32) 236 72  13
	ელ-ფოსტა: info@geostat.ge; ვებ-გვერდი: www.geostat.ge
	მონაცემები შრომის შესახებ
	                კითხვარი  N 07.2.1.1 (წლიური)
	დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
	სტატისტიკური გამოკვლევა
	საბჭოს 2019 წლის 19 თებერვლის N4 დადგენილებით
	( რესპონდენტი ვალდებულია დაკვირვების პერიოდის შემდგომი თვის 25 რიცხვამდე უზრუნველყოს შევსებული კითხვარის მიწოდება საქსტატისათვის.
	( ინდივიდუალური მონაცემები ითვლება კონფიდენციალურად და დაცულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და  ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით.
	( რუხი ფერის უჯრები ივსება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში.
	1. საიდენტიფიკაციო მონაცემები
	2. დასაქმებული პერსონალი
	3. დასაქმებულ პერსონალზე გაწეული ხარჯები

