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დროის გამოყენების გამოკვლევა 
 

შინამეურნეობის კითხვარი 

A. ინფორმაცია ინტერვიუს შესახებ 
A1.  უბნის ნომერი: |__|__|__| A2.  შინამეურნეობის ნომერი: |__|__| 

A3.  ინტერვიუერის სახელი და გვარი: 
_______________________________ A4.  ინტერვიუერის კოდი: |__|__|__|__|__|__| 

A5.  ზედამხედველის სახელი და გვარი: 
_______________________________ A6.  ზედამხედველის კოდი: |__|__|__|__| 

ინტერვიუერს 
გამარჯობა! ჩემი სახელია (სახელი და გვარი) და მე წარმოვადგენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) ერთად საქართველოში 
ატარებს გამოკვლევას დროის გამოყენების შესახებ. ამასთან დაკავშირებით გვსურს დაგისვათ რამდენიმე შეკითხვა თქვენ და 
თქვენი შინამეურნეობის წევრებს, იმისათვის, რომ დავადგინოთ მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა აქტივობაზე დახარჯული დრო, 
მაგალითად, ანაზღაურებად და არაანაზღაურებად სამუშაოზე, საოჯახო საქმეებზე, ბავშვის მოვლაზე, მგზავრობაზე და ა.შ. 
თქვენი შინამეურნეობა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეირჩა სხვა რამდენიმე ათას შინამეურნეობასთან ერთად. 
გამოკვლევის შედეგების მაღალი სანდოობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი თანხმობა გამოკვლევაში მონაწილეობაზე. 
გამოკვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები მკაცრად კონფიდენციალური და 
ანონიმურია. მკვლევარებს არ ექნებათ შესაძლებლობა დააკავშირონ თქვენი მისამართი და სხვა პირადი მონაცემები,  თქვენ მიერ 
მოწოდებულ ინფორმაციასთან. ინტერვიუ დაახლოებით 10 წუთი გაგრძელდება. ასევე, ინტერვიუს დასრულების შემდეგ, 
გთხოვთ, რომ შეავსოთ აქტივობების დღიური კვირის ორი დღისთვის. 

A7.  შეგვიძლია დავიწყოთ? დიახ                                                      1  A9 
არა/კითხვა არ დასმულა                         2  A8 

A8.  
შინამეურნეობის 
გამოკითხვის 

შედეგი: 

ინტერვიუ ჩატარდა 1 
ვიზიტის მომენტისთვის სახლში არავინ იყო ან არ იყო შინამეურნეობის ინფორმირებული 
წევრი 

2 

საველე პერიოდის განმავლობაში სახლში არ იმყოფებოდა შინამეურნეობის არცერთი წევრი 3 
უარი განაცხადეს ინტერვიუზე 4 
დაკეტილი საცხოვრისი/არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა/ნაგებობა 5 
საცხოვრისი დანგრეულია 6 
მისამართი არ მოიძებნა 7 
სხვა (მიუთითეთ) ______________________________________________________ 96 

A9.  ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: a. რიცხვი  |__|__|   b. თვე  |__|__|   c. წელი |_2_|_0_|__|__|  
A10.  ინტერვიუს დაწყების დრო:  |__|__| : |__|__| 
ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქსტატი 
უფლებამოსილია ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მოითხოვოს და მიიღოს 
თავისი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის, 
კონფიდენციალური ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.  
თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცულია ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს 
კანონის 28-ე მუხლით. ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ საერთო სტატისტიკური ინდექსების გამოსათვლელად. 

 
კითხვარი: # 07.1.გრ-5.6-12 

(ერთდროული) დამტკიცებულია 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის საბჭოს 2020 წლის 04 
სექტემბრის #11 დადგენილებით საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური 
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H1 თქვენი ჩათვლით, რამდენი წევრისგან შედგება შინამეურნეობა?  |__|__| 

H2 ვინ არიან თქვენი შინემეურნეობის წევრები? თითოეულ მათგანზე მომაწოდეთ შემდეგი ინფორმაცია: 

(A) სახელი 
(B) გვარი 
(C) დაბადების თარიღი 
(D) სქესი 
(E) აქვს თუ არა ფუნქციონალური სირთულე(ები) 
(F) მიმართება შინამეურნეობის სხვა წევრებთან 
შინამეურნეობა: ერთი პირი ან პირთა ჯგუფი, რომლებიც ცხოვრობენ ერთ საცხოვრისში, ინაწილებენ საკვებს და აქვთ საერთო (მთლიანად ან ნაწილობრივ) 
ბიუჯეტი. თუ პიროვნებები არ არიან ერთმანეთთან ნათესაურ კავშირში, მაგრამ აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს: ცხოვრობენ ერთად, ინაწილებენ საკვებს და 
აქვთ საერთო ბიუჯეტი, მაშინ ისინი ერთი შინამეურნეობის წევრებად უნდა ჩაითვალონ. შესაძლებელია, ერთ მისამართზე ცხოვრობდეს ერთმანეთთან ნათესაურ 
კავშირში მყოფი რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ მათ ჰქონდეთ ცალ-ცალკე ბიუჯეტი. მაგალითად, ერთ მისამართზე (საცხოვრისში) ცხოვრობდეს ორი ძმა საკუთარი 
ოჯახებით. იმ შემთხვევებში, თუ მათ გააჩნიათ ცალ-ცალკე ბიუჯეტი, ისინი განიხილებიან დამოუკიდებელ შინამეურნეობებად. 
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  სახელი გვარი 

 
დაბადების თარიღი 

სქესი 
1. ქალი 
2. კაცი 

აქვს თუ არა (სახელს) 
ფუნქციონალური 
სირთულე(ები)?* 

1. დიახ 2. არა 

შინამეურნეობის წევრების მიმართებების მატრიცა** 

დღე თვე წელი    

A B C D E F 01 02 03 04 05 06 07 
01             01        

02             02        

03             03        

04             04        

05             05        

06             06        

07             07        

* სმენის, საუბრის, მხედველობის, ხანგრძლივი ხასიათის მოძრაობის/სიარულის, თავის მოვლის, კომუნიკაციის, აღქმის, სწავლის, მეხსიერების და ა.შ. პრობლემები. 
 

** შინამეურნეობის წევრთან მიმართება - კოდები F-
სთვის:  

11 მეუღლე 22 მეუღლის შვილი, გერი  41 ბიოლოგიური/არაბიოლოგიური მშობელი 70 ბებია/ბაბუა 90 სხვა ნათესავი 
12 პარტნიორი/არარეგისტრირებულ 
ქორწინებაში მყოფი 

30 სიძე/რძალი (შვილის მეუღლე) 52 დედინაცვალი/მამინაცვალი 81 და/ძმა 95 სხვა არანათესავი 

21 ბიოლოგიური/ნაშვილები შვილი 40 შვილიშვილი 60 მეუღლის მშობელი 82 ნახევარ და/ძმა  

 

შინამეურნეობის შემადგენლობა 
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თუ შინამეურნეობის რომელიმე წევრი არის 10 წელზე ნაკლები ასაკის   H3 

სხვა შემთხვევაში  H5 
 

H3 არის თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე 10 წელზე ნაკლები ასაკის 
წევრი/ბავშვი საბავშვო ბაღის/ბაგა-ბაღის ან სხვა მსგავსი დაწესებულების 
აღსაზრდელი ან ჰყავს თუ არა სხვა აღმზრდელი (პირი, რომელიც არ არის თქვენი 
შინამეურნეობის წევრი) ხანგრძლივი დროით? 
არ ჩათვალოთ მოკლევადიანი ან არარეგულარული (რამდენიმე დღიანი) დახმარება ბავშვზე 
ზრუნვაში (მაგ. მშობლების, მეზობლების და ა.შ. ბავშვის მოვლაში დროდადრო გაწეული დახმარება, 
არარეგულარულად ან მხოლოდ საგანგებო შემთხვევებში). სკოლაში სავალდებულო დასწრება არ 
განიხილება, როგორც ბავშვზე ზრუნვა. 

 
 დიახ  (1)  H4 

 არა  (2)  H5  

 
H4 გთხოვთ, მითხრათ როგორ ხდება თქვენი შინამეურნეობის 10 წელზე ნაკლები 

ასაკის წევრების/ბავშვების მოვლა ყოველდღიურად? გთხოვთ, დააზუსტოთ 
თითოეულ ბავშვზე ცალ-ცალკე. 
 

 

შინამეურნეობის 
წევრის ნომერი 

(H2-დან) 

ბავშვის 
სახელი 

 

ბავშვზე მზრუნველი დაწესებულება/პირი 

საჯარო 
დაწესებულება  

კერძო 
დაწესებულება 

კერძო  
პირი 

   (1)  (2)  (3) 

   (1)  (2)  (3) 

   (1)  (2)  (3) 

   (1)  (2)  (3) 

   (1)  (2)  (3) 

 
 
 

ბავშვზე ზრუნვა 
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შემდეგი კითხვები ეხება შინამეურნეობის ყველა წევრის შემოსავლებს, ასევე 
შინამეურნეობის მიერ მიღებულ საერთო შემოსავლებს. 

H5 გასული 12 თვის განმავლობაში, რომელი წყაროებიდან ჰქონდა შემოსავალი თქვენს 
შინამეურნეობას? 

ინტერვიუერს: წაუკითხეთ რესპონდენტს შემოსავლის კატეგორიები 
გარკვევით და თითოეული მათგანისთვის მიუთითეთ „დიახ“ ან „არა“. 

მიიღო თუ არა თქვენმა შინამეურნეობამ...? დიახ არა 

1. ხელფასი ან სხვა რაიმე სახის შრომის ანაზღაურება (ფულადი 

ან ნატურის სახით)  (1)  (2) 

2. შემოსავალი თვითდასაქმებიდან (ფულადი ან ნატურის 

სახით) 
 (1)  (2) 

3. შემოსავალი ოჯახური მეურნეობიდან/მეთევზეობიდან/ 

მეტყევეობიდან (ფულადი ან ნატურის სახით)  (1)  (2) 

4. პენსიები  (1)  (2) 

5. სოციალური დახმარებები  (1)  (2) 

6. სტიპენდიები  (1)  (2) 

7. ფულადი გზავნილები  (1)  (2) 

8. შემოსავალი ინვესტიციებიდან, დანაზოგებიდან, ქონებიდან  (1)  (2) 

9. შემოსავალი სხვა წყაროებიდან (მაგ. პირადი გადარიცხვები)  (1)  (2) 

H6 თქვენ მიერ დასახელებული შემოსავლის წყაროებიდან რას შეადგენდა გასული 12 
თვის განმავლობაში თქვენი შინამეურნეობის ჯამური საშუალო თვიური 
შემოსავალი (საგადასახადო და საპენსიო ფონდის შენატანების გამოკლებით)? 
 
ინტერვიუერს: გთხოვთ, შეახსენოთ რესპონდენტს  შემოსავლის წყაროები: ხელფასი და სხვა სახის 
შრომის ანაზღაურება, შემოსავალი თვითდასაქმებიდან, შემოსავალი ოჯახური მეურნეობიდან/ 
მეთევზეობიდან/მეტყევეობიდან, პენსიები, სოციალური დახმარებები, სტიპენდიები, ფულადი 
გზავნილები, შემოსავალი ინვესტიციებიდან, დანაზოგებიდან და ქონებიდან და შემოსავლები სხვა 
წყაროებიდან. 

 
საშუალო თვიური შემოსავალი ___ ___ ___ ___ ___(ლარი)  H8.1 

არ ვიცი  (99999)  H7 

უარი პასუხზე  (99998)  H7  

 

 

შინამეურნეობის შემოსავალი 
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H7 თუ შეგიძლიათ გვითხარით, თქვენი შინამეურნეობის საშუალო თვიური 
შემოსავლის მიახლოებითი ინტერვალი გასული 12 თვის განმავლობაში 
(საგადასახადო და საპენსიო ფონდის შენატანების გამოკლებით)? 

 
400-ზე ნაკლები  (1) 

400-დან 670-მდე  (2) 

670-დან 1000-მდე  (3) 

1000-დან 1550-მდე  (4) 

1550 და მეტი  (5) 

არ ვიცი  (99) 

უარი პასუხზე  (98) 

 

 
შემდეგი კითხვები ეხება იმ დახმარებას და მომსახურებას, რომელიც თქვენ ან თქვენი 
შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა მიიღო კერძო პირისგან, რომელიც არ არის თქვენი 
შინამეურნეობის წევრი, თქვენ შეიძლება გადაიხადეთ რაიმე ამ დახმარების/მომსახურების 
სანაცვლოდ, თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული დახმარება არ უნდა იყოს გაწეული კერძო 
ან საჯარო დაწესებულების მიერ. 

H8.1 გასული 4 კვირის განმავლობაში თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა 
მიიღო თუ არა დახმარება ან მომსახურება ბავშვის მოვლაში, კერძო პირისგან, 
რომელიც არ არის თქვენი შინამეურნეობის წევრი? 

 
 დიახ   (1)  H8.1a 

 არა   (2)  H8.2  

 ბავშვის მოვლაში მიღებული დახმარება 
 

H8.1a გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენჯერ 
მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ დახმარება ან 
მომსახურება ბავშვის მოვლაში? 

   ___ ___ (რაოდენობა) 

H8.1b ბოლოს, როდესაც თქვენმა შინამეურნეობამ ამ 
დახმარებით/მომსახურებით ისარგებლა, გადაიხადეთ 
თუ არა ამისთვის? დიახ   (1) არა   (2) 

 
H8.2 გასული 4 კვირის განმავლობაში თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა 

მიიღო თუ არა დახმარება ან მომსახურება ავადმყოფის ან მოხუცის მოვლაში, კერძო 
პირისგან, რომელიც არ არის თქვენი შინამეურნეობის წევრი? 

 
 დიახ   (1)  H8.2a 

 არა   (2)  H8.3  

დახმარების მიღება 
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 ავადმყოფის და მოხუცის მოვლაში მიღებული დახმარება 

 
H8.2a გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენჯერ 
მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ დახმარება ან 
მომსახურება ავადმყოფის და მოხუცის მოვლაში? 

___ ___ (რაოდენობა) 

H8.2b ბოლოს, როდესაც თქვენმა შინამეურნეობამ ამ 
დახმარებით/მომსახურებით ისარგებლა, გადაიხადეთ 
თუ არა ამისთვის? დიახ   (1) არა   (2) 

 
H8.3 გასული 4 კვირის განმავლობაში თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა 

მიიღო თუ არა დახმარება ან მომსახურება საოჯახო საქმეებში, კერძო პირისგან, 
რომელიც არ არის თქვენი შინამეურნეობის წევრი? 

 
დიახ   (1)  H8.3a 

არა   (2)  H9  

 
 საოჯახო საქმეებში მიღებული დახმარება 

 
H8.3a გასული 4 კვირის განმავლობაში რამდენჯერ 
მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ დახმარება ან 
მომსახურება საოჯახო საქმეებში? 

___ ___ (რაოდენობა) 

H8.3b ბოლოს, როდესაც თქვენმა შინამეურნეობამ ამ 
დახმარებით/მომსახურებით ისარგებლა, გადაიხადეთ 
თუ არა ამისთვის? დიახ   (1) არა   (2) 
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H9 საცხოვრისის რამდენ ოთახს იყენებს თქვენი შინამეურნეობა პირადი მიზნებისთვის 
(სააბაზანოს, საპირფარეშოს, სამზარეულოს, დერეფნების და ა.შ. გარდა)?   

 
1. სულ გამოყენებული ოთახების რაოდენობა  ___ ___ ოთახი 
2. სულ გამოყენებული საძინებლების რაოდენობა  ___ ___ საძინებელი ოთახი 

 
 

H10 აქვს თუ არა სარგებლობაში თქვენს შინამეურნეობას შემდეგი ხანგრძლივი მოხმარების 
საგნები? გთხოვთ, ჩათვალეთ ყველა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საგანი 
შინამეურნეობის საკუთრებაში, ნაქირავებია, თუ სხვა გზით არის მიღებული. 
 
ინტერვიუერს: გარკვევით წაუკითხეთ რესპონდენტს საგნების 
ჩამონათვალი და თითოეული მათგანისთვის მიუთითეთ "დიახ" 
ან "არა". 

 
გაქვთ თუ არა სარგებლობაში … ? 
 

 
 

 
დიახ 

 
 

 
არა 

1. სარეცხი მანქანა  (1)   (2) 

2. ტელევიზორი  (1)   (2) 

3. მტვერსასრუტი  (1)   (2) 

4. საკერავი მანქანა  (1)   (2) 

5. პერსონალური კომპიუტერი/ლეპტოპი/ტაბლეტი  (1)   (2) 

6. ავტომობილი/მიკროავტობუსი/სატვირთო მანქანა  (1)   (2) 

7. გაზქურა/ელექტრო ღუმელი  (1)   (2) 

8. მობილური ტელეფონი  (1)   (2) 

9. სახლის ტელეფონი  (1)   (2) 

10. გამათბობელი (გაზის ან ელექტრო)  (1)   (2) 

11. გამათბობელი (შეშის ღუმელი)  (1)  (2) 

12. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა  (1)   (2) 

13. მიკროტალღური ღუმელი  (1)   (2) 

14. მაცივარი  (1)   (2) 

15. წყლის გამათბობელი  (1)   (2) 

 
 
 
 
 

საცხოვრებელი პირობები 
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H11 თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრს გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტზე 
თქვენს საცხოვრისში?  
(ნებისმიერი მოწყობილობის გამოყენებით: ნებისმიერი ტიპის კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი/ 
სმარტფონი და სხვა) 

დიახ        (1)  H12 

არა            (2)  H14 
 

H12 თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი, ჩამოთვლილთაგან რომელ 
მოწყობილობებს იყენებთ საცხოვრისში ინტერნეტთან წვდომისათვის?  
ინტერვიუერს:  ჩამონათვალი ხმამაღლა წაუკითხეთ რესპონდენტს და თითოეული მათგანისთვის 
მიუთითეთ "დიახ" ან "არა".  
 დიახ 

 
არა 

 
1. პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი  (1)  (2) 

2. პლანშეტური კომპიუტერი  (1)  (2) 

3. მობილური ტელეფონი ან სმარტფონი  (1)  (2) 

4. ციფრული ტელევიზორი  (1)  (2) 

5. სხვა, გთხოვთ მიუთითოთ:___________________  (1)  (2) 

 
 

H13 იყენებთ თუ არა თქვენ ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი ინტერნეტს 
საცხოვრისში საქონლის ან მომსახურების შესაძენად? 

 
 დიახ    (1) 

 არა    (2) 

 
 

 
 

H14 ინტერვიუს დასრულების დრო:     
საათი წუთი 

 
H15 ინტერვიუერს: ვინ იყო ამ კითხვარის რესპონდენტი? 

 
1. რესპონდენტის სახელი და გვარი:  __________________________________ 

2. რესპონდენტის კოდი H2-დან: ___ ___ 

3 
4. 

საკონტაქტო ქალაქის ტელეფონის ნომერი: 
საკონტაქტო მობილურის ნომერი:  

______________________ 
______________________ 

 
 

საცხოვრებელი პირობები (გაგრძელება) 
 

შინამეურნეობის კითხვარის დასასრული 
 


