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გენდერული თანასწორობა

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა წარ მო ა ჩენს ქა ლი სა და კა ცის მოღ ვა წე ო ბის 
თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე საძ ლებ ლო ბებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე-
ბის ყვე ლა სფე რო ში. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კონ ცეფ ცია (დამტკიცებულია სა ქარ თ ვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ 2006 წელს) და კა ნო ნი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
შე სა ხებ (დამტკიცებულია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ 2010 წელს), 
ხაზ გას მით მი უ თი თებს ქა ლი სა და კა ცის თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფი სა და ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ პრო ცე-
სებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე. 

გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას გა აჩ ნია რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი, ასე ვე ხა-
რის ხობ რი ვი ას პექ ტე ბი. რა ო დე ნობ რი ვი ას პექ ტი გუ ლის ხ მობს სქე სის ნიშ-
ნით დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა სა და და მუ შა ვე ბას ისეთ 
სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა დე მოგ რა ფი ა, გა ნათ ლე ბა, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა, 
და საქ მე ბა, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, ტუ რიზ მი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბი და სხვა. 

ხა რის ხობ რი ვი ას პექ ტი გვიჩ ვე ნებს ქა ლი სა და კა ცის უფ ლე ბე ბის რე ა-
ლი ზა ცი ი სა და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და კონ ტ რო-
ლის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის დო ნეს. 

გენდერული სტატისტიკის აუცილებლობა

გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა - ეს არის სტა ტის ტი კა ქა ლი სა და კა ცის 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ რი ვი და ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 
ყვე ლა სფე რო ში. ის წარ მო ად გენს ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ინ ს ტ რუ-
მენტს, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს ქა ლი სა და 
კა ცის, რო გორც სპე ცი ფი კუ რი სო ცი ა ლურ - დე მოგ რა ფი უ ლი ჯგუ ფის თა ვი-
სე ბუ რე ბა ნი თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის პრინ ცი პის ოპ ტი-
მა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ში.

გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კის მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს მი უ კერ ძო ე ბე ლი 
მო ნა ცე მე ბი შე და რე ბი სა და შე ფა სე ბის გზით, ქა ლი სა და კა ცის სტა ტუ სის, 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის რე ა ლუ რი ვი თა რე ბის შე სა ხებ. სქე სის ნიშ ნით 
დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვის მი ხედ ვით მო ნა ცემ თა შეგ-
რო ვე ბის სრულ ყო ფა და გა ფარ თო ე ბა მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გენ დე რულ 
თე მა ტი კა ზე მო მუ შა ვე პი რე ბის თ ვის, სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს, სა ხელ-
მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ-
ლებისთვის.
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ქვეყანაში განხორციელებული აქტივობები

1994 გან ხორ ცი ელ და CEDAW კონ ვენ ცი ის ხელ მო წე რა და რა ტი-
ფი ცი რე ბა ქალ თა მი მართ ყვე ლა ფორ მის დის კ რი მი ნა ცი ის 
აღ მო საფხ ვ რე ლად;

1995 მი ღე ბუ ლი იქ ნა პე კი ნის დეკ ლა რა ცია და სა მოქ მე დო პლატ-
ფორ მა;

1998-2000 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ქალთა 
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი;

1999 სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭო ში შე იქ მ-
ნა სა ხელ მ წი ფო კო მი სია და შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა ქალ თა წინ-
ს ვ ლის სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა. იგი შედ გე ბო და 27 მა ღა ლი 
რან გის წევ რის გან, რო მელ თა შო რის იყ ვ ნენ მი ნის ტ რე ბი, მი-
ნის ტ რის მო ად გი ლე ე ბი, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მე დი ის წარ მო მად გენ-
ლე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კო მი სი ის ეგი დით, პრე ზი დენ ტ მა გა მოს-
ცა ბრძა ნე ბა, რო მელ ზეც დი დი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა CEDAW 
და პე კი ნის სა მოქ მე დო გეგ მამ;

1999 მი ღე ბუ ლი იქ ნა 511-ე დად გე ნი ლე ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი-
ნებს ღო ნის ძი ე ბებს ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გაძ ლი ე რე ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლო ში.
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სი იქ ნა მიღ წე უ ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის მი ერ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის პრო აქ ტი უ რი გან ხორ ცი ე ლე ბის კუთხით, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რულ იქ ნა CEDAW, BPfA, MDGs, მო სახ ლე ო ბის გან-
ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე (ICPD) სა მოქ მე-
დო პროგ რა მის შე სა ბა მი სად, კერ ძოდ: 1) ეროვნული კა ნონ მ-
დებ ლო ბი სა და პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის ფარ გ ლებ ში ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 2) ქალთა მი მართ ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცია და რე ა გი რე ბა, 3) კონფლიქტურ რე გი ო ნებ ში ქალ-
თა სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა და მცდე ლო ბე ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, 4) ქალთა რიცხოვ ნო ბის გაზ რ და ძა-
ლა უფ ლე ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში;
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2000-2002 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ქალთა მი-
მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბი;

2000-2004 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ქალთა 
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი;

2002-2005 გან   ხორ   ცი  ელ   და ეროვ   ნუ  ლი სა  მოქ   მე  დო გეგ   მით „ტრეფი-
კინგთან ბრძო  ლის შე  სა  ხებ“ გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი ღო  ნის   ძი -
ე  ბე  ბი;

2004 შე იქ მ ნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო;

2004 გან ხორ ცი ელ და ათას წ ლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის 
(MDG) ეროვ ნულ დო ნე ზე მორ გე ბა: მი ზა ნი 3 -გენდერული 
თა ნას წო რო ბის ხელ შეწყო ბა და ქალ თა უფ ლე ბე ბის გაძ ლი ე-
რე ბა:
 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და საქ მე ბის 
სფე რო ში;
 თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა პო ლი ტი კურ სფე რო სა და 
მე ნეჯ მენ ტის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე;

2005 შეიქმნა გენდერული თანასწორობის სამთავრობო კომისია;

2005-2006 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ადამიანით 
ვაჭ რო ბის (ტრეფიკინგის) წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის შე სა ხებ“ 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;

2006 დამ ტ კიც და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა ხელ მ წი ფო კონ-
ცეფ ცი ა;

2006 დამ ტ კიც და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „ადამიანით ვაჭ რო ბის 
(ტრეფიკინგის) წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის შე სა ხებ“;

2006 დამ ტ კიც და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „ოჯახში ძა ლა დო ბის აღ-
მოფხ ვ რის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ თა დაც ვი სა და დახ მა რე-
ბის შე სა ხებ“;

2007-2008 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ადამიანით 
ვაჭ რო ბის (ტრეფიკინგის) წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის შე სა ხებ“ 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;
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2008 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ოჯახში 
ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რის, დაც ვი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლ თა დახ მა რე ბის შე სა ხებ“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი;

2007-2009 გან   ხორ   ცი  ელ   და ეროვ   ნუ  ლი სა  მოქ   მე  დო გეგ   მით „საქართვე-
ლოში გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის პო  ლი  ტი  კის გან   ხორ   ცი  ე -
ლე  ბის ღო  ნის   ძი  ე  ბა  თა შე  სა  ხებ“ გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი ღო  ნის  -
ძი  ე  ბე  ბი;

2009-2010 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ოჯახში ძა-
ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლ თა და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა შე სა-
ხებ“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;

2010 დამ ტ კიც და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის შე სა ხებ;

2011-2012 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით - ”ოჯახში 
ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლ თა და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა შე სა-
ხებ“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;

2012 განხორციელდა ოჯახში ძალადობის სისხლის სამართლის 
დანაშაულად გარდაქმნა;

2012-2015 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „გაეროს 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ის 1325-ის შე სა ბა მი სად“ 
(2011 წლის დე კემ ბე რი) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;

2013 შე იქ მ ნა თა ნამ დე ბო ბა - პრე მი ერ მი ნის ტ რის თა ნა შემ წე ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა-
კითხებ ში;

2013 სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში ჩა მო ყა ლიბ და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტი, რო გორც მუდ მივ მოქ მე დი 
სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი;

2013 სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ მა შე ი მუ შა ვა სა მოქ მე დო გეგ მა 
2013-2015 წლე ბის თ ვის, ასე ვე, გა ე როს ტექ ნი კუ რი დახ მა რე-
ბით შე მუ შავ და სტრა ტე გია გენ დე რის მე ინ ს ტ რი მინ გ თან და-
კავ ში რე ბით;
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2013-2015 გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით „ძალადობის 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ თა 
და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა შე სა ხებ“ გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;

2014 დამტკიცდა საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ;

2014-2016 განხორციელდა ეროვნული სამოქმედო გეგმით „გენდერული 
თანასწორობის შესახებ“ გათვალისწინებული ღონისძიებები;

2014 ხე ლი მო ე წე რა ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე-
ვენ ცი ი სა და აღ კ ვე თის შე სა ხებ ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ას 
(ე.წ. სტამ ბუ ლის კონ ვენ ცი ა);

2014 გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პირ ვე ლი 
ტალ ღა, კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზე ბა სტამ ბუ ლის კონ ვენ-
ცი ის შე სა ბა მი სად;

2015 სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტ რომ და ამ ტ კი ცა გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის სტრა ტე გი ა, და ი ნიშ ნა კო ორ დი ნა ტო-
რი გენ დე რულ სა კითხებ ში;

2015 საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად 
გამოაცხადა;

2016 დამ ტ კიც და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ-
ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ პ ლ თა 
(დაზარალებულთა) და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა 
2016-2017 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა;

2016 დამტკიცდა ქალებზე, მშვიდობასა დ უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2016-
2017 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა;

2017 მოხ და ევ რო პის საბ ჭოს „ქალთა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კ ვე თის შე სა ხებ“ კონ-
ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა;

2017 შე იქ მ ნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი-
სი კო მი სი ა.
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მეგზური მკითხველისთვის

”ქალი და კა ცი სა ქარ თ ვე ლო ში” გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე ბი სად მი 
მიძღ ვ ნი ლი მეცხ რე სტა ტის ტი კუ რი პუბ ლი კა ცი ა ა. იგი მო ი ცავს ახალ ინ დი-
კა ტო რებს ტუ რიზ მის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო მუ ნი-
კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის სტა ტის ტი კის სფე რო ე ბი დან.

პუბ ლი კა ცი ა ში მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ასა ხავს ქვე-
ყა ნა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 2016 წლის ძი რი თად 
ტენ დენ ცი ებს. მო ცე მუ ლი პრო ცენ ტუ ლი და სქე სის მი ხედ ვით გა ნა წი ლე ბე-
ბი გა ან გა რი შე ბუ ლია შემ დეგ ნა ი რად:

პრო ცენ ტუ ლი გა ნა წი ლე ბა- პ რო პორ ცია (%) თი თო ე უ ლი სქე სის მა ხა-
სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით, მა გა ლი თად, კა ცი სტუ დენ ტე ბის რიცხოვ ნო ბა სა-
ხელ მ წი ფო და კერ ძო უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში;

სქე სის მი ხედ ვით გა ნა წი ლე ბა ჯგუ ფის შიგ ნით, მა გა ლი თად, სტუ-
დენ ტი ქა ლე ბის და კა ცე ბის წი ლი უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში.

პუბ ლი კა ცია მიზ ნად ისა ხავს ხე ლი შე უწყოს გენ დე რუ ლი პრობ ლე-
მე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა სა და 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სფე რო ში მი ზან მი მარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო პო-
ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას.

მო ნა ცე მე ბი ემ ყა რე ბა საქ ს ტა ტის გა მოკ ვ ლე ვებს და ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
წყა რო ებს. 

საქ მი ა ნი შე ნიშ ვ ნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი პუბ ლი კა ცი ის ფორ მა ტი სა და 
ში ნა არ სის შე სა ხებ მად ლი ე რე ბით იქ ნე ბა აღ ქ მუ ლი ავ ტორ თა ჯგუ ფის მი ერ.
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მოსახლეობა

მოსახლეობა   
რიცხოვნობა (ათასი) 

წელი
მოსახლეობა ცოცხლად 

დაბადებულები გარდაცვალება

ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი

2006 2 3151)  2 0801) 23 25 20 22

2016 1 9372) 1 7822) 28 29 25 26

წელი
იმიგრანტები ემიგრანტები

ქალი კაცი ქალი კაცი

2006 … … ... …

2016 36 54 43 55
1) 2007 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.
2) 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.

წყარო: საქსტატი.
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მოსახლეობა ასაკის მიხედვით 
მოსახლეობის აღწერის მონაცემები, რიცხოვნობა (ათასი), განაწილება (%)

1) 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.

წყარო: საქსტატი. 
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მოსახლეობის განაწილება ეროვნებების მიხედვით
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ქართველი 87 87 52 48
აზერბაიჯანელი 6 7 49 51
სომეხი 5 4 53 47
რუსი 1 0 73 27
სხვა 2 2 55 45

სულ         პროცენტი 100 100
რიცხოვნობა 1 941 1 773   

წყარო: საქსტატი. 
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მოსახლეობის განაწილება აღმსარებლობის მიხედვით
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

მართლმადიდებელი 84 83 53 47
მუსლიმური 10 11 50 50

სომხური-სამოციქულო 3 3 52 48

კათოლიკური 1 1 52 48

სხვა 2 2 52 48

სულ        პროცენტი 100 100

                 რიცხოვნობა 1 941 1 773   

წყარო: საქსტატი. 
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15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა ქორწინებითი 
მდგომარეობის მიხედვით 
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით 
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

ქალი კაცი

დაუქორწინებელი 16 25

იმყოფება ქორწინებაში 59 66

ქვრივი 18 3

განქორწინებული 4 2

უცნობია 2 4

სულ            პროცენტი 100 100

         რიცხოვნობა 1 613 1 409

წყარო: საქსტატი. 
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დაქორწინებულთა რაოდენობა ასაკის მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ასაკი

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

16-19 10 2 85 15

20-29 56 51 52 48

30-39 23 30 43 57

40-49 8 12 40 60

50-59 3 4 40 60

60+ 1 2 30 70

სულ პროცენტი 100 100 50 50

 რიცხოვნობა 25 101 25 101   

წყარო: საქსტატი.
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დაქორწინებულთა რაოდენობა ქალაქად და სოფლად, 2016 წ. 
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ასაკი
ქალაქად სოფლად

ქალი კაცი ქალი კაცი

16-19  7 2 15 2

20-29 56 49 56 54

30-39 24 31 21 28

40-49 9 12 6 11

50-59 3 4 2 3

60+ 1 2 1 2

სულ პროცენტი 100 100 100 100

 რიცხოვნობა 14 961 14 961 10 140 10 140

წყარო: საქსტატი.
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დაქორწინებულთა რაოდენობა წინა ქორწინებითი მდგომარეობის 
მიხედვით, 2016 წ. 
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ქალი კაცი

ქორწინებამდე იყო:

დაუქორწინებელი 90 88

ქვრივი 1 1

განქორწინებული 9 11

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 25 101 25 101

წყარო: საქსტატი. 

განქორწინებულთა რაოდენობა ასაკის მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ასაკი ქალი კაცი

<20 1 0

20-29 28 19

30-39 34 35

40-49 23 27

50-59 11 14

60+ 3 5

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 9 539 9 539

წყარო: საქსტატი. 
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მკვდრადშობადობა დედის ასაკის მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ასაკი
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

გოგო ბიჭი გოგო ბიჭი

<15 0 0 0 0

15-19 4 8 32 68

20-29 46 45 47 53

30-39 40 38 47 53

40-49 6 7 40 60

50+ 1 - 100 -

ასაკი უცნობია 3 2 53 47

სულ პროცენტი 100 100 46 54

 რიცხოვნობა 257 301   

წყარო: საქსტატი. 
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ცოცხლად დაბადებულები მშობლების ქორწინებითი 
მდგომარეობის მიხედვით 

წყარო: საქსტატი.

რეგისტრირებულ ქორწინებაში დაბადებულთა წილი 1990 წლიდან 
2006 წლამდე შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო 2007 წლიდან 
ეს ტენდენცია შეცვლილია. ამასთან, 1990 წელთან შედარებით 2016 წელს 
რეგისტრირებულ ქორწინებაში დაბადებულთა წილი მაინც დაბალია. 



19

სქესთა თანაფარდობა დაბადების რიგითობის მიხედვით 
ბიჭი 100 გოგონაზე

წელი 1 2 3+

2006 107 112 141

2007 106 111 137

2008 125 124 152

2009 100 103 126

2010 104 107 128

2011 109 105 125

2012 109 106 118

2013 106 104 122

2014 105 105 117

2015 105 108 120

2016 102 103 112

წყარო: საქსტატი.
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შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი 
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წყარო: საქსტატი.

შობადობის ასაკობრივი კოეფიციენტი 
დაბადებულთა რიცხოვნობა შესაბამისი ასაკის 1000 ქალზე 
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წყარო: საქსტატი. 
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სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას (წელი)

წყარო: საქსტატი. 
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გარდაცვალება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ასაკი 

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

0 1 1 42 58

1-9 0 0 41 59

10-19 0 1 27 73

20-29 1 2 22 78

30-39 1 3 24 76

40-49 2 6 23 77

50-59 6 14 29 71

60-69 12 20 36 64

70-79 27 26 50 50

80+ 50 27 64 36

უცნობია 0 0 24 76

სულ პროცენტი 100 100 49 51

 რიცხოვნობა 24 673 26 098   

წყარო: საქსტატი.
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ჩვილ ბავშვთა მოკვდაობის კოეფიციენტი 
1000 დაბადებულზე
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წყარო: საქსტატი.
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იმიგრანტების განაწილება წინა საცხოვრებელი ქვეყნის 
მიხედვით
მოსახლეობის 2014 საყოველთაო აღწერის შედეგებით 
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ქვეყანა

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

რუსეთი 50 54 46 54

საბერძნეთი 9 7 55 45

უკრაინა 8 8 49 51

გერმანია 4 4 47 53

სომხეთი 6 2 72 28

აზერბაიჯანი 5 3 59 41

თურქეთი 3 3 46 54

ამერიკის შეერთებული 
შტატები 2 2 48 52

ყაზახეთი 2 2 49 51

ესპანეთი 1 2 31 69

სხვა 11 14 43 57

სულ პროცენტი 100 100 48 52

 რიცხოვნობა 88 888 95 741   

წყარო: საქსტატი.
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ემიგრანტების განაწილება ამჟამინდელი საცხოვრებელი ქვეყნის 
მიხედვით
მოსახლეობის 2014 საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ქვეყანა

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

რუსეთი 11 34 29 71

საბერძნეთი 24 6 83 17

თურქეთი 14 8 67 33

იტალია 17 3 86 14

გერმანია 7 7 55 45

აშშ 5 6 51 49

ესპანეთი 4 4 52 48

საფრანგეთი 3 5 42 58

უკრაინა 1 7 20 80

აზერბაიჯანი 1 3 39 61

სხვა 11 16 44 56

არ არის მითითებული 1 1 52 48

სულ პროცენტი 100 100 55 45

 რიცხოვნობა 48 359 40 182   

წყარო: საქსტატი.
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შიდა მიგრაცია საქართველოში
მოსახლეობის 2014 საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

ქალაქად

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ქალაქიდან 59 59 61 39

სოფლიდან 41 41 61 39

სულ პროცენტი 100 100 61 39

 რიცხოვნობა 396 013 257 404   

სოფლად

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ქალაქიდან 36 56 66 34

სოფლიდან 64 44 82 18

სულ პროცენტი 100 100 76 24

 რიცხოვნობა 306 255 98 555   

წყარო: საქსტატი.
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ჯანმრთელობის დაცვა

სხეულის მასის ინდექსი (BMI) 15-29  წლის ასაკის მოსახლეობაში, 
2013 წ. IV კვარტალი
განაწილება (%)

წონა
15-19 20-29

ქალი კაცი ქალი კაცი

წონის ნაკლებობა 4 3 9 4

ნორმალური წონა 82 74 60 54

ჭარბი წონა 12 15 23 33

სიმსუქნე 3 9 8 9

სულ 100 100 100 100

წყარო: საქსტატი.

ალკოჰოლური სასმელების 15-29 წლის ასაკის მომხმარებლების 
რიცხოვნობა, რომლებმაც ბოლო 12 თვის მანძილზე ერთხელ 
მაინც მოიხმარა სასმელი, 2013 წ. IV კვარტალი
წილი (%) შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში

    ასაკი ქალი კაცი სულ

15-19 წლის 49 72 61

20-29 წლის 45 86 65

სულ 46 81 64

წყარო: საქსტატი.

ახალგაზრდა პირების რიცხოვნობამ, რომლებმაც ალკოჰოლური 
სასმელი მოიხმარეს კვირაში საშუალოდ 1-2 დღის განმავლობაში, 
გამოკითხულთა შორის 11% შეადგინა; ისინი, ვინც 3-7 დღის განმავლობაში 
მოიხმარა - 3%.
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ექიმების რაოდენობა
სქესის მიხედვით განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

ასაკი 2000 2009 2016

ქალი 69 67 64

კაცი 31 33 36

სულ პროცენტი 100 100 100

რიცხოვნობა 21 21 27

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

რეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა
რიცხოვნობა (ათასი)
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წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

2000 წლიდან 2012 წლამდე რეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა 
თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა, ხოლო 2016 წელს 2012 წელთან შედარებით 
რიცხოვნობა 23.0%-ით შემცირდა. აბორტების 96.0% 20-44 წლის ასაკობრივ 
ჯგუფზე მოდის.
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ჰორმონალური კონტრაცეფციის გავრცელება
რიცხოვნობა (ათასი)
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წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

ტუბერკულოზის გავრცელება
სქესის მიხედვით განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

  2000 2009 2016

ქალი 29 27 30

კაცი 71 73 70

სულ პროცენტი 100 100 100

რიცხოვნობა 6 6 3

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.
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შიდსის შემთხვევათა რაოდენობა სიცოცხლეში
პირველად დადგენილი დიაგნოზით
სქესის მიხედვით განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

  2010 2013 2016

ქალი 29 25 22

კაცი 71 75 78

სულ პროცენტი 100 100 100

რიცხოვნობა 427 490 719

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების შემთხვევები
სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით
რიცხოვნობა (ათასი)
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წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.
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ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების შემთხვევათა რაოდენობა 
ცხოვრებაში პირველად დადგენილი დიაგნოზით
სქესის მიხედვით განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

  2000 2009 2016

ქალი 51 52 56

კაცი 49 48 44

სულ პროცენტი 100 100 100

რიცხოვნობა 4 6 10

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

გარდაცვალების მიზეზები, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

სიმსივნეები 12 15 44 56

სისხლის მიმოქცევის 
სისტემის ავადმყოფობები 39 32 53 47

განზრახ თვითდაზიანება და 
თავდასხმა 0 1 20 80

სხვა ავადმყოფობები 49 52 47 53

სულ პროცენტი 100 100 49 51

რიცხოვნობა 25 26

წყარო: საქსტატი.
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თვითმკვლელობათა რაოდენობა, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

15 წლამდე 6 - 100 -

15-19 10 5 33 67

20+ 84 95 17 83

სულ პროცენტი 100 100 19 81

რიცხოვნობა 31 130

წყარო: საქსტატი.

2016 წელს 2006 წელთან შედარებით ქალებში თვითმკვლელობათა 
რაოდენობა 2.8-ჯერ, ხოლო კაცებში 2.3-ჯერ გაიზარდა.
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განათლება

25-64 წლის ასაკის მოსახლეობის განაწილება განათლების 
მიღწეული დონის მიხედვით
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

უმაღლესი განათლება 36 32 55 45

პროფესიული განათლება 23 19 57 43

სრული ზოგადი განათლება 34 41 47 53

ზოგადი განათლების საბაზო 
საფეხური 4 4 49 51

ზოგადი განათლების 
დაწყებითი საფეხური 1 1 54 46

არა აქვს დაწყებითი 
განათლება, მაგრამ შეუძლია 
წერა და კითხვა 0 0 56 44

წერა-კითხვის უცოდინარი 0 0 54 46

არ არის მითითებული 1 2 50 50

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 1 045 955

წყარო: საქსტატი.
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10 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წიგნიერება
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით  
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

წერა-კითხვის მცოდნე 99.5 99.7 53 47

წერა-კითხვის უცოდინარი 0.5 0.3 62 38

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 1 686 1 497

წყარო: საქსტატი.

საბაზო და საშუალო სკოლის დასრულების მაჩვენებლები, 
2016/2017 სასწ. წ.
რიცხოვნობა (ათასი), განაწილება (%)

 
რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 

განაწილება

გოგო ბიჭი გოგო ბიჭი

მიიღო:

საბაზო განათლება 22 24 47 53

საშუალო განათლება 20 21 49 51

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
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მოსწავლეთა და სტუდენტთა რიცხოვნობა, 2016/2017 სასწ. წ.
სასწ. წლის დასაწყისისთვის, განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

 
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

მოსწავლეთა რიცხოვნობა:

სახელმწიფო ზოგად-
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 91 90 48 52
კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 9 10 45 55

სულ პროცენტი 100 100 47 53
რიცხოვნობა 268 297

სახელმწიფო პროფესიულ და 
საზოგადოებრივ კოლეჯებში1) 60 77 43 57
კერძო პროფესიულ და 
საზოგადოებრივ კოლეჯებში1) 40 23 63 37

სულ პროცენტი 100 100 49 51
რიცხოვნობა 5 5

სტუდენტთა რიცხოვნობა:
სახელმწიფო უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 67 64 52 48
კერძო უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 33 36 48 52

სულ პროცენტი 100 100 51 49
 რიცხოვნობა 72 57

1) კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა.

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქსტატი.

2016/2017 სას წავ ლო წელს 2006/2007 სას წავ ლო წელ თან შე და რე ბით, 
კერ ძო ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 55%-ით მე ტი გო გო ნა 
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და 53%-ით მე ტი ვა ჟი სწავ ლობს. ანა ლო გი უ რი დი ნა მი კა აღი ნიშ ნე ბა უმაღ-
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ შიც: კერ ძო უმაღ ლეს სა გან მა ნათ-
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ქა ლი და კა ცი სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, იმა ვე 
პე რი ოდ ში, შე სა ბა მი სად 36% და 198%-ით გა ი ზარ და.  

სტუდენტთა რიცხოვნობა1) უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით, 2016/2017 სასწ. წ.
სას წავ ლო წლის და საწყი სის თ ვის, რიცხოვ ნო ბა (ერთეული), სქე სის მი ხედ-
ვით გა ნა წი ლე ბა (%)

1)გრაფიკის თითოეული უჯრა აღნიშნავს საგანმანათლებლო პროგრამას, ხოლო 
უჯრის სისქე - სტუდენტების რაოდენობას შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამის შემსწავლელ დაწესებულებებში.

წყარო: საქსტატი.

რო გორც ქა ლი სტუ დენ ტე ბის, ასე ვე კა ცი სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბე ბის, ბიზ ნე სის და სა მარ თ ლის 
პროგ რა მებ ზე. ქა ლი სტუ დენ ტე ბის რიცხოვ ნო ბა ყვე ლა ზე და ბა ლია სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე, ხო ლო კა ცი სტუ დენ ტე-
ბის - გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა ზე.
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კურსდამთავრებულების რიცხოვნობა1)  პროგრამების მიხედვით, 
2016/2017 სასწ. წ.
სას წავ ლო წლის და საწყი სის თ ვის, რიცხოვ ნო ბა (ერთეული), სქე სის მი ხედ-
ვით გა ნა წი ლე ბა (%)

1)გრაფიკის თითოეული უჯრა აღნიშნავს საგანმანათლებლო პროგრამას, ხოლო 
უჯრის სისქე - სტუდენტების რაოდენობას შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამის შემსწავლელ დაწესებულებებში.

წყარო: საქსტატი.



38

პროფესორ-მასწავლებელთა რიცხოვნობა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 2016/2017 სასწ. წ. 
სასწ. წლის დასაწყისისთვის, განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

 
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ძირითადი პერსონალი:     

პროფესორი 17 33 53 47

ასოცირებული პროფესორი 48 41 37 63

ასისტენტ-პროფესორი 17 13 57 43

მასწავლებელი 15 12 60 40

სხვა 3 2 59 41

სულ პროცენტი 100 100 53 47

რიცხოვნობა 4 286 3 806

ხელშეკრულებით:

პროფესორი 1 5 32 68

ასოცირებული პროფესორი 4 4 59 41

ასისტენტ-პროფესორი 2 2 53 47

მასწავლებელი 64 55 64 36

სხვა 29 34 56 44

სულ პროცენტი 100 100 60 40

 რიცხოვნობა 5 841 3 876   

წყარო: საქსტატი.
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დოქტორანტების მიღება პროგრამების მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

 
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

განათლება 2 0 85 15

ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
და ხელოვნება 19 9 71 29

სოციალური მეცნიერებები, 
ბიზნესი და სამართალი 47 47 51 49

მეცნიერება 10 15 42 58

საინჟინრო, დამამუშავებელი 
და სამშენებლო დარგები 7 19 27 73

სოფლის მეურნეობა 3 2 59 41

ჯანდაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა 12 4 77 23

მომსახურება 1 4 16 84

სულ პროცენტი 100 100 52 48

 რიცხოვნობა 673 632

წყარო: საქსტატი.

დოქ ტო რან ტი ქა ლე ბის რიცხოვ ნო ბა მა ღა ლია სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე-
ბე ბის, ბიზ ნე სის და სა მარ თ ლის, აგ რეთ ვე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბის 
და ხე ლოვ ნე ბის პროგ რა მებ ზე, ხო ლო დოქ ტო რან ტი კა ცე ბის - სო ცი ა ლუ რი 
მეც ნი ე რე ბე ბის, ბიზ ნე სის და სა მარ თ ლის, აგ რეთ ვე მეც ნი ე რე ბის და სა ინ-
ჟინ რო, და მა მუ შა ვე ბელ და სამ შე ნებ ლო პროგ რა მებ ზე.
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დოქტორანტურის კურსდამთავრებულთა რიცხოვნობა 
პროგრამების მიხედვით, 2016 წ. 
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

 
პროცენტული

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

განათლება 4 5 48 52

ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
და ხელოვნება 22 10 74 26

სოციალური მეცნიერებები, 
ბიზნესი და სამართალი 35 42 51 49

მეცნიერება 16 19 51 49

საინჟინრო, დამამუშავებელი 
და სამშენებლო დარგები 10 17 42 58

სოფლის მეურნეობა 1 0 67 33

ჯანდაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა 11 2 85 15

მომსახურება 2 4 31 69

სულ პროცენტი 100 100 55 45

 რიცხოვნობა 260 209

წყარო: საქსტატი.

დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების რიცხოვნობა
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

2011 2014 2016

ქალი 31 38 39

კაცი 69 62 61

სულ პროცენტი 100 100 100

 რიცხოვნობა 904 1 787 1 915

წყარო: საქსტატი.
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სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის განაწილება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა სტატუსის მიხედვით
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
რიცხოვნობა (ათასი), განაწილება (%)

 
რიცხოვნობა პროცენტული 

განაწილება

სქესის 
მიხედვით 

განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი

მკვეთრად 
გამოხატული 
( I ჯგუფი) 13 14 1 1 47 53

მნიშვნელოვნად 
გამოხატული 
(II ჯგუფი) 29 29 1 2 50 50

ზომიერად 
გამოხატული 
(III  ჯგუფი) 4 5 0 0 45 55

შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვი 2 3 0 0 40 60

უარი პასუხზე/არ 
არის მითითებული 42 40 3 2 51 49

არც ერთი ჯგუფი 1 851 1 681 95 95 52 48

სულ 1 941 1 773 100 100 52 48

წყარო: საქსტატი.
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მოსახლეობის განაწილება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პრობლემების მიხედვით
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

არცერთი შეზღუდვა 78 83 48 52

ერთი ან მეტი შეზღუდვა1) 21 15 57 43

უარი პასუხზე/არ არის     
მითითებული 1 1 49 51

სულ პროცენტი 100 100 50 50

 რიცხოვნობა 1 941 1 773   
1) მხედველობის, სმე ნის, გა და ად გი ლე ბის / დ გო მის, ცნო ბი ე რე ბის /კონცენტრი-
რების/მეხსიერების, კო მუ ნი კა ცი ის, თვით მომ სა ხუ რე ბის უნა რის დარ ღ ვე ვა.

წყარო: საქსტატი.

საპენსიო პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა,  2016 წ.
რიცხოვნობა (ათასი), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

საპენსიო პაკეტის (ასაკით პენსია) 
მიმღები 511 209 71 29

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.
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სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა ასაკის 
მიხედვით, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ათასი), განაწილება (%)

ასაკი
რიცხოვნობა პროცენტული

 განაწილება
ქალი კაცი ქალი კაცი

სოციალური პაკეტის მიმღები:
0-17 წლის 15 18 25 18
18-59 წლის 46 65 73 62

60+ 2 21 2 20
წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი),

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

შეზღუდული  შესაძლებლობის 
მქონე პირები 80 72 40 60

მარჩენალდაკარგული ოჯახის 
წევრი 18 12 48 52
პოლიტრეპრესირებულები 0 0 17 83

სახელმწიფო კომპენსაციის 
მიმღებები 1 9 6 94

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის 
მიმღებები 1 7 6 94
სხვა 0 0 23 77

სულ პროცენტი 100 100 38 62

 რიცხოვნობა 63 104   
წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.
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საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა განაწილება 
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, 2016 წ., %
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წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

საარსებო შემწეობის მიმღები, ათასი
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წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.
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მოხუცებულთა განთავსება თავშესაფრებში, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

 

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

მოხუცებულთა განთავსება 
თავშესაფრებში 20 14 59 41

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.

მიტოვებული და გაშვილებული ბავშვები, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

 

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

გოგო ბიჭი გოგო ბიჭი

მშობლების მიერ მიტოვებული 
ბავშვების რაოდენობა 3 4 43 57

  მათ შორის ჩვილი 
(1 წლამდე ასაკის) 1 - 100 -

გაშვილებული ბავშვები 1) 35 29 55 45
1) რეფორმის შედეგად მოხდა ბავშვთა რეინტეგრაცია ბიოლოგიურ ოჯახში ან 
ოჯახის ჩამნაცვლებელ მომსახურებაში (მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო 
ტიპის სახლი).

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო.
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რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
რიცხოვნობა 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

რეგიონი
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება
ქალი კაცი ქალი კაცი

თბილისი 39 38 54 46

აჭარის არ 2 3 52 48

გურია 0 0 54 46

იმერეთი 10 9 54 46

მცხეთა-მთიანეთი 4 4 51 49

კახეთი 1 1 53 47

სამცხე-ჯავახეთი 1 1 54 46

სამეგრელო-ზემო  
სვანეთი 32 32 53 47

რაჭა-ლეჩხუმი და                                 
ქვემო სვანეთი 0 0 52 48

ქვემო ქართლი 5 5 52 48

შიდა ქართლი 6 7 51 49

სულ პროცენტი 100 100 53 47

 რიცხოვნობა 144 237 126 269   

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.
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შინამეურნეობები

შინამეურნეობების განაწილება შინამეურნეობის უფროსის სქესის 
მიხედვით, %
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წყარო: საქსტატი.
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შინამეურნეობების განაწილება შინამეურნეობის უფროსის სქესის 
მიხედვით ქალაქად და სოფლად, 2016 წ., %

ქალაქი

ქალი

კაცი

სოფელი

წყარო: საქსტატი.

რო გორც ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ-
რებს, ტენ დენ ცია იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ში ნა მე ურ ნე ო ბის უფ რო სად 
უმე ტე სად კა ცი მო ი აზ რე ბა, უც ვ ლე ლი რჩე ბა, რო გორც ქვეყ ნის დო ნე ზე, 
ასე ვე ქა ლა ქი სა და სოფ ლის ჭრილ ში. ასე თი ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის რა ო დე ნო ბა 
თით ქ მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა იმ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის რა ო დე ნო ბას, სა დაც ში-
ნა მე ურ ნე ო ბის უფ როსს ქა ლე ბი წარ მო ად გე ნენ. 
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შინამეურნეობების განაწილება ძირითადი საცხოვრისის 
საკუთრების ფორმის და შინამეურნეობის უფროსის სქესის 
მიხედვით, 2016 წ.
პროცენტული განაწილება

ქალი კაცი

ქვეყანა

ეკუთვნის შინამეურნეობას 93.7 94.7

დაქირავებულია 2.6 2.5

დაგირავებულია 0.5 0.2

უფასო სარგებლობაშია 3.2 2.6

ქალაქად

ეკუთვნის შინამეურნეობას 90.6 90.9

დაქირავებულია 4.4 5.1

დაგირავებულია 0.8 0.3

უფასო სარგებლობაშია 4.2 3.7

სოფლად

ეკუთვნის შინამეურნეობას 97.9 98.0

დაქირავებულია 0.3 0.3

დაგირავებულია 0.1 0.0

უფასო სარგებლობაშია 1.8 1.7

წყარო: საქსტატი.

ში ნა მე ურ ნე ო ბის საცხოვ რი სის სა კუთ რე ბის ფორ მა არ არის და მო კი-
დე ბუ ლი ში ნა მე ურ ნე ო ბის უფ რო სის სქეს ზე. ამავ დ რო უ ლად, ში ნა მე ურ ნე-
ო ბე ბის გა ნა წი ლე ბას დი ნა მი კა ში საცხოვ რი სის სა კუთ რე ბის ფორ მის მი ხედ-
ვით, თით ქ მის მსგავ სი ხა სი ა თი აქვს, რო გორც ქვეყ ნის, ასე ვე ქა ლა ქი სა და 
სოფ ლის ჭრილ ში.
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შინამეურნეობების ტიპები შინამეურნეობის უფროსის სქესის 
მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%)

 
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

შინამეურნეობების ტიპები:   

ერთწევრიანი 
შინამეურნეობა-ქვრივი 19 2 85 15

ერთწევრიანი 
შინამეურნეობა-სხვა 9 5 50 50

მშობლები 18 წლამდე 
შვილ(ებ)ით 1 16 3 97

მეუღლეები 
(რეგისტრირებული/ 
არარეგისტრირებული 
ქორწინება) 1 17 4 96

მრავალთაობიანი 
შინამეურნეობა (ცხოვრობს 
მინიმუმ 3 თაობა) 30 28 35 65

სხვა 40 33 38 62

სულ პროცენტი 100 100 33 67

წყარო: საქსტატი.
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ინტერნეტის მომხმარებლები, 2016 წ. 
გასული 12 თვის განმავლობაში ერთხელ მაინც ისარგებლა ინტერნეტით 
ნებისმიერი მოწყობილობის საშუალებით (მობილური ტელეფონით, 
კომპიუტერით და სხვ.), %

ასაკი
წილი შესაბამისი ასაკის მოსახლეობასთან

ქალი კაცი

6-12 72 75

13-17 88 89

18-29 91 90

30-50 73 70

51-64 41 36

65+ 11 11

სულ 59 62

წყარო: საქსტატი.
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დასაქმება და უმუშევრობა

15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება 
ეკონომიკური სტატუსის მიხედვით, 2016 წ.

წყარო: საქსტატი.
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15 წლის და უფროსი ასაკის ქალების განაწილება ეკონომიკური 
სტატუსის მიხედვით, %
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15 წლის და უფროსი ასაკის კაცების განაწილება ეკონომიკური 
სტატუსის მიხედვით, %
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წყარო: საქსტატი.
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2016 წელს 2012 წელ თან შე და რე ბით, ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი ურ ქალ თა 
რიცხოვ ნო ბა 3%-ით შემ ცირ და, ხო ლო კაც თა რიცხოვ ნო ბა თით ქ მის უც ვ ლე-
ლი დარ ჩა. და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის და კა ცე ბის რიცხოვ ნო ბა, ამა ვე პე რი ოდ-
ში, თით ქ მის თა ნაბ რად 2%-ით გა ი ზარ და. 2016 წელს, და საქ მე ბულ თა 47%-ს 
ქა ლე ბი, ხო ლო 53%-ს კა ცე ბი შე ად გენ დ ნენ.

დასაქმებულთა რიცხოვნობა და დასაქმების დონე ასაკობრივი 
ჯგუფების მიხედვით, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ათასი), დასაქმების დონე (%)

 ასაკი
დასაქმებულთა 

რიცხოვნობა დასაქმების დონე

ქალი კაცი ქალი კაცი

15-24 36 75 18 35

25-34 112 183 47 74

35-44 161 177 68 80

45-54 197 187 73 79

55+ 327 307 52 67

სულ 834 930  53 67

წყარო: საქსტატი. 

2016 წელს, ქალებში აქტიურობის ყველაზე მაღალი დონე 45-54 წლის 
ასაკობრივ ჯგუფში შეინიშნება (81%). დასაქმების დონის გაანალიზებისას, 
აღსანიშნავია, რომ დასაქმების დონე ყველაზე მაღალია (73%) იმავე 
ასაკობრივ ჯგუფში, ხოლო ყველაზე დაბალი _ 15-24 წლის ასაკობრივ 
ჯგუფში (18%). რაც შეეხება უმუშევრობის დონეს, ეს მაჩვენებელი ყველაზე 
მაღალ ნიშნულს აღწევს 15-24 წლის ასაკის ქალებში (29%).

2016 წელს, კაცების აქტიურობის დონე მაღალია (94%) 25-34 ასაკობრივ 
ჯგუფში, ხოლო დასაქმების დონე _ 35-44 წლის ასაკობრივ ჯგუფში 
(80%). ისევე როგორც ქალებში, ასევე 15-24 წლის კაცებშიც უმუშევრობის 
დონე ყველაზე მაღალია (31%), ამ ასაკში თითქმის ყოველი მესამე კაცი 
უმუშევარია.
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დასაქმებულ ქალთა განაწილება განათლების დონის მიხედვით, %
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დასაქმებულ კაცთა განაწილება განათლების დონის მიხედვით, %
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წყარო: საქსტატი.

დასაქმებული მოსახლეობის ყველაზე დიდი წილი საშუალო ზოგადი 
განათლების მქონეა. 2016 წელს დასაქმებულ ქალთა 38%-ს, ხოლო კაცთა 
44%-ს საშუალო ზოგადი განათლება ჰქონდა.



56

დასაქმებულთა პროცენტული წილი განათლების დონის 
მიხედვით 15 წლის და უფროსი ასაკის შესაბამისი განათლების 
მქონე მოსახლეობაში, 2016 წ. 
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წყარო: საქსტატი.
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უმუშევართა რიცხოვნობა და უმუშევრობის დონე ასაკობრივი 
ჯგუფების მიხედვით, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ათასი), უმუშევრობის დონე (%)

 ასაკი
უმუშევართა
რიცხოვნობა

უმუშევრობის
დონე

ქალი კაცი ქალი კაცი

15-24 15 34 29 31

25-34 19 49 14 21

35-44 17 28 10 14

45-54 22 24 10 12

55+ 8 18 2 6

სულ 81 154 9 14

წყარო: საქსტატი.
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უმუშევართა განაწილება განათლების დონის მიხედვით, %
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წყარო: საქსტატი.

უმუშევარი ქალების რიცხოვნობაში ყველაზე დიდი წილი უმაღლესი 
განათლების მქონე მოსახლეობას უჭირავს, ხოლო კაცებში საშუალო 
ზოგადი განათლების მქონეს. 2016 წელს, უმაღლესი განათლება ჰქონდა 
უმუშევარ ქალთა 47%-ს, ხოლო კაცთა 44%-ს ჰქონდა საშუალო განათლება.
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უმუშევართა პროცენტული წილი განათლების დონის მიხედვით 
15 წლის და უფროსი ასაკის შესაბამისი განათლების მქონე 
მოსახლეობაში, 2016 წ. 
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წყარო: საქსტატი.
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15 წლის და უფროსი ასაკის დასაქმებული მოსახლეობის 
განაწილება დაკავებული თანამდებობის/პოზიციის (ISCO-88) 
მიხედვით
მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

შეიარაღებული ძალები 5 6 39 61

კანონმდებლები, მთავრობის 
მაღალი რანგის თანამდებობის 
პირები და მენეჯერები 21 7 71 29

სპეციალისტ-პროფესიონალები 5 6 38 62

სპეციალისტები და დამხმარე 
პერსონალი 5 2 67 33

ოფისის პერსონალი 11 8 53 47

მომსახურების სფეროსა და 
სავაჭრო დაწესებულებების 
მომსახურე პერსონალი 46 46 45 55

სოფლის მეურნეობისა 
და მეთევზეობის დარგის 
კვალიფიციური მუშაკები 2 9 14 86

ხელოსნები და მონათესავე 
პროფესიების მუშაკები 0 7 3 97

სამრეწველო დანადგარებისა 
და მანქანების ოპერატორები და 
ამწყობები 5 6 39 61

არაკვალიფიციური მუშები 0 1 7 93

არ არის მითითებული 2 3 36 64

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 720 895

წყარო: საქსტატი.
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შემოსავლები და ხარჯები

შინამეურნეობების საშუალო თვიური შემოსავლების 
თანაფარდობა შინამეურნეობის უფროსის სქესის მიხედვით1), %

 

ერთ 
შინამეურნეობაზე ერთ სულზე

2006 2016 2006 2016

1. ფულადი შემოსავლები და  
ტრანსფერტები 69 80 95 106

დაქირავებული შრომიდან 56 79 78 104

თვითდასაქმებიდან 52 53 72 70

სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის გაყიდვიდან 57 48 79 63

ქონებიდან (გაქირავებიდან, 
პროცენტი ანაბრიდან) 88 104 122 138
პენსიები, სტიპენდიები, 
დახმარებები 101 102 139 135
უცხოეთიდან მიღებული 
გზავნილები 104 92 144 121
საჩუქრად მიღებული ფული 114 100 158 133

2. არაფულადი შემოსავლები 69 63 95 83
3. შემოსავლები, სულ (1+2) 69 78 95 104

4. სხვა ფულადი სახსრები 50 61 70 81
ქონების გაყიდვა 40 22 55 29
ფულის სესხება ან დანაზოგის 
გამოყენება 52 65 72 86

5. ფულადი სახსრები, სულ 
(1+4) 66 77 91 103

6. ფულადი და არაფულადი 
სახსრები, სულ (2+5) 66 76 92 101

1) მრიცხ ველ ში მო ცე მუ ლია ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის შე მო სავ ლე ბი, სა დაც ში ნა მე ურ ნე-
ო ბის უფ რო სი ქა ლი ა, ხო ლო მნიშ ვ ნელ ში -კაცი.

წყარო: საქსტატი.
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შინამეურნეობების საშუალო თვიური ხარჯების თანაფარდობა 
შინამეურნეობის უფროსის სქესის მიხედვით1), %

 

ერთ 
შინამეურნეობაზე ერთ სულზე

2006 2016 2006 2016

1. სამომხმარებლო ფულადი 
ხარჯები 73 80 101 106

სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს 
ნაწარმზე 76 82 105 108

ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 69 79 95 104

საოჯახო მოხმარების საქონელზე 65 86 90 114

ჯანმრთელობის დაცვაზე 66 76 91 101

სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 85 91 118 120

ტრანსპორტზე 55 58 76 77

განათლება, კულტურასა და 
დასვენებაზე 65 107 89 142

სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 74 82 102 108

2. არაფულადი ხარჯები 69 63 96 83

3. სამომხმარებლო ხარჯები, 
სულ (1+2) 72 78 99 104

4. არასამომხმარებლო ფულადი 
ხარჯები 52 66 72 87

სასოფლო-სამეურნეო ხარჯები 56 53 78 71

ტრანსფერტებზე 67 68 93 90

დაზოგვაზე და გასესხებაზე 49 69 68 91

ქონების შეძენაზე 40 54 56 72

5. ფულადი ხარჯები, სულ (1+4) 69 76 96 100

6. ხარჯები, სულ (2+5) 69 75 96 99
1) მრიცხველში მოცემულია შინამეურნეობების ხარჯები, სადაც შინამეურნეობის 
უფროსი ქალია, ხოლო მნიშვნელში - კაცი. 

წყარო: საქსტატი.
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ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები შინამეურნეობის 
უფროსის სქესის მიხედვით, %
მედიანური მოხმარების 60 პროცენტის ქვევით მყოფი 
მოსახლეობის წილი
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წყარო: საქსტატი.
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ქალის ხელფასის თანაფარდობა კაცის ხელფასთან მიმართებაში, %
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წყარო: საქსტატი.

2015 წელს, ქალების საშუალო თვიურმა ნომინალურმა ხელფასმა 
შეადგინა 693 ლარი, ხოლო კაცების - 1 074 ლარი. 
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საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება, 
კომპიუტერის გამოყენების სიხშირის მიხედვით1) 
შინამეურნეობის უფროსის სქესის მიხედვით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი), 2016 წლის ივნისი

 
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ყოველდღე ან თითქმის 
ყოველდღე 87 85 53 47

კვირაში ერთხელ მაინც 10 12 47 53

უფრო იშვიათად ვიდრე 
კვირაში ერთხელ 3 4 50 50

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 887 810 
1) ვინც კომპიუტერით ისარგებლა ბოლო 3 თვეში.
წყარო: საქსტატი. 
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15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება, 
ინტერნეტის გამოყენების სიხშირის მიხედვით1) შინამეურნეობის 
უფროსის სქესის მიხედვით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი), 2016 წლის ივნისი

 
პროცენტული 

განაწილება
სქესის მიხედვით 

განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ყოველდღე ან თითქმის 
ყოველდღე 88 86 53 47

კვირაში ერთხელ მაინც 10 11 48 52

უფრო იშვიათად ვიდრე 
კვირაში ერთხელ 2 2 54 46

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 913 834
1) ვინც ინტერნეტით ისარგებლა ბოლო 3 თვეში.

წყარო: საქსტატი. 

კომპიუტერით და ინტერნეტით უზრუნველყოფილი 
შინამეურნეობების წილი შინამეურნეობის უფროსის სქესის 
მიხედვით
განაწილება (%), 2016 წლის ივნისი

 
კომპიუტერით 

უზრუნველყოფილი
ინტერნეტით 

უზრუნველყოფილი

ქალი 57 62

კაცი 68 75

წყარო: საქსტატი.



67

6 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი, ვინც ფლობს 
მობილურ ტელეფონს
განაწილება (%), 2016 წლის ივნისი
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წყარო: საქსტატი.



68

ბიზნეს სექტორი

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობა საკუთრების 
ფორმის და საწარმოს ზომის მიხედვით, 2015 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის 
მიხედვით 

განაწილება

  ქალი კაცი ქალი კაცი

საკუთრების ფორმები:

კერძო (ადგილობრივი ფიზიკური 
და/ან იურიდიული პირი) 78 70 42 58

კერძო (უცხოელი ფიზიკური და/ან 
იურიდიული პირი) 15 20 33 67

სახელმწიფო 7 10 32 68

სულ პროცენტი 100 100 39 61

საწარმოს ზომა:

მსხვილი საწარმო 54 58 38 62

საშუალო საწარმო 18 15 44 56

მცირე საწარმო 28 27 40 60

სულ პროცენტი 100 100 39 61

 
დასაქმებულთა 
რიცხოვნობა1) 246 381

1) გაანგარიშებულია დაკავებული სამუშაო ადგილების მიხედვით.

წყარო: საქსტატი. 

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობამ 2015 წელს 627 ათასი 
შეადგინა (2007 წელთან შედარებით 58%-ით მეტი). ბიზნეს სექტორში 
დასაქმებულ ქალთა 54% და კაცთა 58% მსხვილ საწარმოში მუშაობს.
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ბიზნეს სექტორში შრომის საშუალო თვიური ნომინალური 
ხელფასი საკუთრების ფორმის და საწარმოს ზომის 
მიხედვით, 2015  წ.
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი), ქალთა საშუალო 
თვიური ნომინალური ხელფასის პროცენტული წილი კაცთა ხელფასთან 
მიმართებაში (%)

საშუალო თვიური 
ნომინალური 

ხელფასი
ქალების ხელფასი 
კაცების ხელფას-
თან მიმართებაში

ქალი კაცი

კერძო (ადგილობრივი 
ფიზიკური და/ან 
იურიდიული პირი) 587 911 64

კერძო (უცხოელი 
ფიზიკური და/ან 
იურიდიული პირი) 1 112 1 509 74

სახელმწიფო 717 938 76

მსხვილი საწარმო 885 1 279 69

საშუალო საწარმო 486 780 62

მცირე საწარმო 355 516 69

სულ 680 1 044 65

წყარო: საქსტატი.

2015 წლის მონაცემებით, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულ კაცთა 
შრომის საშუალო თვიურმა ნომინალურმა ანაზღაურებამ 1 044.0 ლარი 
შეადგინა, რაც 364 ლარით აღემატება დასაქმებულ ქალთა შრომის საშუალო 
თვიურ ანაზღაურებას.
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ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობა1) ეკონომიკური 
საქმიანობების სახეების2) მიხედვით, 2015 წ. 
რიცხოვნობა (ათასი), სქესის მიხედვით განაწილება (%)

1))გაანგარიშებულია დაკავებული სამუშაო ადგილების მიხედვით.
2)გრაფიკის თითოეული უჯრა გვიჩვენებს ეკონომიკურ საქმიანობას,  ხოლო 
უჯრის სისქე მიუთითებს თუ რამდენი ადამიანია დასაქმებული ამ ეკონომიკური 
საქმიანობის სფეროში.

წყარო: საქსტატი. 
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ბიზნეს სექტორში შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება 
ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, 2015 წ.
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი), ქალთა საშუალო 
თვიური ნომინალური ხელფასის პროცენტული წილი კაცთა საშუალო 
თვიურ ნომინალურ ხელფასთან მიმართებაში (%)

საშუალო 
თვიური 

ნომინალური 
ხელფასი

ქალების 
ხელფასი 
კაცების 

ხელფასთან 
მიმართებაში ქალი კაცი

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 
სატყეო მეურნეობა 455 613 74

თევზჭერა, მეთევზეობა 332 939 35

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 957 1 059 90

დამამუშავებელი მრეწველობა 554 876 63

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 
წარმოება და განაწილება 1 106 1 144 97

მშენებლობა 889 1 214 73

ვაჭრობა: ავტომობილების, 
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 
მოხმარების საგნების რემონტი 592 954 62

სასტუმროები და რესტორნები 471 707 67

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 1 010 1 248 81

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა 
და მომხმარებლისთვის მომსახურების 
გაწევა 936 1 133 83

განათლება 465 713 65

ჯანმრთელობა და სოციალური 
დახმარება 719 1 187 61

კომუნალური, სოციალური და 
პერსონალური მომსახურების გაწევა 802 956 84

საქმიანობის სახეების მიხედვით, სულ 680 1  044 65

წყარო: საქსტატი. 
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2015 წლის მონაცემებით დასაქმებულ ქალთა მთლიან რიცხოვნობაში 
საქმიანობის სახეების მიხედვით, ქალთა ხელფასი არც ერთ სფეროში არ 
არის უფრო მაღალი, ვიდრე კაცთა ხელფასი. 

რეგისტრირებულ ახალ საწარმოთა რაოდენობა 
მფლობელის სქესის მიხედვით
სქესის მიხედვით განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

  2015 2016

ქალი 32 31

კაცი 57 55

არაიდენტიფიცირებული 11 13

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 44 46

წყარო: საქსტატი
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სოფლის მეურნეობა

ოჯახური მეურნეობების განაწილება მეურნის სქესის მიხედვით
2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებით
სქესის მიხედვით განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

ქალი კაცი

სულ პროცენტი 31 69
 რიცხოვნობა 198 442

წყარო: საქსტატი.

ოჯახური მეურნეობების განაწილება მეურნის განათლების 
დონის მიხედვით
2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებით
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

უმაღლესი განათლება 20 21 30 70

პროფესიული განათლება 22 22 30 70

სრული ზოგადი განათლება 
(საშუალო განათლება) 41 46 29 71

ზოგადი განათლების საბაზო 
საფეხური 8 7 36 64

ზოგადი განათლების 
დაწყებითი საფეხური 5 3 46 54

არა აქვს დაწყებითი განათლება, 
მაგრამ შეუძლია წერა და კითხვა 1 1 51 49

წერა-კითხვის უცოდინარი 1 0 64 36

არ არის განსაზღვრული 1 1 36 64

სულ პროცენტი 100 100 31 69

 რიცხოვნობა 198 442

წყარო: საქსტატი.
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სარგებლობაში არსებული მიწის საშუალო ფართობი ერთ 
ოჯახურ მეურნეობაზე მიწათსარგებლობის ფორმებისა და 
მეურნის სქესის მიხედვით
2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებით, ჰექტარი

 
სახნავი მრავალწლოვანი 

ნარგავები
ბუნებრივი სათიბები 

და საძოვრები

ქალი 0.48 0.28 2.06

კაცი 0.66 0.36 3.89

წყარო: საქსტატი.

მეურნეობები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვით და ფრინველით, 
წილი ოჯახურ მეურნეობებში მეურნის სქესის მიხედვით
2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებით
სქესის მიხედვით განაწილება (%)

მეურნეობები მსხვილფეხა
რქოსანი პირუტყვით

მეურნეობები
ფრინველით

ქალი 35 53

კაცი 47 59

წყარო: საქსტატი.

ოჯახური მეურნეობების განაწილება მიწათმფლობელობის 
ფორმების და მეურნის სქესის მიხედვით
2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგებით
მიწის საშუალო ფართობი ერთ ოჯახურ მეურნეობაზე, ჰექტარი

ქალი კაცი

სარგებლობაში არსებული მიწა 0.77 1.30

მათ შორის: იჯარით აღებული მიწა 0.06 0.19

საკუთრებაში არსებული მიწა 0.71 1.11

წყარო: საქსტატი.
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შიდა ტურიზმი

15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების და მათ 
მიერ განხორციელებული  ვიზიტების საშუალო
თვიური რაოდენობა, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

 

 

პროცენტული განაწილება

ვიზიტორი ვიზიტი

ქალი 56 56

კაცი 44 44

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 872 1 080

წყარო: საქსტატი.

ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება 
თანმხლები პირების მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%)
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წყარო: საქსტატი.
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15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური 
რაოდენობის განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, 
2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

 

 

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

15-30 25 28 53 47

31-50 38 38 57 43

51-70 30 28 58 42

71+ 7 7 56 44

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 489 384

წყარო: საქსტატი.

15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების საშუალო თვიური 
რაოდენობის განაწილება ვიზიტორის ტიპის მიხედვით, 2016 წ. 
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ათასი)

 

 

პროცენტული 
განაწილება

სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ექსკურსანტი 50 53 55 45

ტურისტი 50 47 58 42

სულ პროცენტი 100 100

 რიცხოვნობა 529 401

შენიშვნა: ერთი ვიზიტორი შესაძლოა იყოს როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი.

წყარო: საქსტატი.
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სამართალდარღვევები

მსჯავრდადებულთა რიცხოვნობა დანაშაულის სახეების
მიხედვით,  2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი      კაცი

განზრახ მკვლელობა 5 115 4 96
განზრახ მკვლელობა 
დამამძიმებელ 
გარემოებაში 1 30 3 97
ჯანმრთელობის განზრახ 
მძიმე დაზიანება 3 123 2 98
გაუპატიურება - 13 - 100
ძარცვა 6 257 2 98
ყაჩაღობა 1 207 0 100
ქურდობა 227 2 696 8 92
ნარკოტიკების უკანონო 
დამზადება, წარმოება, 
შეძენა, შენახვა, 
გადაზიდვა, გადაგზავნა ან 
გასაღება 51 1 708 3 97
ხულიგნობა 1 99 1 99
ტრანსპორტის მოძრაობის 
უსაფრთხოების ან 
ექსპლუატაციის წესის 
დარღვევა 29 775 4 96
სხვა 514 8 779 6 94

სულ 838 14 802 5 95
წყარო: საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

2016 წელს 2006 წელთან შედარებით მსჯავრდებულ ქალთა რიცხოვნობა 16 
პროცენტით არის  შემცირებული, ხოლო კაცთა რიცხოვნობა-7 პროცენტით.
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მსჯავრდადებულთა განაწილება ასაკის მიხედვით, 2016 წ.
განაწილება (%), რიცხოვნობა (ერთეული)

 

პროცენტული 
განაწილება

სქესის 
მიხედვით 

განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

არასრულწლოვნები (14-17 წლის) 0 1 1 99

სრულწლოვნები (+18) 100 99 5 95

სულ პროცენტი 100 100 5 95

 რიცხოვნობა 838 14 802   

წყარო: საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

პატიმართა რიცხოვნობა, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული),  განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

სრულწლოვნები 264 9 054 3 97

არასრულწლოვნები 1 15 6 94

სულ 265 9 069 3 97

წყარო: საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.
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ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რიცხოვნობა, რომელთა
მიმართაც განხორციელდა სხვადასხვა სახის შეღავათი,  2016 წ. 
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა    სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

სრულწლოვანი 

შეწყალებული 52 774 6 94

ამნისტირებული 2 6 25 75

პირობით ვადამდე 
გათავისუფლებული 46 903 5 95

არასრულწლოვანი

შეწყალებული - 8 - 100

პირობით ვადამდე 
გათავისუფლებული - 10 - 100

სულ 100  1 701 6 94

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ი სა და იური დი უ ლი დახ მა-
რე ბის სა კითხ თა სა მი ნის ტ რო.

დაზარალებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები,  2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი 5 492 43

კაცი 7 303 57

არაიდენტიფიცირებული 70 0

 სულ 12 865 100

წყარო: საქართველოს მთავარი პროკურატურა.
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მონაცემები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეთა 
რიცხოვნობის შესახებ, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

მოძალადე მსხვერპლი

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება რიცხოვნობა  სქესის მიხედვით        

განაწილება       

ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი

222 2 544 8 92 2 585 381 87 13

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეთა 
განაწილება, 2016 წ., % 
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ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვა თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბი დან 1 132 შემ თხ ვე ვა 
იყო ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის, 2 899 - ფსი ქო ლო გი უ რი, 128 - ეკო ნო მი კუ რი, 
11 - სექ სუ ა ლუ რი, 94 - იძუ ლე ბა და 64 - სხვა სა ხის.
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ოჯახში ძალადობის და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა თავშესაფარში განთავსების სტატისტიკა, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა  სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი

<17 6 2 75 25

18-23 13 1 93 7

24-43 79 1 99 1

44+ 7 2 78 22

მსხვერპლზე დამოკიდებული 
პირი <18  (ორივე სქესი) 149 - 100 -

სულ 254 6 98 2

ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლი

18-23 2 - 100 -

24-43 2 - 100 -

სულ 4 - 100 -

წყარო: ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი.
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შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

2016, იანვარი 2017, იანვარი

 
რიცხოვნობა 

სქესის 
მიხედვით 

განაწილება
რიცხოვნობა 

სქესის 
მიხედვით 

განაწილება

შემაკავებელ 
ორდერებში                                        
მონაწილე 
პირები:  

ქალი 2 486 49 2 840 49

კაცი 2 620 51 2 962 51

გამოცემული 
შემაკავებელი 
ორდერების 
რაოდენობა, 
სულ 2 726 100 3 089 100

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

2017 წლის იანვარში 2014 წლის იანვართან შედარებით გამოცემული 
შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა 2 860-ით არის გაზრდილი, რაც  
13-ჯერ მეტია. შემაკავებელ ორდერებში მონაწილე პირთაგან, იმავე 
პერიოდში, 2 602 ქალით მეტი და 2 735 კაცით მეტი მონაწილეობდა.
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ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად  დაღუპულთა და 
დაშავებულთა რიცხოვნობა*, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

დაღუპულთა რიცხოვნობა 115 314 27 73

დაშავებულთა რიცხოვნობა 3 551 5 362 40 60

*მონაცემები მო ი ცავს შსს სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის სა მოქ მე დო ტე-
რი ტო რი ა ზე მომ ხ და რი საგ ზა ო- სატ რან ს პორ ტო შემ თხ ვე ვე ბის დროს და ღუ პულ 
და და შა ვე ბულ მო ქა ლა ქე თა რიცხოვ ნო ბას.

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

2016 წელს, ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა რიცხოვნობა 
2011 წელთან შედარებით 3 371 პირით გაიზარდა.

მართვის მოწმობების გაცემისა და რეგისტრირებული 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელების 
სტატისტიკა, 2016 წ.
რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა                          სქესის მიხედვით 
განაწილება

 ქალი კაცი ქალი კაცი

მართვის მოწმობების გაცემა1) 31 503 63 919 33 67

რეგისტრირებული 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების მფლობელები2) 154 481 872 014 15 85

1)პირველად აღებული ან შეცვლილი.
2)პირველად რეგისტრირებული ან გადაფორმებული.

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
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მართვის მოწმობების გაცემისა და რეგისტრირებული 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელების 
განაწილება, 2016 წ., % 
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წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
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ხელისუფლება

დეპუტატთა განაწილება საქართველოს პარლამენტში 
31 დეკემბრის მდგომარეობით, %
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წყარო: საქართველოს პარლამენტის აპარატი.

2016 წელს 2010 წელთან შედარებით ქალი დეპუტატების რიცხოვნობა 
მნიშვნელოვნად, 9-დან 24-მდე გაიზარდა, ხოლო დეპუტატ კაცთა 
რიცხოვნობა შემცირდა 131-დან  126-მდე.

მაჟორიტარი დეპუტატების რიცხოვნობა საქართველოს 
პარლამენტში, 2016 წ.
31 დეკემბრის მდგომარეობით, რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

6 67 8 92

წყარო: საქართველოს პარლამენტის აპარატი.
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დეპუტატთა რიცხოვნობა ფრაქციების მიხედვით საქართველოს 
პარლამენტში, 2016 წ.
31 დეკემბრის მდგომარეობით, რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა
სქესის 

მიხედვით
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

ქართული ოცნება 13 79 14 86

ქართული ოცნება-
კონსერვატორები 1 5 17 83

ქართული ოცნება-მრეწველები - 6 - 100

ქართული ოცნება-რეგიონების 
განვითარებისათვის - 6 - 100

ქართული ოცნება-სოციალ-
დემოკრატები - 6 - 100

საქართველოს პატრიოტები 3 3 50 50

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 4 17 19 81

ნაციონალური მოძრაობა-
საქართველოს წინსვლისთვის 2 4 33 67

ფრაქციის გარეშე 1 - 100 -

სულ 24 126   

წყარო: საქართველოს პარლამენტის აპარატი.
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საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, საქართველოს 
პარლამენტის აპარატში და საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაციაში დასაქმებულთა რიცხოვნობა, 2016 წ.
31 დეკემბრის მდგომარეობით, რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

დასაქმებულია: 

საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციაში 104 70 60 40

საქართველოს პარლამენტის 
აპარატში 540 412 57 43

საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაციაში 86 78 52 48

წყარო: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია; საქართველოს პარლამენტის 
აპარატი;  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.

საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა, 2016 წ.
31 დეკემბრის მდგომარეობით, რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%) 

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

საქართველოს მინისტრები 
(სახელმწიფო მინისტრების 
ჩათვლით) 2 16 11 89

მინისტრის მოადგილეები 12 51 19 81

წყარო: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია.
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საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 
რიცხოვნობა, 2016 წ.
31 დეკემბრის მდგომარეობით, რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით
 განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

134 133 50 50

წყარო: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების 
რიცხოვნობა
31 დეკემბრის მდგომარეობით, რიცხოვნობა (ერთეული), განაწილება (%)

2008 2016

რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 
ნაწილება რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 

განაწილება

ელჩები:   

ქალი 5 15 7 12

კაცი 29 85 51 88

სულ 34 100 58 100

წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
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ამომრჩეველთა რიცხოვნობა საქართველოს პარლამენტის 
არჩევნების დროს, 2016 წლის 8 ოქტომბერი 
განაწილება (%)

მონაწილეთა  წილი                  
ამომრჩეველთა ერთიანი სიიდან

 მონაწილეთა სქესის მიხედვით 
განაწილება

ქალი კაცი ქალი კაცი

73 83 51 49

წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია.
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ცნე ბე ბი და გან მარ ტე ბე ბი

აბორ ტი – მუც ლის ხე ლოვ ნუ რი მოშ ლა, ორ სუ ლო ბის ნა ად რე ვი შეწყ-
ვე ტა და საშ ვი ლოს ნო დან ნა ყო ფის გა მო ძე ვე ბა ორ სუ ლო ბის 22 კვი რის შეს-
რუ ლე ბამ დე.

ავა დო ბის დო ნე – გა ნი საზღ ვ რე ბა პირ ვე ლად დად გე ნი ლი დი აგ ნო-
ზით ავად მ ყოფ თა რა ო დე ნო ბის შე ფარ დე ბით მუდ მი ვი მო სახ ლე ო ბის სა შუ-
ა ლო წლი ურ რა ო დე ნო ბას თან. 

არას რულ წ ლო ვა ნი დამ ნა შა ვე ე ბი – პი რე ბი, რო მელ თაც ჩა ი დი ნეს და-
ნა შა უ ლი -14დან 18 წლამ დე ასაკ ში.

აქ ტი უ რო ბის დო ნე – ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის პრო ცენ-
ტუ ლი წი ლი შე სა ბა მი სი ასა კის მო სახ ლე ო ბა ში.

ბავ შ ვის გაშ ვი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ შე უძ ლე ბე ლია 
ბავ შ ვის ბი ო ლო გი ურ ოჯახ ში დაბ რუ ნე ბა. მშვი ლე ბე ლი ოჯა ხი სათ ვის / პი-
რის თ ვის გა საშ ვი ლე ბე ლი ბავ შ ვის შე თა ვა ზე ბა ხდე ბა რე ეს ტ რ ში არ სე ბუ ლი 
რი გი თო ბის, ბავ შ ვის შე სა ხებ მშვი ლებ ლე ბის გან ცხა დე ბა ში მი თი თე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად და ბავ შ ვის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით.

ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის ზო გა დი კო ე ფი ცი ენ ტი გა მო ით ვ ლე ბა, რო გორც 
სხვა ო ბა შო ბა დო ბი სა და მოკ ვ და ო ბის ზო გად კო ე ფი ცი ენ ტებს შო რის.

ბუ ნებ რი ვი სა თი ბე ბი და სა ძოვ რე ბი - სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა, რო-
მელ ზეც ბუ ნებ რი ვად ამო სუ ლი ბა ლა ხი გა მო ი ყე ნე ბა თი ვის და სამ ზა დებ-
ლად ან პი რუტყ ვის სა ძოვ რად.

გან ზ რახ მკვლე ლო ბა – მკვლე ლო ბის ჩამ დენ პირს შეგ ნე ბუ ლი ჰქონ და 
თა ვი სი ამ მოქ მე დე ბის ან უმოქ მე დო ბის სა ზო გა დო ებ რი ვად სა ში ში ხა სი ა-
თი, ით ვა ლის წი ნებ და მის სა ზო გა დო ებ რი ვად სა შიშ შე დეგს და სურ და ეს 
შე დე გი, ან შეგ ნე ბუ ლად უშ ვებ და მის დად გო მას.

გან ქორ წი ნე ბა – წარ მო ად გენს ქორ წი ნე ბის რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის 
შე დე გად სა ქორ წი ნო წყვი ლის დაშ ლის პრო ცესს.

გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზე ბი – ავად მ ყო ფო ბე ბი, პა თო ლო გი უ რი ან ფი-
ზი ო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბე ბი და ტრავ მე ბი, რომ ლე ბიც იწ ვე ვენ ან ხელს 
უწყო ბენ სიკ ვ დი ლის დად გო მას. აგ რეთ ვე უბე დუ რი შემ თხ ვე ვე ბი სა და 
ძალ და ტა ნე ბი თი სიკ ვ დი ლის ის გა რე მო ე ბა ნი, რომ ლებ მაც ტრავ მის შე დე-
გად გა მო იწ ვი ეს სიკ ვ დი ლი. 

და ნა შა უ ლი ნარ კო მა ნი ის სფე რო ში ით ვა ლის წი ნებს გან ზ რახ ქმე დე-
ბებს, და კავ ში რე ბულს ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის უკა ნო ნო დამ ზა დე ბას-
თან, წარ მო ე ბას თან, შე ძე ნას თან, შე ნახ ვას თან, გა და ზიდ ვას თან, გა დაგ ზავ-
ნას თან ან გა სა ღე ბას თან. 
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და საქ მე ბუ ლი (დაქირავებული ან თვით და საქ მე ბუ ლი) – 15 წლის და 
უფ რო სი ასა კის პი რი, რო მე ლიც გა მო საკ ვ ლე ვი კვი რის გან მავ ლო ბა ში მუ შა-
ობ და (სულ მცი რე, ერ თი სა ა თი მა ინც) შე მო სავ ლის (ხელფასის, ნა ტუ რა ლუ-
რი შე მო სავ ლის, მო გე ბის და ა.შ.) მი ღე ბის მიზ ნით, მუ შა ობ და უსას ყიდ ლოდ 
ოჯა ხურ სა წარ მო ში/ მე ურ ნე ო ბა ში, ან რა ი მე მი ზე ზით არ იმ ყო ფე ბო და სა მუ-
შა ო ზე, თუმ ცა ფორ მა ლუ რად ირიცხე ბო და მო მუ შა ვედ.

და საქ მე ბის დო ნე – და საქ მე ბულ თა რიცხოვ ნო ბის პრო ცენ ტუ ლი წი-
ლი შე სა ბა მი სი ასა კის მო სახ ლე ო ბა ში.

და ქი რა ვე ბუ ლი – 15 წლის და უფ რო სი ასა კის პი რი, რო მე ლიც გა მო-
საკ ვ ლე ვი კვი რის გან მავ ლო ბა ში ას რუ ლებ და გან საზღ ვ რულ სა მუ შა ოს ხელ-
ფა სის ან სხვა სა ხის ანაზღა უ რე ბის (ფულით ან ნა ტუ რით) მი ღე ბის მიზ ნით. 
აგ რეთ ვე პი რი, რო მელ საც აქვს სა მუ შაო ად გი ლი, მაგ რამ დრო ე ბით არ მუ შა-
ობს შვე ბუ ლე ბის, ავად მ ყო ფო ბის, წარ მო ე ბის დრო ე ბით გა ჩე რე ბის, სა მუ შა-
ო დან დრო ე ბით დათხოვ ნის ან მსგავ სი მი ზე ზე ბის გა მო.

დე და თა მოკ ვ და ო ბის სა ერ თო კო ე ფი ცი ენ ტი – გა მო ით ვ ლე ბა, რო-
გორც ერ თი წლის მან ძილ ზე აბორ ტე ბით, ფეხ მ ძი მო ბის გარ თუ ლე ბე ბით, 
მშო ბი ა რო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის შემ დ გომ პე რი ოდ ში გარ დაც ვ ლილ ქალ თა 
რიცხ ვის თა ნა ფარ დო ბა ამა ვე წლის ცოცხ ლად შო ბილ თა რიცხ ვ თან და უჩ ვე-
ნებს რამ დე ნი დე და გარ და იც ვა ლა 100 000 ცოცხ ლად და ბა დე ბულ ზე. 

ეკო ნო მი კუ რად არა აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბა (მოსახლეობა სა მუ შაო ძა-
ლის გა რეთ) – 15 წლის და უფ რო სი ასა კის პი რი, რო მე ლიც გა მო საკ ვ ლე ვი 
კვი რის გან მავ ლო ბა ში არ მუ შა ობ და (ერთი სა ა თი თაც კი), არ ეძებ და სა მუ შა-
ოს ბო ლო 4 კვი რის გან მავ ლო ბა ში და /ან არ იყო მზად მუ შა ო ბის და საწყე ბად 
უახ ლო ე სი 2 კვი რის გან მავ ლო ბა ში.

ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბა (სამუშაო ძა ლა) – გა მო საკ ვ ლევ 
კვი რა ში 15 წლის და უფ რო სი ასა კის ორი ვე სქე სის და საქ მე ბუ ლი და უმუ-
შე ვა რი მო სახ ლე ო ბა.

ემიგ რან ტი – პი რი, რო მელ მაც და ტო ვა სა ქარ თ ვე ლო და მომ დევ ნო 12 
თვე ში სულ მცი რე 6 თვე და 1 დღე იმ ყო ფე ბო და სხვა სა ხელ მ წი ფოს ტე რი-
ტო რი ა ზე. ამა ვე დროს, სა ქარ თ ვე ლო იყო მის თ ვის მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი 
ქვე ყა ნა, ე.ი. მას ქვეყ ნი დან გას ვ ლამ დე წი ნა 12 თვე ში სა ქარ თ ვე ლო ში გა ტა-
რე ბუ ლი ჰქონ და სულ მცი რე 6 თვე და 1 დღე.

ექი მე ბის რა ო დე ნო ბა – მო ი ცავს უმაღ ლე სი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე-
ბის მქო ნე ყვე ლა ექიმს და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის მი ხედ ვით, რო მე ლიც 
წლის ბო ლო სათ ვის და საქ მე ბუ ლია სამ კურ ნა ლო და სა ნი ტა რულ ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ში, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა მეც ნი ე რო- 
კ ვ ლე ვით ინ ს ტი ტუ ტებ ში, აგ რეთ ვე სა მე დი ცი ნო კად რე ბის მო სამ ზა დე ბელ 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის ორ გა ნო ებ ში და სხვ.
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ექ ს კურ სან ტი - ვი ზი ტო რი, რო მელ საც ღა მე არ გა უ თე ვია ვი ზი ტის 
ად გილ ზე.

ვი ზი ტო რი - 15 წლის ან უფ რო სი ასა კის მოგ ზა უ რი, რო მელ მაც მო ცე-
მუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში გა ნა ხორ ცი ე ლა მგზავ რო ბა მი სი საცხოვ რე ბე ლი 
ად გი ლი დან სა ქარ თ ვე ლოს სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (გარდა და საქ მე ბი სა და 
უცხო ეთ ში წას ვ ლის მიზ ნით), რო მელ საც ბო ლო 1 წლის გან მავ ლო ბა ში არ 
ჰქონ და სის ტე მა ტუ რი ხა სი ა თი - არ ხორ ცი ელ დე ბო და სა შუ ა ლოდ 2 კვი რა ში 
ერ თხელ ან უფ რო ხში რად.

ვი ზი ტი - ვი ზი ტო რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მოგ ზა უ რო ბა.
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლა – გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო 

სტან დარ ტუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის I, II და III სა ფე ხუ რე ბი – მო ზარ დი თა ო-
ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი აღ ზ რ დი სა და სწავ ლე ბის სას წავ ლო -აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი. დღის სკო ლე ბი იყო ფა: დაწყე ბით, სა ბა ზო და სა შუ ა ლო 
სკო ლე ბად. 

თვით და საქ მე ბუ ლი – მე სა კუთ რე, რომ ლის საქ მი ა ნო ბის მი ზანს სა-
ან გა რი შო პე რი ოდ ში წარ მო ად გენს მო გე ბის ან ოჯა ხუ რი შე მო სავ ლის 
(ფულით ან ნა ტუ რით) მი ღე ბა. აგ რეთ ვე, ოჯა ხურ სა წარ მო ში/ მე ურ ნე ო ბა ში 
უსას ყიდ ლოდ მო მუ შა ვე პი რი.

თვით მ კ ვ ლე ლო ბა – სა კუ თა რი სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფა.
იმიგ რან ტი – პი რი, რო მელ მაც გად მოკ ვე თა სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვა რი 

და მომ დევ ნო 12 თვე ში სულ მცი რე 6 თვე და 1 დღე იმ ყო ფე ბო და სა ქარ თ-
ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე. ამა ვე დროს, სა ქარ თ ვე ლო არ იყო მის თ ვის მუდ მი-
ვი საცხოვ რე ბე ლი ქვე ყა ნა, ე.ი. მას სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვ რებს გა რეთ წი ნა 12 
თვე ში გა ტა რე ბუ ლი ჰქონ და სულ მცი რე 6 თვე და 1 დღე.

ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რებ ლე ბი – სა ან გა რი შო პე რი ო დის  გან მავ ლო ბა-
ში, ერ თხელ მა ინც ისარ გებ ლა ინ ტერ ნე ტით ნე ბის მი ე რი მოწყო ბი ლო ბის სა-
შუ ა ლე ბით (მობილური ტე ლე ფო ნით, კომ პი უ ტე რით და სხვ.)

იჯა რით აღე ბუ ლი/ გა ცე მუ ლი - სა ხელ მ წი ფო სა გან ან კერ ძო (ფიზი-
კური ან იური დი უ ლი) პი რი სა გან / პი რი სათ ვის სა თა ნა დო ხელ შეკ რუ ლე ბით 
ან მის გა რე შე, სას ყიდ ლით (ფულის, ნა ტუ რის, მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ) 
ან უსას ყიდ ლოდ (თხოვება ან ნე ბის მი ე რი სხვა შე თან ხ მე ბა) დრო ე ბით სარ-
გებ ლო ბა ში აღე ბუ ლი/ გა ცე მუ ლი.

კომ პი უ ტე რის მომ ხ მა რებ ლე ბი – სა ან გა რი შო პე რი ო დის გან მავ-
ლო ბა ში, ერ თხელ მა ინც ისარ გებ ლა ნე ბის მი ე რი ტი პის კომ პი უ ტე რით 
(სტაციონარული კომ პი უ ტე რი, ლეპ ტო პი, ნეთ ბუ ქი, პლან შე ტუ რი კომ პი უ-
ტე რი). 

მე ურ ნე - ფი ზი კუ რი ან იური დი უ ლი პი რი, რო მე ლიც იღებს ძი რი-
თად გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს მე ურ ნე ო ბის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ, 
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უძღ ვე ბა მე ურ ნე ო ბას და მე ურ ნე ო ბის მი მართ აქვს ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი-
კუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 

მე ურ ნის ტი პე ბი ა: ში ნა მე ურ ნე ო ბა და იური დი უ ლი პი რი. იმ შემ თხ-
ვე ვა ში, თუ მე ურ ნე ში ნა მე ურ ნე ო ბა ა, მე ურ ნის ქვეშ აგ რეთ ვე იგუ ლის ხ მე ბა 
ში ნა მე ურ ნე ო ბის წევ რი, რო მე ლიც წარ მარ თავს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი-
ა ნო ბას ში ნა მე ურ ნე ო ბა ში და იღებს ძი რი თად გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს ამ საქ მი-
ა ნო ბის შე სა ხებ.

მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი (I ჯგუ ფი), მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა მო ხა ტუ ლი 
(II ჯგუ ფი) ან ზო მი ე რად გა მო ხა ტუ ლი (III ჯგუ ფი) - პირს შე იძ ლე ბა ჰქონ-
დეს მი ნი ჭე ბუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ჯგუ ფი, მაგ რამ არ იყოს 
გა მო ხა ტუ ლი ქმე დი თუ ნა რი ა ნო ბის შეზღუდ ვა (ხანგრძლივი დრო ით ან 
მუდ მი ვად) და არ ესა ჭი რო ე ბო დეს დახ მა რე ბა ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში 
(მაგალითად, დი ა ბე ტით და ა ვა დე ბუ ლი პი რი).

მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რიცხოვ ნო ბა მიმ დი ნა რე პე რი ო დი სათ ვის გა-
მო ით ვ ლე ბა შემ დეგ ნა ი რად: სა ბა ზოდ აიღე ბა მო სახ ლე ო ბის რიცხოვ ნო ბა 
ბო ლო აღ წე რის მი ხედ ვით, მას ემა ტე ბა ბუ ნებ რი ვი (დაბადებულთა და გარ-
დაც ვ ლილ თა სხვა ო ბა) და მიგ რა ცი უ ლი (ჩამოსულთა და წა სულ თა სხვა ო-
ბა) მა ტე ბა გან ვ ლი ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. მო სახ ლე ო ბის შე სა ხებ 2014 
წლის სა ყო ველ თაო აღ წე რი დან მი ღე ბულ მა მო ნა ცე მებ მა დღის წეს რიგ ში 
და ა ყე ნა წი ნა წლე ბის ძი რი თა დი დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბის გა და ან გა რი-
შე ბა და გა ნახ ლე ბა. ამ ჟა მად საქ ს ტა ტი ახორ ცი ე ლებს წი ნა წლე ბის ძი რი თა-
დი დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბის გა და ან გა რი შე ბას, რის შემ დე გაც შე საძ ლე-
ბე ლი გახ დე ბა ის ტო რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის 2014 წლის აღ წე რის მო ნა ცე მებ თან 
ჰარ მო ნი ზა ცი ა.

მო ძა ლა დე – ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კა ნო ნის მიზ ნე ბის თ ვის, ოჯა ხის წევ-
რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ, ეკო ნო მი კურ, სექ-
სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას ან იძუ ლე ბას ოჯა ხის სხვა წევ რის მი მართ. 

მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ გა ვე ბით და კა ვე ბუ ლი მი წა - მი წა, რო მე ლიც და-
კა ვე ბუ ლია კომ პაქ ტუ რი ნარ გა ვე ბით (ხეხილის ბა ღე ბით, ვე ნა ხე ბით, კენ კ-
როვ ნე ბით, ჩა ის ან ციტ რუ სის პლან ტა ცი ე ბით ან სხვა მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ-
გა ვე ბით).

მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ გა ვი - სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რა, რომ ლის 
ზრდის სრუ ლი ციკ ლი ერთ წელ ზე მეტ პე რი ოდს მო ი ცავს.

მსჯავ რ და დე ბულ თა რა ო დე ნო ბა მო ი ცავს ფი ზი კურ პი რებს, რო მელ-
თა მი მართ სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ გა მო ტა ნი ლია კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი 
გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი.

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი – ოჯა ხის წევ რი, რო მელ მაც გა ნი ცა-
და ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა ან 
იძუ ლე ბა.
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ოჯა ხის წევ რი – ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კა ნო ნის მიზ ნე ბის თ ვის, დე და, 
მა მა, პა პა, ბე ბი ა, მე უღ ლე, შვი ლი (გერი), შვი ლო ბი ლი, მიმ ღე ბი ოჯა ხი 
(დედობილი, მა მო ბი ლი), შვი ლიშ ვი ლი, და, ძმა, მე უღ ლის მშობ ლე ბი, სი ძე, 
რძა ლი, აგ რეთ ვე ყო ფი ლი მე უღ ლე, არა რე გის ტ რი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში მყო-
ფი პი რე ბი, მე ურ ვე.

ოჯა ხუ რი მე ურ ნე ო ბა - მე ურ ნე ო ბა, რო მელ საც უძღ ვე ბა (რომლის მე-
ურ ნე ა) ში ნა მე ურ ნე ო ბა.

პა ტი მარ თა რიცხოვ ნო ბა ში იგუ ლის ხ მე ბა პა ტიმ რო ბი სა და თა ვი სუფ-
ლე ბის აღ კ ვე თის და წე სე ბუ ლე ბებ ში მყო ფი ბრალ დე ბუ ლე ბი სა და მსჯავ რ-
დე ბუ ლე ბის რიცხოვ ნო ბის ჯა მი.

სა არ სე ბო შემ წე ო ბა – სა არ სე ბო შემ წე ო ბას იღებს ოჯა ხი, რო მე ლიც 
დად გე ნი ლი წე სით რე გის ტ რი რე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე-
ბის მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში და მი სი სა რე ი ტინ გო ქუ ლა ნაკ ლე ბია ამ წე-
სით დად გე ნი ლი სა არ სე ბო შემ წე ო ბის მი სა ღებ ზღვრულ ქუ ლა ზე.

სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წა - რო გორც სა კუთ რე ბის სა რე გის ტ რა ციო 
მოწ მო ბით და რე გის ტ რი რე ბუ ლი, ისე სა კუთ რე ბა ზე ფორ მა ლუ რი უფ ლე ბის 
გა რე შე არ სე ბუ ლი მი წა, თუ მი წის ამ ნაკ ვე თით მე ურ ნე ო ბა ფაქ ტი უ რად სარ-
გებ ლობს, რო გორც სა კუ თა რით.

სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით ”მეწარმეთა შე სა ხებ” 
გა ნი საზღ ვ რე ბა რო გორც მარ თ ლ ზო მი ე რი და არა ერ თ ჯე რა დი საქ მი ა ნო ბა, 
რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო გე ბა ზე და ხორ ცი ელ დე ბა და მო უ კი დებ-
ლად და ორ გა ნი ზე ბუ ლად.

სა პენ სიო პა კე ტი (ასაკით პენ სი ა) არის ყო ველ თ ვი უ რი სა ხელ მ წი ფო 
გა სა ცე მე ლი, რო მელ საც ღე ბუ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მუდ მი-
ვად მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე, ასე ვე, ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე-
ლოს ტე რი ტო რი ა ზე, კა ნო ნი ერ სა ფუძ ველ ზე, მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი უცხო 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე და მო ქა ლა ქე ო ბის არ მ ქო ნე სა პენ სიო ასა კის პი რე ბი, მა თი 
მი ნი მა ლუ რი სა არ სე ბო სა შუ ა ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით.

სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მი წა - სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი და იჯა რით 
აღე ბუ ლი, გარ და იჯა რით გა ცე მუ ლი სა.

სა შუ ა ლო თვი უ რი ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ან გა რი-
შო პე რი ოდ ში და რიცხუ ლი ხელ ფა სის (შრომის ანაზღა უ რე ბის) ფონ დის გა-
ყო ფით და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო რიცხოვ ნო ბა ზე, რო მელ თაც 
შე სა ბა მის პე რი ოდ ში (კვარტალი, წე ლი) და ე რიცხათ ხელ ფა სი. არას რუ ლი 
გა ნაკ ვე თით და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა რიცხოვ ნო ბა გა ან გა რი შე ბუ ლია 
სრუ ლი გა ნაკ ვე თის ექ ვი ვა ლენ ტუ რად.

სა წარ მო არის ეკო ნო მი კუ რი ერ თე უ ლი, რო მე ლიც აწარ მო ებს სა ქო-
ნელს ან ეწე ვა მომ სა ხუ რე ბას, და მო უ კი დებ ლად იღებს ეკო ნო მი კურ გა დაწყ-
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ვე ტი ლე ბებს სა კუ თა რი რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბის შე სა ხებ (ფლობს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბა ში თა ვი სუფ ლე ბის გან საზღ ვ რულ ხა რისხს). სა წარ მო 
ახორ ცი ე ლებს ერთ ან რა მო დე ნი მე საქ მი ა ნო ბის სა ხეს, ერ თი ან მე ტი ად-
გილ მ დე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით. სა წარ მო შე იძ ლე ბა იყოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
(ფიზიკური) ან იური დი უ ლი პი რი. სა წარ მო ე ბი ზო მის მი ხედ ვით იყო ფა 
შემ დეგ ნა ი რად: მსხვი ლი, სა შუ ა ლო და მცი რე. მსხვი ლი ზო მის სა წარ მო ებს 
გა ნე კუთ ვ ნე ბა სა წარ მო, სა დაც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი რა ო დე-
ნო ბა აღე მა ტე ბა 249 კაცს ან სა შუ ა ლო წლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 60 მლნ 
ლარს. სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ებს მი ე კუთ ვ ნე ბა ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ-  
- სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მის სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო 
წლი უ რი რა ო დე ნო ბა მერ ყე ობს 50-დან 250 კა ცამ დე, ხო ლო სა შუ ა ლო წლი უ-
რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა – 12 მლნ ლა რი დან 60 მლნ ლა რამ დე. მცი რე ზო მის 
სა წარ მო ებს მი ე კუთ ვ ნე ბა ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მის 
სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო წლი უ რი რა ო დე ნო ბა არ აღე-
მა ტე ბა 50 და საქ მე ბულს და სა შუ ა ლო წლი უ რი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა არ აღე-
მა ტე ბა 12 მლნ ლარს.

სახ ნა ვი - ღია გრუნ ტის მი წა, რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია ერ თ წ ლი ა ნი 
კულ ტუ რე ბის (მრავალწლიანი ბა ლა ხე ბის ჩათ ვ ლით) მო საყ ვა ნად, აგ რეთ ვე 
ჩი თი ლე ბის გა მო საყ ვა ნად.

სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გ რ ძ ლი ვო ბა და ბა დე ბი სას – წლე ბის 
რა ო დე ნო ბა, რო მელ საც სა შუ ა ლოდ იცოცხ ლებს ერ თი ადა მი ა ნი და ბა დე-
ბულ თა თა ო ბი დან იმ პი რო ბით, რომ მოკ ვ და ო ბის დო ნე ყო ველ ასაკ ში დარ-
ჩე ბა ისე თი, რო გო რიც არის მო ცე მულ პე რი ოდ ში.

სი ღა რი ბის დო ნე – სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე ვით მყო ფი მო სახ ლე ო ბის 
წი ლი მთლი ან მო სახ ლე ო ბა ში.

სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი – არის ყო ველ თ ვი უ რი სა ხელ მ წი ფო გა სა ცე მე ლი, 
რო მელ საც ღე ბუ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე თა გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ა, 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვ ლე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში.

სხე უ ლის მა სის ინ დექ სი (BMI) იან გა რი შე ბა

BMI=
წო ნა კგ.

(სიმაღლე მ.)²

პა რა მეტ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი: წო ნის ნაკ ლე ბო ბა <18.5, ნორ მა ლუ რი 
წო ნა 18.5 - 24.9, ჭარ ბი წო ნა 25.0 – 29.9 , სიმ სუქ ნე >30.0.

ტრე ფი კინ გი (ადამიანით ვაჭ რო ბა) - ადა მი ა ნის ყიდ ვა ან გა ყიდ ვა, ან 
მის მი მართ სხვა უკა ნო ნო გა რი გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, აგ რეთ ვე, მუ ქა რით, 
ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბის სხვა ფორ მით, მო ტა ცე ბით, შან ტა ჟით, თაღ ლი-
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თო ბით, მოტყუ ე ბით, უმ წეო მდგო მა რე ო ბის ან ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბით, საზღა უ რის ან / და სარ გებ ლის მი ცე მის ან მი ღე ბის გზით იმ 
პი რის თან ხ მო ბის მი საღ წე ვად, რო მელ საც სხვა პირ ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა 
შე უძ ლი ა, ადა მი ა ნის გა და ბი რე ბა, გა დაყ ვა ნა, გა და მალ ვა, და ქი რა ვე ბა, ტრან-
ს პორ ტი რე ბა, გა და ცე მა, შე ფა რე ბა ან / და მი ღე ბა ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის მიზ ნით.

ტუ რის ტი - ვი ზი ტო რი, რო მელ მაც ღა მე გა ა თია ვი ზი ტის ად გილ ზე.
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის პირ ვე ლი ეტა პი – გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო-

რი სო სტან დარ ტუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის V სა ფე ხუ რი – სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ სა შუ ა ლო ზო გა დი გა ნათ ლე-
ბის შემ დ გომ უმაღ ლე სი კვა ლი ფი კა ცი ის სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბას 
(ბაკალავრიატი, მა გის ტ რა ტუ რა, პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მე ბი).

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მე ო რე ეტა პი – დიპ ლო მის შემ დ გო მი სწავ ლე-
ბის სის ტე მა (დოქტორანტურა) - გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტუ-
ლი კლა სი ფი კა ტო რის VI სა ფე ხუ რი - უზ რუნ ველ ყოფს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შემ დეგ. სწავ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობს უმაღ ლეს სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში და მთავ რ დე ბა დი სერ ტა ცი ის დაც ვით მეც ნი-
ე რე ბა თა დოქ ტო რის ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად. 

უმუ შე ვა რი – 15 წლის და უფ რო სი ასა კის პი რი, რო მე ლიც გა მო საკ ვ-
ლე ვი კვი რის გან მავ ლო ბა ში არ მუ შა ობ და (ერთი სა ა თი თაც კი), ბო ლო ოთხი 
კვი რის გან მავ ლო ბა ში აქ ტი უ რად ეძებ და სა მუ შა ოს და პოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში 
მზად იყო მუ შა ო ბის და საწყე ბად უახ ლო ე სი ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში.

უმუ შევ რო ბის დო ნე – უმუ შე ვარ თა რიცხოვ ნო ბის პრო ცენ ტუ ლი წი-
ლი შე სა ბა მი სი ასა კის ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი ურ მო სახ ლე ო ბა ში.

ქორ წი ნე ბა – კა ნო ნით ან ჩვე უ ლე ბით ნე ბა დარ თუ ლი კავ ში რი ქალ სა 
და კაცს შო რის, რო მე ლიც აწეს რი გებს მათ ურ თი ერ თო ბას, შვი ლე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბას და გან საზღ ვ რავს თი თო ე უ ლი მათ გა ნის ად გილს სა ზო-
გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. 

ქურ დო ბა – სხვი სი ქო ნე ბის ფა რუ ლი გა ტა ცე ბა. 
ყა ჩა ღო ბა – თავ დას ხ მა სხვი სი ქო ნე ბის და უფ ლე ბის მიზ ნით, რო მელ-

საც თან ერ თ ვის სი ცოცხ ლის, ან ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის სა ში ში ძა ლა დო ბა ან 
ასე თი ძა ლა დო ბის გა მო ყე ნე ბის მუ ქა რა.

ში ნა მე ურ ნე ო ბა – ადა მი ან თა ერ თობ ლი ო ბა, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე-
ბა ერთ საცხოვ რე ბელ ერ თე ულ ზე ერ თობ ლი ვი ცხოვ რე ბის სა ერ თო წე სებს 
და ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლია სა ერ თო ბი უ ჯე ტით (ან მი სი ნა წი ლით), 
ნა თე სა უ რი ან / და არა ნა თე სა უ რი ურ თი ერ თო ბე ბით (შინამეურნეობა შე იძ-
ლე ბა შედ გე ბო დეს ერ თი პი რი სა გა ნაც).

ში ნა მე ურ ნე ო ბის შე მო სავ ლე ბი – წარ მო ად გენს მო ცე მულ პე რი ოდ ში 
ში ნა მე ურ ნე ო ბის წევ რე ბის მი ერ ყვე ლა წყა რო დან მი ღე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა-
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ლუ რი და ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლე ბის ჯამს. მო ი ცავს ფუ ლად (დაქირავებით 
შრო მი დან, თვით და საქ მე ბი დან, სა კუ თარ მა მულ ში მო წე უ ლი სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის გა ყიდ ვი დან, სა კუთ რე ბის გა ქი რა ვე ბი დან, სარ გე-
ბელს ანაბ რი დან, ქვეყ ნის შიგ ნით და გა რეთ მყო ფი ახ ლობ ლე ბის სა ჩუქ რებს, 
სა მომ ხ მა რებ ლო ხარ ჯე ბის გა წე ვის მიზ ნით ფუ ლის სეს ხე ბას, და ნა ზო გის 
გა მო ყე ნე ბას და სხვ.) და არა ფუ ლად შე მო სავ ლებს (საკუთარი მოხ მა რე ბი-
სათ ვის წარ მო ე ბუ ლი, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბით ან ახ ლობ ლი სა გან უსას-
ყიდ ლოდ მი ღე ბუ ლი სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა).

შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი – პო ლი ცი ის უფ ლე ბა მო სი ლი თა ნამ შ რომ ლის 
მი ერ გა მო ცე მუ ლი აქ ტი, რომ ლი თაც გა ნი საზღ ვ რე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლის დაც ვის დრო ე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
და რო მე ლიც გა მო ცე მი დან 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში და სამ ტ კი ცებ ლად წა-
რედ გი ნე ბა სა სა მარ თ ლოს. მო ძა ლა დის მი ერ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა იწ ვევს პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბას სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

შო ბა დო ბის ასა კობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტი წარ მო ად გენს მო ცე მუ ლი 
დრო ის პე რი ოდ ში გარ კ ვე უ ლი ასა კის ქა ლე ბის მი ერ გა ჩე ნი ლი ბავ შ ვე ბის სა-
შუ ა ლო რა ო დე ნო ბას. 

შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტი გვიჩ ვე ნებს, სა შუ ა ლოდ რამ დენ 
ბავშვს გა ა ჩენ და ქა ლი მთე ლი რეპ რო დუქ ცი უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 
ყო ველ ასაკ ში შო ბა დო ბის იმ წლის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბებ ში, რომ-
ლის თ ვი საც გა ი ან გა რი შე ბა მაჩ ვე ნე ბე ლი. 

ჩვილ ბავ შ ვ თა მოკ ვ და ო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი გა მო ით ვ ლე ბა 1 წლამ დე 
ასა კის გარ დაც ვ ლილ ბავ შ ვ თა რიცხოვ ნო ბის შე ფარ დე ბით ცოცხ ლად და ბა-
დე ბულ თა სა ერ თო რიცხოვ ნო ბას თან. 

ცოცხ ლად და ბა დე ბა – ბავ შ ვის და ბა დე ბა ცოცხ ლად. ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის სტან დარ ტუ ლი გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, 
ცოცხ ლად და ბა დე ბა წარ მო ად გენს დე დის ორ გა ნიზ მი დან ჩა სახ ვის პრო-
დუქ ტის სრულ გა მო ყო ფას ორ სუ ლო ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის მი უ ხე და ვად. 
ამას თან, ნა ყო ფი ასე თი გა მო ყო ფის შემ დეგ უნ და სუნ თ ქავ დეს ან უნ და ამ-
ჟ ღავ ნებ დეს სი ცოცხ ლის ნე ბის მი ერ სხვა ნიშ ნებს (გულისცემა, ჭიპ ლა რის 
პულ სა ცია ან კუნ თე ბის თვით ნე ბუ რი შე კუმ შ ვა) მი უ ხე და ვად იმი სა, გა დაჭ-
რი ლია თუ არა ჭიპ ლა რი და გან ცალ კე ვე ბუ ლია თუ არა პლა ცენ ტა.

ჯან მ რ თე ლობ ს თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი – აღი ნიშ ნე ბა, თუ 
პი რის ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბა შეზღუ დუ ლია გარ კ ვე უ ლი ფი ზი კუ რი ან 
ფსი ქი კუ რი შეზღუდ ვე ბის გა მო, ესა ჭი რო ე ბა რე გუ ლა რუ ლი დახ მა რე ბა ყო-
ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში და გა მო ხა ტუ ლია ქმე დი თუ ნა რი ა ნო ბის შეზღუდ-
ვა ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ით ან მუდ მი ვად. დარ ღ ვე ვე ბის ხა რის ხობ რი ვი სკა ლა:  
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სა ერ თოდ არა - იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პირს არ ესა ჭი რო ე ბა დახ მა რე ბა 
ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში;

ნა წი ლობ რივ  -  იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პირს ესა ჭი რო ე ბა დამ ხ მა რე სა შუ-
ა ლე ბა ან სხვა პირ თა დახ მა რე ბა;

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად  - იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პირს ესა ჭი რო ე ბა რო გორც 
დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბა (სათვალე, სმე ნის აპა რა ტი, ყა ვარ ჯე ნი და ა.შ.), ისე სხვა 
პირ თა დახ მა რე ბა;

სრუ ლად - იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პი რი მთლი ა ნად და მო კი დე ბუ ლია 
სხვა პირ ზე.

ძარ ც ვა – სხვი სი ქო ნე ბის აშ კა რა გა ტა ცე ბა. 
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სტატისტიკური პუბლიკაცია

”ქალი და კაცი საქართველოში”

 ავტორთა ჯგუფი მადლობას უხდის შვედეთის სტატისტიკის ბიუროს 
და შვედეთის განვითარების ფონდს (SIDA), რომელთა მხარდაჭერითაც 
მომზადდა პუბლიკაცია. 
 

რედაქტორი: თენგიზ ცეკვავა
 გიორგი კალაკაშვილი

პასუხისმგებელი გამოცემაზე: გიორგი კალაკაშვილი
 ლია ჩარექიშვილი

კრებულის მომზადებაში
მონაწილეობდნენ: ლია ჩარექიშვილი

მანანა ტაბატაძე
დაკაბადონება, დიზაინი შპს “Art House”

სტამბა შპს “Art House”
ტირაჟი 300

დამატებითი ინფორმაციისათვის 
გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, 
თბილისი, 0180, 
ცოტნე დადიანის ქ. 30
ტელ.: 236 72 10, შიდა 605/602
ფაქსი: 236 72 13

 ელ. ფოსტა: info@geostat.ge
ვებ-გვერდი: www.geostat.ge
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შენიშვნები


