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SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi cxo-
vrebis bevr aspeqtSi awydebian diskrimina-
cias, iqneba es ganaTlebis xelmisawvdomoba, 
maT mimarT uaryofiTi damokidebulebebi Tu 
sxva. zogadad, SezRuduli SesaZleblobis 
mqone qalebi da bavSvebi sazogadoebis yve-
laze mowyvladi da marginalizebuli wevrebi 
arian. savaraudod, qalebi ufro xSirad arian 
SSm pirebi, vidre kacebi, rac SezRuduli Se-
saZleblobebis genderul WrilSi gaazrebis 
saWiroebaze miuTiTebs. SSm bavSvebi Zalian 
mowyvladi arian stigmis, diskriminaciisa 
da segregaciis gamo da SedarebiT metia am 
bavSvebis mimarT sastiki mopyrobis yvela 
formis safrTxe. monacemebi qalebsa da bavS-
vebze xSirad ar aris asaxuli erovnul sta-
tistikaSi, Sesabamisad, es adamianebi rCebian 
gadawyvetilebebis mimReb pirTa, momsaxure-
bis provaiderTa da zogadad sazogadoebis 
Tvalsawiers miRma. am mxriv gamonaklisi arc 
saqarTveloa.
 
miuxedavad imisa, rom es problemebi cnobi-
lia, dResdReobiT gamoqveynebuli monace-
mebi da analizi Zalian mwiria, rac arTulebs 
sakiTxis masStabebis aRqmas. am xarvezebis ga-
mosavlenad, saqarTveloSi gaeros qalTa or-
ganizaciisa da gaeros bavSvTa fondis war-
momadgenlobebma, saqarTvelos statistikis 
erovnul samsaxurTan („saqstati“) mWidro 
TanamSromlobiT, mxari dauWires mocemuli 
angariSis Seqmnas. samuSaoebi ganxorcielda 
„erToblivi mdgradi ganviTarebis miznebis 
fondis“ mier dafinansebuli proeqtis - „so-
cialuri dacvis sistemis transformacia 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebis-
Tvis saqarTveloSi“ - farglebSi.
 
naSromis mizania Cven xelT arsebuli monace-
mebis analizi im sirTuleebis gasarkvevad, 
rasac SSm qalebi da SSm bavSvebi awydebian 
saqarTveloSi. kerZod, kvlevaSi mocemulia 
saqarTveloSi SSm pirebis, gansakuTrebiT ki 
SSm qalebisa da SSm bavSvebis mdgomareobis 
mimoxilva demografiis, ganaTlebis, dasaqme-

bis, jandacvis, socialuri uzrunvelyofisa 
da socialur momsaxurebebze xelmisawvdo-
mobis, usafrTxoebis da danaSaulis kuTxiT. 
TiToeuli CamoTvlili sferosTvis angariS-
Si warmodgenili cvladebis umravlesoba 
Tavdapirvelad gamoyenebuli iyo kvlevaSi 
„genderisa da SezRuduli SesaZleblobebis 
Sesaxeb monacemebi saqarTveloSi - rekomen-
debuli indikatorebi da qmedebebi“.1 

 
sakvlevi sakiTxebis gasaSuqeblad angariSSi 
mocemulia arsebuli monacemebis mimoxilva 
da ZiriTadad gamoyenebulia Semdegi wyaroe-
bi: mosaxleobis 2014 wlis aRwera, saqstatis 
„samuSao Zalis kvleva“ (LFS), „Sinameurneobe-
bis Semosavlebisa da xarjebis kvleva (HIES), 
„mravalindikatoruli klastreuli kvleva“ 
(MICS) da administraciuli monacemebi ram-
denime samTavrobo uwyebidan. wyaroebidan 
aRebuli aRweriTi statistikuri monacemebi 
mocemulia agregirebuli saxiT, da aseve, Se-
saZleblobisa da saWiroebis Sesabamisad, mo-
nacemebi disagregirebulia sqesis, asakisa da 
sxva cvladebis WrilebSi.   
 
angariSSi warmodgenili monacemebisa da ana-
lizis safuZvelze gakeTebulia mTeli rigi 
daskvnebi saqarTveloSi SSm pirebis winaSe 
arsebuli gamowvevebis Taobaze da gacemu-
lia rekomendaciebi saqarTveloSi SSm pire-
bis Sesaxeb monacemebis SegrovebasTan daka-
vSirebiT. ZiriTadi mignebebi da rekomenda-
ciebi dalagebulia Tematurad. 
 
monacemebi SSm pirebze da SSm pirebis demo-
grafiuli suraTi

 
saqarTveloSi 2014 wels Catarebuli 
aRweris monacemebis Tanaxmad, qveyanaSi 
iyo funqciuri SezRuduli SesaZleblo-
bis mqone 184 958 piri (mosaxleobis 5.0 
procenti). iseve, rogorc msoflioSi, 
aRweris Tanaxmad, saqarTveloSic meti 
SSm piri qalia, vidre kaci - 76 019 kaci 
(mamrobiTi sqesis mosaxleobis 4.3 pro-

რეზიუმე 



შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები და ბავშვები საქართველოში:
მონაცემთა მიმოხილვა 13

centi) da 108 939 qali (mdedrobiTi sqesis 
mosaxleobis 5.6 procenti). amis sapiris-
pirod, aRweris dros 100 113 adamianma, 
maT Soris 52 170 kacma (2.9 procentma) da 
47 943 qalma (2.5 procentma) ganacxada, 
rom aqvs SSm piris oficialuri statusi, 
rac sagrZnoblad naklebia SezRuduli 
funqciuri unarebis mqone mosaxleobis 
wilze. es nawilobriv im faqtidan ga-
momdinareobs, rom qalebi mamakacebze 
didxans cocxloben da asakTan erTad 
SezRuduli SesaZleblobebis sixSiris ma-
tebis tendenciac izrdeba. 
 
aRweris Tanaxmad, biWebis 0.94 procen-
ti da gogoebis 0.78 procenti SezRudu-
li funqciuri unarebis mqone piri  iyo 
(anu, hqonda „mniSvnelovani sirTule“, an 
saerTod ar SeeZlo konkretuli amocanis 
Sesruleba). biWebSi, SezRuduli SesaZle-
blobis yvela saxeobisTvis, ufro xSirad 
iyo dafiqsirebuli sirTulis nebismieri 
done („nawilobrivi sirTulis“ CaTvliT) 
garda mxedvelobisa romelic qveyanaSi 
SezRuduli SesaZleblobis yvelaze ga-
vrcelebuli formaa); gogoebSi mxedve-
lobis problemebi odnav ufro xSirad 
iyo mosalodneli (1.58 procentSi), vidre 
biWebSi (1.39 procentSi). 
 
SSm piris oficialuri statusis mqone 
adamianebis Sesaxeb arsebuli monacemebi 
saSualebas gvaZlevs, vivaraudoT, rom 
qveyanaSi SezRuduli funqciuri unare-
bis mqone adamianTa raodenoba sagrZno-
blad aRemateba SSm piris oficialuri 
statusis mqoneTa raodenobas. aRweris 
monacemebis Tanaxmad, SSm pirTa umravle-
sobas (57.9 procents) funqciuri unare-
bis SezRudva aqvs, magram ar gaaCnia SSm 
piris oficialuri statusi. daaxloebiT 
erTnairia maTi wilebi, visac aqvs SSm pi-
ris oficialuri statusi, magram ar aqvs 
romelime funqciuri unaris SezRudva 
(22.6 procents) da visac aqvs orive - ro-
gorc statusi, aseve, romelime funqciu-
ri unaris SezRudva (19.5 procents). mo-
nacemebSi  sqesis mixedviT  mdgomareobac 

aris naCvenebi. qalebs ufro metad aqvT 
(64.2%) funqciuri unarebis SezRudva, 
magram ar gaaCniaT oficialuri statusi, 
vidre kacebs (49.8%).  

ganaTleba
 
ganaTlebis xelmisawvdomoba SSm pire-
bisTvis erT-erTi sakvanZo gamowvevaa. 
arsebuli monacemebi miuTiTebs, rom SSm 
pirebis mier ganaTlebis nebismieri donis 
dasruleba mniSvnelovnad nakleb sava-
raudoa. aRweris Tanaxmad, SezRuduli 
SesaZleblobis mqone gogoebis mier daw-
yebiTi ganaTlebis dasrulebis albaToba 
15.5 procentuli erTeuliT, xolo saSua-
lo ganaTlebis dasrulebis albaToba 20.6 
procentuli erTeuliT naklebia SezRu-
duli SesaZleblobis armqone gogoebTan 
SedarebiT. SSm biWebis SemTxvevaSi, daw-
yebiTi ganaTlebis dasrulebis albaToba 
17.2 procentuli erTeuliT, xolo saba-
ziso zogadi ganaTlebis dasrulebis al-
baToba 20 procentuli erTeuliT nakle-
bia, vidre araSSm biWebis SemTxvevaSi. 
aseve, savaraudod, SezRuduli SesaZle-
blobebis armqone gogoebTan SedarebiT, 
ganaTlebis srul zogad dones asrulebs 
SSm gogoebis 30.9 procentuli erTeuliT 
naklebi da umaRles ganaTlebas asrulebs 
23.7 procentuli erTeuliT naklebi. bi-
WebisTvis Sesabamisi maCveneblebi 26.3 
procentuli erTeuliT da 17.2 procen-
tuli erTeuliT naklebia.
 
iseve, rogorc ganaTlebis miRebis Sem-
TxvevaSi, mosalodnelia, rom SSm pirebs 
Soris wera-kiTxvis codna mniSvnelovnad 
Camouvardeba Sesabamis maCvenebels zo-
gad mosaxleobaSi. aRweris Tanaxmad, ma-
Sin, rodesac 14-24 wlis asakobriv jgu-
fSi wera-kiTxvis codna daaxloebiT 100 
procents utoldeba, kiTxva SeuZlia ama-
ve asakis SSm kacebis 86.2 procents da SSm 
qalebis 87 procents. 
 
ganaTlebis calkeuli donis dasrule-
bis monacemebi gvaCvenebs, rom dawyebiT 
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doneze SSm biWebsa da SSm gogoebs Soris 
monacemebSi gansxvaveba TiTqmis ar aris, 
Tumca suraTi icvleba ganaTlebis sru-
li zogadi donis Semdeg.  aRweris mona-
cemebiT, Tu biWebSi metia sruli zogadi 
ganaTlebis dasrulebis albaToba (gogo 
- 55.8 procenti, biWi - 60.3 procenti), 
qalebi kacebTan SedarebiT metad iReben 
umaRles ganaTlebas (umaRles saswavle-
bels amTavrebs qalebis 16.4 procenti da 
kacebis 13.3 procenti).  
 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
aqvs monacemebi specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebis mqone studentebze. 
es kategoria ufro farToa, vidre SSm pi-
rebi. ganaTlebis marTvis sainformacio 
sistemis (EMIS) Tanaxmad, am moswavlee-
bis umravlesoba biWia (6 550 biWi da 4 450 
gogo, 2020 wlis monacemebiT). aRsaniS-
navia, rom specialuri saganmanaTleblo 
saWiroebis mqone pirTa jgufidan, moswa-
vlis mier skolis vadaze adre mitovebis 
(skolidan ganTesvis) albaToba ufro ma-
Ralia biWebSi, vidre gogoebSi (biWi - 10 
procenti da gogo - 5 procenti, 2020/2021 
akademiuri wlis monacemebiT). 
 
cota xnis win, ganaTlebisa da mecniere-
bis saministrom daiwyo skolebSi SSm pi-
ris statusis mqone moswavleebis aRri-
cxva. Tumca, am monacemebis Sedareba 
socialuri momsaxurebis saagentos mo-
nacemebTan gvafiqrebinebs, rom infor-
macia arasrulad aris mowodebuli. ase-
ve, eWvs iwvevs sqesis WrilSi mowodebuli 
informaciis sandooba. ganaTlebis mar-
Tvis sainformacio sistemis 2020/2021 
wlis monacemebis Tanaxmad, SSm piris 
statusis qona daafiqsira orjer metma 
biWma (817), vidre gogom (434). 

dasaqmeba
 
mosaxleobis aRwerisa da „samuSao Zalis 
kvlevis“ (LFS) mixedviT, Sromis bazarze 
SSm pirebis monawileobis monacemebi mTe-
li mosaxleobis monacemebTan SedarebiT 

nakleb sando Cans. aRweris monacemebis 
Tanaxmad, saqarTveloSi arsebuli zoga-
di suraTis msgavsad, SSm kacebTan Seda-
rebiT, sagrZnoblad naklebia SSm qalebis, 
rogorc samuSao ZalaSi CarTvis (qali - 
34.6 procenti, kaci - 54.1 procenti), ase-
ve dasaqmebis (qali - 31.5 procenti, kaci 
- 49.8 procenti) maCveneblebi. 
 
Tumca, sqesis mixedviT, samuSao ZalaSi 
monawileobisa da dasaqmebis maCvenebleb-
Si gansxvaveba SSm pirebsa da araSSm pirebs 
Soris daaxloebiT erTnairia. SSm qalebis 
samuSao ZalaSi monawileobis albaTo-
ba 22.6 procentuli erTeuliT naklebia 
araSSm qalebTan SedarebiT, xolo SSm ka-
cebis samuSao ZalaSi monawileobis alba-
Toba araSSm kacebis monawileobis alba-
TobasTan SedarebiT 21.9 procentuli er-
TeuliT naklebia, aRweris Tanaxmad. ase-
ve, aRweris monacemebi gvaCvenebs, rom SSm 
kacebis dasaqmebis done 15.8 procentuli 
erTeuliT naklebia, vidre araSSm kacebis 
dasaqmebis done, xolo SSm qalebis dasa-
qmebis done 14.8 procentuli erTeuliT 
Camouvardeba araSSm qalebis dasaqmebis 
dones. 
 
SSm pirebis samuSao ZalaSi monawileobis 
sixSire gansakuTrebiT dabalia qalaqSi 
(SSm qalebis 18.1 procenti da SSm kacebis 
31.1 procenti), vidre soflis tipis da-
saxlebebSi (SSm qalebis 50.8 procenti da 
SSm kacebis 73.5 procenti), rogorc aRwe-
ris monacemebidan Cans. soflad saso-
flo-sameurneo saqmianobis farTo gavr-
celeba niSnavs, rom saqarTveloSi samu-
Sao ZalaSi monawileobis Sesaxeb arsebu-
li Zveli ganmartebis mixedviT, romelic 
naturalur meurneobaSi CarTul yvela 
adamians TviTdasaqmebulTa kategorias 
miakuTvnebda, adamianTa ufro didi nawi-
li, Tundac nominalurad, gamodioda Car-
Tuli Sromis bazarSi. miuxedavad imisa, 
rom saqarTveloSi dasaqmebis oficialu-
ri statistikisTvis dadgenil ganmarte-
baSi aRar Sedian naturalur meurneobaSi 
momuSave pirebi, „samuSao Zalis kvlevis“ 
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Tanaxmad, dasaqmebul SSm pirTa umra-
vlesoba (85 procenti) soflis meurneo-
baSi muSaobs. amiT SeiZleba nawilobriv 
aixsnas is faqti, rom momuSave SSm pirebs 
araSSm pirebTan SedarebiT sagrZnoblad 
naklebi anazRaureba aqvT. „samuSao Zalis 
2020 wlis kvlevis“ Tanaxmad, am ori kate-
goriis anazRaurebas Soris gansxvaveba 
Seadgens 25 procents.   
 
aRweris mixedviT, 15-29 wlis asakis SSm 
axalgazrdebs Soris umuSevrobis done 
Zalian maRalia da Seadgens 42 procents 
kacebSi da 49 procents qalebSi. Sedare-
bisTvis, qveynis yvela axalgazrdis Sem-
TxvevaSi, axalgazrdebis umuSevrobis 
done aris 26 procenti kacebSi da 35 pro-
centi qalebSi. 
 
miuxedavad imisa, rom arsebobs mTeli 
rigi indikatorebi SSm pirebis Sromis ba-
zarSi monawileobis Sesaxeb, monacemTa 
wyaroebis umravlesoba Seicavs informa-
cias mxolod oficialuri statusis mqo-
ne SSm pirebze. es faqti monacemebs nakleb 
Rirebuls xdis wina seqciaSi oficialuri 
statusis Sesaxeb aRwerili gamowvevebis 
gamo. 

jandacva, keTildReoba da socialuri dacva 
 
janmrTeloba SSm pirebisTvis sakvanZo sa-
kiTxia, Tumca maTi janmrTelobis Sesaxeb 
saqarTveloSi SedarebiT mwiri informa-
cia moipoveba. aRweris monacemebiTa da 
saqstatis mier sikvdilianobis Sesaxeb 
warmoebuli statistikis Tanaxmad, si-
cocxlis mosalodneli xangrZlivoba, 
romelsac adamiani atarebs janmrTe-
lad (avadobis gareSe) (SemdgomSi - HALE- 
HEALTH-ADJUSTED LIFE EXPECTANCY) Seadgens 
69.1 wels da qalebis maCvenebeli Svidi 
wliT aRemateba kacebis maCvenebels, rac 
emTxveva qalebSi sicocxlis SedarebiT 
meti xangrZlivobis zogad tendencias.  
 
saqarTvelos okupirebuli teritorie-
bidan devnilTa, Sromis, janmrTelobisa 
da socialuri dacvis saministroSi (jan-

dacvis saministro) arsebuli janmrTe-
lobis erovnuli saagentos monacemebis 
Tanaxmad, sayovelTao jandacvis pro-
grama moemsaxura SSm piris oficialuri 
statusis mqone 40 000-ze met adamians, 
romelTagan 26 000 iyo kaci da 15 000 iyo 
qali. monacemebSi Sedis daaxloebiT 6 600 
bavSvi. SSm pirebisTvis sayovelTao jan-
dacvis programis mier anazRaurebul 
momsaxurebebs Soris yvelaze didi wili 
modis gadaudebel ambulatoriul da 
hospitalur momsaxurebebze. sayovel-
Tao jandacvis programis gamoyenebis 
miuxedavad, masSi SSm pirebis monawileo-
bis sixSire SedarebiT dabalia da qale-
bis monawileoba kacebis monawileobaze 
naklebia. janmrTelobis erovnuli saa-
gentosa da socialuri momsaxurebis saa-
gentos monacemebiT, 2020 wels SSm pire-
bis 52.8 procentma gamoiyena sayovelTao 
jandacvis programa. Tumca, savaraudod, 
is qalebma 21 procentuli erTeuliT 
naklebad gamoiyenes, vidre kacebma. war-
sulSi Catarebuli analizi imasac gvaCve-
nebs, rom programaSi monawileobis six-
Sire aseve dabalia bavSvebis jgufSic da 
ambulatoriul samedicino dawesebule-
bebSi SSm bavSvebis mxolod 56 procenti 
daregistrirda.2 programis gamoyenebis 
aseTi dabali sixSireebi SeiZleba aixsnas 
informaciis simwiriT, samedicino pro-
vaiderebTan fizikurad misaRwevad ar-
sebuli infrastruqturuli barierebiT, 
mowyobilobis arqoniT da diskriminaci-
is SemTxvevebiT.3  
 
MMMICS-is monacemebi sqesobrivi da repro-
duqciuli janmrTelobis Sesaxeb gvaC-
venebs, rom SSm qalebs ojaxis dagegmvis 
mniSvnelovnad dabali moTxovna aqvT, 
vidre araSSm qalebs (58.3 procentia SSm 
qalebSi da 64.6 procenti araSSm qalebSi). 
amis msgavsad, kontraceptuli saSuale-
bebi naklebad xelmisawvdomia im SSm qale-
bisTvis, visac aqvT maTi moxmarebis sur-
vili. SSm qalebs Soris, ojaxis dagegmvis 
moTxovnis nebismieri meTodiT dakmayo-
filebis maCvenebeli 31.3 procentis to-
lia, xolo Tanamedrove meTodebiT dak-
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mayofilebis maCvenebeli 26.4 procents 
udris.  araSSm qalebis SemTxvevaSi igive 
maCveneblebi aris 41.9 procenti da 33.4 
procenti, Sesabamisad. 
 
moxmarebaze dafuZnebuli siRaribis in-
dikatorebi SSm piris myol Sinameurneo-
bebSi, samedicino xarjebis gaTvaliswi-
nebis gareSec ki,  mniSvnelovnad - 4.8 
procentuli erTeuliT - uaresia, vidre 
SinameurneobebSi, sadac ar hyavT SSm we-
vri.  „Sinameurneobebis Semosavlebisa 
da xarjebis kvlevis“ (HIES) Tanaxmad, SSm 
piriani yvelaze Raribi Sinameurneobebi 
Semosavlis ufro met wils (16.1%) samedi-
cino momsaxurebebze xarjaven, vidre yve-
laze SeZlebuli Sinameurneobebi, sadac 
ar hyavT SSm wevri (15.4%). amavdroulad, 
SinameurneobebSi, sadac hyavT SSm wevri, 
naklebi Tanxa ixarjeba ganaTlebaze, 
transportsa da dasvenebaze. 
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pi-
rebisTvis saqarTvelos mTavrobis mier 
gaweuli mTavari daxmarebebi aris „so-
cialuri paketi“ da „miznobrivi socia-
luri daxmarebis programa“. amas garda, 
SSm bavSvebi da mozrdilebi centraluri 
mTavrobidan iReben daxmarebas sxvadasx-
va momsaxurebis saxiT, romelSic aseve 
Sedis damxmare saSualebebi.4 mTavrobam 
gaafarTova SSm pirebis daxmarebis pro-
gramebi kovid 19-is krizisis periodSi da, 
socialuri momsaxurebis saagentos mona-
cemebis Tanaxmad, es mxardaWera miiRo mk-
veTrad gamoxatuli  SezRuduli SesaZle-
blobebis mqone daaxloebiT 12 000 bavSvma 
da 33 000 mozrdilma. Tumca, savaraudod, 
es SeRavaTebi ufro kacebze gaica, vidre 
qalebze. amis mizezi SeiZleba iqidan ga-
momdinareobdes, rom SSm kacebs Soris Se-
darebiT maRalia Sesabamisi oficialuri 
samedicino statusis mqoneTa raodenoba.  

 
usafrTxoeba da danaSauli 

 
SSm pirebi ufro xSirad arian danaSaulis 
msxverpli. bolo sami wlis ganmavlobaSi, 

funqciuri unarebis SezRudvebis mqo-
ne kacebis 2.6 procenti da qalebis 5.7 
procenti iyo Zarcvis an Tavdasxmis msx-
verpli, xolo araSSm pirebs Soris aseTi 
SemTxvevebi dafiqsirda qalebis 1.6 pro-
centsa da kacebis 0.8 procentSi, MICS-is 
Tanaxmad.  
 
„qalTa mimarT Zaladobis“ 2017 wlis 
kvlevis mixedviT, SSm qalebi savaraudod 
ufro xSirad xdebian Zaladobis forme-
bis farTo speqtris msxverpli. kerZod: 

 
SSm qalebis 2.8 procenti iyo seqsualu-
ri Zaladobis msxverpli, xolo araSSm 
qalebisTvis es maCvenebeli iyo 2.3 pro-
centi.
 
SSm qalebis 8.9 procenti iyo fiziku-
ri Zaladobis msxverpli, xolo araSSm 
qalebSi es maCvenebeli iyo 5.5 procenti.
 
SSm qalebis 19.8 procentma gamoscada 
fsiqologiuri Zaladoba, xolo araSSm 
qalebSi es maCvenebeli iyo 13 procenti.
 
SSm qalebis 3.7 procentma gamoscada 
gaupatiurebis mcdeloba an seqsualu-
ri Zaladoba, xolo araSSm qalebSi es 
maCvenebeli iyo 2.6 procenti. 

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebs 
mSoblebi ufro xSirad sjian fizikurad. 
MICS-is Tanaxmad, SSm bavSvebis 77.4 pro-
centma gamoscada fizikuri dasjis gark-
veuli forma, xolo araSSm bavSvebis Sem-
TxvevaSi es maCvenebeli 70.3 procenti iyo. 
SezRuduli SesaZleblobis mqone dedebi 
aseve, meti albaTobiT iyeneben fizikur 
dasjas TavianTi Svilebis mimarT (78.4 pro-
centi), vidre funqciuri unaris SezRudve-
bis armqone dedebi (68.2 procenti). 
 
im dros, roca arsebobs sakmaod bevri 
kvlevis monacemebi SSm pirebis mimarT Za-
ladobis Sesaxeb, SedarebiT SezRudulia 
monacemebi administraciuli wyaroebi-
dan. am kuTxiT, arsebuli situaciis Se-
sacvlelad, bolo periodSi garkveuli 
nabijebi gadaidga saqarTvelos proku-

-

-

-

-
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raturisa da saqarTvelos uzenaesi sasa-
marTlos mier. Tumca, Sinagan saqmeTa sa-
ministros, romelic flobs yvelaze did 
administraciul monacemebs danaSaulis 
Sesaxeb, jer ar dauwyia monacemebis dayo-
fa SezRuduli SesaZleblobis statusis 
WrilSi. es administraciul monacemTwar-
moebaSi mniSvnelovani xarvezia.  

 
rekomendaciebi saqstats

 
„saqstatma“ unda datovos WG-SS SekiTx-
vebi funqciuri unarebis SezRudvebis 
Sesaxeb mosaxleobis Semdeg aRweraSic da 
gaiTvaliswinos 2014 aRweris monacemebis 
Segrovebis dros miRebuli gamocdileba. 
 
„saqstatma“ unda ganixilos WG-SS kiTx-
vebis CarTva mimdinare kvlevebSi, maT 
Sorisaa - „samuSao Zalis kvleva“ (LFS), „Si-
nameurneobis Semosavlebisa da xarjebis 
kvleva“ (HIES) da „soflis meurneobis sta-
tistikis kvleva“. amave dros, gaTvaliswi-
nebuli unda iyos monacemTa reprezenta-
tulobisa da e.w. „respondentis datvir-
Tvis“ (respondent burden) sakiTxebi. 
 
kidev erTi mniSvnelovani nabiji SSm pire-
bis Sesaxeb swori, sando da gamoyenebadi 
statistikuri informaciis mosapove-
blad, iqneboda uwyebaTSorisi koordi-
naciis gazrda SSm pirebze monacemebis Se-
qmnis mizniT. am kuTxiT „saqstats“ kargi 
SesaZlebloba aqvs, Seasrulos statisti-
kuri informaciis SeqmnaSi makoordini-
rebeli roli, vinaidan mas ukve aqvs msgav-
si funqciebi sxva sferoebSi. 
 
„saqstatma“ unda Caataros regularuli 
konsultaciebi sxvadasxva administra-
ciul organoebTan SSm pirebis Sesaxeb 
statistikis Seqmnis SesaZleblobebis ga-
mosavlenad da SesTavazos Sesabamis saki-
Txebze meTodologiuri xelmZRvaneloba. 
 
„saqstatma“ regularulad unda gaaana-
lizos monacemebi SSm pirebis Sesaxeb, „SSm 
pirebis uflebebis Sesaxeb“ saqarTvelos 

kanonis 34-e muxlis Sesabamisad.5

 
„saqstatma“ mxari unda dauWiros sxva sam-
Tavrobo dawesebulebebs SSm pirebis Se-
saxeb monacemTa bazebis struqturis Se-
qmnis, monacemTa Segrovebis saxeobebisa 
da monacemTa gacvlis procesebSi.  

rekomendaciebi administraciuli monaceme-
bis SemqmnelebisTvis

 
administraciuli monacemebis Semqmne-
lebi mTeli rigi gamowvevebis winaSe dga-
nan. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
pirebis erTiani eleqtronuli reestris 
Seqmna daexmareboda maT am gamowvevebis 
gadaWraSi. unda aRiniSnos, rom mTavroba 
amJamad muSaobs am sakiTxze. rekomende-
bulia, rom procesis dasrulebis Semdeg 
saqarTvelos okupirebuli teritorie-
bidan devnilTa, Sromis, janmrTelo-
bisa da socialuri dacvis saministro-
Si (jandacvis saministroSi) Semavalma 
saagentoebma, maT Soris - socialuri 
momsaxurebis saagentom, janmrTelo-
bis erovnulma saagentom, samedicino 
da farmacevtuli saqmianobis reguli-
rebis saagentom, daavadebaTa kontro-
lisa da sazogadoebrivi janmrTelo-
bis erovnulma centrma da saxelmwifo 
zrunvisa da trefikingis msxverplTa, 
dazaralebulTa daxmarebis saagentom, 
SezRuduli SesaZleblobebis mixedviT 
disagregirebuli statistikuri monace-
mebis Sesaqmnelad gamoiyenon SSm statu-
sis mqone pirebis erTiani reestri. 
 
ganaTlebisa da mecnierebis saminis-
tros ganaTlebis marTvis sainforma-
cio sistema (EMIS), socialuri momsaxu-
rebis saagentosTan erTad, muSaobs SSm 
pirebis monacemebis gadamowmebaze maTi 
sizustisa da SSm pirebis mocvis uzrun-
velsayofad.  

zogadad, SezRudul SesaZleblobas fun-
qciuri unarebis SezRudvisa da garemoSi 
arsebuli barierebis urTierTqmedeba 
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iwvevs. Sedegad, meti monacemis qona, gan-
sakuTrebiT  iseT sakiTxebze, rogoricaa 
Seqmnili fizikuri garemo, saswavlo ma-
salebi da maswavlebelTa unarebi, imu-
Saon SSm moswavleebTan, daexmareboda Se-
sabamis sakiTxebze politikebis daxvewas. 
amitom, rekomendebulia, rom EMIS-ma 
moagrovos damatebiTi monacemebi moswa-
vleebze, maswavleblebsa da saswavlo ga-
remoze, infrastruqturis xelmisawvdo-
mobis, saswavlo masalebisa da maswavle-
belTa treningis CaTvliT. 
 

Sinagan saqmeTa saministrom unda daiwyos 
SezRudul SesaZleblobebTan dakavSire-
buli statistikuri monacemebis Seqmna. 
 
Sinagan saqmeTa saministrom, prokuratu-
ram da uzenaesma sasamarTlom „saqstat-
Tan“ SeTanxmebulad unda imuSaon mona-
cemTa Segrovebis protokolebis Sesaqm-
nelad da unda uzrunvelyon Sesaferisi 
da zusti statistikuri meTodologiebis 
gamoyeneba monacemTa Segrovebisa da ga-
vrcelebis dros. 
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SezRuduli SesaZleblobis mqone qalebi da 
bavSvebi cxovrebis bevr aspeqtSi awydebian 
farTod gavrcelebul marginalizacias, 
dawyebuli maT Sesaxeb arsebuli uaryofi-
Ti SexedulebebiT, ganaTlebis, dasaqmebis, 
jandacvisa da informaciis xelmisawvdomo-
bis CaTvliT. SSm pirebs xSirad Tvlian ufro 
dabali ekonomikuri da socialuri statusis 
mqone adamianebad. amis paralelurad, isini 
dganan yvela tipis Zaladobis meti riskis 
winaSe. aRsaniSnavia, rom globalurad, SSm 
piri aris qalebis 19 procenti da kacebis 
12 procenti, xolo SSm pirebis momvlelTa 
umravlesoba qalia. am faqtebs SezRuduli 
SesaZleblobebis genderuli kuTxiT Seswa-
vlis saWiroebisken mivyavarT.1 2

 
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi 
aseve Zalian marginalizebuli arian da Za-
ladobis mometebuli riskis winaSe dganan. 
Tanatolebi da ufrosebi xSirad axdenen 
SSm bavSvebis diskriminacias da es, nawilo-
briv, SezRudul SesaZleblobebTan dakavSi-
rebuli stigmatizaciis Sedegia. xSiria SSm 
bavSvebis segregacia maTi Tanatolebisgan 
rogorc skolaSi, aseve mis miRma. Sedegad, 
xSirad isini mniSvnelovnad an srulad arian 
gamoricxuli saswavlo procesidan. zrdas-
rulobaSi gadasvlisas, samuSao ZalaSi Car-
Tvis procesSi SSm bavSvebi met gamowvevas 
awydebian, vidre axalgazrdebi SezRuduli 
SesaZleblobis gareSe.   
 
saqarTvelos, saerTaSoriso ganviTarebis 
sxvadasxva dRis wesrigTan mierTebiT, aRe-
buli aqvs valdebulebebi SSm-inkluziuri 
ganviTarebis, bavSvis uflebebis xelSewyo-
bisa da genderuli Tanasworobis sakiTxebze. 
1994 wels saqarTvelom gaeros qalTa mimarT 
diskriminaciis yvela formis aRmofxvris Se-
saxeb konvenciis (CEDAW) da bavSvis ufleba-
Ta konvenciis (CRC) ratificireba moaxdina. 
1995 wels ki qveyana pekinis deklaracias da 
samoqmedo platformas SeuerTda (BPFA). 2014 
wels moxda SezRuduli SesaZleblobis mqone 

pirTa uflebebis konvenciis (CRPD) ratifi-
cireba. rogorc gaeros aziisa da wynari oke-
anis ekonomikuri da socialuri komisiis (UN-
ESCAP) wevr qveyanas, saqarTvelo valdebu-
lia Seasrulos aziisa da wynari okeanis re-
gionSi 2013-2022 wlebis inCxonis strategia 
- „gavxadoT ufleba realuri“. saqarTvelos 
aseve aRebuli aqvs valdebuleba, Seasrulos 
mdgradi ganviTarebis 2030 wlis dRis wesri-
gi da mdgradi ganviTarebis 17 mizani. 
 
erovnul doneze, saqarTvelom miiRo kanoni 
genderul Tanasworobaze (2010 wels)3 da ba-
vSvis uflebebis kodeqsi (2019 wels).4 orive 
kodeqsSi Sesulia mTeli rigi valdebulebe-
bi SSm pirebis mimarT. 2020 wels saqarTvelom 
miiRo kanoni SSm pirTa uflebebze, romelic 
srulad ZalaSi 2021 wels Sevida.5 kanoni 
mniSvnelovania im kuTxiTac, rom masSi mo-
cemulia SezRuduli SesaZleblobis ganmar-
teba UNCRPDPD-is mixedviT da konkretulad 
SemoRebulia SezRuduli SesaZleblobis 
bio-fsiqologiuri modeli.6 adre mTavroba 
iyenebda SezRuduli SesaZleblobis gagebis 
samedicino models, rac gansxvavdeba Taname-
drove praqtikisgan.7 momavalSi saWiroa, rom 
mTavrobam Seqmnas strategia da samoqmedo 
gegma SSm pirTa uflebebze. 
 
politikis efeqtian ganviTarebas, monito-
rings da Sefasebas sWirdeba monacemebi. gar-
kveulwilad, 2020 wlis kanons SSm pirebis 
uflebebze aseve sWirdeba, rom „saqstatma“ 
gaaanalizos monacemebi am pirTa Sesaxeb.8 
miuxedavad amisa, SezRudul SesaZleblobe-
bze saqarTveloSi arsebul monacemebSi sak-
vanZo indikatorebi ar aris saTanadod mocu-
li da monacemebic arasakmarisia. metic, mo-
nacemebi yovelTvis ar aris integrirebuli 
politikis Seqmnis procesSi.9 

 
SezRudul SesaZleblobebze garkveuli 
monacemebi moipoveba administraciul wya-
roebSi, mosaxleobis aRweris masalebsa da 
„saqstatis“ mier Catarebul zogierT kvle-

1. შესავალი
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vaSi. Tumca, monacemTa arsebuli wyaroebi 
saerTaSorisod miRebuli 58 indikatoris 
nakrebidan mxolod 16-s faravs.10 indika-
torTa am nakrebidan mdgradi ganviTarebis 
miznebis (SDG) Sesrulebaze dakvirvebisTvis 
47 indikatori gamoiyeneba. magram, politi-
kis Seqmnis procesis dros dakvirvebisTvis, 
saqarTveloSi monacemebi mxolod 9 indika-
torze arsebobs. maTgan 19 procenti saWi-
roa SezRuduli SesaZleblobebis kuTxiT 
mdgradi ganviTarebis miznebis Sesrulebis 
progresis Sesafaseblad. mdgomareoba gan-
sakuTrebiT mwvavea SDG 5-is  (genderuli Ta-
nasworoba) SemTxvevaSi, sadac cxridan rva 
indikatorze monacemTa wyaro ar arsebobs. 
 
metic, ar xdeba arsebuli monacemebis Tan-
mimdevruli an regularuli gaTvaliswineba 
saqarTveloSi genderisa da SezRuduli Se-
saZleblobis sakiTxebze politikis Seqmnisas. 
adre Catarebul analizebSi gamoCnda, rom 
SezRuduli SesaZleblobebis samedicino mo-
delidan gadasvlis Sesaxeb cota ram Tu aris 
cnobili. monacemebSi arsebuli danaklisi 
nawilobriv asaxavs im faqts, rom  mTavroba 
ar moiTxovs monacemebis disagregacias sqe-
sisa da SezRuduli SesaZleblobebis WrilSi. 
metic, SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb 
monacemTa Segrovebaze saerTaSoriso saxel-
mZRvanelo principebisa da protokolebis 
arasakmarisad codna kidev ufro akninebs ar-
sebuli monacemebis xarisxs. 11

 
es ewinaaRmdegeba gaeros generaluri mdivnis 
2017 wlis angariSs SSm qalebisa da bavSvebis 
mdgomareobaze da SSm pirTa uflebebis kon-
venciasa da misgan gamomdinare fakultatur 
oqms, romelSic wevr qveynebs mouwodebs, 
meti yuradReba miaqcion SSm qalebisa da go-
goebis mdgomareobaze monacemTa Segrove-
bas, analizsa da angariSgebas; aseve, qalTa 
qselebis gaZlierebasa da imis uzrunvelyo-
fas, rom informacia maTi uflebebis Sesaxeb 
xelmisawvdomi iyos SSm pirebisTvis.12  
 
aRwerili mdgomareobis Secvlis mxardasaWe-
rad da gaeros generaluri mdivnis 2017 wlis 
angariSis Sesabamisad, gaeros qalTa organi-
zaciam da gaeros bavSvTa fondma, „saqstat-

Tan“ mWidro TanamSromlobiT, mxari dauWi-
res winamdebare angariSis Seqmnas mdgradi 
ganviTarebis amocanebis erToblivi fondis 
mier dafinansebuli proeqtis - „socialuri 
dacvis sistemis transformacia SezRuduli 
SesaZleblobis mqone pirebisTvis saqarTve-
loSi“ - farglebSi. angariSis konkretuli 
mizania monacemTa arsebuli wyaroebis gaa-
nalizeba, rac dagvexmareba saqarTveloSi 
SSm qalebisa da bavSvebis winaSe mdgari saki-
Txebis farTo speqtris gaazrebaSi. kerZod, 
kvlevaSi mocemulia mimoxilva saqarTvelo-
Si SSm pirebis mdgomareobis Sesaxeb Semdeg 
sakiTxebSi: demografia, ganaTleba, dasaqme-
ba, janmrTeloba, keTildReoba da socialu-
ri momsaxurebebis xelmisawvdomoba da usa-
frTxoeba da danaSauli. 
 
dasaxuli miznis misaRwevad angariSSi gaanali-
zebulia monacemTa sxvadasxva wyaroebi, gan-
sakuTrebiT - 2014 wlis mosaxleobis aRwera, 
„saqstatis“ „samuSao Zalis kvleva“ (LFS), „Sina-
meurneobis Semosavlebisa da xarjebis kvle-
va“ (HIES) da „mravalindikatoruli klasteru-
li kvleva“ (MICS). garda amisa, sxva wyaroebTan 
erTad, gamoyenebulia administraciuli mona-
cemebi socialuri momsaxurebis saagentodan. 
aRniSnuli wyaroebidan miRebuli aRweriTi 
statistikuri monacemebi naCvenebia agregi-
rebuli formiT da aseve, SesaZleblobisa da 
saWiroebis mixedviT, mocemulia sqesis, asaki-
sa da rigi sxva cvladebis WrilebSi. am doku-
mentSi warmodgenili cvladebis umravlesoba 
Tavdapirvelad gamoyenebuli iyo kvlevaSi 
- „genderisa da SezRuduli SesaZleblobebis 
Sesaxeb monacemebi saqarTveloSi - rekomende-
buli indikatorebi da qmedebebi“.13 
 
winamdebare angariSis struqtura Semdegia: 
momdevno TavSi mocemulia angariSSi gamoye-
nebuli monacemebis mokle mimoxilva da maTi 
SezRudvebi. Semdeg, Sinaarsi dayofilia xuT 
Tematur Tavad  da TiTo Tavi eZRvneba SSm 
pirebis mdgomareobaze arsebul monacemebs 
Semdeg sakiTxebSi: * ganaTleba, * dasaqmeba, * 
janmrTeloba, * keTildReoba da socialuri 
momsaxurebebis xelmisawvdomoba da * usafr-
Txoeba da danaSauli. angariSis bolos moce-
mulia daskvnebi da rekomendaciebi. 
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angariSSi gamoyenebulia aRweriTi statis-
tika kvlevebidan, 2014 wlis mosaxleobis 
aRweridan da administraciuli monacemebi. 
am TavSi mocemulia informacia angariSSi 
gamoyenebuli monacemebis wyaroebsa da Sesa-
bamis SezRudvebze; aseve, axsnilia angariSSi 
gamoyenebuli rigi cvladebi. 
 
2.1. მოსახლეობის 2014 წლის აღწერა   
mosaxleobis 2014 wlis aRwera (SemdgomSi - 
aRwera) xSirad aris gamoyenebuli angariSSi. 
aRweris dros gamokiTxuli iyo saqarTve-
los mosaxleoba da kiTxvebi exeboda ro-
gorc funqciuri unarebis SezRudvebs, aseve 
SSm piris oficialur statuss. gamokiTxvis 
am meTodma saSualeba mogvca gagvego mTel 
rig indikatorebze SSm pirTa pirobebi mo-
saxleobis danarCen nawilTan SedarebiT. wi-
namdebare analizisTvis aRweris monacemebi 
upirveles yovlisa gamoyenebulia SSm pire-
bis demografiuli suraTis, ganaTlebis das-
rulebis da dasaqmebis statusis gasagebad. 
aRweris monacemebis mTavari SezRudva aris 
is, rom isini SedarebiT  moZvelebulia da 
Svidi wlis winandel mdgomareobas asaxavs.  
 
2.2. გამოკითხვები 
qvemoT mocemul teqstSi gamoyenebulia ram-
denime tipis gamokiTxva. maTgan sami yvelaze 
mTavari aris: 2018 wlis „mravalindikatoru-
li klasteruli kvleva“ (MICS), 2017-2020 wle-
bis „samuSao Zalis kvlevebi“ (LFS) da „Sinameu-
rneobis Semosavlebisa da xarjebis kvleva“ 
(HIES). amaT garda, zog SemTxvevaSi aRebulia 
monacemebi sxva kvlevebidanac, maT Sorisaa,  
2017 wlis erovnuli kvleva qalTa mimarT Za-
ladobaze (VAW). 
 
„mravalindikatoruli klasteruli kvleva“ 
(MICS) upirveles yovlisa gamoyenebulia imi-
saTvis, rom gavigoT, Tu ra gamocdileba aqvT 
SSm pirebs janmrTelobis, usafrTxoebisa da 
danaSaulis sakiTxebSi. amis sapirispirod, 
„samuSao Zalis kvleva“ ZiriTadad gamoye-

2. მონაცემთა წყაროები და შეზღუდვები

nebulia ekonomikur SedegebSi gasarkvevad. 
MICS-Si Sedis monacemebi funqciuri unare-
bis SezRudvebze, xolo LFS da HIES kvlevebi 
monacemebis SezRuduli SesaZleblobebis 
piris oficialuri statusis mixedviT disa-
gregirebis saSualebas gvaZlevs.  
 
aRwerisgan gansxvavebiT, kvlevebis SerCevis 
zomebi sagrZnoblad mcirea. Sedegad, ana-
lizic aRweris Sedegebis analizze sagrZ-
noblad nakleb zustia da jgufebs Soris 
mcire gansxvavebebi ar aris statistikurad 
arsebiTad mniSvnelovani. metic, kvlav Ser-
Cevis mcire moculobis gamo, yovelTvis ar 
aris SesaZlebeli am kvlevebis monacemebis 
disagregireba mravali cvladis mixedviT. 
magaliTad, „samuSao Zalis kvlevis“ SerCevis 
zoma iyo daaxloebiT 18 400 adamiani (6 400 
Sinameurneobidan) yovel kvartalSi. „mra-
valindikatoruli klasteruli kvlevis“ 
SerCevis zoma iyo daaxloebiT 14 000 Sinameu-
rneoba. „Sinameurneobis Semosavlebisa da 
xarjebis kvlevaSi“ CarTuli iyo daaxloebiT 
17 280 respondenti (4 320 respondenti kvar-
talSi). aseve unda aRiniSnos, rom „Sinameu-
rneobis Semosavlebisa da xarjebis kvlevas“ 
gaaCnia kidev erTi SezRudva - misi monaceme-
bi Segrovebulia mxolod Sinameurneobis da 
ara individis doneze, amitom, SeuZlebelia 
moxmarebis suraTis gageba individualur 
doneze. 

2.3. ადმინისტრაციული მონაცემები 
angariSSi gamoyenebulia mTeli rigi ad-
ministraciuli wyaroebidan miRebuli mo-
nacemebi, romlebic gamoTxovili iyo sam-
Tavrobo uwyebebidan maTTan Catarebuli 
sakonsultacio Sexvedrebis Semdeg. es Sex-
vedrebi Catarda socialuri momsaxurebis 
saagentos, saxelmwifo zrunvis saagentos, 
janmrTelobis erovnuli saagentos, ganaT-
lebisa da mecnierebis saministros ganaT-
lebis marTvis sainformacio sistemis (EMIS), 
prokuraturisa da uzenaesi sasamarTlos 
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warmomadgenlebTan. 
 
administraciuli wyaroebidan miRebuli mo-
nacemebidan yvelaze xSirad gamoyenebuli 
iyo socialuri momsaxurebis saagentos mo-
nacemebi SSm piris Semweobebis mimRebTa Se-
saxeb, rac aRniSnuli Semweobis mimReb pirTa 
oficialur raodenobas gvaCvenebs. Tumca, 
am wyarodan miRebuli monacemebis mTava-
ri SezRudva is aris, rom arian SSm pirebi, 
romlebic sxvadasxva mizezis gamo, ar iReben 
SSm piris daxmarebas. 
 
socialuri momsaxurebis saagentodan miRe-
buli administraciuli monacemebis garda, 

angariSSi gamoyenebulia monacemebi specia-
luri saWiroebebis mqone moswavleebze ga-
naTlebisa da mecnierebis saministrodan, 
prokuraturis monacemebi danaSaulze, da 
janmrTelobis erovnuli saagentodan (jan-
dacvis saministros struqturuli erTeuli) 
miRebuli monacemebi sayovelTao jandacvis 
programis gamoyenebaze. am monacemebs xSi-
rad SezRudvebic axlavs Tan, vinaidan maTi 
disagregacia SesaZlebelia mxolod SezRu-
duli SesaZleblobis oficialuri statusis 
mixedviT. metic, zogierTi wyaros monaceme-
bi (gansakuTrebiT - prokuraturidan miRe-
buli monacemebi) mxolod drois mokle pe-
riodisTvis aris xelmisawvdomi. 
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ძირითადი მიგნებები
 
mosaxleobis 2014 wlis aRweris monacemebi gvaCvenebs, rom qveyanaSi mniSvnelova-
ni funqciuri unarebis SezRudvebis mqone 184 958 adamiani cxovrobda (mTeli mo-
saxleobis 5.0 procenti), maT Soris - 76 019 kaci da 108 939 qali. mTlianobaSi, funq-
ciuri unarebis SezRudvebi hqonda kacebis 4.3 procents, qalebis 5.6 procents, biWe-
bis 0.94 procents da gogoebis 0.78 procents (0–17 wlis asakis).
 
amis sapirispirod, aRweris Tanaxmad, 100 113 adamianma - maT Soris, 52 170 kacma (2.9 
procentma) da 47 943 qalma (2.5 procentma) - aRniSna, rom hqondaT SSm piris oficia-
luri statusi, rac sagrZnoblad Camouvardeba funqciuri unarebis SezRudvebis 
mqone mosaxleobis wils. 
 
oficialuri statusisa da funqciuri unarebis SezRudvebis mqone pirTa raodeno-
bebi erTmaneTs ar emTxveva. aRweris Tanaxmad, SSm pirebis daaxloebiT 57.9 procents 
aqvs rame saxis funqciuri unaris SezRudva, magram ar gaaCnia SSm piris oficialuri 
statusi. daaxloebiT msgavsi iyo proporciebi maT Soris, visac hqonda oficialu-
ri statusi, magram ar hqonda romelime funqciuri unaris SezRudva (22.6 procents) 
da visac hqonda orive -  rogorc oficialuri statusi, aseve funqciuri unaris 
SezRudva (19.5 procents). albaToba, rom hqondeT funqciuri unaris SezRudva, ma-
gram ar hqondeT oficialuri statusi, mniSvnelovnad metia qalebSi (SSm qalebis 
64.2 procenti), vidre kacebSi (SSm kacebis 49.8 procenti). 
 
qveyanaSi bevrad meti SSm qalia, vidre SSm kaci, vinaidan, zogadad, qalebis sico-
cxlis xangrZlivoba ufro didia. sxvadasxva asakobriv jgufebSi kacebisa da qale-
bis Sedarebis dros, aRweris Tanaxmad, SSm pirTa Tanafardobebi mniSvnelovnad ar 
gansxvavdeba. 
 
mravlobiTi SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa wili asakTan erTad matul-
obs. magaliTad, gogoebis 0.2 procents aqvs ori an meti SezRuduli SesaZlebloba, 
xolo 75+ asakobrivi jgufis qalebSi igive maCvenebeli aris 14.7 procenti, aRweris 
Tanaxmad. 
 
aRweris monacemebis mixedviT, SSm pirebis yvelaze maRali wili dafiqsirda raWa-le-
Cxumsa da qvemo svaneTSi (funqciuri unaris SezRudva aReniSna kacebis 9.8 procent-
sa da qalebis 14.1 procents), rac im faqtiT aixsneba, rom am regionSi mosaxleobis 
saSualo asaki 15 wliT aRemateba qveynis saSualo asakis maCvenebels. 

3. შშმ ქალებისა და ბავშვების  
დემოგრაფიული მახასიათებლები 

saqarTveloSi monacemebi SezRudul Se-
saZleblobebze ori gziT grovdeba: 1. va-
Singtonis jgufis kiTxvaris gamoyenebiT 
(rac saerTaSoriso standarts warmoadgens) 
da 2. SezRuduli SesaZleblobis mqone pi-

ris mTavrobis mier miniWebuli oficialu-
ri statusis gamoyenebiT. es ori kategoria 
erTmaneTs faravs, magram zogierT adamians 
aqvs funqciuri unaris SezRudva da ar gaaC-
nia oficialuri statusi. xdeba piriqiTac, 
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Tumca ufro naklebi masStabiT. angariSis 
am nawilSi Tavdapirvelad mocemulia gamo-
yenebuli cvladebis ganmartebebi. Semdeg 
ganxilulia funqciuri unaris SezRudvasa 
da oficialur statusze arsebuli monace-
mebi, am or kategorias Soris gadafarvebis 
CaTvliT. aseve, warmodgenilia orive kate-
goriis pirebis ganawileba socialuri da 
demografiuli cvladebis mixedviT.

 
3.1. შეზღუდული შესაძლებლობის 
განმარტება 
SezRuduli SesaZleblobebisTvis angariS-
Si gamoyenebulia ori konkretuli cvladi: 
romelime funqciuri unaris SezRudva, ga-
zomili „funqcionirebis Sefasebis vaSing-
tonis jgufis mokle kiTxvariT“ (WG-SS) (an,  
kiTxvebis ufro sruli nakrebiT MICS-SI) da 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone piris 
oficialuri statusi, romlic ganisazR-
vreba imis mixedviT, iRebs Tu ara adamiani 
SezRuduli SesaZleblobis piris Semweobas 
socialuri momsaxurebis saagentodan. 
 
funqciuri unaris SezRudvis gasazomad 
WG-SS formatiT respondentebs ekiTxebian, 
aqvT Tu ara maT sxvadasxva donis sirTu-
le romelime Semdegi funqciis Sesrulebis 
dros: mxedvelobis, smenis, gadaadgilebis 
an dgomis, mexsierebis an koncentraciis, ko-
munikaciis, TviTmomsaxurebis. WG-SS Seqm-
nilia „SezRuduli SesaZleblobis statis-
tikis vaSingtonis jgufis“ mier. meTodis 
universalurobisa da simoklis wyalobiT 
is sakmaod kargad gamoiyeneba SezRuduli 
SesaZleblobis statusis mixedviT kvlevis 
monacemebis disagregaciisTvis. 
 
iTvleba, rom pirs, vinc eqvsi kiTxvidan erT-
ze mainc pasuxobs „ki, mniSvnelovani sirTu-
le“ an “saerTod ver vakeTeb“, aqvs funqciu-
ri unaris SezRudva. 
 
WG-SS-is mTavari SezRudva aris is, rom am 
kiTxvebiT ver xerxdeba fsiqo-socialuri 
da inteleqtualuri SezRuduli SesaZle-
blobebis gamovlena. aseve, SeiZleba ga-

morCes ganviTarebis an fsiqo-socialuri 
mniSvnelovani SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvebi. am sakiTxebisTvis SeiZleba 
funqcionirebis Sefasebis vaSingtonis jgu-
fis vrceli kiTxvaris (WG-ES) da „bavSvis 
funqcionirebis kiTxvebis nakrebis“ (Child 
Functioning Question Set) gamoyeneba. Tumca, 
ramdenadac angariSis avtorebisTvis aris 
cnobili, saqarTveloSi sazogadoebisTvis 
Riad xelmisawvdom kvlevebSi es kiTxvebi 
CarTuli ar yofila. 
 
angariSSi aseve ganxilulia SezRuduli Se-
saZleblobis oficialur statusze dafuZ-
nebuli monacemebi. oficialuri statusi 
gulisxmobs, rom adamians SSm piris statu-
si oficialurad aqvs miniWebuli specia-
luri Semowmebis Semdeg, romlis Catarebac 
SesaZlebelia qveynis masStabiT 70-mde am-
bulatoriul da stacionarul samedici-
no dawesebulebaSi. Semowmebis Sedegebze 
dayrdnobiT, pirs SeiZleba mieniWos rome-
lime Semdegi statusi: mkveTrad gamoxatu-
li SezRuduli SesaZleblobis (I jgufis), 
mniSvnelovnad gamoxatuli SezRuduli 
SesaZleblobis (II jgufis) an zomierad ga-
moxatuli SezRuduli SesaZleblobis (III 
jgufis). oficialur statusSi aseve Sedis 
SezRuduli SesaZleblobis sxvadasxva do-
neebi da calke kategoriad aris gamoyofili 
SSm bavSvebi. amJamad SezRuduli SesaZle-
blobis statusis mflobelTa Sesaxeb mona-
cemebi ar aris srulad gadatanili cifrul 
formatSi, rac imas niSnavs, rom ar arsebobs 
SSm piris statusis mqoneTa mudmivad cvale-
badi siis Semcveli erTiani eleqtronuli 
reestri. 
 
SSm piris statusebze monacemebi erTmaneTs 
zustad ar emTxveva, rogorc es ufro de-
talurad aris aRwerili qvemoT. miuxeda-
vad amisa, aqve unda aRiniSnos, rom SSm piris 
oficialuri statusis mqone bevri adamia-
ni ar acxadebs, rom aqvs funqciuri unaris 
SezRudvebi, da - piriqiT. am SesaZlo gansx-
vavebebis bevri mizezi arsebobs da Sesabami-
si sakiTxebi mimdinare Tavis Semdgom nawi-
lebSia ganxiluli. 
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mosaxleobis 2014 wlis aRweraSi gamo-
yenebuli iyo WG-SS Semdegi kiTxvebi:
 
CamonaTvalTagan, gaqvT Tu ara janmr-
TelobasTan dakavSirebuli sirTule, 
romelic xels giSliT yoveldRiur sa-
qmianobaSi?  

1)  mxedveloba  
2)  smena 
3)  gadaadgileba an dgoma  
4)  mexsiereba an koncentracia  
5)  komunikacia  
6)  TviTmomsaxureba

 
SesaZlo pasuxebi iyo: 

 
saerTod ar maqvs sirTule 
nawilobrivi sirTule 
mniSvnelovani sirTule 
saerTod ar SemiZlia

angariSSi warmodgenil monacemebs aqvs ro-
melime Semdegi cvladTagani: SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone piris oficialuri 
statusis cvladi (administraciuli mona-
cemebi, LFS da/an HIES); SezRuduli funqciu-
ri unarebis monacemebis cvladi (MICS); an 
orive cvladi (2014 wlis aRwera).

3.2. შეზღუდული ფუნქციური უნარების 
გავრცელება
 
2014 wlis aRweris monacemebi miuTiTebs, 
rom qveyanaSi SezRuduli funqciuri unare-
bis mqone 184 958 adamiani iyo (mosaxleobis 
5.0 procenti). am jgufSi Sedis nebismieri 
piri, vinc ganacxada, rom aqvs „mniSvnelo-
vani sirTule“, an „saerTod ver asrulebs“ 
mxedvelobis, smenis, gadaadgilebis an dgo-
mis, mexsierebis an koncentraciis, komuni-
kaciisa Tu TviTmomsaxurebis funqciebs. 
funqciuri unarebis SezRudvebis mqone 
bavSvebis raodenoba iyo 7 141 (bavSvebis 0.9 
procenti). 
 
absolutur raodenobebSi, iseve, rogorc 
mosaxleobis zomasTan SefardebiT, meti 
SSm qalia, vidre SSm kaci. jamSi, aRwe-
ris Tanaxmad, 76 019 kacs (mamrobiTi sqe-
sis mosaxleobis 4.3 procents) da 108 939 
qals (mdedrobiTi sqesis mosaxleobis 5.6 
procents) hqonda funqciuri unarebis 
SezRudvebi. zemoT mocemul ricxvebSi Se-
dis funqciuri unarebis SezRudvebis mqo-
ne 4 092 biWi da 3 049 gogo, rac niSnavs, rom 
SezRuduli SesaZleblobis gavrcelebis 
maCvenebeli biWebSi aris 0.94 procenti da 
gogoebSi - 0.78 procenti.
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დიაგრამა	3.1:	 
მოსახლეობა მინიმუმ ერთი ტიპის ფუნქციური უნარის 
შეზღუდვით („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ 
არ შემიძლია“), სქესის და ასაკის მიხედვით, 2014

დიაგრამა	3.2:	 
შეზღუდული ფუნქციური უნარების გავრცელება ასაკობ-
რივი ჯგუფების მიხედვით („მნიშვნელოვანი სირთულე“ 
ან „საერთოდ არ შემიძლია“) (პროცენტულად)

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

წყარო: მოსახლეობის 2014 აღწერის მონაცემები.
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faqti, rom SSm qalebis raodenoba aRemateba 
SSm kacebis raodenobas, gamomdinareobs iqi-
dan, rom zogadad, qalebi kacebze didxans co-
cxloben. diagrama 3.2 gvaCvenebs SezRuduli 
SesaZleblobebis gavrcelebas asakis mixedviT. 

aRweris monacemebis Tanaxmad, adamianis asakis 
matebasTan erTad izrdeba imis Sansic, rom mas 
eqneba SezRuduli SesaZlebloba. marTlac, 
rogorc aRweris monacemebidan Cans, saqarTve-
loSi SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 
naxevarze meti 70 wels gadacilebulia. 

კაცი
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დიაგრამა	3.3:	 
შეზღუდული შესაძლებლობების გავრცელების სიხშირე („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ 
შემიძლია“) და მოსახლეობის მედიანური ასაკი (წლები), რეგიონების მიხედვით 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

SezRuduli SesaZleblobis regionebis 
mixedviT gavrcelebis monacemebi amyarebs 
zemoT gamoTqmul azrs. aRweris Tanaxmad, 
regionebSi, sadac mosaxleobis medianuri 
asaki ufro maRalia, metia funqciuri una-
rebis SezRudvis mqoneTa wilic. SezRuduli 
SesaZleblobis yvelaze dabali sixSire da-
fiqsirda aWaraSi da qvemo qarTlSi (kacebSi 
3.2 procenti da qalebSi 4.1 procenti), anu iq, 

sadac mosaxleobis medianuri asaki yvelaze 
dabalia. amis sapirispirod, raWa-leCxumsa 
da qvemo svaneTSi, sadac mosaxleobis media-
nuri asaki daaxloebiT 15 wliT aRemateba 
qveynis saSualo maCvenebels, kacebis 9.8 pro-
cents da qalebis 14.1 procents hqonda mini-
mum erTi tipis funqciuri unaris SezRudva 
- es daaxloebiT 3-4-jer aRemateba aWarisa da 
qvemo qarTlis maCveneblebs.  

funqciuri unarebis SezRudva moicavs Semdeg 
eqvs kategorias: (1) mxedvelobas, (2) smenas, (3) 
gadaadgilebas an dgomas, (4) mexsierebas an 
koncentracias, (5) komunikacias da (6) TviT-
momsaxurebas. nebismieri piri, visac am eqvsi-
dan Tundac erTi funqciis Sesrulebisas aRe-
niSneba „mniSvnelovani sirTule“ an „saerTod 
ar SeuZlia“ misi Sesruleba, iTvleba SezRu-
duli funqciuri unaris mqoned. 
 
aRweris monacemebi gvaCvenebs, rom mxedve-
loba aris SezRuduli SesaZleblobis yve-
laze gavrcelebuli tipi da mosaxleobis 

2.9 procents aqvs am tipis funqciuri unaris 
SezRudva. yvelaze iSviaTad dafiqsirebuli 
SezRudva aris komunikaciis unaris sirTu-
le, romelic aReniSneba mosaxleobis mxo-
lod 0.6 procents. 
 
aRweris monacemebis mixedviT, qalebSi meti 
albaTobaa, hqondeT yvela tipis funqciuri 
unaris SezRudva, vidre kacebSi. magaliTad, 
kacebis 2.5 procents da qalebis 3.4 procents 
aqvs mxedvelobis sirTule. maSin, roca TviT-
momsaxurebis sirTule aRiniSneba kacebis 1 
procentSi, es maCvenebeli qalebSi 1.2 pro-
centis tolia. 
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წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

aRweris Tanaxmad, bavSvebSi, zogadad, SezRu-
duli SesaZleblobebis ufro dabali donee-
bi fiqsirdeba. funqciuri unarebis SezRud-
vis yvelaze gavrcelebuli forma aris mxed-
velobis sirTule da bavSvebis 1 procentSi 
aRricxulia mxedvelobis Tundac nawilo-
brivi sirTule. mniSvnelovania, rom sqesis 
mixedviT ufrosebSi dafiqsirebuli gansxva-
vebebi bavSvebs Soris ar aRiniSneba. gansxva-
veba umciresia da, monacemebis Tanaxmad, bi-
WebSi funqciuri unarebis SezRudvebis od-
nav meti albaTobaa, mxedvelobis gamokle-
biT, xolo gogoebSi odnav metia „Tundac 
nawilobriv sirTulis“ qonis albaToba. 

მრავლობითი შეზღუდული შესაძლებლობების 

გავრცელება
 
aRweris monacemebis Tanaxmad, SSm pire-
bis mcire umravlesobas (56 procents) aqvs 
erTi tipis SezRuduli SesaZlebloba, xolo 
SezRuduli SesaZleblobis mqone mosaxleo-
bis danarCen 44 procents mravlobiTi 
SezRuduli SesaZlebloba aqvs. maT Soris, 
ufro meti qalia, vidre kaci (qali - 46 pro-
centi, kaci - 42 procenti). SSm pirebs Soris, 
rogorc qalebSi, aseve kacebSi, yvelaze ga-
vrcelebuli forma aris mxedvelobis daq-
veiTeba.  

გოგო

ბიჭიკაცი

ორივე სქესი 

ქალი
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მონაცემთა მიმოხილვა

დიაგრამა	3.6:	 
შშმ პირების („ნაწილობრივი სირთულე“, „მნიშვნელოვანი სირთულე“, „საერთოდ არ შემიძლია“) 
პროცენტული განაწილება, სქესის და შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპის მიხედვით 

დიაგრამა	3.7:	 
შეზღუდული შესაძლებლობების რაოდენობა, სქესის და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (პროცენტულად)

მრავლობითი 
შეზღუდული 

შესაძლებლობა

75+

75+

45-64

45-64

18-24

18-24

65-67

65-67

25-44

25-44

<18

<18

მხოლოდ 
მხედველობა

მხოლოდ 
თვითმომსახუ- 

რება

მხოლოდ 
გადაადგილება 

ან დგომა

მხოლოდ 
კომუნიკაცია

მხოლოდ 
მეხსიერება, 

კონცენტრაცია

მხოლოდ 
სმენა

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.
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ქალი კაცი ორივე სქესი

rogorc gvaCvenebs diagrama 3.6, monacemebis 
dayofa asakis mixedviT ramdenime tipur  su-
raTs iZleva. 1) aRweris Tanaxmad, mravlobi-
Ti funqciuri unaris SezRudvis gavrceleba 
SedarebiT dabalia axalgazrda mosaxleoba-
Si. 2) mravlobiTi funqciuri unaris SezRud-
vis gavrceleba swrafad imatebs 25-44 da 45-

64 asakobrivi jgufebis Sedarebisas. magali-
Tad, 45-64 wlis asakobriv jgufSi ori funq-
ciuri unaris SezRudvis mqone kacebis wili 
TiTqmis gasammagebulia, xolo qalebis wili  
gaoTxmagebulze metia. 3) mkveTri mateba gr-
Zeldeba ufro maRal asakobriv jgufebSi da 
sqesis mixedviT gansxvaveba TiTqmis ar aris. 

5 61 2 3 4
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შეზღუდულობის დონეები 

funqciuri unaris SezRudvisa da SezRuduli 
SesaZleblobis oficialuri klasifikaciis 
sistemisTvis arsebobs daqveiTebis ori gansx-
vavebuli done. funqciuri unaris SezRudvis-
Tvis Semdegi oTxi jgufi arsebobs: 

 

ჯგუფი 1: pirma SezRudul SesaZleblo-
bebTan dakavSirebuli eqvsi SekiTxvidan 
minimum erTze aRniSna „saerTod ar Semi-
Zlia“. 
 

ჯგუფი 2: pirma SezRudul SesaZleblo-
bebTan dakavSirebuli eqvsi SekiTxvidan 
minimum erTze aRniSna „mniSvnelovani 
sirTule“, magram pasuxi „saerTod ar Se-
miZlia“ ar dafiqsirebula. 
 

ჯგუფი 3: pirma SezRudul SesaZleblobeb-
Tan dakavSirebuli eqvsi SekiTxvidan mi-
nimum orze aRniSna „nawilobrivi sirTu-
le“, magram pasuxi „saerTod ar SemiZlia“ 
an „mniSvnelovani sirTule“ ar dafiqsi-
rebula.

ჯგუფი 4: pirma SezRudul SesaZleblo-
bebTan dakavSirebuli eqvsi SekiTxvidan 
mxolod erTze aRniSna „nawilobrivi 
sirTule“, magram pasuxi „saerTod ar Se-
miZlia“ an „mniSvnelovani sirTule“ ar 
dafiqsirebula. 

 
aRweris Tanaxmad, jgufi 1 aseve yvelaze mci-
re zomisaa. mas mohyveba jgufi 2 da jgufi 
3. SSm pirebis yvelaze didi raodenoba aris 
jgufSi 4. mTlianobaSi, kacebis raodenoba 
mcired aRemateba qalebis raodenobas jgu-
fSi 1 (kaci - 5.2 procenti, qali - 4.1 procen-
ti) da jgufSi 4 (kaci - 48.2 procenti, qali 
- 46.3 procenti). qali kacze metia jgufSi 3 
(qali - 26.8 procenti, kaci - 24.1 procenti), 
xolo jgufSi 2 kacebis da qalebis Tanafar-
doba daaxloebiT erTnairia. SSm biWebisa 
da gogoebis mTeli raodenobidan yvelaze 
didi wili pirveli jgufis donis Sesabamisi 
SezRuduli SesaZleblobis mqonea. aseve, 65+ 
asakis pirebSi SedarebiT ufro mZime formis 
SezRuduli SesaZleblobebi aRiniSneba, vi-
dre axalgazrda zrdasrul pirebSi. 

ჯგუფი 1

ჯგუფი 3

ჯგუფი 2

ჯგუფი 4

11.6

7.3

28.7

52.4

9.3

5.8

24.2

60.8

6.2

34.4

26.5

32.9

46.3

5.5

35.5

28.4

30.6

23.7

9.2

28.9

38.2

48.2

21.7

9.5

29.5

39.3

3.2

23.5

17.8

55.5

1.6

24.9

16.7

56.8

5.2

24.1

22.5

4.1

26.8

22.7

4.2

15.3

19.3

61.3

2.5

15.5

16.3

65.7

დიაგრამა	3.8:	 
იმ პირთა წილი, ვინც მიუთითა შეზღუდული შესაძლებლობის რაიმე ტიპზე, სქესის, ასაკობრივი ჯგუფებისა 
და შეზღუდულობის დონის მიხედვით (პროცენტულად)

სულ5-17 18-59 60-64 65+0-4

წყარო: მოსახლეობის 2014 აღწერის მონაცემები.
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მონაცემთა მიმოხილვა

დიაგრამა	3.9:	 
შეზღუდული შესაძლებლობების ოფიციალური გავრცელება, ასაკისა და სქესის მიხედვით (პროცენტულად) 

წყარო: მოსახლეობის 2014 აღწერის მონაცემები.

85+

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64
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45-49

40-44
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13.7

1.6
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5.3

4.9

11.0

2.1

8.7

2.9

10.6

1.5

0.8

2.1

8.3

7.5

3.8

6.2

5.4

12.3

2.3

1.7

3.3

6.8

13.2

2.9

5.9

4.5

11.1

1.9

1.0

კაცი

ქალი

3.3. ოფიციალურად  დადასტურებული 
შეზღუდული შესაძლებლობების 
გავრცელება
 
aRweris mixedviT, mTlianobaSi, daaxloe-
biT 100 113 individs (mosaxleobis 2.7 pro-
cents) hqonda SSm piris oficialuri sta-
tusi. maT Soris iyo 52 170 kaci (mamrobiTi 
sqesis mosaxleobis 2.9 procenti) da 47 943 

qali (mdedrobiTi sqesis mosaxleobis 2.5 
procenti). am raodenobebSi Sedis daaxloe-
biT 3 101 biWi (biWebis 0.71 procenti) da 2 
071 gogo (gogoebis 0.53 procenti). 2014 
wlis aRweris dros, 70 wels gadacilebu-
li qalebis daaxloebiT Svidma procentma 
da kacebis daaxloebiT eqvsma procentma 
ganacxada, rom aqvs SSm piris oficialuri 
statusi. 
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დიაგრამა	3.10:	 
შშმ პირის ოფიციალური სტატუსი, სქესისა და რეგიონების მიხედვით (მოსახლეობის პროცენტი)

Source: 2014 Population Census dataset.

aRweris monacemebis Tanaxmad, regionuli 
ganawileba daaxloebiT emTxveva funqciuri 
unarebis SezRudvebze warmodgenil monace-
mebs da mas asaxavs diagrama 3.3. SezRuduli 

SesaZleblobebis SedarebiT maRali maCve-
neblebi dafiqsirebulia raWa-leCxumsa da 
qvemo svaneTSi, xolo yvelaze dabali - qvemo 
qarTlSi.  

ქალი კაცი

msgavsia jgufebSi 1 da 3, xolo jgufSi 2 
meti qali unda iyos, vidre kaci. aRweris 
Tanaxmad, iseve, rogorc wina monacemebSi, 
mosalodnelia, rom SSm piris oficialu-
ri statusi biWebs ufro hqondeT, vidre 
gogoebs. 

diagrama 3.11. warmogvidgens aRweris mo-
nacemebs SezRuduli SesaZleblobis sta-
tusis Sesaxeb, oficialuri statusis mqo-
neTa sxvadasxva jgufis, sqesis da asakis 
WrilebSi. monacemebis Tanaxmad, qalebi-
sa da kacebis Tanafardoba, savaraudod, 

სულ
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მონაცემთა მიმოხილვა

დიაგრამა	3.11:	 
სხვადასხვა ჯგუფის შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე მოსახლეობა, ასაკისა და სქესის მიხედვით 
(პროცენტულად)

წყარო: მოსახლეობის 2014 აღწერის მონაცემები.

ჯგუფი I ჯგუფი II ჯგუფი III შშმ ბავშვები 
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დიაგრამა	3.12:	 
შეზღუდული შესაძლებლობის გავრცელების ოფიციალური სიხშირე, სქესისა და რეგიონის მიხედვით 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

ჯგუფი I ჯგუფი II ჯგუფი III შშმ ბავშვები 

regionul ganawilebas. Tumca, oficialu-
ri monacemebis mixedviT, yvela regionSi da 
SezRuduli SesaZleblobis yvela jgufSi 
SezRuduli SesaZleblobis sixSire kacebSi 
ufro maRalia, vidre qalebSi. 

diagrama 3.12. gvaCvenebs aRweris monace-
mebs regionul da sqesis WrilebSi. SSm piris 
oficialuri statusis mqone mosaxleobis 
saerTo regionuli ganawileba emTxveva fun-
qciuri unarebis SezRudvebis mqone pirebis 
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zemoT xsenebuli sakiTxebis garda, aRweris 
monacemebis Sedareba socialuri paketis 
mimRebTa Sesaxeb socialuri momsaxurebis 
saagentos monacemebTan gvafiqrebinebs, rom 
aRweraSi SSm piris daaxloebiT 25 000-iT 
naklebi raodenobaa dafiqsirebuli. zoga-
dad, axalgazrdebs Soris, SSm piris statusis 
mqoneTa sinamdvileSi arsebul raodenobaze 

64.2 16.5 19.2

49.8 23.4 26.9

დიაგრამა	3.13:	 
ფუნქციური უნარების შეზღუდვისა და შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონეთა განაწილება, სქესის 
მიხედვით (პროცენტულად)

57.9 19.5 22.6

ფუნქციური არა ოფიციალური ოფიციალური და ფუნქციური ოფიციალური არა ფუნქციური

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

naklebma axalgazrdam ganacxada, rom gaaCn-
da oficialuri statusi. amis sapirispirod, 
60 welze ufrosi asakis imaze metma respon-
dentma ganacxada SSm piris oficialuri sta-
tusis qonis Sesaxeb, vidre realurad arse-
buli monacemebi aCvenebda. gansxvaveba gan-
sakuTrebiT didi iyo 60 welze ufrosi asakis 
qalebSi. 

3.4. განსხვავებები მონაცემთა წყაროებსა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების სახეობებს 
შორის 
 
angariSis am nawilSi naCvenebi monacemebis 
Sedarebisas naTlad Cans, rom mniSvnelovnad 
naklebia im adamianTa raodenoba, vinc acxa-
debs, rom aqvs SSm piris oficialuri statusi, 
vidre maTi raodenoba, vinc ambobs, rom aqvs 
funqciuri unaris SezRudva. metic, maSin, ro-
desac kacebTan SedarebiT met qals aqvs fun-
qciuri unaris SezRudva, meti kaci acxadebs, 
rom aqvs SSm piris oficialuri statusi. amas 
garda, monacemebi gvaCvenebs, rom asakovan 
adamianebs savaraudod ufro iSviaTad aqvT 
SSm piris statusi, vidre es mosalodneli iq-
neboda am kategoriaSi funqciuri unarebis 
SezRudvis gavrcelebis ufro maRali sixSi-
ridan gamomdinare. angariSis am nawilSi Tav-
dapirvelad aRwerilia dafiqsirebuli Seu-
sabamobebi da Semdeg mocemulia am sxvaobebis 
gamomwvevi SesaZlo mizezebi. 
 
mTlianobaSi, aRweris dros 232 592 adamianma 
aRniSna, rom aqvs funqciuri unaris SezRud-
va da/an SSm piris oficialuri statusi. maT 

Soris iyo 101 364 kaci da 131 228 qali. SezRu-
duli SesaZleblobis mqone yvela pirs Soris 
yvelaze didia jgufi, visac aqvs funqciuri 
unaris SezRudvis statusi, magram ar aqvs SSm 
piris oficialuri statusi (57.9 procents). 
daaxloebiT msgavsi iyo maTi wilebi, visac 
aqvs oficialuri statusi, magram ar aqvs 
funqciuri unaris SezRudvis statusi (22.6 
procents) da aqvs orive - rogorc funqciu-
ri unaris SezRudvis, aseve oficialuri sta-
tusebi (19.5 procents). 
 
qalebSi kacebze mniSvnelovnad metad aris 
mosalodneli, rom hqondeT funqciuri una-
ris SezRudva, magram ar hqondeT SSm piris 
oficialuri statusi. aRweris Tanaxmad, 
qalebis 64.2 procents hqonda funqciuri 
unaris SezRudva da ar hqonda SSm piris ofi-
cialuri statusi. igive mdgomareoba iyo SSm 
kacebis 49.8 procentSi. amisgan gansxvavebiT, 
kacebi dominireben danarCen or jgufSi: 
1) rodesac aris orive - funqciuri unaris 
SezRudvac da oficialuri statusic da 2) 
rodesac aris SSm piris oficialuri statu-
si, magram ar aris dafiqsirebuli funqciuri 
unaris SezRudva. 
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qvemoT mocemuli venis diagrama gamogvadgeba SezRuduli SesaZleblobis oficialur status-
sa (DC) da funqciuri unarebis SezRudvas (WG) Soris arsebuli mimarTebis sailustraciod. 

cxrili 3.1. warmogvidgens am or jgufs Soris gadafarvas (procentuli ganawileba ix. zemoT). 

DCWG

ცხრილი	3.1:	 
ფუნქციური და ოფიციალური შეზღუდული შესაძლებლობების გადაფარვა 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.
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დიაგრამა	3.14:	 შეუსაბამობები მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის დროს იდენტიფიცირებული შშმ პირის 
ოფიციალური სტატუსის მქონეთა რაოდენობასა და 2014 წლის ბოლოს სოციალური სააგენტოს სოციალური 
პაკეტის მიმღებთა რაოდენობას შორის, სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით

წყარო: მოსახლეობის 2014 აღწერის მონაცემები, სოციალური მომსახურები სააგენტო. 
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rogorc montisa da gudmanis naSromSi Cans, 
(2021), SezRuduli SesaZleblobebis WG-SS 
kiTxvariT dadgenili gavrcelebisa da SSm 
piris oficialuri statusis mqoneTa sixSi-
reebi SeiZleba, ramdenime mizezis gamo ar em-
Txveodes erTmaneTs.1 Cvens konkretul Sem-
TxvevaSi, SesaZlebelia mravali axsnis povna, 
Tu ratom ar xdeba es gadafarva. maT Sorisaa 
Semdegi mizezebi: 

 
adamianebs SeiZleba, hqondeT SSm piris 
oficialuri statusi, magram WG kiTxve-
biT ver moxdes maTi funqciuri unarebis 
SezRudvis identificireba WG SS kiTx-
varSi gamotovebuli romelime mdgoma-
reobis gamo, magaliTad - fsiqologiuri 
mdgomareoba, qronikuli daavadebebi, an 
nakluli simaRle. 
 
konkretuli funqciuri unarebis SezRu- 
dvebisTvis SSm statusis miniWebisas pro-
gramaSi, SesaZloa, gamoyenebuli iyos Se-
fasebis ufro dabali zRvari, vidre aris 
Sefaseba - „mniSvnelovani sirTule“. 
 
SesaZloa, arsebuli mravlobiTi SezRud-
vis gamo, adamianebi akmayofilebdnen SSm 
piris oficialuri statusis miRebisTvis 
saWiro kriteriumebs, magram es SezRud-
vebi Sefasebuli iyos mxolod rogorc 
„nawilobrivi sirTule“.
 
monacemebSi, SesaZloa, iyos mcdari pasuxebi. 
 
SSm piris oficialuri statusis miniWeba 
asocirdeba socialuri paketis miRebas-
Tan, romelic ver gaicema asakobrivi pen-
siis paralelurad. vinaidan asakobrivi 
pensiis Tanxa aRemateba socialuri dax-
marebis nebismier pakets, sapensio asakis 
kacebsa da qalebSi 2  mcirea motivacia SSm 
piris oficialuri statusis miRebaze da-
saregistrireblad. 
 
umetes SemTxvevaSi, SSm piris statusis 
miniWebisTvis saWiroa perioduli Semow-
meba (mag., yovelwliuri, an xuT weliwadSi 
erTxel). Sesabamisad, adamianma SeiZleba, 
miuTiTos SSm piris oficialuri statu-
sis qona maSin, rodesac am statuss vada 
ukve gasuli aqvs (gansakuTrebiT, Tu es 
piri gamokiTxvamde cota xniT adre gaxda 

asakobrivi pensioneri). 
 
amJamad, SSm pirebis registracia (da re-
gistraciis perioduli ganaxleba) kvlav 
qaRaldze xdeba. monacemTa Segrovebi-
sa da Senaxvis erTiani eleqtronuli ba-
zis Seqmnis procesi cota xnis win daiwyo 
„samedicino da farmacevtuli saqmiano-
bis regulirebis saxelmwifo saagentos“ 
mier da is sapilote fazaSia. jerjerobiT 
ar aris SesaZlebeli SSm piris statusis 
mqone adamianebis yovlismomcveli da ga-
naxlebuli siis Sedgena, gansakuTrebiT ki 
maTze, vinc SSm piris mudmivi statusi 2007 
wlamde miiRo. 
 
SSm pirebis yovlismomcveli reestris 
ararsebobis gamo, socialuri momsaxu-
rebis saagentos monacemebi, sadac Sedis 
SezRuduli SesaZleblobis mqone piris 
socialuri paketis mimRebTa yvelaze 
didi sia, ar Seicavs informacias im pirTa 
Sesaxeb, visac aqvT SSm piris oficialuri 
statusi da ar gaukeTebia gancxadeba so-
cialuri Semweobis miRebaze. 
 
sakiTxis sensitiuroba da socialuri 
stigma xels uSlis adamianebs, ganacxadon 
maTi oficialuri statusis Sesaxeb piris-
pir gamokiTxviT Catarebul kvlevebSi.  
 
SSm piris oficialuri statusis mqone 
adamianebi, vinc sazRvargareT cxovroben, 
SeiZleba iyvnen kvlevebsa da administra-
ciul monacemebSi raodenobebis acdenis 
kidev erTi mizezi. 
 
adamianebma ar icodnen, rom SesaZlebelia 
SSm piris oficialuri statusis misaRe-
bad daregistrireba, an ver SeZles amis 
gakeTeba. 
 
adamianebs ar surT oficialuri proce-
durebis gavla, vinaidan isini sakuTar 
Tavs ar miiCneven SezRudvis mqone pirad, 
SeSfoTebuli arian stigmis gamo, an aqvT 
rame sxva mizezi. 
 
funqciuri SezRudvis miuxedavad, ada-
mianebma ver daakmayofiles SSm piris ofi-
cialuri statusis misaRebad saWiro mo-
Txovnebi.  
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4. განათლება 

mdgradi ganviTarebis miznebis me-4 jgufis 
(SDG 4) mizani aris inkluziuri da Tanaswori 
xarisxiani ganaTlebis uzrunvelyofa da  uwy-
veti swavlis SesaZleblobis Seqna yvelasTvis 
(xarisxiani ganaTleba). SSm pirebi erT-erTi 
im jgufTagania, vinc, mosalodnelia, ar iyos 

CarTuli ganaTlebis miRebis procesSi. aRwe-
ris da MICS-is monacemebi, iseve, rogorc admi-
nistraciuli wyaroebi, miuTiTebs, rom mosa-
lodnelia, SSm pirebma ufro naklebad miiRon 
ganaTleba, vidre qveynis mTeli mosaxleobis 
warmomadgenlebma. 

ძირითადი მიგნებები
 
aRweris Tanaxmad, SSm pirebs Soris sqesis mixedviT paritetis indeqsebi TiTqmis 
erTnairia ganaTlebis yvela doneze, garda umaRlesi ganaTlebisa, sadac qalebis 
raodenoba aRemateba kacebisas (umaRlesi ganaTlebis donis dasrulebis maCvenebe-
li aris 16.4 procenti qalebSi da 13.3 procenti kacebSi).     
 
aRweris monacemebi gvaCvenebs, rom funqciuri unaris SezRudvis mqone pirebis mier 
ganaTlebis nebismieri dasrulebuli donis miRweva mniSvnelovnad Camouvardeba 
qveynis mTeli mosaxlebis imave maCvenebels - 15.5 procentuli erTeulidan 30.9 pro-
centul erTeulamde. 
 
aRweris Tanaxmad, naklebad mosalodnelia, rom 25 wels gadacilebulma SSm pirebma 
daasrulon umaRlesi ganaTleba. am kategoriaSi Semaval rogorc kacTa, aseve qal-
Ta 40 procentze metis SemTxvevaSi ganaTlebis yvelaze maRali dasrulebuli done 
aris saSualo ganaTleba. 
 
maSin, rodesac mTel mosaxleobaSi wera-kiTxvis codna 14-24 wlis asakobriv jgufSi 
100 procents uaxlovdeba, aRweris monacemebi gvaCvenebs, rom wera-kiTxvis codnis 
maCvenebeli SSm kacebSi aris 86.2 procenti, xolo qalebSi - 87.0 procenti. 
 
EMIS-is monacemebis mixedviT, 2020 wels, zogadi ganaTlebis sistemaSi 10 030 moswa-
vle iyo specialuri saganmanaTleblo saWiroebebis mqone. maT Soris, daaxloebiT 6 
550 iyo biWi, xolo 4 450 - gogo. 
 
bolo xuTi wlis ganmavlobaSi, profesiul saswavleblebSi specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebebis mqone moswavleTa raodenoba iyo saSualod mxolod 200 moswa-
vle, EMIS-is monacemebis Tanaxmad. 
 
zogadi ganaTlebis doneze, specialuri saganmanaTleblo saWiroebebis mqone yove-
li sami moswavlidan ors hqonda swavlis darRvevebi, xolo specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebebis mqone yoveli cxra moswavlidan erTs hqonda fizikuri SezRud-
va, EMIS-is monacemebis Tanaxmad. 
 
EMIS-is monacemebiT, 2020/2021 wlebSi SSm piris oficialuri statusi orjer met 
biWs (817) hqonda, vidre gogos (434), ramac, SesaZloa, gvafiqrebinos, rom SSm piris 
oficialuri statusis aRnusxvisas xdeba am statusis arasrulad gacxadeba sqesis 
mixedviT. 
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4.1. განათლების ცვლადები 
mTavari cvladi, romelzec am TavSi midis 
msjeloba, aris ganaTlebis safexuris (do-
nis) dasruleba. is ramdenime gziT izomeba, 
Tumca, am angariSSi mocemuli indikatori 
daangariSebulia SDG 4.1.2-is mixedviT. Sesabami-
sad, ganaTlebis garkveuli safexuris dasru-
lebis maCvenebeli aris „procentuli maCve-
nebeli bavSvebis an axalgazrdebis im kohor-
tidan, romlebic 3-5 wliT aRematebian ganaT-
lebis TiToeuli donis Sesabamisi bolo kla-
sis asaks da romlebmac daasrules es klasi“. 

magaliTad, vinaidan saqarTveloSi dawyebiT 
skolaSi Sesvlis oficialuri asaki aris 6 
weli da dawyebiTi ganaTleba eqvsi klasisgan 
Sedgeba, dawyebiTi ganaTlebis bolo klasSi 
bavSvi unda iyos 11 wlis. Sesabamisad, ganaT-
lebis am safexuris dasrulebis maCveneblis 
gamoTvlaSi CarTuli unda iyvnen 14-16 wlis 
asakis bavSvebic (11+3-dan 11+5-mde asaki). mo-
nacemebi am indikatorze mogrovda 2014 wlis 
aRweraSi. qvemoT mocemuli cxrili 4.1 gvaC-
venebs, rogor aris gamoTvlili ganaTlebis 
safexuris dasrulebis maCvenebeli. 

ცხრილი	4.1:	 
განათლების საფეხურის დასრულების მაჩვენებელი 

განათლების საფეხურის ბოლო 
კლასის დაწყების ასაკი განათლების საფეხური (დონე) რეფერენტული 

ასაკობრივი ჯგუფი
11 წლის

14 წლის

17 წლის

21 წლის

14–16 წლის

17–19 წლის

20–22 წლის

24–26 წლის

დაწყებითი განათლება

საბაზისო ზოგადი განათლება

სრული ზოგადი განათლება

უმაღლესი განათლება

skolaSi daswrebis maCvenebeli gamoiTvleba 
Semdegnairad: konkretul asakobriv jguf-
Si (6-11 weli dawyebiTi skolis da 12-17 weli 
saSualo skolisTvis) im bavSvebis procentu-
li wili, romlebic dadian asakis Sesabamisi 
an ufro maRali safexuris skolaSi. am indi-
katoris gamoTvla xdeba MICS-is monacemebis 
saSualebiT.
 
axalgazrdebs Soris wera-kiTxvis maCvene-
beli aris 15-24 wlis axalgazrdebSi kiTxvis 
mcodneTa procentuli wili da daTvlilia 
mosaxleobis 2014 wlis aRweris monacemebis 
gamoyenebiT. 
 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro 
agrovebs monacemebs specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebebis mqone axalgazrdebze. 
statusi mieniWeba profesionali multi-dis-
ciplinuri gundis mier moswavlis gamokvle-
vis Semdeg. statusi moicavs SezRuduli Se-
saZleblobebis mqone bavSvebs, magram aseve 
aqvs ufro farTo ganmartebac. kerZod, sxva 
jgufebis warmomadgenlebTan erTad, aq Se-
dian qceviTi da swavlis sirTuleebis mqone 
moswavleebi, quCaSi macxovrebeli bavSvebi 

da bavSvebi, romlebic ar dadiodnen skola-
Si da axla ubrundebian saganmanaTleblo 
process. mniSvnelovania imis gaTvaliswine-
ba, rom am indikators gaaCnia SezRuduli Se-
saZleblobebis indikatorTan asocirebuli 
mTeli rigi sirTuleebi, rogorc es mokled 
aris aRwerili zemoT da ganxilulia ufro 
detalurad angariSis momdevno nawilSi. 
 
skolidan ganTesva aris axalgazrdebis mier 
skolis vadaze adre mitovebis  maCvenebeli. 
am TavSi naCvenebia specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebebis mqone moswavleebis sko-
lidan ganTesvis monacemebi. 
 
4.2. განათლების დასრულება 
diagrama 4.1 warmogvidgens ganaTlebis sx-
vadasxva safexuris dasrulebis maCvene-
blebs sqesis mixedviT. monacemebi aRebulia 
mosaxleobis aRweridan da miuTiTebs, rom 
qveynis mTel mosaxleobasTan SedarebiT, SSm 
pirebis mier ganaTlebis yoveli safexuris 
dasruleba mniSvnelovnad naklebad savarau-
doa. mosaxleobis orive jgufSi, rogorc 
mTel mosaxleobaSi, aseve SSm pirebSi, erT-
nairi tendenciaa - ganaTlebis donis mate-
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დიაგრამა	4.1:	 
განსხვავებები განათლების დონის დასრულების მაჩვენებლებში (პროცენტულ ერთეულებში) 
შეზღუდული ფუნქციური უნარების არმქონე და მქონე პირთა შორის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ 

სრული ზოგადი 
განათლება

უმაღლესი განათლებადაწყებითი განათლება საბაზისო ზოგადი 
განათლება

17.2
20

26.3

17.215.5

20.6

30.9

23.7

კაციქალი

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

zogadad, aRweris monacemebis mixedviT, ga-
naTlebis dawyebiTi safexurisa da sabaziso 
zogadi ganaTlebis safexuris dasrulebis 
maCveneblebSi qalebsa da mamakacebs Soris 
Tanafardoba erTnairia, miuxedavad imisa, 
aqvs Tu ara pirs SezRuduli SesaZlebloba. 
Tumca, sruli zogadi ganaTlebis doneze, 
naklebad savaraudoa, rom SSm qalebma daas-
rulon ganaTleba. amis sapirispirod, umaR-
lesi ganaTlebis doneze, metad savaraudoa, 

rom ganaTlebis es safexuri ufro SSm qaleb-
ma daasrulon, vidre SSm kacebma. qvemoT mo-
cemuli  cxrili 4.2 warmogvidgens am suraTs 
paritetis indeqsis saxiT, rac gulisxmobs 
qalebis mier ganaTlebis dasrulebis maCve-
neblis Sefardebas kacebis maCvenebelTan. 
mdgomareoba mTeli mosaxleobis suraTis 
analogiuria -umaRlesi ganaTlebis dasru-
leba mniSvnelovnad ufro mosalodnelia 
qalebis mier.1

basTan erTad iklebs maTi wili, vinc asru-
lebs mocemul safexurs. Tumca, ganaTlebis 
yovel momdevno safexurze, misi dasrulebis 
maCvenebeli mniSvnelovnad ufro swrafad 

ecema SSm pirebis jgufSi, vidre zogad mo-
saxleobaSi. diagrama 4.1 warmogvidgens ga-
naTlebis yovel doneze SSm da araSSm pirebs 
Soris gansxvavebebs sqesis 

ან „საერთოდ არ შემიძლია“), განათლების დონისა და სქესის მიხედვით (მდგრადი განვითარების მიზანი 4.1.2.)

სრული ზოგადი 
განათლება

სრული ზოგადი 
განათლება

უმაღლესი განათლება

უმაღლესი განათლება

დაწყებითი განათლება 
(MSGI 28)

დაწყებითი განათლება 
(MSGI 28)

საბაზისო ზოგადი 
განათლება (MSGI 29)

საბაზისო ზოგადი 
განათლება (MSGI 29)

82.0

99.2

102.2

100.0

99.5

100.2

92.7

100.0

123.5

131.7

77.3

97.3

60.3

86.6

13.3

30.5

83.8

99.3

76.9

97.5

55.8

86.7

16.4

40.1

შშმ პირები

მთელი მოსახლეობა

კაცი პარიტეტის ინდექსი (ქალი/კაცი)ქალი

დიაგრამა		4.2:	 
განათლების დონის დასრულების მაჩვენებელი (პროცენტულად) და პარიტეტის ინდექსი, განათლების დონის, 
ფუნქციური უნარის შეზღუდვის სტატუსისა („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) და 
სქესის (MSGI 28 და 29) მიხედვით

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.
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შშმ პირები მთელი მოსახლეობა

კაცი

ქალი

დიაგრამა	4.3:	 
წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობის მიერ განათლების დასრულების მაჩვენებლები, სქესისა და ფუნქციური 
უნარების შეზღუდვების სტატუსის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით 
(პროცენტულად) 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

aRweris monacemebis mixedviT, ganaTlebis 
dasrulebis maCveneblebi 25 welze meti asa-
kis mosaxleobisTvis, anu, im asakSi, rodesac 
umravlesobas dasrulebuli aqvs ganaTlebis 
miReba, aseve miuTiTebs gansxvavebebze SSm 
da araSSm pirebs Soris. SSm pirebi mniSvne-
lovnad naklebi albaTobiT asrulebdnen 
umaRles ganaTlebas, vidre mTeli mosaxleo-
bis warmomadgenlebi, Tumca SedarebiT ma-

Ralia ganaTlebis sabaziso da umaRlesze 
naklebi donis safexurebis dasrulebis maC-
veneblebi. 
 
zemoT moyvanili monacemebis sapirispirod, 
es bolo monacemebi imaze migviTiTebs, rom 
SSm kacebs da qalebs umaRlesi ganaTlebis 
dasrulebis daaxloebiT erTnairi albaTo-
ba aqvT.

უმაღლესი განათლება

პროფესიული განათლება

სრული საშუალო განათლება

საბაზისო განათლება

დაწყებითი განათლება

არ აქვს დაწყებითი განათლება, 
მაგრამ შეუძლია წერა-კითხვა 

წერა-კითხვის უცოდინარი

18.5 33.3

20.6 22.1

40.2 35.9

9.3 5.1

7.0 2.3

2.1 0.7

2.2 0.5

19.2 31.3

19.2 19.4

41.1 41.5

9.3 5.2

5.9 1.7

1.6 0.4

2.5 0.3

25+ ასაკის პირების 
რაოდენობა 

104,456

69,558
25+ ასაკის პირების 

რაოდენობა
1,375,072
1,155,256

2018 wlis MICS-is monacemebze dayrdnobiT 
SegviZlia vivaraudoT, rom skolaSi daswre-
bis maCvenebeli funqciuri SezRudvebis 
mqone bavSvebis SemTxvevaSi ufro dabalia. 
dawyebiT skolaSi daswrebis maCvenebeli 
TiTqmis erTnairia rogorc funqciuri una-
rebis SezRudvis mqoneTaTvis, aseve maT-
Tvis, visac amgvari SezRudva ar aqvs. Tumca, 
gansxvaveba iwyeba sabaziso zogadi skolis 
doneze, sadac SSm biWebi naklebi albaTobiT 
dadian skolaSi, vidre SSm gogoebi, an - bi-

Webi da gogoebi SezRuduli SesaZleblobis 
gareSe. sruli zogadi ganaTlebis doneze, 
skolaSi daswrebis maCveneblebi ecema ro-
gorc SSm biWebis, aseve SSm gogoebisTvis, 
Tumca, daswrebis yvelaze dabali maCvene-
beli savaraudod SSm biWebSi aris. maSin, 
rodesac ganaTlebis am safexurze skolaSi 
daswrebis maCvenebeli SSm gogoebSi ufro 
dabalia, vidre araSSm gogoebSi, maTi sko-
laSi daswrebis albaToba iseTivea, rogorc 
araSSm biWebis SemTxvevaSi. 



42შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები და ბავშვები საქართველოში:
მონაცემთა მიმოხილვა

დიაგრამა		4.4:	 
დაწყებით და საშუალო სკოლაში დასწრების წმინდა მაჩვენებელი  (დაზუსტებული) და შესაბამისი პარიტეტის 
ინდექსები, სქესისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის („ მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ 
შემიძლია“) მიხედვით 

დაწყებით საფეხურზე  
დასწრების მაჩვენებელი 

წყარო: 2018 წლის MICS-ის მონაცემები.

iseve, rogorc ganaTlebis maCveneblebis Sem-
TxvevaSi, axalgazrdebs Soris wera-kiTxvis 
codna (15–24 wlis mosaxleobaSi) SSm pire-
bisTvis mniSvnelovnad Camouvardeba araSSm 
pirebis maCvenebels. aRweris Sedegebis Ta-
naxmad, 15-24 wlis qalebsa da kacebSi wera-ki-
Txvis codnis maCvenebeli qveynis masStabiT 
99.7 procenti iyo, xolo funqciuri unare-
bis SezRudvebis mqone kacebsa da qalebSi 
igive maCvenebeli udrida 86.2 procents da 
87.0 procents, Sesabamisad. 
 
4.3. სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროებების მქონე მოსწავლეები   
ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
EMIS-s gaaCnia damatebiTi monacemebi spe-
cialuri saganmanaTleblo saWiroebebis 
mqone bavSvebze. ganmartebis mixedviT, es 
arian bavSvebi, romlebsac, TanatolebTan 
SedarebiT, aqvT swavlis sirTuleebi. bavS-
vis Sefasebas am statusis misaRebad iTxoven 
mSoblebi an meurveebi. SefasebaSi CarTu-
lia multi-disciplinuri gundi, romelSic 
Sedis fsiqologi, okupaciuri Terapevti 
da specialuri ganaTlebis maswavlebeli. 
specialuri saganmanaTleblo saWiroebis 
mqone piris statusi SSm piris oficialur 
statusze ufro farToa.  zogadi ganaTle-
bis Sesaxeb kanonis gansazRvrebis mixedviT, 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebebis 
mqone moswavleebi arian „pirebi, romlebsac 
TanatolebTan SedarebiT aqvT swavlasTan 
dakavSirebuli sirTuleebi, da saWiroeben 
erovnuli saswavlo gegmis modifikacias da/
an saganmanaTleblo garemos adaptirebas da/
an individualuri saswavlo gegmis momzade-
bas da gamoyenebas.“2  

 
EMIS-is monacemebis Tanaxmad, mTlianobaSi, 
2020/2021 akademiur wels, zogadi ganaTle-
bis sistemaSi iyo specialuri saganmanaTle-
blo saWiroebis mqone 10 300 moswavle, rac 
zogadi ganaTlebis sistemis yvela moswavlis 
1.7 procents Seadgens. specialuri sagan-
manaTleblo saWiroebis mqone mxolod 224 
moswavle swavlobda kerZo saganmanaTleblo 
dawesebulebebSi. 
 
2020/2021 wels, specialuri saganmanaTle-
blo saWiroebis mqone orjer meti biWi iyo, 
vidre gogo, da es Tanafardoba wlebis gan-
mavlobaSi SedarebiT stabiluri iyo, EMIS-is 
monacemebis Tanaxmad. specialuri saganma-
naTleblo saWiroebis mqone yvela moswavlis 
daaxloebiT erTi mesamedi aRiricxa Tbilis-
Si. dedaqalaqSive dafiqsirda regionebs So-
ris biWi/gogos Soris yvelaze maRali Sefar-
deba - daaxloebiT 2.3.

საბაზისო ზოგად საფეხურზე 
დასწრების მაჩვენებელი 

სრულ ზოგად საფეხურზე 
დასწრების მაჩვენებელი 

ფუნქციური შეზღუდვებით ფუნქციური შეზღუდვების გარეშე

97.5 98.6

97.5

89.9

98.2

83.9

97.8 98.5

97.8

84.8

83.8

70.5

99.7 100.1

99.7

106.0

117.2

119.0

კაცი პარიტეტის ინდექსიქალი
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აფხაზეთის ა.რ.

აჭარის ა.რ.

გურია

იმერეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და  
ქვემო სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

თბილისი

სულ

დიაგრამა		4.5:	 
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების 
განაწილება, სქესისა და რეგიონების მიხედვით 

ცხრილი		4.2:	 
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 
განაწილება, სქესის და კლასის მიხედვით 

…

15

2

27

17

22

… 

… 

15

…

9

76

194

…

21

8

38

22

27

… 

… 

23

8

13

114

277

…

33

13

30

25

34

8 

… 

26

6

18

95

290

…

28

7

44

30

38

9 

… 

32

7

15

86

301

…

31

11

52

41

39

12 

… 

26

6

23

117

364

…

28

17

42

36

35

8 

… 

22

10

15

99

315

…

36

14

59

53

32

15 

… 

20

20

28

95

375

…

27

19

42

32

32

9 

… 

23

10

18

108

323

…

20

25

48

43

34

7 

… 

29

9

26

92

336

…

30

19

49

27

14

7 

… 

23

15

25

79

294

…

19

13

36

22

18

7 

… 

13

8

19

59

217

…

20

13

25

20

12

… 

… 

15

…

11

43

171

წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2016–2021.

qvemoT moyvanili cxrili 4.6 warmogvidgens zogadsaganmanaTleblo sistemaSi specialuri 
saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa ganawilebas klasebis mixedviT.
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წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2016–2021.
შენიშვნა: „..“ ნიშნავს, რომ შემთხვევების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს.

წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2016–2021
შენიშვნა: „...“ ნიშნავს, რომ შემთხვევების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს და „-„ ნიშნავს, რომ შემთხვევების რაოდენობა არის 0.

saministro aseve aRricxavs specialuri sa-
ganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlee-
bis raodenobas profesiul saganmanaTleblo 
dawesebulebebSi, ris monacemebsac gvaCvenebs 
cxrili 4.7. jamSi, profesiuli saganmanaTle-
blo dawesebulebebis moswavleTa daaxloe-

biT 2 procents aqvs specialuri saganmanaT-
leblo saWiroeba, EMIS-is monacemebis Tanax-
mad. iseve, rogorc zogadsaganmanaTleblo 
dawesebulebebSi, rogorc wesi, profesiul 
saswavleblebSic specialuri saganmanaTle-
blo saWiroebis mqone meti biWia, vidre gogo.  

რეგიონი

ცხრილი		4.3:	სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა პროფესიულ 
სასწავლებლებში, სქესის და რეგიონის მიხედვით 

აფხაზეთის ა.რ.

აჭარის ა.რ.

გურია

იმერეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და  
ქვემო სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

თბილისი

სულ
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moswavles SeiZleba mieniWos erTi an ramde-
nime saxis darRvevis mqone piris statusi. 
jamSi, 2020/2021 wlebSi, 10 300 moswavleSi 
gamovlinda 21 175 darRveva, EMIS-is mona-
cemebis Tanaxmad. es, saSualod, erT moswa-
vleze darRvevis or saxeobaze odnav metia. 
darRvevis yvelaze xSirad gavrcelebuli 

tipi, rac daudginda zogadsaganmanaTle-
blo sistemis moswavleebs, iyo swavlis sir-
Tule, rasac mohyveboda inteleqtualuri 
darRvevebi, metyvelebis darRvevebi da emo-
ciuri da qceviTi darRvevebi. SedarebiT iS-
viaTad aRiniSneboda mxedvelobisa da smenis 
darRvevebi. 

დიაგრამა	4.6:	 
2020/2021 აკადემიურ წელს ზოგადი განათლების სექტორში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 
მოსწავლეთა შორის დარღვევების რაოდენობა, დარღვევის სახეობის მიხედვით 

სწავლის 
დარღვევა

ხვაინტელექ-
ტუალური  
დარღვევა

ფიზიკური 
შეზღუდვა

მხედვე-
ლობის 

დარღვევა

მეტყვე-
ლების 

დარღვევა

აუტიზმი სმენის 
დარღვევა

ემოციური 
და ქცევითი 
დარღვევა

6,577

1,522

3,949

1,108

2,953

1,014

2,739

წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2021.
შენიშვნა: შეიძლება, მოსწავლეებს ჰქონდეთ ერთზე მეტი დარღვევა. 
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წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2016–2021
შენიშვნა: „...“ ნიშნავს, რომ შემთხვევების რაოდენობა არ აღემატება 5-ს და „-“ ნიშნავს, რომ შემთხვევების რაოდენობა არის 0.

კლასი

ცხრილი		4.4:	 
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 
განაწილება, ვინც ვადაზე ადრე მიატოვა სწავლა, სქესისა და კლასის მიხედვით 

absolutur ricxvebSi, skolidan ganTesil 
moswavleTa Soris samjer meti biWia, vidre 

EMIS aseve aRricxavs specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebis mqone moswavleTa mier 
skolidan ganTesvis sixSires. monacemebi miu-
TiTebs, rom specialuri saganmanaTleblo 

gogo, EMIS-is monacemebis Tanaxmad. Tumca, es 
sxvaoba mcirdeba, rodesac viTvaliswinebT, 

saWiroebis mqone moswavleTa daaxloebiT 
naxevari, vinc vadaze adre wyvets swavlas, amas 
meaTe klasSi akeTebs, savaldebulo sabaziso 
ganaTlebis safexuris dasrulebis Semdeg. 
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2018/2019 akademiuri wlidan dawyebuli, zo-
gadsaganmanaTleblo dawesebulebebma dai-
wyes monacemebis Segroveba SSm piris ofi-
cialuri statusis mqone bavSvebze. Tumca, 
monacemebi gvafiqrebinebs, rom SSm piris 
statusis aRricxvaSi naklebobaa. maSin, ro-
desac 2020 wels 11 000-ze meti bavSvi (0–17 
wlis) iRebda Semweobas socialuri momsaxu-
rebis saagentodan, 2021 wlis EMIS-is monacemeb-
Si SezRuduli SesaZleblobis oficialuri 

statusis mqone 1,200-ze odnav meti bavSvi 
iyo aRricxuli. aRsaniSnavia, rom EMIS-is mo-
nacemebiT, 2020/2021 wlebSi, gogoebTan Seda-
rebiT orjer met biWs hqonda SSm piris ofi-
cialuri statusi, rac aseve SeiZleba miuTi-
Tebdes nakleb aRricxvaze sqesis faqtoris 
gaTvaliswinebiT.  magram, am varaudis dasam-
tkiceblad mniSvnelovani iqneboda EMIS-sa 
da socialuri momsaxurebis saagentos bene-
ficiarTa monacemebis Sedareba.

დიაგრამა	4.8:	 
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე მოსწავლეების განაწილება, 
სქესისა და კლასის მიხედვით 
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წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2018–2021.

დიაგრამა	4.7:	 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე, სკოლიდან განთესილ მოსწავლეთა თანაფარდობა 
(პროცენტულად)

წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2016–2021.

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

7 10 12 11 10
4 6 8 6 5 გოგო

ბიჭი

rom specialuri saganmanaTleblo saWiroe-
bis mqone biWebis raodenoba SedarebiT aRe-
mateba aseTive saWiroebis mqone gogoebis 
raodenobas. am fardobiTi TvalsazrisiT, 

savaraudoa, rom gogoebTan SedarebiT, ne-
bismier wels daaxloebiT 1.6-dan 1.9-mde meti 
biWi aris skolidan ganTesili. 
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garda mniSvnelovani uaryofiTi gavlenisa 
ganaTlebis miRebaze, SezRuduli SesaZle-
blobebi pirdapir gavlenas axdens adamianis 
dasaqmebis Sansebze. unda aRiniSnos, rom sa-

zogadoebis umravlesobisTvis problema ar 
aris fizikuri SezRudvis mqone pirTan erTad 
muSaoba, magram, miuxedavad amisa, monacemebi 
migviTiTebs, rom adamianebSi naklebi mimRe-

5. დასაქმება

ძირითადი მიგნებები
 
aRweris Tanaxmad, SSm pirebis monawileoba Sromis bazarze (kaci - 22.6 procenti, qali 
- 21.9 procenti) da maTi dasaqmebis maCveneblebi (kaci - daaxloebiT 15.8 procenti, 
qali - 14.8 procenti) mniSvnelovnad Camouvardeba mTeli mosaxleobis maCveneblebs.  
 
aRweris monacemebiT, Sromis bazarze monawileoba mniSvnelovnad ufro dabalia 
qalaqad macxovrebeli SSm pirebSi da Seadgens 18.1 procents SSm qalebSi da 31.1 
procents SSm kacebSi. amis sapirispirod, soflad mosaxle SSm pirebis monawileoba 
Sromis bazarze mniSvnelovnad ufro maRali iyo da Seadgenda 50.8 procents qalebis 
SemTxvevaSi da 73.5 procents kacebis SemTxvevaSi. es Sedegi im faqtidan gamomdina-
reobs, rom mosaxleobis aRweris dros, naturalur meurneobaSi momuSave adamianebi 
dasaqmebulebad iTvlebodnen da Sesabamisad, soflad macxovrebel pirTa umravle-
soba amis gamo samuSao ZalaSi CarTulad ganixileboda. 
 
Sromis bazris indikatorebi funqciuri unarebis SezRudvebis mqone pirebisTvis 
SedarebiT dabalia nawilobriv imis gamo, rom SSm populaciis asaki mniSvnelovnad 
aRemateba mosaxleobis saSualo asaks. 
 
LFS-is monacemebis Tanaxmad, dasaqmebul SSm pirTa didi umravlesoba (85 procenti) 
soflis meurneobis gamocdili muSakia. 
 
LFS-is kvlevis monacemebi gvaCvenebs, rom „saqstatis“ mier dasaqmebul pirTa gan-
martebis cvlilebam, ris Sedegadac naturalur meurneobaSi momuSave glexebi 2020 
wlidan aRar Sedian TviT-dasaqmebulTa kategoriaSi, gamoiwvia SSm pirebs Soris 
umuSevrobis maCveneblis mkveTri mateba (8 procentuli erTeuliT kacebSi da 10.4 
procentuli erTeuliT qalebSi) da samuSao ZalaSi monawileobis maCveneblis kleba 
(12.7 procentuli erTeuliT kacebSi da 18.4 procentuli erTeuliT qalebSi). amas-
Tan erTad, 12.9 procentuli erTeuliT daeca SSm kacebis dasaqmebis maCvenebeli da 
18.5 procentuli erTeuliT SSm qalebis dasaqmebis maCvenebeli. 
 
SSm pirebs mniSvnelovnad naklebi anazRaureba aqvT vidre maT, visac ar aqvs SezRu-
duli SesaZlebloba. LFS-is 2020 wlis monacemebis Tanaxmad, gansxvaveba am ori katego-
riis pirTa anazRaurebaSi 25 procents Seadgenda. 
 
LFS-is monacemebiT, 15-29 wlis SSm axalgazrdebis umuSevrobis maCvenebeli ukidure-
sad maRali iyo da Seadgenda 42 procents kacebSi da 49 procents qalebSi. Sedarebis-
Tvis, qveynis mTel mosaxleobaSi es maCveneblebi aris 26 procenti da 35 procenti, 
Sesabamisad.
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bloba iqneboda sxva saxis SezRuduli Se-
saZleblobis mqone pirebTan erTad muSaobis 
mimarT.1 dasaqmebis Sesaxeb monacemebi saSua-
lebas gvaZlevs, gavigoT orive - ramdenad 
aZlevs Sromis bazris regulaciebi dasaqme-
bis saSualebas SSm pirebs da rogor arian SSm 
pirebi CarTuli qveynis ekonomikaSi. am TavSi 
warmodgenili monacemebi gvaCvenebs, rom SSm 
pirebs savaraudod ufro cudi mdgomareoba 
aqvT dasaqmebis mxriv, vidre qveynis mTeli 
mosaxleobis warmomadgenlebs, magram es nawi-
lobriv gamowveulia SSm pirebis ufro maRali 
asakiTa da soflad sacxovrebeli adgiliT. 
 
5.1. დასაქმების ცვლადები 
es Tavi fokusirebulia ekonomikaSi monawi-
leobis sam sakvanZo indikatorze, esenia: 
samuSao ZalaSi monawileoba, dasaqmeba da 
umuSevroba, rac Camoyalibebulia mdgradi 
ganviTarebis mizanSi SDG 8: myari, inkluziu-
ri da  mdgradi ekonomikuri zrdis, sruli 
da produqtiuli dasaqmebisa da Rirseuli 
samuSaos xelSewyoba yvela pirisTvis; ufro 
konkretulad ki - indikatorSi SDG 8.5.2. 
 
samuSao ZalaSi monawileoba aris umuSevari 
da dasaqmebuli mosaxleobis wili samuSao 
asakis (15+) mTel populaciaSi. 
 
Sesabamisi statistikis gasagebad mniSvnelo-
vania umuSevrobis ganmarteba. imisaTvis, rom 
piri oficialurad CaiTvalos umuSevrad, is 
unda akmayofilebdes Semdeg sam pirobas: (1) 
ar hqondes samsaxuri; (2) mzad iyos muSaobis 
dasawyebad momdevno ori kviris ganmavlo-
baSi; da (3) aqtiurad eZebdes samuSaos bolo 
oTxi kviris ganmavlobaSi. umuSevrad aseve 
iTvleba piri, vinc ukve miiRo samuSao SeTa-
vazeba, jer ar dauwyia muSaoba, magram daiw-
yebs momdevno sam TveSi. 
 
Tu piri ar akmayofilebs zemoT CamoTvlil 
kriteriumebs, is ar iTvleba samuSao ZalaSi 
monawiled. 
 
umuSevrobis done iangariSeba mosaxleobis 
wiliT samuSao ZalaSi. es aris im adamianebis 
procenti, vinc samuSao ZalaSi monawile mTe-
li mosaxleobidan akmayofilebs zemoT Camo-
Tvlil ganmartebas. 

amis sapirispirod, dasaqmebis maCvenebeli 
aris dasaqmebuli mosaxleobis wili samuSao 
asakis mTel mosaxleobaSi.
 
2020 wels „saqstatma“ miiRo dasaqmebis axa-
li ganmarteba da monacemebSi dasaqmebulTa 
kategoriidan amoiRo naturalur meurneo-
baSi momuSave pirebi. Sedegad, am cvlilebam-
de arsebuli da cvlilebis Semdeg miRebuli 
monacemebis Sedareba swor suraTs ver gvaC-
venebs.
 
5.2. სამუშაო ძალაში მონაწილეობა 
samuSao ZalaSi monawileoba aris ekonomika-
Si CarTulobis sayovelTaod miRebuli in-
dikatori. es aris im pirTa jamuri wili, vinc 
(1) umuSevaria, zemoT mocemuli ganmartebis 
Sesabamisad da (2) aris dasaqmebuli. aRweris 
monacemebi gvaCvenebs, rom 2014 wels samuSao 
ZalaSi Sedioda kacebis 76 procenti da qale-
bis 57.2 procenti. SSm pirebis Sesabamisi ma-
Cveneblebi iyo SSm qalebisTvis 22.6 procen-
tuli erTeuliT naklebi (sul 34.6 procenti) 
da SSm kacebisTvis 21.9 procentuli erTeu-
liT naklebi (sul 54.1 procenti). 
 
aRweris monacemebiT, SSm da araSSm pirebs 
Soris gansxvaveba mniSvnelovnad naklebi iyo 
soflad, vidre qalaqSi. qalaqSi macxovrebe-
li SSm pirebidan, SSm kacebi 37.7 procentu-
li erTeuliT naklebi albaTobiT, xolo SSm 
qalebi 33.9 procentuli erTeuliT naklebi 
albaTobiT  monawileobdnen samuSao ZalaSi, 
vidre araSSm kacebi da qalebi qalaqSi. amis 
sapirispirod, soflad macxovrebeli SSm 
kacebi 10.9 procentuli erTeuliT naklebi 
albaTobiT monawileobdnen samuSao ZalaSi, 
vidre soflad macxovrebeli araSSm kacebi, 
xolo soflad macxovrebeli SSm qalebi 13.7 
procentuli erTeuliT naklebi albaTobiT 
monawileobdnen samuSao ZalaSi soflad ma-
cxovrebel araSSm qalebTan SedarebiT (dia-
grama 5.1). aRweris monacemebiT, SSm pirebs 
Soris samuSao ZalaSi monawileobis kuTxiT 
dafiqsirebuli SedarebiT mcire sxvaoba, 
gansakuTrebiT soflis dasaxlebebSi, gamom-
dinareobs im faqtidan, rom sasoflo-sameu-
rneo saqmianobebSi CarTuli adamianebi aRwe-
ris Catarebis dros dasaqmebulad iTvle-
bodnen. 
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57.2
64.5

84.4

50.8

73.5

52

76
68.8

34.6
18.1

54.1

31.1

დიაგრამა	5.1:	 
სამუშაო ძალაში მონაწილეობა, სქესის, დასახლების ტიპისა და შშმ პირის სტატუსის („მნიშვნელოვანი 
სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით (პროცენტულად)

მთელი მოსახლეობა

შშმ პირები

სულ სოფელიქალაქი

წყარო: მოსახლეობის 2014 აღწერის მონაცემები.

aRweris Sedegebis Tanaxmad, iseve, rogorc 
qveynis mTeli mosaxleobis SemTxvevaSi, samu-
Sao ZalaSi SSm pirebis monawileoba xasiaT-
deba zrdis tendenciiT yvelaze axalgazrda 
asakobrivi jgufis Semdeg. SSm pirebs Soris, 
15-19 wlis asakobriv jgufSi, samuSao ZalaSi 
monawileobis maCvenebeli aris 14.4 procenti 

SSm kacebis da 10.3 procenti SSm qalebisTvis. 
am asakobrivi jgufis Semdeg, samuSao ZalaSi 
monawileobis maCvenebeli stabilurad izrde-
ba zeda asakobriv jgufebamde da aRwevs Semdeg 
maqsimalur niSnulebs: kacebSi 62.7 procents 
55-59 wlis asakobriv jgufSi da qalebSi 47.8 
procents 50-54 wlis asakobriv jgufSi. 

დიაგრამა	5.2:	 
სამუშაო ძალაში მონაწილეობის მაჩვენებლები შეზღუდული ფუნქციური უნარების მქონე („მნიშვნელოვანი 
სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) კაცებსა და ქალებში, ასაკის მიხედვით (პროცენტულად)

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.   

15-19 45-4930-34 60-6420-24 50-5435-39 65-6925-29 55-5940-44

10.3
14.4

37.1
41.8 43.2 46

51.3
57.3 61.4 62.7 61.4

56.8

33.737
45.647.846.8

42.139.537.6
32.3

27.3

კაციქალი

LFS-is Tanaxmad, bolo oTxi wlis manZilze 
SSm kacebisa da SSm qalebis samuSao ZalaSi 
monawileobis monacemebi met-naklebad Tan-
mimdevruli iyo. Tumca, dasaqmebis statisti-
kis gamoTvlaSi miRebulma meTodologiurma 

cvlilebebma gamoiwvia SSm piris oficialuri 
statusis mqone rogorc kacebis, aseve qalebis 
samuSao ZalaSi monawileobis aSkara kleba, LFS 
monacemebis mixedviT.2 es aSkara kleba didwi-
lad meTodologiuri cvlilebebiT aixsneba. 

დიაგრამა	5.3:	 
შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონეთა სამუშაო ძალაში მონაწილეობის მაჩვენებლები, 2017-2020 
წლები (პროცენტულად)

წყარო: სამუშაო ძალის 2017-2020 წლების კვლევის მონაცემები. 

კაცი

ქალი

2017 2019 20202018

38.534 3630 32.529 19.811.6
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დიაგრამა	5.4:	 
სამუშაო ძალაში მონაწილეობის მაჩვენებლები შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონეთა შორის, 
განათლების დონის მიხედვით (პროცენტულად)

წყარო: სამუშაო ძალის 2017-2020 წლების კვლევის მონაცემები.

LFS-is Tanaxmad, samuSao ZalaSi monawileo-
bis monacemebis ganxilva SezRuduli una-
rebis statusis qonis WrilSi miuTiTebs, 
rom ganaTlebis ufro maRali done asocir-
deba samuSao ZalaSi monawileobis ufro ma-
Ral donesTan, gansakuTrebiT bolo wels, 
romlis monacemebic gvaqvs. aRsaniSnavia, 

rom am monacemebis interpretirebisas gar-
kveuli sifrTxilea saWiro, vinaidan jgu-
febSi SerCevis zoma ufro mcire iyo. amas 
garda, 2020 wlis Sedarebisas wina wlebTan, 
Sedegebi aseve unda aixsnas zemoT naxsenebi 
meTodologiuri cvlilebebis gaTvaliswi-
nebiT. 

უმაღლესი განათლება

პროფესიული ან 
დასრულებული  საშუალო 
განათლება 

დაწყებითი განათლება ან 
საერთოდ არ დაუსრულებია 
განათლების არცერთი 
საფეხური 

სულ

საბაზისო განათლება

2017 2019 20202018

34.6
23.5

31.7 28.2

42.4 42.7 36.3

22.3
24.4

46.2

29.5

10.3

31.9

12.3 13.2
4.8

38.5 36 32.5

19.8

2017 2019 20202018

32.3 33.8
28 21.7

38.4 36 36.9

12.8
28.7 23.1 21.2

3.4
14.8

6.4 2.1 0.5

34 30 29

11.6

monacemebi didwilad emTxveva 2014 wlis 
aRweris Sedegebs da saSualebas gvaZlevs, 
vivaraudoT, rom samuSao ZalaSi monawileo-
bis yvelaze maRali maCvenebeli profesiuli 
ganaTlebis mqone SSm pirebSi aris dafiqsi-

rebuli. Tumca, miviRebT Tu ara ufro didi 
SerCevis zomis SemTxvevaSi zemoT mocemuli 
Sedegebis msgavs suraTs dasaqmebis 2020 wels 
miRebuli axali ganmartebis gamoyenebiT, 
Semdgomi kvlevis sakiTxia. 

უმაღლესი განათლება

სულ 54.1

46.6

60.6

57.1

57.0

55.2

46.2

16.1

34.6

29.4

36.2

36.0

38.5

36.5

33.5

20.1

პროფესიული განათლება

დასრულებული საშუალო 
განათლება

საბაზისო განათლება

დაწყებითი განათლება

არ აქვს დაწყებითი განათლება, 
მაგრამ შეუძლია წერა-კითხვა 

წერა-კითხვის უცოდინარი

კაცი

ქალი

დიაგრამა	5.5:	 
სამუშაო ძალაში მონაწილეობის მაჩვენებელი ფუნქციური უნარების შეზღუდვების მქონე პირთათვის 
(„მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“), განათლების დონისა და სქესის მიხედვით 
(პროცენტულად) 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.
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5.3. დასაქმება 
iseve, rogorc samuSao ZalaSi monawileo-
bis SemTxvevaSi, qveynis mTel mosaxleobas-
Tan SedarebiT SSm pirebis naklebi procenti 
aris dasaqmebuli - gvaCvenebs mosaxleobis 
aRwera. maSin, rodesac 2014 wels, mTliano-
baSi kacebis 65.6 procenti iyo dasaqmebuli, 
es maCvenebeli SSm kacebis SemTxvevaSi Sead-
genda 49.8 procents. qalebs Soris mTliano-

baSi dasaqmebuli iyo 46.3 procenti, xolo 
SSm qalebSi - 31.5 procenti. samuSao ZalaSi 
monawileobis maCveneblebis msgavsad, gansx-
vavebebi mniSvnelovnad didia qalaqSi, vidre 
sofelSi. da kvlav, samuSao ZalaSi monawi-
leobis msgavsad, amis mizezi pirvel yovli-
sa aris aRweris monacemebi, sadac soflis 
meurneobaSi CarTuli pirebi dasaqmebulad 
iTvlebian. 

46.3

80.5

59.9
72.5

49.8
36.7

65.6

53

31.5
13

49.8

22.9

დიაგრამა	5.6:	 
დასაქმების მაჩვენებლები, სქესის, დასახლების ტიპისა და შეზღუდული ფუნქციური უნარის სტატუსის 
(„მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით (პროცენტულად)

მთელი მოსახლეობა

შშმ პირები

სულ სოფელიქალაქი

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

დიაგრამა	5.7:	 
შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე ადამიანების დასაქმების მაჩვენებლები დროში  (პროცენტულად)

წყარო: სამუშაო ძალის 2017-2020 წლების კვლევის მონაცემები. 

კაცი

ქალი

2017 2019 20202018

3331.6 3228.2 28.827.5
15.99.7

aRweris Tanaxmad, ganaTlebis donis mixed-
viT dasaqmebis monacemebis disagregireba 
gvafiqrebinebs, rom profesiuli ganaTlebis 
mqone SSm pirebi yvelaze metad unda iyvnen 

dasaqmebuli. kiTxva, Tu ramdenad SenarCun-
deba igive suraTi dasaqmebis 2020 wels miRe-
buli axali gansazRvrebis pirobebSi, pasux-
gaucemelia. 

უმაღლესი განათლება

სულ

40.2

55.9

52.3

54.6

54.4

46.0

15.8

49.8

24.3

31.8

33.2

37.2

36.2

33.3

19.9

31.5

პროფესიული განათლება

დასრულებული საშუალო განათლება

საბაზისო განათლება

დაწყებითი განათლება

არ აქვს დაწყებითი განათლება, 
მაგრამ შეუძლია წერა-კითხვა 

წერა-კითხვის უცოდინარი

კაცი

ქალი

დიაგრამა	5.8:	 
დასაქმების მაჩვენებლები ფუნქციური შეზღუდვების მქონე პირთა შორის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან 
„საერთოდ არ შემიძლია“), განათლების დონისა და სქესის მიხედვით (პროცენტულად) 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 
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5.4. უმუშევრობა 
oficialur statistikaSi umuSevrobis Se-
saxeb monacemebi garkveuli sirTulis Sem-
cveli sakiTxia. im pirebSi, vinc ar muSaobs, 
Sedian rogorc samuSao Zalis miRma myofi 
adamianebi, aseve umuSevrebi. samuSao Zalis 
miRma myofi adamianebi dasaqmebulebi ar 
-arian da arc eZeben samsaxurs da/an mzad ar 
arian daiwyon muSaoba. umuSevrebi aqtiu-
rad arian CarTuli dasaqmebis ZiebaSi da 
mzad arian, daiwyon muSaoba, magram amJamad 
ar aqvT samuSao. umuSevrobis oficialur 
ganmartebasTan dakavSirebiT kidev ramde-
nime niuansia, magram umuSevrobis ricxve-
bis ganxilvisas unda gvaxsovdes, rom isini 
ar asaxavs sazogadoebis im wils, romelsac 
ubralod ar aqvs samsaxuri, aramed aris mxo-
lod am populaciis nawili. 
 
umuSevrobis zemoT aRniSnuli ganmartebis 
Sedegad, SSm pirebSi umuSevrobis maCvenebe-

li zogadi analogiuri maCveneblis TiTqmis 
naxevars Seadgens, aRweris Tanaxmad. maSin, 
rodesac aRweris monacemebis mixedviT, zo-
gadad kacebis 13.6 procenti umuSevari iyo, 
SSm kacebSi umuSevrobis maCvenebeli 8 pro-
cents udrida. qalebis SemTxvevaSi, mTlian 
mosaxleobaSi umuSevari iyo qalebis 19 pro-
centi, xolo SSm qalebSi igive maCvenebeli 
8.9 procenti iyo. 
 
aRweris monacemebiT, soflis tipis da-
saxlebebSi SSm kacebis mxolod 1.4 procen-
ti da SSm qalebis mxolod 2 procenti iyo 
umuSevari. amis sapirispirod, umuSevrobis 
maCvenebeli soflad macxovrebel kacebSi 
iyo 4.7 procenti, xolo qalebSi - 7.2 pro-
centi. qalaqSi, SSm kacebis umuSevrobis maC-
venebeli mcired aRemateba zogadad kacebis 
Sesabamis maCvenebels, xolo SSm da araSSm 
qalebis umuSevrobis maCveneblebi TiTqmis 
erTnairia. 

19

4.7
7.2

1.42

29.5

13.6
23

8.9

28.6

8

26.5

დიაგრამა	5.9:	 
უმუშევრობის მაჩვენებლები, სქესის, დასახლების ტიპისა და შეზღუდული ფუნქციური უნარის 
სტატუსის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით (პროცენტულად) 
(SDG 8.5.2)

ქვემოთ მთელი  
მოსახლეობა

შშმ პირები

სულ სოფელიქალაქი

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები

zemoT gadmocemul mdgomareobaze umuSe-
vrobis ganmartebidan gamomdinare  gavlenis 
garda aseve moqmedebs soflad sacxovrebe-
li adgili da asaki. soflad macxovrebeli 
SSm pirebis umravlesoba ufrosi asakisaa. 
Sedegad, nakleb mosalodnelia, rom isini 
samuSao ZalaSi iyvnen CarTuli. metic, so-
flad macxovrebeli, naturalur  meurneo-
baSi dakavebuli adamianebis gayvana dasaqme-
bulTa kategoriaSi niSnavs imas, rom soflis 
mosaxleobis umravlesoba aRweris dros da-
saqmebulad iTvleboda. am faqtorebis gamo, 
Tavdapirvelad, umuSevrobis monacemebi Sei-
Zleba moulodneli Candes. 
 

rogorc aRweris Sedegebi gvaCvenebs, umu-
Sevrobis monacemebi gvafiqrebinebs, rom es 
maCvenebeli yvelaze maRalia axalgazrda mo-
saxleobaSi da iklebs asakis matebasTan er-
Tad. es im faqtidan gamomdinareobs, rom be-
vri asakovani adamiani aqtiurad ar eZebs da-
saqmebas da, Sesabamisad, samuSao Zalis miRma 
myofad iTvleba. suraTi msgavsia rogorc 
SSm pirebSi, aseve zogad mosaxleobaSi. aRwe-
ris Tanaxmad, 15-29 wlis asakobrivi jgufis 
SSm axalgazrdebis umuSevrobis done ukidu-
resad maRali iyo da Seadgenda 42 procents 
kacebSi da 49 procents qalebSi. Sedarebis-
Tvis, es maCvenebeli mTel mosaxleobaSi aris 
26 procenti da 35 procenti, Sesabamisad. 
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შშმ პირები მთელი მოსახლეობა

დიაგრამა	5.10:	 
შეზღუდული ფუნქციური უნარების მქონე პირების („მნიშვნელოვანი სირთულე" ან „საერთოდ არ შემიძლია") 
და მთელი მოსახლეობის უმუშევრობის დონე სქესისა და ასაკის მიხედვით (პროცენტულად) 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

სულ

15–19

20–24

25–29

30–34

58.1 52.7

49.0 37.7

45.7 27.5

35.8 25.4

35.1 21.9

28.1 18.7

26.0 17.2

19.9 16.3

16.5 14.2

8.9 8.7

4.3 5.3

8.9 19.0

54.9 45.3

46.6 29.9

34.1 18.2

27.2 15.6

21.4 13.8

19.3 12.0

15.9 10.5

12.8 9.9

10.2 9.1

7.7 8.4

3.6 4.7

8.0 13.6

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

კაცი

ქალი

LFS-is monacemebis Tanaxmad, wlebis ganmavlo-
baSi, umuSevrobis maCvenebeli samuSao Zalis 
zemoT aRwerili indikatorebisTvis dafiq-
sirebuli suraTis msgavs mdgomareobas imeo-

rebs. kerZod, 2020 wels, SSm pirebis umuSevro-
bis maCvenebeli mniSvnelovnad gaizarda. es 
kvlav gamomdinareobs umuSevrobis daTvlis 
meTodologiaSi Setanili cvlilebebidan. 

დიაგრამა	5.11:	 
შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე ადამიანების უმუშევრობის მაჩვენებლები დროში  (პროცენტულად)

წყარო: სამუშაო ძალის 2017-2020 წლების კვლევის მონაცემები. 

კაცი

ქალი

2017 2019 20202018

14.1

7.1
11

6
11.3

5.2

19.3
16.4

LFS-is Tanaxmad, umuSevrobis monacemebi gva-
fiqrebinebs, rom ganaTlebis ufro maRali 
donis mqone SSm pirebi ufro mosalodnelia, 
iyvnen umuSevrebi. amas unda mivceT ara ganaT-
lebasTan uaryofiTi asociaciis interpreta-

cia, aramed unda ganvixiloT, rogorc kavSiri 
ganaTlebis ufro maRali safexurebis qonasa 
da samuSao ZalaSi CarTulobis ufro maRal 
dones Soris.
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კაცი

es suraTi emTxveva aRweris monacemebs, romelic miuTiTebda umuSevrobis ufro maRal do-
neze umaRlesi ganaTlebis mqone SSm pirebSi. 

დიაგრამა	5.12:	 
უმუშევრობის მაჩვენებლები წლების განმავლობაში, სქესის, განათლების დონისა და შშმ პირის 
ოფიციალური სტატუსის მიხედვით (პროცენტულად) 

წყარო: სამუშაო ძალის 2017-2020 წლების კვლევის მონაცემები.

უმაღლესი განათლება

პროფესიული ან 
დასრულებული საშუალო 
განათლება 

დაწყებითი განათლება ან 
არ მიუღწევია განათლების 
რამე დონისთვის 

სულ

საბაზისო განათლება

2017 2019 20202018

25.9
18.6

7.3 9.812.5
9

12.9

20.6
24.4

19.1

7.5

52.9

2.8 0 7.3 0

14.1
11 11.3

19.3

2017 2019 20202018

18.3

4.9

14.3 14.3

4.8
7.2

3.4

18.1

7.4
0 0 00 0 0 0

7.2 6 5.2

16.4

ქალი

13.7

7.7

8.4

4.2

1.4

2.2

8.0

0.6

17.2

12.2

7.7

3.3

0.8

1.0

8.9

0.5

კაცი

ქალი

დიაგრამა	5.13:	 
ფუნქციური უნარების შეზღუდვების მქონე პირების („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ 
შემიძლია“) უმუშევრობის მაჩვენებლები, განათლების დონისა და სქესის მიხედვით (პროცენტულად) 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

უმაღლესი განათლება

სულ

პროფესიული განათლება

დასრულებული საშუალო განათლება

საბაზისო განათლება

დაწყებითი განათლება

არ აქვს დაწყებითი განათლება, 
მაგრამ შეუძლია წერა-კითხვა 

წერა-კითხვის უცოდინარი

5.5. ხელფასები 
LFS-is Tanaxmad, monacemebi xelfasebis Se-
saxeb miuTiTebs, rom SSm pirebs mudmivad 
ufro dabali saSualo xelfasi hqondaT, vi-
dre mTeli mosaxleobis warmomadgenlebs da, 
2020 wlisTvis, daukoreqtirebeli sxvaoba 
anazRaurebaSi 25 procents Seadgenda. sqe-
sis mixedviT, SSm pirebis xelfasebis dauko-
reqtirebeli sxvaoba SedarebiT mcirea da 
2020 wels  Seadgenda 10 procents, zogad mo-

saxleobaSi sqesis mixedviT dafiqsirebuli 
27 procenti sxvaobis sapirispirod. mona-
cemebis interpretaciisas unda gvaxsovdes, 
rom SSm pirebis SerCevis zoma gansakuTre-
biT mcire iyo. es Sedegebi aRebulia LFS-is 
monacemebidan da ara aRweridan. amas garda, 
xelfasebze monacemebi arsebobs mxolod im 
pirebisTvis, vinc ar aris soflis meurneoba-
Si TviTdasaqmebuli, es sfero ki SSm pirebis 
saqmianobis mTavari seqtoria. 
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შშმ პირები

დიაგრამა	5.14:	 
შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე დაქირავებული დასაქმებული პირების თვიური ხელფასები, სქესის 
მიხედვით, 2017-2020 წლები (ლარში)  

წყარო: LFS-ის 2017-2020 წლების მონაცემები. 

2017

2017

2019

2019

2020

2020

2018

2018

461.60

306.50

494.50

323.20

518.30

461.50

557.10

459.20

665.10

365.10

665.20

386.90

714.30

471.30

760.20

509.80

562.00

326.00

575.40

354.40

608.50

467.60

655.00

491.10

მთელი მოსახლეობა

კაცი

სულ

ქალი

5.6.დასაქმებისა და საქმიანობების სახეობები   
aRweris Tanaxmad, SSm pirebis populacia-
Si damsaqmebelTa wili 1 procentze naklebi 
iyo (kaci - 0.8 procenti da qali - 0.5 procen-
ti). es zogadi mosaxleobis amave maCveneblis 
daaxloebiT naxevaria (kaci - 2.0 procenti da 

qali - 1.0 procenti). rogorc globalurad, 
iseve saqarTveloSi, SSm pirebs Soris Seda-
rebiT maRalia TviTdasaqmebulTa wili, rac 
dakavSirebuli unda iyos SSm pirebis oficia-
luri dasaqmebisas arsebul SedarebiT did 
winaaRmdegobebTan.

დამსაქმებელი 0.8 2.0

87.3 52.2

11.0 44.0

0.9 1.8

0.0 0.0

0.0 0.0

0.5 1.0

84.0 44.8

11.5 49.3

4.0 4.9

0.0 0.0

0.0 0.0

თვითდასაქმებული პირი

დაქირავებული მუშაკი

საკუთარი ოჯახის წევრის 
ბიზნესში მომუშავე პირი

კოოპერატივის წევრი

კაცი

ქალი

დიაგრამა	5.15:	 
მოსახლეობის განაწილება, დასაქმების სტატუსის, სქესის და ფუნქციური შეზღუდვების მქონე პირის 
სტატუსის მიხედვით („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“)

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები. 

შშმ პირები მთელი მოსახლეობა

პირი, ვისი სტატუსიც არ არის 
კლასიფიცირებული

2014 wlis aRweris dros aseve mogrovda mo-
nacemebi adamianTa dasaqmebaze „dasaqmebis 
saerTaSoriso standartuli klasifikaciis“ 
(ISCO-88) mixedviT. iseve, rogorc dasaqmebis 

statusis monacemebis SemTxvevaSi, saqmia-
nobebis saxeobebidanac Cans, rom SSm pire-
bis didi umravlesoba soflis meurneobaSi 
TviTdasaqmebuli muSakia. 
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შეიარაღებული ძალები 0.0 0.1 0.0

ცხრილი		5.1:	 
ფუნქციური უნარების შეზღუდვის მქონე („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) 
მოსახლეობის განაწილება, სქესის და ISCO-ს საქმიანობის ჯგუფების მიხედვით (პროცენტულად)

დასაქმების ჯგუფები 

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

5.7. ბავშვიანი ქალები და დასაქმება  
qalebi, romlebsac hyavT mcirewlovani ba-
vSvebi, rogorc wesi, naklebad monawileoben 
Sromis bazarze. Sesabamisad, Sinameurneo-
baSi macxovrebeli, 3 wlis da naklebi asakis 
bavSviani 25-49 wlis qalebisa da kacebis dasa-
qmebis maCvenebeli mniSvnelovani indikato-
ria da gvaCvenebs bavSvis gavlenas mSoblebis 
ekonomikur aqtivobaze.3 
 
aRweris monacemebma dagvanaxa, rom dasaqme-
bis maCvenebeli 25-49 wlis yvela qalisTvis, 
visac 3 welze naklebis asakis bavSvi hyavs 

(41.4 procenti), mniSvnelovnad Camouvarde-
boda amave asakobrivi jgufis yvela qalis 
maCvenebels, romelsac ar hyavda 18 welze 
naklebi asakis Svili (53.6 procenti). es kidev 
erTi ilustraciaa, rom SSm qalebis Sesabami-
si indikatorebic msgavs suraTs iZleva, Tum-
ca, asaxavs faqts, rom savaraudod, SSm qalebi 
zogadad naklebad muSaoben. monacemebi aseve 
gvaCvenebs, rom samuSao Zalis sxva indikato-
rebi ufro susti iyo 3 wlamde asakis bavSvia-
ni SSm qalebis SemTxvevaSi, vidre im qalebis-
Tvis, visac ar hyavda 18 wlamde asakis bavSvi. 

დიაგრამა	5.16:	 
დასაქმების მაჩვენებლები და სხვა საკვანძო ინდიკატორები 25-49 წლის ქალებისთვის, ვისაც 3 წლამდე ასაკის ბავშვი 
ჰყავს და ვისაც არ ჰყავს ოჯახში მაცხოვრებელი 18 წელზე უმცროსი ასაკის შვილი, შეზღუდული ფუნქციური უნარების 
სტატუსის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „‘საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით  (პროცენტულად)

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები.

3 წლამდე ასაკის ბავშვით
ყველა ქალი შშმ ქალები

3 წლამდე ასაკის ბავშვითარ ჰყავთ ბავშვი ოჯახში არ ჰყავთ ბავშვი ოჯახში

41.4
24.3

53.6
32.3

57.2
39

68.8
47

27.6
37.7

22.1
31.3

სამუშაო ძალაში მონაწილეობის მაჩვენებელი უმუშევრობის მაჩვენებელიდასაქმების მაჩვენებელი

კანონმდებლები, მთავრობის მაღალი რანგის 
თანამდებობის პირები და მენეჯერები 0.8 1.5 1.2

სპეციალისტ-პროფესიონალები 4.4 2.0 3.2

სპეციალისტები და დამხმარე პერსონალი 0.8 1.1 1.0

ოფისის პერსონალი 0.6 0.5 0.5

მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო დაწესებულებების 
3.1 2.0 2.5მომსახურე პერსონალი 

სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის დარგის 
86.3 85.0 85.6კვალიფიციური მუშაკები 

ხელოსნები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები 0.5 3.1 1.9

სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების 
0.1 1.5 0.8ოპერატორები და ამწყობები 

2.5 2.3 2.4არაკვალიფიციური მუშები

0.8 1.0 0.9არ განუცხადებია
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6. ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა  
და სოციალური დაცვა 

ძირითადი მიგნებები
 
dabadebisas funqciuri unarebis SezRudvis mqone pirebis sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivoba, romelsac adamiani atarebs janmrTelad (HALE - Health-adjusted life ex-
pectancy) aris 69.1 weli. am jgufis mosaxleobaSi qalebis HALE Svidi wliT aRemateba 
kacebisas, rac zogadad mihyveba kanonzomierebas, romlis mixedviTac qalebi kace-
bze didxans cocxloben. monacemebi aRebulia mosaxleobis aRweridan da kombinire-
bulia sikvdilianobis Sesaxeb „saqstatis“ monacemebTan. 
 
SSm qalebs mniSvnelovnad naklebi moTxovna aqvT ojaxis dagegmvasTan dakavSirebul 
momsaxurebebze (58.3 procenti), vidre SezRuduli SesaZleblobebis armqone qalebs 
(64.6 procenti), 2018 wlis MICS-is mixedviT.
 
im qalebs Soris, visac ojaxis dagegmvasTan dakavSirebuli momsaxurebebis moTxovna 
aqvs, SSm qalebis Sansi am moTxovnis dakmayofilebaze nebismieri meTodiT (31.3 pro-
centi) an Tanamedrove meTodebiT (26.4 procenti) naklebia, vidre SezRuduli Se-
saZleblobis armqone qalebis Sansi (41.9 procenti - nebismieri meTodiT da 33.4 pro-
centi - Tanamedrove meTodebiT), 2018 wlis MICS-is mixedviT. 
 
SSm piris oficialuri statusis mqone 26 000-ze meti kaci da 15 000-ze meti qali iyo 
sayovelTao jandacvis programis beneficiari, janmrTelobis erovnuli saagentos 
monacemebis Tanaxmad. maT Soris daaxloebiT 6 600 bavSvi iyo, romlebic ambulato-
riuli samedicino momsaxurebiT sargeblobdnen. sayovelTao jandacvis programi-
dan SSm kacebisa da SSm qalebis mier yvelaze xSirad gamoyenebuli iyo gadaudebeli 
ambulatoriuli da hospitalizaciis momsaxurebebi. SSm pirebisTvis sayovelTao 
jandacvis programidan anazRaurebuli Tanxebis yvelaze didi wili gadaudebel 
hospitalizaciaze modioda. 
 
janmrTelobis erovnuli saagentosa da socialuri momsaxurebis saagentos Tanax-
mad, 2020 wels, SSm pirebis sayovelTao jandacvis programaSi monawileobis maCve-
nebeli iyo 52.8 procenti, ramac savaraudod pandemiis gamo daiklo. programaSi mo-
nawileobis maCvenebelSi didi sxvaobaa sqesis mixedviT. qalebis monawileobis maCve-
nebeli 21.3 procentuli erTeulidan 28.5 procentul erTeulamde naklebia kacebis 
maCvenebelze. 
 
janmrTelobis erovnuli saagentos monacemebiT, SSm bavSvebis wili, vinc sarge-
blobda ambulatoriuli momsaxurebiT, daaxloebiT 56 procents Seadgenda. 
 
HIES-is Tanaxmad, Sinameurneobebi, sadac SSm piris oficialuri statusis mqone erTi 
an meti wevria, xasiaTdebian siRaribis ufro maRali gavrcelebiT. magaliTad, 2020 
wels SSm piriani Sinameurneobebis 25.8 procenti siRaribis zRvars qvemoT iyo, maSin, 
rodesac igive maCvenebeli im SinameurneobebisTvis, sadac ar hyavdaT SSm wevri, 21.3 
procents udrida. erTi an meti SSm wevrian Sinameurneobebs SedarebiT maRali xarje-
bi aqvT jandacvaze da naklebs xarjaven ganaTlebaze, transportsa da dasvenebaze. 
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yvelaze naklebi Semosavlis decilSi myofi Sinameurneobebi, sadac hyavT SSm wevri, 
jandacvaze Semosavlis ufro did wils xarjaven (16.1 procenti) vidre Sinameurneo-
bebi yvelaze maRali Semosavlis decilidan da sadac ar hyavT SSm wevri (15.4 procen-
ti), HIES-is monacemebis Tanaxmad. 
 
„socialuri paketi“ da „miznobrivi socialuri daxmarebis programa“ aris SSm pire-
bis socialuri dacvis ori mTavari wyaro. 
 
4 510 SSm bavSvma (38%) miiRo „miznobrivi socialuri daxmarebis programis“ Semweoba, 
socialuri momsaxurebis saagentos monacemebis Tanaxmad. 
 
pandemiis dros daaxloebiT 12 000-ma SSm bavSvma da mkveTrad gamoxatuli SezRudu-
li SesaZleblobebis mqone 33 000 pirma miiRo damatebiTi daxmareba, socialuri mom-
saxurebis saagentos monacemebis Tanaxmad. 
 
kovid 19-Tan dakavSirebiT gacemuli daxmareba ufro metad Seexo kacebsa da biWebs, 
vidre qalebsa da gogoebs, socialuri momsaxurebis saagentos monacemebis Tanax-
mad. es  daxmareba miiRo daaxloebiT 7 aTasma biWma da 5 aTasma gogom. 2020 da 2021 
wlebSi kovid 19-Tan dakavSirebuli daxmareba gaica daaxloebiT 20 000 kacsa da 13 
000 qalze. 

SSm pirebis Sesaxeb janmrTelobis, keTil-
dReobisa da socialuri dacvis indikato-
rebi umniSvnelovanesia am adamianebis wina-
Se mdgari gamowvevebis gasagebad. Tumca, Tu 
janmrTelobis Sesaxeb SedarebiT mwiri mona-
cemebi gvaqvs, monacemebi sicocxlis xangr-
Zlivobaze saerTod ar arsebobs. SSm pirebis 
janmrTelobis Sesaxeb monacemTa mTavari 
wyaro aris ojaxis dagegmvisa da sayovelTao 
jandacvis programaSi monawileobis infor-
macia.  keTildReobasa da socialur dacvaze 
ki meti monacemia xelmisawvdomi, rac imas 
gvaCvenebs, rom meti albaTobiT, SSm pirebi 
da maTi ojaxebi siRaribeSi cxovroben. 

 
6.1. ჯანმრთელობის, კეთილდღეობისა და 
სოციალური დაცვის ცვლადები 
 
am TavSi monacemebis mTeli speqtria warmo-
dgenili. vinaidan sicocxlis xangrZlivo-
bis konkretuli monacemebi ar aris xelmi-
sawvdomi, kvlevaSi gamoyenebulia suliva-
nis meTodiT daTvlili HALE. es indikatori 
gvaZlevs darCenili wlebis raodenobas, 
nebismier asakSi, „rac, mosalodnelia, rom 
pirma icocxlos janmrTel mdgomareobaSi 
(Tumca, janmrTelobas SeiZleba sWirdebo-
des ganmarteba).“1 gaangariSebebi gakeTebu-
lia funqciuri unarebis SezRudvebis mqone 
pirTaTvis da daTvlilia mosaxleobis aRwe-

risa da sikvdilianobis Sesaxeb „saqstatis“ 
monacemebis kombinirebiT. 
 
ojaxis dagegmvis saWiroeba da moTxovna 
daiangariSeba am sakiTxze MICS-Si Sesuli ki-
Txvebis jgufiT. xelmisawvdomia aseve mo-
nacemebi ojaxis dagegmvis Tanamedrove me-
Todebisa da yvela sxva meTodis gamoyenebis 
Sesaxeb. 
 
reproduqciul janmrTelobaze gadawyveti-
lebis informirebuli gziT miReba aseve izo-
meba Sesabamisi Temis Sesaxeb MICS-Si CarTuli 
kiTxvebis jgufiT. indikatori, SeuZlia Tu 
ara qals informirebuli gadawyvetilebis 
miReba, efuZneba pasuxebs kiTxvebze: Seu-
Zlia Tu ara qmrisTvis/partniorisTvis ua-
ris Tqma sqesobriv kavSirze; rogor SeuZlia 
janmrTelobaze gadawyvetilebebis miReba 
- damoukideblad Tu qmarTan/partniorTan 
erToblivad; SeuZlia kontracefciis Se-
saxeb gadawyvetilebebis miReba damoukide-
blad Tu qmarTan/partniorTan erToblivad.   
siRaribis maCveneblis monacemebi efuZneba 
siRaribis gamoTvlis standartul meTods, 
romelic ZiriTadad iTvaliswinebs Sinameu-
rneobis danaxarjebs/moxmarebas. siRaribis 
gamoTvlis es meTodi ar iTvaliswinebs sa-
medicino danaxarjebs, rac SSm pirebisTvis 
yvelaze  didi  xarjia.  siRaribis maCvenebeli 



59შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები და ბავშვები საქართველოში:
მონაცემთა მიმოხილვა

დიაგრამა	6.1:	ჯანმრთელი ცხოვრების მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გავრცელების მაჩვენებლები 
ასაკისთვის დამახასიათებელი შეზღუდული ფუნქციური უნარების („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან 
„საერთოდ არ შემიძლია“) გამოყენებით, სქესის მიხედვით

წყარო: მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის მონაცემები, „საქსტატის“ მონაცემები სიკვდილიანობაზე.

დაბადებისას 60 წლის ასაკში18 წლის ასაკში 65 წლის ასაკში 75 წლის ასაკში

69.165.6
72.6

15.613.817.0

52.3
48.9

55.8

12.110.813.1
6.35.76.6

კაცი

ორივე სქესო

ქალი

6.3. ოჯახის დაგეგმვა
 
2018 wlis MICS-Si amJamad daqorwinebul an 
partniorul urTierTobaSi myof qalebs 
dausves kiTxvebi ojaxis dagegmvaze da ma-
TTvis sqesobrivi da reproduqciuli jan-
mrTelobis momsaxurebebis xelmisawvdomo-
baze. monacemebi gvaCvenebs, rom funqciuri 
unaris SezRudvis mqone qalebs ojaxis da-
gegmvis naklebi moTxovna aqvT (58.3 procen-

ti), vidre SezRuduli SesaZleblobebis ar-
mqone qalebs (64.4 procenti). Tumca, ojaxis 
dagegmvis moTxovnebis mqone qalebs Soris, 
SSm qalebSi, araSSm qalebTan SedarebiT, 
naklebad mosalodnelia, rom maTi moTxovna 
dakmayofilebuli iyos nebismieri meTodiT 
(31.3 procenti da 41.9 procenti, Sesabamisad) 
an Tanamedrove meTodebiT (26.4 procenti da 
33.4 procenti, Sesabamisad).

iangariSeba HIES-is monacemebis gamoyenebiT. 
 
siRaribis maCveneblis sapirispirod, moxma-
rebis Sesaxeb kategoriebad dayofili mona-
cemebi iZleva SSm pirebis mier gaweuli same-
dicino xarjebis gagebis saSualebas. es mona-
cemebi aseve HIES-dan aris aRebuli.

 
6.2. ჯანმრთელობის შედეგები 
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone mo-
saxleobis janmrTelobis mdgomareobis ga-
zomva aucilebelia imis gasagebad, Tu ram-
denad kargad emsaxureba jandacvis sistema 
am pirebs. amisaTvis yvelaze xSirad gamoyene-
buli indikatori aris sicocxlis xangrZli-
voba. Tumca, SezRuduli SesaZleblobebis 
oficialuri statusis mixedviT disagregi-
rebuli monacemebi sicocxlis xangrZlivo-

baze saqarTveloSi ar arsebobs. Sesabamisad, 
2014 wlis aRweris dros funqciuri unarebis 
SezRudvebze Segrovebuli monacemebis gamo-
yenebiT, gamoTvlilia sicocxlis mosalod-
neli xangrZlivoba, romelsac adamiani ata-
rebs janmrTelad (HALE). 
 
monacemebi migviTiTebs, rom HALE indikato-
ri funqciuri unarebis SezRudvebis mqone 
mosaxleobisTvis iyo 69.1 weli. funqciuri 
unaris SezRudvis mqone kacebis SemTxvevaSi 
es indikatori iyo 65.6 weli da funqciuri 
unaris SezRudvis mqone qalebisTvis - 72.6 
weli. janmrTeli sicocxlis xangrZlivo-
bis maCveneblebSi sqesis mixedviT sxvaoba 
iklebs asakis matebasTan erTad da 18 wlis 
asakSi aris 6.9 weli, 60 wlis asakSi - 3.2 weli 
da 75 wlis asakSi - 0.9 weli, aRweris monace-
mebis Tanaxmad. 

დიაგრამა	6.2:	 ამჟამად დაქორწინებულ ან პარტნიორთან ურთიერთობაში მყოფ ქალებში ოჯახის დაგეგმვის 
საჭიროება და მოთხოვნა, შეზღუდული ფუნქციური უნარების სტატუსის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ 
არ შემიძლია“) მიხედვით (პროცენტულად)

სულ მოთხოვნა ოჯახის დაგეგმვაზე ოჯახის დაგეგმვის მოთხოვნის 
ნებისმიერი მეთოდით 

დაკმაყოფილების პროცენტი

ოჯახის დაგეგმვის მოთხოვნის 
რომელიმე თანამედროვე მეთოდით 

დაკმაყოფილების პროცენტი

58.3

31.3
26.4

64.6

41.9
33.4

წყარო: 2018 წლის MICS-ის მონაცემები.

შშმ ქალები არა-შშმ ქალები
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sqesobrivi da reproduqciuli janmrTelo-
bis momsaxurebebis wvdomaze informirebu-
li gadawyvetilebis miReba SSm qalebs TiTq-
mis iseve SeuZliaT (76.8 procenti), rogorc 
qalebs SezRuduli SesaZleblobis gareSe 
(79.4 procenti), 2018 wlis MICS-is Tanaxmad. 

es indikatori Seiqmna sami sxva indikatoris 
gamoyenebiT, romelsac gvaCvenebs qvemoT 
mocemuli diagrama 6.3. mTlianobaSi, mona-
cemebi aseve ar miuTiTebs mniSvnelovnad 
did gansxvavebebze im sam calkeul indika-
torSic. 

დიაგრამა	6.3:	წლის, ამჟამად დაქორწინებული ან პარტნიორთან ურთიერთობაში მყოფი ქალების პროცენტი, 
ვისაც შეუძლია ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, შეზღუდული 
ფუნქციური უნარების სტატუსის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით 

წყარო: 2018 წლის MICS-ის მონაცემები.

ქმარს/პარტნიორს შეუძლია 
უთხრას „არა“ სქესობრივ 

კავშირზე

შეუძლია თავად ან ქმართან/
პარტნიორთან ერთად 

მიიღოს გადაწყვეტილებები 
ჯანმრთელობაზე

შეუძლია თავად ან ქმართან/
პარტნიორთან ერთად 

მიიღოს გადაწყვეტილებები 
კონტრაცეფციაზე

ინფორმირებული 
გადაწყვეტილებები 

 რეპროდუქციულ  
ჯანმრთელობაზე

83.6
96.2 98.6

79.4
84.8 92.0

98.3

76.8

შშმ ქალები არა-შშმ ქალები

6.4. მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი 
სამედიცინო მომსახურებები  
sayovelTao jandacvis programa aris mTa-
vrobis yvelaze didi programa mosaxleobis-
Tvis samedicino momsaxurebebis gasawevad. 
janmrTelobis erovnuli saagentos mona-
cemebis mixedviT, 2019 wels am programidan 
dafinansda TiTqmis 1.5 milioni samedicino 
SemTxveva jamurad 800 milion larze meti 
TanxiT.  
 
aseve janmrTelobis erovnuli saagentos 
monacemebi gvaCvenebs, rom SSm pirebis mier 
sayovelTao jandacvis programis momsaxu-
rebebi yvelaze metad 2019 wels iyo gamoyene-
buli, rodesac am momsaxurebebiT SezRudu-
li SesaZleblobebis mqone daaxloebiT 26 700 
kacma da 15 200 qalma isargebles. SSm bavSve-
bis wili, vinc ambulatoriuli momsaxurebe-
bi gamoiyena, daaxloebiT 56 procents Sead-
genda. yvelaze dabali sixSiriT sayovelTao 
jandacvis programiT SSm pirebma 2020 wels 
isargebles, rac exmianeba kovid 19 pandemi-
is gamo mosaxleobis mier zogadi samedicino 
momsaxurebebis gamoyenebaSi dafiqsirebul 
saerTo klebas. 
 
socialuri momsaxurebis saagentodan SSm 
pirebis monacemebis Sedareba sayovelTao 
jandacvis programis beneficiarebis mona-
cemebTan gvafiqrebinebs, rom SSm pirebis sak-
maod didi raodenoba ar iyenebs am programis 

momsaxurebas. programiT mosargeble SSm 
pirebis procentuli maCvenebeli 2016 wlis 
48 procentidan gaizarda da 2019 wels 64.8 
procenti Seadgina. 2020 wels sayovelTao 
jandacvis programis momsaxurebis gamoyene-
bam daiklo 52.8 procentamde, rac Seesabameba 
am programaSi kovid 19 pandemiiT gamowveul 
zogad tendencias.   
 
monacemebi aseve miuTiTebs did gansxvavebe-
bze sqesis mixedviT. SSm piris oficialuri 
statusis mqone qalTa 37 procentidan 49.8 
procentamde populaciam gamoiyena sayovel-
Tao jandacvis programa im periodis ganma-
vlobaSi, romelzec janmrTelobis erovnul 
saagentos aqvs monacemebi. SSm qalebisa da 
SSm kacebis mier sayovelTao jandacvis pro-
gramis gamoyenebaSi arsebuli gansxvaveba 21.3 
procentuli erTeulidan 28.5 procentul 
erTeulamdea. mniSvnelovania, rom maSin, 
rodesac am saangariSo periodisTvis sayo-
velTao jandacvis programis momsaxurebis 
gamoyenebam moimata kacebSic da qalebSic, es 
mateba qalebSi ufro nela xdeboda, vidre ka-
cebSi. Sedegad, 2016 da 2019 wlebs Soris gai-
zarda programis momsaxurebis gamoyenebaSi 
gansxvaveba SSm qalebsa da SSm kacebs Soris. 
2020 wels sayovelTao jandacvis programis 
moxmareba daaxloebiT 2016 wlis droindel 
niSnuls daubrunda, rac am momsaxurebebis 
moxmarebaSi didi klebaa da, savaraudod, ko-
vid 19-is pandemiiT gamowveul mdgomareobas 
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ukavSirdeba. marTlac, sxva kvlevebi gvafi-
qrebinebs, rom pandemiis periodSi gauaresda 
SSm qalebisTvis jandacvis xelmisawvdomo-
ba.2  savaraudod, aseTive suraTia bavSvebis 
SemTxvevaSic. monacemTa warsulSi gakeTebu-

li analizi gvaCvenebs, rom SSm bavSvebis naxe-
vars ar miuwvdeboda xeli SSm bavSvebisTvis 
gankuTvnil mniSvnelovan samTavrobo „so-
cialuri reabilitaciisa da bavSvze zrunvis 
erovnul programaze.“3

დიაგრამა	6.4:	  
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონეთა მონაწილეობის 
მაჩვენებლები, სქესის მიხედვით 

2016 2017 2018 2019 2020

21.3 22.6 24.2
28.5

21.9

37.0 38.9
43.0

49.8

41.3
48.0 50.6

55.6

64.8

52.8
58.4

61.5
67.2

78.3

63.2

ქალი/კაცი, მონაწილეობის სხვაობა სულ მონაწილეობაკაციქალი

წყარო: ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (ჯანდაცვის სამინისტრო) 2016–2020 და სოციალური მომსახურების სააგენტო 2016–2020.

janmrTelobis erovnuli saagentos monace-
mebis mixedviT, sayovelTao jandacvis pro-
gramis momsaxurebebidan, gadaudebeli ambu-
latoriuli da hospitaluri momsaxurebebis 
gamoyeneba Seadgenda TiTqmis 80 procents 

SSm kacebis da 60 procents SSm qalebisTvis. 
amis msgavsad, SSm piris statusis mqone biWe-
bisa da gogoebis 83 procentma gamoiyena ga-
daudebeli ambulatoriuli da hospitaluri 
momsaxurebebi. 

გადაუდებელი ამბულა-
ტორიული მომსახურება

სამედიცინო  
მომსახურების სახეობა

გადაუდებელი ჰოსპიტა-
ლური მომსახურება
კარდიოლოგიური 
ქირურგია/ინტერვენციული 
კარდიოლოგია
ქიმიოთერაპია და 
ჰორმონული თერაპია

ზოგადი ამბულატორიული 
მომსახურება
ზოგადი ქირურგიული 
მომსახურება (გულის 
ქირურგიის გარდა)

მაღალი რისკის ორსულობის 
ჰოსპიტალური მომსახურება 

ინფექციური დაავადებების 
მკურნალობა

რენტგენული თერაპია

სულ

ორსულობა და საკეისრო კვეთა 

ცხრილი		6.1: 
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა, 
სქესისა და სამედიცინო მომსახურების სახეობის მიხედვით, 2016-2020 წლები 

2016 20182017 2019 2020

6,704 11,735 5,487

3,367 8,116 3,401

39 269 44

1,575 1,164 1,593

43 65 58

2,176 2,800 2,003

0 0 36

405

0

0 357

421

0 0

14,730
294 413

9,926

8,435

212

1,209

75

2,643

0

0

0

304

5,556

3,701

35

1,684

42

1,973

47

372

389

493

10,115

9,031

244

1,196

93

2,454

0

0

762

328

5,948

4,048

54

1,726

61

2,095

39

339

464

492

11,003

10,183

260

1,148

135

2,783

0

0

857

314

4,933

3,693

42

1,791

90

1,631

65

347

292

512

9,154

8,992

198

1,237

118

2,221

0

0

682

320
24,443 13,392 22,804 14,292 24,223 15,266 26,683 13,396 22,922

წყარო: ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (ჯანდაცვის სამინისტრო) 2016–2020.
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სამედიცინო 
მომსახურების სახეობა

ცხრილი		6.2: შშმ ბავშვების რაოდენობა, ვინც მიიღო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომსახურებები, 
სქესისა და სამედიცინო მომსახურების სახეობის მიხედვით, 2016–2020 წლები

2016 20182017 2019 2020

910 1,386 772

469 639 492

0 0 1

24 30 19

3 7 7

155 279 125

0 0 2

4

0

0 3

4

0 0

1,569
4 1

1,272

653

0

24

9

239

0

0

0

8

853

470

0

16

1

136

0

1

136

6

1,375

650

0

21

6

261

0

0

176

10

881

505

0

9

3

207

0

0

164

2

1,545

725

0

13

9

318

0

0

231

8

727

477

0

13

1

109

1

1

118

7

1,254

683

1

12

1

175

0

0

191

8
2,345 1,422 2,205 1,619 2,499 1,771 2,849 1,454 2,325

წყარო: ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (ჯანდაცვის სამინისტრო) 2016–2020.

janmrTelobis erovnuli saagentos monaceme-
bi gvaCvenebs, rom SSm pirebs Soris sayovelTao 
jandacvis programis momxmareblebis yvelaze 
didi jgufi aris mniSvnelovanad gamoxatuli 

SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi. aR-
niSnuli donis SezRuduli SesaZlebloba 2016 
da 2020 wlebs Soris hqonda beneficiar kacTa 
36 procents da qalTa 23 procents. 

სამედიცინო  
მომსახურების  

სახეობა

ცხრილი		6.3: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონეთათვის 
გაწეული ზოგიერთი სამედიცინო მომსახურების პროცენტული განაწილება, სქესის, შეზღუდვის ხარისხისა და 
სამედიცინო მომსახურების სახეობის მიხედვით, 2016-2020 წლები 

მკვეთრად გამოხა-
ტული შეზღუდული 
შესაძლებლობები

ზომიერად გამოხა-
ტული შეზღუდული 
შესაძლებლობები

მნიშვნელოვნად  გა- 
მოხატული შეზღუდ- 

ული შესაძლებლობები
შშმ  

ბავშვები

3.06

2.43

0.02

0.83

0.13

0.93

0.01

0.09

0.13

0.12
7.70

6.48

6.67

0.12

1.07

0.21

1.69

0.00

0.00

0.48

0.16
16.90

8.72

5.37

0.09

3.46

0.01

3.53

0.07

0.65

0.23

1.08
23.20

14.81

13.71

0.47

1.96

0.03

3.93

0.00

0.00

0.36

0.63
35.90

0.96

0.42

0.00

0.03

0.00

0.31

0.01

0.21

0.02

0.01
2.00

2.18

1.17

0.03

0.02

0.00

0.42

0.00

0.00

0.04

0.01
3.90

2.16

1.26

0.00

0.04

0.01

0.38

0.00

0.00

0.22

0.01
4.10

3.56

1.74

0.00

0.05

0.02

0.66

0.00

0.00

0.31

0.02
6.40

წყარო: ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (ჯანდაცვის სამინისტრო) 2016–2020.

გადაუდებელი ამბულა-
ტორიული მომსახურება
გადაუდებელი ჰოსპიტა-
ლური მომსახურება
კარდიოლოგიური 
ქირურგია/ინტერვენციული 
კარდიოლოგია
ქიმიოთერაპია და 
ჰორმონული თერაპია
ზოგადი ამბულატორიული 
მომსახურება
ზოგადი ქირურგიული 
მომსახურება (გულის 
ქირურგიის გარდა)
მაღალი რისკის ორსულობის 
ჰოსპიტალური მომსახურება 

ინფექციური დაავადებების 
მკურნალობა
რენტგენული თერაპია
სულ

ორსულობა და საკეისრო კვეთა 

გადაუდებელი ამბულა-
ტორიული მომსახურება
გადაუდებელი ჰოსპიტა-
ლური მომსახურება
კარდიოლოგიური 
ქირურგია/ინტერვენციული 
კარდიოლოგია
ქიმიოთერაპია და 
ჰორმონული თერაპია
ზოგადი ამბულატორიული 
მომსახურება
ზოგადი ქირურგიული 
მომსახურება (გულის 
ქირურგიის გარდა)
მაღალი რისკის ორსულობის 
ჰოსპიტალური მომსახურება 

ინფექციური დაავადებების 
მკურნალობა
რენტგენული თერაპია
სულ

ორსულობა და საკეისრო კვეთა 
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aseve aRsaniSnavia, rom kacebze meti Tanxa daixarja, vidre qalebze. 

ცხრილი		6.4: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონეთათვის გაწეული 
მომსახურებების დაფინანსების პროცენტული განაწილება, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის ხარისხისა 
და სამედიცინო მომსახურების სახეობის მიხედვით, 2016-2020 წლებში  

0.3

4.8

0.1

0.7

0.0

1.2

0.0

0.0

0.2

0.5
7.8

0.7

14.7

0.5

0.9

0.0

2.4

0.0

0.0

1.0

0.6
20.8

0.7

6.6

0.4

2.6

0.0

4.2

0.0

0.3

0.2

4.7
19.7

1.3

21.9

2.0

1.6

0.0

5.4

0.0

0.0

0.3

2.6
35.1

0.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.1

0.0

0.0
1.0

0.2

1.4

0.1

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0
2.2

0.2

4.2

0.0

0.2

0.0

0.6

0.0

0.0

0.2

0.0
5.4

0.4

6.2

0.0

0.2

0.0

0.9

0.0

0.0

0.2

0.1
7.9

წყარო: ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (ჯანდაცვის სამინისტრო).

janmrTelobis erovnuli saagentos monaceme-
bi sayovelTao jandacvis programis benefi-
ciarebze gvaCvenebs, rom yvela regionSi ka-
cebi ufro xSirad sargebloben am momsaxure-
biT, vidre qalebi. programis momsaxurebebiT 
mosargeble SSm pirTa yvelaze didi raode-

noba iyo TbilisSi da Seadgenda mTeli momx-
mareblebis 43 procents. Semdeg mohyveboda 
imereTi da aWara. mTlianobaSi, sayovelTao 
jandacvis programis mosargebleebis yoveli 
oTxi adamianidan erTi iyo mniSvnelovanad ga-
moxatuli SSm piri Tbilisidan. 

აჭარის ა.რ. 6.9 0.7

1.9 0.3

11.4 0.9

3.5 0.3

2.7 0.4

0.8 0

0.4 0

5.2 0.6

1.3 0.1

3.1 0.2

26.6 2.9

63.8 6.5

4.7 0.4

1.0 0.1

5.6 0.6

1.8 0.2

1.4 0.2

0.3 0

0.1 0

2.9 0.4

0.7 0.1

1.5 0.2

16.1 1.9

36.2 4.2

გურია

იმერეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

კაცი

ქალი

დიაგრამა	6.5:	 
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე მოსარგებლეთა პროცენტული 
განაწილება, სქესისა და რეგიონის მიხედვით, 2016–2020 წლებში

წყარო: ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (ჯანდაცვის სამინისტრო), 2016-2020 წლები.

სულ შშმ ბავშვები

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

თბილისი

სულ

გადაუდებელი ამბულა-
ტორიული მომსახურება
გადაუდებელი ჰოსპიტა-
ლური მომსახურება
კარდიოლოგიური 
ქირურგია/ინტერვენციული 
კარდიოლოგია
ქიმიოთერაპია და 
ჰორმონული თერაპია
ზოგადი ამბულატორიული 
მომსახურება
ზოგადი ქირურგიული 
მომსახურება (გულის 
ქირურგიის გარდა)
მაღალი რისკის ორსულობის 
ჰოსპიტალური მომსახურება 

ინფექციური დაავადებების 
მკურნალობა
რენტგენული თერაპია
სულ

ორსულობა და საკეისრო კვეთა 

სამედიცინო  
მომსახურების  

სახეობა

მკვეთრად გამოხა-
ტული შეზღუდული 
შესაძლებლობები

ზომიერად გამოხა-
ტული შეზღუდული 
შესაძლებლობები

მნიშვნელოვნად  გა- 
მოხატული შეზღუდ- 

ული შესაძლებლობები
შშმ  

ბავშვები
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6.5. ცხოვრების დონე და სოციალური დაცვა  
2015 da 2020 wlebs Soris siRaribis erovnu-
li maCvenebeli iryeoda 19.5 procentsa da 
22.0 procents Soris, HIES-is monacemebis Ta-

naxmad. Tumca, siRaribis done mniSvnelovnad 
maRali iyo SinameurneobebSi, sadac SSm piris 
statusis mqone erTi an meti wevri hyavdaT. 

დიაგრამა	6.6:	 სიღარიბის ეროვნული მაჩვენებლები ყველა შინამეურნეობისთვის და იმ შინამეურნეობებისთვის, 
სადაც ჰყავთ შშმ პირის სტატუსიანი მინიმუმ ერთი წევრი (პროცენტულად)

2016 2017 2018 2019 2020

29.5 29.5
26 26.8

25.8

7.5 7.5
5.9

7.2
4.5

22 22
20.1 19.5

21.3

ყველა შინამეურნეობა

შინამეურნეობები, სადაც 
ჰყავთ შშმ პირის სტატუსის 
მქონე წევრი(-ები)

სხვაობა (პროცენტული 
ერთეული

წყარო: HIES-ის მონაცემები, 2016–2020 წლები.

aRsaniSnavia, rom siRaribis am gazomvebSi 
ar aris gaTvaliswinebuli samedicino mom-
saxurebebze SSm pirebis mier gaweuli ufro 
maRali xarjebi. HIES-is monacemebi gvaCve-
nebs, rom Sinameurneobebi, sadac hyavT SSm 
wevrebi, Semosavlis mniSvnelovnad did nawi-
ls jandacvaze xarjaven. es migneba mudmi-
vad meordeba bolo xuTi wlis ganmavlobaSi, 
romlisTvisac arsebobs Sesabamisi monaceme-

bi. danarCeni xarjebi -   sakvebis, alkoholisa 
da Tambaqos, tansacmlis da fexsacmlis, sao-
jaxo nivTebisa da momsaxurebebis moxmareba-
ze am ori kategoriis SinameurneobebisTvis 
msgavsia. Sinameurneobebi, sadac hyavdaT SSm 
piri, naklebs xarjavdnen transportze, ga-
naTlebasa da sxva momsaxurebebze (raSic Se-
dis dasvenebis, garTobis, sastumroebisa da 
restornebis xarjebi). 

წყარო: HIES-ის მონაცემები, 2016–2020 წლები.

დიაგრამა	6.7:	 ყველა შინამეურნეობის ხარჯების პროცენტები, საქონლისა და მომსახურების ტიპების და შშმ 
პირის ოფიციალური სტატუსის მიხედვით, 2016–2020

საკვები, ალკოჰოლი, თამბაქო ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

ქირა, საოჯახო საქონელი და მომსახურებები, კომუნალურები ჯანდაცვა

ტრანსპორტი სხვაგანათლება არა-მონეტალური მომსახურება

შინამეურნეობები  
შშმ წევრით(-ებით)

შინამეურნეობები  
შშმ წევრით(-ებით)

შინამეურნეობები  
შშმ წევრით(-ებით)

შინამეურნეობები  
შშმ წევრით(-ებით)

შინამეურნეობები  
შშმ წევრით(-ებით)

ყველა შინამეურნეობა

ყველა შინამეურნეობა

ყველა შინამეურნეობა

ყველა შინამეურნეობა

ყველა შინამეურნეობა

20
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15.6
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12.9
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10.9

6.4

7.2

6.7

6.5

7.2

9.7

10.1

9.4
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8.9

2.7

3.8

3.4

3.1

3.1

4

4.1

3.7

3.8

3.4

1.1

1.6

2

2.1

3

3.1

3.1

2.5

1.8

9.8

10.7

10.2

8.5

9.9

13.2

13.3

13.9

13.7

12

11.6

10.9

11.2

11.4

12.6

8.9

8.8

9.6

8.3

9.1

3.4
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zogadad, Semosavlis zrdasTan erTad izr-
deba TiTqmis yvela saxis xarjic. monaceme-
bis decilebad dajgufebis dros HIES-is Se-
degebi gvaCvenebs, rom es suraTi erTnairia 
orive tipis SinameurneobebSi - sadac hyavT 
da sadac ar hyavT SSm piri. miuxedavad amisa, 

6.6. სოციალური დაცვის პროგრამები  
qveyanaSi socialuri dacvis yvelaze did 
programebs axorcielebs saqarTvelos oku-
pirebuli teritoriebidan devnilTa, Sro-
mis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 
saministro, socialuri momsaxurebis saa-

yvelaze naklebi Semosavlis mqone SSm wevria-
ni Sinameurneobebi maTi Semosavlis ufro 
did wils xarjaven jandacvaze, vidre yve-
laze maRal decilSi myofi Sinameurneobebi 
SSm wevris gareSe. 

დიაგრამა	6.8:	 
ჯანდაცვის ხარჯების წილი მთელ ხარჯებში, ყველა შინამეურნეობისთვის და იმ შინამეურნეობებისთვის, 
სადაც ჰყავთ შშმ პირის სტატუსიანი მინიმუმ ერთი წევრი, მოხმარების დეცილების მიხედვით (პროცენტულად)

წყარო: HIES-ის მონაცემები, 2020.

1-ლი მე-2 მე-3 მე-4 მე-5 მე-6 მე-7 მე-8 მე-9 მე-10

8.7 9.3 9.9 9.6 9.3 9.8 10.1 10.1 9.8
15.416.1 14.8 16.3 15.1 15.8

19.1 19.7
15.1

19.9
24.9

ყველა შინამეურნეობა შინამეურნეობები, სადაც ჰყავთ შშმ პირის სტატუსის მქონე წევრი(-ები)

gentos saSualebiT. SSm pirebs ekuTvniT fu-
ladi Semweobis miReba socialuri paketis 
saxiT. qvemoT cxrilSi mocemulia socialu-
ri momsaxurebis saagentos monacemebi socia-
luri paketebis beneficiarTa ganawilebaze 
regionebis mixedviT. 

აჭარის ა.რ.

გურია

იმერეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

თბილისი

სულ

ბავშვები ბავშვები II	ჯგუფი II	ჯგუფი 	I	ჯგუფი I	ჯგუფი III	ჯგუფი III	ჯგუფი

1,243

357

1,441

801

1,064

193
 

65 

903

343

646

3,019

10,075

1,429

367

1,603

894

1,255

227
 

62 

909

374

649

3,884

11,653

3,255

949

4,992

2,112

2,380

599
 

313 

2,637

1,005

1,869

6,543

26,654

3,786

1,052

5,533

2,443

2,670

640
 

336 

2,960

1,140

2,057

7,307

29,924

8,518

2,984

15,168

6,809

5,757

1,637
 

982 

8,028

2,862

5,960

16,570

75,275

8,714

2,955

14,308

6,781

5,718

1,658
 

923 

7,765

2,694

5,606

16,251

73,373

1,501

405

2,108

1,164

1,064

361
 

151 

1,183

543

1,488

3,092

13,060

1,394

372

1,853

1,076

970

316
 

127 

999

472

1,311

2,798

11,688

20202017

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2017, 2020 წლები.

რეგიონი

ცხრილი		6.5:	 
სოციალური პაკეტის ბენეფიციარების განაწილება, რეგიონებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის 
ოფიციალური ხარისხის მიხედვით, 2017 და 2020 წლები 
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ბავშვები 

ბავშვები 

II	ჯგუფი
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	I	ჯგუფი

III	ჯგუფი 

III	ჯგუფი 
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-
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-

-

-

-

-
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3,259

1,645
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3,154 

3,003 

-
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7,898

15,170
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7,519 

15,170 

98 

-

1,579

1,046

1,762

9

-

1,470 
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1,514 

7 

6,066

-

-

-

-

 7,148 

-

-

-

-

-

4,138

3,235

5,069

4,633

-

4,151 

3,313 

5,204 

6,316 

-

10,521

9,431

16,668

8,983

-

10,009 

9,318 

14,371 

9,789 

-

2,343

2,018

2,930

1,373

-

2,142 

1,706 

2,587 

1,361 

2017
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წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2017, 2020 წლები.

ასაკობრივი 
ჯგუფი

ასაკობრივი 
ჯგუფი

ცხრილი		6.6:	 
სოციალური პაკეტის მიმღებთა განაწილება, სქესის, ასაკობრივი ჯგუფისა და შეზღუდული შესაძლებლობის 
ოფიციალური ხარისხის მიხედვით, 2017 და 2020 წლები. 

SSm piris oficialuri statusis mqone adamia-
nebs ekuTvniT miznobrivi socialuri daxma-
reba, romelic ojaxis socialur-ekonomiku-
ri Sefasebis Sedegad iniSneba (means-tested 
benefit programme). socialuri momsaxu-
rebis saagentos monacemebi gvaCvenebs, rom 
socialuri paketis beneficiarTa umravle-
sobas aseve ganacxadi aqvs gakeTebuli „miz-
nobrivi socialuri daxmarebis programaSi 
CarTvaze“ da SSm piris oficialuri statu-
sis mqone daaxloebiT 35 000-ma adamianma mi-
iRo „miznobrivi socialuri daxmarebis pro-
gramis“ Semweoba. jamSi, SSm piriani Sinameur-
neobebidan, vinc 2020 wels ganacxadi gaakeTa 
miznobrivi socialuri daxmarebis miRebaze, 
daxmareba mxolod 53 procentma miiRo. 2017 

wels es maCvenebeli TiTqmis msgavsi iyo da 
Seadgenda 49 procents.
 

6.7. კოვიდ 19-თან დაკავშირებული 

სოციალური დახმარება შშმ პირებისთვის  
 
zemoT naxsenebi programebis garda, saqar-
TveloSi gacemuli socialuri daxmareba 
mniSvnelovnad gafarTovda kovid 19-is pan-
demiis gamo. samTavrobo anti-krizisulma 
programam  moicva kovid 19-is Semweobis ori 
6 Tviani talRa mosaxleobis konkretuli 
jgufebisTvis, romelTa Soris SSm pirebic 
iyvnen.4

 
socialuri momsaxurebis saagentos monace-

asakis, sqesisa da SezRuduli SesaZleblo-
bis xarisxis mixedviT monacemebis daSlis 
Sedegebi gvaCvenebs, rom yvela jgufSi Se-
mweobas meti kaci iRebs, vidre qali, socia-
luri momsaxurebis saagentos Tanaxmad. 
es ganawileba kidev ufro amyarebs Tval-
sazriss, rom beneficiarTa raodenoba Sem-

cirebulia sapensio asakis (qalebSi 60 weli 
da kacebSi 65 weli) zemoT myofi adamianebis 
mier asakobriv pensiasa da socialur pakets 
Soris arCevanis gakeTebis aucileblobis 
gamo. Sedegad, socialuri paketis mimReb 
qalTa raodenoba mkveTrad iklebs 60 wlis 
Semdeg. 
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mebiT, mowyvladi SinameurneobebisTvis ga-
miznuli daxmarebis mimRebTa mTeli raode-
noba TveSi daaxloebiT 380 000 adamiani iyo 
2020 wlis maisidan oqtombramde da daaxloe-

biT 430 000 adamiani 2021 wlis ianvridan 
ivnisamde. am ricxvebSi Sedis daaxloebiT 
12 000 SSm bavSvi da 33 000 piri mkveTrad ga-
moxatuli SezRuduli SesaZleblobebiT.

მაისი-ოქტომბერი, 2020

იანვარი-ივნისი, 2021

11,624

12,557

1,165,900

1,261,100

33,403

33,427

3,358,400

3,354,400

ბენეფიციართა	
რაოდენობა

ბენეფიციართა	
რაოდენობათანხა	(ლარი) თანხა	(ლარი)

შშმ ბავშვები I ჯგუფი

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2020–2021 წლები.

ცხრილი		6.7:	 
კოვიდ 19-ის დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები. შშმ პირის ოფიციალური სტატუსისა და დროის 
პერიოდის მიხედვით 

asakisa da sqesis WrilebSi socialuri mom-
saxurebis saagentos monacemebi asaxavs, rom 
Tviuri Semweoba miiRo 7 000-ze metma biWma 
da 5 000-ze cota naklebma gogom. daxmarebis 
gacema yvelaze xSirad xdeboda TbilisSi, 

sadac yvela bavSv beneficiarTa erTi mesa-
medi cxovrobda. monacemebis dajgufeba xu-
Twlian asakobriv jgufebSi gvaCvenebs, rom 
monacemebi yovel am asakobriv jgufSi bavS-
vebis raodenobis TiTqmis proporciulia. 

დიაგრამა	6.9:	 
შშმ პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე ბავშვები, ვინც მიიღო კოვიდ 19-თან დაკავშირებული დახმარება, სქესის, 
დროის მონაკვეთისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 

1,482 1,585
2,521 2,689

621 725899 1,012
1,613 1,706

2,500 2,695

788 8621,200 1,283

4,504 4,878

7,120
7,679

0-5 სულ6-10 11-15 16-17

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2020–2021 წლები. 

socialuri momsaxurebis saagentos monace-
mebi kovid 19-Tan dakavSirebuli Semweobis 
mimReb SSm pirebze gvaCvenebs, rom progra-
midan sargebeli miiRo bevrad metma kacma, 
vidre qalma. jamSi, 33 000 beneficiaridan 20 
000-ze meti iyo kaci. Semweobis mimReb  mkve-
Trad gamoxatuli SezRudvebis mqone pirTa 
erTi meoTxedi Tbilisis macxovrebeli iyo. 
Tbiliss mohyveboda imereTi da aWara. yvela 

asakobriv kategoriaSi, 60 wlis da ufrosi 
asakis kategoriis CaTvliT, kaci beneficia-
rebi sWarbobdnen qal beneficiarebs. es Se-
degi im faqtidan gamomdinareobs, rom xSi-
rad, SezRuduli SesaZleblobis mqone qale-
bi mkveTrad gamoxatuli SSm piris Semweobis 
miRebas asakobriv pensias arCeven, romelic 
bevrad aRemateba Semweobis Tanxas.  
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2020 წლის  
მაისიდან ოქტომბრამდე

2021 წლის  
იანვრიდან ივნისამდე

დიაგრამა	6.10:	 
კოვიდ 19-თან დაკავშირებული დახმარების მიმღები მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, სქესის, დროის 
მონაკვეთისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 

3,683 3,683
6,026 6,026

3,995 3,995
6,918 6,918

3,308 3,308
5,596 5,596

1,599 1,5992,278 2,278

12,585 12,585

20,818 20,818

18-29 30-49 სულ50-59 60+

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2020–2021 წლები.
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ძირითადი მიგნებები
 
funqciuri unarebis SezRudvebis mqone pirebi meti albaTobiT iyvnen danaSaulis 
msxverpli da afiqsirebdnen maT mimarT Tavdasxmisa da Zarcvis ufro met SemTxve-
vas, 2018 wlis MICS-is monacemebis Tanaxmad. mTlianobaSi, bolo sami wlis ganmavlo-
baSi,  funqciuri unarebis SezRuduli SesaZleblobebis mqone kacTa 2.6 procenti 
da qalebis 5.7 procenti iyo Zarcvis an Tavdasxmis msxverpli. SedarebisTvis, araSSm 
pirebs Soris es maCvenebeli kacebSi 0.8 procentia da qalebSi 1.6 procenti. 
 
„qalTa mimarT Zaladobis“ (VAW) 2017 wlis kvlevam aCvena, rom SSm qalTa mimarT ufro 
maRali iyo seqsualuri, fizikuri da fsiqologiuri Zaladobis maCveneblebi, kerZod: 

 
seqsualuri Zaladoba daafiqsira SSm qalebis 2.8 procentma, araSSm qalebis 2.3 
procentTan SedarebiT. 
 
SSm qalebis 8.9 procentma gamoscada fizikuri Zaladoba, araSSm qalebis 5.5 pro-
centTan SedarebiT. 
 
 
SSm qalebis 19.8 procentma gamoscada fsiqologiuri Zaladoba, araSSm qalebis 
13 procentTan SedarebiT.
 
SSm qalebis 3.7 procentma gamoscada gaupatiurebis mcdeloba an seqsualuri Ta-
vdasxmis tipis Zaladoba, araSSm qalebis 2.6 procentTan SedarebiT. 

 
SSm pirebze garkveuli monacemebis Segroveba daiwyo prokuraturaSi da uzenaes sasa-
marTloSi. prokuraturaSi arsebuli xelmisawvdomi monacemebi Seicavs ZiriTad sta-
tistikur informacias rogorc SSm msxverpl pirebze, aseve damnaSave SSm pirebze. 
 
2018 wlis MICS-is monacemebis Tanaxmad, SSm bavSvebSi ufro mosalodneli iyo nebis-
mieri formis Zaladobrivi dasjis gamovlena. kvlevamde erTi TviT adre periodSi, 
SSm bavSvebis 77.4 procentma gamoscada Zaladobrivi dasjis romelime forma, funq-
ciuri unarebis SezRudvebis armqone bavSvebis 70.3 procentTan SedarebiT. 
 
SSm bavSvebis mimarT sastiki dasjis meTodi oTxjer ufro xSirad iyo gamoyenebuli, 
vidre araSSm bavSvebis mimarT, gvaCvenebs 2018 wlis MICS-is monacemebi.
 
funqciuri sirTuleebis mqone dedebi ufro xSirad iyeneben dasjis Zaladobriv me-
Todebs (78.4 procenti), vidre funqciuri sirTuleebis armqone dedebi (68.2 procen-
ti), 2018 wlis MICS-is monacemebis Tanaxmad. maT aseve ufro dadebiTi damokidebule-
ba aqvT bavSvebis fizikuri dasjis mimarT. 

SSm pirebSi mTeli rigi sakiTxebi ufro xSi-
rad gvxvdeba, vidre SezRuduli SesaZle-
blobis armqone adamianebSi. monacemebi mi-
gviTiTebs, rom SSm pirebs ufro naklebad 
aqvT daculobis SegrZneba da ufro mosa-

lodnelia, rom isini danaSaulis msxver-
pli gaxdnen. monacemebi aseve gvaCvenebs, 
rom SesaZloa, SSm qalebi ufro metad arian 
Zaladobis safrTxis qveS, vidre zogadad 
qalebi. mosalodnelia, rom SSm bavSvebis mi-

7. უსაფრთხოება და დანაშაული  
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marT ufro xSiria Zaladobrivi dasja. Tavis 
mxriv, aseve metad mosalodnelia, rom SSm 
qalebi ufro xSirad iyeneben dasjis Zala-
dobriv formebs Svilebis mimarT. 
 

7.1.  უსაფრთხოებისა და დანაშაულის 

ცვლადები 
 
angariSis am nawilSi ganxilulia Semdegi 
cvladebi usafrTxoebasa da danaSaulze: 
usafrTxoebis aRqma, Zarcvisa da Tavdasx-
mis SemTxvevebis gavrceleba, qalTa mimarT 
Zaladoba, bavSvebis dasjis meTodebi, viqti-
mizacia da sisxlis samarTlebrivi devna. 
 
usafrTxoebis aRqmaze monacemebi aRebu-
lia MICS-dan. monacemebi exeba konkretulad 
imas, grZnoben Tu ara adamianebi Tavs usa-
frTxod RamiT quCaSi marto gasvlisas. 
 
aseve MICS-dan aris monacemebi Zarcvisa da 
Tavdasxmis Sesaxeb. ganxilulia erTi wlis 
da sami wlis periodebSi respondentebis gan-
cxadebiT maTi Zarcvis, an maTze Tavdasxmis  
SemTxvevebis gavrceleba. 
 
qalTa mimarT Zaladobaze monacemebi aRe-

bulia gaeros qalTa organizaciisa da saqs-
tatis kvlevidan „qalTa mimarT Zaladoba“ 
(VAW) da gvaCvenebs seqsualuri da ara-seq-
sualuri Zaladobis sxvadasxva formebis ga-
vrcelebas. 
 
mSoblebis mier bavSvis dasjaze monacemebi 
kvlav MICS-dan aris da mimoxilulia orive sa-
kiTxi: rogor sjian SezRuduli SesaZleblo-
bis mqone mSoblebi Svilebs da rogor isjebian 
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi. 
 

7.2. უსაფრთხოების აღქმა და დანაშაულის 

გამოცდილება
 
2018 wlis MICS miuTiTebs, rom SSm qalebi da 
kacebi ufro naklebad grZnoben Tavs usafr-
Txod RamiT quCaSi marto siarulisas, vidre 
araSSm pirebi. mTlianobaSi, qalebi kacebze 
nakleb usafrTxod grZnoben Tavs. funqciu-
ri unarebis SezRudvebis mqone qalebis 23.2 
procenti da funqciuri unarebis SezRud-
vebis mqone kacebis 8.4 procenti fiqrobda, 
rom dabnelebis Semdeg quCaSi siaruli ar 
aris usafrTxo, xolo araSSm pirebs Soris 
amave azris iyo qalebis 11.6 procenti da ka-
cebis 1.4 procenti. 

წყარო:  2018 წლის MICS-ის მონაცემები.

დიაგრამა	7.1:	  
დაბნელების შემდეგ ქუჩაში მარტო ყოფნისას უსაფრთხოების შეგრძნება, სქესისა და შეზღუდული ფუნქციუ- 
რი უნარების სტატუსის („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) მიხედვით (პროცენტულად)

ძალიან დაცულად დაცულად დაუცველად ძალიან დაუცველად

დაბნელების შემდეფ ქუჩაში არ გადის უცნობია

ფუნქციური უნარების  
შეზღუდვების მქონე

ფუნქციური უნარების  
შეზღუდვების მქონე

ფუნქციური უნარების  
შეზღუდვების არმქონე 

ფუნქციური უნარების  
შეზღუდვების არმქონე 

51.9

74.7

54.2

82.2

20.8

16

29.3

16.1

23.2

8.4

11.6

1.4

0.5

0.3 0.1

SSm pirebs dabnelebis Semdeg usafrTxoe-
bis SegrZneba naklebad aqvT da es aisaxeba 
viqtimizaciis Sesaxeb MICS-is monacemebSic, 
romelTa mixedviTac, funqciuri unarebis 
SezRudvis mqone pirebs Soris kacebis 2.6 

procenti da qalebis 5.7 procenti iyo Zarc-
vis an Tavdasxmis msxverpli bolo sami wlis 
ganmavlobaSi. SedarebisTvis, araSSm pirebs 
Soris es maCvenebeli iyo kacebSi 0.8 procen-
ti da qalebSi 1.6 procenti.

0.5 3.6

0.1

1 3.7

0.2
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წყარო: 2018 წლის MICS-ის მონაცემები.

1.2 0.5 0.5 0.3 1.6 0.7

ბოლო	3	
წელი

ბოლო	3	
წელი

ბოლო	3	 
წელი

ბოლო	1	
წელი

ბოლო	1	
წელი

ბოლო	1	 
წელი

პირები, ვის მიმართაც  
იყო ფიზიკური  

ძალადობა ძარცვის ან 
თავდასხმის დროს ძარცვა

პირები, ვინც იყვნენ ძალადობის შემდეგი  
სახის მსხვერპლი:

თავდასხმა
15–49 წლის ასაკის 

მოსახლეობა

ცხრილი		7.1:	 
ძარცვის ან თავდასხმის მსხვერპლი 15–49 წლის პირების განაწილება, სქესისა და ფუნქციური უნარის 
შეზღუდვის სტატუსის მიხედვით („მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) (პროცენტულად)

ქალები	ფუნქციური	უნარების	
შეზღუდვის	გარეშე	

ქალები	ფუნქციური	უნარების		
შეზღუდვებით	

კაცები	ფუნქციური	უნარების	
შეზღუდვის	გარეშე	

კაცები	ფუნქციური	უნარების	
შეზღუდვებით	

2.6 0.7 3.3 1.1 5.7 1.6

0.4 0.3 0.6 0.4 0.8 0.5

2.6 2.6 0 0 2.6 2.6

„qalTa mimarT Zaladobis“ 2017 erovnuli 
kvleva aseve adasturebs zemoT naCveneb mig-
nebebs da met informaciasac iZleva. am kvle-
vis monacemebi gvaCvenebs, rom funqciuri 
unarebis SezRudvebis mqone qalebis mimarT 
ufro xSiria seqsualuri Zaladobis, fiziku-

ri  Zaladobis, fsiqologiuri Zaladobisa da 
gaupatiurebis mcdelobis da/an seqsualuri 
Tavdasxmis SemTxvevebi. erTaderTi katego-
ria, sadac Zaladobis forma SSm qalebTan Se-
darebiT araSSm qalebis mimarT ufro xSirad 
iyo dafiqsirebuli, aris Seviwroeba. 

დიაგრამა	7.2:	 
ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების საკვანძო ინდიკატორები (პროცენტულად)

წყარო: „ქალთა მიმართ ძალადობის კვლევა“, 2017 წლის მონაცემები. 

სექსუალური 
ძალადობა 

ფიზიკური 
ძალადობა 

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა 

გაუპატიურების მცდე-
ლობა ან სექსუალური 

თავდასხვა 

შევიწროება

2.8
8.9

19.8

3.7

19.0

2.3
5.5

13.0

2.6

19.8

შშმ ქალები ყველა ქალი

administraciuli monacemebi SSm pirebis mi-
marT Zaladobaze SedarebiT mwiria. Tumca, 
2020 wlis ivlisSi prokuraturam daiwyo am 
sakiTxze monacemebis Segroveba. im periodi-
dan 2021 wlis maisamde dafiqsirda danaSau-
li 217 SSm piris mimarT, maT Soris iyo 106 
qali da 111 kaci. 
 

7.3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ბავშვების დასჯა 
 
MICS-Si aseve Segrovebulia informacia mSo-
blebis mier bavSvis dasjis gamocdilebasa 
da formebze. monacemebis Tanaxmad, ufro 
xSirad aris mosalodneli, rom SSm bavSvebis 
mimarT dasjis Zaladobrivi meTodebi iyos 

gamoyenebuli, xolo SSm qalebi aseve ufro 
meti albaTobiT mimarTaven Zaladobas maTi 
Svilebis dasjisas. 
 
funqciuri unarebis SezRudvebis mqone ba-
vSvTa mimarT ufro meti albaTobiT xdebo-
da Zaladobrivi dasjis yvela formis gamo-
yeneba, vidre bavSvebSi funqciuri unarebis 
SezRudvebis gareSe, 2018 wlis MICS-is mo-
nacemebis Tanaxmad. mTlianobaSi, funqciu-
ri unarebis SezRudvebis mqone bavSvTa 77.4 
procentis mimarT iyo gamoyenebuli Zalado-
brivi dasjis Tundac rame forma, funqciuri 
unarebis SezRudvebis armqone bavSvebis 70.3 
procentTan SedarebiT. amis msgavsad, sava-
raudod, funqciuri unarebis SezRudvebis 
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დიაგრამა	7.3:	 
პროცენტს, რაც სამჯერ აღემატება ამავე მაჩვენებელს ფუნქციური უნარების შეზღუდვების არმქონე ბავშვებში. 

70.3

4.4

31.3

67.9

28.2

77.4

13.4

37.2

75.5

18.8

ნებისმიერი ძალადობრივი დასჯის მეთოდი

მძიმე ფიზიკური დასჯა

ნებისმიერი ფიზიკური დასჯა

ფსიქოლოგიური აგრესია

მხოლოდ არაძალადობრივი დასჯა

ფუნქციური უნარების შეზღუდვების არმქონე ბავშვები ფუნქციური უნარების შეზღუდვების მქონე ბავშვები

წყარო: 2018 წლის MICS-ის მონაცემები.

2018 wlis MICS-is monacemebi aseve gvafiqre-
binebs, rom ufro metad mosalodnelia, das-
jis Zaladobrivi meTodebi gamoyenebuli 
iyos funqciuri unarebis SezRudvebis mqone 
qalebis Svilebis mimarT. am jgufis dedebi 10 

procentuli erTeuliT meti albaTobiT iye-
neben minimum erT Zaladobriv meTods. isini 
aseve 2.5-jer metad mimarTaven mkacr fizi-
kur dasjas da 11 procentuli erTeuliT 
xSirad mimarTaven fsiqologiur agresias. 

armqone bavSvebSi 10 procentuli erTeuliT 
xSiria mxolod ara-Zaladobrivi dasjis me-
Todebis gamoyeneba. funqciuri unarebis 
SezRudvebis mqone bavSvebis wili, vis mimar-

Tac gamoyenebuli iyo mkacri fizikuri das-
jis meTodebi, Seadgenda 13.1 procents, rac 
samjer aRemateba amave maCvenebels funqciu-
ri unarebis SezRudvebis armqone bavSvebSi. 

დიაგრამა	7.4:	 
2-14 წლის ბავშვების პროცენტი, ვინც გამოსცადა დასჯა, დედის შეზღუდული ფუნქციური უნარის 
(„მნიშვნელოვანი სირთულე“ ან „საერთოდ არ შემიძლია“) სტატუსის მიხედვით 

68.2

4.1

31.0

65.5

28.7

78.4

10.1

36.4

76.6

19.5

ნებისმიერი ძალადობრივი დასჯის მეთოდი

მძიმე ფიზიკური დასჯა

ნებისმიერი ფიზიკური დასჯა

ფსიქოლოგიური აგრესია

მხოლოდ არაძალადობრივი დასჯა

ბავშვები, რომელთა დედებს არ აქვთ ფუნქციური შეზღუდვები (18-49 წლამდე)

ბავშვები, რომელთა დედებს აქვთ ფუნქციური შეზღუდვები (18-49 წლამდე)

წყარო: 2018 წლის MICS-ის მონაცემები. 

dasjis Zaladobrivi meTodebis gamovlenis 
garda, MICS-Si aseve Seswavlili iyo fiziku-
ri dasjis mimarT dedebis damokidebuleba. 
1–14 wlis asakis bavSvebis 18–49 wlis dedebs 
ekiTxebodnen, sjeraT Tu ara maT, rom saWi-
roa bavSvis fizikuri dasja. pasuxebi bavSvis 

aRzrdis meTodebze zemoT naCvenebi Sedege-
bis Tanmimdevruli iyo. fizikur dasjaze da-
debiTi Sexeduleba hqonda funqciuri unare-
bis SezRudvebis mqone dedebis 16.3 procents 
da funqciuri unarebis SezRudvebis armqone 
dedebis 7.3 procents. 
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angariSSi zemoT moyvanili monacemebi da ana-
lizi saSualebas iZleva, gavakeToT rigi das-
kvnebi rogorc saqarTveloSi SSm qalebisa da 
gogoebis winaSe mdgari gamowvevebis, aseve SSm 
pirebis Sesaxeb qveyanaSi arsebuli monaceme-
bis/informaciis mdgomareobaze.  angariSis 
am TavSi warmodgenilia yovel gaanalizebul 
sakvanZo Temaze ZiriTadi mignebebis mimoxil-
va, aseve - rekomendaciebi momavalSi monacem-
Ta Segrovebis gaumjobesebis Taobaze. 
 
monacemebi SSm pirebze da SSm pirebis demo-
grafiuli suraTi 

 
aRweris monacemebi SSm pirebis Sesaxeb 
gvaCvenebs, rom 2014 wels saqarTveloSi 
iyo funqciuri unarebis SezRudvis mqone 
184 948 adamiani (mosaxleobis 5.0 procen-
ti), maT Soris - 76 019 kaci (mamrobiTi sqe-
sis mosaxleobis 4.3 procenti) da 108 939 
qali (mdedrobiTi sqesis mosaxleobis 5.6 
procenti). SSm piris oficialuri statu-
sis mqone mosaxleoba gacilebiT naklebia 
- 100 113 adamiani - maT Soris. 2.9 procen-
ti mamrobiTi sqesis aris (52 170 kaci) da 
2.5 procenti mdedrobiTi sqesis (47 943 
qali). 
 
monacemTa xelmisawvdomi wyaroebi gvaCve-
nebs, rom SSm piris oficialuri statusis 
mqoneTa raodenoba mniSvnelovnad Camou-
vardeba funqciuri unarebis SezRudvebis 
mqoneTa raodenobas. aRweris monacemebiT, 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa 
umravlesobas (57.9 procenti) funqciuri 
unaris SezRudva aqvs, magram ar gaaCnia 
SSm piris oficialuri statusi. SezRu-
duli SesaZleblobis mqone populaciis 
erTnair nawils aqvs SSm piris oficialu-
ri statusi, magram ar aqvs romelime funq-
ciuri unaris SezRudva (22.6 procenti) da 
aqvs orive - rogorc oficialuri statu-
si, aseve funqciuri unaris SezRudva (19.5 
procenti).

8. დასკვნები და რეკომენდაციები

am sakiTxSi aRiniSneba gansxvavebebi sqe-
sis mixedviT. aRweris monacemebi gvaCve-
nebs, rom met qals (64.2 procenti) aqvs 
funqciuri unaris SezRudva da ar gaaC-
nia SSm piris oficialuri statusi, vidre 
kacs (49.8 procenti). savaraudod, es ga-
momdinareobs faqtidan, rom adamianebi 
registrirdebian SSm piris oficialuri 
statusisTvis socialuri paketis miRebis 
mizniT. SSm qalebi xSirad sapensio asakis 
arian da qalebis sapensio asaki kacebis 
sapensio asakze 5 wliT naklebia. Sesabami-
sad, am qalebs ekuTvniT asakobrivi pensia. 
orive saxis daxmarebis miReba ar SeiZle-
ba. Sedegad, sapensio asakis SSm qalebi, 
savaraudod, ar registrirdebian SezRu-
duli SesaZleblobis mqone pirad. amas 
garda, qalebi kacebze mets cocxloben, 
rac am abzacSi aRwerili mdgomareobis 
kidev erTi xelSemwyobi faqtoria. 
 
SezRuduli SesaZleblobebis gavrce-
leba izrdeba asakis matebasTan erTad. 
magaliTad, gogoebis 0.3 procents aqvs 
ori an meti saxis SezRuduli SesaZle-
bloba, xolo 75+ asakis qalebSi es maCve-
nebeli 14.6 procentia. amis Sesabamisad, 
mosaxleobaSi SSm pirebis yvelaze maRali 
wili aris raWa-leCxumsa da qvemo svaneT-
Si (funqciuri unaris SezRudva hqonda 
kacebis 9.8 procents da qalebis 14.1 pro-
cents), rac imiT aixsneba, rom am regionis 
medianuri asaki 14 wliT metia qveynis mo-
saxleobis saSualo asakze. 
 
aRweris dros, funqciuri unaris yve-
laze xSirad aRricxuli SezRudva iyo 
mxedvelobis daqveiTeba. aRweris mona-
cemebis Tanaxmad, biWebis 0.94 procents 
da gogoebis 0.78 procents hqonda fun-
qciuri unarebis SezRudvebi. biWebSi 
ufro mosalodneli iyo nebismieri do-
nis sirTulis arseboba (maT Soris, „nawi-
lobrivi sirTule“, rac odnav ufro vr-
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celia, vidre funqciuri unaris SezRud-
vis ganmarteba) SezRuduli unarebis 
yvela formisTvis garda mxedvelobisa, 
sadac es sirTule SeiZleboda hqonoda 
cota met gogos (1.58 procents), vidre 
biWs (1.39 procents). 

ganaTleba
 
ganaTlebis doneTa umetesobis dasrule-
bis Sansi SSm pirebSi bevrad ufro nakle-
bia, vidre SezRuduli SesaZleblobis 
armqone pirebSi, aRweris Tanaxmad. daw-
yebiTi skolis dasrulebis maCvenebeli 
SSm gogoebSi 15.5 procentuli erTeu-
liT naklebia araSSm gogoebTan Sedare-
biT. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
gogoebis 20.6 procentuli erTeuliT 
naklebi asrulebs ganaTlebis saSualo 
safexurs, vidre araSSm gogoebi. SSm bi-
WebSi, araSSm biWebTan SedarebiT, ganaT-
lebis dawyebiTi da sabaziso doneebis 
dasrulebis maCveneblebi 17.2 procen-
tuli erTeuliT da 20 procentuli er-
TeuliT naklebia. SezRuduli SesaZle-
blobis mqone gogoebis 30.9 procentuli 
erTeuliT naklebi asrulebs ganaTlebis 
srul saSualo dones da 23.7 procentu-
li erTeuliT naklebi asrulebs umaRles 
saswavlebels, vidre gogoebi SezRuduli 
SesaZleblobis gareSe. SSm biWebisTvis es 
maCveneblebi araSSm biWebis Sesabamis maC-
veneblebTan SedarebiT 26.3 procentuli 
erTeuliT da 17.2 procentuli erTeu-
liT naklebia.   
 
aRweris monacemebi ganaTlebis dasrule-
bis Taobaze gvaCvenebs, rom SSm pirebis 
mier sruli saSualo da umaRlesi ganaT-
lebis dasrulebis maCveneblebSi fiqsir-
deba gansxvavebebi sqesis mixedviT. biWeb-
Si metia sruli saSualo skolis dasrule-
bis albaToba (am safexuris dasrulebis 
maCvenebeli gogoebisTvis aris 55.8 pro-
centi, xolo biWebisTvis - 60.3 procen-
ti). amis sapirispirod, ufro mosalod-
nelia umaRlesi ganaTlebis dasruleba 
SSm qalebis mier (umaRlesi saswavleblis 

dasrulebis maCvenebeli: qali - 16.4 pro-
centi da kaci - 13.3. procenti). 
 
maSin, rodesac 14-24 wlis mosaxleobis 
TiTqmis 100 procentma icis wera-kiTxva, 
SSm pirebSi Sesabamisi maCveneblebi aris 
86.2 procenti kacebSi da 87 procenti 
qalebSi, aRweris monacemebis Tanaxmad. 
 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
aRricxuli hyavs specialuri saganmanaT-
leblo saWiroebebis mqone daaxloebiT 
10 000 moswavle, romelTaganac 2020 wels 
biWi ufro meti iyo (6 550), vidre gogo (4 
450), EMIS-is monacemebis Tanaxmad. spe-
cialuri saganmanaTleblo saWiroebebis 
mqone bavSvebs Soris skolidan ganTes-
vis albaToba biWebSi ufro maRalia, vi-
dre gogoebSi (biWi - 10 procenti, gogo 
- 5 procenti, 2020/2021 wels). unda aRi-
niSnos, rom saministrom bolo periodSi 
daiwyo SSm piris oficialuri statusis 
mqone moswavleebze monacemebis Segrove-
ba. Tumca, monacemebi miuTiTebs, rom SSm 
piris statusis aRricxva mniSvnelovnad 
naklebad xdeba. Cans, rom am mxriv mniSvne-
lovani gansxvavebaa sqesis mixedviT da 
2020/2021 wlebSi SSm piris oficialuri 
statusis mqoned orjer meti biWia iden-
tificirebuli (817), vidre gogo (434).

dasaqmeba
 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pi-
rebi mniSvnelovnad naklebi albaTobiT 
monawileoben Sromis bazarze da aseTive 
naklebi albaTobiT arian dasaqmebuli. 
aRweris monacemebi miuTiTebs, rom Sro-
mis bazarze monawileobisa da dasaqmebis 
maCveneblebi SSm qalebSi 20 procentuli 
erTeuliT Camouvardeba SSm kacebis Sesa-
bamis maCveneblebs, rac imeorebs zogadad 
Sromis bazarze arsebul suraTs. 
 
amave dros, SSm pirebis samuSao ZalaSi 
monawileobis da dasaqmebis maCveneblebs 
Soris sxvaoba TiTqmis erTnairia kace-
bisa da qalebisTvis, aRweris Tanaxmad. 
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SSm qalebi 22.6 procentuli erTeuliT 
naklebi albaTobiT arian CarTuli samu-
Sao ZalaSi, vidre araSSm qalebi, xolo SSm 
kacebis igive maCvenebeli 21.9 procentu-
li erTeuliT Camouvardeba araSSm kace-
bis maCvenebels. dasaqmebis maCvenebeli 
15.8 procentuli erTeuliT naklebia SSm 
kacebis SemTxvevaSi araSSm-kacebTan Se-
darebiT da 14.8 procentuli erTeuliT 
naklebia SSm qalebSi araSSm qalebTan Se-
darebiT. 
 
aRweris Tanaxmad, samuSao ZalaSi CarTvis 
maCvenebeli qalaqSi macxovrebeli SSm pi-
rebisTvis mniSvnelovnad dabalia, vidre 
soflad macxovreblebisTvis. samuSao 
ZalaSi Sedioda qalaqad mcxovrebi SSm 
qalebis 18.1 procenti da SSm kacebis 31.1 
procenti. amis sapirispirod, samuSao Za-
laSi CarTuli iyo soflad mcxovrebi SSm 
kacebis 73.5 procenti da SSm qalebis 50.8 
procenti. savaraudod, es monacemebi so-
flad sasoflo-sameurneo saqmianobis 
maRali gavrcelebiT aixsneba. vinaidan 
aRniSnuli ricxvebi 2014 wlis aRweris mo-
nacemebidan aris aRebuli, mosaxleobis 
ufro didi wili, Tundac nominalurad, 
iyo Sromis bazarze monawile, radganac, 
aRweris dros, naturalur meurneoba-
Si momuSave adamianebic dasaqmebulad 
iTvlebodnen. miuxedavad dasaqmebis gan-
martebis cvlilebisa, momuSave SSm pir-
Ta umravlesoba (85 procenti) soflis 
meurneobaSi aris dasaqmebuli. aRsaniS-
navia, rom SSm pirebi sagrZnoblad nakleb 
anazRaurebas iReben, vidre adamianebi 
SezRuduli SesaZleblobis gareSe, da 
am or kategorias Soris Semosavlis no-
minaluri sxvaoba 25 procents Seadgens. 
Tumca, Tundac nawilobriv, es SeiZleba 
aixsnas soflis meurneobaSi CarTulobis 
maRali maCvenebliT, es ki is seqtoria, 
sadac saqarTveloSi SedarebiT dabali 
anazRaurebaa. 
 
erTi SexedviT, aRweris monacemebi SSm 
pirebis umuSevrobis Sesaxeb SeiZle-
ba dadebiTad Candes, vinaidan is qveynis 
ufrosi asakis mosaxleobis umuSevrobis 

donis naxevaria. Tumca, 2020 wels miRebu-
li meTodologiuri cvlilebis Sedegad, 
rodesac naturalur meurneobaSi momu-
Saveebi aRar iTvlebian dasaqmebulad, es 
monacemebi albaT Seicvala. 2020 wlis LFS-
is monacemebi miuTiTebs, rom SSm kacebsa 
da SSm qalebSi umuSevrobis maCvenebeli 
araSSm kacebisa da qalebis umuSevrobis 
maCveneblis msgavsia (19.3 procenti da 
20.2 procenti SSm da araSSm kacebSi; da 16.4 
procenti da 16.2 procenti SSm da araSSm 
qalebSi). es monacemebi asaxavs meTodo-
logiur cvlilebebs. Sedegad, SesaZloa, 
axali ganmartebis mixedviT Sefasebisas, 
SSm pirebSi umuSevrobis maCveneblebi ise-
Tive iyos, rogorc araSSm pirebSi.
 
Tumca, 15-29 wlis SSm pirebis umuSevro-
bis done Zalian maRalia - kacebSi 42 pro-
centi, xolo qalebSi - 49 procenti. im 
axalgazrdebSi, visac ar aqvs SezRuduli 
SesaZleblobebi, Sesabamisi maCveneblebi 
aris 26 procenti kacebisTvis da 35 pro-
centi qalebisTvis, aRweris monacemebis 
Tanaxmad. 
 
maSin, rodesac arsebobs SSm pirebis Sro-
mis bazarze monawileobis mTeli rigi in-
dikatorebi, monacemTa wyaroebis umra-
vlesoba Seicavs mxolod erTs - es aris 
cvladi SSm piris oficialur statusze. 
es faqti amcirebs arsebuli monacemebis 
Rirebulebas angariSis wina nawilSi aRwe-
rili gamowvevebis gamo, romlebic ukav-
Sirdeba oficialur statuss. 

janmrTeloba, keTildReoba da socialuri 
dacva

 
jandacva SSm pirebisTvis sakvanZo saki-
Txia. aRweris monacemebis kombinireba 
„saqstatis“ sxva statistikur monacemeb-
Tan gvaCvenebs, rom funqciuri SezRud-
vebis mqone pirebis HALE aris 69.1 weli. 
sqesis mixedviT sxvaoba Seadgens Svid 
wels qalebis sasargeblod, rac emTxveva 
zogadad suraTs qalebis ufro met sico-
cxlis xangrZlivobaze. 40 000-ze metma 
SSm pirma, maT Soris 26 000 kacma da 15 000 
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qalma SSm piris oficialuri statusiT, 
gamoiyena sayovelTao jandacvis pro-
grama, janmrTelobis erovnuli saagen-
tos monacemebis Tanaxmad. zemoT naxseneb 
ricxvebSi Sedis daaxloebiT 6 600 bavSvi, 
vinc gamoiyena ambulatoriuli samedici-
no momsaxureba. zogadad, SezRuduli Se-
saZleblobebis mqone mosaxleoba yvelaze 
xSirad sargeblobda gadaudebeli ambu-
latoriuli da hospitaluri momsaxure-
bebiT da swored es momsaxurebebi Sead-
gens sayovelTao jandacvis programidan 
anazRaurebuli Tanxebis udides nawils. 
 
miuxedavad imisa, rom sayovelTao janda-
cvis programiT beneficiarTa did rao-
denobas gaewia momsaxureba, janmrTelo-
bis erovnuli saagentosa da socialuri 
momsaxurebis saagentos monacemebi miu-
TiTebs, rom 2020 wels SSm pirebis pro-
gramaSi monawileoba 52.8 procents Sead-
genda. qalebis monawileobis albaToba 21 
procentuli erTeuliT Camouvardeba ka-
cebisas. adre gakeTebuli analizi miuTi-
Tebda, rom, savaraudod, sayovelTao jan-
dacvis programaSi arc bavSvebi iRebd-
nen srulad  monawileobas.1 es SeiZleba 
nawilobriv aixsnas jandacvis obieqtebis 
misawvdomobis kuTxiT arsebuli infras-
truqturuli barierebiT, danadgarebis 
simciriT da diskriminaciuli SemTxveve-
biT.2 unda aRiniSnos, rom monawileobis 
dabali done emTxveva sxva analizis mona-
cemebsac, romelic gvaCvenebda, rom aseve 
dabali iyo monawileoba „socialuri rea-
bilitaciisa da bavSvze zrunvis erovnul 
programaSi“ - SSm bavSvebisTvis mniSvne-
lovan programaSi.3 

 
rac Seexeba seqsualur da reproduqciul 
janmrTelobas, MICS-is 2018 wlis monace-
mebi gvaCvenebs, rom SSm qalebs bevrad 
ufro naklebad aqvT ojaxis dagegmvasTan 
dakavSirebuli momsaxurebebis moTxovna 
(58.3 procenti), vidre qalebs SezRudu-
li SesaZleblobebis gareSe (64.6 procen-
ti). amave dros, SSm qalebs mniSvnelovnad 
naklebi albaTobiT aqvT kontracefci-

is saSualebebi. SSm qalebis daaxloebiT 
erTi mesamedis (31.3 procenti) SemTxveva-
Si kontracefciaze maTi moTxovnis dakma-
yofileba xdeboda nebismieri meTodiT da 
daaxloebiT erTi meoTxedis SemTxvevaSi 
(26.4 procenti) - Tanamedrove meTodebiT. 
qalebSi SezRuduli SesaZleblobebis ga-
reSe igive maCveneblebi iyo 41.9 procenti 
da 33.4 procenti, Sesabamisad. 
 
SSm wevrian SinameurneobebSi mniSvne-
lovnad ufro maRalia siRaribis maCve-
nebeli (2020 wels 4.8 procentuli er-
Teuli), vidre im SinameurneobebSi, sadac 
aseTi wevri ar hyavT. es mdgomareoba maSi-
nac ki SenarCunebulia, rodesac ar aris 
gaTvaliswinebuli SSm wevriani Sinameu-
rneobebis ufro maRali xarjebi jandac-
vaze, rac sakmaod sagrZnob Tanxebs Sead-
gens - gvaCvenebs HIES-is monacemebi. marT-
lac, yvelaze Raribi Sinameurneobebi, sa-
dac SSm wevri hyavT, ojaxis Semosavlidan 
ufro did wils (16.1 procenti) xarjaven 
jandacvaze, vidre yvelaze mdidari Si-
nameurneobebi, sadac SSm wevri ar hyavT 
(15.4 procents). zogadad, SSm wevriani 
Sinameurneobebi ufro naklebs xarjaven 
ganaTlebaze, transportsa da garTobaze. 
 
SSm pirebis mxardaWeris umTavresi wya-
roebia „socialuri paketi“ da „miznobri-
vi socialuri daxmarebis programa“. amas 
daemata daxmarebis programa kovid 19-is 
pandemiis gaTvaliswinebiT da am damate-
biTi programis farglebSi daxmareba mi-
iRo mkveTrad gamoxatuli SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone  daaxloebiT 12 
000 bavSvma da 33 000 zrdasrulma pirma 
- socialuri momsaxurebis saagentos mo-
nacemebis Tanaxmad. savaraudod, vinaidan 
qalebSi ufro naklebia SSm piris oficia-
luri statusis mqoneTa raodenoba, es 
daxmareba ufro metad kacebze gaicemo-
da, vidre qalebze. 

usafrTxoeba da danaSauli
 
SSm pirebi ufro mosalodnelia, rom iyvnen 
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danaSaulis msxverpli, 2018 wlis MICS-
is monacemebis Tanaxmad. maSin, rodesac 
bolo sami wlis ganmavlobaSi Tavdasxmis 
an Zarcvis msxverpli funqciuri unarebis 
SezRudvebis mqone qalebis 2.6 procenti 
iyo, igive maCvenebeli araSSm qalebisTvis 
0.8 procents Seadgenda. bolo sam weli-
wadSi, funqciuri unaris SezRudvis mqone 
yoveli 20 qalidan erTi (5.7 procenti) Zar-
cvis an Tavdasxmis msxverpli iyo, araSSm 
qalebSi ki aseTi SemTxveva  yoveli 60-dan 
erT qalze (1.6 procenti) modis. 
 
SSm qalebma mniSvnelovnad meti albaTo-
biT SeiZleba gamoscadon seqsualuri, 
fizikuri da fsiqologiuri Zaladoba, vi-
dre qalebma SezRuduli SesaZleblobis 
gareSe. 2017 wlis „qalTa mimarT Zalado-
bis“ kvlevaSi SSm qalebis 2.8 procentma 
ganacxada, rom iyo seqsualuri Zalado-
bis msxverpli, xolo araSSm qalebs Soris 
msgavsi SemTxvevebi 2.23 procentma daa-
fiqsira. amave kvlevis mixedviT, mTlia-
nobaSi, SSm qalebis 8.9 procents hqonda 
maT mimarT fizikuri Zaladobis gamocdi-
leba, SezRuduli SesaZleblobis armqone 
qalebSi ki amgvari gamocdileba dafiq-
sirda 5.5 procentis mier. xuTidan erTi 
SSm qalis mimarT (19.8 procenti) ganxor-
cielebuli iyo fsiqologiuri Zaladoba, 
araSSm qalebSi aseTi SemTxvevebis gamoc-
dileba hqonda rva qalidan erTs (13 pro-
centi). SSm qalebis 3.7 procents hqonda 
gaupatiurebis mcdelobis an seqsualuri 
Tavdasxmis gamocdileba, araSSm qalebs 
Soris igive ganacxada 2.6 procentma.  
 
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavS-
vebSi mniSvnelovnad metia mSoblebis 
mier maTi Zaladobrivi dasjis albaToba, 
MICS-is monacemebis Tanaxmad. jamSi, SSm 
bavSvebis 77.4 procents aqvs Zaladobri-
vi dasjis romelime formis gamocdileba, 
SedarebiT araSSm bavSvebis 70.3 procent-
Tan. SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
dedebi mniSvnelovnad meti albaTobiT 
iyeneben da emxrobian (78.4 procenti)  das-
jis Zaladobriv formebs, vidre dedebi 

SezRuduli SesaZleblobis gareSe (68.2 
procenti). 
 
bolo wlebSi prokuraturidan da uzenae-
si sasamarTlodan gamoCnda administra-
ciuli wyaroebidan miRebuli monacemebi 
SSm pirebis Sesaxeb. Tumca, Sinagan saqme-
Ta saministros - danaSaulis Sesaxeb sta-
tistikis yvelaze did administraciul 
wyaros - jer kidev dasawyebi aqvs SezRu-
duli SesaZleblobis statusis mixedviT 
disagregirebuli monacemebis warmoeba. 
amgvari monacemebis ararseboba serio-
zul xarvezs uqmnis administraciul mo-
nacemebs.

rekomendaciebi „saqstatisTvis“
 
„saqatatma“ mosaxleobis momdevno aRwe-
raSi unda SeinarCunos WG-SS kiTxvebi 
funqciuri unarebis SezRudvebze da gai-
Tvaliswinos 2014 wlis aRweris monaceme-
bis Segrovebisas miRebuli gakveTilebi. 
 
„saqstatma“ unda ifiqros WG-SS kiTxvebis 
Casmaze mimdinare kvlevebSi  monacemTa re-
prezentatulobisa da e.w. „respondentis 
datvirTvis“ sakiTxebis gaTvaliswinebiT. 
maT Soris - „samuSao Zalis kvlevaSi“ (LFS), 
„Sinameurneobis Semosavlebisa da xarje-
bis kvlevaSi“ (HIES) da „sasoflo-sameu-
rneo statistikis kvlevaSi“. am modulis 
damateba SezRuduli SesaZleblobebis 
oficialuri statusis Sesaxeb arsebuli 
amJamindeli kiTxvebisTvis SesaZlebels 
gaxdis monacemebis disagregacias, rac 
saSualebas mogvcems, gavigoT aseve im pi-
rebis keTildReobis sakiTxebi, visac aqvs 
funqciuri unaris SezRudva, magram ar 
aqvs SSm piris oficialuri statusi.   
 
SezRudul SesaZleblobebze monacemebSi 
mTavari Cavardna aris mentalur janmr-
Telobasa da SezRuduli SesaZleblo-
bebis samuSao adgilTan dakavSirebuli 
Temebi. am mxriv rekomendebulia, rom 
„saqstatma“yovel ramdenime weliwadSi 
erTxel ganixilos WG/ILO-s SezRuduli 
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SesaZleblobis modulis Casma samuSao Za-
lis da/an Sinameurneobis Semosavlebisa 
da xarjebis kvlevebSi.4 

 
kidev erTi mniSvnelovani nabiji, rac 
xels Seuwyobda SSm pirebze swori, sando 
da gamosayenebeli statistikuri infor-
maciis Seqmnas, iqneboda uwyebaTSorisi 
koordinaciis gaZliereba SSm pirebze mo-
nacemebis Seqmnis Sesaxeb. am mxriv „saqs-
tats“ kargi pozicia uWiravs makoordini-
rebeli organos rolis Sesasruleblad, 
vinaidan is ukve asrulebs amgvar rols 
sxva sferoebSi. 
 
„saqstatma“ unda Caataros administra-
ciul organoebTan regularuli kon-
sultaciebi SezRudul SesaZleblobebze 
statistikis Seqmnis xelsayreli pirobe-
bis SesamuSaveblad da Sesabamis sakiTxe-
bze meTodologiuri xelmZRvanelobis 
gasawevad. 
 
„saqstatma“ regularulad unda gaaana-
lizos monacemebi SSm pirebze „SezRu-
duli SesaZleblobebis mqone pirTa 
uflebebze“ kanonis 34-e muxlis Sesaba-
misad.5 
 
„saqstatma“ mxari unda dauWiros sxva 
samTavrobo dawesebulebebs SSm pirebze  
monacemTa bazebis Seqmnis, monacemTa Se-
grovebis saxeobebis da monacemTa gac-
vlis procesebSi.  

rekomendaciebi administraciuli monaceme-
bis Semqmnelebs 

 
administraciuli monacemebis Semqmnele-
bi, rogorc wesi, mTeli rigi gamowvevebis 
winaSe dganan. SSm pirebze monacemebis 
erTiani eleqtronuli  reestris Seqmna 
daexmareba am sakiTxis mogvarebas. am Te-
maze mTavroba amJamad muSaobs. proce-
sis dasrulebis Semdeg rekomendebulia, 
rom jandacvis saministroSi Semavalma 
saagentoebma, maT Sorisa, socialuri 
momsaxurebis saagentom, janmrTelobis 

erovnulma saagentom, samedicino da far-
macevtuli saqmianobebis regulirebis 
saxelmwifo saagentom, daavadebaTa kon-
trolisa da sazogadoebrivi janmrTe-
lobis erovnulma centrma da saxelmwifo 
zrunvisa da trefikingis msxverplTa, da-
zaralebulTa daxmarebis saagentom - ga-
moiyenon SSm piris statusis mqoneTa er-
Tiani reestri SezRuduli SesaZleblo-
bebis mixedviT disagregirebuli statis-
tikuri monacemebis Sesaqmnelad. 
 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
ganaTlebis informaciis sistema (EMIS) 
muSaobs socialuri momsaxurebis saagen-
tosTan SezRudul SesaZleblobebze mo-
nacemebis gadasamowmeblad maTi siswori-
sa da dafarvis uzrunvelyofis mizniT. 
 
zogadad, SezRuduli SesaZleblobebi 
dgeba funqciuri SezRudvebisa da ga-
remoSi arsebuli barierebis urTierT-
qmedebiT. Sedegad, meti monacemis qona, 
gansakuTrebiT ki fizikur garemoze, 
saswavlo masalebsa da maswavleblebis Se-
saZleblobebze, imuSaon SSm moswavleeb-
Tan, daexmareboda Sesabamis sakiTxebze 
politikebis daxvewas. amdenad, rekomen-
debulia, rom EMIS-ma moagrovos damate-
biTi monacemebi moswavleebze, maswavle-
blebsa da saswavlo garemoze, adapti-
rebuli infrastruqturis, saswavlo ma-
salebisa da maswavlebelTa treningebis 
Sesaxeb monacemebis CaTvliT. 
 
Sinagan saqmeTa saministrom unda daiw-
yos SezRudul SesaZleblobebTan daka-
vSirebuli statistikuri monacemebis 
warmoeba. 
 
Sinagan saqmeTa saministro, prokuratura 
da uzenaesi sasamarTlo koordinaciaSi 
unda iyos „saqstatTan“ monacemTa Segro-
vebis protokolebis Sesaqmnelad da imis 
uzrunvelsayofad, rom monacemebis Se-
grovebisa da gavrcelebisas gamoyenebu-
li iyos saTanado da swori statistikuri 
meTodologiebi. 
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