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შესავალი 

გენდერული თანასწორობა სახელმწიფოს მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს. 

საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, ადგენს ქალისა და კაცის 

საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული თანასწორი უფლებების, 

თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფის ძირითად გარანტიებს, 

განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ცხოვრების შესაბამის სფეროებში მათი 

განხორციელების სამართლებრივ მექანიზმებსა და პირობებს. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლი (ცვლილებები დამტკიცებულია 

საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წელს) და კანონი გენდერული თანასწორობის 

შესახებ (დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2010 წელს), 

უზრუნველყოფს ქალებისთვის და კაცებისთვის თანაბარ უფლებებს და 

შესაძლებლობებს, ასევე აღიარებს განსაკუთრებული ზომების მიღების 

აუცილებლობას ქალებსა და კაცებს შორის არსებითი თანასწორობის მისაღწევად და 

უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.1  

2006 წლის საქართველოს გენდერული თანასწორობის კონცეფციის მიხედვით, 

გენდერული თანასწორობა ადამიანის უფლებათა განუყოფელი ნაწილია. იგი 

გულისხმობს ქალთა და კაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებამოსილებასა და 

თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი და პირადი ცხოვრების ყველა სფეროში. 

ამასთანავე, გენდერული თანასწორობა მდგრადი და ადამიანზე ორიენტირებული 

განვითარების წინაპირობა და მაჩვენებელია. 

ქვეყანაში უზრუნველყოფილ უნდა იქნას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა 

სფეროში დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, სათანადო პირობების შექმნა ქალისა და 

კაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების 

რეალიზაციისათვის, ხელი შეუწყოს დისკრიმინაციის თავიდან აცილებასა და 

აღმოფხვრას. 

  

 
1 საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, 26/03/2010, ს/კ 010.100.000.05.001.003.962 
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კანონით გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის 

გარანტიები: 

1. სახელმწიფო ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს ქალისა და კაცის თანასწორ 

უფლებებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში. 

2. გენდერული თანასწორობის დაცვის მიზნით, დისკრიმინაციის გარეშე 

უზრუნველყოფილია: 

ა) ქალისა და კაცის თანასწორი ინდივიდუალური უფლებები და თავისუფლებები; 

ბ) ქალისა და კაცისათვის განათლების მიღების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და 

განათლების თავისუფალი არჩევანი სწავლების ყველა ეტაპზე; 

გ) მეუღლეთა უფლებრივი თანასწორობა; 

დ) შვილებთან დაკავშირებული თანასწორი უფლებები და მოვალეობები; 

ე) ქალისა და კაცის თანასწორი უფლება-მოვალეობები – იყვნენ ბავშვთა მეურვეები, 

მზრუნველები, რწმუნებულები, მშვილებლები; 

ვ) ოჯახსა და საზოგადოებაში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა; 

ზ) პროფესიის ან სამუშაოს სახეობის თავისუფლად არჩევა, თანამდებობრივი 

დაწინაურება, პროფესიული მომზადება/გადამზადება; 

თ) საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავება პროფესიული ნიშნის, უნარ-ჩვევებისა 

და კვალიფიკაციის შესაბამისად; 

ი) თანასწორი მოპყრობა ქალისა და კაცის მუშაობის ხარისხის შეფასებისას; 

კ) თანაბარი სოციალური უზრუნველყოფა ქალისა და კაცის ავადმყოფობისას და 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში; 

ლ) თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა ქალისა და კაცის ჯანმრთელობის 

დაცვისას; 

მ) ქალისა და კაცისათვის თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობისას. 

  



 

 9 

თუმცა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქალები განსხვავებული რეალობის წინაშე დგანან. 

უწევთ არაერთი ხილული თუ უხილავი ბარიერის გადალახვა, რათა შეძლონ თავის 

დამკვიდრება საზოგადოებაში და თანასწორ პირობებში ცხოვრება. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია ქვეყანა გაცდეს თანასწორობის ფორმალისტურ მიდგომას და 

მიაღწიოს არსებით თანასწორობას ქალსა და კაცს შორის. 

ქალები ნაკლებად არიან ჩართული საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, სოციალურ და 

პოლიტიკურ აქტივობებში მთელი რიგი ხელისშემშლელი ფაქტორების, მათ შორის 

კულტურული, გენდერული სტერეოტიპების გამო. ყოველდღიური საოჯახო-სახლის 

საქმეები, შვილების მოვლა და აღზრდა - ეს ის პუნქტებია, რომლის შესრულებაზე 

პასუხისმგებლებიც შინამეურნეობებში უმეტესად ქალები არიან, რაც წინამდებარე 

კვლევის ფარგლებშიც დადასტურდა.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მუნიციპალური ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი,   

სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის შეფასება გენდერულ ჭრილში,  

დადგენა, თუ რამდენად არის გათვალისწინებული ქალების საჭიროებები რეგიონის 

ბიუჯეტის შედგენისას.  

კვლევის ფარგლებში ასევე შეფასდა ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა, 

გამოვლინდა მათ ეკონომიკურ აქტიურობაში დამხმარე ფაქტორები და 

ხელისშემშლელი ბარიერები.  

ჩატარებულ სამუშაოებზე დაყრდნობით მოხდა რეკომენდაციების შემუშავება 

გენდერული თანასწორობის გასაუმჯობესებლად. 

დოკუმენტი შედგება ოთხი ძირითადი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი ეთმობა ქვეყნის 

გენდერულ სტატისტიკას. მოცემულ თავში განხილულია გენდერული სტატისტიკა 

სხვადასხვა მიმართულებებით: მოსახლეობა, განათლება, სოციალური 

უზრუნველყოფა, ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორი, სამუშაო ძალა, ხელფასები და 

ცხოვრების დონე. 

მეორე ნაწილი ეთმობა რეგიონულ სტატისტიკას, სადაც განხილულია სამიზნე 

რეგიონების ძირითადი მაჩვენებლები. აღნიშნულ ნაწილში განხილულია სამივე 

სამიზნე რეგიონის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, სახელმწიფო სერვისები, 

განათლება, სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორი, სამუშაო 

ძალა, ხელფასები და ცხოვრების დონე. თითოეული რეგიონის მუნიციპალიტეტების 

მერიასა და საკრებულოებში დასაქმებულთა ანალიზი გენდერულ ჭრილში და 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ანალიზი. 
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დოკუმენტის მესამე ნაწილში განხილულია ქალების აუნაზღაურებელი შრომა: სახლის 

საქმეებსა და ბავშვის მოვლაზე დახარჯული დრო, წვდომა სახელმწიფო და 

მუნიციპალურ სერვისებზე. ქალების საჭიროებები, როლი საზოგადოებასა და ოჯახში 

და ბარიერები, რაც ხელს უშლით დასაქმებაში. 

დოკუმენტის ბოლო ნაწილი კი ეთმობა სამიზნე რეგიონების ცალკეულ ანალიზს. 

თითოეული რეგიონისათვის განხილულია რეგიონის ძირითადი ეკონომიკური 

მაჩვენებლები, ბიზნეს სექტორში არსებული მდგომარეობა, დასაქმებისა და 

უმუშევრობის დონე, სოციალური სერვისები, განათლება. აქვე ცალკეულად არის 

განხილული თემები ქალის აუნაზღაურებელი შრომის თაობაზე, ქალების როლზე 

საზოგადოებასა და ოჯახში და მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  

აღნიშნული ნაწილი ასევე მოიცავს 13 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების ანალიზს 

გენდერულ ჭრილში. განხილული და შეფასებულია ის პროგრამები თუ 

ქვეპროგრამები, ორგანიზებული ღონისძიებები,  რომლებიც პირდაპირ მიმართულია 

რეგიონში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრისა და ქალთა გაძლიერებისკენ. 
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ზოგადი დასკვნები 

2019 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც დაინერგა პროგრამული ბიუჯეტირება, 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებში წარმოდგენილია კონკრეტულად ქალებზე მორგებული 

მუხლები, თუმცა ეჭვქვეშ დგას რამდენად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ქალების საჭიროებები და პრიორიტეტები. 

ქალთა საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების სამივე რეგიონის ჯამური 

დაფინანსება მათი ჯამური ბიუჯეტის 1%-ის ტოლია, რაც უკიდურესად დაბალია ქალთა 

ეკონომიკურ-სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით მერიასა და საკრებულოში დასაქმებული ქალების საშუალო ხელფასი 200-

300 ლარით დაბალია კაცების ხელფასებთან შედარებით.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ იმ რეგიონებში, სადაც აქტიურად მუშაობენ 

არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციები,  ქალთა უფლებების მიმართ 

დამოკიდებულება, ქალთა ინიციატივები და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება 

როგორც სათემო, ასევე სამთავრობო დონეზე ბევრად უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე 

იმ ტერიტორიულ ერთეულებზე, სადაც ასეთი ორგანიზაციები ნაკლებად არიან 

აქტიურები. 

სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა. 

დასაქმების მაჩვენებელი ქალებში ბევრად დაბალია კაცების მაჩვენებელთან 

შედარებით. მეორეს მხრივ კი, ქალები ძირითადად დასაქმებული არიან 

დაბალანაზღაურებად სექტორებში და მათი საშუალო ხელფასები 400-500 ლარს არ 

აღემატება. სამიზნე რეგიონებში, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყანაში, სახელფასო 

სხვაობა ქალისა და კაცის ყოველთვიურ ანაზღაურებაში ყველა სექტორშია.  

საშუალოდ 20-35%-ით ნაკლებია ქალების ხელფასი კაცების საშუალო თვიურ 

ხელფასთან შედარებით. ბოლო წლების განმავლობაში კი სახელფასო სხვაობა 

ყოველწლიურად საშუალოდ 17%-ით იზრდება. 

ერთი შეხედვით, სახელმწიფო სერვისები ხელმისაწვდომია რეგიონებში და ყველა 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლი თუ საზოგადოებრივი ცენტრი, 

სადაც საჯარო სერვისების მიღება შეუძლიათ ქალებს, თუმცა მეორე საკითხია 

რამდენად უდგათ მათ ამის საჭიროება. კვლევამ გამოავლინა, რომ სახელმწიფო 

სერვისები, რომლითაც სარგებლობენ ქალები ძირითადად არის პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობა, ქორწინების და ბავშვის დაბადების მოწმობა.  
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უფასო სახელმწიფო სერვისები, სამედიცინო პუნქტები, საჯარო სკოლები, საჯარო 

ბაღები ოფიციალური მონაცემებით ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს. თუმცა, 

პრობლემას აღნიშნულ ობიექტებამდე მისვლა წარმოადგენს. განსაკუთრებით 

პრობლემურია მაღალმთიანი სოფლები. ტრანსპორტის არ არსებობისა და გზების 

გაუმართაობის გამო, ბავშვები ვერ ახერხებენ მონაწილეობა მიიღონ სასწავლო 

პროცესში.  

კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ქალები მეტ-ნაკლებად ფლობენ 

ინფორმაციას  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პროგრამების შესახებ, რაც შესაძლოა 

ქალის სოციალურ-ეკონომიკური თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას 

ეხებოდეს. თუმცა ეს ინფორმაცია არასრულია და ძირითადად მას იღებენ 

ერთმანეთში გამოცდილების გაზიარების გზით. კონკრეტული შეღავათები და 

გაწეული დახმარებები კი უმეტესად ერთჯერადია. 

რეგიონებში მცხოვრები ქალების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა 

საგრძნობლად ჩამოუვარდება ქვეყნის საშუალო მონაცემებს. ხელმისაწვდომობა 

სხვადასხვა სოციალურ სერვისზე რეგიონების და სტატუსის მიხედვით 

განსხვავებულია. საშუალო სხვაობა ხელფასებში 500-600 ლარია. აუნაზღაურებელი 

შრომა მიუხედავად იმისა, ეკონომიკურად აქტიურები არიან თუ არა ქალები, 

საშუალოდ კვირაში 42-45 საათს შეადგენს. შინშრომა უპირობოდ ქალის გენდერულ 

როლს წარმოადგენს. შესაბამისად, დროის უქონლობის, შესაბამისი როლური 

მაგალითების არარსებობის და საკუთარ უფლებებში ინფორმაციის ნაკლებობის 

გამო, ქალები ნაკლებად არიან ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.   

Covid19 პანდემიის დროს ბევრად გაუარესდა ქალების სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობა, ასევე ინფორმაციის მიღების, საზოგადოებრივ აქტივობებში 

ჩართულობის დონე, რადგან რეგიონების უმეტეს სოფლებში არ არის ინტერნეტი, 

ოჯახები არ ფლობენ კომპიუტერულ მოწყობილობებს და ხშირ შემთხვევაში ქალებს 

არ აქვთ კომპიუტერთან მუშაობის უნარები. 

სოფლად მცხოვრები ქალები ნაკლებად არიან ჩართული სეზონურ ანაზღაურებად 

სამუშაოებში, რადგან საჯარო ტრანსპორტის სიმცირის ან არარსებობის გამო, უჭირთ 

დანიშნულების ადგილამდე მისვლა და შეთავაზებული ანაზღაურება ვერ ფარავს 

ხარჯებს. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა სამიზნე რეგიონებში ყველაზე მაღალი ბრუნვის 

მქონე სექტორები და მსხვილი ინდუსტრიები. სამივე რეგიონში წამყვანი 

ინდუსტრიებია მშენებლობა, დამამუშავებელი მრეწველობა და საცალო/საბითუმო 
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ვაჭრობა.  ამავდროულად,  მშენებლობა და დამამუშავებელი მრეწველობა 

რეგიონებში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სექტორებია, თუმცა აღნიშნულ 

ინდუსტრიებში ძირითადად კაცები არიან დასაქმებული და ქალები სამივე რეგიონში 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში არიან ჩართულები. ეს უკანასკნელი კი სამივე 

რეგიონში ყველაზე დაბალანაზღაურებადი სექტორია.   

დამსაქმებლებთან ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა სამი ძირითადი ინდუსტრია, 

სადაც მოსალოდნელია სამუშაო ადგილების შექმნა საშუალოვადიან პერიოდში. ეს 

ინდუსტრიებია: ტურიზმი-მასპინძლობა, სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი 

წარმოება. 

ქალების უმრავლესობას მძიმე საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების გამო არ აქვთ 

დრო ჩაერთონ თემის/ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტივობებში. აგრეთვე არ 

აქვთ ნდობა და იმედი, რომ მათ ხმას გაიგებენ და გაითვალისწინებენ. 

რეგიონების შრომის ბაზრის შესწავლის პროცესში დადგინდა, რომ ძირითადად 

დამსაქმებლების მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ შესაბამისი კომპეტენციებით 

მუშაობის მაძიებელი ქალები. 

კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მყარია ტრადიციული 

შეხედულებები გენდერული როლების გადანაწილებაზე, მათ შორის ქალებში. ერთის 

მხრივ  თვლიან, რომ ქალი უნდა მუშაობდეს და ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი, 

თუმცა მეორეს მხრივ მიაჩნიათ, რომ ქალის მთავარი როლი ცხოვრებაში ოჯახსა და 

შვილებზე ზრუნვაა. 
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რეკომენდაციები 

რეკომენდებულია ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში საჭიროებების და პრიორიტეტების 

განსაზღვრა  მოხდეს ქალების  მაღალი ჩართულობით. 

რეკომენდებულია, დაინტერესებული მხარეების მაღალი ჩართულობა, რათა 

გაიზარდოს და მრავალფეროვანი გახდეს ქალთა საჭიროებებზე მორგებული 

პროგრამების რაოდენობა და დაფინანსება. 

რეკომენდებულია, მოხდეს ქალების უნარების გაუმჯობესება საძიებო სისტემის 

გამოყენებაში, დაიგეგმოს ტრენინგები, რომლებიც აუმაღლებთ მათ კომპიუტერის 

ფლობის უნარებს. ეს ერთის მხრივ ხელს შეუწყობს ქალების ინტეგრაციას 

საზოგადოებრივ საქმიანობაში, გაზრდის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას და 

მეორეს მხრივ გაუძლიერებს უნარებს, რომელიც დაეხმარებათ მათ სამსახურის 

შოვნაში. 

რეკომენდებულია, მოხდეს ქალთა გადამზადება და პროფესიული უნარების 

გაუმჯობესება რეგიონში არსებული განვითარებული ინდუსტრიების მიხედვით. 

რეკომენდებულია ქალთა კომპეტენციების ამაღლება უცხო ენებში, სერვის+ში და 

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში. 

რეკომენდებულია აქტივობების განხორციელება სამიზნე რეგიონებში მოსახლეობაში 

ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნით, რათა მოხდეს ქალის როლის გადააზრება 

და გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპების  აღმოფხვრა. 
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კვლევის მიზნები და ამოცანები 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მუნიციპალური ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი და 

პროგრამების/საქმიანობის/სერვისების ხელმისაწვდომობის შეფასება გენდერულ 

ჭრილში. 

ამასთანავე, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება, მათ 

ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ აქტიურობაში დამხმარე ფაქტორებისა და 

ხელისშემშლელი ბარიერების გამოვლენა.  

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ამოცანები განისაზღვრა შემდეგნაირად: 

1. მუნიციპალური ბიუჯეტის სიღრმისეული შესწავლა და ანალიზი; 

2. ბიუჯეტის განაწილების ადეკვატურობის შეფასება გენდერულ ჭრილში; 

3. ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული და განხორციელებული 

ინიციატივების გამოვლენა; 

4. ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება რეგიონებში; 

5. სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა (მათ შორის შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ქალების); 

6. ბარიერების გამოვლენა, რომლებიც არსებობს ქალისათვის ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ აქტივობებში მონაწილეობის თვალსაზრისით; 

7. ქალების მიერ გაწეული აუნაზღაურებელი შრომის შეფასება; 

8. სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები ქალების კომპეტენციების განსაზღვრა; 

9. სამიზნე რეგიონებში მაღალი ბრუნვის მქონე სექტორებისა და მსხვილი 

ინდუსტრიების გამოვლენა; 

10. ყველაზე მოთხოვნადი, დასაქმების პოტენციალის მქონე სპეციალობების 

გამოვლენა. 
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კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევა განხორციელდა სხვადასხვა მეთოდოლოგიის საშუალებით, გამოყენებულ 

იქნა რამდენიმე ტექნიკა. საწყის ეტაპზე ჩატარდა აღმოჩენითი კვლევა, რომლის 

ფარგლებშიც მოხდა მეორადი წყაროების, არსებული მონაცემების მოძიება. 

სამაგიდე კვლევის ფარგლებში მოხდა ჩატარებული კვლევების, პოლიტიკის 

დოკუმენტებისა და საჯარო ინფორმაციის, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემების  შესწავლა. რამაც შესაძლებელი გახადა გაკეთებულიყო არსებული 

ვითარების შეფასება და სრულყოფილი სიტუაციური ანალიზი. კვლევის ფარგლებში 

სრულად დაიფარა საქართველოს სამი რეგიონი - გურია, კახეთი და რაჭა. შედეგად 

მოხდა: 

§ მუნიციპალიტეტებში ხელმისაწვდომი  სახელმწიფო სერვისების 

იდენტიფიცირება; 

§ რეგიონში გავრცელებული, აპრობირებული ეკონომიკური აქტივობების 

გამოვლენა; 

§ რეგიონებში მაღალი ბრუნვის მქონე სექტორებისა და მსხვილი ინდუსტრიების 

გამოვლენა; 

§ მოთხოვნადი პროფესიებისა და აღნიშნულზე საშუალო ყოველთვიური 

ანაზღაურების მოცულობის დადგენა; 

§ სპეციალობების გამოვლენა, რომლის ათვისებაც შესაძლებელია პროფესიულ 

კოლეჯებში ან სხვადასხვა სასერტიფიკატო კურსებით და არ საჭიროებს 

უმაღლეს განათლებას. 

სამაგიდე კვლევის ფარგლებში გაკეთდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

ადეკვატურობისა და მიზნობრიობის შეფასება გენდერულ ჭრილში, გაკეთდა: 

§ ადგილობრივი ბიუჯეტის შემადგენელი პუნქტების ანალიზი; 

§ სქესის მიხედვით განაწილებული სახელმწიფო ხარჯების შემთხვევების 

ანალიზი; 

§ პერსონალის ხარჯების შეფასება გენდერულ ჭრილში; 

მოხდა 3 სამიზნე რეგიონში 13 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანალიზი. საკვლევი 

მუნიციპალიტეტების რაოდენობა განისაზღვრა თითოეულ რეგიონში შემავალი 

მუნიციპალიტეტების რაოდენობის მიხედვით და შემდეგნაირად გადანაწილდა: 
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§ გურია - 3 მუნიციპალიტეტი; 

§ რაჭა - 2 მუნიციპალიტეტი; 

§ კახეთი - 8 მუნიციპალიტეტი; 

პროექტის ფარგლებში სამიზნე რეგიონებში ასევე ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა, 

რომლის ფარგლებშიც გამოიკითხნენ ადგილობრივი მაცხოვრებელი ქალები. კვლევა 

ჩატარდა კომბინირებული მეთოდით, ქალაქებში მცხოვრები, 40 წლამდე ასაკობრივი 

კატეგორიის დაფარვა მოხდა ანკეტირების გზით. უფროსი ასაკობრივი კატეგორიის 

წარმომადგენლებსა და სოფლების მაცხოვრებლებთან მოხდა ინტერვიუს ტექნიკის 

გამოყენება. 

§ შერჩევის ზომა - 664 რესპონდენტი 

§ სანდოობის დონე - 99% 

§ ცდომილება - 5% 

§ შერჩევის მეთოდი - კლასტერული შერჩევა 

რესპონდენტების არჩევა თითოეული რეგიონიდან მოხდა იმ პროპორციით, რა 

პროპორციითაც ეს კლასტერი პოპულაციაშია წარმოდგენილი. შერჩევა 

წარმომადგენლობითია როგორც დედაქალაქის, ასევე, სხვა ქალაქებისა და 

სასოფლო ტიპის დასახლებებისთვის. სულ დაკავშირება მოხდა 2 973 

რესპონდენტთან, გამოპასუხების მაჩვენებელი - 30%. 

პროექტის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა თვისებრივი მეთოდოლოგია, რომლის 

ფარგლებშიც ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები რეგიონებში მცხოვრებ ქალებთან. დისკუსიაში 

მონაწილეობას იღებდნენ ქალაქებისა და სოფლების მაცხოვრებელი ქალები 

სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიიდან, განათლების სხვადასხვა საფეხურის, 

დასაქმების სტატუსის და ოჯახური მდგომარეობით, მონაწილეთა შორის ასევე იყვნენ 

შშმ ქალები. 

§ ფოკუს ჯგუფების რაოდენობა - 3 

§ მონაწილეთა რაოდენობა - 20 

§ ერთი ფოკუს ჯგუფის ხანგრძლივობა - 1,5 – 2 საათი 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა ასევე სიღრმისეული ინტერვიუს 

კომპონენტი. ადამიანური რესურსების მენეჯერებთან და რეგიონში ყველაზე მსხვილი 

ინდუსტრიების წარმომადგენლებთან ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუები 

ინდუსტრიებში მოთხოვნადი სპეციალობების გამოვლენის მიზნით.  
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§ სიღრმისეული ინტერვიუების რაოდენობა - 20 

§ ერთი ინტერვიუს ხანგრძლივობა - 40-60 წუთი 

 

მონაცემთა ანალიზი მოიცავს აღწერითი და დასკვნითი სტატისტიკის კომბინაციას. 

სხვადასხვა დამოკიდებულების გავრცელების ხარისხის დასადგენად გამოყენებულ 

იქნა აღწერითი სტატისტიკა, როგორიცაა სიხშირეები და კროსტაბულაციები. 

ცვლადებს შორის კავშირებისა დაა დამოკიდებულების განსასაზღვრად გამოყენებულ 

იქნა ბივარიაციული და მულტივარიაციული ანალიზი. 

 

ანალიტიკური ჩარჩო 

კვლევის ფარგლებში მოხდა ქალების მიერ გაწეული აუნაზღაურებელი შრომის და 

საზოგადოებასა და ოჯახში ქალების როლის შეფასება. აღნიშნული განხორციელდა 

ევროსტატისა და OXFAM-ის კლასიფიკატორის მიხედვით. სახლის საქმეებზე 

დახარჯული დროისა და პასუხისმგებლობის განაწილების დადგენა შემდეგი 

კრიტერიუმის მიხედვით მოხდა: 

1. საჭმლის მომზადება; 

2. ჭურჭლის გარეცხვა; 

3. საჭმლის/საჭირო ნივთების შეძენა; 

4. სახლის დალაგება/დასუფთავება; 

5. ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოება; 

6. სახლის მოვლა, საოჯახო ნივთების შეკეთება; 

7. გადასახადების გადახდა (ხარჯები); 

8. ცხოველების მოვლა; 

9. ბაღის/ეზოს სამუშაოები. 

 

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობებისა და შრომის განაწილება 

შეფასდა შემდეგი ფაქტორების მიხედვით: 

1. ბავშვისთვის საჭმლის მომზადება; 

2. ბავშვის დახმარება კვების პროცესში; 

3. ბავშვის დაბანა; 

4. ბავშვისთვის საფენის/ტანსაცმლის გამოცვლა; 

5. ბავშვთან თამაში; 

6. ბავშვის გასართობად წაყვანა/გასეირნება; 
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7. ბავშვის ექიმთან წაყვანა; 

8. ბავშვთან სახლში დარჩენა; 

9. აღმზრდელობითი საუბრები; 

10. ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა; 

11. ბავშვის სკოლაში/ბაღში/სპორტზე/სხვადასხვა წრეებზე წაყვანა და მოყვანა; 

12. მასწავლებელთან საუბარი; 

13. საშინაო დავალების მომზადებაში დახმარება; 

14. ბავშვის დაძინება. 

 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ანალიზისთვის გამოყენებულია მონაცემები, 

რომლებიც მიღებულია თითოეული მუნიციპალიტეტიდან საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვის გზით, ასევე გამოყენებულია მუნიციპალიტეტების ოფიციალურ ვებ-

გვერდებზე და საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული დოკუმენტები. 

მოცემულია ბიუჯეტების მოკლე მიმოხილვა (2018-2023 წწ.), რომლის მიზანია 

გარკვეული წარმოდგენის შექმნა მუნიციპალიტეტის ფინანსურ მდგომარეობაზე. 2018-

2019 წლების ბიუჯეტების მოცულობა მოყვანილია ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის 

მიხედვით, 2020 წლის შემთხვევაში დაზუსტებული გეგმა (თუკი ხელმისაწვდომია 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, მაშინ შესრულების ფაქტი), 2021-2023 წლების 

ინფორმაცია აღებულია პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული მოცულობით 

(ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული 

დაზუსტებული ბიუჯეტის მიხედვით). 

პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის/პრიორიტეტების დოკუმენტის 

გენდერულ ჭრილში ანალიზისას გათვალისწინებული არაა ის მეორადი სარგებელი 

რაც თან ახლავს სკოლამდელი და სკოლის გარეშე განათლების დაფინანსებას, 

ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას (მაგ. გარე განათების ქსელის 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია რომლის ერთ-ერთი გვერდითი სარგებელია 

კრიმინოგენური ფაქტების შემცირება). აქცენტი გაკეთებულია უშუალოდ ქალებზე 

კონცენტრირებულ ცალკე მდგომ პროგრამებსა და ღონისძიებებზე. 

 

 

 



 

 20 

გენდერული სტატისტიკა 

წინამდებარე თავში მოცემულია ქვეყნის გენდერული სტატისტიკა, რომელიც 

წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს და საშუალებას იძლევა 

ქალების, კაცების, გოგოებისა და ვაჟების პრიორიტეტები და საჭიროებები იმგვარად 

იყოს გათვალისწინებული პოლიტიკის შემუშავება-განხორციელების პროცესებში, 

რომ უზრუნველყოფილ იქნას ამ პოლიტიკის მიერ მოტანილი სიკეთეებისა და 

შედეგების თანასწორობა ყველასთვის. ქვემოთ განხილულია გენდერული სტატისტიკა 

სხვადასხვა მიმართულებებით: მოსახლეობა, განათლება, სოციალური 

უზრუნველყოფა, ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორი, სამუშაო ძალა, ხელფასები და 

ცხოვრების დონე. 

 

მოსახლეობა 

მოცემულ ქვეთავში წარმოდგენილია ქვეყნის მოსახლეობის მიხედვით, გენდერული 

განაწილება თითოეულ ასაკობრივ კატეგორიაში 4 წლიანი ჭრილებით. საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2020 წლის მონაცემებით, მოსახლეობის 52% 

ქალებზე მოდის და 1 926,60 ათასს შეადგენს.  

ამჟამად საქართველოს მოსახლეობაში შეინიშნება დემოგრაფიული დაბერების 

პროცესი: 2000 წლიდან 2020 წლამდე პერიოდში, 65 წლის და უფროსი ასაკის ქალების 

წილი ქალების მთლიან რიცხოვნობაში გაიზარდა დაახლოებით 22%-ით, მაშინ როცა 

კაცებში იგივე მაჩვენებელი დაახლოებით 14%-ით არის გაზრდილი. 
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გრაფიკი 1. საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა, წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

ქვეყნების უმრავლესობაში ჩვეულებრივ, ბიჭი უფრო მეტი იბადება, ვიდრე გოგო. 

იგივე ტენდენცია, წლების მანძილზე, საკმაოდ სტაბილურად არის გამოხატული 

საქართველოშიც. ახალშობილი ბიჭების წილი 52%-ს შეადგენს.  

ამრიგად, 30 წლამდე ასაკში, კაცების რიცხვი აღემატება ქალების რაოდენობას. 

თუმცა 30 წლის და უფროს ასაკში, ქალების რიცხოვნობა ჭარბობს კაცების 

რიცხოვნობას, ამ უკანასკნელის მაღალი მოკვდაობის გამო.  
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ქალი კაცი
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გრაფიკი 2. მოსახლეობის რაოდენობა, წყარო: საქსტატი 

კაცების შედარებით მაღალი მოკვდაობა გლობალური ტენდენციაა. საერთაშორისო 

მასშტაბით, კაცებში მოკვდაობის მაღალი მაჩვენებელი გარკვეულწილად ქცევით 

ხასიათს ატარებს: გენდერული განსხვავება ალკოჰოლის მოხმარებაში, მწეველებში, 

სარისკო აქტივობებში მონაწილეობაში. მაგ. ისეთები, როგორიცაა ავტომანქანის 

მართვა, განსაზღვრავს ქალების სიცოცხლის უფრო მაღალ ხანგრძლივობას 

კაცებთან შედარებით.  

ამრიგად, გასაკვირი არ არის, რომ საქართველოში ქალების სიცოცხლის 

მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას უფრო მაღალია, ვიდრე კაცების. 

ამასთან, სიცოცხლის მოსალოდნელ ხანგრძლივობაში სქესის მიხედვით 

განსხვავებები არსებითია, ქალებისთვის შეადგენს 78.4 წელს, ხოლო კაცებისთვის 

69.8 წელს.  
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მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომარეობით 5 წლიანი 
ასაკობრივი ჯგუფების და სქესის მიხედვით  

კაცი ქალი
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ბოლო წლებში ცოცხლად დაბადებულებში გოგოებისა და ბიჭების თანაფარდობა 

სტაბილური რჩება, რის გამოც სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა დაბადებისას 

(დაბადებული ბიჭების რაოდენობა ყოველ 100 გოგოზე) შეადგენს დაახლოებით 108-ს.  

 

 

თუმცა საინტერესოა, რომ სქესის მიხედვით რაოდენობრივ თანაფარდობაში 

მნიშვნელოვანი შემცირება ვლინდება ოჯახში მესამე ბავშვის დაბადების 

შემთხვევაში: ამ მაჩვენებლის დონე ყველაზე მაღალი იყო 2006 წელს და შეადგენდა 

ცხრილი 1. სქესთა თანაფარდობა დაბადების რიგითობის მიხედვით, ბიჭი 100 გოგოზე, წყარო: 
საქსტატი 
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141-ს, თუმცა შეინიშნება შემცირების ტენდენცია და 2019 წელს 113 შეადგინა, რაც 

მიუთითებს გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევასთან დაკავშირებული საკითხების 

დადებით განვითარებაზე.  

 

განათლება  

მოცემულ ქვეთავში წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია ქვეყნის 

საგანმანათლებლო სისტემის შესახებ. განხილულია ყველა საგანმანათლებლო 

საფეხური. 

განათლების ხელმისაწვდომობა ყველა დონეზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და ქალების გაძლიერებაში. 

საქართველოში, შესაბამისი ასაკის ბიჭებისა და გოგოების წილი დაწყებით სკოლაში, 

დაწყებით კლასებში წმინდა ჩარიცხვა - ორივე სქესისთვის, დაახლოებით 96%-ს 

უტოლდება.  

 

გრაფიკი 3. განათლების მიღების მაჩვენებლები, წყარო: საქსტატი 

2019 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაახლოებით 11 500 

სტუდენტი ჩაირიცხა, მათგან 48%-ს გოგოები შეადგენენ, ხოლო სტუდენტების 52% 

ბიჭებზე მოდის. გოგოები, როგორც წესი, დომინირებენ ხელოვნების, ჯანმრთელობის, 

განათლებისა და სოციალური მეცნიერებების პროგრამებზე. 
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გოგო ბიჭი
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პროფესიულ სასწავლებლებში ზემოთ ჩამოთვლილ პროგრამებზე სტუდენტების 80%-

ზე მეტი გოგოებზე მოდის. 

ხოლო ბიჭები წარმოადგენენ სტუდენტების უმრავლესობას შემდეგ სპეციალობებზე:  

§ ინჟინერია  

§ ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა  

§ ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები  

§ მეცნიერება/ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი  

მეტ-ნაკლებად თანაბარია სტუდენტების გენდერული განაწილება ისეთ პროგრამებზე 

როგორიცაა: ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 

მომსახურებები. ეს ის სპეციალობებია, რომლებიც საზოგადოებაში არსებული 

სტერეოტიპების მიხედვით არ არის მიჩნეული ერთმნიშვნელოვნად „ქალის“ ან „კაცის“ 

საქმედ. 

 

გრაფიკი 4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, წყარო: საქსტატი 

ქალებს უმაღლესი განათლება მიღებული აქვთ უფრო მეტად ხელოვნებასა და 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, განათლებაში, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის 
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განათლება 
ინჟინერია 

ინჟინერია, წარმოება, მშენებლობა 
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის …

მიმართულებათაშორისი დარგები ან …
მომსახურებები 

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, …
სოციალური მეცნიერებები 

ხელოვნება 
ხელოვნება, ჰუმანიტარული …

ჯანდაცვა 
ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა 

სტუდენტების რიცხოვნობა საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

(ერთეული) 

ქალი კაცი
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პროგრამებში. კაცები დომინირებენ საინჟინრო, საწარმოო და სამშენებლო 

პროგრამებში. ანალოგიური გენდერული განაწილება შეიმჩნევა სადოქტორო 

საფეხურზე. 

 

გრაფიკი 5. კურსდამთავრებულების განაწილება, წყარო: საქსტატი 

 

ზოგადი განათლების მასწავლებლები წარმოადგენენ განათლების სექტორში 

დასაქმებულთა უმსხვილეს კატეგორიას. ქალი სკოლის მასწავლებლების 

რაოდენობამ 2019 წელს დაახლოებით 55 000 შეადგინა, რაც 6.5-ჯერ აღემატება 

მამრობითი სქესის მასწავლებელთა რაოდენობას. ხოლო პროფესიულ და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  გენდერული განსხვავებები ნაკლებად არის 

გამოხატული.  

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მასწავლებლის პოზიცია ნაკლებად 

მიიჩნევა პრესტიჟულ საქმიანობად, ვიდრე უმაღლეს ან პროფესიულ 

სასწავლებლებში. ამასთან, საათობრივი ანაზღაურებაც უფრო მაღალია უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სტატისტიკაც ამ სურათს ასახავს, რაც უფრო 

იზრდება საგანმანათლებლო საფეხური, მით უფრო იზრდება პროფესორ-

მასწავლებლებში კაცების წილი. 
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სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და 
სამართალი

მეცნიერება

ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო 
დარგები

სხვა

კურსდამთავრებულების განაწილება პროგრამების 
მიხედვით, 2019/2020 სასწ. წ. დასაწყისისათვის

კაცი ქალი
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2019-2020 

სასწავლო წლის დასაწყისისთვის კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულ პროფესორ-მასწავლებელთა 

რაოდენობა 9 894-ს შეადგენს. საიდანაც 54%-55% ქალ პროფესორებზე მოდის, ხოლო 

45-46% კაცებზე.  

 

სოციალური უზრუნველყოფა 

საქართველოში სოციალური უზრუნველყოფის ტიპები შეიძლება დაიყოს ორ ფართო 

ჯგუფად: სტატუსზე დაფუძნებული და საარსებო საშუალების შემოწმების მიხედვით. 

პირველი ძირითადად მოიცავს ასაკით პენსიას და სოციალურ პაკეტებს, ასევე, 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილები) დახმარებას, ხოლო საარსებო 

საშუალებებით შემოწმებული, სოციალური დაცვის მთავარი მიმწოდებელია 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა. 

ქალები წარმოადგენენ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის 

ბენეფიციართა უმრავლესობას. ასაკის პენსიის შემთხვევაში, ეს ფაქტი აიხსნება 

დემოგრაფიული ფაქტორებით, რადგან დაუცველ მოხუც მოსახლეობაში უფრო მეტი 

ქალია. 
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პროფესორ-მასწავლებლების რიცხოვნობა 2019/2020 სასწ. წ. 
დასაწყისისათვის 

ქალი კაცი

გრაფიკი 6. პროფესორ მასწავლებლების რიცხოვნობა, წყარო: საქსტატი 
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საქსტატის 2019 წლის მონაცემებით, საარსებო შემწეობის მიმღებთა 55%-ს ქალები 

შეადგენენ და სურათი 2013 წლის შემდეგ არ შეცვლილა. 

 

გრაფიკი 7. საარსებო შემწეობის მიმღები პირები, წყარო: საქსტატი 

 

 

სამუშაო ძალა, ხელფასები  

წინამდებარე ქვეთავში მოცემულია საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი, სამუშაო 

ძალისა და ხელფასების მიმოხილვა სექტორების, ეკონომიკური საქმიანობების 

მიხედვით გენდერულ ჭრილში. შრომის ბაზარში ჩართულობა, რაც პირდაპირ 

გულისხმობს, რომ პირი არის დასაქმებული ან აქტიურად ეძებს სამუშაოს, 

წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ფაქტორს. შესაბამისი სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონის სტატისტიკური 

მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში კაცებისთვის შეადგენდა დაახლოებით 

62-67% და ქალებისთვის 42-46%, რაც მიუთითებს შრომის ბაზარზე არსებულ 

მნიშვნელოვან განსხვავებაზე გენდერულ ჭრილში. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქართველოში ქალების უმუშევრობის 

ტრადიციულად დაბალი დონე, კაცებთან შედარებით, შეიძლება დამაბნეველი 

აღმოჩნდეს. თუმცა ამის ახსნა მარტივია: უმუშევრად ითვლება ის, ვინც აქტიურად 
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ქალი კაცი
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ეძებს სამუშაოს და მზად არის თითქმის დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა. იქიდან 

გამომდინარე, რომ ქალები შრომის ბაზარზე ნაკლები აქტიურობით გამოირჩევიან და 

ნაკლებად აქვთ სამუშაოს აქტიური მაძიებლის სტატუსი, უმუშევარი ქალების წილიც 

შესაბამისად, დაბალი გამოდის.  

 

გრაფიკი 8. უმუშევრობის დონე, წყარო: საქსტატი 

ხელფასებში განსხვავება გენდერული მიმართულებით კვლავაც მნიშვნელოვანი 

რჩება, რადგან ქალები იღებენ კაცთა საშუალო ყოველთვიური ხელფასის ორ 

მესამედზე ნაკლებს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს თანაფარდობა სტაბილურად 

ნარჩუნდება და შრომის ანაზღაურებაში გენდერული სხვაობის შემცირება 

უმნიშვნელოა.  

დაქირავებით დასაქმებული კაცების საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი, 

საშუალოდ ყოველწლიურად 36%-ით აღემატება ქალების ყოველთვიურ 

ანაზღაურებას. 2019 წელს სახელფასო სხვაობამ 492,7 ლარი შეადგინა. 
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ქალი კაცი
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გრაფიკი 9. დასაქმებულთა თვიური ნომინალური ხელფასები, წყარო: საქსტატი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, დაქირავებით 

დასაქმებულთა საშუალო ნომინალური ხელფასი 1 129 ლარს შეადგენს, ქალების 

ხელფასი კი 260 ლარით ჩამოუვარდება საშუალო მაჩვენებელს. 

 

გრაფიკი 10. დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სქესის მიხედვით, 
წყარო: საქსტატი 

ქალები ნაკლებად არიან დასაქმებულები და მათი ხელფასიც დაბალია, თითქმის 

ყველა ეკონომიკურ სექტორში. კერძოდ, 2019 წლის მონაცემებით, ბიზნეს სექტორში 

მომუშავე ქალების რაოდენობა 313 ათასს შეადგენდა,  ხოლო კაცების რიცხვი 444 

ათასს. თითქმის ყველა სექტორში ქალების საშუალო ხელფასი კაცების საშუალო 

ხელფასს 20-35%-ით ჩამოუვარდება.  
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ქალი კაცი
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გრაფიკი 11. ნომინალური ხელფასები ბიზნეს სექტორების მიხ. წყარო: საქსტატი 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით განისაზღვრა 

ქალების ხელფასის მოცულობა კაცების ხელფასთან მიმართებაში სხვადასხვა 

სექტორის მიხედვით. როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ანაზღაურება სხვა სექტორებთან 

შედარებით, ყველაზე მეტად თანაბარია სექტორში - ხელოვნება, გართობა, დასვენება. 

სადაც, ქალების ხელფასი, იმავე სექტორში დასაქმებული კაცების ყოველთვიური 

ანაზღაურების 92%-ს შეადგენს.  

ყველაზე მკვეთრი სხვაობა ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის არის საფინანსო და 

სადაზღვევო სექტორში, სადაც ქალების საშ. ხელფასი 2019 წლის მონაცემებით 

კაცების საშუალო ხელფასის მხოლოდ 54%-ს შეადგენს.  
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ელექტროენერგიის, აირის მიწოდება

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების …
მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …
ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებები და საკვების …
ინფორმაცია და კომუნიკაცია

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …

პროფესიული, სამეცნ. და ტექნ. საქმიანობები
ადმინისტრაციული და დამხმარე …

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა
განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …
ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური 
ხელფასი საქმიანობის სახეების და სქესის მიხედვით  (ლარი)

კაცი ქალი
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გრაფიკი 12. სხვაობა ხელფასებში სქესის მიხ. წყარო: საქსტატი 

 

 

ბიზნეს სექტორი 

უახლესი მონაცემებით, ბიზნესის დამფუძნებელი კაცების რიცხვი თითქმის ორჯერ 

აღემატება ქალების რიცხოვნობას, რომლებიც საქართველოში რეგისტრირებული 

ბიზნესის მფლობელების დაახლოებით 35%-ს შეადგენს.  

 

გრაფიკი 13. დასაქმებულთა გენდერული განაწილება, წყარო: საქსტატი 
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ქალების ხელფასი კაცების ხელფასთან მიმართებაში, 2019 წ.
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სახელმწიფო

ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობა საკუთრების 
ფორმის მიხედვით, 2019 

კაცი ქალი
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კომპანიის/სუბიექტის საკუთრების მიხედვით, დასაქმებულებში ქალების წილი 

ყველაზე მაღალია კერძო, ადგილობრივ კომპანიებში, ხოლო ყველაზე დაბალი - 

სახელმწიფო დაწესებულებებში. საწარმოს ზომის მიხედვითაც, დასაქმებულებში 

კაცები ჭარბობენ და არსებითი სხვაობა საწარმოებს შორის ამ ასპექტში არ 

გამოვლინდა. 

 

დასაქმებულთა სექტორულ ჭრილში ანალიზის დროს გამოვლინდა, რომ ქალი 

მფლობელების წილი ვაჭრობის სექტორში 40%-ია. რომელიც, თავის მხრივ, 

წარმოადგენს ბიზნესის უმსხვილეს სფეროს ეკონომიკის სექტორებს შორის.  

ბიზნესის მფლობელი ქალების შედარებით მცირე რაოდენობა გვხვდება 

სამთომოპოვებით მრეწველობაში, მშენებლობაში, ტრანსპორტის და დასაწყობების 

სფეროში და სოფლის მეურნეობაში. აღსანიშნავია, რომ ინდუსტრიებში, სადაც 

ბიზნესები მაღალ მარჟაზე მუშაობენ, ძირითადად კაცები არიან წარმოდგენილი. 

მეორეს მხრივ, მფლობელი ქალების რიცხოვნობა გაცილებით მეტია კაცი 

მფლობელების რიცხოვნობაზე, საქმიანობის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 

განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება და სხვა სახის მომსახურებები. 
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ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობა საწარმოს 
ზომის მიხედვით, 2019 

ქალი კაცი

გრაფიკი 14. დასაქმებულთა განაწილება სქესის მიხ. წყარო: საქსტატი 
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გრაფიკი 15. რეგისტრირებული აქტიური ბიზნეს სუბიექტები, წყარო: საქსტატი 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ 

„აწარმოე საქართველოში“ სხვადასხვა სექტორში პერიოდულად აცხადებს მიკრო და 

მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამებს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 

გაცემული გრანტების საშუალოდ 60% კაცებზე მოდიოდა.  

 

გრაფიკი 16. მიკრო და მცირე მეწარმეებზე გაცემული გრანტების რაოდენობა, წყარო: საქსტატი 
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დამფუძნებელთა სქესის მიხედვით 

ქალი კაცი
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2018 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი შემცირდა და გრანტების 45% ქალებზე გაიცა, 

ხოლო 55% კაცებზე. თუმცა, წინა წლებთან შედარებით გაცემული გრანტების ჯამური  

რაოდენობა 2018 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა. უახლესი ინფორმაცია, 2021 წლის 

მონაცემებით, არ არის ხელმისაწვდომი. 

აღსანიშნავია, რომ ქალებისთვის ბიზნესის დაწყების, გრანტის/დაფინანსების 

მიღების ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორია უძრავი ქონების 

საკუთრების არ არსებობა. იმის გამო, რომ ქალების საკუთრებაში არ არის უძრავი 

ქონება, რასაც უზრუნველყოფის სახით მიიღებს საფინანსო ინსტიტუტი, ქალები ვერ 

ახერხებენ ფინანსური რესურსების მოზიდვას.  

 

გრაფიკი 17. მიკრო და მცირე მეწარმეებზე გაცემული გრანტების მოცულობა, წყარო: საქსტატი 

 

ცხოვრების დონე 

გენდერული ნიშნით აქტივების ფლობის (სიმდიდრის) შეფასება - რაც ცხოვრების 

დონის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ელემენტია - აჩვენებს, რომ კაცები ფლობენ და 

განკარგავენ თითქმის ყველა ტიპის აქტივის უფრო დიდ ნაწილს, როგორიცაა უძრავი 

ქონება, მიწა და მსხვილი ტექნიკა.  

გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი (მუხლი 10.1) უზრუნველყოფს თანაბარ 

უფლებებს ქალებსა და კაცებს შორის. თუმცა, მემკვიდრეობის გადაცემის პრაქტიკა 

უფრო ხშირად ეფუძნებოდა სამომხმარებლო კანონს და მშობლების სახლსა და მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების გადაცემისას, უპირატესობა კაცებს ენიჭებათ.  
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 36 

ოჯახებში, სადაც ზრდასრული კაცი ცხოვრობს, ოჯახის ქონება ჩვეულებრივ 

დარეგისტრირებულია კაცის სახელზე. ეს პრაქტიკა ხსნის საკუთრების ასპექტში 

გენდერული ნიშნით არაპროპორციულობას, რომელიც კაცებს შორის უფრო 

გავრცელებულია, ვიდრე ქალებს შორის.  

საცხოვრებლის მფლობელობა, ისევე როგორც სასოფლო სამეურნეო და 

მეცხოველეობის საშუალებების საკუთრების რიცხვი უფრო მაღალია კაცებს შორის. 

კაცთა დაახლოებით 80% და ქალების 76% ფლობს საცხოვრებელ სახლს. სასოფლო 

სამეურნეო ნაკვეთების 62.3%, მსხვილფეხა საქონლის 53.4%, და მსხვილი სასოფლო-

სამეურნეო აღჭურვილობის 66.7%-ს კაცები ფლობენ. (საქსტატი, 2018). 

 

გრაფიკი 18. შინამეურნეობების რაოდენობა ქალაქად, წყარო: საქსტატი 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიით, შინამეურნეობა 

განისაზღვრება როგორც ადამიანთა ერთობლიობა, რომლებიც ექვემდებარებიან 

ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე ერთობლივი ცხოვრების საერთო წესებს და 

ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან საერთო ბიუჯეტით (მისი ნაწილით), ნათესაური 

ან/და არანათესაური ურთიერთობით (შინამეურნეობა შეიძლება შედგებოდეს ერთი 

ადამიანისგანაც). 

აქტივების ფლობაში გენდერული დისპროპორცია კაცების უპირატესობით უფრო 

მეტად გამოხატულია სოფლად.  

40,70%

59,30%

შინამეურნეობების განაწილება შინამეურნეობის უფროსის 
სქესის მიხედვით ქალაქად, 2019 წ.

ქალი კაცი
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გრაფიკი 19. შინამეურნეობების რაოდენობა სოფლად, წყარო: საქსტატი 

ქალები შინამეურნეობის უფროსად უმეტესად წარმოდგენილები არიან ერთწევრიანი 

(ქვრივი) შინამეურნეობის შემთხვევაში. ხოლო ყველაზე ნაკლებად ისეთი ტიპის 

შინამეურნეობებში, რომლებშიც ცხოვრობენ მეუღლეებთან შვილებით ან შვილების 

გარეშე. ასეთ შემთხვევებში შინამეურნეობების მხოლოდ 5-7%-ში არის მეურნეობის 

უფროსი ქალი. 

 

გრაფიკი 20. შინამეურნეობების ტიპები, წყარო: საქსტატი 

 

  

28,90%

71,10%

შინამეურნეობების განაწილება შინამეურნეობის უფროსის 
სქესის მიხედვით სოფლად, 2019 წ.

ქალი კაცი
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მშობლები 18 წლამდე შვილ(ებ)ით

მეუღლეები (რეგისტრირებული/ …

მრავალთაობიანი შინამეურნეობა …

შინამეურნეობების ტიპები შინამეურნეობის უფროსის სქესის 
მიხედვით, 2019 წ.

ქალი კაცი
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გენდერული თანასწორობა საჯარო სივრცეში - წარმომადგენლობა და 

მონაწილეობა  

წინამდებარე თავში განხილული და შეფასებულია მოქალაქეთა ჩართულობის დონე 

სამოქალაქო აქტივობებში, ქალების მონაწილეობა აღნიშნულ პროცესებში, უმეტესად 

საარჩევნო სისტემაში, არჩევნების პროცესში როგორც მონაწილის, ასევე 

დამკვირვებლების ჭრილში. 

საქართველოში სამოქალაქო ჩართულობა დაბალია. მოსახლეობა იშვიათადაა 

ჩართული მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში. ხმის მიცემის დინამიკა წლების განმავლობაში სტაბილურია და დაბალი: 

საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიმცემთა რაოდენობა 2008 წელს იყო 53.2%, 2012 

წელს 59.3% და 2018-ის არჩევნებში - 56.2%, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში - 

56.11%.  

 

გრაფიკი 21. ამომრჩეველთა აქტივობა, წყარო: ცეესკო 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა 51%-ს ქალები 

შეადგენდნენ, ხოლო 59%-ს კაცები. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე, აქტივობა სიიდან - 

განიმარტება როგორც - არჩევნებში მონაწილე ქალი / კაცი ამომრჩევლების 

შეფარდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული შესაბამისი სქესის ქალი 

ან კაცი ამომრჩევლების საერთო რაოდენობასთან. ხოლო, არჩევნებში მონაწილე 

ამომრჩევლები - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ქალი და კაცი, რომლებმაც 

მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა. 
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გრაფიკი 22. ამომრჩეველთა აქტივობა, წყარო: ცეესკო 

2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისთვის 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა 

რაოდენობა შეადგენდა 891-ს, მათ შორის 584 (65.54%) ქალი და 307 (34.46%) კაცი. 

3 852 საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობა 

შეადგენდა 45 908-ს, მათ შორის 33 748 (73.51%) ქალი და 12 160 (26.49%) კაცი. 

აღსანიშნავია, რომ არჩევნებისთვის მოსამზადებელ პერიოდში ცესკოს სწავლების 

ცენტრი ახორციელებს ტრენინგებს რამდენიმე ეტაპად. საუბნო საარჩევნო 

კომისიების წევრებს უტარდებათ ტრენინგები და ამუშავებენ სასწავლო მასალას. 

ტრენინგზე დამსწრეთა უმრავლესობას,  70-80%-ს ქალები შეადგენენ. 

საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლების 56.37% ქალი 

იყო. ბოლო წლებში ჩატარებულ არჩევნებში ეს მაჩვენებელი 55%-დან 60%-მდე 

მერყეობდა. 
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სამიზნე რეგიონების ძირითადი მაჩვენებლები 

როგორც აღინიშნა, კვლევის ფარგლებში სამიზნე რეგიონებს წარმოადგენდა გურია, 

რაჭა და კახეთი. წინამდებარე თავში განხილულია სამივე სამიზნე მუნიციპალიტეტის 

ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, სახელმწიფო სერვისები, განათლება, 

სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორი, სამუშაო ძალა, 

ხელფასები და ცხოვრების დონე. თითოეული რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერიასა 

და საკრებულოებში დასაქმებულთა ანალიზი გენდერულ ჭრილში და 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ანალიზი. 

 

ეკონომიკური მდგომარეობა 

შესწავლილ რეგიონებში უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის რეგიონში და 31.9%-ს შეადგენს, ხოლო ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი უმუშევრობის დონის, საქსტატის 2019 წლის მონაცემებით კახეთის 

რეგიონშია და 10.4%-ს შეადგენს. 

განსხვავებაა საშუალო თვიურ ხელფასში რეგიონების მიხედვით, რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის რეგიონში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ყოველთვიური 

ხელფასი 631 ლარს შეადგენს. შესწავლილ რეგიონებში ყველაზე მაღალია 

ანაზღაურება კახეთში და თვეში საშუალოდ 760 ლარს შეადგენს. 

 რაჭა გურია კახეთი 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მლნ. ლარი): 299.0 826.2 2.497.7 

მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 3 608.7 2 694.9 2 846.5 

უმუშევრობის დონე (%): 31.9 16.2 10.4 

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 7.3 41.5 109.5 

დასაქმებულთა რაოდენობა - ბიზნეს სექტორში (ათასი კაცი): 2.6 9.7 24.6 

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი - ბიზნეს სექტორში 

(ლარი): 
631.5 672.2 760.8 

რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 

(ერთეული): 
 6 329 18 241 46 770 

ცხრილი 2. რეგიონების ძირითადი ეკ. მაჩვენებლები, წყარო: საქსტატი 
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ბიზნეს სექტორი 

საწარმოთა ბრუნვა ყველაზე მაღალია კახეთის რეგიონში გურიასთან და რაჭასთან 

შედარებით, რაც ბუნებრივი მაჩვენებელია რეგიონის მოცულობიდან და 

რესურსებიდან გამომდინარე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის 

მონაცემებით, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, ყველაზე დიდი ბრუნვის 

მქონე სექტორები კახეთში არის დამამუშავებელი მრეწველობა, საბითუმო და 

საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი. თუმცა, აღნიშნულ 

ჯგუფში ძირითადი წილი ვაჭრობაზე მოდის.  

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ჯამური ბრუნვის 89% სამ ეკონომიკურ 

საქმიანობაზე ნაწილდება: დამამუშავებელი მრეწველობა, საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი და მშენებლობა. 

რაც შეეხება გურიას, ჯამური ბრუნვის 71% ორ სექტორზე მოდის: „დამამუშავებელი 

მრეწველობა, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა;“ „ავტომობილების და მოტოციკლების 

რემონტი“. მშენებლობა და დამამუშავებელი მრეწველობა ერთ-ერთი 

მაღალანაზღაურებადი სექტორებია საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ მოცემულ 

სექტორებში ქალები ნაკლებად არიან დასაქმებული და დასაქმებულთა შორის მათი 

წილი დაბალია.  

ზემოთ დასახელებული მაღალი ბრუნვის მქონე სექტორებიდან ქალები 

დასაქმებულები არიან საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში, რომელიც ერთ-ერთი 

ყველაზე დაბალანაზღაურებადი სექტორია. გურიაში საშუალო თვიური ანაზღაურება 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში 209 ლარს შეადგენს, რაჭაში - 590 ლარს, ხოლო 

კახეთში 475 ლარს. 
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კახეთი რაჭა გურია 

სულ (მლნ. ლარი) 1 871,8 110,7 558,7 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 81,6 6,3 5,7 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების 
დამუშავება 

26,9 6,2 13,2 

დამამუშავებელი მრეწველობა 603,9 21,6 171,0 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და 
კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 

17,3 1,3 … 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა 
და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 

2,2 - … 

მშენებლობა 134,9 39,2 45,3 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და 
მოტოციკლების რემონტი 

858,3 28,5 220,2 

ტრანსპორტირება და დასაწყობება 13,9 1,2 28,8 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და 
საკვების მიწოდების საქმიანობები 

68,5 3,9 35,3 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1,6 0,0 2,7 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 22,5 0,3 12,8 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 
საქმიანობები 

3,6 0,2 1,0 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების 
საქმიანობები 

6,9 1,6 5,4 

განათლება 3,2 0,0 0,4 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 12 0,1 6,6 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 12,1 - 5,0 

სხვა სახის მომსახურება 2,4 0,4 0,8 
 

ცხრილი 3. საწარმოთა ბრუნვა რეგიონებში, ეკ. საქმიანობის სახეების მიხედვით, წყარო: საქსტატი 

 

რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში დასაქმებულთა 30% მშენებლობის სექტორზე 

მოდის. რაჭაში სამშენებლო სამუშაოები ძირითადად ჰიდროელექტროსადგურებზე 

მიმდინარეობს. საქართველოს გადამცემი სისტემის ოპერატორის, სს „საქართველოს 

სახელმწიფო ენერგოსისტემის“ 2021 წლის მონაცემებით, ჰიდროელექტროსადგურის 

20 მიმდინარე პროექტია რაჭა-ლეჩხუმის ტერიტორიაზე (1,160 მეგავატი დადგმული 

სიმძლავრე). მათგან სამი დიდი პროექტია - ნამახვანი (433 მეგავატი), ონის კასკადი 

(117 მეგავატი) და ცხენისწყლის კასკადი (357 მეგავატი). დანარჩენები: 2 საშუალო 
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სიდიდის (100დან 15 მეგავატამდე) და 15 მცირე (15 მეგავატი და ნაკლები). აღნიშნული 

ობიექტებიდან ორ, ყველაზე მსხვილ ჰესს უკვე აქვს მშენებლობის ნებართვა და 

მშენებლობაც მიმდინარეობს, რაც ქმნის რეგიონში სამუშაო ადგილებს. დანარჩენი 

ობიექტები ლიცენზირების და მშენებლობის ნებართვის მოპოვების ეტაპზეა.2 სხვა 

სექტორებთან შედარებით რაჭის მაცხოვრებლები უმეტესად დასაქმებულები არიან 

დამამუშავებელი მრეწველობისა და საბითუმო-საცალო ვაჭრობის მიმართულებით. 

 

ეკონომიკური საქმიანობა კახეთი გურია რაჭა 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 7% 2% 9% 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 2% 3% 4% 

დამამუშავებელი მრეწველობა 26% 13% 20% 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული 
ჰაერის მიწოდება 

0% 0% 0% 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და 
დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 

1% 0% 0% 

მშენებლობა 10% 7% 30% 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და 
მოტოციკლების რემონტი 

31% 32% 23% 

ტრანსპორტირება და დასაწყობება 3% 8% 2% 
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების 
მიწოდების საქმიანობები 

7% 15% 9% 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1% 4% 0% 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 2% 4% 1% 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 1% 1% 1% 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 1% 1% 0% 

განათლება 1% 0% 0% 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 5% 4% 0% 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 1% 4% 0% 

სხვა სახის მომსახურება 1% 1% 1% 
ცხრილი 4. დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა რეგიონში, ეკ. საქმიანობის სახეების მიხედვით 

 

 

 
2 http://www.gse.com.ge/sw/static/file/TYNDP_GE-2021-2031_GEO_NEW.pdf  
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რაც შეეხება გურიას, ადგილობრივი მაცხოვრებლების დასაქმების სფეროს საბითუმო 

და საცალო ვაჭრობა წარმოადგენს, რომლის წილიც 32%-ს შეადგენს. დასაქმებულთა 

მხოლოდ 15% მოდის ტურიზმის სექტორზე. ტურიზმის სექტორის განვითარება გურიის 

განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი მიზანია. ტურიზმის სხვადასხვა სახეების 

განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

შექმნაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის დონის გაზრდა, ტურისტული 

სააგენტოების, შესაბამისი კადრების და რეგიონში ტურისტული ნაკადების 

ორგანიზებული შემოდინების ხელშეწყობა, რეგიონში ტურიზმის საინფორმაციო 

ცენტრ(ებ)ის შექმნა და კეთილმოწყობა სტრატეგიული განვითარების გეგმის 

მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს. 

დასაქმებული ადამიანების მცირე წილი მოდის ტურიზმის სექტორზე რაჭა-ლეჩხუმსა 

და კახეთში, სადაც განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების 

მიწოდების საქმიანობებში ჩართულია დასაქმებულთა 7%-9%. თუმცა, აქვე 

აღსანიშნავია, რომ მთლიანად ქვეყანაში, დასაქმებულთა 3% მოდის აღნიშნულ 

სექტორზე. დასახელებულ რეგიონებში ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთ 

სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს. კახეთის რეგიონში ტურიზმის სექტორი 

განვითარებულია, ქვეყანაში არსებული განთავსების საშუალებების 10% კახეთის 

რეგიონზე მოდის, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონზე მხოლოდ 3%. 

სამივე რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ეკონომიკური 

საქმიანობაა სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება. კახეთის 

რეგიონის ყველაზე მაღალანაზღაურებად ეკონომიკურ საქმიანობათა სამეულში 

ასევე შედის ელექტროენერგიის, აირის ჰაერის მიწოდება და ინფორმაცია და 

კომუნიკაცია. სამივე ზემოთ ჩამოთვლილ სექტორში ქალები ყველაზე ნაკლებად 

არიან დასაქმებული და დასაქმებულთა სრულ უმრავლესობას კაცები წარმოადგენენ. 

გურიის რეგიონში ყველაზე მაღალანაზღაურებად ეკონომიკურ საქმიანობას ასევე 

წარმოადგენს დამამუშავებელი მრეწველობა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობები. ყველაზე დაბალანაზღაურებადი ეკონომიკური საქმიანობებია 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, განათლება, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, 

ტრანსპორტირება და დასაწყობება. 
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რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონშიც ყველაზე დაბალანაზღაურებადი 

ეკონომიკური საქმიანობებია ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტირება და 

დასაწყობება. 

Column1 კახეთი რაჭა გურია 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 723 734 598 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და 
კარიერების დამუშავება 

1 923 1 082 1 102 

დამამუშავებელი მრეწველობა 897 604 1 058 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და 
კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 

2 026 … … 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, 
ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან 
გასუფთავების საქმიანობები 

595 … … 

მშენებლობა 845 661 895 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; 
ავტომობილების და მოტოციკლების 
რემონტი 

475 590 209 

ტრანსპორტირება და დასაწყობება 716 236 298 

განთავსების საშუალებებით 
უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 
საქმიანობები 

898 328 785 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1 142 200 286 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
საქმიანობები 

662 … 1 077 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 
საქმიანობები 

369 520 334 

ადმინისტრაციული და დამხმარე 
მომსახურების საქმიანობები 

530 582 983 

განათლება 275 … 226 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების 
საქმიანობები 

564 … 608 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 802  989 

სხვა სახის მომსახურება 122 309 100 
ცხრილი 5. დასაქმებულთა შრომის საშუალოთვიური ანაზღაურება, ლარი. წყარო: საქსტატი  
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კვლევის ფარგლებში ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები, რათა გამოვლენილიყო 

და შეფასებულიყო რეგიონებში არსებული სამუშაო ადგილები, საჭირო 

კომპეტენციები ფოკუსირებული ქალებზე. ამასთანავე, გაკეთდა როგორც ქალთა 

პრიორიტეტების, ასევე დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი და დადგინდა, 

რამდენად თავსებადია აღნიშნული ორი კომპონენტი ერთმანეთთან. მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები განიცადა შრომის ბაზარმა ერთის მხრივ შესაძლებლობების კუთხით და 

მეორეს მხრივ ხელმისაწვდომობის მხრივ, Covid19 პანდემიის გამო. აღსანიშნავია, 

რომ ზემოთ ხსენებული რეგიონების ნაწილში ხელმისაწვდომი არ არის ინტერნეტი და 

ქალებში კომპიუტერული უნარები არის ძალიან დაბალი, ამავდროულად, 

წელიწადნახევრიანი ეკონომიკური ჩაკეტილობის ფონზე, ძალიან ცოტა სამუშაო 

ადგილი იქმნება. 

გურიაში მუშახელზე მოთხოვნა ძირითადად არის სოფლის მეურნეობის 

მიმართულებით და სამუშაო ადგილები სეზონურია, რაც გულისხმობს მოსავლის 

აღებას და ლოგისტიკას. ამ მიმართულებით, სეზონურად მოთხოვნა მაღალია და 

საშუალოდ დღიური შემოსავალი 30 ლარს შეადგენს. რაჭაში სამუშაო ადგილები 

კერძო სექტორში დაბალია, რადგან იშვიათად გვხვდება ახალი ბიზნეს სუბიექტები, 

რომლებიც რაჭაში ოპერირებს. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ გაიხსნება ქვეყანა, რაჭა 

პოზიციონირებს როგორც მაღალი ტურისტული პოტენციალის მქონე რეგიონი და 

შესაბამისად სერვის+ კომპეტენციების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

მოთხოვნა მაქსიმალურად გაიზრდება. 

სამუშაო ადგილების მიხედვით ყველაზე მრავალფეროვანი მდგომარეობაა კახეთის 

რეგიონში, სადაც ტურიზმის და გადამამუშავებელი საწარმოების რაოდენობა 

ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად, მოთხოვნა მაღალია აღნიშნულ ორ 

სექტორში - წარმოება და მასპინძლობის ინდუსტრია.  

რაც შეეხება თავად ქალების ინტერესებსა და პრიორიტეტებს: ჭარბობს საჯარო 

სექტორში დასაქმების სურვილი, რაც განპირობებულია იმით, რომ საჯარო სექტორში 

დასაქმება სტაბილურია და საშუალო ხელფასიც აღემატება კერძო სექტორის მიერ 

შეთავაზებულ საშუალო ხელფასებს აღნიშნულ რეგიონებში. სხვადასხვა სექტორში 

არსებულ დამსაქმებლებთან სიღრმისეული ინტერვიუების შედეგად დადგინდა, რომ 

მასპინძლობის ინდუსტრიაში არსებული კომპანიებისთვის ასევე ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ სერვისის და პროდუქტის მიწოდების თვალსაზრისით მოხდეს 

მცირე მეწარმეობის წახალისება და მხარდაჭერა, რაც უწყვეტად უზრუნველყოფს 

სხვადასხვა ნედლეულის და შუალედური პროდუქტის მიწოდებას. 
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სახელმწიფო სერვისები 

მოცემულ ქვეთავში შესწავლილი და განხილულია სახელმწიფო სერვისები, რაც 

ხელმისაწვდომია დღეის მდგომარეობით სამიზნე რეგიონებში, იქნება ეს 

სააღმზრდელო თუ სამედიცინო დაწესებულებები, ან სახელმწიფო მუნიციპალური 

სერვისები.  

სახელმწიფო მუნიციპალური სერვისების მიღება ყველა რეგიონში შესაძლებელია. 

რიგ მუნიციპალიტეტებში ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლები, უმეტესად კი 

საზოგადოებრივი ცენტრები.  

გურიის რეგიონში ფუნქციონირებს 1 იუსტიციის სახლი და 6 საზოგადოებრივი ცენტრი, 

სადაც შესაძლებელია პიროვნებასთან, უძრავ ქონებასთან, ბიზნესთან 

დაკავშირებული და სოციალური მომსახურების სერვისების მიღება. 

რაჭაში ერთი იუსტიციის სახლი ფუნქციონირებს, ხოლო კახეთის რეგიონში 4. რაც 

შეეხება საზოგადოებრივ ცენტრებს, რაჭაში 2 ასეთი დაწესებულებაა, კახეთში - 13. 

 

გრაფიკი 23. სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებები. წყარო: საქსტატი 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2020-2021 სასწავლო წლის მონაცემებით, გურიის 

რეგიონში სულ 85 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს და საშუალოდ ერთ საბავშვო ბაღზე 

78 აღსაზრდელი მოდის. რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში სულ 19 საბავშვო 

ბაღია, რაც ნიშნავს, რომ საშუალოდ ერთ დაწესებულებაზე 69 ბავშვი მოდის, ხოლო 

კახეთში ანალოგიური მაჩვენებელი 88-ს შეადგენს. 
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არსებული მონაცემებით, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში ერთ საბავშვო 

ბაღში 23 ბავშვი იღებს სერვისს, კახეთის რეგიონში ერთ სკოლამდელ სააღმზრდელო 

დაწესებულებაზე საშუალოდ 55 ბავშვი მოდის, ხოლო გურიაში - 48. 

 

რეგიონი 

 ბავშვების 
რაოდენობა 
რეგიონში 0-4 
წლამდე (ერთ) 

საბავშვო ბაღი 

(ერთ) 

ბაღის 
აღსაზრდელები 
(ერთ) 

სერვისით 
მოსარგებლე 
ბავშვების 
წილი % 

რაჭა 1 311 19 434 33% 

გურია 6 608 85 4 055 61% 

კახეთი 20 613 233 12 789 62% 

ცხრილი 6. 0-4 წლამდე ბავშვები სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში. წყარო: საქსტატი 

 

აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე, იკვეთება, რომ რაჭაში მცხოვრები 

ბავშვების მხოლოდ 33% დადის საბავშვო ბაღში და სარგებლობს სახელმწიფო 

სერვისით. რაც ნიშნავს, რომ რეგიონში მცხოვრები ბავშვების 67% - 877 ბავშვი 

სერვისს მიღმა არის დარჩენილი და ოჯახი არ ან ვერ იღებს ამ მომსახურებას.  

სამედიცინო სერვისების მიღების შესაძლებლობა და მათზე წვდომა, არსებითად 

მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის. 

 
 

ამბულატორიულ-
პოლიკლინიკურ 
დაწესებულებ 

საავადმყოფო და 
სამედიცინო 
ცენტრი 

ექიმების 
რიცხოვნობა 

საავადმყოფო 
საწოლების 
რაოდენობა 

რაჭა 63 4 161 70 

გურია 112 5 425 133 

კახეთი 279 14 1 356 537 
ცხრილი 7. სამედიცინო დაწესებულებებისა და საწოლი ადგილების რაოდენობა (ერთ) წყარო: საქსტატი 

 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიმდინარე წლის მონაცემებით, გურიის 

რეგიონში 10 000 მოსახლეზე 37 ექიმი მოდის, ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი კი 70-ს 

შეადგენს. 
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  ამბულატორიულ-
პოლიკლინიკურ 
დაწესებულება 

საავადმყოფო 
და სამედიცინო 
ცენტრი 

ექიმების 
რიცხოვნობა 

საავადმყოფო 
საწოლების 
რაოდენობა 

რაჭა 19,6 1,2 50,2 21,8 

გურია 9,9 0,4 37,5 11,7 

კახეთი 8,8 0,4 42,6 16,9 
ცხრილი 8. ძირ. სამედიცინო მაჩვენებლები 10 000 მოსახლეზე 

 

მაგალითისთვის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2019 წლის მონაცემებით, 

10 000 მოსახლეზე ექიმების საშ. რაოდენობა იტალიაში 80-ს შეადგენს, საფრანგეთში 

- 65-ს, ლიტვაში - 50-ს. 

 

საჯარო სექტორი 

წინამდებარე ქვეთავში განხილულია საჯარო სექტორში, ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების, მერიისა და საკრებულოების საშტატო ნუსხა. თანამშრომელთა 

გენდერული განაწილება და სახელფასო სხვაობები ქალებსა და კაცებს შორის. 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში მნიშვნელოვანი გენდერული დისბალანსია, 

განსაკუთრებით კი მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ რგოლებში. ამ მხრივ სამივე 

სამიზნე რეგიონში გამოვლინდა იდენტური სურათი.  

ზოგადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება საკრებულოს არჩეული წევრებისა 

და საკრებულოს აპარატისაგან. არჩეული წევრების მხოლოდ 15%-20%-ს შეადგენენ 

ქალები. ქალები შედარებით დიდი წილით არიან წარმოდგენილები საკრებულოს 

აპარატში, რომელიც მოიცავს საორგანიზაციო, სამდივნო, საინფორმაციო-

ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებებს. 

გურიის სამ მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში დღეის მდგომარეობით 

სულ 745 ადამიანია დასაქმებული. მათგან 39% ქალია, ხოლო 61% კაცი. აღსანიშნავია, 

რომ ქალები ძირითადად ადმინისტრაციულ სამსახურებში და არამენეჯერულ 

პოზიციებზე არიან დასაქმებულები, ხოლო განყოფილების, სამსახურის უფროსები 

უმეტესად კაცები არიან. 
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გრაფიკი 24. საკრებულოების თანამშრომლების გენდერული განაწილება 

რაჭის ორ მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში დღეის მდგომარეობით 

სულ 396 ადამიანია დასაქმებული. ონის მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულთა 

შორის კაცების რაოდენობა აღემატება ქალების რაოდენობას. ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა შორის 55% ქალია, ქალი 

თანამშრომლების რაოდენობა  50%-ს აღემატება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერიაშიც და მათი წილი 52%-ს შეადგენს. ყველა სხვა მუნიციპალიტეტის მერიაში, 

დასაქმებული კაცების რაოდენობა აღემატება ქალი თანამშრომლების ჯამურ 

რაოდენობას. 

 

გრაფიკი 25. თანამშრომლების გენდერული განაწილება 
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რაც შეეხება კახეთს, კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში 

დღეის მდგომარეობით სულ 1 348 ადამიანია დასაქმებული. მოცემულ რეგიონშიც 

საკრებულოებსა და მერიაში დასაქმებულ ადამიანებს შორის უმრავლესობას კაცები 

წარმოადგენენ. გენდერული დისბალანსი ყველაზე მკვეთრად საკრებულოს წევრების 

შემადგენლობაში იგრძნობა.  

საკრებულოს არჩეულ წევრებს შორის, ყველა მუნიციპალიტეტში უმრავლესობას 

კაცები წარმოადგენენ. მაგალითად, დედოფლისწყაროს საკრებულო 28 წევრისგან 

შედგება, რომელშიც მხოლოდ 2 ქალია. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. 

ყველაზე მეტი წევრი ქალი ლაგოდეხისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებშია, სადაც 

მათი წილი 16-20%-ს შეადგენს. 

 

გრაფიკი 26. კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოს წევრების გენდერული განაწილება 

პროპორციული განაწილება დასაქმებულებში ქალებსა და კაცებს შორის ყველაზე 

ლოიალურია საკრებულოს აპარატში ან მუნიციპალიტეტების მერიაში, თუმცა, ამ 

შემთხვევებში, ქალები უმეტესად იერარქიულად დაბალ საფეხურებზე არიან 

დასაქმებული. ქალების უმრავლესობას არ უკავია მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათა 

მისაღებად აუცილებელი თანამდებობები. ისინი ძირითადად დაკავებულნი არიან 

საქმის წარმოებისა და სხვა ადმინისტრაციულ პოზიციებზე. 

სურათი მუნიციპალიტეტებს შორის არსებითად არ განსხვავდება და დასაქმებულთა 

შორის ქალი თანამშრომლები ჭარბობენ ისეთ სამსახურებში, როგორიცაა: 

§ ადმინისტრაციული სამსახური; 

§ საფინანსო სამსახური; 
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განაწილება
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§ სოციალური სამსახური და ჯანდაცვა; 

§ განათლება და კულტურა. 

ხოლო კაცი თანამშრომლები წარმოადგენენ უმრავლესობას მუნიციპალიტეტების 

შემდეგ სამსახურებში: 

§ სივრცითი მოწყობა და ინფრასტრუქტურა; 

§ არქიტექტურული ზედამხედველობა; 

§ ეკონომიკა და ქონების მართვა; 

§ იურიდიული სამსახური. 

რაც შეეხება ანაზღაურებას, მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული ქალების 

ანაზღაურება ჩამოუვარდება ამავე პოზიციაზე დასაქმებული კაცების ყოველთვიურ 

სარგოს. მაგალითად, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში მენეჯერულ პოზიციაზე 

დასაქმებულია 4 ქალი და მათი საშ. ხელფასია 1 850 ლარი, ამავდროულად, 

მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულია 5 კაცი და მათი საშუალო ყოველთვიური 

ხელფასი შეადგენს 2 057 ლარს. ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურში ქალი თანამშრომლის საშ. ყოველთვიური ხელფასი 1 000 

ლარს შეადგენს, ხოლო კაცის 1 300 ლარს. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, მიუხედავად იმისა, განხილული თანამდებობები 

ერთი რანგის მენეჯერული პოზიციებია, სახელფასო სარგოს განსაზღვრა 

მუნიციპალიტეტის სამსახურების მიხედვით ხდება. მაღალანაზღაურებადი 

სამსახურებისა და დეპარტამენტების უფროსები კი ძირითადად კაცები არიან. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობა - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

გენდერული ანალიზი 

პროექტის ფარგლებში გენდერულ ჭრილში გაანალიზდა 3 რეგიონის 13 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. მოცემულ თავში მიმოხილულია სამიზნე 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ანალიზი გენდერულ ჭრილში. მასში განხილული და 

შეფასებულია ის პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებები  რომლებიც უშუალოდ, 

პირდაპირ მიმართულია გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის, ქალთა 

საჭიროებების უზრუნველყოფისათვის და გაძლიერებისკენ.  
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აქცენტი გაკეთებულია მხოლოდ იმ პროგრამა/ქვეპროგრამა/ღონისძიებებზე სადაც 

ნათლად იკითხება ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების მოგვარების 

მცდელობა/სურვილი.  

გაანალიზებულია პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების აღწერისა და 

მიზნის შინაარსობრივი მხარე, რამდენად ეხმიანება და სწორადაა მიმართული 

პრობლემის გადაჭრისკენ, მისაღწევი შედეგები და ამ შედეგების შეფასების 

ინდიკატორები, რომლებიც თანხვედრაში უნდა იყვნენ მისაღწევ მიზანთან და 

ადეკვატურად აფასებდნენ მას. მოკლედ არის მიმოხილული სამიზნე პროგრამების 

ანალიზი, იდენტიფიცირების შემთხვევაში მათი დაფინანსების წილი იმ პრიორიტეტის 

მთლიან დაფინანსებაში, რომელშიც ხორციელდება. 

გაანალიზებულ დოკუმენტებს შორის უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში 

სახელმძღვანელოდ გამოყენებულია საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული 

დოკუმენტები.3 

ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში 

გარკვეულწილად არის ქალთა საჭიროებებზე  მორგებული და გენდერული 

უთანასწორობის აღმოფხვრისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების 

მცდელობა, თუმცა შეინიშნება მთელი რიგი სერიოზული ხარვეზები. 

პირველ რიგში, თვალშისაცემია პროგრამების აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების 

და ამავე შედეგების შეფასებისთვის გამოსაყენებელი ინდიკატორების 

არასრულყოფილი, ბუნდოვანი და ზოგადი აღწერა, რომლებიც ვერ პასუხობენ 

არსებული პრობლემების მოგვარების რეალური გზების პოვნას. რიგ შემთხვევებში 

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშებში ბუნდოვნად არის საუბარი პროგრამების 

შესრულებაზე ყოველგვარი დეტალური მონაცემების გარეშე, რაც ნათლად 

მოგვცემდა ინფორმაციას პროგრამების განხორციელების შესახებ. ზოგ 

შემთხვევებში ნახსენებიც კი არ არის მოცემული პროგრამების შესრულების შედეგები 

და ინდიკატორები.  

პრობლემას წარმოადგენს ინფორმაციის არასრულყოფილად გადმოცემა. რიგი 

მუნიციპალიტეტები (მაგ. ახმეტის მუნიციპალიტეტი) გარკვეული პროგრამების ქვეშ 

ახორციელებენ ქალებზე ორიენტირებულ ღონისძიებებს, თუმცა კონკრეტულად არ 

 
3 შენიშვნა: 2018-2020 წლების ბიუჯეტები მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ გრანტებს, ხოლო 2021-2023 წლების 
ბიუჯეტების ინფორმაცია მათ გარეშეა წარმოდგენილი 
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არის მითითებული ღონისძიებისთვის განკუთვნილი დაფინანსება, წყარო,  მათი 

შესრულება და შედეგები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლამდელი 

განათლების სრულ დაფინანსებას რაც მოიცავს ბავშვებისათვის უფასო სწავლებას, 

კვებას, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტირების დაფინანსებას და ახალი 

ბაღის მშენებლობას. მუნიციპალიტეტები აფინანსებენ გარე განათების ქსელის 

მშენებლობა-რეაბილიტაციას რომლის მეორადი ეფექტიცაა კრიმინოგენური 

ფაქტების შემცირება, განსაკუთრებით სოფლებში. აღნიშნული შეგვიძლია 

განვიხილოთ როგორც არაპირდაპირი  სარგებელი ქალებისთვის. 

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ 2020 წელს ჯამურად მუნიციპალიტეტებში 

განხორციელდა ქალთა საჭიროებებზე მორგებული 23 პროგრამა. აღნიშნული 

მონაცემები გაზვიადებულია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ რეალურად 

პროგრამების/ღონისძიებების რაოდენობის განსაზღვრა რთულია 

არასრულყოფილად გადმოცემული მონაცემების გამო. პროგრამა მოიცავს იმ 

ღონისძიებას, რომელიც მის ფარგლებში ხორციელდება სხვა აქტივობებთან ერთად. 

ამასთანავე, კონკრეტულად გენდერული ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი თანხა არ 

არის გამიჯნული. 

წინა წლების ბიუჯეტების ანალიზით ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტებში მსგავსი 

აქტივობების განხორციელება ახალია, დაწყებულია 2019-2020 წლებიდან. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში  წარმოდგენილია რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით ის პროგრამები, რომელიც უშუალოდ ითვალისწინებს ქალთა საჭიროებებს 

და მათ პრიორიტეტებს და დათვლილია  მათი წილი პრიორიტეტებისა და მთლიანი 

ბიუჯეტის გათვალისწინებით. 
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რეგიონი მთლიანი 
ბიუჯეტი 
(ათასი 
ლარი) 

პროგრამების 
რაოდენობა 

პრიორიტეტი(ები)ს 
წილი(%) ბიუჯეტში4  

პრიორიტ. 
თანხობ. 

პროგრამი(ები)ს 
წილი(%) 
პრიორიტეტ(ებ)ში 

პროგრ. 
თანხობ. 

პროგრამი(ები)ს 
წილი(%) 
მთლიან 
ბიუჯეტში 

ჯამური მონაცემები 308,322.6 23 15% 47,669.5 8% 3,609.7 1% 

რაჭა 41,945.1 1 2% 762.8 0.004% 1.8 0.0001 

ამბროლაური 25,435.4 0 0%   0.0%   0 

ონი 16,509.7 1 5% 762.8 0.2% 1.8 0.01% 

გურია  85,095.8 8 37% 31905.438 8% 2494.28 3% 

ლანჩხუთი 23,416.7 4 2% 457.738 55% 251.1 1% 

ოზურგეთი 44,443.0 3 69% 30548.4 7% 2223.4 5% 

ჩოხატაური 17,236.1 1 5% 899.3 2% 19.8 0.1% 

კახეთი 181,281.7 14 8% 15,001.2 7% 1,113.6 1% 

ახმეტა 19,139.6 3           

გურჯაანი 30,584.0 3 12.6% 3,858.8   14.0 0.05% 

დედოფლისწყარო 16,064.4 1 5% 811.7 55% 444.9 3% 

თელავი 24,548.1 1 10% 2,410.1 3% 83.0 0.3% 

ლაგოდეხი 27,138.9 2 13% 3,644.3 1% 24.6 0.09% 

საგარეჯო 26,503.6 3 12% 3,253.0 1% 34.9 0.1% 

სიღნაღი 19,322.1             

ყვარელი 17,981.0 1 6% 1,023.3 50% 512.2 3% 

ცხრილი 9. პროგრამები მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში, რომელიც უშუალოდ ითვალისწინებს ქალთა 
საჭიროებებს 

 

როგორც წინამდებარე ცხრილიდან ჩანს, კახეთში 14 პროგრამა არსებობს, სადაც 

გათვალისწინებულია ქალებზე ორიენტირებული აქტივობები. ვინაიდან კახეთი 

აერთიანებს 8 მუნიციპალიტეტს ბუნებრივია, რომ აქ აბსოლუტური მონაცემებით 

ყველაზე მეტად ვხვდებით ასეთ პროგრამებს.  თუმცა, შეწონილი მაჩვენებლებით 

გურიის რეგიონში არის ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა. გურიის სამი  

მუნიციპალიტეტის ჯამური მაჩვენებლით 8 პროგრამაა, სადაც გამოკვეთილია ქალთა 

საჭიროებებზე კონცენტრირებული მიმართულებები, პრიორიტეტების წილი 37%-ს 

შეადგენს, ხოლო პროგრამების წილი პრიორიტეტებში 8%-ს უტოლდება.  გურიის 

მთლიან ბიუჯეტში პროგრამების წილის თანაფარდობაც ყველაზე მაღალია და 3%-ს 

 
4 სადაც ხორციელდება ქალთა საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები 
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შეადგენს, შედარებით კახეთსა და რაჭასთან, სადაც იგივე მონაცემები 1%-ია.  

კახეთში, დედოფლისწყაროსა და ყვარლის მუნიციპალიტეტები ასევე წარმოადგენს 

გამონაკლისს ამ პარამეტრით და აღნიშნული მონაცემი 3%-ს უტოლდება.  

 

შშმ ქალები - არსებული მდგომარეობა და საჭიროებები 

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში ასევე შეფასდა სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები 

შშმ ქალების მდგომარეობა, წვდომა სახელმწიფო სერვისებზე. გამოვლინდა  

სირთულეები და სოციალური, ეკონომიკური თუ ფიზიკური ბარიერები, რომლებსაც 

აწყდებიან შშმ ქალები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

სრულუფლებიან წევრებად მონაწილეობაში. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის განსაზღვრებით, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მიეკუთვნებიან პირები, ფიზიკური, 

ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული მყარი დარღვევებით, რომელთა 

ურთიერთქმედებამ სხვადასხვა დაბრკოლებებთან, შესაძლოა ხელი შეუშალოს ამ 

პირის სრულ და ეფექტურ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სხვებთან 

თანაბარ პირობებში. 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწოდებული ბოლო, 2014 წლის 

საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით, საქართველოში სულ აღრიცხულია 100 

113 შშმ პირი, რაც საერთო მოსახლეობის დაახლოებით 2.7%-ს შეადგენს. უშუალოდ 

სამიზნე რეგიონებიდან, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების წილი საერთო მოსახლეობაში ყველაზე მაღალია და 

5,8%-ს შეადგენს. იგივე მაჩვენებელი კახეთის რეგიონში 2,95%-ს, ხოლო გურიაში 

3,47%-ს შეადგენს. 

სულ სოციალური პაკეტის მიმღები 126 851 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე   

პირიდან, მამრობითი სქესისაა 77 531  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირი,  

ხოლო მდედრობითი სქესის 49 320. შესაბამისად, კარგად ჩანს, რომ 2020 წლის 

მონაცემებით, სოციალური პაკეტის მიმღები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებიდან, კაცი დაახლოებით, 22.2 %-ით (28 211 -ით) მეტია ვიდრე, ქალი.5 

შშმ ქალების მიმართ საზოგადოებაში სხვადასხვა ტიპის სტიგმები არსებობს, 

რომლებიც დაკავშირებულია: შშმ ქალის განსხვავებულად აღქმასთან, სხვებზე 

 
5 http://www.disability.ge/  
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დამოკიდებულ ინდივიდებად აღქმასთან, არასწორ აღქმასთან ქალების სქესობრივი 

და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. 

შშმ ქალების დიდ ნაწილს ყოველდღიურად უწევთ ბრძოლა და მნიშვნელოვანი 

ძალისხმევის ჩადება, რათა შეძლონ განათლების მიღება, დასაქმება, ან უბრალოდ 

მონაწილეობა საზოგადოებრივ აქტივობებში. 

უმუშევრობა ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პრობლემას წარმოადგენს, რომელიც 

შშმ პირების შემთხვევაში არაადაპტირებული სამუშაო გარემოს თუ საზოგადოებაში 

არსებული სტიგმების თუ მანკიერი სტერეოტიპების გამო, კიდევ უფრო მძაფრად იჩენს 

თავს. 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, 

საქართველოში 15 წლის და უფროსი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 96 

102 პირიდან დასაქმებული იყო 34,4% (33 027 პირი), ხოლო დანარჩენი მოსახლეობის 

დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენდა 54%-ს. ამასთან, დასაქმებული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების 86,2% წარმოადგენდა თვითდასაქმებულს, მაშინ 

როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი დანარჩენ მოსახლეობაში შეადგენდა 53,6%-ს. 

შშმ პირები თვითდასაქმებულები არიან, რადგან დამსაქმებელი ვერ უზრუნველყოფს 

მათთვის ადაპტირებულ, ღირსეულ სამუშაო გარემოს. 

საჯარო, სახელმწიფო სამსახურების დონეზე, შეინიშნება დადებითი ძვრები ამ 

მიმართულებით. პლატფორმები და ობიექტები, სადაც სახელმწიფო სერვისების 

მიღებაა შესაძლებელი, ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის. იუსტიციის სახლებისა და 

საზოგადოებრივი ცენტრების ვებ. გვერდებს გააჩნია ხმოვანი ვერსიები შშმ 

პირებისთვის. 

პრობლემას წარმოადგენს სამედიცინო სერვისებზე წვდომა, სამედიცინო სერვისების 

მიღების თავდაპირველ დაბრკოლებას წარმოადგენს ფინანსური დანახარჯების დიდი 

მოცულობა და მათი არსებული სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხშირად 

სასურველ ან/და აუცილებელ სერვისზე უარის თქმა. უმეტეს შემთხვევაში 

საყოველთაო ჯანდაცვა სრულად არ ფარავს საჭირო კვლევების საფასურს.   

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ შშმ პირები მეტ-

ნაკლებად ჩართულები არიან მუნიციპალიტეტის სოციალურ პროგრამებში. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარებას იღებენ ასევე ქრონიკული დაავადებების 

მქონე პირები, თუმცა ცალკეულად გენდერული ნიშნით დაყოფა, ან პრიორიტეტი 

პროგრამებში არ იკვეთება.  



 

 58 

კვლევამ ცხადყო, რომ კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ქალებს უწევთ სახლის საქმეებსა 

თუ ოჯახის ფინანსურ მხარეზე ზრუნვა, თუკი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აძლევთ 

ამის საშუალებას. 

ახმეტის რაიონში სოფლად მცხოვრები ერთ-ერთი შშმ ქალი აღნიშნავს: „ოჯახში 4 

წევრი ვართ. მე, მეუღლე და ორი სრულწლოვანი შვილი. ჩემი გოგო, რომელიც 

აგრეთვე შშმ პირია 35 წლისაა. სახლში ერთადერთი შემომტანი მე ვარ. მკერავი ვარ, 

ვიღებ შეკვეთებს. იმიტომ, რომ ეტლს მიჯაჭვული ვარ, ვერ ვალაგებ სახლს და ვერ 

ვამზადებ საჭმელს. ამ ყველაფერს აკეთებს ჩემი გოგო. არც მეუღლე და არც ბიჭი 

სახლის საქმეებში არ ეხმარებიან.“ 

სურათი არსებითად არ განსხვავდება გურიის რეგიონში, ოზურგეთში მცხოვრები ერთ-

ერთი შშმ ქალი აღნიშნავს: „ერთი შვილი ვარ ოჯახში, ვარ ეტლზე მიჯაჭვული. 

ძირითადად დედა მივლიდა, მეხმარებოდა ყველაფერში, თავის მოვლის 

პროცედურებშიც. ახლა დედა გარდაიცვალა და მე და მამა დავრჩით მარტო, მამა 

მოხუცია და პირიქით მე მიწევს მასზე ზრუნვა, უკვე საკუთარ თავზე ზრუნვაც ვისწავლე. 

ვცდილობ აქტიურად ვიცხოვრო, ჩართული ვარ სამოქალაქო აქტივობებში, 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი ვარ და ჩვენს ბენეფიციარებზე 

ვზრუნავ. ხშირად ვხვდები მერიის თანამშრომლებს, სადაც ჩვენს საჭიროებებს 

უსმენენ. აი ბოლოს მაგალითად თეატრის ადაპტირება მოხდა, პანდუსები 

დაამონტაჟეს“. 

გურიის რეგიონში საქველმოქმედო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორი 

აქტიურად მუშაობს შშმ პირების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. დღის 

ცენტრებში ბენეფიციარებს გარდა ერთმანეთთან კომუნიკაციისა, საშუალება აქვთ 

დაკავდნენ სხვადასხვა აქტივობებით, გაიუმჯობესონ უნარები. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებობს შშმ პირთა საკითხების 

შემსწავლელი სათათბირო ორგანო. საბჭოს სხდომაზე პერიოდულად იწვევენ 

ცენტრის ბენეფიციარებს, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულ შშმ პირებს, სადაც 

ხდება მათ მიერ წარმოდგენილი საკითხების განხილვა. მათ შორის ქალაქის 

ცენტრალური ნაწილის ადაპტირება, სტრატეგიული დაწესებულებების 

კეთილმოწყობა.  

კახეთის რეგიონში თვისებრივი კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა, რომ შშმ 

ქალებს არ აქვთ იმედი ხელისუფლების და არ არიან ჩართული ისეთ პროცესებში, 

სადაც შეიძლება მათი ხმა გაჟღერდეს. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ არასდროს ჰქონიათ 
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კომუნიკაცია მერიის ან საკრებულოს წარმომადგენლებთან, არ იციან საკუთარი 

უფლებების შესახებ და არ ფლობენ ინფორმაციას სახელმწიფო სერვისებზე. 

ერთ-ერთი შშმ ქალი აღნიშნავს: „ინფრასტრუქუტურა მგონია რომ მორგებულია, 

იმიტომ რომ უპრეტენზიო ვარ და ყველა გარემოებას ვუძლებ.“ - ასეთი ნარატივი და 

დამოკიდებულებაა ზოგადად ყველაფრის მიმართ. იმ შემთხვევაში, თუ შშმ ქალებს 

აქვთ კომუნიკაცია და თანაკვეთა არასამთავრობო სექტორთან, შედარებით უფრო 

გაბედულები არიან, აფიქსირებენ აზრს, უკმაყოფილებას. თუმცა, ასეთი ქალების 

რაოდენობა ძალიან მცირეა. 
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ქალების აუნაზღაურებელი შრომა 

წინამდებარე თავი სრულად ეყრდნობა პროექტის ფარგლებში ჩატარებული 

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგებს და მასში განხილულია სამიზნე 

რეგიონებში მცხოვრები ქალების აუნაზღაურებელი შრომა, სახლის საქმეებსა და 

ბავშვის მოვლაზე დახარჯული დრო, წვდომა სახელმწიფო და მუნიციპალურ 

სერვისებზე, მათი საჭიროებები, როლი საზოგადოებასა და ოჯახში და ბარიერები, რაც 

ხელს უშლით დასაქმებაში. 

 

სახლის საქმეებზე დახარჯული დრო 

სახლის საქმეების ტვირთი ძირითადად ქალებზე მოდის ოჯახში. კვლევამ 

გამოავლინა, რომ დაოჯახებულ ქალებში, თითქმის ყველა კომპონენტში ოჯახში 

პასუხისმგებლობა უმეტესად ქალებზე მოდის.  

საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების მიხედვით, ე.წ. კაცის საქმეებზე 

პასუხისმგებლობა თანაბრად მოდის როგორც ქალებზე, ასევე კაცებზე და სამიზნე 

რეგიონებში არც ამ პუნქტებში გამოავლინა კვლევამ უმეტესად კაცების 

პასუხისმგებლობა. 

საქართველოში არსებული სტერეოტიპი, რომ კაცი უნდა იყოს ოჯახში შემომტანი, 

კიდევ უფრო აძლიერებს ქალისა და კაცისთვის საზოგადოებაში უკვე მყარად 

ჩამოყალიბებული როლების გამყარებას. 

სახლის საქმეების შესრულების პროცესში, ყველაზე შრომატევადი, რთული და 

ყველაზე ხშირად შესასრულებელი ნაწილი ქალებზე მოდის. შინამეურნეობებში კაცები 

ერთვებიან სახლის საქმეების ისეთ ნაწილში, რომელიც ნაკლებ ძალისხმევას 

მოითხოვს და მისი შესრულების საჭიროებაც ყოველდღიურად არ დგას. თუმცა 

აღნიშნულ პუნქტებში ქალებიც იმავე დოზით არიან ჩართულები, რა დონითაც კაცები.   

რეგიონების მიხედვით სურათი არ განსხვავდება და თითქმის იდენტურია. კაცები 

ერთვებიან ისეთ საქმეებში, როგორიცაა სახლისთვის საჭირო ნივთების ან საკვები 

პროდუქტების შეძენის, საოჯახო ნივთების შეკეთების, გადასახადების გადახდის, 

ეზოს სამუშაოებისა და ცხოველების მოვლის ნაწილში. თუმცა, აღნიშნულ პუნქტებში 

ქალებიც ისევე არიან ჩართული, როგორც კაცები და გამოკითხულთა 40-49%-მა 

განაცხადა, რომ თანაბრად ინაწილებენ ამ საკითხზე პასუხისმგებლობას.  
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სამიზნე რეგიონებში გამოკითხული შინამეურნეობების 14%-ში უმეტესად 

ქმრები/პარტნიორები იხდიან გადასახადებს, გამოკითხულთა 10%-ში - უმეტესად 

კაცები ზრუნავენ საოჯახო ნივთების შეკეთებაზე, რომლის საჭიროებაც საშუალოდ 

კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ დგება ოჯახში და მის შესრულებაზე 

ნაკლები დრო იხარჯება, ვიდრე ქალებზე დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულებაზე. გავრცელებული სტერეოტიპების მიხედვით, აღნიშნული პუნქტები 

უმეტესად „კაცის საქმედ“ მოიაზრება, ამავე ნარატივით კაცი უნდა იყოს ოჯახში 

შემომტანი და მხოლოდ ეს არის მისი როლი თუ პასუხისმგებლობა საოჯახო 

საქმეებში. დანარჩენი საჭიროებები კი ქალებს აწვება ტვირთად. 

როგორც გრაფიკიდან ჩანს, გამოკითხული შინამეურნეობების 85%-ში ტანსაცმლის 

გარეცხვისა და დაუთოების პასუხისმგებლობა ქალებზე მოდის. სახლის 

დალაგება/დასუფთავება, საჭმლის მომზადება და ჭურჭლის გარეცხვა ის პუნქტებია, 

რომლებსაც დამოუკიდებლად თითქმის არ ასრულებენ კაცები გამოკითხულ 

შინამეურნეობებში. 

 

გრაფიკი 27. საოჯახო/სახლის საქმეებბის განაწილება შინამეურნეობებში 

შესაბამისად, შესაძლებელია სამიზნე რეგიონებში სახლის/საოჯახო საქმეების 

შესრულებაში დანაწილებული როლებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა. 

სრულად ან უმეტესად ქალებზე მოდის შესრულების პასუხისმგებლობა ისეთ 

პუნქტებზე, როგორიცაა: 

• საჭმლის მომზადება; 

• ჭურჭლის რეცხვა; 
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სახლის დალაგება/დასუფთავება

ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოება
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გადასახადების გადახდა (ხარჯები)

ცხოველების მოვლა

ბაღის/ეზოს სამუშაოები

საოჯახო საქმეების პასუხისმგებლობის განაწილება

მხოლოდ მე უმეტესად მე თანაბრად
უმეტესად ოჯახის სხვა წევრი უმეტესად მეუღლე/პატნიორი მხოლოდ მეუღლე/პარტნიორი
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• სახლის დალაგება/დასუფთავება; 

• ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოება. 

ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტებიდან, ჭურჭლის გარეცხვა და საჭმლის მომზადება 

თითქმის ყოველდღე უწევთ გამოკითხული ქალების დაახლოებით 80-90%-ს. სახლის 

დალაგება/დასუფთავებასა და ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოებაზე ზრუნვაც თითქმის 

ყოველდღე უწევთ გამოკითხული ქალების 60-70%-ს. 

 

გრაფიკი 28. სახლის საქმეების შესრულების სიხშირე 

თითოეულ მათგანს თითქმის ყოველდღე ასრულებენ ქალები, ხოლო კაცები 

თანაბრად ინაწილებენ სახლის ისეთ საქმეებზე პასუხისმგებლობას, როგორიცაა: 

• საჭირო ნივთების შეძენა; 

• საოჯახო ნივთების შეკეთება; 

• გადასახადების გადახდა; 

• ეზოს სამუშაოები; 

• ცხოველების მოვლა; 

მოცემული პუნქტების შესრულების საჭიროება კი დგება კვირაში ერთხელ ან უფრო 

იშვიათად. გარდა ცხოველების მოვლის ნაწილისა, რომელიც თითქმის 

ყოველდღიურად სრულდება. 
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ჩამოთვლილი ყოველდღიური საქმეებიდან, თითოეულის შესრულებაზე საშუალოდ 1-

2 საათი ეხარჯებათ ქალებს. უშუალოდ მოვალეობების, პუნქტების ჩამონათვალში 

რეგიონების მიხედვით სხვაობა არ შეინიშნება, მცირე სხვაობაა კვირის 

განმავლობაში ჯამურად, სახლის საქმეების შესრულებაზე დახარჯული დროის 

მოცულობაში. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სახლის საქმეებიდან 4 კატეგორია გამოიკვეთა, რომლის 

შესრულებაც თითქმის ყოველდღიურად უწევს ქალს: 

• საჭმლის მომზადება 

• ჭურჭლის გარეცხვა 

• სახლის დალაგება-დასუფთავება 

• ტანსაცმლის გარეცხვა-მოწესრიგება 

გურიასა და რაჭაში მოცემული პუნქტების შესრულებაში ქალების უმრავლესობა დღე-

ღამის განმავლობაში საშუალოდ 5-6 საათს ხარჯავს, რაც კვირის განმავლობაში 35-

40 საათის აუნაზღაურებელ შრომას უდრის. ხოლო კახეთის რეგიონში იგივე 

მაჩვენებელი 42-49 საათს შეადგენს, რადგან ზემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებს ბაღის 

სამუშაოები და ცხოველების მოვლაც ემატება.  

აღსანიშნავია, რომ დასაქმებული ქალების შემთხვევაში სურათი არსებითად არ 

იცვლება. შინამეურნეობებში, რომლებში მცხოვრები ქალებიც დასაქმებულები არიან, 

უმნიშვნელოდ, 2%-3%-ით იზრდება კაცების თანამონაწილეობა. თუმცა, ქალის მიერ 

გაწეულ შრომასა და სახლის საქმეებზე დახარჯულ დროს ეს არ ამცირებს და 

დასაქმებული ქალებიც საშუალოდ 45-49 საათს ხარჯავენ კვირის განმავლობაში 

საოჯახო/სახლის საქმეების შესრულებაში. ფაქტობრივად, დასაქმებული ქალები 

იძულებულნი არიან სამსახურთან ერთად შეითავსონ სახლის საქმეები და სამუშაო 

დღის დასრულების შემდეგ, სახლებში დაბრუნებულებს 5-6 საათის დათმობა უწევთ 

საოჯახო/სახლის საქმეებისთვის. 

იმ ქალების შემთხვევაში კი, რომლებსაც შვილები ჰყავთ, მოცემულ დროს ემატება 

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული საქმეები. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, არაანაზღაურებად შრომას ძირითადად, ქალები 

ეწევიან. ეს წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას, რადგანაც ქალის შრომის დიდი 

ნაწილი არ აისახება სახელმწიფო სტატისტიკურ ანგარიშებში. ამის გამო წარმოიშობა 

მცდარი შეხედულება იმის შესახებ, რომ ქალები არიან ეკონომიკურად არააქტიურები, 

ან ქალისა და კაცის ეკონომიკური აქტიურობა არათანაზომიერია. 
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ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული შრომა 

ოჯახში ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობების ძირითადი, 

ყველაზე შრომატევადი ნაწილი სახლის საქმეების მსგავსად ქალებზე მოდის. იმ 

შემთხვევაში, თუ მამა არის ჩართული ბავშვის მოვლის საკითხებში, თანაბრად 

ნაწილდება საქმე და ქალებიც იმავე დოზით ინაწილებენ პასუხისმგებლობას. 

მამები ერთვებიან ბავშვის მოვლის საქმეებიდან ისეთ პუნქტებში, რომლებიც არ 

საჭიროებენ დიდ დროს, ძალისხმევას და მისი შესრულების ინტენსივობაც არ არის 

მაღალი. თანაბრად ინაწილებენ ისეთ პუნქტებს, როგორიცაა ბავშვთან თამაში, 

ბავშვის გასართობად წაყვანა/გასეირნება, ბავშვის ექიმთან წაყვანა, 

სკოლაში/ბაღში/სპორტზე/სხვადასხვა წრეებზე წაყვანა და მოყვანა. ამ უკანასკნელში 

მამები იღებენ მონაწილეობას, რადგან ოჯახებში უმეტესად კაცებს ჰყავთ 

სატრანსპორტო საშუალებები. 
 

მხოლოდ 

მე 

ძირითადა

დ მე 

თანაბრა

დ 

მხოლოდ 

მეუღლე/პარტნიო
რი 

ძირითადად 

მეუღლე/პატნიო
რი 

ბავშვისთვის საჭმლის მომზადება 41% 35% 25% 0% 0% 

ბავშვის დახმარება კვების 
პროცესში 

32% 30% 38% 0% 0% 

ბავშვის დაბანა 43% 33% 24% 0% 0% 

ბავშვისთვის 
საფენის/ტანსაცმლის გამოცვლა 

43% 33% 24% 0% 0% 

ბავშვთან თამაში 16% 16% 66% 0% 1% 

ბავშვის გასართობად 
წაყვანა/გასეირნება 

17% 16% 63% 1% 3% 

ბავშვის ექიმთან წაყვანა 20% 17% 62% 0% 1% 

ბავშვთან სახლში დარჩენა 22% 29% 45% 1% 3% 

აღმზრდელობითი საუბრები 17% 16% 67% 0% 0% 

ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა 28% 29% 43% 0% 0% 

ბავშვის 

სკოლაში/ბაღში/სპორტზე/სხვადა
სხვა წრეებზე წაყვანა და მოყვანა 

21% 19% 54% 3% 3% 

მასწავლებელთან საუბარი 40% 36% 23% 0% 1% 

საშინაო დავალების მომზადებაში 
დახმარება 

35% 34% 30% 0% 1% 

ბავშვის დაძინება 29% 31% 39% 0% 0% 

გრაფიკი 29. ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული საქმეების განაწილება 
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საბოლოოდ, კვლევამ გამოავლინა, რომ ისევე როგორც გურიასა და რაჭაში, 

კახეთშიც ბავშვის მოვლის პროცესში, პირველად საჭიროებებზე ზრუნვაში დიდ 

რესურსს ხარჯავს ქალი. დედაზე მოდის უმეტესად ბავშვის მოვლასთან 

დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე პასუხისმგებლობა, როგორიცაა ბავშვის დაბანა, 

საჭმლის მომზადება, კვების პროცესში დახმარება, საფენის გამოცვლა და 

მოწესრიგება.  

ჯამურად აღნიშნულში დღე-ღამის განმავლობაში დაახლოებით 6 საათს ხარჯავს 

ქალი, რაც კვირის განმავლობაში საშუალოდ 42 საათია, ამას ემატება ბავშვის 

მოვლასთან დაკავშირებული ის პუნქტები, რასაც თანაბრად ინაწილებს წყვილი და 

რაც მთავარია ამას აკეთებს სახლის საქმეებთან ერთად. აღნიშნულზე ზრუნვა უწევს 

ბავშვთან ყოფნის პარალელურად.  

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული საქმეების შესრულება თითქმის იგივე 

დატვირთვით უწევთ დასაქმებულ ქალებსაც. დასაქმებული ქალების შემთხვევაში 

დაახლოებით 2%-4%-ით იზრდება იმ შინამეურნეობების წილი, რომელშიც თანაბრად 

ინაწილებენ მშობლები ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობებს. 

თუმცა, აღნიშნული არ ამცირებს დროის მოცულობას, რასაც დღის განმავლობაში 

ქალები ხარჯავენ ბავშვის მოვლის საქმეებში. სურათი იდენტურია სამიზნე 

რეგიონებში და არსებითად არ იცვლება. 

 

ქალის როლი საზოგადოებასა და ოჯახში 

ქალების პრობლემების ადეკვატურად გათვალისწინებისთვის, საჭიროებების 

ხმამაღლა დაფიქსირება და გაგონება აუცილებელია. ამგვარად, გენდერული 

თანასწორობის მისაღწევად, საჯარო და კერძო ინსტიტუციებში ქალთა 

წარმომადგენლობა აღმასრულებელ, წარმომადგენლობით უწყებებსა და 

გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე, არსებითად საჭირო პირობაა. 

მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო აქტივიზმში, როგორც სამოქალაქო 

საზოგადოების აუცილებელ მახასიათებელში, ქალების ჩართულობა 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში იყოს მაღალი. 

დღეს ქალების ჩართულობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ აქტივობებში დაბალია. 

რისი ხელისშემშლელი არაერთი სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორი არსებობს. 

გურიაში გამოკითხული ქალების მხოლოდ 16%-მა დააფიქსირა თავისი 

უკმაყოფილება ოფიციალურად/წერილობით სხვადასხვა საკითხზე. ასევე მცირეა იმ 
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ქალების წილი, ვისაც კონკრეტული ინიციატივით მიუმართავს შესაბამისი უწყებებისა 

თუ სამსახურებისთვის ან მიუღია მონაწილეობა მიტინგებსა თუ მშვიდობიან 

დემონსტრაციებში. 

რაჭის რეგიონში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ ანალოგიურად, დაბალია 

ქალების ჩართულობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ აქტივობებში. გამოკითხული 

ქალების მხოლოდ 14%-18%-ს მიუმართავს ოფიციალურად, წერილობით 

პასუხისმგებელი ორგანოსთვის კონკრეტული ინიციატივით, ან დაუფიქსირებია მისი 

პოზიცია/უკმაყოფილება. 

არც კახეთის რეგიონის გამონაკლისი ამ მხრივ, გამოკითხული ქალების მხოლოდ 

14%-19%-ს მიუმართავს ოფიციალურად, წერილობით პასუხისმგებელი ორგანოსთვის 

კონკრეტული ინიციატივით, ან დაუფიქსირებია მისი პოზიცია/უკმაყოფილება. 

საქართველოში სამოქალაქო აქტივიზმი ძირითადად პოლიტიკასთან, პროტესტთან 

და ქუჩის აქციებთან არის გაიგივებული. თუმცა, საზოგადოებაში პასუხისმგებლობის 

საკუთარ თავზე აღება, გადაწყვეტილების მიღებაში წვლილის შეტანა, 

საზოგადოებაში მომხდარი ცვლილებების გააზრება, სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობა სამოქალაქო აქტივიზმია. 

შესაბამისად, არსებითად მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა სტრატეგიული 

გეგმების, პოლიტიკის შემუშავების, ბიუჯეტირების პროცესში. 

 
გრაფიკი 30. მონაწილეობა სამოქალაქო აქტივობებში 

კვლევამ გამოავლინა, რომ არსებობს გარკვეული საკითხები რომლებშიც მეტად 

არიან ქალები ჩართული ვიდრე ეს ოფიციალურად უკმაყოფილებისა თუ ინიციატივის 
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პოლიტიკურ საკითხებზე გამართული შეხვედრა

საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული 
შეხვედრა

მიტინგი/მშვიდობიანი დემონსტრაცია

ოფიციალურად/წერილობით უკმაყოფილების 
დაფიქსირება

ოფიციალურად/წერილობით ინიციატივით 
მიმართვა

პეტიციაზე ხელის მოწერა

მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა სამოქალაქო /პოლიტიკურ 
აქტივობებში

დიახ არა
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დაფიქსირებაა. თუმცა, თავიანთი სურვილი თუ დამოკიდებულება დაუფიქსირებიათ 

პეტიციაზე ხელის მოწერის საშუალებით(40%). სამიზნე რეგიონებში გამოკითხული 

ქალების 58%-მა განაცხადა, რომ საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართულ 

შეხვედრებში იღებენ/მიუღიათ მონაწილეობა.  

განსხვავებულია რეგიონებს შორის სურათი პოლიტიკურ საკითხებზე გამართულ 

შეხვედრებში თუ მიტინგში/მშვიდობიან დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღების 

მხრივ. ამ ნაწილში რაჭაში მცხოვრები ქალები მეტად აქტიურები არიან, ვიდრე სხვა 

სამიზნე რეგიონებში.  

კახეთში გამოკითხული ქალების მხოლოდ 19%-ს მიუღია მონაწილეობა მიტინგებსა 

თუ მშვიდობიან დემონსტრაციაში, რაც სხვა სამიზნე რეგიონებთან შედარებით, 

საგრძნობლად დაბალი მაჩვენებელია. 

აღსანიშნავია, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ აქტივობებში მონაწილეობის სიხშირე არ 

არის მაღალი და უმეტესად მხოლოდ 2-3-ჯერ მიუღიათ ქალებს მათში მონაწილეობა. 

საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული შეხვედრაა ის გამონაკლისი 

დასახელებულ აქტივობებს შორის, რომლებსაც უფრო ხშირად დასწრებიან ქალები, 

ვიდრე 6-7 ვიზიტია. 

 

გრაფიკი 31. მონაწილეობა მიტინგებსა თუ მშვიდობიან დემონსტრაციებში 

დღეს საზოგადოება კვლავ ცხოვრობს სტერეოტიპულ გარემოში, სადაც, უმრავლეს 

შემთხვევაში, ქალის მიმართ ოჯახში ძალადობა გამართლებული ქმედებაა, მაღალია 

ადრეულ ასაკში ქორწინების რიცხვი და ქალები წარმოადგენენ უმცირესობას 

გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. 
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კვლევამ გამოავლინა, რომ ოჯახში ქალი ჩართულია ოჯახში გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ისეთ წვრილმან და ყოველდღიურ საკითხებზე, როგორიცაა 

საჭმლის, ტანსაცმლის,  სხვადასხვა წვრილმანი ნივთების შეძენა.  

სატრანსპორტო საშუალებების ან მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენის 

შემთხვევაში კი მცირდება იმ ქალების წილი, ვისაც დამოუკიდებლად შეუძლია ამ 

საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება. მოცემულ კომპონენტებში იზრდება ქმრებისა თუ 

ოჯახის სხვა წევრების ჩართულობა სხვა დაბალბიუჯეტიან ხარჯებთან შედარებით. 

 

გრაფიკი 32. გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში ფულის დახარჯვასთან დაკავშირებით  
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სადღესასწაულო საყიდლები

მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად

წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად

კომპიუტერული ტექნიკის, ტელეფონის …

გასართობი, ფუფუნების ნივთების შესაძენად

სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად

გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში

მე მე და ჩემს მეუღლეს/ პარტნიორს ერთობლივად მეუღლეს/ პარტნიორს



 

 69 

სახელმწიფო სერვისები 

კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ქალების მნიშვნელოვანი ნაწილი 

მეტ-ნაკლებად ფლობს ინფორმაციას  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პროგრამების 

შესახებ, რაც შესაძლოა ქალის სოციალურ-ეკონომიკური თუ ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეხებოდეს. თუმცა ეს ინფორმაცია არასრულია და 

ძირითადად მას იღებენ ერთმანეთში გამოცდილების გაზიარების გზით. 

მუნიციპალური პროგრამები სხვადასხვა კომპონენტში ითვალისწინებს 

მოქალაქეების დახმარებასა და მათ ხელშეწყობას. ძირითადი სოციალური 

პროგრამებია: 

• მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

• დედ-მამით ობოლ  ბავშვთა დახმარება 

• ხანდაზმულთა დახმარება 

• მოქალაქეთა სამედიცინო  დახმარება 

• ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა დახმარება 

• შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა დახმარება 

• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ  

პირთა დახმარება 

• სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  

პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება 

რაჭაში გამოკითხულთა 72%-ს ერთხელ მაინც უსარგებლია მუნიციპალიტეტის 

სხვადასხვა სოციალური პროგრამებით, მათ შორის: ქრონიკული დაავადებების მქონე 

პირთა დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა დახმარება, დედ-

მამით ობოლ  ბავშვთა დახმარება. 
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გრაფიკი 33. ჩართულობა მუნიციპალიტეტის სოციალურ პროგრამებში 

კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ქალებს უმეტესად უსარგებლია  მრავალშვილიანი 

ოჯახების დახმარებითა და მოქალაქეთა სამედიცინო  დახმარების პროგრამით. 

გურიაში გამოკითხვამ სამი პროგრამა გამოავლინა: მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება, ხანდაზმულთა დახმარება, სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება. 

თუმცა, აღსანიშნავია რომ ამას არ აქვს სისტემური სახე და ძირითადად ერთჯერადია. 

სახელმწიფოს ვალდებულებაა, ქვეყნის მოქალაქეები უზრუნველყოს გარკვეული 

სოციალური სერვისებით, რაც მათი ყოველდღიური ყოფის გაუმჯობესებას 

ემსახურება. სახელმწიფო პასუხისმგებელია თავისი მოქალაქეების ეკონომიკურ და 

სოციალურ კეთილდღეობაზე, უმეტეს შემთხვევაში ის სოციალური სერვისების 

ყველაზე მსხვილი მიმწოდებელია (მაგ., უფასო ჯანდაცვა, უმუშევართა შემწეობა და 

ა.შ.). 

სოციალური ტრანსფერების ყველაზე გავრცელებული სახეობებია ხანდაზმულობის 

პენსია, უმუშევრობის შემწეობა, შშმ პირთა და ბავშვთა შემწეობა. ამ ტრანსფერების 

ძირითადი ფუნქცია სოციალური დაზღვევა ან სოციალური დახმარებაა. 

საქონლის პირდაპირი მიწოდების მაგალითებია უფასო ან სუბსიდირებული 

საცხოვრებელი, საკვების ვაუჩერი და, ზოგადად, ნებისმიერი კონკრეტული საქონლის 

უფასო მიწოდება მოსახლეობისათვის. სოციალური სერვისები მოიცავს სამედიცინო 

მომსახურებას, ბავშვზე ზრუნვის სერვისებს, შშმ პირთა და ხანდაზმულთა მოვლის 

სათემო სერვისებს, ასევე განათლების მიწოდებას სხვადასხვა საფეხურზე და ა.შ.  
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ფისკალურ ბენეფიტებში მოიაზრება საგადასახადო შეღავათები ან შემწეობები, 

რომლებიც გარკვეული ქმედების, მაგალითად, კერძო საპენსიო სქემაში 

მონაწილეობის სტიმულირებისათვის არის გათვალისწინებული.6 

კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში ქალებს უმეტესად უსარგებლიათ უფასო 

საგანმანათლებლო სერვისებით, როგორიცაა საჯარო სკოლა და ბაღი. უფასო 

ბაღების არსებობა არსებითად მნიშვნელოვანია ქალებისათვის, რათა მათ შეძლონ 

დასაქმება და იყვნენ ეკონომიკურად აქტიურები. 

გამოკითხული ქალების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ იყენებენ/გამოუყენებიათ 

უფასო სამედიცინო სერვისებით, რაც საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებშია 

შესაძლებელი - იქნება ეს სხვადასხვა ამბულატორიული კვლევები თუ სპეციალისტთან 

კონსულტაცია. 

პანდემიის პერიოდში არსებითად მნიშვნელოვანი იყო კომუნალურ გადასახადებზე 

შეღავათის არსებობა, რათა სამსახურისა და შემოსავლის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს 

უწყვეტად მიეღოთ ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. 

 

 

ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა 

ქალი - როგორც ეკონომიკურად აქტიური სამუშაო ძალა, მნიშვნელოვან როლს უნდა 

ასრულებდეს ქვეყნის განვითარებაში. თუმცა, გავრცელებული სტერეოტიპები და 

„ტრადიციული“ დამოკიდებულებები განსხვავებულად წარმოადგენს ქალის 

ფუნქციებსა და მოვალეობებს ოჯახისა და განსაკუთრებით, სამეწარმეო საქმიანობის 

კუთხით. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, სახლის საქმეებისა და ბავშვის მოვლის ტვირთი 

უმეტესად ქალებზე მოდის, რაც კიდევ ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქალისთვის, 

იყოს დასაქმებული და ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი. 

კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ ქალები როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში 

ნაკლებად არიან მაღალი რგოლის მენეჯერულ პოზიციაზე წარმოდგენილები და 

გადაწყვეტილების მიმღებ  პოზიციებს  უმეტესად კაცები იკავებენ. 

 
6 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 2014 
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კერძო სექტორში ქალები უმეტესად დასაქმებული არიან ვაჭრობისა და ფარმაციის 

სფეროში. ეს არ არის რეგიონში უმსხვილესი სექტორები. რეგიონებში ყველაზე 

მაღალი ბრუნვის მქონე სექტორებში, როგორიცაა მშენებლობა და უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული საქმიანობები, ან დამამუშავებელი მრეწველობა, ქალები არ არიან 

დასაქმებული. აღსანიშნავია კიდევ ერთი ფაქტი, ზემოთ დასახელებული მაღალი 

ბრუნვის სექტორებში ყოველთვიური შემოსავალი საშუალოდ 1 000-1 200 ლარს 

შეადგენს და ძირითადად კაცები არიან დასაქმებული.  

გამოკითხვის შედეგად კი დადგინდა, რომ ქალების უმრავლესობა საცალო და 

საბითუმო ვაჭრობის სექტორშია ჩართული, სადაც საშუალო თვიური ანაზღაურება 

ყველაზე დაბალია სხვა სექტორებთან მიმართებაში. მაგალითად, გურიის რეგიონში 

საშუალოდ 210 ლარს შეადგენს. 

ფარმაცევტული სექტორი კი საქმიანობის ის სფეროა, რომელსაც საზოგადოება 

ქალისთვის შესაფერის სამსახურად მიიჩნევს და სააფთიაქო ქსელებში ძირითადად 

ქალები არიან დასაქმებული. 

დასაქმებაში ხელისშემშლელი სხვადასხვა მიზეზი არსებობს რეგიონში მცხოვრები 

ქალებისთვის. გარდა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა და სამუშაო ადგილების 

არ არსებობისა, ქალებს ხშირად ოჯახში არსებული მდგომარეობა უშლის ხელს და 

აფერხებს კარიერული განვითარების პროცესში.  

საოჯახო, სახლის საქმეებზე დახარჯული დრო, კვირის განმავლობაში საშუალოდ 40-

45 საათი ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქალებისთვის. უმუშევარი 

ქალების 10%-ს უჭირს სახლის საქმეების სამსახურთან შეთავსება და ორმაგი 

სამუშაოს შესრულება, ამიტომაც ვერ ახერხებს მუშაობას. 

ქალებისთვის, რომლებსაც ჰყავთ შვილი, ორმაგად რთულია რესურსების სწორად 

გადანაწილება, სრულ განაკვეთზე ან საერთოდ დასაქმება, რადგან დღის 

განმავლობაში ოჯახში არ არსებობს სხვა წევრი ვისთანაც დედა შეძლებს დროებით 

დატოვოს შვილი, ან ხელი არ მიუწვდება საბავშვო ბაღზე. აღნიშნული მიზეზების გამო, 

გამოკითხული ქალების 32% არ არის დასაქმებული. სამივე სამიზნე რეგიონში ეს არის 

ყველაზე ხშირად დასახელებული ბარიერი. რაც ხაზს უსვამს საბავშვო ბაღების 

საჭიროებას მუნიციპალიტეტებში, თუმცა მნიშვნელოვანია სხვა ფაქტორები, მათ 

შორის ტრანსპორტირების პრობლემა.  
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მაგალითად, ონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღებიც და საჯარო 

სკოლებიც, თუმცა ტრანსპორტის არ არსებობის გამო, შეუძლებელია სერვისით 

სარგებლობა. ამასთან, საბავშვო ბაღის სამუშაო საათები არ არის მომხმარებელზე 

მორგებული და ბაღის სამუშაო საათები ემთხვევა სხვა დაწესებულებების სამუშაო 

საათებს, რაც დამატებით პრობლემას ქმნის მშობლებისთვის. 

 

გრაფიკი 34. სამიზნე რეგიონში მცხოვრები ქალების უმუშევრობის მიზეზები 

მოცემულ ეტაპზე ქალების უმრავლესობას, თითქმის  80%-ს აქვს სურვილი იყოს 

ეკონომიკურად აქტიური და ეძებს სამსახურს, ან სურს საკუთარი საქმის წამოწყება. 

გამოკითხულთა 25%-ს სურს დაიწყოს კერძო ბიზნესი და ჰქონდეს საკუთარი საქმე. 

გამოკითხულთა 47% ეძებს სამსახურს სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს კერძო თუ 

საჯარო სექტორი. მათთვის მთავარია სტაბილური შემოსავალი და სექტორს არ აქვს 

არსებითი მნიშვნელობა. 

ვერ ვიპოვე 
სამსახური

39%

არ მსურს მუშაობა
8%მიჭირს საოჯახო საქმეების 

სამსახურთან შეთავსება, ამიტომ 
მირჩევნია არ ვიმუშავო

10%

მაღალი ასაკის 
გამო
8%

ჩემს მეუღლეს არ 
სურს რომ ვიმუშაო

3%

ვერავის ვუტოვებ 
ბავშვს

32%

უმუშევრობის მიზეზები
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გრაფიკი 35. სამსახურით დაინტერესება 

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქალების უმრავლესობას აქვს სურვილი 

განვითარდეს პროფესიულად და გააგრძელოს სწავლა. სფეროები თუ პროფესიები, 

სადაც კომპეტენციების შეძენა თუ გაღრმავება სურთ სამიზნე რეგიონებში მცხოვრებ 

ქალებს, არის:  

• ფარმაცია 

• უცხო ენები-ინგლისური 

• ბუღალტერია 

• კერვა 

• სილამაზის სალონის სერვისები 

ინტერესის სფეროები მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია სამიზნე რეგიონებში. რაჭაში 

ქალებს დაინტერესება აქვთ და სურთ შეისწავლონ ისეთი პროფესიები, როგორიცაა 

ხელსაქმე ან გახდეს მანიკიურის სპეციალისტი. გამოკითხვამ ასევე გამოავლინა 

რამდენიმე სხვა დისციპლინა თუ პროფესია, რომლის შესწავლა და დაუფლებაც სურთ 

რაჭის რეგიონში მცხოვრებ ქალებს: უცხო ენა, ბუღალტერია, ვეტერინარია, 

ფარმაცია, მევენახეობა-მეღვინეობა. 

გურიაში გამოიკვეთა კერვა და ხელსაქმე, გამოკითხულებს ასევე სურთ უცხო ენის 

შესწავლა. კვლევამ ასევე გამოავლინა რამდენიმე სხვა დისციპლინა თუ პროფესია: 

ბუღალტერია, მასწავლებლის პროფესია. 

ვეძებ სამსახურს
47%

ვარ 
დაინტერესებული 

კერძო 
ბიზნესის/საკუთარი 
საქმის წამოწყებით

25%

მსურს 
კოოპერატივის 

დაარსება/გაწევრი
ანება

2%

არ ვეძებ სამსახურს/არ ვარ 
დაინტერესებული კერძო 
ბიზნესის/საკუთარი საქმის 

წამოწყებით
26%

ამ ეტაპზე
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კახეთში მცხოვრებ ქალებს კი აინტერესებთ შემდეგი პროფესიები: ბუღალტერია, ჭრა-

კერვა, სტილისტი-მანიკურის სპეციალისტი. გამოკითხულ ქალებს ასევე სურთ უცხო 

ენის შესწავლა. აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონში ჩატარებული ჩაღრმავებული 

ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა, რომ უცხო ენის ცოდნა მინიმალური პირობაა 

ტურიზმის სექტორში დასაქმებისთვის. 

თუმცა, არსებობს ხელისშემშლელი ფაქტორები და ბარიერები. მათ შორის ყველაზე 

ხშირად დასახელებადია ფინანსური რესურსი და ბავშვის მოვლასთან შეთავსება. 

განათლება და მასზე ხელმისაწვდომობა კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, 

რომელიც შემდგომში აისახება ქალების ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე.  

ქართულ საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, მშობლების 

ქონების უდიდესი ნაწილი ვაჟს რჩება და არა ქალს. ბიჭისთვის ქონების დატოვება 

ქართული ტრადიციაა, რომელიც ეფუძნება იმ აზრს, რომ ოჯახის ქონება უნდა ერგოს 

კაცს.  

აღნიშნულით არის გამოწვეული ის ფაქტი, რომ დღეს ქალების უმრავლესობა 

ცხოვრობს სახლში, რომელიც მისი მშობლების, ძმის, ქმრის ან ქმრის მშობლების 

საკუთრებაა.  

ხშირ შემთხვევაში, ქმარს ქონება მემკვიდრეობით აქვს მიღებული, ქორწინებამდეც 

ფლობდა და ქალს აღნიშნულზე უფლება არ აქვს განქორწინების შემთხვევაშიც კი. 

სამიზნე რეგიონებში გამოკითხული ქალების 80% ცხოვრობს სახლში, რომელიც 

სხვისი საკუთრებაა. სამიზნე რეგიონებს შორის ყველაზე კარგი სურათი ამ მხრივ 

გურიის რეგიონშია - გამოკითხული ქალების 25%-ს აქვს საკუთარი სახლი, კახეთში 

19%, ხოლო რაჭაში მხოლოდ 17%. 
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გრაფიკი 36. გამოკითხულთა საბინაო პირობები 

 

მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტი, შესაძლოა ქალები არ იყვნენ უშუალოდ იმ 

სახლის მესაკუთრეები, რომელშიც ცხოვრობენ, მაგრამ რამდენად ფლობენ ისინი 

რაიმე სახის უძრავ ქონებას. იქნება ეს მიწის ნაკვეთი, აგარაკი, კომერციული ფართი 

თუ სხვა. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქალების 68% არ ფლობს მსგავსი ტიპის 

ქონებას. ეს მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქალებისთვის, რომ იყვნენ 

დამოუკიდებლები, მათ შორის ეკონომიკურად. აღნიშნული უზღუდავს ქალებს 

ფინანსებზე წვდომას და ვერ ახერხებენ წამოიწყონ საკუთარი ბიზნესი სურვილის 

შემთხვევაში.   

 

გრაფიკი 37. უძრავი ქონების ფლობა 

მაქვს საკუთარი 
სახლი

20%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, ჩემი 
ქმრის/პარტნიორი
ს საკუთრებაა

31%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, ჩემი 
მშობლების 
საკუთრებაა

27%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, 

დედამთილის/მამა
მთილის 

საკუთრებაა
18%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, ქირით 
მაქვს აღებული

4%

საბინაო პირობები:

დიახ
32%

არა
68%

პირადად თქვენ, ფლობთ თუ არა რაიმე სახის უძრავ 
ქონებას?
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საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში ქალები ძირითადად წარმოადგენენ 

მიკრო და მცირე ბიზნესს და როგორც წესი ხშირად დგანან ფინანსური სიძნელეების 

წინაშე. მათ მეტად აქვთ დაფინანსების მიღების საჭიროება, თუმცა ქალი 

მეწარმისთვის ეს დამატებით სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გამომდინარე 

იქიდან, რომ როგორც წესი უძრავი ქონება რეგისტრირებულია ოჯახში კაცის სახელზე 

ქალისთვის რთულია სესხის ქონებით უზრუნველყოფა, როგორც მინიმუმ კაცის 

ნებართვის გარეშე.7  

 

არსებული მდგომარეობა და საჭიროებები 

კვლევის ფარგლებში ასევე მოხდა სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები ქალების ზოგადი 

გამოწვევებისა და საჭიროებების შესწავლა, კვლევის თვისებრივი მეთოდოლოგიით. 

აღნიშნული კომპონენტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა პირდაპირი კომუნიკაციის 

გზით რეგიონში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ქალების გამოწვევების 

დადგენა და რაოდენობრივი კვლევის შედეგად მიღებული ტენდენციების გამომწვევი 

მიზეზების იდენტიფიცირება. 

კვლევამ ცხადყო, რომ რეგიონში მცხოვრები ქალები უძღვებიან სახლის საქმეებს, 

ამავდროულად, უმეტესად მთლიანად მათზე მოდის ბავშვზე ზრუნვის ყველა 

კომპონენტი. მიუხედავად იმისა, დასაქმებული არიან თუ არა, როგორც წესი, არ ხდება 

შინამეურნეობასთან დაკავშირებული შრომის გადანაწილება. 

იგივე სურათია სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ქალების შემთხვევაში, 

რომლებიც იღებენ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან. მაგალითად, კახეთის 

რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში არცერთი წევრი არ მუშაობს, ერთ-ერთი 

რესპონდენტი აღნიშნავს: „სახლის საქმეებს სულ მე ვაკეთებ, ვუვლი ბავშვებს, 

ვიღვიძებ დილის 5 საათზე, გავდივარ და ვამუშავებ მიწას, მერე ვბრუნდები შინ და 

ყველაფერს მე ვაკეთებ. ჩემი ქმარი არაფერში არაა ჩართული, სულ გარეთაა და 

იქნებ რამე სამუშაო იპოვოს.“ 

ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ რაც უფრო მეტ სიღარიბეში ცხოვრობენ ქალები, მით 

უფრო ნაკლებად გამოხატავენ უკმაყოფილებას. თითქმის არავინ უღრმავდება 

საკუთარ საჭიროებებს და აბსოლუტურ უიმედობაში არიან. კითხვაზე: „არის თუ არა 

 
7 ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები 
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რამე გარემოება, რომელიც შეუმსუბუქებდათ ყოფას“, ერთ-ერთი რესპონდენტი 

პასუხობს: „ამ სოფელში ყველა გაჭირვებულია, ყველა ერთნაირად უბედურია“. 

თვისებრივი კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა, რომ კახეთში მცხოვრებ ქალებს 

არ აქვთ სახელმწიფოს, ხელისუფლების მხარდაჭერის იმედი და არ არიან ჩართული 

ისეთ პროცესებში, სადაც შეიძლება მათი ხმა გაჟღერდეს.  

რაჭის რეგიონში ახალგაზრდა ქალებს ხშირად ჰქონიათ მცდელობა, საკუთარი 

ინიციატივა დაეფიქსირებინათ მუნიციპალურ სამსახურებში. ერთ-ერთ კონკრეტულ 

შემთხვევაში, მოქალაქეებმა როდესაც დააფიქსირეს თავიანთი მოთხოვნა 

მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნის შესახებ, რომელიც უშუალოდ ონი-

ამბროლაურის მიმართულებით იმოძრავებდა, მუნიციპალიტეტში არ მიაქციეს მათ 

თხოვნას ყურადღება. ერთ-ერთი მონაწილე აღნიშნავს: „საერთოდ ტრანსპორტი არ 

დადიოდა, რომ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში წავსულიყავით. გამვლელ 

რეისებს უნდა გაყოლოდი, გამგებელთან მივედით, იქნებ რეისი დანიშნოთო, 

დაგვცინეს, რა შემაწუხეთ, ერთი მანქანის ყიდვა რა გაგიხდათო. მერე ჟურნალისტებს 

დავურეკეთ, იმათ სიუჟეტი გააკეთეს და მეორე დღესვე დაინიშნა ტრანსპორტი, თურმე 

შესაძლებელი ყოფილა ხომ?“ 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში არიან ის ქალები, რომლებსაც ჯერ არ 

მიუღწევიათ საპენსიო ასაკამდე. ერთ-ერთი ეთნიკური უმცირესობის 

წარმომადგენელი 59 წლის ქალი აღნიშნავს: „ყველა სამუშაოზე ვარ თანახმა. დედა 

გამიხდა ავად და საკონდიტროდან წამოვედი. დავრჩი ულუკმაპუროდ, მაგრამ იქ 

ვინღა მიმაბრუნებს. ჩემზე ახალგაზრდა აიყვანეს სამსახურში და ახალგაზრდებს 

უფრო სჭირდებათ ახლა სამუშაო ჰქონდეთ.“ 

დასაქმების პრობლემა გურიის რეგიონშიც მწვავედ დგას. ფოკუს ჯგუფის ფარგლებში 

დადგინდა, რომ ადგილობრივი ქალები უმეტესად ვაჭრობის სფეროში არიან 

დასაქმებულები, სასურსათო მაღაზიაში გამყიდველის პოზიციაზე, სადაც დღიური 

ანაზღაურება 10-15 ლარს შეადგენს ყოველდღიური12 საათიანი სამუშაო განრიგის 

პირობებში.  

რესპონდენტების თქმით, გურიაში ძალიან ჭირს სამსახურის შოვნა. შესაბამისად, 

ქალები  პირად და ახლობლების გამოცდილებას გვიზიარებენ და აღნიშნავენ, რომ 

აჭარაში შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს: 

„აჭარაში სამკერვალოებია 250-300 ლარია ხელფასი და ჩემი რამდენიმე ნაცნობი 

ქალი იქ მუშაობს“. 
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საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

ქალები აღნიშნავენ, რომ მკვეთრად გაუმჯობესებულია დამოკიდებულება მათ 

მიმართ, ვიდრე ეს იყო წარსულში. ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს: „ადრე 

საშინელება იყო და ძალიან ბევრი ცუდი დღეები გვაქვს გამოვლილი, ახლა 

შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა. მე ვერ ვხედავ, რომ მაგალითად სამსახურში არ 

გვიღებდნენ ჩვენი ეთნიკური ნიშნის გამო, უბრალოდ არაა სამუშაო ადგილები.“ 

ძალიან მძიმე სიტუაციაა კახეთის სოფლებში, სადაც ფაქტობრივად არ არსებობს 

სამუშაო ადგილები. განსაკუთრებით გაუარესდა მდგომარეობა კოვიდ19 პანდემიის 

გამო. სამსახურის დაწყების ბევრი მსურველია, მაგრამ სოფლებში დამატებითი 

პრობლემა არსებობს. როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ ბევრ სოფელში არ 

დადის ტრანსპორტი და გადაადგილება იმდენად ძვირი ღირს, რომ თუ ხელფასი მინ. 

500-600 ლარი არ არის, მუშაობის დაწყებას არ აქვს აზრი. სხვა შემთხვევაში 

გამომუშავებული თანხა თითქმის სრულად, გადაადგილებაში დაიხარჯება. 

ტრანსპორტირების პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას რაჭის რეგიონში. 

გაუმართავი და მოუწესრიგებელი გზების გამო ბავშვები ვერ დადიან საბავშვო 

ბაღებსა თუ სკოლებში. ზრდასრულებს უარის თქმა უწევს შეთავაზებებზე სამსახურის 

შესახებ, რადგან ათეული კილომეტრის გავლა ფეხით მოუწევთ, რაც ფიზიკურად 

შეუძლებელია, განსაკუთრებით უამინდობის დროს. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი 

მონაწილე აღნიშნავს: „მე ონში ვცხოვრობ, აქ სამუშაო ადგილები საერთოდ არ არის, 

შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა ამბროლაურში, იქ კიდევ შეიძლება რაიმე იშოვო. 

მაგრამ აბა როგორ ვიარო? ერთგან დავიწყე მუშაობა, ხან თანამშრომლებს 

დავყვებოდი გარკვეულ ადგილამდე მაინც, ცოტათი რომ შემცირებულიყო გზა, მაგრამ 

ვეღარ შევძელი, ზამთარში აქ იმხელა თოვლი მოდის, გზებიც არ იწმინდება, 

საღამოობით მეშინოდა, რომ მგელი შემჭამდა“. 

კვლევაში ჩართული ქალები, როგორც წესი ვერ ზრუნავენ საკუთარი უნარების 

გაუმჯობესებაზე. ხშირად არც იციან სად და როგორ მოძებნონ სამსახური. 

ტურისტულად განვითარებულ ზონებშიც უმუშევრობა სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენს. როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ, დამსაქმებლებს სურთ, რომ 

ისინი საუბრობდნენ ინგლისურად, რუსულად. უცხო ენების არცოდნა ხშირად მათ 

დამლაგებლად მუშაობის დაწყებაშიც კი უშლით ხელს. 

შეჯამების სახით უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონებში მცხოვრები ქალების როგორც 

სოციალური, ასევე ეკონომიკური მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. სოფლად 

მცხოვრები ქალები მოწყვეტილი არიან აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. 
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გურიაშიც მსგავსი მდგომარეობაა, სოფელში მცხოვრები ქალები მთავარ 

პრობლემად უმუშევრობასთან ერთად წყლის არ არსებობას ასახელებენ. წყლის 

ცენტრალური სისტემა არ არსებობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მოსახლეობას 

ინდივიდუალური ჭები აქვთ ეზოებში, თუმცა არის სოფლები, სადაც ამ გზით წყალს 

ვერ იღებენ, ან მეტ სიღრმეზე უნდა გაითხაროს მიწა, რაც ტექნიკურ პრობლემას ქმნის 

და ა.შ. ერთ-ერთი მონაწილე აღნიშნავს: „წყალი არ გვაქვს, წარმოგიდგენიათ? 

გვერდით სოფელში მაგალითად სხვებს აქვთ წყალი ჭაში, ჩვენთან არ ამოდის, 

ძალიან ღრმად უნდა ამოითხაროს, მაგრამ დიდ სიღრმეზე მიწა ვერ უძლებს, მყარი 

არ არის და იშლება. იყო ადრე აქ წყლის მილები და ცენტრალური წყალი გვქონდა, 

მერე ამოთხარეს ეს რკინის მილები და ჯართში ჩააბარა ხალხმა.“ 

რაჭის მაცხოვრებლებთან ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა 

სამედიცინო სერვისების არ არსებობის პრობლემა. ოფიციალური სტატისტიკით, 

რაჭაში არსებობს საავადმყოფო და ამბულატორია, თუმცა ონის მუნიციპალიტეტში 

თითქმის მიუწვდომელია სამედიცინო სერვისები. ექიმთან, სპეციალისტთან 

კონსულტაციის საჭიროების შემთხვევაში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში უწევთ 

წასვლა. როგორც მონაწილეებმა განაცხადეს, ადრე სრულად ფუნქციონირებდა ონში 

საავადმყოფო, სადაც საოპერაციო პროცედურებიც ტარდებოდა, თუმცა რამდენიმე 

წელია გაუქმდა ქირურგიული მიმართულება. ერთ-ერთი მონაწილე აღნიშნავს: „აი 

სტომატოლოგიც კი სეზონურად ამოდის ონში, ზაფხულში 2-3-ჯერ, პედიატრები კი 

არიან აქ, მაგრამ ისინიც ამბროლაურში გიშვებენ მერე, ექოსკოპიის გაკეთება რომ 

მინდოდეს, მაგაზეც ამბროლაურში უნდა წავიდე, არც სამშობიაროა, ჩვენს მეზობელს 

მშობიარობა დაეწყო, ტრანსპორტი არ არის, სანამ მანქანა ვიშოვეთ და 

ამბროლაურში წავედით, გზაში იმშობიარა. წარმოგიდგენიათ? 21-ე საუკუნეში, ქალმა 

მანქანაში, ტყეში იმშობიარა, იმის გამო, რომ აქ ერთი მეან-გინეკოლოგიც კი არ 

გვყავს, არც გზა გვაქვს და არც ტრანსპორტი“. 

გურიის რეგიონში გააქტიურებული დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

აქტივობების შედეგად ქალების კონკრეტული ჯგუფები საკმაოდ გააქტიურებულები 

არიან. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ცნობიერების დონის ამაღლების 

კონკრეტულმა კამპანიებმა და უშუალოდ ქალთა ჯგუფებთან ურთიერთობამ მოიტანა 

ის, რომ მეტნაკლებად გაძლიერდნენ მოქალაქეები და პროაქტიულად ითხოვენ 

ცვლილებებს, დაწყებული ინფრასტრუქტურის განვითარებიდან, სოციალური 

პრობლემების მოგვარებით დამთავრებული. თუმცა, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა 

სოფლების თვალსაზრისით, სადაც ინტერნეტთან წვდომის შესაძლებლობა, 
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კომპიუტერული უნარები არ აქვთ განვითარებული და ფაქტობრივად იზოლაციაში 

აღმოჩნდნენ. 

კვლავაც ძალიან მძიმე საკითხად რჩება შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოსა 

და მათ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების თვალსაზრისით. ერთეული ქალების 

გაძლიერების შემთხვევები იკვეთება ისევ დონორი ორგანიზაციების და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების უდიდესი მხარდაჭერით. თუმცა, ძალიან რთულად 

ხდება სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობა. მუნიციპალიტეტის მერია 

სახელდება როგორც ძალიან მოუქნელი სისტემა, რომლისგანაც მხარდაჭერა 

ნაკლებად აღინიშნება. 

თვისებრივმა კვლევამ დაადგინა, რომ ის ქალები, რომლებიც აქტიურად არიან 

ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში, ამას ახერხებენ ისევ ოჯახის წევრი ქალების 

დახმარებით, სადაც განაწილება ხდება შინშრომის, უფრო ხშირ შემთხვევაში კი 

ქალებს დაემატათ სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით შრომაში ჩართვა ისე, რომ 

არ შემცირებულა მათი აუნაზღაურებელი შრომა. კვლევის ფარგლებში დადგინდა, 

რომ მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობა ფიზიკურ პირებს ძალიან უჭირთ და 

ფაქტობრივად არ დგება კომუნიკაცია, თუ შუამავლად არ დგას დონორი ან 

არასამთავრობო ორგანიზაცია. ძირითად გამოწვევად რჩება ძალადობის მსხვერპლი 

ქალებისთვის არსებულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ცნობიერების ამაღლება, 

განათლება, ცოდნა და ახალგაზრდა ქალების მოტივაცია. 
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სამიზნე რეგიონები 

გურია 

გურიის რეგიონის ფართობი 2 033.2 კვ.კმ.-ს შეადგენს და სამ მუნიციპალიტეტს 

აერთიანებს: ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ჩოხატაური. სამივე მუნიციპალიტეტში 

მოსახლეობის ჯამური რიცხოვნობაა 107,1 ათასი ადამიანი.  

 

ძირითადი მაჩვენებლები (2019 წ.)8 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მლნ. ლარი): 826.2 

მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2 694.9 

უმუშევრობის დონე (%): 16.2 

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 41.5 

დასაქმებულთა რაოდენობა - ბიზნეს სექტორში (ათასი კაცი): 9.7 

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი - ბიზნეს სექტორში 
(ლარი): 

672.2 

რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 
(ერთეული): 

18 241 

ცხრილი 10. გურიის რეგიონის ძირ. ეკონომიკური მაჩვენებლები, წყარო: საქსტატი 

 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, გურიის რეგიონში შექმნილი 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) უმეტესად მოდის უძრავ 

ქონებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებზე, სოფლის მეურნეობასა და გართობა- 

დასვენებაზე. 

 

 

 

 
8 კოვიდ პანდემიის გამო, დოკუმენტში მოცემულია 2019 წლის ეკონომიკური მაჩვენებლები 
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ეკონომიკური საქმიანობის სახეები 2019 წ. 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 139 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 91,6 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 73,7 

სახ. მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური 
უსაფრთხოება 

66 

განათლება 63 

დამამუშავებელი მრეწველობა 50 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომ. და მოტოციკლების 
რემონტი 

42,7 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 40,6 

განთავსების საშუალებები და საკვების მიწოდების საქმიანობები  32,1 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 30,3 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 23,2 

მშენებლობა 15 

ტრანსპორტი და დასაწყობება 14,9 

ელ. ენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის 
მიწოდება 

11,5 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 7 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 6,8 

სხვა სახის მომსახურება 5,7 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები  4,2 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და 
დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 

4 

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; 
არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება 
შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის 

2,3 

 

ცხრილი 11. გურიაში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტი, მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი. წყარო: 
საქსტატი 
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ბიზნეს სექტორი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, გურიის რეგიონში 

2019 წელს საწარმოთა ჯამურმა ბრუნვამ 550 მლნ. ლარზე მეტი შეადგინა. 

ეკონომიკური საქმიანობების მიხედვით, ჯამურ ბრუნვაში ძირითადი წილს, 70%-ს 

იკავებს საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და დამამუშავებელი მრეწველობა. 

 

გრაფიკი 38. საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა გურიის რეგიონში, წყარო: საქსტატი 

ზემოთ ჩამოთვლილი სექტორებიდან, ლიდერი სექტორების გარდა, სტაბილურად 

მზარდია შემდეგი სექტორები: ტრანსპორტი და დასაწყობება, განთავსების 

საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები, ჯანდაცვა.  

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ინდუსტრიაში დადებითი დინამიკა შეინიშნება, 

საწარმოთა წლიური ბრუნვა, რომელთა ეკონომიკურ საქმიანობას „ტრანსპორტი და 

დასაწყობება“ ბოლო 5 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ზრდის 

ტემპმა 68% შეადგინა. 49%-ს შეადგენს წლიური ბრუნვის საშუალო მოცულობის ზრდის 

ტემპი ტურიზმისა და საკვების მიწოდების საქმიანობით დაკავებულ კომპანიებში. 
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სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და …

დამამუშავებელი მრეწველობა
მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტ. და …
ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებები და საკვების …
ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …
განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …
ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

საწარმოთა ბრუნვა გურიის  რეგიონში, მლნ. ლარი (2019 წ.)
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გრაფიკი 39. ლიდერი სექტორების 5 წლის დინამიკა გურიაში, წყარო: საქსტატი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, გურიის რეგიონში 

ოფიციალური მონაცემებით, კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების რაოდენობა 3,7 

ათასს შეადგენს, რაც ჯამური  რაოდენობის 41%-ია.  

 

გრაფიკი 40. გურიის რეგიონში კერძო სექტორში დასაქმებულთა გენდერული განაწილება, წყარო: 
საქსტატი 

რაც შეეხება სახელმწიფო სამსახურებს - დასაქმებულ პირებში აქაც კაცები ჭარბობენ. 

2018 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა შორის მხოლოდ 25% მოდიოდა 

ქალებზე. 2019 წელს დასაქმებული კაცების რაოდენობა შემცირდა, ქალების მონაცემი 

კი უცვლელია. 
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საწარმოთა ბრუნვა გურიის  რეგიონში, ეკონომიკური საქმიანობის 
სახეების მიხედვით, მლნ. ლარი

ტრანსპორტირება და დასაწყობება
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები
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კერძო სექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (ათასი)

კაცი ქალი
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გრაფიკი 41. გურიის რეგიონში სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებულთა გენდერული განაწილება, 
წყარო: საქსტატი 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, გურიის რეგიონში მოსახლეობა 

უმეტესად დასაქმებულია საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სექტორში (დასაქმებულთა 

32%). ასევე აღსანიშნავია განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების 

მიწოდების საქმიანობები (15%) და დამამუშავებელი მრეწველობა (13%). 
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(ათასი) 

კაცი ქალი
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გრაფიკი 42. დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა გურიის  რეგიონში სექტორების მიხ. წყარო: 
საქსტატი 

ზემოთ დასახელებული სექტორებიდან, ყველაზე მაღალი ყოველთვიური 

ანაზღაურება დასაქმებულებს აქვთ შემდეგ სექტორებში: 

• სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება - 1 102 ლარი 

• დამამუშავებელი მრეწველობა - 1 058 ლარი 

• უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - 1 077 ლარი 

საშუალო თვიური ანაზღაურება გურიის რეგიონში ყველაზე დაბალია საბითუმო და 

საცალო ვაჭრობაში და საშუალოდ 210 ლარს შეადგენს. ქვეყნის საერთო 

მაჩვენებლებით კი, აღნიშნულ სექტორში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 

970 ლარს შეადგენს.  

სხვაობა დასაქმებულთა ყოველთვიურ ანაზღაურებაში ქვეყნის საერთო 

მაჩვენებელსა და გურიაში არსებულს შორის რიგ სექტორებში 1 000 ლარს აღემატება. 

ეს სექტორებია: ტრანსპორტირება და დასაწყობება, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. 
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სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და …

დამამუშავებელი მრეწველობა

მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის …

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …

განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა გურიის  რეგიონში, 
ერთ. 2019
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გრაფიკი 43. დასაქმებულთა საშუალოთვიური ანაზღაურება გურიის რეგიონში, წყარო: საქსტატი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რეგიონში 

დაქირავებით დასაქმებული ქალების საშუალო ყოველთვიური ნომინალური ხელფასი 

2019 წლის მონაცემებით 469 ლარს შეადგენს, რაც კაცების ყოველთვიური 

ანაზღაურების მხოლოდ 57%-ია. 

 

გრაფიკი 44. გურიაში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება, წყარო: საქსტატი 
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სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და …

დამამუშავებელი მრეწველობა

მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით …

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …

განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

დასაქმებულთა შრომის საშუალოთვიური ანაზღაურება გურიის 
რეგიონში, ლარი
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ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება (ლარი)
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საჯარო სექტორი 

გურიის სამ მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში დღეის მდგომარეობით 

სულ 745 ადამიანია დასაქმებული. საშტატო ნუსხა ყველაზე დიდია ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტში და 312 დასაქმებულს ითვლის, ხოლო ყველაზე მცირე - ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტში. ქვემოთ მოცემული მონაცემები ეყრდნობა მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოებიდან და მერიიდან მოწოდებულ ოფიციალურ ინფორმაციას. 

 

გრაფიკი 45. გურიის რეგიონში, მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული პირების განაწილება 

მერიაში დასაქმებული პირების რაოდენობა სამივე მუნიციპალიტეტში აღემატება 

საკრებულოში დასაქმებული პირების რაოდენობას. საკრებულოს თანამშრომლები 

შედგება ორი კატეგორიისგან: საკრებულოს წევრები - არჩეული პირები, აპარატის 

თანამშრომლები - დანიშნული თანამშრომლები. 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოებში დასაქმებული 
პირები

ზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
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გრაფიკი 46. გურიაში საკრებულოებსა და მერიაში დასაქმებული პირები 

მათგან 39% ქალია, ხოლო 61% კაცი. აღსანიშნავია, რომ ქალები ძირითადად 

ადმინისტრაციულ სამსახურებში და არამენეჯერულ პოზიციებზე არიან 

დასაქმებულები, ხოლო განყოფილების, სამსახურის უფროსები უმეტესად კაცები 

არიან. 

 

გრაფიკი 47. გურიაში მუნიციპალიტეტების სამსახურებში დასაქმებულთა გენდერული განაწილება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში დასაქმებული პირების 38%-

ს ქალები შეადგენენ. ხოლო ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში 

დასაქმებული კაცების რაოდენობა აღემატება ქალი დასაქმებული პირების 

რაოდენობას. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი - 37% ქალი, 63% კაცი, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტი - 47% ქალი, 53% კაცი. 
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გრაფიკი 48. დასაქმებულთა გენდერული განაწილება გურიაში, მუნიციპალიტეტების მიხ. 

ოზურგეთის საკრებულოში, საკრებულოს წევრების მხოლოდ 17%-ს შეადგენენ ქალები 

და 15 თანამდებობის პირიდან, მხოლოდ ერთია ქალი. საკრებულოს აპარატში კი, 

რომელიც მოიცავს საორგანიზაციო, სამდივნო, საინფორმაციო-ანალიტიკურ და 

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებებს, დასაქმებულთა 54% ქალია. 

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი ქალია, ხოლო საინფორმაციო - 

ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კაცი. 

გრაფიკზე #49 წარმოდგენილია თანამშრომელთა გენდერული განაწილება არჩევით 

და დანიშნულ თანამდებობებზე. 

 

გრაფიკი 49. ოზურგეთის საკრებულოს თანამშრომლების გენდერული განაწილება 

სურათი იდენტურია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემთხვევაშიც, ქალი 

წევრების წილი ჯამურ რაოდენობაში 19%-ს შეადგენს, აპარატის შემადგენლობაში კი 

- 68%-ს. საკრებულოს აპარატის ძირითადი ნაწილი კი სამდივნო განყოფილებაზე 

მოდის. 
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გრაფიკი 50. ლანჩხუთის საკრებულოს თანამშრომლების გენდერული განაწილება 

ჩოხატაურის საკრებულოშიც, მსგავსად ოზურგეთის და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტებისა, საკრებულოს 38 წევრიდან, მხოლოდ 8 ქალია (21%).  აპარატის 

თანამშრომლების 59% კი ქალია, თუმცა აღნიშნული რაოდენობიდან უმრავლესობა 

სპეციალისტის პოზიციაზეა დასაქმებული.  

 

გრაფიკი 51. ჩოხატაურის საკრებულოს შთანამშრომლების გენდერული განაწილება 

ოზურგეთის მერიაში სულ 228 ადამიანია დასაქმებული, აქედან 101 კადრი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული ან/და მუნიციპალიტეტის სოფლების 

წარმომადგენლები არიან. 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსად სხვა მუნიციპალიტეტებისა, ქალები უმეტესად 

იერარქიულად დაბალ პოზიციებზე არიან დასაქმებულები. 8 სამსახურიდან, მხოლოდ 

ერთი სამსახურის უფროსია ქალი და ეს სამსახურია - „განათლების, კულტურის, 
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სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 

სამსახური“. 

 

გრაფიკი 52. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლების განაწილება 

რაც შეეხება ლანჩხუთის მერიას, სურათი არც ამ შემთხვევაშია განსხვავებული, 

სამსახურის და განყოფილების უფროსი ქალების წილი მცირეა, ხოლო 

თანამშრომლების შემადგენლობაში თითქმის 60%-ს შეადგენს. 

 

გრაფიკი 53. ლანჩხუთის მერიის თანამშრომლების განაწილება 

ჩოხატაურის მერიაში 28 ადამიანია დასაქმებული მენეჯერულ პოზიციაზე, აქედან 20 

კაცია, ხოლო 8 ქალი. თანამშრომლების/სპეციალისტების ჯამურ რაოდენობაში კი 

37%-ს ქალები შეადგენენ. მუნიციპალიტეტის მერიაში მენეჯერულ პოზიციებზე ქალები 

არიან შემდეგ სამსახურებში: ადმინისტრაციული სამსახური, საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახური, ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური, სოციალური და ჯანდაცვის 

სამსახური. 
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გრაფიკი 54. ჩოხატაურის მერიის თანამშრომლების გენდერული განაწილება 

 

 

გურიის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების გენდერული ანალიზი 

წინამდებარე თავში მოცემულია გურიის სამივე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების 

ანალიზი გენდერულ ჭრილში. განხილული და შეფასებულია ის პროგრამები თუ 

ქვეპროგრამები, ორგანიზებული ღონისძიებები,  რომლებიც პირდაპირ მიმართულია 

რეგიონში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრისა და ქალთა გაძლიერებისკენ. 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2019 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლის ფაქტობრივმა შესრულებამ 

47 989,9 ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით 

საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 22 595,8 ათას ლარს 

უნდა გაუტოლდეს. 
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გრაფიკი 55. საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით მისი მოცულობის მაქსიმუმი-53% 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციისთვის არის 

განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს 

ჯანმრთელობის დაცვას და სოციალურ უზრუნველყოფას - 4%. 

 

გრაფიკი 56. წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით  განაწილება 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის და პრიორიტეტის დოკუმენტის 

თანახმად ქალთა საჭიროებებზე მორგებულ და გენდერული თანასწორობის 

მხარდამჭერ პროგრამებს ახორციელებს სამი პრიორიტეტიდან 

პროგრამები/ქვეპროგრამების ან ცალკეულ პროგრამა/ქვეპროგრამაში 

ღონისძიებების სახით. ესენია:  1. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლუატაცია (02 00); 2. განათლება (04 00);  3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული 

და სპორტული ღონისძიებები (05 00). 

სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებების (02 03) ჩამონათვალში ფიგურირებს ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური 

ფორუმის ჩატარება. პროგრამის აღწერაში ვკითხულობთ, რომ ფორუმის ჩატარება 

ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში. წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში 

სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი 100-მდე 

ქალი მეწარმე. აღნიშნული ღონისძიებისთვის განკუთვნილი დაფინანსება 8,0 ათას 

ლარს შეადგენს. 2020 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის მიხედვით პანდემიის გამო 

შეუძლებელი გახდა აღნიშნული ფორუმის ჩატარება. 

პრიორიტეტში „განათლება“ (04 00)  „ზოგადი განათლების ხელშეწყობის“ (04 02) 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალთა საჭიროებებზე მორგებული 

ღონისძიებები:  

1. საინფორმაციო აქცია „ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ - 0,5 ათასი ლარი; 

2. „ქალთა ოთახი“ – 1,5 ათასი ლარი; 

3. გენდერული თანასწორობა - 2,5 ათასი ლარი; 

4. სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე - 1,0 ათასი ლარი; 

5. ტოლერანტობის დღე - 0,5 ათასი ლარი; 

6. პროექტი „არა ძალადობას“ – 1,5 ათასი ლარი; 

7. ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა - 

9,0 ათასი ლარი;  

 

დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ დამატებით ინფორმაციას პრიორიტეტების 

დოკუმენტი არ მოიცავს. არ არის განსაზღვრული რა მიზანს და რა შედეგის მიღწევას 

ემსახურება კონკრეტული აქტივობების ჩატარება. შეფასების ინდიკატორად კი 

მხოლოდ ღონისძიებების რაოდენობაა მითითებული. ბიუჯეტის ანგარიშში მოცემული 

ინფორმაცია მხოლოდ ღონისძიებების ფაქტობრივ ხარჯებს შეიცავს. 
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ცხრილი 12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

„კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“-ს (05 00) 

„სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“-ს (05 01 01) ქვეპროგრამის  ფარგლებში 5,5 

ათასი ლარია გათვალისწინებული ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 

სპორტული შეჯიბრებების (ნარდი, შაში და ჭადრაკი) ორგანიზებისთვის. ანგარიშის 

მიხედვით კოვიდ19 პანდემიის გამო ქვეპროგრამის ფაქტობრივი ხარჯი გეგმის 25,7%-

ს შეადგენს. არ არის დაკონკრეტებული  რა ტურნირები და ღონისძიებები  ჩატარდა. 

მიღწეული საბოლოო შედეგი: შეძენილ იქნა სპორტული ინვენტარი ადგილობრივი 

საბავშვო წრეებისთვის. მოეწყო რამდენიმე ტურნირი სპორტის სხვადასხვა 

სახეობებში, გამარჯვებულებს გადაეცათ თასები და სამახსოვრო საჩუქრები, მოხდა 

წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება. 

ოფიციალური დოკუმენტების ანალიზით ჩანს, რომ მუნიციპალიტეტი ქალებზე 

ორიენტირებულ ბევრ  ღონისძიებას აფინანსებს, თუმცა რიგ შემთხვევებში 

დასაზუსტებელია მოსალოდნელი მისაღები შედეგი და საჭიროა მიღწეული მიზნის 

ანგარიშებში ასახვა. 
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით 

გამოიკვეთა, რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და 

სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლის ფაქტობრივმა 

შესრულებამ 17 236.1 ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების 

დოკუმენტით საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 13 151,0 

ათას ლარს უნდა გაუტოლდეს. 

 

გრაფიკი 57. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტით საბიუჯეტო სახსრებით 
დამტკიცებული მოცულობა 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი - 45% ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 

დაფინანსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს დასუფთავებასა და გარემოს 

დაცვას - 3%. 

13 084,6

15 714,2
17 236,1
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ათასი ლარი
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გრაფიკი 58. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები 
პრიორიტეტების მიხედვით განაწილება 

 

2020 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და 

სოციალური უზრუნველყოფის წილი 5%-ის ტოლია, ხოლო სოციალურ ბიუჯეტში 

„გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის  და ქალთა მიმართ ძალადობის 

აღმოფხვრის ხელშეწყობა“-ს (06 02 08)  ქვეპროგრამის წილი - 2,2%. ბიუჯეტის 

მიხედვით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გენდერული საბჭოს მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციული ხარჯი, მოხდება ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება, მოეწყობა ძალადობის წინააღმდეგ კვირეული, 

დაფინანსდება გამარჯვებულ ქალთა კლუბის პროექტი. ქვეპროგრამის 

მოსალოდნელი შედეგი იმეორებს მის აღწერას. აღნიშნულის განსახორციელებლად 

გამოყოფილია 19,8 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე არა 

რის გამოქვეყნებული 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი და პროგრამული 

დანართი, სადაც დეტალურადაა გაწერილი საბაზისო და მოსალოდნელი 

მაჩვენებლები და შედეგების შეფასების  ინდიკატორები. “ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის”  

თანახმად (მუხლი 23. პუნქტი: 1.2 და 1.3) ძალადობის მსხვერპლ ბენეფიციარზე 

ერთჯერადად გაიცემა 1,5 ათას ლარამდე. გაცემის წესში დეტალურად არ არის 

გაწერილი რა კრიტერიუმებით ხდება დაზარალებულთა შეფასება და გასაცემი თანხის 

ოდენობის განსაზღვრა. გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა დგინდება ჩოხატაურის 

საკანონმდებლო 
და 

აღმასრულებელი 
ხელისუფლების 
საქმიანობა

17%

ინფრასტრუქტური
ს მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 
მოვლა-შენახვა

45%

დასუფთავება და 
გარემოს დაცვა

3%

განათლება
16%

კულტურა, 
რელიგია, 

ახალგაზრდული 
და სპორტული 
ღონისძიებები

14%

მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა
5%

ათასი ლარი
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მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურში არსებული სამუშაო 

ჯგუფის მიერ განცხადებების შესწავლის შემდეგ გაკეთებული სათანადო დასკვნით.  

ამავე წესის (მუხლი 23. პუნქტი 2) და ბიუჯეტის მიხედვით მოცემული ქვეპროგრამის 

ფარგლებში ფინანსდება ა.(ა).ი.პ „გამარჯვებულ ქალთა კლუბი“-ს (აღნიშნული ა.(ა).ი.პ 

არ ფიგურირებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული/წილობრივი მონაწილეობის 

მქონე იურიდიული პირების ჩამონათვალში) სარეაბილიტაციო პროგრამის 

ფარგლებში ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე ქალების დახმარება.  ჩამოთვლილია 

მხოლოდ დახმარების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია და არ არის მითითებული 

თანხობრივი ლიმიტი თითოეულ ბენეფიციარზე. როგორც ბიუჯეტიდან ირკვევა 

დაფინანსება ხდება სუბსიდიის სახით (პროგ. კოდი 06 02 08; ხარჯის ქვეტიპი: 2.5 – 13,6 

ათასი ლარი). ბიუჯეტში და სოციალური დახმარების გაცემის წესში (მუხლი 23; პუნქტი 

3) არ არის ინფორმაცია ძალადობის წინააღმდეგ კვირეულის ფორმატის და მათში 

მონაწილე პირთა კრიტერიუმების და რაოდენობის  შესახებ.  

ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშში 

მოცემულია ინფორმაცია 06 02 08 პროგრამული კოდიდან გაწეული ფაქტობრივი 

ხარჯების შესახებ. მათ შორის: სუბსიდიები (2.5) – 13,6 ათასი ლარი; სოციალური 

უზრუნველყოფა (2.7) – 1,2 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები (2.8) – 1,0 ათასი ლარი; არ არის 

საუბარი შედეგების შეფასების ინდიკატორებით განსაზღვრულ მიღებულ შედეგზე და 

მიღწეულ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე. წლიურ ანგარიშში ასევე არ არის ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტში მოქმედი გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

ფუნქციონირებისთვის გაწეული ხარჯების შესახებ. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტში (2020-

2023)  ჩამოთვლილ მიზნებს შორის არის მიზანი N5 „ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

პოპულარიზაცია“ (გვ. 4-5), სადაც აღნიშნულია, რომ ამოცანების მისაღწევად 

აქტივობების დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები და 

ხელი შეეწყობა გენდერული თანასწორობის დამყარებას, თუმცა არც ამ და არც სხვა 

ოფიციალურ დოკუმენტებში არ არის გაწერილი კონკრეტულად რა ნაბიჯები 

გადაიდგმება ან/და იდგმება ამისთვის. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ 

პროგრამებსა და ღონისძიებებს რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული, 

თუმცა საჭიროა პროგრამების მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი 

შეფასების ინდიკატორების უფრო დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით 

მოსარგებლე ბენეფიციარი ქალების შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და 

მიღწეული შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლის ფაქტობრივმა შესრულებამ 23 

416,7 ათასი ლარი შეადგინა. პრიორიტეტების დოკუმენტით 2021-2023 წლების ბიუჯეტი 

ზრდის ტენდენციით ხასიათდება და საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 

2023 წელს 12 120,5 ათას ლარს უნდა გაუტოლდეს. 

 

გრაფიკი 59. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტით საბიუჯეტო სახსრებით 
დამტკიცებული მოცულობა, ათასი ლარი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით მისი მოცულობის მაქსიმუმი -  52% 

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვისაა განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ჯანმრთელობის დაცვას და სოციალურ 

უზრუნველყოფას - 3%. 
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გრაფიკი 60. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები 
პრიორიტეტების მიხედვით განაწილება 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მიხედვით ქალთა საჭიროებებზე 

მორგებული პროგრამები 2 პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება: 1. კულტურა, 

ახალგაზრდობა, სპორტი (05 00) და 2. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა (06 00). 

05 00 პრიორიტეტის ქვეშ განსახორციელებელი ღონისძიება წარმოადგენს ქალთა 

სპორტის განვითარების ქვეპროგრამას (05 01 01 04) რომლის დაფინანსება 159,2 

ათასი ლარითაა განსაზღვრული (05 00 პრიორიტეტის 5,2%). პროგრამული დანართის 

მიხედვით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალთა საფეხბურთო კლუბის 

„ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება რომლის მისაღწევ მიზანსაც წარმოადგენს 

გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. 

ინდიკატორად განსაზღვრულია წარმატებული თამაში ეროვნულ ჩემპიონატში. 

დოკუმენტის თანახმად 2020-2023 წლებში განსაზღვრულია დაფინანსების ზრდა, 

საშუალოდ წლიურად 11,2 ათასი ლარით. 

აღსანიშნავია, რომ ლანჩხუთის ქალთა ნაკრებმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია 

მიმდინარე წელს ჩატარებულ საფეხბურთო ტურნირებზე. 
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ცხრილი 13. ქალთა სპორტის განვითარების ქვეპროგრამა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

შენიშვნა: პროგრამულ დანართში მოცემულია დაფინანსება  დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით. 

ბიუჯეტის ცვლილების შემდეგ დაზუსტებული პროგრამული დანართი ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
გამოქვეყნებული არა არის. 

ბიუჯეტის 2020 წლის ანგარიშის მიხედვით ქალთა საფეხბურთო კლუბის ფაქტობრივმა 

დაფინანსებამ 127,4 ათასი ლარი შეადგინა, თუმცა არ არის ინფორმაცია რამდენად 

დადგა პროგრამული დანართით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი. 

სოციალური კუთხით ქალთა საჭიროებები სამი პროგრამით/ქვეპროგრამით 

ფინანსდება: 1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 02 09) – 63,0 ათასი ლარი; 2 

გამარჯვებულ ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა (06 02 10) – 37,2 ათასი 

ლარი და 3. ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა (06 02 14) – 98,2 ათასი 

ლარი.  

მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფას (06 02 09) მაქსიმალური 100 ლარის დაფინანსებით. 
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2020 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის თანახმად ამ პროგრამით სარგებლობს ძალადობის 

მსხვერპლი ერთი ქალი, თუმცა არ არის აღნიშნული პროგრამის სარგებლობის 

მსურველთა  მომართვის მთლიანი რაოდენობა. 

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიით ფინანსდება ა.(ა).ი.პ „გამარჯვებულ ქალთა 

კლუბი“ რომელიც არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირი. 

ანგარიშის მიხედვით აღნიშნული მიმართულებით დაიხარჯა 37,2 ათასი ლარი და 

პროგრამით ნაცვლად 44 ქალისა ისარგებლა 30 ბენეფიციარმა. ინდიკატორით 

ცდომილების ალბათობად 4% არის განსაზღვრული. გადახრის მიზეზები ახსნილი 

არაა. 

ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამის (06 02 14) აღწერით პროგრამის 

ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ ძალადობის მსხვერპლ 

ქალებს. დამატებითი ინფორმაცია დახმარების მიზნობრიობის, მოცულობის, 

დახმარების კრიტერიუმების, დახმარებულთა რაოდენობის და მოსალოდნელ 

ბენეფიციართა რაოდენობის შესახებ  არ არის ბიუჯეტში, პროგრამულ დანართში და 

სოციალური დახმარების გაცემის წესში. ბიუჯეტის ანგარიშშიც არ ფიქსირდება 

ინფორმაცია რამდენ ბენეფიციარს გაეწია დახმარება და რა მოცულობით. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

გარკვეულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა 

ორიენტირებული, თუმცა საჭიროა პროგრამების მიზნების და მათი შეფასების 

ინდიკატორების უფრო დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე 

ბენეფიციარი ქალების შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის ანგარიშებში ასახვა. 
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მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისები 

წინამდებარე ქვეთავში განხილულია რეგიონში არსებული სახელმწიფო სერვისები, 

რომლის მიღების შესაძლებლობაც აქვთ დღეს მუნიციპალიტეტების მაცხოვრებლებს. 

მათ შორის, საგანმანათლებლო, სამედიცინო და სახელმწიფო მუნიციპალური 

სერვისები. მსჯელობა ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემებს. 

სახელმწიფო მუნიციპალური სერვისების მიღება შესაძლებელია სამივე 

მუნიციპალიტეტში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლი, 

ხოლო ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში საზოგადოებრივი ცენტრები. სადაც 

შესაძლებელია პიროვნებასთან, უძრავ ქონებასთან, ბიზნესთან დაკავშირებული და 

სოციალური მომსახურების სერვისების მიღება. ცენტრის ვებ. გვერდზე 

შესაძლებელია ონლაინ, დისტანციური სერვისების მიღება, საიტს აქვს ხმოვანი 

ვერსიაც შშმ პირებისთვის და ადაპტირებულია. გურიაში სულ ექვსი ასეთი ცენტრი 

ფუნქციონირებს. 

სახელმწიფო სერვისების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სამედიცინო 

სერვისები. რეგიონში ექიმების რაოდენობა (ძირითადი პერსონალი) 2019 წლის 

მონაცემებით 425-ს შეადგენს, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში, დასაქმებული ექიმების 

ჯამური რაოდენობის 1% გურიაზე მოდის. არსებული მონაცემებით გურიის რეგიონში 

257 მოსახლეზე ერთი ექიმი მოდის.  

 

გრაფიკი 61. სამედიცინო რესურსები გურიაში, წყარო: საქსტატი 
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პაციენტების რაოდენობა ერთ ექიმზე
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სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, დღეს გურიის რეგიონში სულ 85 

საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. ამავე წყაროს მონაცემებით, დღეს გურიაში 4 წლამდე 

ასაკის 6 608 ბავშვი ცხოვრობს. რაც ნიშნავს, რომ საშუალოდ ერთ საბავშვო ბაღზე 78 

აღსაზრდელი მოდის. 

2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით, გურიაში არსებულ 85 სკოლამდელ 

სააღმზრდელო დაწესებულებაში 4 055 ბავშვი იღებს სერვისს, გურიაში მცხოვრები 0-

4 წლამდე ასაკის ბავშვების 61%. რაც ნიშნავს, რომ აღსაზრდელების 39%, 2 553 ბავშვი 

სერვისს მიღმა არის დარჩენილი და ოჯახი არ ან ვერ იღებს ამ მომსახურებას. 

 

გრაფიკი 63. საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები გურიაში, წყარო: საქსტატი 
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გრაფიკი 62. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების რაოდენობა გურიის რეგიონში, წყარო: 
საქსტატი 
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2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით, გურიაში სულ  596 აღმზრდელ-პედაგოგია 

დასაქმებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებებში. რაც საშუალოდ, 7 

პედაგოგს ნიშნავს ერთ დაწესებულებაზე. ამავე მონაცემებით, ერთ აღმზრდელზე 7 

ბავშვი მოდის.  

 

გრაფიკი 64. აღმზრდელ/პედაგოგების რაოდენობა გურიაში, წყარო: საქსტატი 

 

 

განათლება 

მოცემულ თავში განხილულია გურიის რეგიონის საგანმანათლებლო სექტორი. 

მოქმედი სკოლებისა და აქტიური სტატუსის მქონე მოსწავლეების სტატისტიკა 5 წლის 

დინამიკაში. ასევე წარმოდგენილია ინფორმაცია რეგიონში არსებული პროფესიული 

სასწავლო დაწესებულებებისა და პროგრამების შესახებ. 

გურიაში 2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით 101 კერძო და საჯარო სკოლა 

ფუნქციონირებს. აღნიშნული მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ 

შეცვლილა. საქსტატის მონაცემებით, 101 საჯარო და კერძო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიმდინარე მონაცემებით 14 371 

მოსწავლე სწავლობს. წლების მიხედვით ცვლილება მხოლოდ 1%-ს შეადგენს. 
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გრაფიკი 65. სკოლებისა და მოსწავლეების რაოდენობა გურიაში, წყარო: საქსტატი 

რეგიონში არ არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება. სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური ჯამურად ითვლის ამ შემთხვევაში მონაცემებს გურია/რაჭა-

ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი/მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებზე. 2020 წლის მონაცემებით, 

ფუნქციონირებს 4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება. მათგან ყველა 

დაწესებულება საჯაროა. ამავე წლის მონაცემებით, აღნიშნულ სასწავლებლებში 

დღეის მდგომარეობით 680 სტუდენტი ირიცხება, მათგან 58% კაცია, ხოლო 42%-ქალი. 

 

გრაფიკი 66. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები გურიაში, წყარო: საქსტატი 

აღნიშნულ დაწესებულებებში მასწავლებლების  ჯამური რაოდენობა 239-ს შეადგენს, 

მათგან 162 (68%) ქალია. 
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გრაფიკი 67. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლების გენდერული 
განაწილება გურიაში, წყარო: საქსტატი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი 

„ჰორიზონტი“, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, მომსახურების სფეროს და საინჟინრო 

მიმართულების 18 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას ახორციელებს. მათ 

შორისაა კულინარიის ხელოვნება, სამკერვალო წარმოება, ელექტროობა, გიდი, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი, 

შემდუღებელი, ტრაქტორისტ-მემანქანე, სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ბუღალტერი, 

სტილისტი,  და ა.შ.  

რაც შეეხება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს, პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა 

მიმდინარეობს და 2021 წლის ბოლოს დასრულდება. 150 სტუდენტზე გათვლილი 

კოლეჯი მულტიპროფილური იქნება, სადაც პროფესიული განათლების მსურველები 

შეძლებენ ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, 

ინჟინერიის, განათლებისა და მომსახურების სფეროს პროფესიების დაუფლებას. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში გასული წლიდან ფუნქციონირებს ოზურგეთის 

კოლეჯის „ჰორიზონტი“ სასწავლო ბაზა, რომელიც  100 სტუდენტზეა გათვლილი და 

მოიცავს შემდეგ სპეციალობებს:  მზარეული, ბუღალტერი, ელექტრიკოსი, 

ავტომობილის სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ტრაქტორისტ-მემანქანე, სამკერვალო 

ნაწარმის სპეციალისტი, სტილისტი, გიდი-ტურიზმი, ელექტროშემდუღებელი, 

კომპიუტერული ქსელ. და სისტემების ტექნიკოსი. 

ქალი
68%

კაცი
32%

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მასწავლებლები
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გურიის რეგიონში მცხოვრები ქალების საჭიროებებისა და მდგომარეობის 

შეფასება 

წინამდებარე თავში მოცემულია გურიის რეგიონში ჩატარებული რაოდენობრივი 

კვლევის შედეგები. ანალიზი გაკეთებულია სხვადასხვა ჭრილში, კონკრეტული 

კრიტერიუმების მიხედვით, რომლითაც ფასდება ქალის მიერ გაწეული 

აუნაზღაურებელი შრომა ოჯახში, მისი ჩართულობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ 

აქტივობებში. აქვე განხილულია ქალების რეგიონში მცხოვრები ქალების 

ეკონომიკური მდგომარეობა, დასაქმების სტატუსი და პროფესიები, რომლის 

შესწავლაც აინტერესებთ დასაქმების მსურველ ქალებს. 

 

სახლის საქმეების განაწილება 

გურიის რეგიონში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ დაოჯახებულ ქალებში, 

სახლის საქმეების შესრულებაზე თითქმის ყველა კომპონენტში ოჯახში 

პასუხისმგებლობა უმეტესად ქალებზე მოდის. საზოგადოებაში დამკვიდრებული 

სტერეოტიპების მიხედვით, ე.წ. კაცის საქმეებზე პასუხისმგებლობა კი თანაბრად 

მოდის როგორც ქალებზე, ასევე კაცებზე და გურიაში არც ამ პუნქტებში გამოავლინა 

კვლევამ უმეტესად კაცების პასუხისმგებლობა. 

გამოკითხული ქალების 41%-მა კვლევაში დააფიქსირა, რომ მხოლოდ მათზე მოდის 

ოჯახში საჭმლის მომზადებაზე პასუხისმგებლობა. თანაბრად ინაწილებენ საჭმლის 

მომზადების პასუხისმგებლობას გამოკითხული შინამეურნეობებიდან 22%-ში. 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ჭურჭლის გარეცხვის პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო მეტ 

შინამეურნეობაში მოდის ქალზე, ვიდრე ეს სადილის/საჭმლის მომზადების 

შემთხვევაში იყო. გამოკითხული ქალების  71%-მა განაცხადა, რომ მათზე მოდის 

სახლში ჭურჭლის რეცხვაზე პასუხისმგებლობა. 

არც სახლის დალაგება და სისუფთავეზე ზრუნვა მოიაზრება „კაცის საქმედ“ და 

გამოკითხულ შინამეურნეობებში მხოლოდ 16% ამბობს, რომ თანაბრად ინაწილებენ 

სახლში ამ კომპონენტს. ანალოგიური სურათია ტანსაცმლის გარეცხვისა და 

მოწესრიგება-დაუთოების ნაწილში, ქალების უმრავლესობა ამბობს, რომ ოჯახში 

მხოლოდ ან ძირითადად თავად ზრუნავენ ამ საკითხზე.  
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გრაფიკი 68. სახლის საქმეების განაწილება, გურია 

სახლის მოვლისა და საოჯახო ნივთების შეკეთების პროცესში მეტად ერთვებიან 

ქმრები თუ პარტნიორები, აქ იგულისხმება ტექნიკური ნაწილი. სხვადასხვა 

დაზიანებული ნივთების შეკეთება. თუმცა, ამ ნაწილშიც იმდენივე დოზით არიან 

ჩართული ქალები, რა დოზითაც კაცები. გამოკითხული შინამეურნეობების 53%-ში 

თანაბრად ინაწილებენ ოჯახის წევრები საკითხზე პასუხისმგებლობას. 

გადასახადების გადახდისა და სხვადასხვა ხარჯების დაფარვის ნაწილში ერთვებიან 

კაცები. გამოკითხული შინამეურნეობების 16%-ში მხოლოდ პარტნიორი/ქმარი 

ზრუნავს ამ ნაწილზე. თუმცა, გამოკითხულთა 51%-მა განაცხადა, რომ თანაბრად 

ასრულებენ ამ მოვალეობას. აქვე აღსანიშნავია, რომ ხარჯების დაფარვის ნაწილში 

თანაბრად ჩართული ქალების 80%-ს აქვს საკუთარი შემოსავალი. 

ზემოთ ჩამოთვლილი პასუხისმგებლობების და მოვალეობების შესრულება ძალიან 

ხშირად უწევთ ქალებს. გამოკითხულთა 73%-მა განაცხადა, რომ თითქმის ყოველდღე 

ამზადებს სახლში სადილს. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე წარმოდგენილია სახლის ის 

საქმეები, რომლის შესრულებაც მხოლოდ ქალებს უწევთ სახლში და ქმრები თუ 

პარტნიორები არ არიან ჩართულები ამ საკითხში. 
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გრაფიკი 69. ქალებზე დაკისრებული სახლის საქმეების შესრულების სიხშირე, გურია 

რაც შეეხება სახლის იმ საქმეებს, რომლებშიც მეტ-ნაკლებად ჩართული არიან კაცები, 

დამოუკიდებლად, ან ცოლთან ერთად - თანაბრად ინაწილებენ პასუხისმგებლობას 

მის შესრულებაზე. ქალებს ამ ნაწილშიც ხშირად უწევთ ჩართვა, ქალების 39%-მა 

განაცხადა, რომ კვირაში 2-3-ჯერ უწევთ საყიდლებზე გასვლა და სახლისთვის საჭირო 

ნივთების შეძენა.  

გამოკითხული ქალების 54% სახლის დალაგებასა და დასუფთავებაზე დღე-ღამის 

განმავლობაში 1-2 საათს ხარჯავს,  2 საათამდე ეხარჯება ამავე პერიოდში საჭმლის 

მომზადებაში, ამდენივე დროს ხარჯავს ქალების 43% ტანსაცმლის დაუთოებასა და 

გარეცხვაში. აღსანიშნავია, რომ ქალების დღე-ღამის განმავლობაში ყველაზე დიდ 

დროს ხარჯავენ იმ საქმეებზე, რომლის შესრულებაც ყველაზე ხშირად უწევთ. 
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გრაფიკი 70. სახლის საქმეებზე დახარჯული დრო, გურია 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დღე-ღამის განმავლობაში სახლის 

საქმეებზე დახარჯული დროის განსაზღვრა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სახლის 

საქმეებიდან 4 კატეგორია გამოიკვეთა, რომლის შესრულებაც თითქმის 

ყოველდღიურად უწევს ქალს: 

• საჭმლის მომზადება; 

• ჭურჭლის გარეცხვა; 

• სახლის დალაგება-დასუფთავება; 

• ტანსაცმლის გარეცხვა-მოწესრიგება. 

მოცემული პუნქტების შესრულებაში ქალების უმრავლესობა დღე-ღამის 

განმავლობაში საშუალოდ 5-6 საათს ხარჯავს, რაც კვირის განმავლობაში 35-40 

საათის აუნაზღაურებელ შრომას უდრის. იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც 

შვილები ჰყავთ, მოცემულ დროს ემატება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული 

საქმეები. 

არაანაზღაურებად შრომას, ძირითადად, ქალები ეწევიან. ქალის შრომის დიდი 

ნაწილი არ აისახება სახელმწიფო სტატისტიკურ ანგარიშებში. ამის გამო წარმოიშობა 

მცდარი შეხედულება იმის შესახებ, რომ ქალები არიან ეკონომიკურად არააქტიურები, 

ან ქალისა და კაცის ეკონომიკური აქტიურობა არათანაზომიერია. 
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ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული შრომა 

გამოკითხული ქალების 51%-მა განაცხადა, რომ მხოლოდ ისინი ზრუნავენ ბავშვის 

დაბანის პროცედურებზე. მამები ჩართულები არიან ბავშვის დაძინებისა და კვების 

პროცესში. დამოუკიდებლად მამები საერთოდ არ იღებენ პასუხისმგებლობას 

ბავშვისთვის საჭმლის მომზადების, საფენის გამოცვლის, დაბანის და კვების 

პროცესში. ის მამები, რომლებიც ჩართულები არიან ბავშვის მოვლის პროცესში, 

კვირაში რამდენჯერმე აკეთებენ ამას. 

 

გრაფიკი 71. ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული საქმეების განაწილება 

რაც შეეხება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ ისეთ პუნქტებს, როგორიცაა 

ბავშვთან თამაში, სკოლაში თუ სპორტზე ტარება, ექიმთან წაყვანა, აღმზრდელობითი 

საუბრები, გასეირნება, აქ ჩართულები არიან მამები და თანაბრად ხდება წყვილს 

შორის პასუხისმგებლობის გადანაწილება. 
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გრაფიკი 72. ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობების განაწილება 

ისეთ პუნქტებს კი, როგორიცაა მეცადინეობაში დახმარება და მასწავლებელთან 

საუბარი, ძირითადად ისევ დედა ასრულებს და მასზე მოდის ბავშვის 

პასუხისმგებლობა ამ ნაწილში. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, მამის როლი ბავშვის მოვლის პროცესში უმეტესად 

შემოიფარგლება შემდეგი აქტივობებით: ბავშვთან თამაში ან საუბარი, ბავშვის 

გასართობად წაყვანა, ბავშვ(ებ)ისთვის წიგნების წაკითხვა. 

ეს ის საკითხებია, რომლებიც ნაკლებ ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და 

შედარებით ნაკლები ინტენსივობით დგება მისი შესრულების საჭიროება (მაგ. ბავშვის 

ექიმთან წაყვანა, მასწავლებელთან საუბარი).  

 

გრაფიკი 73. ბავშვის მოვლის საქმეებზე დახარჯული დრო, გურია 
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კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების 52% დაახლოებით  1-2 საათს ანდომებს 

ბავშვისთვის საჭმლის მომზადებას. გამოკითხული ქალების 55% დღის განმავლობაში 

დაახლოებით 1 საათს ხარჯავს ბავშვის გამოკვების პროცესში.                                  

დაახლოებით ამდენივე დროს ხარჯავს ქალი დღის განმავლობაში ბავშვის დაბანაში, 

მისთვის ტანსაცმლისა თუ საფენის გამოცვლაში, დაძინებაში. 

ბავშვთან ერთად საშინაო დავალებების მომზადებასა და მეცადინეობის პროცესში 

დახმარებაზე დღის განმავლობაში საშუალოდ 1-2 საათს ხარჯავს ქალების 45%. დღის 

განმავლობაში 7 საათზე მეტ დროს ატარებს ქალების 49% ბავშვთან ერთად და 

პარალელურად  სახლის სხვადასხვა საქმეებსაც ასრულებს. 

 

გრაფიკი 74. ბავშვის მოვლის საქმეებში დახარჯული დრო 

საბოლოოდ, კვლევამ გამოავლინა, რომ ბავშვის მოვლის პროცესში, პირველად 

საჭიროებებზე ზრუნვაში დიდ რესურსს ხარჯავს ქალი. დედაზე მოდის უმეტესად 

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე პასუხისმგებლობა, როგორიცაა 

ბავშვის დაბანა, საჭმლის მომზადება, კვების პროცესში დახმარება, საფენის 

გამოცვლა და მოწესრიგება. ჯამურად აღნიშნულში დღე-ღამის განმავლობაში 

დაახლოებით 5-6 საათს ხარჯავს ქალი, რაც კვირის განმავლობაში საშუალოდ 40-42 

საათია, ამას ემატება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული ის პუნქტები, რასაც 

თანაბრად ინაწილებს წყვილი. 

 

32%

17%

9%

49%

59%

40%

27%

38%

57%

8%

25%

39%

32%

45%

22%

19%

19%

11%

0%

22%

24%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ბავშვთან თამაში

ბავშვის გასართობად წაყვანა/გასეირნება

ბავშვთან სახლში დარჩენა

აღმზრდელობითი საუბრები

ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა

ბავშვის სკოლაში/ბაღში/სპორტზე/სხვადასხვა 
წრეებზე წაყვანა და მოყვანა

საშინაო დავალების მომზადებაში დახმარება

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ საქმეებში დახარჯული დრო

1 საათზე ნაკლები 1-2 საათი 3-4 საათი 5-6 საათი 7 საათი და მეტი
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ქალის როლი საზოგადოებასა და ოჯახში 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების ჩართულობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ 

აქტივობებში დაბალია. რისი ხელისშემშლელი არაერთი სოციალური და 

ეკონომიკური ფაქტორი არსებობს. 

გურიაში გამოკითხული ქალების მხოლოდ 16%-მა დააფიქსირა თავისი 

უკმაყოფილება ოფიციალურად/წერილობით სხვადასხვა საკითხზე. ასევე მცირეა იმ 

ქალების წილი, ვისაც კონკრეტული ინიციატივით მიუმართავს შესაბამისი უწყებებისა 

თუ სამსახურებისთვის ან მიუღია მონაწილეობა მიტინგებსა თუ მშვიდობიან 

დემონსტრაციებში. 

 

მნიშვნელოვანია ასევე თითოეული ამ პუნქტის განხორციელების სიხშირე. ქალების 

უმრავლესობას მხოლოდ ერთხელ ან 2-3-ჯერ მიუღია მონაწილეობა ზემოთ ხსენებულ 

სამოქალაქო აქტივობებში. 

37%

74%

28%

16%

22%

43%

63%

26%

72%

84%

78%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პოლიტიკურ საკითხებზე გამართული შეხვედრა

საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული 
შეხვედრა

მიტინგი/მშვიდობიანი დემონსტრაცია

ოფიციალურად/წერილობით უკმაყოფილების 
დაფიქსირება

ოფიციალურად/წერილობით ინიციატივით მიმართვა

პეტიციაზე ხელის მოწერა

მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა სამოქალაქო /პოლიტიკურ აქტივობებში, ან 
განგიხორციელებიათ თუ არა რომელიმე მათგანი

დიახ არა

გრაფიკი 75. მონაწილეობა სამოქალაქო/პოლიტიკურ აქტივობებში 
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გრაფიკი 76. სამოქალაქო/პოლიტიკურ აქტივობებში მონაწილეობის მიღების სიხშირე 

 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ოჯახში ქალი ჩართულია გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ისეთ წვრილმან და ყოველდღიურ საკითხებზე, როგორიცაა საჭმლის, 

ტანსაცმლის,  სხვადასხვა წვრილმანი ნივთების შეძენა. ოჯახში გადაწყვეტილება 

საჭმლის შეძენის თაობაზე თანაბრად მიიღება და გამოკითხული ქალების მხოლოდ 

13%-მა აღნიშნა, რომ თავად არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები. გამოკითხული 

ქალების 30% დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას ფულის ხარჯვის თაობაზე 

ტანსაცმლის შეძენის პროცესში. 
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პოლიტიკურ საკითხებზე გამართული შეხვედრა

საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული 
შეხვედრა

მიტინგი/მშვიდობიანი დემონსტრაცია

ოფიციალურად/წერილობით უკმაყოფილების 
დაფიქსირება

ოფიციალურად/წერილობით ინიციატივით 
მიმართვა

პეტიციაზე ხელის მოწერა

რა სიხშირით მიგიღიათ მონაწილეობა სამოქალაქო/პოლიტიკურ 
აქტივობებში, ან განგიხორციელებიათ რომელიმე მათგანი? 

მხოლოდ ერთხელ 2-3 ჯერ 4-5 ჯერ 6-7 ჯერ უფრო მეტჯერ

მე
13%

მე და ჩემი ოჯახის 
სხვა წევრ(ებ)ს 
ერთობლივად

42%

მე და ჩემს მეუღლეს/ 
პარტნიორს 
ერთობლივად

40%

მეუღლეს/ 
პარტნიორს

1%

ოჯახის სხვა 
წევრ(ებ)ს

4%

თქვენს ოჯახში ვის ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, დახარჯოს ფული -
საჭმლის შესაძენად

გრაფიკი 77. გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში, ფულის დახარჯვასთან დაკავშირებით 
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გამოკითხული ქალების 40-45% ამბობს, რომ შედარებით მაღალბიუჯეტიანი ნივთების 

შეძენისას, ან უძრავი თუ მოძრავი ქონების შეძენის პროცესში, ისინი ჩართულები 

არიან და ერთობლივად იღებენ გადაწყვეტილებას ოჯახში. 

დამოუკიდებლად, აღნიშნული ნივთების შეძენის პროცესში ქალების დაახლოებით 20-

30% იღებს გადაწყვეტილებას ოჯახში. თუმცა, ბიუჯეტის ზრდის 

პირდაპირპროპორციულად მცირდება ქალების რაოდენობა, რომლებსაც ეკითხებიან 

აზრს  შეძენის პროცესში. 

წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, მეგობრებისა და ნათესავებისთვის საჩუქრის 

შეძენისას ქალების 30-33% დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას ოჯახში ფულის 

დახარჯვის პროცესში. სატრანსპორტო საშუალების ან მსხვილი საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკის შეძენის შემთხვევაში, მცირდება ქალების და იზრდება კაცების წილი. 

 

გრაფიკი 78. ფულის დახარჯვასთან დაკავშირებით გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში 
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სახლისთვის საჭირო ნივთების შესაძენად

მეგობრებსა და ნათესავებთან 
ურთიერთობისას-დაბადების დღეებზე

სადღესასწაულო საყიდლები

მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის 
შესაძენად

წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის 
შესაძენად

კომპიუტერული ტექნიკის, ტელეფონის 
შესაძენად

გასართობი, ფუფუნების ნივთების შესაძენად

სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად

თქვენს ოჯახში ვის ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, დახარჯოს ფული 

მე მე და ჩემს მეუღლეს/ პარტნიორს ერთობლივად მეუღლეს/ პარტნიორს
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დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ 

გენდერული თანასწორობის მიმართ არსებული სხვადასხვა დამოკიდებულები 

არსებობს საზოგადოებაში. როლების განაწილებას აშკარად ახასიათებს გენდერული 

ნიშანი, რაც თითოეულ პირს სპეციფიკურ მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებს 

აკისრებს. კერძოდ, რესპონდენტების დიდი ნაწილისათვის მეტ-ნაკლებად მისაღებია 

სხვადასხვა სახის გენდერული როლების არსებობა, როგორიცაა ქალის მთავარ 

მოვალეობად  „ოჯახზე ზრუნვის“ კომპონენტის მიჩნევა; კაცის „ოჯახის უფროსად“ თუ 

„სახლში მთავარ შემომტანად“ ჩათვლა. 

გამოკითხული რესპონდენტების 50% სრულად ან მეტ-ნაკლებად ეთანხმება 

დებულებას, რომ ქალი ბავშვის გაზრდითა და სახლის მოვლით უნდა იყოს 

დაკავებული. 

გამოკითხული ქალების 65% კი სრულად ან მეტ-ნაკლებად იზიარებს დებულებას, რომ 

ქალის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ოჯახზე ზრუნვაა. 

 

გრაფიკი 79. სტერეოტიპები ქალის როლთან დაკავშირებით 

გამოკითხული ქალების 63% ეთანხმება დებულებას, რომ კაცის საქმეა მუშაობა და 

ოჯახში ფულის შემოტანა, შინამეურნეობის ფინანსურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. 

არ 
ვეთანხმები

50%
მეტ-

ნაკლებად 
ვეთანხმები

40%

ვეთანხმები
10%

ქალი ბავშვის გაზრდითა და სახლის 
მოვლით უნდა იყოს დაკავებული

არ 
ვეთანხმები

34%

მეტ-
ნაკლებად 
ვეთანხმები

37%

ვეთანხმები
29%

ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი 
ცხოვრებაში არის ოჯახზე ზრუნვა
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გრაფიკი 80. სტერეოტიპები კაცის როლთან დაკავშირებით 

კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ გამოკითხული ქალების აბსოლუტური 

უმრავლესობა იზიარებს დებულებას, რომ ქალს უნდა ჰქონდეს საკუთარი 

შემოსავალი, რაც დამოუკიდებელს ხდის მას. 

 

გრაფიკი 81. სტერეოტიპები ქალის როლთან დაკავშირებით 

რესპონდენტები ასევე თვლიან, რომ ქალისთვის მნიშვნელოვანია განათლება და 

გამოკითხულთა 93% არ ეთანხმება დებულებას, რომ კაცს მეტად სჭირდება 

განათლების მიღება, ვიდრე ქალს. 
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კაცის საქმეა მუშაობა და ოჯახის შემოსავლით უზრუნველყოფა
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ქალი უნდა მუშაობდეს და ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი

არ ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები ვეთანხმები
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სახელმწიფო სერვისები 

სახელმწიფო სერვისები, მუნიციპალური პროგრამები სხვადასხვა კომპონენტში 

ითვალისწინებს მოქალაქეების დახმარებასა და მათ ხელშეწყობას. ძირითადი 

სოციალური პროგრამებია: 

§ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება; 

§ დედ-მამით ობოლ  ბავშვთა დახმარება; 

§ ხანდაზმულთა დახმარება; 

§ მოქალაქეთა სამედიცინო  დახმარება; 

§ ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა დახმარება; 

§ შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა დახმარება; 

§ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ  

პირთა დახმარება; 

§ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  

პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება. 

გამოკითხული რესპონდენტების დიდ ნაწილს, 40%-ს არ უსარგებლია ზემოთ 

ჩამოთვლილი პროგრამებიდან რომელიმე მათგანით, 10% კი ჩართული ყოფილა 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში. მოქალაქეების 9%-ს მიუღია 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  პირობებში 

მყოფი ოჯახების დახმარება. 

 
გრაფიკი 82. მუნიციპალურ პროგრამებში ჩართულობა 
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ყოფილხართ/ხართ თუ არა ჩართული მუნიციპალიტეტის სოციალურ 
პროგრამებში? 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

დედ-მამით ობოლ  ბავშვთა დახმარება

ხანდაზმულთა დახმარება

მოქალაქეთა სამედიცინო  დახმარება

ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა 
დახმარება

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა 
დახმარება

ოკუპ. ტერიტორიებიდან  იძულებით 
გადაადგილებულ  პირთა დახმარება
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სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა ერთი შეხედვით არსებობს, ყველა 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლი ან სახელმწიფო სერვისების 

მიმწოდებელი ორგანო. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას უსარგებლია 

ისეთი სერვისებით, როგორიცაა პასპორტის/პირადობის მოწმობის აღება, 

ქორწინებისა თუ დაბადების რეგისტრაცია. 

გამოკითხული ქალების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ იყენებენ/გამოუყენებიათ 

უფასო სამედიცინო სერვისებით, რაც საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებშია 

შესაძლებელი - იქნება ეს სხვადასხვა ამბულატორიული კვლევები თუ სპეციალისტთან 

კონსულტაცია. 

კვლევამ გამოავლინა, რომ მუნიციპალური დაფინანსების პროგრამების შესახებ 

ინფორმაციას უმეტესად ფლობენ დასაქმებული ქალები. უმუშევარი და შემოსავლის 

არ მქონე ქალების მხოლოდ 27% იცნობს აღნიშნულ პროგრამებს, ან სმენია მათზე. 

რაც ნიშნავს, რომ უმუშევარი ქალები ერთგვარ ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან და არ 

ფლობენ ინფორმაციას სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, ან ვერ ახერხებენ 

საჭირო პროცედურების გავლას, დოკუმენტების მოგროვებას, რომ ჩაერთონ 

აღნიშნულ პროგრამებში. 
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პასპორტი/პირადობის მოწმობის აღება

ქორწინების, დაბადების რეგისტრაცია

ინდ./მცირე მეწარმის რეგისტრაცია

კომპანიის რეგისტრაცია

ქონების/საკუთრების/მიწის რეგისტრაცია

ამონაწერის მომზადება უძრავი ქონების …

სააღსრულებო სერვისები (ალიმენტი, ჯარიმა, …

საარქივო სერვისები

ონლაინ, დისტანციური სერვისები …

ქვემოთ ჩამოთვლილი სახელმწიფო სერვისებიდან, გისარგებლიათ 
თუ არა რომელიმე მათგანით?  

გრაფიკი 83. სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობა 
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პანდემიის პერიოდში არსებითად მნიშვნელოვანი იყო კომუნალურ გადასახადებზე 

შეღავათის არსებობა, რათა სამსახურისა და შემოსავლის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს 

უწყვეტად მიეღოთ ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. 

 

გრაფიკი 84. სახელმწიფო/სოციალური სერვისებით სარგებლობა 

 

 

ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა 

დასაქმებული ქალები ხშირად ატარებენ ორმაგ ტვირთს, ვინაიდან მათ უნდა 

შეასრულონ როგორც სამსახურებრივი მოვალეობები, ისე საშინაო საქმეები და 

კვლევამ როგორც გამოავლინა ქალები კვირის განმავლობაში საშუალოდ 35-40 

საათს ხარჯავენ საოჯახო საქმეებზე ზრუნვაში. იმ შემთხვევაში კი, თუ ქალს შვილი 

ჰყავს აღნიშნული საათების რაოდენობა ორმაგდება. რაც დასაქმებაში 

ხელისშემშლელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. 

კვლევამ გამოავლინა, რომ 13%-ს უჭირს საოჯახო საქმეების სამსახურთან შეთავსება 

და ამის გამო ვერ ახერხებს მუშაობას.  

გამოკითხულთა 22%-ს ჰყავს შვილი, არ ჰყავს ოჯახში დამხმარე, ვინც ბავშვის 

გაზრდაში დაეხმარება და ამის გამო არ არის ეკონომიკურად აქტიური. 

გამოკითხულთა 22%-ს კი ოჯახის წევრები უშლიან ხელს დასაქმებაში. 
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სახელმწიფო/სოციალური სერვისებიდან, 
გისარგებლიათ/სარგებლობთ თუ არა რომელიმე მათგანით?
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კვლევამ გამოავლინა, რომ ასეთი ქალების რაოდენობა დიდია და გურიაში 

მცხოვრები ქალების 75% ცხოვრობს სახლში, რომელიც არ არის მის საკუთრებაში. 

 

გრაფიკი 86. უძრავი ქონების ფლობა 

 

 

ჩემს საკუთრებაშია
25%

სახლი, რომელშიც 
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21%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, ქირით 
მაქვს აღებული

4%

არ არის ჩემს 
საკუთრებაში

75%

ვისი საკუთრებაა სახლი, რომელშიც ცხოვრობთ

ვერ ვიპოვე 
სამსახური

31%

არ მსურს მუშაობა
3%

მიჭირს საოჯახო საქმეების 
სამსახურთან შეთავსება, ამიტომ 

მირჩევნია არ ვიმუშავო
13%ჩემს მეუღლეს არ 

სურს რომ ვიმუშაო
22%

ვერავის ვუტოვებ 
ბავშვს

22%

სხვა
9%

უმუშევრობის მიზეზები

გრაფიკი 85. უმუშევრობის მიზეზები 
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შესაძლოა ქალები არ იყვნენ უშუალოდ იმ სახლის მესაკუთრეები, რომელშიც 

ცხოვრობენ, მაგრამ რამდენად ფლობენ ისინი რაიმე სახის უძრავ ქონებას. იქნება ეს 

მიწის ნაკვეთი, კომერციული ფართი თუ სხვა. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული 

ქალების 62% არ ფლობს მსგავსი ტიპის ქონებას. 

ამ ეტაპზე ქალების უმრავლესობას აქვს სურვილი იყოს ეკონომიკურად აქტიური და 

არის სამსახურის მაძიებელი. გამოკითხულთა 19%-ს აქვს სურვილი წამოიწყოს 

საკუთარი საქმე, 58% ეძებს სამსახურს სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს კერძო თუ 

საჯარო სექტორი. 

სამსახურის მაძიებელი ქალების 80%-ისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა 

სექტორს, მთავარია იპოვონ სამსახური და ჰქონდეთ საკუთარი შემოსავალი. 

 

გრაფიკი 87. დასაქმების სურვილი 

 

თუმცა, დასახელებული ინდუსტრიებიდან შესაძლებელია რამდენიმე მათგანის 

გამოყოფა: 

§ საბანკო/საფინანსო სექტორი 

§ ტურიზმი/განთავსების საშუალებები 

§  გამგეობა, მუნიციპალიტეტი, მერია 

§ განათლება 

§ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 

ვეძებ სამსახურს
58%ვარ 

დაინტერესებული 
კერძო 

ბიზნესის/საკუთარი 
საქმის წამოწყებით

19%

მსურს 
კოოპერატივის 

დაარსება/გაწევრიან
ება
4%

არ ვეძებ 
სამსახურს/არ ვარ 
დაინტერესებული 

კერძო 
ბიზნესის/საკუთარი 
საქმის წამოწყებით

19%

მოცემულ ეტაპზე
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კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქალების უმრავლესობას აქვს სურვილი 

განვითარდეს პროფესიულად და გააგრძელოს სწავლა. თუმცა, არსებობს 

ხელისშემშლელი ფაქტორები და ბარიერები. განათლება და მასზე 

ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც შემდგომში 

აისახება ქალების ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე. 

 

გრაფიკი 88. სწავლის გაგრძელების სურვილი 

 

რესპონდენტების 23% ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას, რადგან ვერ უთავსებს ამ 

ყველაფერს საოჯახო საქმეებისა და ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობას. 

გამოკითხულთა 15%-ს კი არ აქვს შესაძლებლობა დაფარონ სწავლასთან 

დაკავშირებული ხარჯები. 

ქალებს დაინტერესება აქვთ და სურთ შეისწავლონ ისეთი პროფესიები, როგორიცაა 

კერვა, ხელსაქმე. გამოკითხვამ ასევე გამოავლინა რამდენიმე სხვა დისციპლინა თუ 

პროფესია, რომლის შესწავლა და დაუფლებაც სურთ გურიის რეგიონში მცხოვრებ 

ქალებს: უცხო ენა, ბუღალტერია, მასწავლებლის პროფესია. 

 

  

მსურს სწავლის 
გაგრძელება და ვგეგმავ 
უახლოეს მომავალში

40%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
ბავშვებთან ერთად ვერ 

შევძლებ
13%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
საოჯახო საქმეებს ვერ 

შევუთავსებ
10%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 

ვერ შევძლებ 
საფასურის გადახდას

15%

არ მსურს სწავლის 
გაგრძელება

22%

ქვემოთ მოცემული დებულებებიდან, რომელი ასახავს ყველაზე მეტად 
თქვენს მდგომარეობას: 



 

 128 

რაჭა 

კვლევის მეორე სამიზნე რეგიონს წარმოადგენდა რაჭა. მოცემულ ქვეთავში 

განხილულია რეგიონის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, ბიზნეს სექტორში 

არსებული მდგომარეობა, დასაქმებისა და უმუშევრობის დონე, სოციალური 

სერვისები, განათლება და ა.შ. აღნიშნული ნაწილი მომზადებულია საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, სამაგიდე კვლევის 

ფარგლებში. აღსანიშნავია ერთი დეტალი, საქსტატი რიგ შემთხვევაში ერთიანად 

აღრიცხავს მონაცემებს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის მასშტაბით, 

მოცემულ შემთხვევებში ანალიზი მოიცავს ერთიან სურათს. 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის ფართობი 4 600კვ.კმ.-ს შეადგენს და 

ოთხ მუნიციპალიტეტს აერთიანებს: ონი, ამბროლაური, ლენტეხი და ცაგერი.  

სულ რეგიონში მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა 28.5 ათასს შეადგენს. ონისა და 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ჯამური რიცხოვნობა 17 316 

ადამიანია (48% კაცი, 52% ქალი).  

ძირითადი მაჩვენებლები (2019 წ.)9 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მლნ. ლარი): 299.0 

მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 3.608.7 

უმუშევრობის დონე (%): 31.9 

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 7.3 

დასაქმებულთა რაოდენობა - ბიზნეს სექტორში (ათასი კაცი): 2.6 

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი - ბიზნეს სექტორში 
(ლარი): 

631.5 

რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 
(ერთეული): 

6329 

ცხრილი 14. რაჭის რეგიონის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები 

  

 
9 კოვიდ პანდემიის გამო, დოკუმენტში მოცემულია 2019 წლის ეკონომიკური მაჩვენებლები 



 

 129 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რეგიონში შექმნილი მთლიანი 

შიდა პროდუქტი (მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) უმეტესად მოდის სახელმწიფო 

მმართველობა და თავდაცვა - სავალდებულო სოციალურ უსაფრთხოებაზე, სოფლის, 

სატყეო და თევზის მეურნეობასა და გართობა-დასვენებაზე. 

 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები 2019 წ. 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური 

უსაფრთხოება 
44,7 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 42,4 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 33,4 

განათლება 27,1 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 24,9 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 17,1 

მშენებლობა 14,7 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 13,7 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 12,6 

დამამუშავებელი მრეწველობა 11,1 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 

საქმიანობები  

5,8 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების 

რემონტი 
4,3 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 2,8 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის 

მიწოდება 
2,6 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 1,5 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები  1,3 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და 

დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 
0,9 

ტრანსპორტი და დასაწყობება 0,5 

სხვა სახის მომსახურება 0,4 

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; 

არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება 

შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის 

0,1 

 

ცხრილი 15. რაჭის რეგიონში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტი (მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) 
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ბიზნეს სექტორი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რაჭა-ლეჩხუმი 

ქვემო სვანეთის რეგიონში 2019 წელს საწარმოთა ჯამურმა ბრუნვამ 110,7 მლნ. ლარი 

შეადგინა. ეკონომიკური საქმიანობების მიხედვით, ჯამურ ბრუნვაში ძირითადი წილი, 

80% მოდის დამამუშავებელ მრეწველობაზე, მშენებლობასა და საბითუმო-საცალო 

ვაჭრობაზე. 

 

გრაფიკი 89. საწარმოთა ბრუნვა რაჭის რეგიონში, მლნ. ლარი 
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0,0

0,3

0,2

1,6

0,0

0,1

0,0
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სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და …

დამამუშავებელი მრეწველობა

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და …

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების …

მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით …

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …

განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

საწარმოთა ბრუნვა რეგიონში, მლნ. ლარი (2019)
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რეგიონში ბიზნეს 

სექტორში, კერძო ადგილობრივ კომპანიებში დასაქმებული ქალების რაოდენობა 

2019 წლის მონაცემებით 600-ს შეადგენს, რაც ჯამური  რაოდენობის 24%-ია. 2018-დან 

2019 წლამდე შემცირდა რეგიონში კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების 

რაოდენობა, კაცების რაოდენობა კი 300 ერთეულით გაიზარდა.  

 

გრაფიკი 90. კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა რაჭაში 

 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის 

რეგიონში მოსახლეობა უმეტესად დასაქმებულია მშენებლობის სექტორში 

(დასაქმებულთა 29%), საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სექტორში (დასაქმებულთა 

22%). ასევე აღსანიშნავია  და დამამუშავებელი მრეწველობა (20%). ქვეყნის საშუალო 

მონაცემებთან შედარებით სურათი სრულად განსხვავებულია. საქსტატის 

მონაცემებით, მშენებლობის სექტორზე ქვეყნის მასშტაბით,  დასაქმებულთა 7% 

მოდის, ხოლო საბითუმო და საცალო ვაჭრობა/ ავტომობილების და მოტოციკლების 

რემონტის მიმართულებით დასაქმებულთა წილი ჯამურ მოცულობაში 15%-ს შეადგენს. 
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ქალი კაცი
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გრაფიკი 91. დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში 

ზემოთ დასახელებული სექტორებიდან, რეგიონში ყველაზე მაღალი ანაზღაურება 

დასაქმებულებს აქვთ შემდეგ სექტორებში: 

• სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება - 1 081 ლარი 

• სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 734 ლარი 

• მშენებლობა - 661 ლარი 

• დამამუშავებელი მრეწველობა - 603 ლარი 

საშუალო თვიური ანაზღაურება რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 

ყველაზე დაბალია კომპანიებში ეკ. საქმიანობით - ინფორმაცია და კომუნიკაცია და 

200 ლარს შეადგენს. 
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სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა
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დამამუშავებელი მრეწველობა

მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის …

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …

განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …

სხვა სახის მომსახურება

დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა რაჭა-ლეჩხუმი 
ქვემო სვანეთის რეგიონში, ერთ. 2019
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ქვეყანაში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 

საქმიანობის სახეების მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავდება რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო 

სვანეთის რეგიონის მაჩვენებლებისგან. რაჭის რეგიონში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი 

ოთხი სექტორიდან, საშუალო სახელფასო მაჩვენებლისგან არ განსხვავდება მხოლოდ 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის მიმართულება. მრეწველობისა და კარიერების 

დამუშავების სექტორში 300-400 ლარით ჩამოუვარდება რაჭის რეგიონში დასაქმებულთა 

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს, ხოლო 

მშენებლობაში სახელფასო სხვაობა 1000 ლარს შეადგენს (ქვეყნის საშ. მაჩვენებელი 1 631 

ლარი) 
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ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით …

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …

სხვა სახის მომსახურება

დასაქმებულთა შრომის საშუალოთვიური ანაზღაურება რაჭა-
ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში, ლარი
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რეგიონში 

დაქირავებით დასაქმებული ქალების საშუალო ყოველთვიური ნომინალური ხელფასი 

2019 წლის მონაცემებით 389 ლარია, რაც კაცების ყოველთვიური ანაზღაურების 

მხოლოდ 55%-ს შეადგენს. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, სახელფასო სხვაობა 

ყველაზე მაღალია 2019 და 317 ლარი შეადგინა. სახელფასო სხვაობის ყველაზე 

დაბალი მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდში 2015 წელს დაფიქსირდა და 171 ლარი 

შეადგინა. 2015 წლის შემდეგ, რეგიონში სხვაობა ქალისა და კაცის ყოველთვიურ 

ანაზღაურებაში საშუალოდ 17%-ით იზრდებოდა.  

 

გრაფიკი 92. რაჭის რეგიონში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება 
(ლარი) 

სამწუხაროდ, სხვაობა ქალისა და კაცის ყოველთვიურ ხელფასს შორის 

ყოველწლიურად იზრდება ქვეყნის ჯამური მაჩვენებლებით და ამ მხრივ არც რაჭის 

რეგიონია გამონაკლისი. 
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 135 

საჯარო სექტორი 

წინამდებარე ქვეთავში მოცემულია რეგიონში, საჯარო სექტორში არსებული 

მდგომარეობის აღწერა. გაანალიზებულია საჯარო სექტორში თანამდებობებისა და 

ხელფასების განაწილების სქემა გენდერულ ჭრილში, რომელიც ეყრდნობა 

მუნიციპალიტეტების მერიისა და საკრებულოების მიერ მოწოდებულ ოფიციალურ 

საჯარო ინფორმაციას. 

რაჭის ორ მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში დღეის მდგომარეობით 

სულ 396 ადამიანია დასაქმებული. საშტატო ნუსხა უფრო დიდია ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში და 220 დასაქმებულს ითვლის. 

 

გრაფიკი 93. რაჭის რეგიონში, მერიასა და საკრებულოებში დასაქმებული პირების რაოდენობა 

საკრებულოს თანამშრომლები შედგება ორი კატეგორიისგან: საკრებულოს წევრები - 

არჩეული პირები, აპარატის თანამშრომლები - დანიშნული თანამშრომლები. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, ონის მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულთა 

შორის კაცების რაოდენობა აღემატება ქალების რაოდენობას.  

რაც შეეხება ამბროლაურს - მოცემულ მუნიციპალიტეტში, მერიაში დასაქმებულთა 

შორის  55% ქალია. საკრებულოში კი ქალებზე დასაქმებულთა მხოლოდ 31% მოდის. 

176

220

მერიასა და საკრებულოებში დასაქმებული პირები (ერთ.)

ონის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
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გრაფიკი 94. რაჭის რეგიონში მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულთა გენდერული განაწილება 

ორივე მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, წევრების უმრავლესობას კაცები შეადგენენ. 

ამბროლაურის საკრებულოში ქალი წევრების რაოდენობა მხოლოდ 18%-ს შეადგენს. 

ხოლო ონის საკრებულოში 79%-ს კაცები შეადგენენ. 

 

გრაფიკი 95. საკრებულოების წევრების გენდერული განაწილება რაჭის რეგიონში 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულ 

პირებს შორის 58% ქალებზე მოდის, ხოლო კაცებზე 42%. აღსანიშნავია, რომ 

საკრებულოებში ქალები უმეტესად დასაქმებულები არიან საკრებულოს აპარატში, 

ხოლო არჩეულ წევრებში კაცები წარმოადგენენ უმრავლესობას. 
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გრაფიკი 96. რაჭის რეგიონში, მუნიციპალიტეტებში მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული პირები 

აქვე აღსანიშნავია თანამშრომლებისა და მენეჯერების გენდერული განაწილება 

სამსახურების მიხედვით. დასაქმებულთა შორის ქალი თანამშრომლები ჭარბობენ 

ისეთ სამსახურებში, როგორიცაა: 

§ ადმინისტრაციული სამსახური; 

§ საფინანსო სამსახური; 

§ სოციალური სამსახური და ჯანდაცვა. 

ხოლო კაცი თანამშრომლები წარმოადგენენ უმრავლესობას მუნიციპალიტეტების 

შემდეგ სამსახურებში: 

§ სივრცითი მოწყობა და ინფრასტრუქტურა; 

§ არქიტექტურული ზედამხედველობა; 

§ ეკონომიკა და ქონების მართვა. 
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ქალი კაცი
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მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების გენდერული ანალიზი 

წინამდებარე თავში მოცემულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის/პრიორიტეტების 

დოკუმენტის ანალიზი გენდერულ ჭრილში. აღნიშნულ ნაწილში გათვალისწინებული 

არა არის ის მეორადი სარგებელი, რაც თან ახლავს სკოლამდელი და სკოლის გარეშე 

განათლების დაფინანსებას, ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას. აქცენტი 

გაკეთებულია უშუალოდ ქალებზე კონცენტრირებულ ცალკეულ პროგრამებსა და 

ღონისძიებებზე. 

ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ონის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, რომ 

ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლის ფაქტობრივმა შესრულებამ 

16 509,7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით 

საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 14 353,0 ათას ლარს 

უნდა გაუტოლდეს. 

 

გრაფიკი 97. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაქტობრივი შესრულება და საპროგნოზო მოცულობა 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-75% ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობაზე, რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 

დაფინანსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს დასუფთავებასა და გარემოს 

დაცვას - 2%. 
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გრაფიკი 98. ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები 
პრიორიტეტების მიხედვით განაწილება 

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის, პრიორიტეტების დოკუმენტის, 

პროგრამული დანართის და 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის ანალიზით 

გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტი არ ახორციელებს პროგრამებს რომლებიც 

მიმართული იქნება გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრისკენ, ძალადობის 

მსხვერპლთა მხარდაჭერისკენ. „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა“-ს (06 00) პრიორიტეტის  „8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბრის და 

საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება“-

ს (06 02 06) ქვეპროგრამის აღწერის თანახმად 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ქალებს 100 ლარის 

ოდენობით. ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რამდენ ქალს გაეწია აღნიშნული 

დახმარება, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში არ ფიგურირებს. 

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტში 2018 წლიდან ფუნქციონირებს გენდერული 

თანასწორობის საბჭო, თუმცა აღნიშნული საბჭოს ფუნქციონირების და გაწეული 

საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე არ 

მოიპოვება. 
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ონის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს 

რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული. თუმცა, საჭიროა პროგრამების 

მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი შეფასების ინდიკატორების უფრო 

დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარი ქალების 

შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და მიღწეული შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით 

გამოიკვეთა, რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2019 წელს მიაღწია და 

სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლის ფაქტობრივმა 

შესრულებამ 18 028,2 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლის დაზუსტებული მონაცემებით 

ბიუჯეტის მოცულობა 8 029,9 ათასი ლარის ტოლია. მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე არ არის გამოქვეყნებული პრიორიტეტების დოკუმენტი, რის 

საშუალებითაც შესაძლებელი იქნებოდა 2022-2023 წლების ბიუჯეტის საპროგნოზო 

ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციის მიღება. 

 

გრაფიკი 99. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაქტობრივი შესრულება 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-52% ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 

დაფინანსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ჯანმრთელობის დაცვას და 

სოციალურ უზრუნველყოფას- 4%. 
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 141 

 

გრაფიკი 100. ამბროლაური მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები 
პრიორიტეტების მიხედვით განაწილება 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, რომ 

მუნიციპალიტეტი არ ახორციელებს პროგრამებს რომლებიც მიმართული იქნება 

გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრისკენ, ძალადობის მსხვერპლთა 

მხარდაჭერისკენ, გაითვალისწინება ქალთა საჭიროებები.  მუნიციპალიტეტში 2018 

წლიდან ფუნქციონირებს გენდერული თანასწორობის საბჭო. თუმცა, ინფორმაცია 

საბჭოს ფუნქციონირების და გაწეული საქმიანობის შესახებ ხელმისაწვდომი არ არის. 

 

მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისები 

მოცემულ ქვეთავში განხილულია რაჭის რეგიონში სახელმწიფო სერვისების 

ხელმისაწვდომობა. კვლევის ფარგლებში მოხდა სახელმწიფო სამსახურების 

იდენტიფიცირება, სადაც მუნიციპალური სერვისების მიღება არის შესაძლებელი.  

ონის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო სერვისების მიღება შესაძლებელია იუსტიციის 

სახლში, რომელიც 2016 წელს გაიხსნა. ამბროლაურში კი სახელმწიფო სერვისების 

მიღება შესაძლებელია საზოგადოებრივ ცენტრებში. მუნიციპალიტეტში ორი ასეთი 

ცენტრი ფუნქციონირებს, ერთი ქალაქ ამბროლაურში, ხოლო მეორე - სოფელ 

ჭრებალოში. ცენტრებში შესაძლებელია პიროვნებასთან, უძრავ ქონებასთან, 

ბიზნესთან დაკავშირებული და სოციალური მომსახურების სერვისების მიღება. 

17%

52%

5%

9%

13%

4%

ათასი ლარი

მმართველობა და საერთო 
დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
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ცენტრის ვებ. გვერდზე შესაძლებელია ონლაინ, დისტანციური სერვისების მიღება, 

საიტს აქვს ხმოვანი ვერსიაც შშმ პირებისთვის და ადაპტირებულია.  

მნიშვნელოვანია სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობაც, განსაკუთრებით 

მაღალმთიან რეგიონებში. დღეის მდგომარეობით, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის რეგიონში 4 საავადმყოფო ფუნქციონირებს და საწოლი ადგილების 

რაოდენობა 70 ერთეულია. რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნულ რეგიონში დაახლ. 400 

მაცხოვრებელზე 1 საწოლი ადგილი მოდის. 2019 წლის მონაცემებით, ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელი კი ორჯერ ნაკლებია და 1 საწოლ ადგილზე საშ. 207 ადამიანი 

მოდის. 

 

გრაფიკი 101. საწოლი ადგილებისა და საავადმყოფოების რაოდენობა რაჭაში 

გარდა საავადმყოფოებისა, რეგიონში ასევე ფუნქციონირებს 62 ამბულატორიულ -

პოლიკლინიკური დაწესებულება, რომელში მიმართვიანობა 2017 წლიდან მცირდება. 

ეს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ექიმთან მიმართვების რიცხვი ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში საშ. 8%-ით იზრდება.  
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გრაფიკი 102. მომართვიანობა ამბოლატორიულ დაწესებულებებში 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის მონაცემებით, 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში საარსებო შემწეობის მიმღები 

ოჯახების რაოდენობა 5 859-ს შეადგენს. წინა წელთან შედარებით, მიმღები ოჯახების 

რაოდენობა 16%-ით არის გაზრდილი.  

 

გრაფიკი 103. საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 

რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის დასაქმებაში 

ხელის შეწყობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საბავშვო ბაღების 

არსებობა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, დღეს ამბროლაურისა 
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და ონის მუნიციპალიტეტში სულ 19 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, რომლის 74% 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე მოდის. მართალია, რეგიონში საბავშვო ბაღები 

ფუნქციონირებს, მაგრამ ტრანსპორტის არ არსებობისა და გაუმართავი გზების გამო, 

მშობელი ვერ ახერხებს ატაროს შვილი ბაღში. 

 

გრაფიკი 104. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები 

2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით, ამბროლაურისა და ონის 

მუნიციპალიტეტებში არსებულ 19 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში  434 

ბავშვი იღებს სერვისს. 

 

გრაფიკი 105. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები 
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ამავე სასწავლო წლის მონაცემებით, ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებში 

სულ  66 აღმზრდელ-პედაგოგია დასაქმებული სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში. რაც ნიშნავს, რომ საშუალოდ, ერთი აღმზრდელი მოდის  7 ბავშვი. 

აღნიშნული მონაცემი არსებითად არ განსხვავდება ქვეყნის საშუალო მონაცემისაგან. 

საქართველოში 2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით 9 ბავშვზე 1 აღმზრდელი 

მოდის. 

 

გრაფიკი 106. აღმზრდელებისა და აღმზრდელ-პედაგოგების რაოდენობა რაჭაში 

 

განათლება 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც შემდგომ 

წლებში პირდაპირ აისახება ქალების კომპეტენციებზე, შესაძლებლობებსა და 

დასაქმებაზე. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 2020/2021 სასწავლო წლის 

მონაცემებით 68 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ფუნქციონირებს. აღნიშნული 

მაჩვენებელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა.  

საქსტატის მონაცემებით, რეგიონში არსებულ 68 საჯარო და კერძო სკოლებში მიმდინარე 

მონაცემებით 2 939 მოსწავლე სწავლობს. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მოსწავლეთა 

რაოდენობა საშუალოდ 2%-ით მცირდება ეს იმ ფონზე, როცა ამავე პერიოდში, ქვეყანაში 

მოსწავლეთა რიცხოვნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში წლიურად 

საშუალოდ 3%-ით იზრდება. 
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გრაფიკი 107. სკოლებისა და მოსწავლეების რაოდენობა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 

რეგიონში არ არსებობს უმაღლესი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება. 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ერთი კერძო უმაღლესი 

სასწავლებელი ფუნქციონირებს. 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2020 წლის მონაცემებით რაჭის რეგიონზე 

ცალკეულად არ აღირიცხება პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებათა მონაცემები. 

გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონების 

ჯამური მონაცემით კი ფუნქციონირებს 4 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება. მათგან ყველა დაწესებულება საჯაროა. ამავე წლის მონაცემებით, 

აღნიშნულ სასწავლებლებში დღეის მდგომარეობით 680 სტუდენტი ირიცხება, მათგან 

58% კაცია, ხოლო 42%-ქალი. 

 

გრაფიკი 108. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა 
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აღნიშნულ დაწესებულებებში მასწავლებლების  ჯამური რაოდენობა 239-ს შეადგენს, 

მათგან 162 (68%) ქალია. 

 

გრაფიკი 109. მასწავლებლების გენდერული განაწილება 

ქ. ამბროლაურში, 1982 წლიდან ფუნქციონირებს პროფესიული სასწავლებელი. 

სხვადასხვა პერიოდის რეფორმების შედეგად რამდენიმეჯერ შეიცვალა 

სახელწოდება,  ფუნქცია და მდებარეობა. 2011 წლიდან დღემდე ფუნქციონირებს 

როგორც - სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,, ერქვანი’’. 

კოლეჯი მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებს: 

1. ბუღალტრული აღრიცხვა - (უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა) 

- სწავლის ხანგრძლივობა 20 თვე 

2. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (IT) - (საბაზო პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა) 

- სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე 

3. ელექტროობა - (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) 

- სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე 

პროფესიული მომზადების პროგრამებია: 

1. კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება - 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა. 

2. შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი - 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა. 

ქალი
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კაცი
32%

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მასწავლებლები
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3. კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება -  პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 კვირა. 

4. კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა - პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 

კვირა. 

5. მეღვინეობის საწარმოო დანადგარების ექსპლუატაცია და მართვა 

- პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 კვირა. 

 

 

რაჭის რეგიონში მცხოვრები ქალების საჭიროებებისა და მდგომარეობის 

შეფასება 

წინამდებარე თავში მოცემულია რაჭის რეგიონში ჩატარებული რაოდენობრივი და 

თვისებრივი კვლევების შედეგები, რომლის ფარგლებშიც მოხდა რაჭაში მცხოვრები 

ქალების გამოკითხვა. მონაცემები სრულად ეყრდნობა მოცემული პროექტის 

ფარგლებში ჩატარებულ კვლევით სამუშაოებს. ქვეთავში ცალკეულად არის 

განხილული თემები ქალის აუნაზღაურებელი შრომის თაობაზე, ქალების როლზე 

საზოგადოებასა და ოჯახში და მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 

სახლის საქმეების განაწილება 

გამოკითხული ქალების 73%-მა კვლევაში დააფიქსირა, რომ უმეტესად მათზე მოდის 

ოჯახში საჭმლის მომზადებაზე პასუხისმგებლობა. თანაბრად ინაწილებენ საჭმლის 

მომზადების პასუხისმგებლობას გამოკითხული შინამეურნეობებიდან მხოლოდ 14%-

ში. 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ჭურჭლის გარეცხვის პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო მეტ 

ქალზე მოდის, ვიდრე ეს სადილის/საჭმლის მომზადების შემთხვევაში იყო. 

გამოკითხული შინამეურნეობების 82%-ში ქალებზე მოდის ჭურჭლის გარეცხვის 

პასუხისმგებლობა. 
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გრაფიკი 110. სახლის საქმეების განაწილება 

სახლისთვის საჭირო ნივთების ან საკვები პროდუქტების შეძენაში უფრო მეტად არიან 

ჩართული ქმრები თუ პარტნიორები. თუმცა, ეს თანაბარი პასუხისმგებლობით ხდება 

და ქალებიც ისევე არიან ჩართული, როგორც კაცები. გამოკითხულთა 35%-მა 

განაცხადა, რომ თანაბრად ინაწილებენ ამ საკითხზე პასუხისმგებლობას.  

ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოება კი ქვეყანაში გავრცელებული სტერეოტიპების 

მიხედვით ქალის საქმეა და კვლევის შედეგებშიც, გამოკითხული შინამეურნეობების 

77%-ში ქალებზე მოდის ეს ოჯახის მოვლის ეს ტვირთი, 10%-ში კი თანაბრად 

ინაწილებენ. 

თუმცა, სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით სურათი მეტად სახარბიელოა. 

მაგალითად, გურიაში შინამეურნეობების წილი, სადაც ოჯახის წევრები თანაბრად 

ინაწილებდნენ ამ პუნქტს, მხოლოდ 3%-ია. 

თითქმის ანალოგიური სურათია სახლის დალაგება/დასუფთავების კომპონენტში, 

ქალების უმრავლესობა - 74% ამბობს, რომ ოჯახში მხოლოდ ან ძირითადად თავად 

ზრუნავენ ამ საკითხზე.  

სახლის მოვლასა და საოჯახო ნივთების შეკეთებაში მეტად არიან ჩართული კაცები, 

ამ შემთხვევაში, შინამეურნეობების 39%-ში თანაბრად ნაწილდება პასუხისმგებლობა 

ქალებსა და კაცებს შორის.  
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საოჯახო საქმეების პასუხისმგებლობა? 

მხოლოდ მე უმეტესად მე თანაბრად

მხოლოდ მეუღლე/პარტნიორი უმეტესად მეუღლე/პატნიორი უმეტესად ოჯახის სხვა წევრი
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გრაფიკი 111. სახლის საქმეების განაწილება 

ცხოველების მოვლისა თუ ბაღის სამუშაოების პასუხისმგებლობას თანაბრად 

ინაწილებენ ოჯახის წევრები შინამეურნეობების 37%-ში. მხოლოდ ქმრებისა თუ 

პარტნიორების წილი აღნიშნული საქმეების შესრულებაში არ აღემატება 10-15%-ს. 

უმეტესად ქალებზე მოდის ორივე პუნქტის შესრულების ტვირთი შინამეურნეობების 30-

37%-ში. 

დაუოჯახებელი ქალების შემთხვევაში კი, ოჯახებში, სადაც ქალები მშობლებთან 

ერთად ცხოვრობენ, უმეტესად თანაბრად ნაწილდება სახლის საქმეების 

პასუხისმგებლობა. 

ზემოთ ჩამოთვლილი პასუხისმგებლობების და მოვალეობების შესრულება ძალიან 

ხშირად უწევთ ქალებს. გამოკითხულთა 77%-მა განაცხადა, რომ თითქმის ყოველდღე 

ამზადებს სახლში სადილს. თითქმის ყოველდღე უწევთ ქალებს ისეთი საქმეების 

შესრულება, როგორიცაა ტანსაცმლის გარეცხვა/მოწესრიგება, სახლის 

დალაგება/დასუფთავება და ჭურჭლის შეძენა. 
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გრაფიკი 112. სახლის საქმეების განაწილება 
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გრაფიკი 113. სახლის საქმეების შესრულების სიხშირე 

თითქმის ყოველდღე უწევთ ქალებს „კაცის საქმეების“ შესრულებაც. ცხოველებსა და 

სახლზე ზრუნვა გამოკითხული ქალების 55-65%-ის ყოველდღიური ვალდებულებაა. 

 

გრაფიკი 114. სახლის საქმეების შესრულების სიხშირე 

გამოკითხული ქალების 40% ტანსაცმლის გარეცხვასა და დაუთოებაზე დღე-ღამის 

განმავლობაში 1-2 საათს ხარჯავს, 2 საათამდე დრო ეხარჯება ამავე პერიოდში 

საჭმლის მომზადებაში, ამდენივე დროს ხარჯავს ქალების 38% დღე-ღამის 

განმავლობაში სახლის დალაგებასა და დასუფთავებაში. აღსანიშნავია, რომ ქალების 

დღე-ღამის განმავლობაში ყველაზე დიდ დროს ხარჯავენ იმ საქმეებზე, რომლის 

შესრულებაც თითქმის ყოველდღე უწევთ. 
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თითქმის ყოველ დღე კვირაში 2-3 ჯერ კვირაში ერთხელ
ორ კვირაში ერთხელ თვეში ერთხელ არასდროს

19%

33%

65%

46%

60%

2%

8%

15%

8%

49%

4%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

სახლის მოვლა, საოჯახო ნივთების შეკეთება

გადასახადების გადახდა (ხარჯები)

ცხოველების მოვლა

ბაღის/ეზოს სამუშაოები

შესრულების სიხშირე

თითქმის ყოველ დღე კვირაში 2-3 ჯერ კვირაში ერთხელ
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გრაფიკი 115. სახლის საქმეებზე დახარჯული დრო 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დღე-ღამის განმავლობაში სახლის 

საქმეებზე დახარჯული დროის განსაზღვრა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სახლის 

საქმეებიდან 4 კატეგორია გამოიკვეთა, რომლის შესრულებაც თითქმის 

ყოველდღიურად უწევს ქალს: 

• საჭმლის მომზადება 

• ჭურჭლის გარეცხვა 

• სახლის დალაგება-დასუფთავება 

• ტანსაცმლის გარეცხვა-მოწესრიგება 

მოცემული პუნქტების შესრულებაში ქალების უმრავლესობა დღე-ღამის 

განმავლობაში საშუალოდ 5-6 საათს ხარჯავენ, რაც კვირის განმავლობაში 35-40 

საათის აუნაზღაურებელ შრომას უდრის. იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც 

შვილები ჰყავთ, მოცემულ დროს ემატება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული 

საქმეები. 
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1 საათზე ნაკლები 1-2 საათი 3-4 საათი 5-6 საათი 7 საათი და მეტი
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ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული შრომა 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული 

პასუხისმგებლობების ყველაზე შრომატევადი ნაწილი ქალებზე მოდის. გამოკითხული 

ქალების 90%-მა განაცხადა, რომ ძირითადად ისინი ამზადებენ ბავშვისთვის საჭმელს. 

ქალების 65%-75% სახლის საქმეებთან ერთად დღის განმავლობაში უმეტესად თავად 

ზრუნავს ბავშვის დაბანის, კვების პროცესზე.  

 

გრაფიკი 116. ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობები 

რაც შეეხება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ ისეთ პუნქტებს, როგორიცაა 

ბავშვთან თამაში, ექიმთან წაყვანა და გასეირნება, აქ ჩართულები არიან მამები და 

თანაბრად ხდება წყვილს შორის პასუხისმგებლობის გადანაწილება. თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული აქტივობების სიხშირე დაბალია. 

 

გრაფიკი 117. ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები 
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აღმზრდელობითი საუბრები და ბავშვის სკოლაში, სპორტზე თუ სხვადასხვა წრეებზე 

ტარება ის პასუხისმგებლობებია, რომელშიც მამები არიან ჩართული და მშობლები 

თანაბრად ინაწილებენ შვილზე ზრუნვის ამ კომპონენტს.  

მასწავლებელთან საუბარი, ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა და საშინაო დავალებების 

მომზადებას კი ძირითადად ისევ დედები იღებენ თავიანთ თავზე. 

 

გრაფიკი 118. ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობის განაწილება 

ბავშვის მოვლის ნაწილში მამები უფრო მეტად ისეთ საქმეებს ასრულებენ, რომელიც 

ნაკლებ ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და შედარებით ნაკლები 

ინტენსივობით სჭირდება ბავშვს (მაგ. ბავშვის ექიმთან, სპორტზე წაყვანა, 

გასეირნება). 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების 91% 1 საათამდე დროს ხარჯავს დღე-ღამის 

განმავლობაში ბავშვის გამოცვლასა და მოწესრიგებაში, ამდენივეს ბავშვის დაბანისა 

თუ გამოკვების პროცესში. 1-2 საათს ხარჯავს დღეში გამოკითხული დედების 55% 

ბავშვისთვის საჭმლის მომზადებაში. 

 

გრაფიკი 119. ბავშვის მოვლის საქმეებზე დახარჯული დრო 
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35%
38%
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24%
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ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა

ბავშვის …
მასწავლებელთან საუბარი

საშინაო დავალების მომზადებაში დახმარება

ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობის განაწილება

მხოლოდ მე ძირითადად მე თანაბრად ძირითადად მეუღლე/პატნიორი
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55%

29%

25%
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ბავშვის დახმარება კვების პროცესში
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ბავშვისთვის საფენის/ტანსაცმლის გამოცვლა

ბავშვის მოვლის საქმეებზე დახარჯული დრო

1 საათზე ნაკლები 1-2 საათი 3-4 საათი 5-6 საათი
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დაახლოებით ამდენივე დროს ხარჯავს ქალი დღის განმავლობაში ბავშვის 

დაძინებაში და მის გასეირნებაში. 

ბავშვთან ერთად საშინაო დავალებების მომზადებასა და მეცადინეობის პროცესში 

დახმარებაზე ან მისთვის წიგნის წაკითხვაზე დღის განმავლობაში საშუალოდ 1-2 

საათს ხარჯავს ქალების 40-45%.  

საბოლოოდ, კვლევამ გამოავლინა, რომ ისევე როგორც გურიაში, რაჭაშიც ბავშვის 

მოვლის პროცესში, პირველად საჭიროებებზე ზრუნვაში დიდ რესურსს ხარჯავს ქალი. 

დედაზე მოდის უმეტესად ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე 

პასუხისმგებლობა, როგორიცაა ბავშვის დაბანა, საჭმლის მომზადება, კვების 

პროცესში დახმარება, საფენის გამოცვლა და მოწესრიგება. ჯამურად აღნიშნულში 

დღე-ღამის განმავლობაში დაახლოებით 4-5 საათს ხარჯავს ქალი, რაც კვირის 

განმავლობაში საშუალოდ 28-35 საათია, ამას ემატება ბავშვის მოვლასთან 

დაკავშირებული ის პუნქტები, რასაც თანაბრად ინაწილებს წყვილი. 

 

ქალის როლი საზოგადოებასა და ოჯახში 

მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა რეგიონში/ქვეყანაში მიმდინარე 

სამოქალაქო, პოლიტიკურ პროცესებში. რათა თავადვე შეძლონ საკუთარ 

პრობლემებზე, საჭიროებებზე საუბარი.  

კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების 57%-ს მიუღია მონაწილეობა საგანმანათლებლო 

საკითხებზე გამართულ შეხვედრებში, გამოკითხული ქალების 64%-ს კი ერთხელ მაინც 

მოუწერია ხელი პეტიციაზე და ამ გზით დაუფიქსირებია თავისი პოზიცია, მიუღია 

მონაწილეობა სამოქალაქო /პოლიტიკურ აქტივობებში. 
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გრაფიკი 120. მონაწილეობა სამოქალაქო აქტოვობაში 

ქალების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა(42%-43%) განაცხადა, რომ მიუღია მონაწილეობა 

მიტინგებსა თუ მშვიდობიან დემონსტრაციაში ან სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხებზე 

გამართულ შეხვედრებში. 

 

გრაფიკი 121. სამოქალაქო აქტოვობაში მონაწილეობის სიხშირე 

მნიშვნელოვანია თითოეული ზემოთ ხსენებული პუნქტის განხორციელების სიხშირე. 

ქალების უმრავლესობას მხოლოდ ერთხელ ან 2-3-ჯერ მიუღია მონაწილეობა ზემოთ 

ხსენებულ სამოქალაქო აქტივობებში და ამას არ ჰქონია სისტემური ხასიათი. 
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პეტიციაზე ხელის მოწერა

მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა, ან განგიხორციელებიათ 
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ოფიციალურად/წერილობით ინიციატივით 
მიმართვა

პეტიციაზე ხელის მოწერა

რა სიხშირით მიგიღიათ მონაწილეობა სამოქალაქო/პოლიტიკურ 
აქტივობებში

მხოლოდ ერთხელ 2-3 ჯერ 4-5 ჯერ 6-7 ჯერ უფრო მეტჯერ
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საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული შეხვედრაა ის გამონაკლისი, ზემოთ 

ჩამოთვლილ აქტივობებს შორის, რომელშიც მონაწილეობა ხშირად მიუღია ქალების 

41%-ს და უფრო ხშირად დასწრებიან, ვიდრე 6-7 ვიზიტია. 

მნიშვნელოვანია, რომ ქალს უსმენდნენ ოჯახში და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად 

იღებდეს გადაწყვეტილებას ოჯახში თანხის დახარჯვის პროცესში. კვლევამ 

გამოავლინა, რომ საჭმლის, სადღესასწაულო საყიდლების ან სახლისთვის საჭირო 

ნივთების შესაძენად გადაწყვეტილებებს ერთობლივად იღებენ ქალები მეუღლესთან 

ან ოჯახის სხვა წევრებთან შეთანხმებით. 

 

გრაფიკი 122. გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში 

გამოკითხული შინამეურნეობების 45-52%-ში ქალები მეუღლეებთან, პარტნიორებთან 

ერთად იღენებ გადაწყვეტილებას მეგობრებსა და ნათესავებთან ურთიერთობისას - 

დაბადების დღეებზე საჩუქრების, ტანსაცმლის შეძენის პროცესში. 

თუ ყოველდღიური, წვრილმანი სახლის ნივთების შეძენისას ქალების 20-30%-ს 

ეკუთვნოდა გადამწყვეტი სიტყვა, მაღალბიუჯეტიანი პროდუქტების შეძენის პროცესში 

ეს წილი კიდევ უფრო მცირდება. წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენისას 

ქალების 24%-ს ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა.  
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ურთიერთობისას-დაბადების დღეებზე

სადღესასწაულო საყიდლები

ოჯახში ვის ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, დახარჯოს ფული

მე მე და ჩემს მეუღლეს/ პარტნიორს ერთობლივად
მე და ჩემი ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს ერთობლივად მეუღლეს/ პარტნიორს
ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს
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გრაფიკი 123. გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში 

სატრანსპორტო საშუალებების ან მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენის 

პროცესში 9%-მდე მცირდება იმ ქალების წილი, ვისაც დამოუკიდებლად შეუძლია ამ 

საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება. ამ კომპონენტებში იზრდება ქმრებისა თუ ოჯახის 

სხვა წევრების ჩართულობა სხვა დაბალბიუჯეტიან ხარჯებთან შედარებით. 

 

 

დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ 

კვლევამ გამოავლინა, რომ საზოგადოებაში გავრცელებულ სტერეოტიპებს მეტ-

ნაკლებად ეთანხმება რაჭაში მცხოვრები ქალების უმრავლესობა. გამოკითხული 

ქალების 80% თვლის, რომ ქალი უნდა მუშაობდეს და ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი. 

თუმცა, ამავე დროს, გამოკითხული ქალების 68% თვლის, რომ ქალის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი როლი ცხოვრებაში ოჯახზე ზრუნვაა. 
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მე მე და ჩემს მეუღლეს/ პარტნიორს ერთობლივად
მე და ჩემი ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს ერთობლივად მეუღლეს/ პარტნიორს
ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს
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გრაფიკი 124. გენდერული სტერეოტიპები 

ამავდროულად, გამოკითხული რესპონდენტების თითქმის ნახევარი, 47% სრულად ან 

მეტ-ნაკლებად ეთანხმება დებულებას, რომ ქალი ბავშვის გაზრდითა და სახლის 

მოვლით უნდა იყოს დაკავებული და ძირითად დროს სწორედ ბავშვის მოვლასთან 

დაკავშირებული საქმეებს უთმობდეს. 

გამოკითხული ქალების 59% ეთანხმება დებულებას, რომ კაცის საქმეა მუშაობა და 

ოჯახში ფულის შემოტანა, შინამეურნეობის ფინანსურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. 

გამოკითხული რესპონდენტების 84% თვლის, რომ ქალისთვისაც ისეთივე 

მნიშვნელოვანია განათლება, როგორც კაცისთვის და არ ეთანხმება დებულებას, რომ 

კაცს მეტად სჭირდება განათლების მიღება, ვიდრე ქალს. 

 

სახელმწიფო სერვისები 

სახელმწიფო სოციალური სერვისები მოიცავს სამედიცინო მომსახურებას, ბავშვზე 

ზრუნვის სერვისებს, შშმ პირთა და ხანდაზმულთა მოვლის სათემო სერვისებს, ასევე 

განათლების მიწოდებას სხვადასხვა საფეხურზე და ა.შ. 

ყველა მოქალაქე უნდა ფლობდეს ინფორმაციას აღნიშნული სერვისების შესახებ, 

რათა საჭიროების დადგომის შემთხვევაში მიმართოს სახელმწიფოს 

მხარდაჭერისთვის. კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ქალების 50% 

არ ფლობს ინფორმაციას  უშუალოდ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პროგრამების 

7%

16%

80%

11%

5%

40%

52%

13%

48%

11%

53%

32%

7%

41%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ქალი ბავშვის გაზრდითა და სახლის მოვლით 
უნდა იყოს დაკავებული

ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი 
ცხოვრებაში არის ოჯახზე ზრუნვა

ქალი უნდა მუშაობდეს და ჰქონდეს საკუთარი 
შემოსავალი

კაცის საქმეა მუშაობა და ოჯახის შემოსავლით 
უზრუნველყოფა

კაცს მეტად სჭირდება განათლების მიღება, 
ვიდრე ქალს

ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტებიდან, რამდენად ეთანხმებით 
თითოეულს

ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები არ ვეთანხმები
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შესახებ, რაც შესაძლოა ქალის სოციალურ-ეკონომიკური თუ ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეხებოდეს. 

გამოკითხულ რესპონდენტებს უსარგებლიათ ისეთი მუნიციპალური სოციალური 

პროგრამებით, როგორიცაა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, მოქალაქეთა 

სამედიცინო  დახმარება, ხანდაზმულთა დახმარება და ა.შ. გამოკითხულთა 27% არ 

ყოფილა ჩართული მუნიციპალიტეტის სოციალურ პროგრამებში. 

კვლევამ გამოავლინა, რომ რაჭაში მცხოვრები ქალები სარგებლობენ მოქალაქეთა 

სამედიცინო დახმარების სერვისით და ჩართულები არიან მრავალშვილიანი 

ოჯახების დახმარების პროგრამაში. 

მოქალაქეების 18%-ს მიუღია შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა დახმარება, 

19%-ს უსარგებლია/სარგებლობს ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა 

დახმარების პროგრამით. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან იღებენ დახმარებას საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ  პირებიც. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, რაჭაში სამი ობიექტი ფუნქციონირებს, სადაც 

შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების მიღება - ერთი ონის მუნიციპალიტეტში და 

ორი ამბროლაურში. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას უსარგებლია 

ისეთი სერვისებით როგორიცაა პასპორტის ან პირადობის მოწმობის აღება, 

ქორწინებისა თუ დაბადების რეგისტრაცია. 

 

გრაფიკი 125. სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობა 

0 10 20 30 40 50 60 70

პასპორტი/პირადობის მოწმობის აღება

ქორწინების, დაბადების რეგისტრაცია

ინდ./მცირე მეწარმის რეგისტრაცია

კომპანიის რეგისტრაცია

ქონების/საკუთრების/მიწის რეგისტრაცია

ამონაწერის მომზადება უძრავი ქონების შესახებ

სააღსრულებო სერვისები (ალიმენტი, ჯარიმა, …

საარქივო სერვისები

ონლაინ, დისტანციური სერვისები (პიროვნებასთან …

ქვემოთ ჩამოთვლილი სახელმწიფო სერვისებიდან, გისარგებლიათ თუ არა 
რომელიმე მათგანით?
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რაჭაში მცხოვრები ქალების მცირე ნაწილს ასევე უსარგებლია უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული სერვისებით: ამონაწერის მომზადება უძრავი ქონების შესახებ, 

ქონების, საკუთრებისა თუ მიწის რეგისტრაცია. 

რაჭაში მცხოვრები ქალები ასევე სარგებლობენ რიგი სოციალური სერვისებით, 

რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს მოქალაქეებს. იქნება ეს ფინანსური დახმარება, 

საგადასახადო შეღავათი თუ უშუალოდ სერვისის გაწევა უფასოდ. 

 

გრაფიკი 126. სოციალური სერვისებით სარგებლობა 

 

რესპონდენტების უმეტესობას უსარგებლია შეღავათებით კომუნალურ გადასახადებზე 

- ელექტროენერგიის გადასახადი, ბუნებრივი აირი და ა.შ. 

გამოკითხული ქალების დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ გამოუყენებიათ/იყენებენ 

უფასო სამედიცინო სერვისებს, რაც საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებშია 

შესაძლებელი - იქნება ეს სხვადასხვა ამბულატორიული კვლევები თუ ექიმთან, 

სპეციალისტთან კონსულტაცია. 

ყველაზე მეტად გამოყენებულ სახელმწიფო/სოციალური სერვისებია საჯარო 

სკოლები და საჯარო ბაღები. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

საჯარო ბაღი

საჯარო სკოლა

სასწავლო გრანტი

დღის ცენტრები

სოციალური მუშაკი

ამბულატორია (ლაბორატორიული კვლევები, …

ექიმის კონსულტაცია (უფასო, საყოველთაო …

საარსებო შემწეობა

შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე

სახელმწიფო/სოციალური სერვისებიდან, 
გისარგებლიათ/სარგებლობთ თუ არა რომელიმე მათგანით?
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ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა 

წინამდებარე თავში აღწერილია რაჭის რეგიონში მცხოვრები ქალების ეკონომიკური 

მდგომარეობა, დასაქმებაში ხელისშემშლელი ფაქტორები და ბარიერები, რომლის 

გადალახვაც უწევთ მათ სამსახურის ძიებისა თუ მუშაობის პროცესში. 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, სახლის საქმეებისა და ბავშვის მოვლის ტვირთი 

უმეტესად ქალებზე მოდის რაჭის რეგიონშიც, რაც ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი და 

შემაფერხებელი ფაქტორია ქალისთვის, იყოს დასაქმებული და ჰქონდეს საკუთარი 

შემოსავალი. 

გამოკითხული ქალების 40% უმუშევარია, 27% კი საჯარო სექტორშია დასაქმებული. 

საჯარო სექტორში დასაქმებულად მოიაზრებენ თავს მასწავლებლებიც, რომლებიც 

საჯარო სკოლაში მუშაობენ. 

მართალია გამოკითხულ ქალებში დასაქმების მაჩვენებელი არ არის ძალიან დაბალი, 

თუმცა ისინი დასაქმებულები არიან დაბალანაზღაურებად პოზიციებზე და ისეთ 

სექტორებში, სადაც ყველაზე დაბალია ხელფასები, მაგ. ვაჭრობა, საბავშვო ბაღი და 

ა.შ. აღნიშნულ სექტორებში კი როგორც ზემოთ აღინიშნა, დასაქმებულთა შრომის 

საშუალო თვიური ანაზღაურება 500 ლარს არ აღემატება. 

 

გრაფიკი 127. გამოკითხულთა დასაქმების სტატუსი, რაჭის რეგიონი 

კვლევამ გამოავლინა, რომ უმუშევარი ქალების 60%-მა ვერ იპოვა სამსახური და ეს 

არის მისი დაუსაქმებლობის მიზეზი. ამასთან, დასაქმებაში ხელისშემშლელი 

ფაქტორი ხშირად არის ქალის ოჯახური მდგომარეობა. გამოკითხვის შედეგად 

ვარ უმუშევარი
10%

დასაქმებული ვარ 
საჯარო სექტორში

19%

დასაქმებული ვარ 
კერძო სექტორში

21%

მაქვს საკუთარი 
ბიზნესი (ბიზნესი, 

სადაც სხვებიც მყავს 
დასაქმებული)

24%

ვარ 
თვითდასაქმებული 
(დამოუკიდებლად 

ვაკეთებ 
ნივთებს/პროდუქტს 

და ვყიდი)
26%

ამ ეტაპზე რომელი დებულება ასახავს ყველაზე მეტად თქვენს 
მდგომარეობას?
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დადგინდა, რომ ქალების 15% არ მუშაობს, რადგან მისი ქმარი ეწინააღმდეგება ამ 

გადაწყვეტილებას. 

 

გრაფიკი 128. დაუსაქმებლობის მიზეზები, რაჭის რეგიონი 

ქალების ეკონომიკურ აქტივობაში კიდევ ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორია უძრავი 

ქონების არქონა. საქართველოში გავრცელებული სტერეოტიპებისა და ტრადიციების 

გამო, როგორც წესი, ქალის საკუთრებაში იშვიათად ირიცხება უძრავი ქონება. ამის 

გამო სახლი, რომელშიც ის ცხოვრობს, ოჯახის სხვა წევრის საკუთრებაა.  

მოცემულ ეტაპზეც, კვლევამ გამოავლინა, რომ გამოკითხული ქალების მხოლოდ 17% 

ცხოვრობს სახლში, რომელიც უშუალოდ მის მფლობელობაშია. აღსანიშნავია, რომ ამ 

ქალების უმრავლესობა არ არის დაოჯახებული. დანარჩენები ქმრის/პარტნიორის, 

მშობლებისა თუ ქმრის მშობლების საკუთრებაში არსებულ სახლებში ცხოვრობენ.  

ვერ ვიპოვე 
სამსახური

60%

მიჭირს საოჯახო საქმეების 
სამსახურთან შეთავსება, 
ამიტომ მირჩევნია არ 

ვიმუშავო
5%

ჩემს მეუღლეს არ 
სურს რომ ვიმუშაო

15%

ვერავის ვუტოვებ 
ბავშვს

20%

დაუსაქმებლობის მიზეზები
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გრაფიკი 129. უძრავი ქონების ფლობა 

გამოკითხული ქალების თითქმის 66% არც რაიმე სახის სხვა უძრავ ქონებას ფლობს, 

მის საკუთრებაში არ არის მიწის ნაკვეთი, აგარაკი, კომერციული ფართი ან მსგავსი 

რაიმე ტიპის ქონება. რაც კიდევ უფრო აფერხებს ქალს საჭიროების შემთხვევაში 

დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უქმნის პრობლემას 

ეკონომიკურ აქტივობაში, საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის პროცესში, 

რადგან არ ფლობს ქონებას, რასაც საფინანსო ინსტიტუტი, ბანკი განიხილავდა 

როგორც უზრუნველყოფას. 

  

მაქვს საკუთარი 
სახლი

17%

სახლი, 
რომელშიც 

ვცხოვრობ, ჩემი 
ქმრის/პარტნიორი
ს საკუთრებაა

26%

სახლი, 
რომელშიც 

ვცხოვრობ, ჩემი 
მშობლების 
საკუთრებაა

27%

სახლი, 
რომელშიც 
ვცხოვრობ, 

დედამთილის/მამ
ამთილის 
საკუთრებაა

21%

სახლი, 
რომელშიც 

ვცხოვრობ, ქირით 
მაქვს აღებული

9%

უძრავი ქონების ფლობა
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ამ ეტაპზე ქალების უმრავლესობას, თითქმის  90%-ს აქვს სურვილი იყოს 

ეკონომიკურად აქტიური და ეძებს სამსახურს, ან სურს საკუთარი საქმის წამოწყება. 

გამოკითხულთა 26%-ს სურს დაიწყოს კერძო ბიზნესი და ჰქონდეს საკუთარი საქმე. 

გამოკითხულთა 57% ეძებს სამსახურს სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს კერძო თუ 

საჯარო სექტორი. 

 

გრაფიკი 130. დასაქმების სურვილი 

სამსახურის მაძიებელი ქალების 77%-ისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა 

სექტორს, მთავარია დასაქმდნენ, იპოვონ სამსახური და ჰქონდეთ საკუთარი 

შემოსავალი. გამოკითხულთა 15%-ს აქვს სურვილი დასაქმდეს საჯარო სექტორში. 

 

გრაფიკი 131. ინტერესის სფერო 

ვეძებ სამსახურს
57%ვარ 

დაინტერესებული 
კერძო 

ბიზნესის/საკუთარი 
საქმის წამოწყებით

26%

მსურს 
კოოპერატივის 

დაარსება/გაწევრი
ანება

4%

არ ვეძებ 
სამსახურს/არ ვარ 
დაინტერესებული 

კერძო 
ბიზნესის/საკუთარი 
საქმის წამოწყებით

13%

მოცემულ ეტაპზე

საჯარო სექტორში
15%

სოფლის 
მეურნეობაში

8%

არ აქვს 
მნიშვნელობა

77%

მსურს სამსახურის დაწყება
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კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქალების უმრავლესობას აქვს სურვილი 

განვითარდეს პროფესიულად და გააგრძელოს სწავლა. თუმცა, არსებობს 

ხელისშემშლელი ფაქტორები და ბარიერები. რესპონდენტების 21% ვერ ახერხებს 

სწავლის გაგრძელებას, რადგან ვერ უთავსებს ამ ყველაფერს საოჯახო საქმეებისა და 

ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობას. გამოკითხულთა 10%-ს კი არ აქვს 

შესაძლებლობა დაფაროს სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

 

გრაფიკი 132. სწავლის გაგრძელების სურვილი 

ქალებს დაინტერესება აქვთ და სურთ შეისწავლონ ისეთი პროფესიები, როგორიცაა 

ხელსაქმე ან გახდეს მანიკიურის სპეციალისტი. გამოკითხვამ ასევე გამოავლინა, 

რაჭის რეგიონში მცხოვრებ ქალებს სურთ შეისწავლონ უცხო ენა, ბუღალტერია, 

ვეტერინარია, ფარმაცია, მევენახეობა-მეღვინეობა. 

 

  

მსურს სწავლის 
გაგრძელება და 
ვგეგმავ უახლოეს 

მომავალში
46%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
ბავშვებთან ერთად 

ვერ შევძლებ
8%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
საოჯახო საქმეებს 
ვერ შევუთავსებ

13%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
ოჯახის წევრები 

მიშლიან
3%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 

ვერ შევძლებ 
საფასურის გადახდა

10%

არ მსურს სწავლის 
გაგრძელება

20%

სწავლის გაგრძელება
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კახეთის რეგიონი 

წინამდებარე თავში განხილული და შეფასებულია კახეთის რეგიონში არსებული 

მდგომარეობა სხვადასხვა ასპექტში: ბიზნეს სექტორი, საჯარო სექტორი, 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები, დასაქმება, შემოსავლების განაწილება, სახელმწიფო 

სერვისები, განათლება და სხვ. 

კახეთის რეგიონის ფართობი 11 375 კვ.კმ.-ს შეადგენს და რვა მუნიციპალიტეტს 

აერთიანებს: ახმეტა, თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხი, გურჯაანი, საგარეჯო, სიღნაღი 

და დედოფლისწყარო.  

სულ რეგიონში მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა 309,6 ათასს შეადგენს. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, კახეთის 

მოსახლეობის 23% (70,9 ათასი) საქალაქო დასახლებაში ცხოვრობს,  ხოლო 77% - 

სასოფლო დასახლებაში (238,6). რაც შეეხება მოსახლეობის გენდერულ განაწილებას, 

51% ქალია, ხოლო 49%-კაცი. 

ძირითადი მაჩვენებლები (2019 წ.)10 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მლნ. ლარი): 2 497.7 

მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი): 2 846.5 

უმუშევრობის დონე (%): 10.4 

დასაქმებულთა რაოდენობა, სულ (ათასი კაცი): 109.5 

დასაქმებულთა რაოდენობა - ბიზნეს სექტორში (ათასი კაცი): 24.6 

დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი - ბიზნეს სექტორში 
(ლარი): 

760.8 

რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა 
(ერთეული): 

46 770 

ცხრილი 16. კახეთის რეგიონის ძირ. ეკონომიკური მაჩვენებლები 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რეგიონში შექმნილი მთლიანი 

შიდა პროდუქტი (მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) ძირითადად მოდის სოფლის, 

სატყეო და თევზის მეურნეობაზე (37%). ეკონომიკური საქმიანობის დანარჩენი 

სახეები, რომელზეც ასევე მოდის კახეთში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტის 

 
10 კოვიდ პანდემიის გამო, დოკუმენტში მოცემულია 2019 წლის ეკონომიკური მაჩვენებლები 
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მნიშვნელოვანი ნაწილი, არის: დამამუშავებელი მრეწველობა, საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, განათლება და 

სახელმწიფო მმართველობა, თავდაცვა, სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება. 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები 2019 წ. 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 808,0 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 29,3 

დამამუშავებელი მრეწველობა 214,6 

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 49,6 

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან 
გასუფთავების საქმიანობები 

17,2 

მშენებლობა 50,3 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 123,1 

ტრანსპორტი და დასაწყობება 9,6 

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 
საქმიანობები  

60,3 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 45,5 

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 102,8 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 178,3 

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 34,9 

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები  18,5 

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური 
უსაფრთხოება 

148,5 

განათლება 148,0 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 81,1 

ხელოვნება, გართობა და დასვენება 50,9 

სხვა სახის მომსახურება 15,2 

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენც. 
საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკ. 
მოხმარებისათვის 

2,0 

 

ცხრილი 17. კახეთის რეგიონში შექმნილი მშპ (მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) 
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ბიზნეს სექტორი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში 

2019 წელს, საწარმოთა ჯამურმა ბრუნვამ 1 871,8 მლნ. ლარი შეადგინა. ეკონომიკური 

საქმიანობების მიხედვით, ჯამურ ბრუნვაში ძირითადი წილი, 46% მოდის საბითუმო-

საცალო ვაჭრობაზე, ხოლო 32% - დამამუშავებელ მრეწველობაზე. რეგიონის 

მაჩვენებლები არსებითად არ განსხვავდება ქვეყნის მთლიანი სურათისგან, ჯამური 

ბრუნვის ყველაზე დიდი წილი, 39% საბითუმო და საცალო ვაჭრობასა და 

ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტზე მოდის.   

 

გრაფიკი 133. საწარმოთა ბრუნვა კახეთის რეგიონში, მლნ. ლარი 

 

გამოშვებული პროდუქციის მოცულობით, რეგიონში ლიდერი ეკონომიკური 

საქმიანობის სახეებია: დამამუშავებელი მრეწველობა (679,5 მლნ. ლარი), საბითუმო 

და საცალო ვაჭრობა (139,5 მლნ. ლარი) და მშენებლობა (138,5 მლნ. ლარი). ჯამურად, 

ზემოთ ჩამოთვლილ სექტორებზე მოდის მთლიანი მოცულობის 75%. 
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სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების …

დამამუშავებელი მრეწველობა

ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და …

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების …

მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …

ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის …

ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების …

განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …

ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

საწარმოთა ბრუნვა რეგიონში, მლნ. ლარი (2019)
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გრაფიკი 134. გამოშვებული პროდუქცია კახეთის რეგიონში 

საინტერესოა გენდერული სტატისტიკა დასაქმებაში. საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში ბიზნეს სექტორში, კერძო 

ადგილობრივ კომპანიებში დასაქმებული ქალების რაოდენობა 2019 წლის 

მონაცემებით 9,1 ათასია, რაც ჯამური  რაოდენობის 40%-ს შეადგენს. 2018-2019 

წლებში რეგიონში დასაქმებული კაცების რაოდენობა 6%-ით შემცირდა, ხოლო 

ქალებში დასაქმების მაჩვენებელი 20%-ით გაიზარდა. თუმცა, აღნიშნული 

ცვლილებების მიუხედავად, დასაქმებული კაცების რაოდენობა მაინც 

მნიშვნელოვნად დიდია. 

 

გრაფიკი 135. დასაქმების სტატისტიკა 
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წყალმომარაგება; კანალიზაცია, …
მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …
ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით …
ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …
განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …
ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

გამოშვებული პროდუქცია კახეთის რეგიონში (2019) მლნ. ლარი
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ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, კახეთის რეგიონში მოსახლეობა 

უმეტესად საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სექტორში (დასაქმებულთა 31%), 

დამამუშავებელი მრეწველობა (26%) და მშენებლობა (10%). 

 

გრაფიკი 136. დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა 

ზემოთ დასახელებული სექტორებიდან, ყველაზე მაღალი ყოველთვიური 

ანაზღაურება დასაქმებულებს აქვთ შემდეგ სექტორებში: 

• ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება - 

2 025 ლარი 

• სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება - 1 923 ლარი 

• ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 1 142 ლარი 

• დამამუშავებელი მრეწველობა - 897 ლარი 

• განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 

საქმიანობები - 897 ლარი 

ეს კი ის სექტორებია, სადაც უმეტესად კაცები არიან დასაქმებული. შესაბამისად, 

გარდა იმისა, რომ კაცების დასაქმების საშუალო მაჩვენებლები აღემატება 

ქალებისას, კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ კაცების სამუშაო პირობები ბევრად 

უკეთესია და ისინი უფრო მაღალანაზღაურებად სექტორებში არიან დასაქმებულები. 
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ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და …

წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების …
მშენებლობა

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; …
ტრანსპორტირება და დასაწყობება

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის …
ინფორმაცია და კომუნიკაცია

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …
განათლება

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …
ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა კახეთის რეგიონში, 
ერთ. 2019
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საშუალო თვიური ანაზღაურება კახეთის რეგიონში ყველაზე დაბალია კომპანიებში ეკ. 

საქმიანობით - განათლება და 275 ლარს შეადგენს. 

 
გრაფიკი 137. დასაქმებულთა საშ. ანაზღაურება თვეში 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში 

დაქირავებით დასაქმებული ქალების საშუალო ყოველთვიური ნომინალური ხელფასი 

2019 წლის მონაცემებით 479 ლარს შეადგენს, რაც კაცების ყოველთვიური 

ანაზღაურების მხოლოდ 56%-ს შეადგენს. 2019 წელს სახელფასო სხვაობა წინა 

წელთან შედარებით 19%-ით არის გაზრდილი. 

 

გრაფიკი 138. ხელფასები გენდერულ ჭრილში 
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უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული …
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური …

ადმინისტრაციული და დამხმარე …
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ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების …
ხელოვნება, გართობა და დასვენება

სხვა სახის მომსახურება

დასაქმებულთა შრომის საშუალოთვიური ანაზღაურება, ლარი
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საჯარო სექტორი 

კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების ოფიციალური მონაცემებით, კახეთის 8 

მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში დღეის მდგომარეობით სულ 1 348 

ადამიანია დასაქმებული. საშტატო ნუსხა ყველაზე დიდია საგარეჯოსა და თელავის 

მუნიციპალიტეტებში, მიუხედავად იმისა, რომ ზომით ყველაზე დიდი 

მუნიციპალიტეტები კახეთში არის ახმეტა და დედოფლისწყარო. 

 

გრაფიკი 139. მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულთა რაოდენობა კახეთის რეგიონში 

როგორც უკვე აღინიშნა, საკრებულოს თანამშრომლები შედგება ორი 

კატეგორიისგან: საკრებულოს წევრები - არჩეული პირები, აპარატის თანამშრომლები 

- დანიშნული თანამშრომლები. საკრებულოს არჩეულ წევრებს შორის, ყველა 

მუნიციპალიტეტში უმრავლესობას კაცები წარმოადგენენ და დასაქმებული ქალების 

წილი საუკეთესო შემთხვევაში 21%-ს შეადგენს. 

 

გრაფიკი 140. საკრებულოს წევრების გენდერული განაწილება კახეთის რეგიონში 
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პროპორციული განაწილება დასაქმებულებში ქალებსა და კაცებს შორის ყველაზე 

ლოიალურია საკრებულოს აპარატში ან მუნიციპალიტეტების მერიაში. თუმცა, ამ 

შემთხვევებში, ქალები უმეტესად იერარქიულად დაბალ საფეხურებზე არიან 

დასაქმებული.  

მაგალითად, საგარეჯოს საკრებულოს სულ 37 წევრი ჰყავს, რომელშიც მხოლოდ 4 

ქალია (11%). საკრებულოს აპარატში კი სულ 72 ადამიანია დასაქმებული, საიდანაც 

39% ქალია. საკრებულოს წევრების საშუალო ყოველთვიური სარგო კი სულ მცირე, 

ორჯერ აღემატება აპარატის თანამშრომლების თვიურ ანაზღაურებას. ანალოგიური 

მდგომარეობაა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც. 

 

გრაფიკი 141. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემადგებლობა 

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებული 

პირების გენდერული განაწილება თანაბარია. მერიის 10 სამსახურიდან, 5 სამსახურს 

ქალი მართავს. ეს სამსახურებია: ადმინისტრაციული და შესყიდვების, საფინანსო-

საბიუჯეტო, განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა, შიდა აუდიტისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების 

სამსახური.  

მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულთა შორის ქალები ჭარბობენ გურჯაანისა და 

ახმეტის მუნიციპალიტეტებში.  
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გრაფიკი 142. მენეჯერულ პოზიციებზე გენდერული განაწილება 

სურათი მუნიციპალიტეტებს შორის არსებითად არ განსხვავდება და დასაქმებულთა 

შორის ქალი თანამშრომლები ჭარბობენ ისეთ სამსახურებში, როგორიცაა: 

§ ადმინისტრაციული სამსახური; 

§ საფინანსო სამსახური; 

§ სოციალური სამსახური და ჯანდაცვა; 

§ განათლება და კულტურა. 

ხოლო კაცი თანამშრომლები წარმოადგენენ უმრავლესობას შემდეგ 

მუნიციპალიტეტების სამსახურებში: 

§ სივრცითი მოწყობა და ინფრასტრუქტურა; 

§ არქიტექტურული ზედამხედველობა; 

§ ეკონომიკა და ქონების მართვა; 

§ იურიდიული სამსახური. 
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მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისები 

ზოგადად, ქვეყანაში სახელმწიფო მუნიციპალური სერვისების მიღება შესაძლებელია 

იუსტიციის სახლებში, კახეთის რეგიონში ფუნქციონირებს ოთხი იუსტიციის სახლი 

შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: 

• ყვარელი 

• თელავი 

• გურჯაანი 

• ლაგოდეხი 

დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში კი სახელმწიფო სერვისების მიღება შესაძლებელია 

საზოგადოებრივ ცენტრებში. ცენტრებში შესაძლებელია პიროვნებასთან, უძრავ 

ქონებასთან, ბიზნესთან დაკავშირებული და სოციალური მომსახურების სერვისების 

მიღება. ცენტრის ვებ. გვერდზე შესაძლებელია ონლაინ, დისტანციური სერვისების 

მიღება, საიტს აქვს ხმოვანი ვერსიაც შშმ პირებისთვის და ადაპტირებულია. კახეთის 

რეგიონში სულ ასეთი 13 ცენტრი ფუნქციონირებს - საგარეჯოში, დედოფლისწყაროში, 

სიღნაღში, გურჯაანში და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია ასევე სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობაც. დღეის 

მდგომარეობით, კახეთის რეგიონში 14 საავადმყოფო ფუნქციონირებს და საწოლი 

ადგილების რაოდენობა 537 ერთეულია. შესაბამისად, რეგიონში ერთ საწოლ 

ადგილზე დაახლოებით 577 ადამიანი მოდის, რაც ბევრად განსხვავდება ქვეყნის საშ. 

მაჩვენებლისგან (207 ადამიანი ერთ საწოლ ადგილზე) და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო 

სვანეთის რეგიონის მდგომარეობისგან (400 ადამიანი ერთ საწოლ ადგილზე). 

 

გრაფიკი 143. საავადმყოფოებისა და საწოლი ადგილების სტატისტიკა 
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გარდა საავადმყოფოებისა, რეგიონში ასევე ფუნქციონირებს 279 ამბულატორიულ-

პოლიკლინიკური დაწესებულება, რომელშიც სხვადასხვა ამბულატორიული 

სერვისები, მათ შორის პროფილაქტიკის ჩათვლით, 2019 წელს 492 000 ერთეული 

ჩატარდა. 

 

გრაფიკი 144. ამბულატორიების სტატისტიკა კახეთში 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის მონაცემებით, 

კახეთის რეგიონში საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა 14 487-ს 

შეადგენს. წინა წელთან შედარებით, მიმღები ოჯახების რაოდენობა 25%-ით არის 

გაზრდილი.  

 

გრაფიკი 145. საარსებო შემწეობის მიმღებთა სტატისტიკა 
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სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, დღეს კახეთის 8 

მუნიციპალიტეტში სულ 233 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, რომლის 31% გურჯაანისა 

და ახმეტის მუნიციპალიტეტებზე მოდის. 

 

გრაფიკი 146. საჯარო ბაღების რაოდენობა 

2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით, კახეთის მუნიციპალიტეტებში არსებულ 233 

სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში  12 789 ბავშვი იღებს სერვისს, 

შესაბამისად, ერთ საბავშვო ბაღზე საშუალოდ 55 ბავშვი მოდის. 

 

გრაფიკი 147. ბაღის აღსაზრდელების რაოდენობა კახეთში 
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ამავე სასწავლო წლის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში სულ  1 331 აღმზრდელ-

პედაგოგია დასაქმებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებებში. რაც 

ნიშნავს, რომ საშუალოდ, ერთი აღმზრდელი მოდის 10 ბავშვზე.  

 

გრაფიკი 148. პედაგოგების რაოდენობა კახეთში 
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აღმზრდელ-პედაგოგი/ აღმზრდელი                                                      
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მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების გენდერული ანალიზი 

წინამდებარე თავში მოცემულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის/პრიორიტეტების 

დოკუმენტის ანალიზი გენდერულ ჭრილში. აღნიშნულ ნაწილში გათვალისწინებული 

არ არის ის მეორადი სარგებელი, რაც თან ახლავს სკოლამდელი და სკოლის გარეშე 

განათლების დაფინანსებას, ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას. აქცენტი 

გაკეთებულია უშუალოდ ქალებზე კონცენტრირებულ ცალკეულ პროგრამებსა და 

ღონისძიებებზე. 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით დაზუსტებულმა მოცულობამ 

19 139,6 ათასი ლარი შეადგინა. ვინაიდან მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების 

პრიორიტეტების დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არაა მონაცემები აღებულია 

საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ბიუჯეტიდან: 2018-2019წწ - ფაქტი; 2020-

2021 წწ- დაზუსტებული ბიუჯეტი. 

 

გრაფიკი 149. ბიუჯეტის დაზუსტებული მოცულობა 

 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-32% ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი აქვს კულტურას ახალგაზრდობას და სპორტს - 6%. 

10 201,2

18 906,3 19 139,6

16 421,5

0,0
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გრაფიკი 150. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი  ქალთა საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებს 

პრიორიტეტის „კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი“ (05 00) ფარგლებში 

ახორციელებს. ბიუჯეტის ანალიზისას მოცემულ პრიორიტეტში გამოიკვეთა  ორი 

მიმართულება: სპორტული და კულტურული. ბიუჯეტში ჩასმულია პროგრამული კოდი 

05 01 01 04 „ქალთა სპორტის განვითარება“ რომლის დაფინანსებაც თანხის გარეშეა. 

აღნიშნული პროგრამის შესახებ სხვა ინფორმაცია არ გვხვდება ბიუჯეტში. 

პრიორიტეტების დანართის და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის არასაჯაროობის 

(გამოქვეყნებული არ არის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე) გამო 

პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება ვერ მოხერხდა. 

 

„სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლების“ (05 02 07) ფარგლებში ფინანსდება ქალთა 

ფოლკლორული ანსამბლი „ჯვარი ვაზისა“. ანსამბლის დაფინანსების მოცულობის 

შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება. 

 

„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის 

პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

17%

32%

10%

23%

12%

6%
ათასი ლარი

მმართველობა და საერთო 
დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

დასუფთავება და გარემოს 
დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა 
და სპორტი

ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური 
უნზრუნველყოფა
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2020 წლის 30 იანვრის N1 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაწილობრივ 

აფინანსებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების კომუნალურ 

გადასახადებს. 

 

სურათი 1. ამონარიდი ბიუჯეტიდან 

ინფორმაცია არ მოიპოვება მოცემული პროგრამის შესრულების შესახებ. კერძოდ, 

რამდენმა ბენეფიციარმა ისარგებლა და მოსარგებლეთა შორის რამდენია 

მარტოხელა დედების წილი. 

ახმეტის მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა (2020-2021წწ), პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

რომელიც ევროკავშირის ინიციატივით ხორციელდება. გეგმიდან დგინდება, რომ 

მუნიციპალიტეტს დონორის ჩართულობით გარკვეული სამუშაოები აქვს ჩატარებული 

ქალთა სამუშაო უნარების განვითარებისა და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის, თუმცა 

არ არის ინფორმაცია კონკრეტულად რა შედეგი მოიტანა ჩატარებულმა 

ღონისძიებებმა. 

 

სურათი 2. ამონარიდი ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმიდან 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს 

რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული, თუმცა საჭიროა პროგრამების 

მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი შეფასების ინდიკატორების უფრო 

დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარი ქალების 

შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და მიღწეული შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს გენდერული თანასწორობის საბჭო. 
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით ფაქტობრივმა შესრულებამ 

30 584.0 ათასი ლარი შეადგინა. ვინაიდან მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების 

პრიორიტეტების დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არაა მონაცემები აღებულია 

საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ბიუჯეტიდან: 2018-2019წწ - ფაქტი; 2020-

2021 წწ- დაზუსტებული ბიუჯეტი. 

 

გრაფიკი 151. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-58% ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი აქვს დასუფთავებას და გარემოს დაცვას - 4%. 

 

გრაფიკი 152. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 
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7% 5% მმართველობა და საერთო 
დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და 
სპორტი

ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა
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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახმად 

„კულტურული ღონისძიებები“-ს (05 02 02 ) ქვეპროგრამისთვის  განსაზღვრული 

დაფინანსება 180,0 ათას რას შეადგენს რა პრიორიტეტის „კულტურა, ახალგაზრდობა 

და სპორტი“ (05 00) 7,8%-ის ტოლია. ქვეპროგრამის აღწერის მიხედვით  მის 

ფარგლებში ჩატარდება მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ასამაღლებელი 

ღონისძიებები, სხვადასხვა ფორუმები, კონფერენციები და კულტურული 

ღონისძიებები. აქვე აღნიშნულია, რომ „ქვეპროგრამის განხორციელება 

უზრუნველყოფს გენდერული ბალანსის დაცვას“, თუმცა კონკრეტულად რა 

იგულისხმება და როგორ განხორციელდება დაზუსტებული არაა. აქვე აღსანიშნავია, 

რომ დაზუსტებული ბიუჯეტით ქვეპროგრამის განხორციელება შეჩერებულია და 

დაფინანსება ნულის ტოლია. 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში ზოგადი 

ინფორმაციის სახით მითითებულია, რომ 05 00 პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი 

ღონისძიებების ნაწილის განხორციელება შეიზღუდა COVID-19 ვირუსით გამოწვეული 

პანდემიის გამო. 

„ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდის პროგრამა“-ს (06 02 16) ფარგლებში 

დაფინანსებით სარგებლობენ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები 

რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი. ერთ ბავშვზე ფინანსდებიან 10 ლარით 

ხოლო ორი და მეტი ბავშვის შემთხვევაში 15 ლარით. ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშში მოყვანილია მხოლოდ პროგრამის ფარგლებში ჯამურად გაწეული 

ფაქტობრივი ხარჯი და არ არის ინფორმაცია მარტოხელა სტატუსის მქონე რამდენმა 

დედამ ისარგებლა თანადაფინანსებით. იგივე შეიძლება ითქვას „მძიმე საცხოვრებელ 

პირობებში მცხოვრები ოჯახების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

პროგრამა“-ზე (06 02 15) რომლის ფარგლებშიც სხვებთან ერთად დახმარება გაეწევათ 

ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, თუმცა ინფორმაცია მათ რაოდენობაზე არ არის. 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს გენდერული თანასწორობის საბჭო. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებსა და 

ღონისძიებებს რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული, თუმცა საჭიროა 

პროგრამების მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი შეფასების 

ინდიკატორების უფრო დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე 

ბენეფიციარი ქალების შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და მიღწეული 

შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით 

გამოიკვეთა, რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და 

სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით დაზუსტებულმა 

მოცულობამ 16 046,4  ათასი ლარი შეადგინა.11 

 

გრაფიკი 153. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-43% ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი აქვს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას და სოციალურ 

უზრუნველყოფას - 4%. 

 

გრაფიკი 154. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 

 
11 შენიშვნა: 2022-2023 წწ მონაცემები აღებულია მუნიციპალიტეტის 2021-2024წწ პრიორიტეტის 
დოკუმენტიდან 
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დანიშნულების გრანტები

ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

დასუფთავება და გარემოს 
დაცვა

განათლება
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით 

განსაზღვრული პროგრამების ანალიზით გენდერული თანასწორობის მხარდამჭერი 

და ქალთა საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები არ გამოვლინდა. ამ 

მიმართულებით შეიძლება ჩაითვალოს „სოციალური პროგრამები“-ის (06 02) 

აღწერილობით გათვალისწინებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

დახმარება რომელიც სხვა ღონისძიებებთან ერთად ითვალისწინებს მარტოხელა 

მშობლის სტატუსის მქონე პირებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან 

ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვას 18-22 ლარის ოდენობით. 

2019 წელს მუნიციპალიტეტს ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური 

ზრდისთვის“ ფარგლებში შემუშავებული აქვს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა 2019-2021 წლებისთვის. აღნიშნული გეგმიდან 

ირკვევა, რომ გეგმის პრიორიტეტია გენდერული ბალანსის დაცვა და ქალების 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, რომელშიც აქტიურად არის ჩართული 

მერიაში არსებული ქალთა ოთახი (გვ.12). ქალთა ოთახის შესახებ ინფორმაცია არ 

მოიპოვება მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. მუნიციპალიტეტში 2018 

წლიდან მოქმედებს გენდერული თანასწორობის საბჭო. 

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალებზე ორიენტირებული 

პროგრამები არ ფინანსდება სხვა ოფიციალური დოკუმენტების ანალიზით ირკვევა, 

რომ მუნიციპალიტეტს გარკვეული ღონისძიებები აქვს გენდერული მიმართულებით. 

აღნიშნული საჭიროებს უფრო მეტ კონკრეტიკას და საჯაროობას. 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

თელავის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2019 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით ფაქტობრივმა შესრულებამ 

32 518,0 ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით 

საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 27 994,5 ათას ლარს 

უნდა გაუტოლდეს. 
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გრაფიკი 155. თელავის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-54% ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი აქვს დასუფთავებასა და გარემოს დაცვას - 3%. 

 

გრაფიკი 156. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 

თელავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის 

პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერის/მისაღწევი შედეგების ანალიზისას 

გამოიკვეთა, რომ მათში ნათლად არ იკითხება ღონისძიებები რომლებიც მიმართული 

იქნება გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის და რიგ საკითხებში/სფეროებში 

ქალთა ჩართულობის ზრდისთვის. პრიორიტეტების დოკუმენტში მუნიციპალიტეტის 
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დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და 
სპორტი

ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა
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შესახებ ზოგადი ინფორმაციის (პრიორიტეტების დოკუმენტი თავი I) თავში 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესახებ საუბრისას არ არის აღნიშნული 

შრომისუნარიან მოსახლეობაში ქალთა და კაცთა პროცენტული გადანაწილება, 

მსგავსი სიტუაციაა „ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი“-ს ქვეთავში 

სადაც არ არის მონაცემები თუ რამდენ პროცენტს შეადგენენ თელავის 

მუნიციპალიტეტიდან რეგიონში დასაქმებული 39%-ს  შორის კაცები და ქალები.  

პრიორიტეტის „კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი“ (06 00) პროგრამების და 

ქვეპროგრამების აღწერისას და საბაზისო და მოსალოდნელი შედეგების შეფასებისას 

ინდიკატორების  განსაზღვრისას რიგ შემთხვევებში მოცემულია ინფორმაცია 

კულტურულ/სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების გენდერული 

პროპორციის შესახებ. 

 

სურათი 3. ამონარიდი თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 

პრიორიტეტში „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“ (06 00) არ 

არის გათვალისწინებული სოციალური პროგრამები რომლებიც კონკრეტულად 

იქნება მიმართული ქალთა და კაცთა ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის. 

არ არის მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებისთვის შესაბამისი პროგრამები 

გარდა „მოქალაქეთა ტრანსპორტი მგზავრობის და კომუნალურ გადასახადებზე 

დახმარების ღონისძიებები“ (06 02 07) -ით გათვალისწინებული შეღავათებისა. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის 

ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში 2018 წლიდან ფუნქციონირებს ქალთა ოთახი. 

აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას არ მოიცავს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, 

პრიორიტეტების დოკუმენტი და  2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა 

( 2018 და 2020 წლების ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული არ არის). როგორც აღწერილობიდან ირკვევა ქალთა ოთახის 

ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები ძირითადად ადმინისტრაციული და 

კომუნალური ხასიათისაა რომელიც სავარაუდოდ მერიის ხარჯებიდან ფინანსდება. 
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თელავის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს 

რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული, თუმცა საჭიროა პროგრამების 

მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი შეფასების ინდიკატორების უფრო 

დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარი ქალების 

შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და მიღწეული შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 

 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით ფაქტობრივმა შესრულებამ 

27 138,9 ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით 

საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 16 716,0 ათას ლარს 

უნდა გაუტოლდეს. 

 

გრაფიკი 157. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-57% ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 

დაფინანსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს დასუფთავებასა და გარემოს 

დაცვას და ჯანმრთელობის დაცვას და სოციალურ უზრუნველყოფას - 4%-4%. 

11 290,1

22 190,6
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გრაფიკი 158. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს ფუნქციონირება. როგორც წინა წლების ბიუჯეტების ანალიზიდან ირკვევა 

მოცემული პროგრამა ხორციელდება 2020 წლიდან და მისი დაფინანსება შეადგენს 

35,0 ათას ლარს რაც პრიორიტეტის „მმართველობა და საერთო დანიშნულების 

ხარჯები“-ს (01 00) 1,1%-ის ტოლია.  

პროგრამის აღწერის თანახმად მის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებას გენდერული თანასწორობის 

შესახებ. პროგრამის შეფასების ინდიკატორად სტატისტიკური მონაცემების 

შეგროვება/ბაზის შექმნა წარმოადგენს, რაც პროგრამის მომავალში უკეთ 

ფუნქციონირების წინაპირობაა. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით 

პროგრამის ფაქტობრივი დაფინანსება გეგმის 12%-ს შეადგენს, თუმცა აღნიშნული 

არაა ასეთი დაბალი მაჩვენებლის მიზეზი და მიღწეული შედეგები. 

11%

57%
4%

19%

5%
4%

ათასი ლარი

მმართველობა და საერთო 
დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

დასუფთავება და გარემოს 
დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და 
სპორტი

ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოდა
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სურათი 4. ამონარიდი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 

მუნიციპალიტეტი ასევე უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს დროებითი 

თავშესაფრით, პროგრამა ხორციელდება „მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი 

ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა“-ს  (06 02 09) ფარგლებში. 

ბიუჯეტის ანგარიშის მიხედვით პროგრამით ჯამურად ისარგებლა 24-მა ბენეფიციარმა თუმცა 

დაკონკრეტებული არ არის მათ შორის რამდენი იყო ძალადობის მსხვერპლი ქალი. 

06 02 09 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამით 24-მა ბენეფიციარმა. 

პროგრამი
ს 
დასახელე
ბა  

კოდ
ი 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა 

დაფ
ინან
სება 

 
ათა
ს 

ლარ
ში 

01 01 
05 

                       
35.0       

პროგრამი
ს 
განმახორც
იელებელი 
სამსახური 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო 

პროგრამი
ს აღწერა  

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას გენდერული თანასწორობის 
მიმართულებით. აღნიშნულ სფეროში სტატისტიკის შემუშავებას და მონაცემების 
მუდმივ განახლებას. გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინსტიტუციურ გაძლიერებას 
და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-
განხორციელებას, არსებულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. 

პროგრამი
ს მიზანი 
და 
მოსალოდ
ნელი 
შედეგი 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიზანია ხელი შეუწყოს გენდერული თანასწორობის 
შესახებ ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ქალთა როლის მხარდამჭერი 
ინიციატივების განხორციელებას და თემის პოპულარიზაციას როგორც გარე ისე შიდა 
აუდიტორიაში. უზრუნველყოს სხვადასხვა დაინტერესებული თუ ჩართული მხარის 
ძალისხმევის გაერთიანება ეფექტიანი და შედეგზე ორიენტირებული კომუნიკაციის 
წარმოებისას. 
სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციაო ბაზის შექმნა გენდერულ ჭრილში 
და მოსახლეობის დიდ ნაწილში ინფორმაციის გავრცელება ცნობიერების ამაღლების 
კუთხით. 

შედეგის 
შეფასების 
ინდიკატო
რი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელ

ი 

მიზნობრივ
ი 

მაჩვენებელ
ი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი (%/აღწერა) 

განმ
არტ
ება 

1 

შექმნილი 
სტატისტიკუ
რ მონაცემთა 
ერთიანი 
საინფორმაცი
ო ბაზა 
გენდერულ 
ჭრილში 

მონაცემები 
არ გვაქვს 

შექმნილი 
სტატისტიკ

ურ 
მონაცემთა 

ბაზა 
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებსა და 

ღონისძიებებს რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული, თუმცა საჭიროა 

პროგრამების მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი შეფასების 

ინდიკატორების უფრო დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე 

ბენეფიციარი ქალების შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და მიღწეული 

შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით ფაქტობრივმა შესრულებამ 

26 503,6 ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით 

საბიუჯეტო სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 21 753,0 ათას ლარს 

უნდა გაუტოლდეს. 

 

გრაფიკი 159. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-62% ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი აქვს განათლებას - 4%. 
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გრაფიკი 160. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით ქალებზე 

ორიენტირებული პროგრამები/ღონისძიებები ხორციელდება ორი მიმართულებით: 

სპორტული და სოციალური პროგრამებით. 

პრიორიტეტის „კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი“ (05 00)  ქვეპროგრამის „ა.(ა).ი.პ 

საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება“ (05 01 01 02)  დაფინანსება ამავე 

პრიორიტეტისათვის განსაზღვრული გეგმის 26,4%-ს შეადგენს. ქვეპროგრამის 

აღწერის თანახმად მის ფარგლებში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა და მათგან 

ერთ-ერთი, ქართული ჭიდაობა განკუთვნილია როგორც ბიჭებისთვის ასევე 

გოგონებისთვისაც. აღწერა და მიზანი არ იძლევა ინფორმაციას თუ რამდენი გოგონაა 

დაკავებული აღნიშნული სპორტით და მიზნად ისახავს თუ არა მუნიციპალიტეტი მათი 

რაოდენობის ზრდას. შეფასების ინდიკატორები ბავშვთა მთლიან რაოდენობასა და 

სპორტულ ღონისძიებებზეა ორიენტირებული. 

13%

62%

5%

4%

8%

8%

ათასი ლარი

მმართველობა და საერთო 
დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

დასუფთავება და გარემოს 
დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და 
სპორტი

ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა
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სურათი 5. ამონარიდი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი ა(ა)იპ საგარეჯოს 
სპორტული გაერთიანების 
ხელშეწყობა 

2020 წლის 
დაფინანსება 
 ათას ლარში 

2020-2023 
წლების 

დაფინანსება 
 ათას ლარში 

05 01 
01 02 400.0       1886.9      

ქვეპროგრამის 
განმახორციელე
ბელი  

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება 

ქვეპროგრამის 
აღწერა და 
მიზანი 

სპორტულ გაერთანებაში ფუნქციონირებს 9 სპორტული მიმართულება, ესენია: 
ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა (ქალთა და ვაჟთა) (277 ბავშვი); თავისუფალი 
ჭიდაობა (55 ბავშვი);  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (58 ბავშვი);  კრივი (25 ბავშვი); 
ჭადრაკი (47 ბავშვი); მკლავჭიდი (15 ბავშვი)  სულ სპორტულ გაეთიანებაში 
სპორტის სახეობებს ეუფლება 477-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო 
პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ - 5 ჯერ. სპორტულ გაეთიანებაში 
დასაქმებულია ჯამში 58 თანამშრომელი, მათ შორის 31 ტექნიკური და 
ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. სპორტული გაეთიანების 
აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას 
ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში  საქართველოს მასშტაბით 
და მის გარეთ. 
ქვეპროგრამის მიზანია: 
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; 
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; 
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 

მოსალოდნელი 
შედეგი 

სპორტული გაერთიანება მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს 
შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია  მომსახურებით; 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული 
წრეებით სარგებლობა;  

შედეგის 
შეფასების 

ინდიკატორი 

# 
ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
მიზნობრივი 
მაჩვენებელი 

ცდომილებ
ის 

ალბათობა 
(%/აღწერა) 

1 

სპორტულ 
გაეთიანებაში 

არსებული სპორტის 
სახეობების 
რაოდენობა 

ფუნქციონირებს 
სპორტის 9 სახეობა 

2020 წელს 
შენარჩუნებული 
იქნება 9 სპორტის 

სახეობა 

0% 

2 
ბავშვების 
რაოდენობა 

477-მდე 
სპორტსმენი 

2020 წელს მინიმუმ 
შენარჩუნდება 

ბავშვების 
არსებული 
რაოდენობა 

5% - 
დამოკიდებ

ულია 
მომართვია
ნობაზე 

3 
სპორტული 

ღონიძიებების 
რაოდენობა 

2019 წელს 
სპორტული 
გაეთიანების 

აღსაზრდელებმა 
მონაწილეობა 
მიიღეს 82-მდე 
სპორტულ 

ღონისძიებაში 

2020 წელს სკოლოს 
აღსაზრდელები 
მონაწილეობას 

მიიღებენ 
არანაკლებ 85 

სპორულ 
ღონისძიებაში 

5% 

4 
სპორტული 
შეკრებების 
რაოდენობა 

2019  ჩატარდა 4 
სპორტული 
შეკრება 

2020 წელს 
ჩატარდება 
არანაკლებ 8 

შეკრება 

0% 
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მუნიციპალიტეტმა სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით 2020 წელს 

განსაზღვრა 1211,4 ათასი ლარი სადაც „რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი 

სოციალური (ფულადი)  დახმარების პროგრამა“-ს (06 02 01 08) და „მძიმე 

საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამას“-ს (06 02 04) ჯამური წილი სოციალურ ბიუჯეტში 2,5%-ია. 

პირველი პროგრამა სხვა ღონისძიებებთან ერთა მოიცავს ძალადობის მსხვერპლი 

ქალების და მარტოხელა დედების ერთჯერად ფინანსური დახმარებას. პროგრამის 

აღწერის მიხედვით მარტოხელა დედებისთვის გათვალისწინებულია დახმარება 150 

ლარის ოდენობით, ხოლო ძალადობის მსხვერპლი ქალების შემთხვევაში ლიმიტები 

არ არის დადგენილი არც ბიუჯეტით და არც სოციალური დახმარების გაცემის წესით.  

დახმარება მიღებულ ქალთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას არ მოიცავს 2020 

წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. 

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა მოიცავს ძალადობის 

მსხვერპლ ქალთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას ექვსი თვის განმავლობაში 

(სოციალური დახმარების გაცემის წესი, მუხლი 27). ანგარიშში არ არის მოცემული 

რამდენმა ქალმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით. 

მუნიციპალიტეტში 2018 წლიდან მოქმედებს გენდერული თანასწორობის საბჭო, 

რომლის საქმიანობის შესახებ ანგარიში ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომი 

არაა. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებსა და 

ღონისძიებებს რომლებიც ქალთა საჭიროებებზეა ორიენტირებული, თუმცა საჭიროა 

პროგრამების მიზნების ნათლად ჩამოყალიბება და აღწერა, მათი შეფასების 

ინდიკატორების უფრო დახვეწა და დეტალიზაცია, პროგრამებით მოსარგებლე 

ბენეფიციარი ქალების შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის  და მიღწეული 

შედეგების ანგარიშებში ასახვა. 
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სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით დაზუსტებულმა გეგმამ 19 322,1 

ათასი ლარი შეადგინა. 2021-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტით საბიუჯეტო 

სახსრებით დამტკიცებული მოცულობა 2023 წელს 12 738,9 ათას ლარს უნდა 

გაუტოლდეს. 

 

გრაფიკი 161. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი, ათასი ლარი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-58% ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 

დაფინანსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს თავდაცვა, საზოგადოებრივ 

წესრიგს და უსაფრთხოებას - 1%. 
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გრაფიკი 162. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 

მუნიციპალური პროგრამების ანალიზით ირკვევა, რომ კონკრეტულად ქალთა 

საჭიროებებზე ფოკუსირებული და გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი 

პროგრამები ფაქტობრივად არ მოქმედებს. სოციალური ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულია „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება“ (06 02 02) 

რომლის დაფინანსება დაზუსტებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 399,1 ათასი ლარით და 

სოციალური ბიუჯეტის 36,3%-ს შეადგენს. პროგრამის აღწერის მიხედვით მის 

ფარგლებში სხვა ღონისძიებებთან ერთად ფინანსდება მარტოხელა დედების 

სოციალური დაცვა. დამატებითი ინფორმაცია და დაფინანსების ლიმიტები 

განსაზღვრული არ არის ბიუჯეტით, პრიორიტეტების დოკუმენტით და სოციალური 

დახმარების გაცემის წესით. მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე არ არის 

ხელმისაწვდომი 2020 წლის ბიუჯეტის ანგარიში, რის მიხედვითაც შეიძლებოდა 

ინფორმაციის მიღება თუ რამდენმა მარტოხელა დედამ ისარგებლა მოცემული 

პროგრამით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2017 წლიდან მოქმედებს გენდერული 

თანასწორობის საბჭო.  

 

 

  

16%

1%

58%

13%

6%
6%

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების დაფინანსება

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

განათლება

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის 
ხელშეწყობა და სპორტი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა
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ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის უკანასკნელი 3 წლის ბიუჯეტის ანალიზით გამოიკვეთა, 

რომ ბიუჯეტის მოცულობამ მაქსიმალურ ნიშნულს 2020 წელს მიაღწია და სახელმწიფო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ჩათვლით დაზუსტებულმა გეგმამ  17 981,0 

ათასი ლარი შეადგინა. ვინაიდან მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების 

პრიორიტეტების დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არაა მონაცემები აღებულია 

საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ბიუჯეტიდან: 2018-2019წწ - ფაქტი; 2020-

2021 წწ- დაზუსტებული ბიუჯეტი. 

 

გრაფიკი 163. ყვარლის მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტი 

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით დაფინანსების მაქსიმუმი-45% ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო დაფინანსების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი აქვს დასუფთავებასა და გარემოს დაცვას - 5%. 

 

გრაფიკი 164. 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილება 
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15%

45%
5%

17%

12%

6%
მმართველობა და საერთო 
დანიშნულების ხარჯები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და 
სპორტი

ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა
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ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული 

პროგრამების ანალიზით გენდერული თანასწორობის მხარდამჭერი და ქალთა 

საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები არ გამოვლინდა. ამ მიმართულებით 

შეიძლება ჩაითვალოს „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება“-ს (06 02 

01) პროგრამა რომელიც სხვა ღონისძიებებთან ერთად  აღწერილობით დახმარება 

რომელიც სხვა ღონისძიებებთან ერთად ითვალისწინებს მარტოხელა დედის 

სტატუსის მქონე პირებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების 

დაფარვას 8 ლარის ოდენობით. 

2019 წელს მუნიციპალიტეტს ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური 

ზრდისთვის“ ფარგლებში შემუშავებული აქვს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა.  გეგმის ნაწილს წარმოადგენს 

ქალებისთვის სათანადო უნარების გასავითარებლად სასწავლო კურსების 

ორგანიზება. 

 

სურათი 6. ამონარიდი ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 

მუნიციპალიტეტში 2017 წლიდან მოქმედებს გენდერული თანასწორობის საბჭო. 

პროგრამები არ ფინანსდება სხვა ოფიციალური დოკუმენტების ანალიზით ირკვევა, 

რომ მუნიციპალიტეტს გარკვეული ღონისძიებები აქვს გენდერული მიმართულებით. 

აღნიშნული საჭიროებს უფრო მეტ კონკრეტიკას და საჯაროობას. 
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განათლება 

კახეთის რეგიონში 2020/2021 სასწავლო წლის მონაცემებით 191 საჯარო სკოლა 

ფუნქციონირებს. აღნიშნული მაჩვენებელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში მცირედით არის 

შეცვლილი. საქსტატის მონაცემებით, 191 საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში მიმდინარე მონაცემებით 44 343 მოსწავლე სწავლობს. ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ 2%-ით იზრდება. 

 

გრაფიკი 165. სკოლების სტატისტიკა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რეგიონში 

ფუნქციონირებს სამი უმაღლესი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება - 

ერთი სახელმწიფო და სამი კერძო. 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2020 წლის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში 

ასევე ფუნქციონირებს 4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, მათგან 1 

კერძოა და 3 სახელმწიფო. ამავე წლის მონაცემებით, აღნიშნულ სასწავლებლებში 

დღეის მდგომარეობით 560 სტუდენტი ირიცხება, მათგან 45% ქალია, ხოლო 55% კაცი. 
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სკოლებისა და მოსწავლეების რაოდენობა კახეთის 
რეგიონში

სკოლების რაოდენობა, ერთეული მოსწავლეთა რიცხოვნობა, კაცი
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გრაფიკი 166. პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების სტატისტიკა 

აღნიშნულ დაწესებულებებში მასწავლებლების  ჯამური რაოდენობა 179-ს შეადგენს, 

მათგან 128 (72%) ქალია. 

 

გრაფიკი 167. პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების სტატისტიკა 

როგორც უკვე აღინიშნა, კახეთში მდებარეობს სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც 1999 წლიდან 

ფუნქციონირებს უნივერსიტეტის სტატუსით. მოიცავს საბაკალავრო, სამაგისტრო და 

სადოქტორო პროგრამებს, ასევე პროფესიულ და მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამებს.  

ქალი
45%

კაცი
55%

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა

ქალი კაცი

ქალი
72%

კაცი
28%

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მასწავლებლები

ქალი კაცი
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კახეთში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

ავტორიზებული სახელმწიფო საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯებიდან მდებარე 

ერთ-ერთი მთავარი კოლეჯია „აისი“. იგი მოიცავს კახეთის თითქმის მთელ რეგიონს 

და ძირითადად ოთხ მუნიციპალიტეტშია განთავსებული: კოლეჯი „აისის“ მთავარი 

დაწესებულება არის კაჭრეთში (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი); დედოფლისწყაროს 

ფილიალი (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი სამრეკლო); ალვანის 

ფილიალი (ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ალვანი); ლაგოდეხის 

ფილიალი (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შრომა). 

კოლეჯი  „აისის“ მთავარი დაწესებულება, რომელიც კაჭრეთში მდებარეობს, 

განთავსებულია სპეციალურ კომპლექსში, რომელსაც უკავია 12 ჰა ტერიტორია. 

კოლეჯს აქვს სამი ძირითადი ნაგებობა: თეორიული სწავლების კორპუსი, 

პრაქტიკული სწავლების კორპუსი და სტუდენტთა პანსიონი. 

ძირითადი კორპუსების გარდა კოლეჯს გააჩნია დამხმარე ნაგებობებიც: ხელოვნების 

სასახლე, ღვინის სახლი, მარანი, საარყე, სათონე, მეცხოველეობის ფერმა, ფუტკრის 

სახლი,  ჩირის სახლი და სხვადასხვა სახელოსნოები. კოლეჯის ტერიტორიაზე  

სამეურნეო საქმიანობისთვის გაშენებულია ვენახი, მაყვლისა და ჟოლოს ბაღები,  

ბოსტანი და ხეხილის ბაღი. ასევე ფუნქციონირებს სასათბურე მეურნეობა. 

კოლეჯში შესაძლებელია სხვადასხვა პროფესიის შესწავლა: ბუღალტრული 

აღრიცხვა, ელექტროობა, ვეტერინარია, თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი, 

თექის  დამზადება, თმის სტილისტი, თმისა და სილამაზის მომსახურება, იატაკისა და 

ფილის სამუშაოები, ინფორმაციის ტექნოლოგია, კულინარიის ხელოვნება, 

მევენახეობა-მეღვინეობა, მეთევზეობა (ფერმერობა მეთევზეობაში), მეფუტკრეობა, 

მეხილეობა, მემინანქრე, ფარმაცია და ა.შ. 

ასევე აღსანიშნავია, ა(ა)იპ კოლეჯი ,,პრესტიჟი“ მდებარეობს კახეთის რეგიონში, 

ქალაქ თელავში 2007 წლიდან. მისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

მოიცავს: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა, საოფისე საქმე. 

კოლეჯი "ილია" - მდებარეობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში და ახორციელებს 

პროფესიულ პროგრამებს ყველა დონეზე განათლების, ჯანდაცვის, ბიზნესის 

ადმინისტრირების, კომპიუტერული ტექნოლოგიების და სხვა მიმართულებით. 
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რეგიონში მცხოვრების ქალების საჭიროებების კვლევა 

წინამდებარე თავში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა რაოდენობრივი და 

თვისებრივი კვლევების შედეგებს. განსაზღვრულია სახლის საქმეებზე დახარჯული 

დროისა და პასუხისმგებლობის განაწილება ოფიციალური კლასიფიკატორით 

დადგენილი პუნქტების მიხედვით. 

სახლის საქმეების განაწილება 

გამოკითხული ქალების 68%-მა კვლევაში დააფიქსირა, რომ ძირითადად ან უმეტესად 

თავად არიან ოჯახში პასუხისმგებლები საჭმლის მომზადებაზე. თანაბრად 

ინაწილებენ საჭმლის მომზადების პასუხისმგებლობას გამოკითხული 

შინამეურნეობებიდან მხოლოდ 23%-ში. 

 

გრაფიკი 168. საოჯახო საქმეების განაწილება 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ჭურჭლის გარეცხვის პასუხისმგებლობა უფრო მეტ ქალზე 

მოდის, ვიდრე ეს სადილის/საჭმლის მომზადების შემთხვევაში, გამოკითხული 

შინამეურნეობების 75%-ში ქალები ასრულებენ ამ სამუშაოს.  

სახლისთვის საჭირო ნივთების ან საკვები პროდუქტების შეძენაში უფრო მეტად არიან 

ჩართული ქმრები თუ პარტნიორები. თუმცა, ეს თანაბარი პასუხისმგებლობით ხდება 

ქალებსა და კაცებს შორის. გამოკითხულთა 51%-მა განაცხადა, რომ თანაბრად 

ინაწილებენ ამ საკითხზე პასუხისმგებლობას. მიუხედავად ამისა, ქალებზე მაინც 

მოდის საყიდლების ტვირთი, გამოკითხული ქალების 34%-მა განაცხადა, რომ 

ძირითადად, ან უმეტესად თავად დადის სახლისთვის საყიდლებზე. 

35%

40%

14%

43%

37%

15%

11%

7%

10%

33%

35%

20%

34%

24%

11%

8%

10%

9%

23%

15%

51%

19%

37%

50%

41%

46%

46%

5%

8%

20%

16%

10%

11%

8%

9%

5%

3%

2%

5%

7%

14%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

საჭმლის მომზადება

ჭურჭლის გარეცხვა

საჭმლის/საჭირო ნივთების შეძენა

სახლის დალაგება/დასუფთავება

ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოება

სახლის მოვლა, საოჯახო ნივთების შეკეთება

გადასახადების გადახდა (ხარჯები)

ცხოველების მოვლა

ბაღის/ეზოს სამუშაოები

შინამეურნეობებში საოჯახო საქმეების პასუხისმგებლობის განაწილება
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სახლის დალაგება/დასუფთავება ქალის საქმედ ითვლება, ქალების უმრავლესობა - 

77% ამბობს, რომ ოჯახში მხოლოდ ან ძირითადად თავად ზრუნავენ ამ საკითხზე.  

სახლის მოვლასა და საოჯახო ნივთების შეკეთებაში მეტად არიან ჩართული კაცები, 

ვიდრე სხვა ზემოთ ჩამოთვლილ საქმეებში. ამ შემთხვევაში, შინამეურნეობების 

ნახევარში, 50%-ში თანაბრად ნაწილდება პასუხისმგებლობა ქალებსა და კაცებს 

შორის. მხოლოდ ან უმეტესად მეუღლე ამ ნაწილს თავად ასრულებს გამოკითხული 

შინამეურნეობების 19%-ში. ცხოველების მოვლის ან ბაღის სამუშაოების 

პასუხისმგებლობას კი თანაბრად ინაწილებენ ოჯახის წევრები შინამეურნეობების 

46%-ში.  

ზემოთ ჩამოთვლილი პასუხისმგებლობების და მოვალეობების შესრულება ძალიან 

ხშირად უწევთ ქალებს. გამოკითხულთა 80%-მა განაცხადა, რომ თითქმის ყოველდღე 

ამზადებს სახლში სადილს. თითქმის ყოველდღე უწევთ ქალებს ისეთი საქმეების 

შესრულება, როგორიცაა სახლის დალაგება/დასუფთავება და ჭურჭლის გარეცხვა. 

აღსანიშნავია, რომ ზემოთ დასახელებული სახლის/საოჯახო საქმეებიდან ყველაზე 

შრომატევადი სწორედ აღნიშნული საქმეებია. 

 

გრაფიკი 169. სახლის საქმეების შესრულების სიხშირე 

თითქმის ყოველდღე უწევთ ქალებს ე.წ. „კაცის საქმეების“ შესრულებაც. ცხოველების 

მოვლისა და ბაღის სამუშაოებშიც თითქმის ყოველდღიურად არიან ჩართული 

ქალები. 

დღის განმავლობაში ქალების დროის ძირითადი ნაწილი იხარჯება ყველაზე ხშირად 

შესრულებად და შრომატევად საქმეებში. გამოკითხული ქალების 50% ტანსაცმლის 
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სახლის დალაგება/დასუფთავება

ტანსაცმლის გარეცხვა/დაუთოება

საჭმლის/საჭირო ნივთების შეძენა

სახლის მოვლა, საოჯახო ნივთების შეკეთება

გადასახადების გადახდა (ხარჯები)

ცხოველების მოვლა

ბაღის/ეზოს სამუშაოები

სახლის საქმეების შესრულების სიხშირე

თითქმის ყოველ დღე კვირაში 2-3 ჯერ კვირაში ერთხელ ორ კვირაში ერთხელ თვეში ერთხელ
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გარეცხვასა და დაუთოებაზე დღე-ღამის განმავლობაში 1-2 საათს ხარჯავს, 2 

საათამდე დრო ეხარჯება ამავე პერიოდში საჭმლის მომზადებაში გამოკითხული 

ქალების 56%-ს, ამდენივე დროს ხარჯავს ქალების 58% დღე-ღამის განმავლობაში 

სახლის დალაგებასა და დასუფთავებაში. 

 

გრაფიკი 170. სახლის საქმეებზე დახარჯული დრო 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, ქალები დღე-ღამის განმავლობაში ყველაზე დიდ 

დროს ხარჯავენ იმ საქმეებზე, რომლის შესრულებაც თითქმის ყოველდღე უწევთ. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დღე-ღამის განმავლობაში სახლის 

საქმეებზე დახარჯული დროის განსაზღვრა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სახლის 

საქმეებიდან 5 კატეგორია გამოიკვეთა, რომლის შესრულებაც თითქმის 

ყოველდღიურად უწევს ქალს: 

• საჭმლის მომზადება 

• ჭურჭლის გარეცხვა 

• სახლის დალაგება-დასუფთავება 

• ტანსაცმლის გარეცხვა-მოწესრიგება 

• ცხოველების მოვლა 

მოცემული პუნქტების შესრულებაში ქალების უმრავლესობა დღე-ღამის 

განმავლობაში საშუალოდ 6-7 საათს ხარჯავს, რაც კვირის განმავლობაში 42-49 

საათის აუნაზღაურებელ შრომას უდრის. იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც 

შვილები ჰყავთ, მოცემულ დროს ემატება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული 

საქმეები. 
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1 საათზე ნაკლები 1-2 საათი 3-4 საათი 5-6 საათი 7 საათი და მეტი
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ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული შრომა 

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობების შემთხვევაშიც, მსგავსად 

სახლის საქმეებისა, ყველაზე შრომატევადი ნაწილი ქალებზე მოდის. გამოკითხული 

ქალების 73%-მა განაცხადა, რომ ძირითადად, ან მხოლოდ  ისინი ამზადებენ 

ბავშვისთვის საჭმელს. ქალების 70-75% სახლის საქმეებთან ერთად დღის 

განმავლობაში უმეტესად თავად ზრუნავს ბავშვის დაბანის, მოწესრიგების, კვების 

პროცესზე.  

 

გრაფიკი 171. ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობების განაწილება 

მამები ჩართულები არიან ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ ისეთ პუნქტებში, 

როგორიცაა ბავშვთან თამაში, ექიმთან წაყვანა და გასეირნება. ამ შემთხვევაში მეტ-

ნაკლებად თანაბრად ხდება წყვილს შორის პასუხისმგებლობის გადანაწილება. 

ზემოთ მოცემულ გრაფიკზე ნათლად ჩანს, როგორც კი მცირდება შესასრულებელი 

საქმის სიმძიმე, იზრდება მამების მონაწილეობაც. 

 

40%
31%

40%
43%

15%
18%
20%

24%

33%
30%

34%
32%

13%
16%

20%
32%

27%
39%

25%
25%

70%
62%

59%
41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბავშვისთვის საჭმლის …
ბავშვის დახმარება კვების …

ბავშვის დაბანა
ბავშვისთვის …

ბავშვთან თამაში
ბავშვის გასართობად …

ბავშვის ექიმთან წაყვანა
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ბავშვის მოვლის/აღზრდის პასუხისმგებლობა 

მხოლოდ მე ძირითადად მე
თანაბრად მხოლოდ მეუღლე/პარტნიორი
ძირითადად მეუღლე/პატნიორი
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გრაფიკი 172. ბავშვის მოვლის საქმეების განაწილება 

მასწავლებელთან საუბარი, ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა და საშინაო დავალებების 

მომზადება ის პუნქტებია, რომლებსაც ძირითადად ისევ დედები იღებენ თავიანთ 

თავზე. 

ბავშვის მოვლის ნაწილში მამები უფრო მეტად ისეთ საქმეებს ასრულებენ, რომელიც 

ნაკლებ ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და შედარებით ნაკლები 

ინტენსივობით სჭირდება ბავშვს (მაგ. ბავშვის ექიმთან, სპორტზე წაყვანა, 

გასეირნება). 

კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების 80% 1 საათამდე დროს ხარჯავს დღე-ღამის 

განმავლობაში ბავშვის დაბანაში, ამდენივე დროს მისთვის გამოცვლასა და 

მოწესრიგებაში. 1-2 საათს ხარჯავს დღეში გამოკითხული დედების 53% ბავშვისთვის 

საჭმლის მომზადებაში. 
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ბავშვის სკოლაში/ბაღში/სპორტზე/სხვადასხვა 
წრეებზე წაყვანა და მოყვანა

მასწავლებელთან საუბარი

საშინაო დავალების მომზადებაში დახმარება

ბავშვის დაძინება

ბავშვის მოვლის/აღზრდის პასუხისმგებლობა

მხოლოდ მე ძირითადად მე თანაბრად მხოლოდ მეუღლე/პარტნიორი ძირითადად მეუღლე/პატნიორი
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გრაფიკი 173. ბავშვის მოვლაში დახარჯული დრო 

                                  

ერთ საათამდე დროს ხარჯავს ქალი დღის განმავლობაში ბავშვის დაძინებაში და მის 

გასეირნებაში.  

 

გრაფიკი 174. ბავშვის მოვლაში დახარჯული დრო 2 

ბავშვთან ერთად საშინაო დავალებების მომზადებასა და მეცადინეობის პროცესში 

დახმარებაზე ან მისთვის წიგნის წაკითხვაზე დღის განმავლობაში საშუალოდ 1-2 

საათს ხარჯავს ქალების 45-50%.  
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ბავშვისთვის საფენის/ტანსაცმლის გამოცვლა

ბავშვთან თამაში

ბავშვის გასართობად წაყვანა/გასეირნება

ბავშვის ექიმთან წაყვანა

ბავშვთან სახლში დარჩენა

ბავშვის მოვლაში დახარჯული დრო

1 საათზე ნაკლები 1-2 საათი 3-4 საათი 5-6 საათი 7 საათი და მეტი
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45%

46%

86%

34%

71%

38%
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37%

10%

49%

26%

16%

8%

13%

3%

14%

1%
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აღმზრდელობითი საუბრები

ბავშვისთვის წიგნის წაკითხვა

ბავშვის სკოლაში/ბაღში/სპორტზე/სხვადასხვა 
წრეებზე წაყვანა და მოყვანა

მასწავლებელთან საუბარი

საშინაო დავალების მომზადებაში დახმარება

ბავშვის დაძინება

ბავშვის მოვლაში დახარჯული დრო

1 საათზე ნაკლები 1-2 საათი 3-4 საათი 5-6 საათი 7 საათი და მეტი
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საბოლოოდ, კვლევამ გამოავლინა, რომ ისევე როგორც გურიასა და რაჭაში, 

კახეთშიც ბავშვის მოვლის პროცესში, პირველად საჭიროებებზე ზრუნვაში დიდ 

რესურსს ხარჯავს ქალი. დედაზე მოდის უმეტესად ბავშვის მოვლასთან 

დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე პასუხისმგებლობა, როგორიცაა ბავშვის დაბანა, 

საჭმლის მომზადება, კვების პროცესში დახმარება, საფენის გამოცვლა და 

მოწესრიგება. ჯამურად აღნიშნულში დღე-ღამის განმავლობაში დაახლოებით 6 საათს 

ხარჯავს ქალი, რაც კვირის განმავლობაში საშუალოდ 42 საათია, ამას ემატება 

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული ის პუნქტები, რასაც თანაბრად ინაწილებს 

წყვილი და რაც მთავარია, ქალები ამ ყველაფერს აკეთებენ სახლის საქმეებთან 

ერთად.  

 

ქალის როლი საზოგადოებასა და ოჯახში 

საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში და სამოქალაქო აქტივობებში ქალების 

ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რათა უშუალოდ ქალების მხრიდან იქნას 

გაჟღერებული მათი საჭიროებები თუ მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით.  

კახეთის რეგიონში ჩატარებულმა კვლევამ კი გამოავლინა, რომ დაბალია ამ ნაწილში 

ქალების ჩართულობა. გამოკითხული ქალების მხოლოდ 14%-19%-ს მიუმართავს 

ოფიციალურად, წერილობით პასუხისმგებელი ორგანოსთვის კონკრეტული 

ინიციატივით, ან დაუფიქსირებია მისი პოზიცია/უკმაყოფილება. 

 

გრაფიკი 175. ჩართულობა სამოქალაქო პროცესებში 

34%

53%

19%

14%

19%

36%

66%

47%

81%

86%

81%

64%
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პოლიტიკურ საკითხებზე გამართული …

საგანმანათლებლო საკითხებზე …

მიტინგი/მშვიდობიანი დემონსტრაცია

ოფიციალურად/წერილობით …

ოფიციალურად/წერილობით ინიციატივით …

პეტიციაზე ხელის მოწერა

მონაწილეობა სამოქალაქო /პოლიტიკურ აქტივობებში

დიახ არა
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კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების 53%-ს მიუღია მონაწილეობა საგანმანათლებლო 

საკითხებზე გამართულ შეხვედრებში, გამოკითხული ქალების მხოლოდ 36%-ს 

მოუწერია ხელი პეტიციაზე და ამ გზით დაუფიქსირებია თავისი პოზიცია. 

 

გრაფიკი 176. სამოქალაქო აქტოვობებში მონაწილეობის სიხშირე 

მნიშვნელოვანია თითოეული ზემოთ ხსენებული პუნქტის განხორციელების სიხშირეც. 

ქალების უმრავლესობას მხოლოდ ერთხელ ან 2-3-ჯერ მიუღია მონაწილეობა ზემოთ 

დასახელებულ სამოქალაქო აქტივობებში და ამას არ ჰქონია სისტემური ხასიათი. 

საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული შეხვედრაა ის გამონაკლისი, ზემოთ 

ჩამოთვლილ აქტივობებს შორის, რომელშიც მონაწილეობა ხშირად მიუღია ქალების 

46%-ს და უფრო ხშირად დასწრებიან, ვიდრე 6-7 ვიზიტია. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქალების როლი ოჯახში ფინანსებთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დამოუკიდებლად, გადაწყვეტილების მიღება 

ფულის დახარჯვის თაობაზე ქალების 30%-ს მხოლოდ შეუძლია ტანსაცმლის შეძენის 

პროცესში, სხვა ნივთებთან მიმართებაში სულ უფრო მცირდება აღნიშნული 

მაჩვენებელი. 
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პოლიტიკურ საკითხებზე გამართული შეხვედრა

საგანმანათლებლო საკითხებზე გამართული 
შეხვედრა

მიტინგი/მშვიდობიანი დემონსტრაცია

ოფიციალურად/წერილობით უკმაყოფილების 
დაფიქსირება

ოფიციალურად/წერილობით ინიციატივით მიმართვა

პეტიციაზე ხელის მოწერა

სამოქალაქო/პოლიტიკურ აქტივობებში მონაწილეობის სიხშირე

მხოლოდ ერთხელ 2-3 ჯერ 4-5 ჯერ 6-7 ჯერ უფრო მეტჯერ
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გრაფიკი 177. გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში დაბალბიუჯეტიან ხარჯებთან დაკავშირებით 

გამოკითხული შინამეურნეობების 40-45%-ში ქალები მეუღლეებთან, პარტნიორებთან 

ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას წვრილი საყოფაცხოვრებო, ან მსხვილი ტექნიკის 

შეძენისას, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას ქმრებთან ერთად, ერთობლივად 

იღებენ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილებას ქალების 43%. 

თუ ყოველდღიური, წვრილმანი სახლის ნივთების შეძენისას ქალების 15-30%-ს 

ეკუთვნოდა გადამწყვეტი სიტყვა, მაღალბიუჯეტიანი პროდუქტების შეძენის პროცესში 

ეს წილი კიდევ უფრო მცირდება.  

 

გრაფიკი 178. გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში მაღალბიუჯეტიან ხარჯებთან დაკავშირებით 

სატრანსპორტო საშუალების შეძენის პროცესში სხვა შემთხვევებთან შედარებით 

მცირდება გადაწყვეტილების მიმღები ქალების წილი, ხოლო ამის პარალელურად 
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სახლისთვის საჭირო ნივთების შესაძენად

მეგობრებსა და ნათესავებთან ურთიერთობისას-
დაბადების დღეებზე

სადღესასწაულო საყიდლები

გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში, დახარჯოს ფული

მე მე და ჩემს მეუღლეს/ პარტნიორს ერთობლივად
მე და ჩემი ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს ერთობლივად მეუღლეს/ პარტნიორს
ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს
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კომპიუტერული ტექნიკის, ტელეფონის შესაძენად

გასართობი, ფუფუნების ნივთების შესაძენად

სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად

გადამწყვეტი სიტყვა ოჯახში, დახარჯოს ფული

მე მე და ჩემს მეუღლეს/ პარტნიორს ერთობლივად

მე და ჩემი ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს ერთობლივად მეუღლეს/ პარტნიორს

ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს
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იზრდება შინამეურნეობების რაოდენობა, სადაც ამ საკითხზე კაცები დამოუკიდებლად 

იღებენ გადაწყვეტილებას. 

 

დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ 

კვლევის ერთ-ერთ მიზანს საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპებისადმი 

ქალების დამოკიდებულების განსაზღვრა წარმოადგენდა. გამოკითხვის შედეგად 

დადგინდა, რომ აღნიშნულ სტერეოტიპებს ქალისა და კაცის როლების 

განაწილებასთან დაკავშირებით მეტ-ნაკლებად ეთანხმება კახეთში მცხოვრები 

ქალების უმრავლესობა. გამოკითხული ქალების 90% თვლის, რომ ქალი უნდა 

მუშაობდეს და ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი. თუმცა, ამავე დროს, გამოკითხული 

ქალების 65% თვლის, რომ ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ცხოვრებაში 

ოჯახზე ზრუნვაა.  

 

გრაფიკი 179. გენდერული სტერეოტიპები 

ამავდროულად, გამოკითხული რესპონდენტების თითქმის ნახევარი, 47% სრულად ან 

მეტ-ნაკლებად ეთანხმება დებულებას, რომ ქალი ბავშვის გაზრდითა და სახლის 

მოვლით უნდა იყოს დაკავებული და ძირითად დროს სწორედ ბავშვის მოვლასთან 

დაკავშირებული საქმეებს უთმობდეს. 
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ქალი ბავშვის გაზრდითა და სახლის მოვლით უნდა 
იყოს დაკავებული

ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ცხოვრებაში 
არის ოჯახზე ზრუნვა

ქალი უნდა მუშაობდეს და ჰქონდეს საკუთარი 
შემოსავალი

კაცის საქმეა მუშაობა და ოჯახის შემოსავლით 
უზრუნველყოფა

კაცს მეტად სჭირდება განათლების მიღება, ვიდრე 
ქალს

რამდენად ეთანხმებით მოცემულ დებულებებს

ვეთანხმები მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები არ ვეთანხმები
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სახელმწიფო სერვისები 

კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ქალების 41% ფლობს 

ინფორმაციას  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პროგრამების შესახებ, რაც შესაძლოა 

ქალის სოციალურ-ეკონომიკური თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას 

ეხებოდეს. 

მათ უმრავლესობას კი უსარგებლია ისეთი მუნიციპალური სოციალური პროგრამებით, 

როგორიცაა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, მოქალაქეთა სამედიცინო  

დახმარება, ხანდაზმულთა დახმარება და ა.შ. მოქალაქეების 25%-ს მიუღია 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება მუნიციპალური სამსახურებისგან.  

 

გრაფიკი 180. სოციალური პროგრამები 

როგორც კვლევამ გამოავლინა, კახეთში რამდენიმე ობიექტი ფუნქციონირებს, სადაც 

შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების მიღება. გამოკითხული რესპონდენტების 

უმრავლესობას უსარგებლია ისეთი სერვისებით როგორიცაა პასპორტის ან 

პირადობის მოწმობის აღება, ქორწინებისა თუ დაბადების რეგისტრაცია. 

გამოკითხული ქალების უმრავლესობას მიუმართავს საჯარო რეესტრისთვის უძრავი 

ქონების შესახებ ამონაწერის მომზადების თაობაზე. 

მრავალშვილიანი 
ოჯახების დახმარება

25%

დედ-მამით ობოლ  
ბავშვთა დახმარება

13%

ხანდაზმულთა 
დახმარება

14%

მოქალაქეთა 
სამედიცინო  
დახმარება

20%

ქრონიკული 
დაავადებების მქონე 
პირთა დახმარება

6%

შეზღუდული 
შესაძლებლობის  
მქონე პირთა 
დახმარება

13%

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ  პირთა დახმარება
3%

სტიქიური მოვლენების შედეგად 
დაზარალებული  და მძიმე საცხოვრებელ  
პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

6%

ყოფილხართ/ხართ თუ არა ჩართული მუნიციპალიტეტის სოციალურ 
პროგრამებში? 
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გრაფიკი 181. გამოყენებული სახელმწიფო სერვისები 

კახეთში მცხოვრები ქალები ასევე სარგებლობენ რიგი სოციალური სერვისებით, 

რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს მოქალაქეებს. იქნება ეს ამბულატორია, 

საგადასახადო შეღავათი თუ უშუალოდ სერვისის გაწევა უფასოდ. 

 

გრაფიკი 182. გამოყენებული სოციალური სერვისები 

გამოკითხულთა ყველაზე დიდ ნაწილს უსარგებლია ამბულატორიის მომსახურებით, 

რაც გულისხმობს ლაბორატორიულ კვლევებსა და ანალიზებს, უმეტესად უფასო, 

საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. ყველაზე მეტად გამოყენებულ 

სახელმწიფო/სოციალური სერვისებია ასევე საჯარო სკოლები და საჯარო ბაღები. 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

პასპორტი/პირადობის მოწმობის აღება

ქორწინების, დაბადების რეგისტრაცია

ინდ./მცირე მეწარმის რეგისტრაცია

კომპანიის რეგისტრაცია

ქონების/საკუთრების/მიწის რეგისტრაცია

ამონაწერის მომზადება უძრავი ქონების …

სააღსრულებო სერვისები (ალიმენტი, …

საარქივო სერვისები

ონლაინ, დისტანციური სერვისები …

სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობა

0 50 100 150 200 250 300 350

საჯარო ბაღი

საჯარო სკოლა

სასწავლო გრანტი

დღის ცენტრები

სოციალური მუშაკი

ამბულატორია (ლაბორატორიული კვლევები, …

ექიმის კონსულტაცია (უფასო, საყოველთაო …

საარსებო შემწეობა

შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე

სახელმწიფო/სოციალური სერვისებით სარგებლობა
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ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა 

კვლევის ფარგლებში ასევე შეფასდა ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა 

რეგიონში. გამოკითხული ქალების მესამედი უმუშევარია, 27% კი საჯარო სექტორშია 

დასაქმებული. საჯარო სექტორში დასაქმებულად მოიაზრებენ თავს აღმზრდელები და 

მასწავლებლებიც, რომლებიც საჯარო სკოლებში თუ ბაღებში მუშაობენ. 

მართალია გამოკითხულ ქალებში დასაქმების მაჩვენებელი არ არის ძალიან დაბალი, 

თუმცა, ისინი დასაქმებულები არიან დაბალანაზღაურებად პოზიციებზე, ისეთ 

სექტორებში, სადაც ყველაზე დაბალია ხელფასები, მაგ. ვაჭრობა, საბავშვო ბაღი და 

ა.შ. 

გამოკითხულის ქალების მხოლოდ 2%-ს აქვს საკუთარი ბიზნესი, სადაც სხვა პირებიც 

ჰყავს დასაქმებული, ხოლო 13%-ს აქვს საკუთარი საქმე, არის თვითდასაქმებული და 

დამოუკიდებლად ქმნის გარკვეულ პროდუქტებს მომხმარებლისთვის, ან უწევს მას 

სერვისს. 

 

გრაფიკი 183. დასაქმების სტატუსი 

კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებული ქალების 69% 

მუშაობს სპეციალისტის პოზიციაზე, სადაც უფროსი სპეციალისტის ყოველთვიური 

ანაზღაურება უკეთეს შემთხვევაში 800 ლარს არ აღემატება, ხოლო უმცროსი 

სპეციალისტის ხელფასი საშ. 400-500 ლარს შეადგენს. 

 

ვარ უმუშევარი
29%

დასაქმებული ვარ 
საჯარო სექტორში

29%

დასაქმებული ვარ 
კერძო სექტორში

27%

მაქვს საკუთარი 
ბიზნესი (ბიზნესი, 

სადაც სხვებიც მყავს 
დასაქმებული)

2%

ვარ თვითდასაქმებული 
(დამოუკიდებლად ვაკეთებ 

ნივთებს/პროდუქტს და ვყიდი)
13%

ეკონომიკური მდგომარეობა მოცემულ ეტაპზე
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გრაფიკი 184. დაკავებული პოზიცია 

კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების განაწილება შემდეგნაირია: მათი 32% 

დასაქმებულია ვაჭრობის სექტორში, სადაც საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება არ 

აღემატება 200-300 ლარს. დასაქმებულთა 21% დასაქმებულია საბანკო სექტორში, 

სადაც ყველაზე დიდია სახელფასო სხვაობა ქალებსა და კაცებს შორის და ქალის 

ყოველთვიური ანაზღაურება, კაცების ხელფასის მხოლოდ 54%-ს შეადგენს. ხოლო 

გამოკითხული ქალების 17% სამედიცინო/ფარმაცევტულ სფეროში, რაც ე.წ. „ქალის 

საქმედ“ არის მიჩნეული ქვეყანაში. მრეწველობასა და მშენებლობაში კი, სადაც 

ყველაზე მაღალია ანაზღაურება, ქალების მხოლოდ 5%-ია დასაქმებული. 

 

გრაფიკი 185. დასაქმება სექტორების მიხ. 

ვარ მაღალი 
რგოლის მენეჯერი

11%

ვარ საშუალო 
რგოლის მენეჯერი

19%

ვარ დაბალი 
რგოლის მენეჯერი

1%

ვარ უფროსი 
სპეციალისტი

49%

ვარ უმცროსი 
სპეციალისტი

20%

დაკავებული პოზიცია საჯარო სექტორში

4% 1%

32%

5%

7%
21%

17%

1%

9%
3%

კერძო სექტორში დასაქმებული ქალები

მრეწველობა

მშენებლობა

ვაჭრობა

ტურიზმი/განთავსების საშუალებები

რესტორანი/კვების ობიექტები

საბანკო/საფინანსო სექტორი

სამედიცინო/ფარმაცია

სილამაზის სალონი

სოფლის მეურნეობა

ხელნაკეთი ნივთების წარმოება
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კვლევამ გამოავლინა, რომ ქალების 32% უმუშევარია, რადგან ვერ იპოვა სამსახური 

და ეს არის მისი დაუსაქმებლობის მიზეზი.  დიდია წილი იმ ქალებისა, რომლებიც 

ვერავის უტოვებენ შვილებს და ამის გამო ვერ ახერხებენ მუშაობას. ეს არის ყველაზე 

დიდი ბარიერი კახეთში მცხოვრები ქალებისა დასაქმების პროცესში. 

 

გრაფიკი 186. უმუშევრობის მიზეზები 

კვლევის ფარგლებში ასევე დადგინდა, რამდენად ფლობენ ქალები რაიმე სახის 

უძრავ ქონებას. გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ ქალების მხოლოდ 19% ცხოვრობს 

სახლში, რომელიც უშუალოდ მის მფლობელობაშია. გამოკითხული ქალების 78% კი 

ცხოვრობს სახლში, რომელიც ქმრის/პარტნიორის, თავისი მშობლებისა თუ ქმრის 

მშობლების საკუთრებაშია. 

32%

9%

11%
11%

1%
2%

33%

1%

უმუშევრობის მიზეზი 

ვერ ვიპოვე სამსახური

არ მსურს მუშაობა

მიჭირს საოჯახო საქმეების სამსახურთან 
შეთავსება, ამიტომ მირჩევნია არ ვიმუშავო

მაღალი ასაკის გამო

მაქვს ენის ბარიერი

ჩემს მეუღლეს არ სურს რომ ვიმუშაო

ვერავის ვუტოვებ ბავშვს

არ მინდა სოციალური დახმარების დაკარგვა
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გრაფიკი 187. უძრავი ქონების ფლობა 

გამოკითხული ქალების თითქმის 71% არ ფლობს რაიმე სახის უძრავ ქონებას. მის 

საკუთრებაში არ არის არც მიწის ნაკვეთი, აგარაკი, კომერციული ფართი ან მსგავსი 

რაიმე ტიპის ქონება. რაც კიდევ უფრო მეტად უშლის ქალებს ხელს იყვნენ 

ეკონომიკურად დამოუკიდებლები. 

ამ ეტაპზე ქალების უმრავლესობას, თითქმის  70%-ს აქვს სურვილი იყოს 

ეკონომიკურად აქტიური და ეძებს სამსახურს, ან სურს საკუთარი საქმის წამოწყება. 

26%-ს სურს დაიწყოს კერძო ბიზნესი და ჰქონდეს საკუთარი საქმე. გამოკითხულთა 

42% კი ეძებს სამსახურს სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს კერძო თუ საჯარო სექტორი. 

 

გრაფიკი 188. დასაქმების სურვილი 

მაქვს საკუთარი 
სახლი

19%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, ჩემი 

ქმრის/პარტნიორის 
საკუთრებაა

33%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, ჩემი 
მშობლების 
საკუთრებაა

29%

სახლი, რომელშიც 
ვცხოვრობ, 

დედამთილის/მამამ
თილის საკუთრებაა

16%

სახლი, რომელშიც ვცხოვრობ, 
ქირით მაქვს აღებული

3%

უძრავი ქონების ფლობა

ვეძებ სამსახურს
42%

ვარ დაინტერესებული კერძო 
ბიზნესის/საკუთარი საქმის წამოწყებით

26%

მსურს კოოპერატივის 
დაარსება/გაწევრიანება

2%

არ ვეძებ სამსახურს/არ ვარ 
დაინტერესებული კერძო 

ბიზნესის/საკუთარი საქმის წამოწყებით
30%

მოცემულ ეტაპზე:
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სამსახურის მაძიებელი ქალების 55%-ისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა 

სექტორს, მთავარია დასაქმდნენ, იპოვონ სამსახური და ჰქონდეთ საკუთარი 

შემოსავალი. გამოკითხულთა 31%-ს აქვს სურვილი დასაქმდეს საჯარო სექტორში. 

რადგან აღნიშნული მიმართულება მეტ-ნაკლებად პრესტიჟულია რეგიონებში და 

სტაბილურ შემოსავალთანაც ასოცირდება. 

 

გრაფიკი 189. ინტერესი დასაქმებასთან დაკავშირებით 

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქალების 36%-ს აქვს სურვილი განვითარდეს 

პროფესიულად და გააგრძელოს სწავლა. თუმცა, აქაც არსებობს ხელისშემშლელი 

ფაქტორები და ბარიერები: სწავლის გაგრძელების მსურველების 11%-ს არ აქვს 

შესაძლებლობა გადაიხადონ სწავლის საფასური. 

 

გრაფიკი 190. სწავლის გაგრძელების სურვილი 

საჯარო სექტორში
31%

კერძო სექტორში
12%

სოფლის 
მეურნეობაში

2%

არ აქვს 
მნიშვნელობა

55%

სამსახურს ვეძებ:

მსურს სწავლის 
გაგრძელება და 
ვგეგმავ უახლოეს 

მომავალში
36%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
ბავშვებთან ერთად 

ვერ შევძლებ
8%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 
საოჯახო საქმეებს 
ვერ შევუთავსებ

5%

მსურს სწავლის 
გაგრძელება, მაგრამ 

ვერ შევძლებ 
საფასურის 
გადახდას

11%

არ მსურს სწავლის 
გაგრძელება

40%

სწავლის გაგრძელება
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რესპონდენტების 8% ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას, რადგან ვერ უთავსებს ამ 

ყველაფერს საოჯახო საქმეებისა და ბავშვის მოვლის პასუხისმგებლობას.  

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, კახეთის რეგიონში ვითარება მძიმეა, 

განსაკუთრებით მძიმეა ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა. ყველაზე მწვავედ ეს 

პრობლემა დგას შუა ხნის ასაკის ქალებთან. რომლებიც ვერ ახერხებენ დასაქმებას, 

არც საპენსიო ასაკი აქვთ და ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე უწევთ ცხოვრება.  

შემოსავლის ერთადერთი წყაროა ერთჯერადი, არაფორმალური სამუშაოები 

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რაც უმეტესად სეზონურია და არასტაბილური. 

მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო, ქალებში არ არსებობს დაინტერესება და 

სურვილი ჩაერთონ სამოქალაქო თუ პოლიტიკურ აქტივობებში, ღიად დააფიქსირონ 

თავიანთი პოზიცია ან ინიციატივები. 

რეგიონში მცხოვრებ ქალებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ მდგომარეობა რაიმე გზით 

შესაძლოა გაუმჯობესდეს. ისედაც რთული და მძიმე სოციალური მდგომარეობა 

კოვიდ19 პანდემიამ უკიდურესად გააუარესა. მინ. საარსებო თანხების გარეშე 

დარჩნენ მოქალაქეები. 
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ტერმინთა განმარტებები 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება/სკოლა – საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი ან კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო იურიდიული პირი, 

რომელიც ახორციელებს ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობას ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შესაბამისად და სრულად მოიცავს ზოგადი განათლების ერთ 

საფეხურს მაინც.  

მოსახლეობის საერთო რიცხოვნობა - ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებთა 

ერთობლიობა დროის მოცემულ მომენტში. მოსახლეობის რიცხოვნობა 

გაიანგარიშება 1 იანვრის მდგომარეობით და მიიღება ბუნებრივი მატებისა და გარე 

მიგრაციის გათვალისწინებით.  

საარსებო შემწეობა – საარსებო შემწეობას იღებს ოჯახი, რომელიც დადგენილი 

წესით რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესით დადგენილი საარსებო 

შემწეობის მისაღებ ზღვრულ ქულაზე.  

სამეწარმეო საქმიანობა - განისაზღვრება, როგორც მართლზომიერი და 

არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც ორიენტირებულია მოგებაზე და 

ხორციელდება დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად.  

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - განისაზღვრება საანგარიშო პერიოდში 

დარიცხული ხელფასის (შრომის ანაზღაურების) ფონდის გაყოფით დაქირავებით 

დასაქმებულთა საშუალო რიცხოვნობაზე, რომელთაც შესაბამის პერიოდში 

(კვარტალი, წელი) დაერიცხათ ხელფასი. არასრული განაკვეთით დაქირავებით 

დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაანგარიშებულია სრული განაკვეთის 

ეკვივალენტურად.  

საწარმო - არის ეკონომიკური ერთეული, რომელიც აწარმოებს საქონელს ან ეწევა 

მომსახურებას, დამოუკიდებლად იღებს ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს საკუთარი 

რესურსების განაწილების შესახებ (ფლობს გადაწყვეტილებათა მიღებაში 

თავისუფლების განსაზღვრულ ხარისხს). საწარმო ახორციელებს ერთ ან რამდენიმე 

საქმიანობის სახეს, ერთი ან მეტი ადგილმდებარეობის მიხედვით.  

უმუშევარი – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც გამოსაკვლევი კვირის 

განმავლობაში არ მუშაობდა (ერთი საათითაც კი), ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში 
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აქტიურად ეძებდა სამუშაოს და პოვნის შემთხვევაში მზად იყო მუშაობის დასაწყებად 

უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში.  

შინამეურნეობა – ადამიანთა ერთობლიობა, რომლებიც ექვემდებარებიან ერთ 

საცხოვრებელ ერთეულზე ერთობლივი ცხოვრების საერთო წესებს და ერთმანეთთან 

დაკავშირებული არიან საერთო ბიუჯეტით (მისი ნაწილით), ნათესაური ან/და 

არანათესაური ურთიერთობით (შინამეურნეობა შეიძლება შედგებოდეს ერთი 

ადამიანისგანაც).  

 

 




