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gadmocemulia socialuri politikis aqtualuri sakiTxebi. eyrdnoba uaxles 

samecniero da saswavlo literaturas. 

gankuTvnilia `socialuri politikis~ kursis Semswavleli studentebisaTvis, am 

problemebiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis. 
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Tavi 1. socialuri politikis  

sagani da amocanebi 

   sazogadoeba aris saqonlisa da momsaxurebis rogorc mwarmoebeli, ise 

momxmarebeli. sasicocxlo ciklis nebismier etapze sazogadoebis 

warmomadgenlebs, calkeul socialur-demografiul jgufs Tavisi ekonomikuri da 

socialuri interesi aqvs, ris realizaciis pirobebsac qmnis saxelmwifo 

mmarTvelobis organoebiT. magaliTad, arsebuli sgadasaxado kanonmdeblobis 

safuZvelze, sazogadoeba monawileobas iRebs saxelmwifo biujetis formirebaSi. 

garda amisa, sazogadoebis warmomadgenlebi sazogadoebis ganviTarebis mizniT 

saqvelmoqmedo saqmianobas ewevian (magaliTad, atareben saqvelmoqmedo-kulturul 

RonisZiebebs). 

sazogadoeba aris adamianTa erToblioba, romelsac aerTianebs erToblivi 

cxovrebisa da saqmianobis istoriulad ganpirobebuli socialuri forma. 

sazogadoeba araerTgvarovania anu heterogenuria. sazogadoebis warmomadgenlebi 

erTmaneTisagan gansxvavdebian rogorc demografiuli niSnebiT (sqesi, asaki da 

a.S), aseve ekonomikuri parametrebiTac. magaliTad, SemosavlebiT. 2019 wels 

saqarTveloSi mSp erT sulze – 4274 dolari iyo, magram yoveli mexuTe piri 

absoluturi siRaribis zRvars qveviT imyofeboda. amave dros mosaxleoba iyofa 

10 (decilur) an 5 (kvintilur)jgufad. 

   sazogadoebaSi arian adamianebi, romlebic saxelmwifo mxardaWeras saWiroeben. 

mxardaWeris forma damokidebulia maTi cxovrebis pirobebze. magaliTad, 

invalidebi, moxucebi, socialurad daucveli pirebi. amasTan, sazogadoebaSi is 

pirebic arian, romelTac maTi dacva da daxmareba evalebaT. magaliTad, adamianebi 

romlebic muSaoben Zalovan struqturebSi, saxelmwifo marTvis organoebSi da 

a.S. maTi Sroma Sefasebulia sazogadoebis mier, dawesebuli aqvT xelfasi da 

sxvadasxva SeRavaTebi. 

  sabolood, saxelmwifo mxardaWeris mizania sazogadoebis im nawilis 

moTxovnilebaTa dakmayofileba, romlis moTxovnilebaTa struqtura 

erTgvarovania, homogenuria. 

  Semosavlebis gadanawileba, upirveles yovlisa, xdeba SinameurneobebSi. 

   SinameurneobaTa fuladi Semosavlebi SinameurneobaTa resursebis nawilia. es 

resursebi ki ganisazRvreba formuliT:  

R=P+C+K, sadac 

R – resursebia, romelsac Sinameurneoba flobs; 

P – Sinameurneobis fuladi Semosavlebia; 

C – SinameurneobaTa danazogebia; K 
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K – SinameurneobaTa mier naturaluri formiT miRebuli Semosavlebi. 

 Sinameurneobis keTildReoba ganisazRvreba Semdegi niSnebiT, (kriteriumebiT): 

1. sacxovrebeli adgiliT (sofeli, qalaqi); 

2. ojaxis struqturiT (sruli da arasruli ojaxi, bavSvTa raodenoba 

ojaxSi da a.S); 

3. socialuri mdgomareobiT (qvrivi, invalidi da a. S). 

   zogadad, konkretuli adamianis resursebi unda Seesabamebodes sasicocxlo 

minimums. roca es araa SesaZlebeli, is saWiroebs daxmarebas. 

1.1. socialuri prioritetebi da socialuri pasuxismgebloba sazogadoebaSi 

   sazogadoebis wevrTa araerTgvarovnoba moTxovnilebaTa da resursebis 

mixedviT mudmivad  mmarTveli organoebis TvalTaxedvis areSi unda iyos da 

gaiTvaliswinos sazogadoebis socialuri ganviTarebis prioritetebis 

gansazRvrisas. am prioritetebSi erT-erTi umniSvnelovanesia socialuri 

stabiluroba. 

  cnobilia socialuri stabilurobis SenarCunebis ori modeli: Zalovani da 

ekonomikuri. 

  Zalovani momdinareobs iqidan, rom mosaxleobis mniSvnelovani nawili ar 

emorCileba miRebul gadawyvetilebebs. am dros aucilebelia Zalis gamoyeneba da 

wesrigis dacva. amis naTeli magaliTia inteligenciisadmi, glexebisadmi mkacri 

damokidebuleba 1930-ian wlebSi. es meTodi did analitikur Sromas ar 

saWiroebs. 

   ekonomikuri meTodi efuZneba calkeuli social-demografiuli jgufebis 

gansxvavebuli interesebis gaTvaliswinebas da miRebuli socialur-ekonomikuri 

gadawyvetilebis SesaZlo Sedegebis Sefasebas. am SemTxvevaSi mmarTveli 

organoebis amocanaa maqsimalurad uzrunvelyos calkeuli jgufis interesTa 

Sexameba, gamoZebnos kompromisuli midgoma problemis gadasawyvetad. sazogadoebis 

interesSi Sedis Sinameurneobis maRali ekonomikuri damoukidebloba, raTa ar 

saWiroebdnen socialur mxardaWeras. esaa sazogadoebis socialuri 

transformaciis ZiriTadi amocana (cxrili 1). 
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cxrili 1.  mosaxleobis ZiriTadi jgufebis interesebi da maTi moTxovnilebebi 

sazogadoebisadmi 

mosaxleobis jgufebi 

Semosavlis donis 

mixedviT 

ZiriTadi moTxovnebi 

sazogadoebisadmi 

sazogadoebaze 

zewolis formebi 

Mdidrebi sakuTrebis uflebaTa 

dacva, 

piradi usafrTxoeba 

 

monawileoba 

saxelisuflo 

struqturebSi, 

sakuTari ekonomikuri 

interesebis lobireba 

saSualo klasi maRalanazRaurebadi 

samuSao adgilebis Seqmna, 

ekonomikuri da socialuri 

dmoukideblobis dacva, 

sakuTrebis uflebis dacva, 

samewarmeo saqmianobis 

ganviTarebis pirobebis 

Seqmna 

 

sazogadoebriv 

politikur moZraobasa 

da partiebSi 

monawileoba, saSualo 

klasis interesebis 

dacva, aqtiuri 

moqalaqeobrivi 

pozicia, 

kanonproeqtTa 

SemuSavebis inicireba 

naklebuzrunvelyofili socialuri garantiebis 

donis zrda, ufaso 

socialuri momsaxurebis 

dacva 

im sazogadoebriv 

politikur moZraobasa 

da partiebSi 

monawileoba, romelic 

maT interesebs icavs 

Marginali SesaZlebloba 

daikmayofilos minimaluri 

fiziologiuri(kveba) 

moTxovnilebebi da 

nawilobriv materialuri 

moTxovnilebebi(primitiuli 

sacxovrebeli)  

faqtiurad 

ugulvebelyofen 
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1.2. socialuri urTierTpasuxismgebloba 

   saxelmwifos, sawarmos (mewarmes) da Sinameurneobas ekonomikurTan erTad 

socialuri funqciac aqvs. 

  saxelmwifos socialuri funqcia xangrZliv perspeqtivaSi sazogadoebis 

socialuri ganviTarebisa da misi realizaciis gzebis gansazRvraa. amas 

axorcielebs xelisuflebis organoebis samarTlebrivi saqmianobiT. kerZod, jer 

muSavdeba sazogadoebis socialuri ganviTarebis koncefcia, Semdeg ki iqmneba 

mTeli rigi normatiuli dokumentebi, romlebic adgenen ufaso socialuri 

momsaxurebis masStabebs, konkretuli socialuri gadasaxadebis zomas. stabiluri 

ekonomikis qveynebSi, sadac saSualowliuri inflacia 3-5%-s ar aRemateba, 

socialuri gadasaxadebis sidide 5-7 weliwadSi erTxel icvleba. qveynebSi ki, 

sadac inflaciis maRali tempebia  - weliwadSi 1-2-jer. saxelmwifo gansazRvravs 

konkretuli regionis Tu mxaris socialuri ganviTarebis programasac. 

   sawarmos (mewarmis) socialuri pasuxismgebloba xSirad pasiuri xasiaTisaa da 

gamomdinareobs saxelmwifos mier dawesebuli valdebulebebidan (sapensio, 

sadazRvevo Tu sxva). Tumca, zogjer, mewarmeni cdiloben gaafarToon TavianTi 

socialuri momsaxureba, raTa maT sawarmoebSi Seqmnili samuSao adgilebi ufro 

mimzidveli iyos maRalkvalificiuri samuSao ZalisaTvis. 

   Sinameurneobis socialuri pasuxismgebloba sazogadoebis winaSe aris 

formaluri da araformaluri. formaluri pasuxismgebloba gulisxmobs 

sagadasaxado valdebulebaTa Sesrulebas. araformaluri – sakuTari da 

SinameurneobaTa wevrebisaTvis komfortuli sacxovrebeli pirobebis Seqmnas, 

saxelmwifoze damokidebulebis Semcirebis mizniT ekonomikuri aqtivobis zrdas. 

  arasaxelmwifoebrivi struqturebis socialuri pasuxismgebloba 

(profkavSirebis, politikuri partiebis da sxv) gamoixateba sakanonmdeblo 

doneze calkeuli socialur-demografiuli jgufis socialuri interesebis 

dacviT, moqmedi kanonmdeblobis dacvis monotoringiT da a.S. 

  socialuri politikis Seswavlisas ZiriTadi aqcenti qveynis Siga politikazea 

gadatanili. ekonomikuri da socialuri sakiTxebis mkacri reglamentacia 

SeuZlebelia. magaliTad, qveynis sabiujeto saxsrebis Semcireba Tavisi SedegiT 

socialuricaa, radgan pirdapir aisaxeba mosaxleobis Semosavlebis sidideze. 

aseve SeiZleba iTqvas teqnikur politikazec, radgan axali teqnologiebis 

danergva pirdapir aisaxeba Sromis bazarze, mosaxleobis samomxmareblo bazarze,  

Sesabamisad, mosaxleobis cxovrebis doneze. 

  Tavis mxriv, nebismieri gadawyvetileba socialur sakiTxebze ekonomikuricaa. 

magaliTad, xangrZlivad, maRali inflaciis kompensacia sxvadasxva socialuri 

programebiT (magaliTad, xelfasis indeqsaciiT) mniSvnelovan gavlenas axdens 

saxelmwifos finansur mdgomareobaze, maSasadame, makroekonomikur situaciaze.  

  socialuri politika tardeba da tardeboda saxelmwifos mier saukuneebis 

ganmavlobaSi socialuri stabilurobis SenarCunebis mizniT. dRes saqarTveloSi 

socialuri politika formirebis procesSia. 

  zogadad, socialuri politika ganisazRvreba, rogorc სახელმწიფო 

ღონისძიებათა sistema, romelic uzrunvelyofs resursebis gadanawilebas 
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sazogadoebis sxvadasxva fenebs Soris და  mimarTulia mosaxleobis cxovrebis 

donis amaRlebisken. 

  cxovrebis done – kompleqsuri maCvenebelia, romelic axasiaTebs adamianTa 

keTildReobis donesa da cxovrebis xarisxs. igi ganisazRvreba mimdinare 

Semosavlis sididiT, dagrovebuli materialuri qonebiT (sacxovrebeli saxli, 

xangrZlivi moxmarebis saqoneli da a.S) da socialuri momsaxurebis raodenobiT 

(ganaTleba, jandacva da. a.S). is xasiaTdeba ojaxis xarjebis odenobiTa da 

struqturiT. sxvadasxva qveynebSi cxovrebis donis cvlilebas gansazRvraven 

minimaluri samomxmareblo biujetis gaangariSebis safuZvelze, es iqneba 

fiziologiuri, sasicocxlo Tu socialuri minimumi. 

   cxovrebis xarisxi – mosaxleobis cxovrebis kompleqsuri maxasiaTebelia, 

romelic ganisazRvreba adamianis fizikuri, socialur-kulturuli ganviTarebiT. 

masze zemoqmedebs mTeli rigi ekonomikuri, socialuri, ekologiuri, 

demografiuli, geografiuli da sxva faqtorebi. magaliTad, kvebis produqtebis 

moxmareba, sacxovrebeli pirobebi, dasaqmebis done, momsaxurebis sferos 

ganviTareba, socuzrunvelyofis done, socialuri statusi, urTierTobebi ojaxSi 

da a.S. 

  socialuri politikis centrSi dgas adamiani, romelic erTdroulad misi 

mizani da subieqtia. socialuri politikis mizania adamianis Sromisa da 

cxovrebis pirobebis uzrunvelyofa, sazogadoebrivi urTierTobebis da socialur 

struqturis Seqmna. 

  sabolood SeiZleba vTqvaT, rom socialuri politika warmoadgens saxelmwifo 

marTvis organoebis, sawarmoTa (mewarmeTa), profkavSirebisa da sxva 

sazogadoebriv politikur struqturaTa mier miRebul gadawyvetilebebs, 

romelic mimarTulia sazogadoebis ganviTarebisaTvis saWiro saxelmwifos 

socialuri strategiis formirebis, sazogadoebis moTxovnilebaTa da saWiroebaTa 

realizaciis pirobebis Seqmnisa da sazogadoebis cxovrebis donisa da xarisxis 

amaRlebaisaken.  

   XX saukuneSi socialuri politika gansakuTrebuli interesis sagani gaxda. 

es, erTis mxriv, ganapiroba socialur problemaTa mecnierulad damuSavebam 

(socialuri uTanasworoba, siRaribe, socialuri organizacia sxvadasxva 

mecnierebis Seswavlis sagani gaxda). meore mxriv, sazogadoebis demokratizaciis 

gafarToebis fonze optimaluri socialuri organizaciis Seqmnis aucileblobam 

(sazogadoebis TiToeuli wevrisTvis garantirebuli Semosavlisa da misaRebi 

cxovrebis pirobebis Seqmna).   

  dRes socialuri politika Teoriuli doqtrinaa, romelic muSavdeba 

socialur mecnierebaTa wamyvani warmomadgenlebis mier. is, rogorc saswavlo 

disciplina ikiTxeba evropisa da aSS wamyvan universitetebSi. 

  farTo gagebiT socialuri politika aris: 

- saxelmwifo politikis erT-erTi mimarTuleba; 

- qveynis socialuri ganviTarebis Teoriuli doqtrina; 

- resursebis gadanawilebis RonisZiebaTa sistema da damokidebulia 

ekonomikur politikasa da qveynis socialur struqturaze. 
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viwro gagebiT, socialuri politika RonisZiebaTa sistemaa, romelic 

uzrunvelyofs finansuri resursebis gadanawilebas sazogadoebis sxvadasxva 

fenebs Soris. 

 socialuri politikis subieqtebia: saxelmwifo sakanonmdeblo organoebi, 

mewarmeni, profkavSirebi, arasaxelmwifo ekonomikuri seqtori da sazogadoebrivi 

organizaciebi. 

  socialuri politikis subieqtebi iyofian orad: rezidentuli da 

ararezidentuli. rezidentuli subieqtebi arian isini, visi saqmianobac qveynis 

teritoriaze gansazRvrulia konstituciiTa da sxvadasxva sakanonmdeblo aqtebiT. 

ararezidentul subieqtebs miekuTvneba saerTaSoriso safinanso organizaciebi, 

romlebic qveynis mTavrobebs aZleven kredits gansazRvruli mizniT. 

  socialuri politikis obieqtia qveynis mosaxleoba. viwro gagebiT TiToeuli 

moqalaqe da Sinameurneoba. 

1.3 ori midgoma socialur politikisadmi. socialuri politikis nebismieri 

modeli ZiriTadad xorcieldeba orgvari midgomis safuZvelze:  

1) saxelmwifo paternalizmi. 2) liberalizmi. 

saxelmwifo paternalizmis SemTxvevaSi saxelmwifo TavisTavze iRebs moqalaqeTa 

Semosavlis donis gansazRvras, maT socialur uzrunvelyofas. am dros 

dafinansebis wyaroa saxelmwifo biujeti, socialuri daniSnulebis specialuri 

fondebi. amave dros, saxelmwifo gansazRvravs warmoebis moculobas da 

samomxmareblo bazris masStabebs, awesebs produqciis fasebs, aucileblobis 

SemTxvevaSi Sinameurneobebs uzrunvelyofs sayofacxovrebo farTiT. saxelmwifo 

socialurad yvelze mniSvnelovan saqonelze awesebs TviTRirebulebaze nakleb 

fass. 

  am doqtrinaze agebuli socialuri politikis upiratesobaa `xvalindeli dRis 

rwmena~, umuSevroba, rogorc socialuri fenomeni ar aris, winaswaraa cnobili 

xelfasisa da socialuri daxmarebis sidide, ganaTlebisa da jandacvis ufaso 

garantiebi, pirveladi moxmarebis saganTa fasebi stabiluria. saxelmwifo 

cdilobs uzrunvelyos moqalaqeTa stabiluri dasaqmeba, zogjer, ekonomikuri 

danakargebis xarjzec. am midgomis naklia, upirveles yovlisa, saqonlisa da 

momsaxurebis deficiti, maT Soris, pirveladi moxmarebis saqonlis. saxelmwifos 

mkacri Careva warmoebis saqmianobaSi misi ganviTarebis xelSemSlelad iqceva. 

 ლიბერალიზმი. ცნება „ლიბერალიზმი“ ლათინური ენიდან მოდის და ნიშნავს“ 

თავისუფლებას“. ფართოდ მისი გამოყენება დაიწყო მე-19 საუკუნის 

დასაწყისიდან. მაგალითად, 1812 წელს ესპანეთში, კადისის პარლამენტის 

ნაციონალისტი დელეგატები „ლიბერალებად“ მონათლეს. ამის შემდეგ დაიწყო 

მისი უფრო ფართოდ გამოყენება ინგლისურ, ფრანგულ და სხვა ენებზე. 1946 

წლის ბრიტანეთის ენციკლოპედიაში ეს ცნება განმარტებული არ არის. იქ 

მოცემულია სტატია „ლიბერალური პარტიის შესახებ“. 1978  წლის ბრიტანული 

ენციკლოპედია ამ ცნებაზე აღნიშნავს, რომ ის გაურბის დოგმებს და 

შეუძლებელია მის შესატყვისად რაიმე დეფინიცია გამოვიყენოთ. გერმანული 

ენციკლოპედიაში კი aRniSnulia, rom liberalizmi aris moZraoba individualuri 
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TavisuflebisaTvis da saxelmwifosaTvis, roca saxelmwifo ar ewinaaRmdegeba 

individuauri Tavisuflebis principebs. ამ თეორიის ფორმირება იწყება ჯერ კიდევ 

მე-17 და ზენიტშია უკვე მე-19 საუკუნეში. მისი წინამორბედები არიან მონტესკიე, 

ჯ. ლოკი, ვ.ჰუმბოლტი, ტ.ჯეფერსონი, ა. ტოკვილი, ჯ.მედისონი, ბ. კონტანი, 

ი.ბერტრამი და ა. შ. მე-18-მე-19 საუკუნის ფილოსოფოსებმა, ეკონომისტებმა და 

სოციოლოგებმა შექმნეს პოლიტიკური პროგრამა, რომელიც საფუძვლად დაედო 

ჯერ ინგლისისა და აშშ-ს, შემდეგ კი სხვა ქვეყნების სოციალურ პოლიტიკას. 

სრულად ეს პროგრამა არსად არ განხორციელებულა, თვით ინგლისშიც კი, 

რომელიც ლიბერალიზმის ფუძემდებლად ითვლება. დღეს, სოციალურ 

პოლიტიკაში გამოყენებული ცნებები,  სოციალური რისკი, სოციალური დაცვა, 

სოციალური უფლებები, სოციალური ტრანსფერტები, პატერნალიზმი, 

ეგალიტარიზმი და ა, შ. სწორედ ლიბერალიზმის თეორიიდან მოდის. ის ერთ-

ერთი ძირითადი იდეოლოგიაა კონსერვატიზმთან, სოციალ-დემოკრატიზმთან, 

მარქსიზმთან ერთად. მას ორსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. ამ ხნის მანძილზე მისი 

შინაარსი ბევრჯერ შეიცვალა, მაგრამ სოციალურ პოლიტიკაში ლიბერალიზმი 

ასოცირდება ინდივიდის სოციალურ და ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასთან. 

მისი ძირითადი იდეაა სამართლის კანონებით დაიცვას ინდივიდის 

თავისუფლება, ყოველგვარი დაძალების გარეშე პიროვნებას მისცეს 

თვითრეალიზაციის მაქსიმალური შანსი. liberaluri midgoma efuZneba 

sazogadoebis dayofas ekonomikurad sust da ekonomikurad Zlier wevrebad. 

ekonomikurad sustni saWiroeben daxmarebas da finansdebian saxelmwifo 

biujetidan. saxelmwifo adgens maTi mxardaWeris formebsa da zomas. gamoiyeneba 

e.w. damisamarTebis principi. amave dros, saxelmwifo qmnis saqvelmoqmedo 

saqmianobis ganviTarebis SesaZleblobebs. im SemTxvevaSi, Tu saxelmwifo 

dainteresebulia didi socialur-ekonomikuri problemis gadawyvetiT, is exmareba 

sazogadoebis nebismier wevrs, Raribia Tu mdidari. magaliTad, aseTi RonisZieba 

SeiZleba gatardes migraciis stimulirebis mizniT Warbi SromiTi resursebis 

mqone regionidan deficitur regionebSi, an kidev, ekologiuri katastrofebis 

dros. am midgomiT, socialuri politikis dafinansebis wyaro sadazRvevo 

fondebSi Senatanebia. misi upiratesobaa misamarTuloba, daxmarebis uzrunvelyofa 

maTTvis visac es marTla Zalian sWirdeba. meores mxriv, igi ar zRudavs, 

garkveul CarCoebSi ar aqcevs sazogdoebis ekonomikur ganviTarebas. 

Sinameurneobebi TviTon monawileoben SenatanebiT sadazRvevo kompaniebis 

finansuri saxsrebis SeqmnaSi. amiT isini saxelmwifosagan damoukidebelni xdebian. 

es ki samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis faqtoria. naklia is, rom mis 

momxmarebelTa SemosavlebSi arsebiTi gansxvaveba rCeba. 
  orive midgomisaTvis saerToa is, rom orives arsebobis aucilebloba Cndeba 

gansakuTrebul situaciebSi (miwisZvris, wyaldidobis, teraqtebis, avariebis da a. 

S.). 
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 dRes moqmedi yvela modeli am ori midgomis gansxvavebul variantsa da 

kombinacias warmoadgens. stabilur socialur-ekonomikur sistemebSi socialuri 

politikac stabiluria.  

  socialuri politikis, rogorc saswavlo disciplinis sagania sazogadoebaSi 

warmoSobili is urTierTobebi, romelic SinameurneobaTa keTildReobas 

ukavSirdeba. xolo obieqti SeiZleba iyos sazogadoebis funqcionirebis 

sxvadasxva sfero (jandacva, ganaTleba, kultura da a.S.). 

  am kursis Seswavlis mizania specialists hqondes `azrovnebis socialuri 

stili~, unari ganWvritos ekonomikur da politikur gadawyvetilebaTa 

socialuri Sedegi. Caataros socialuri eqspertiza, anu axsnas sazogadoebis ama 

Tu im sferoSi arsebuli cvlilebebi da raodenobrivad da Tvisebrivad Seafasos 

igi. 

 

1.4. socialuri politikis formirebisa da realizaciis Teoriul-praqtikuli 

safuZvlebi 

sociluri politikis terminologia. sabzro ekonomikis formirebis procesSi 

myofi qveynis socialuri politikis cnebiTi aparatic formirebis procesSia.  

socialur politikaSi gamoyenebuli cnebebi, jerjerobiT, oTx jgufad iyofa: 

zogadi terminebi, kerZo terminebi, SinameurneobaTa maxasiaTeblebi da damxmare 

terminebi. 

zogadi terminebia: socialuri strategia, socialuri politkis subieqti, 

obieqti da sxva. 

kerZo terminebi Tavis mxriv iyofa funqcionalur da dargobriv terminebad. 

magaliTad funqcionaluria socialuri politkis biujeti, socialuri dazRveva, 

socialuri dacva da a.S. dargobrivia: jandacva, ganaTleba, kultura da sporti 

da a. S. 

terminebs, romlebic Sinameurneobas axasiaTeben miekuTvneba: siRaribis done,  

demografiuli struqtura, Semosavlebi da a. S. 

damxmare termins miekuTvneba is termini, romelic saSualebas iZleva srulad da 

amomwuravad davaxasiaToT wina sami saxis termini. magaliTad, siRaribus done 

rom ganvsazRvroT unda vicodeT ra aris sasicocxlo minimumi. 

socialuri strategiis mizania mosaxleobis cxovrebis donisa da xarisxis 

amaRleba saSualo da grZelvadian periodSi. igi miiRweva sazogadoebis 

konsesusiT. sazogadoeba sistematiurad monawileobs mis formirebaSi. 

monawileobis forma sxvadasxvagvaria. magaliTad, sazogadoebis mier mowyobili 

sagaficvo moZraoba, an sistematuri TanamSromloba sakanonmdeblo 

xelisuflebasTan. socialuri politikis strategiis realizaciis 

pasuxismgebloba ekisreba xelisuflebis sakanonmdeblo da aRmasrulebel 

organoebs. am strategiis ganxorcielebis mizniT dgeba samarTlebrivi 

dokumentebi, sadac dadgenilia RonisZiebaTa gatarebis dro, finansuri wyaroebi, 

pasuxismgebeli pirebi da a. S. 
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  socialuri strategiis ganxorcieleba ver moxdeba Tu ar ganxorcielda 

sxvadasxva mcire socialuri mizani. magaliTad, socialuri strategiis erT-erTi 

mizania gansazRvros mosaxleobis realuri fuladi Semosavlis zrda. es zrda 

ganisazRvreba Semosavlis calkeuli saxis zrdis safuZvelze. kerZod, 

   

(I1/Infc1;c0 –I0)=[(W1–W0)+(P1–P0) + (BI1 – BI0) + (AI1 – AI0)+(QI1 – QI0)]: Infc1;c0,     

sadac: 

I1, I0 _ mosaxleobis fuladi Semosavlebi saangariSo da sabaziso periodSi; 

Infc1;c0__  samomxmareblo fasebis indeqsi Sesabamis periodSi; 

W1 , W0_ dasaqmebulTa xelfasi Sesabamis periodSi; 

P1,P0 _ mosaxelobis sapensio da sxva socialuri transfertebi Sesabamis 

periodSi; 

BI1, BI0 _mosaxleobis Semosavlebi samewarmeo saqmianobidan Sesabamis periodSi; 

AI1, AI0 _ mosaxleobis Semosavlebi finansuri da arafinansuri aqtivebidan 

Sesabamis periodSi; 

QI1, QI0 _  sxva fuladi Semosavlebi Sesabamis periodSi. 

   socialuri politikis ganxorcielebisaTvis upirveles yovlisa saWiroa 

damuSavdes socialuri politikis strategia, amis Semdeg dgindeba misi 

moqmedebis areali da xdeba realizaciis meqanizmebis SerCeva. 

  socialuri politikas, rogorc mecnierebas, Tavisi dargobrivi struqtura 

aqvs. am struqturaSi, rogorc wesi, gamoyofen oTx ZiriTad sferos, 

romliskenacaa mimarTuli socialuri politika: 

 demografia (mosaxleobis aRwarmoeba, Siga da gare migracia); 

 Sroma (Sromis bazari da dasaqmeba, kadrebis momzadeba gadamzadeba; Sromis 

dacva da pirobebi; socialuri partnioroba) 

 mosaxleobis Semosavlebi (xelfasi, pensia, socialuri daxmareba); 

 socialuri infrastruqtura (sacxovrebeli bina, skola, jandacvis da 

kulturuli obieqtebi).   

Asocialuri politikis arealis dadgenis Semdeg, socialuri politikis 

subieqtebis mxridan xdeba ori amocanis gadawyveta: 

1) socialuri politikis TiToeuli mimarTulebiT sakanonmdeblo da 

normatiuli bazis formireba; 
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2)  socialuri politikis biujetis dadgena, anu finansuri saxsrebis 

gansazRvra, romelic mimarTuli iqneba socialuri politikis 

gansaxorcieleblad gansazRvrul periodSi. 

  zogjer xdeba, rom subieqtebi iReben socialur gadawyvetilebebs, magram 

mas socialuri efeqti ar mosdevs. magaliTad, pensiebis gazrda 

samomxmareblo fasebis zrdis an sapensio fondi zrdis gamo. Tu sazogadoebas 

surs miaRwios socialur efeqts, igive pensiebis zrda unda moxdes 

struqturuli, finansuri da institucionaluri gardaqmnebis fonze. am 

SemTxvevaSi xangrZliv an saSualovadian perspeqtivaSi sazogadoeba miiRebs 

socialur efeqts. 

   socialuri politikis RonisZiebaTa ganxorcielebisas gasaTvaliswinebelia 

ekonomikuri, sabiujeto resursebi. magaliTad, ar SeiZleba pensia gazardo 

Tu ar izrdeba sapensio fondis Semosavlebi, anu Senatanebi, sadazRvevo 

tarifebi. garda amisa, gaTvaliswinebuli unda iyos politikuri garemoebebi. 

magaliTad, zogjer sazogadoeba mzad ar aris miiRos socialuri cvlilebebi. 

magaliTad, gadasaxadis gazrdis idea. arsebobs Semdegi aqsioma: 

  aqsioma 1. drois yovel mocemul momentSi SinameurneobaTa suladobrivi 

Semosavali arasakmarisia SemoTavazebuli socialuri reformebis erTdrouli 

gatarebisaTvis, radgan gamoiwveven SinameurneobaTa TiToeuli wevris 

Semosavlebze datvirTvis zrdas. amitom 

 Tezisi 1. socialuri reformebis realizaciaSi warmateba SinameurneobaTa 

Semosavlebze datvirTvis zrdisas, SeiZleba miRweuli iqnes mxolod im 

SemTxvevaSi, Tu ki es reformebi ganawilebulia droSi. 

   Tezisi 2. erTdroulad saxelmwifo biujetisa da SinameurneobaTa 

danaxarjebis zrda socialuri reformebis gatarebisas SesaZlebelia maSin, 

Tu iqmneba maRalanazRaurebadi samuSao adgilebi. 

  maRali xelfasi maRali Semosavlis momtania, rac amave dros ekonomikur 

damoukideblobas uzrunvelyofs. 

  Tezisi 3. socialuri reformebis gatarebisas aucilebelia 

mcireSemosavliani ojaxebis mxardaWera. winaaRmdeg SemTxvevaSi amas mohyveba 

socialur-ekonomikuri danakargebi, qveynis inteleqtualuri potencialis 

daqveiTeba, socialuri daZabulobis zrda. 

   

1.5. socialuri politikis ganxorcielebis meqanizmebi. 

socialuri politikis ZiriTadi meqanizmebia:  

1) sakanonmdeblo da normatiuli baza; 

2) finansuri baza; 
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3) gadasaxadebi; 

4) administraciuli gadawyvetilebebi; 

5) politikuri meTodebi. 

 

socialuri politikis ganxorcielebis meqanizmebi unda akmayofilebdes or 

moTxovnas: 

- erTmaneTs ar unda ewinaaRmdegebodnen da unda icvlebodnen sinqronulad. 

-  isini ar unda iyvnen damabrkolebelni axali, efeqturi socialuri 

urTierTobaTa ganviTarebisa, romelic TviT sazogadoebam ganaviTara 

(magaliTad, sxvadasxva saxis kontraqtis dadeba Sromis bazarze). 

1.6. socialuri politikis efeqtianoba. 

socialuri politikis  RonisZiebaTa dafinansebis Semdeg bunebrivia dgeba sakiTxi 

am RonisZiebis ekonomikuri efeqtisa da efeqtianobis gansazRvrisa. 

socialuri politikis ekonomikuri efeqtianoba(E) gaiangariSeba socialuri 

efeqtis(R) TanafardobiT socialur politikaze gaweul danaxarjebTan(S):   

EE=R : S,           (1) 

socialuri politikis ekonomikuri efeqti(EEf) socialuri politikis 

Sedegebsa(Rf) da masze gaweuli danaxarjebs(S) Soris sxvaobaa: 

EEf = Rf  – S,        (2) 

socialuri politikis socialuri efeqti(R) gaiangariSeba socialuri sferos 

maxasiaTebelTa sxvaobiT sabaziso da saangariSo periodSi:  

R = R1– R0          (3) 

socialuri politikis socialuri efeqtianoba(Rf)  gaiangariSeba socialuri 

efeqtis SefardebiT socialuri sferos maxasiaTebelTan sabazo periodSi: 

Rf = (RS1 – R0): R0,  (4) 

am maCvenebelTa gaangariSeba aucilebelia, radgan sazogadoebisaTvis sul erTi 

araa ra fasad miiReba esa Tu is Sedegi. ekonomikuri efeqtis gasaangariSeblad 

aucilebelia socialuri efeqtis RirebulebiT erTeulebSi gamoxatva. magaliTad, 

Tu gvinda SevafasoT umuSevarTa SemcirebiT miRebuli efeqti, is SeiZleba 

gamovxatoT saxelmwifo biujetidan umuSevrebze gaweuli daxmarebis Semcirebis 

sididiT: 

Rwp=(UB0 L0 – UB1 L1) – S, (5) sadac,  
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Rwp – samuSao adgilebis SeqmniT miRebuli efeqti; 

UB0, UB1 _ umuSevarze gawuli daxmarebis saSualo sidide saangariSo da sabaziso 

periodSi; 

L0, L1 – im  umuSevarTa ricxvi sabaziso da saangariSo wels, romlebsac daxmareba 

miecemodaT; 

S- biujetidan samuSao adgilebis Seqmnaze gaweuli xarjebi. 

 yovelTvis socialuri efeqtis raodenobrivad Sefaseba ver xerxdeba. magaliTad, 

mosaxleobis ganaTlebis cenzis aweva. am SemTxvevaSi saWiro xdeba uamravi 

pirobis daSveba da Sesabamisad, uamravi kvleviTi samuSaos Sesruleba. 

   sazogadoebisaTvis socialuri politika zogjer efeqturia, zogjer 

araefeqturi. Tvisebrivi (xarisxobrivi) Sefaseba (politikuri partiebis 

programebisa) miuRebelia, radgan sazogadoebis calkeuli jgufisagan 

subieqturad fasdeba. magaliTad, 1990-ian wlebSi mosaxleobis bankebSi arsebul 

danazogTa gaufasureba zogierTi jgufis mier danaSaulad Sefasda, zogierTis 

mier obieqtur ekonomikur aucileblobad.  

   socialuri politikis socialuri Tu ekonomikuri efeqtianobis gazomvis 

SemTxvevaSi is SeiZleba Sefasdes rogorc efeqturi, pirobiT efeqturi an 

araefeqturi.  

  ekonomikurad efeqturad unda Sefasdes is socialuri RonisZieba, romelic (1) 

formuliT gaangariSebisas 1-ze metia, (2) formuliT gaangariSebisas – 0-ze meti. 

 socialurad efeqturia socialuri politika, Tu (3) formuliT gaangariSebuli 

sidide 0-ze meti an naklebia, imis mixedviT, ra ainteresebs sazogadoebas am 

maCveneblis Semcireba Tu gazrda. aseve, socialurad efeqturia socialuri 

politika Tu me - (4) formuliT gaangariSebuli 

 sidide  1-ze meti an naklebia. magaliTad, Tu sazogadoebisTvis mniSvnelovania 

dasaqmebis donisa da mosaxleobis realuri Semosavlebis zrda, maSin mas 

ainteresebs umuSevarTa raodenobis Semcireba, im pirTa Semcireba, romelTa 

Semosavali saarsebo minimumze naklebia.  

 pirobiT efeqturia socialuri politika maSin, Tu zemoT aRniSnuli 

formulebiT miRebuli sidideebi zRvarTan axlosaa. 

  idealur SemTxvevaSi socialuri politikis ekonomikuri da socialuri 

efeqtianoba emTxveva. magram praqtikaSi yovelTvis ase ar xdeba. magaliTad, 
saxelmwifo biujetis deficitis SemTxvevaSi gatarebuli socialuri RonisZiebebi 

ekonomikurad araefeqturia, e. i. am SemTxvevaSi socialuri da ekonomikuri 

efeqtianoba winaaRmdegobaSia erTmaneTTan. maT Soris kompromisis Ziebam 

Tanamedrove sazogadoebrivi azri miiyvana e.w. `Ria sazogadoebis~ paradigmis 
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formirebasTan: ekonomikurad ganviTarebuli demokratiuli sazogadoebis 

ganmtkiceba socialuri samarTlianobisa da pirovnebis maqsiamluri Tavisuflebis 

safuZvelze. am TeoriiT sazogadoeba pasuxismgebelia araefeqturi socialuri 

politikis gatarebaze. 

  socialuri politikis zogierTi mimarTuleba ekonomikurd araa efeqturi. 

magaliTad invalidebis socialuri dacva. magram amave dros es RonisZieba 

miuTiTebs sazogadoebis sijansaReze, socialur momwifebaze. zogierTi RonisZieba, 

magaliTad, im ojaxis daxmareba, romelTac mcirewlovani bavSvebi hyavT, 

ekonomikurad momgebiania, ramdenadac maTze gaweuli xarjebis amoReba garkveuli 

periodis Semdeg xdeba. 

 socialur da ekonomikuri politikis Sexameba, e.w. neto socialuri xarjebis1 

Semcireba SesaZlebelia sxvadasxva gziT. 

gza 1. saxelmwifo kanonmdeblobiT sazogadoebisaTvis, SinameurneobisaTvis 

minimaluri socialuri garantiebis dadgena. magaliTad, mravalSviliani ojaxebis 

daxmareba, socialuri pensiebi dadgena invalidebisaTvis, marCenaldakarguli 

ojaxebisaTvis, daxmareba socialurad daucveli, Raribi ojaxebisaTvis, 

umuSevarTaTvis, ekologiuri katastrofiT dazaralebulTaTvis da a. S. am 

daxmarebaTa sidide damokidebulia qveyanaSi arsebul ekonomikur situaciaze.  

gza 2. saxelmwifo kanonmdeblobis safuZvelze socialuri politikis 

dafinansebis alternatiuli wyaros Seqmna. magaliTad, sadazRvevo (samedicino, 

sapensio da sxva)saxelmwifo Tu kerZo fondebis Seqmna. 

gza 3. SinameurneobaTa ekonomikuri damoukideblobis stimulireba. 

magaliTad, samuSao adgilebis Seqmna saxelmwifo Tu kerZo seqtorSi saxelmwifo 

xelSewyobiT, gadasaxadebis Semcireba da a. S. 

gza 4. saxelmwifos socialuri pasuxismgeblobis dadgena Sinameurneobebze maTi 

tipebisa da sulTa raodenobis mixedviT. magaliTad, Sinameurneobebze, romlebic 

Sedgeba mxolod pensionerebisagan, martoxela dedebisagan da a. S. 

 

1.7.socialuri politikis institucionaluri struqtura 

socialuri politikis RonisZiebaTa ganxorcieleba xdeba sxvadasxva socialuri 

institutebis mier. isini pirobiTad iyofian profilur da araprofilur 

institutebad.  

    profiluri institutebisTvis socialuri politikis gatareba ZiriTadi 

amocanaa. isini Sedian saxelmwifo xelisuflebis daqvemdebarebaSi e.w. socialuri 

                                                           
1neto socialur xarjebs miekuTvneba saxelmwifo biujetidan gacemuli is saxsrebi, 
romelic ar kompensirdeba sagadasaxado SemosavlebiT an SinameurneobaTa ekonomikuri 
saqmianobiT. 
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blokis, an socialuri uwyebebis saxiT da pasuxismgebelni arian saxelmwifo 

biujetidan socialuri mimarTulebiT saxsrebis xarjvaze. magaliTad, jandacvaze, 

kulturaze, sportze, ganaTlebaze, socialur daxmarebaze da sxv. 

 profilur institutebs aqvT TavianTi qseli sxvadasxva regionebSi. 

  araprofiluri institutebs miekuTvneba finansuri uwyebebi, romelTa 

saSualebiTac xdeba socialuri politikis RonisZiebaTa dafinanseba, 

samarTlebrivi institutebi, romlebic qmnian kanonebs da akontoleben maT 

Sesrulebas, mewarmeni, sawarmoebi, romlebic uzrunvelyofen arsebuli 

kanonmdeblobis Sesrulebas. maTi urTierTSexamebuli saqmianobiT xdeba 

socialuri politikis RonisZiebaTa warmatebuli gatareba. 

 

1.8. socialuri politikis regionuli aspeqtebi. 

    qveynebSi calkeuli regionebis socialur-politikuri sxvaoba moiTxovs 

socialuri politikis ganxorcielebisas regionul TaviseburebaTa 

gaTvaliswinebas. kerZod, SesaZlebelia gamoiyos krizisuli (depresiuli) 

regioni.2 regionebis dayofa, tipologia socialur-ekonomikuri gansxvavebebis 

mixedviT regionuli ekonomikis klasikuri problemaa. socialuri politikis 

ganxorcielebisas regionuli Taviseburebis gaTvaliswinebiT ki xdeba regionTa 

daaxloeba, regionTaSorisi disproporciis aRmofxvra (magaliTad, Zlieri centri 

da susti periferia, qalaqi da sofeli da a. S). regionTa tipologia ZiriTadad 

xdeba Semdegi maCveneblebiT: 1. demografiuli mdgomareoba; 2. Sromis sfero 

(dasaqmeba, umuSevroba), 3. mosaxleobis Semosavlebi; 4. socialuri 

infrastruqtura (magaliTad, sacxovrebeli saxlebi). socialuri politika 

SeiZleba diferencirebuli iyos sapensio sferoSi, jandacvaSi, an socialuri 

mxardaWeris sferoSi (magaliTad, rTuli klimaturi Tu bunebrivi pirobebis 

mqone regionSi SesaZlebelia ufro meti finansuri mxardaWera ganxorcieldes, 

vidre sxva regionebSi).  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 regioni, sadac mosaxleobis moxmareba qveyanaSi arsebul saSualo  moxmarebaze naklebia. 
magaliTad, Tu regionSi arsebuli moxmareba 20%-iT CamorCeba qveyanaSi arsebul saSualo 
moxmarebas, es regioni krizisul, depresiul regionad unda miviCnioT. 
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Tavi 2. socialuri politikis istoria 

   socialuri politika garkveuli formiT nebismier epoqaSi, nebismieri 

saxelmwifoSi moqmedebda. mas axorcielebda saxelmwifo organoebi, an eklesia, an 

kidev sxvadasxva sazogadoebrivi gaerTianebebi. igi tardeboda urTierTdaxmarebis, 

TavSesafrebis Seqmnis formiT. misi momxmareblebi, iyvnen Raribebi da 

gansakuTrebul situaciaSi (xanZari, epidemia, miwisZvra) moxvedriT dazaralebuli 

adamianebi. XVII-XIX ss. miiRes pirveli kanoni RaribTa Sesaxeb. 

   arsebobs mosazreba TiTqos socialuri politika, rogorc istoriuli 

fenomeni gamovlinda arc ise didi xnis win, rom is warmoiSva XX saukuneSi, 
meore naxevarSic ki. magram evropis istoria gviCvenebs, rom is xangrZlivi 

periodis manZilze formirdeboda, rogorc socialuri doqtrina, socialuri 

meTodologia, modeli, da bolos, sayovelTao keTildReobis saxelmwifos 

Teoria, romelic efuZneboda iseT fenomenebs, rogoricaa solidaroba, socialuri 

daculoba, individualuri da sazogadoebrivi pasuxismgebloba da a.S. ingliseli 

sociologebi h. meningi da i. Sai socialuri politikis istoriis mimoxilvas Cv. 

wT-mde I saukunis meore naxevridan iwyeben, kerZod, im periodidan, roca iwyeba 

romis imperiis rRveva. es iyo rTuli periodi: saomari konfliqtebi, 

damoukideblobisaTvis brZola. socialuri politika dakavSirebuli iyo 

janmrTelobis dacvasTan, sacxovrebliT uzrunvelyofasTan, ganaTlebasTan. 

sicocxlis saSualo xangrZlivoba am periodSi 25-35 weli iyo. 

  evropis qveynebis umravlesobaSi, maT Soris, gansakuTrebiT, britaneTSi 

siRaribe yvelze didi socialuri problema iyo. imperiis rRvevisas, evropaSi, 

gansakuTrebiT, qalaqad uamravi Raribi cxovrobda. marto konstantinepolSi 50 

aTasi aseTi piri iyo. es gamowveuli iyo epidemiebiT, umuSevrobiT, inflaciiT da 

a.S.  

  ingliseli mkvlevaris, m. moletis aRweriT im droSi qristianuli eklesiis 

ZiriTadi principi gaxda gulmowyaleba, rogorc adamianTa gadarCenis gasaRebi. 

siRaribis problemebi ixileboda sinodze. dgeboda im pirTa siebi, romlebic 

saWiroebdnen daxmarebas. upirveles yovlisa exmarebodnen sakvebiT. socialuri 

daxmareba dadginda rogorc saqmianobis erT-erTi mimarTuleba. monastrebi 

gadaiqcnen socialuri daxmarebis centrebad. daxmarebis msaWiroebelni daiyvnen 

kategoriebad: avadmyofebi, mogzaurebi, maTxovrebi. qvelmoqmedebisas  maTi 

socialuri statusi gaiTvaliswineboda. magaliTad, mdidrebs Raribebisagan 

gansxvavebulad emsaxurebodnen. personalic imis mixedviT nawildeboda romel 

kategoriisTvis unda gaewiaT momsaxureba. 

   meore aTaswleulis dasawyisSi, X saukunisaTvis, evropuli qveynebis 

socialuri ganviTarebis ideologia Seiqmna ori socialuri organizaciis, 

saxelmwifosa da eklesiis zemoqmedebis safuZvelze. es asea dResac. eklesiis 

roli da Zalaufleba TandaTanobiT izrdeboda. eklesiam aiRo ganaTlebis 

funqcia, upovarTa kvebis funqcia. monastrebi vf 1 
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\ Raribebs uwevdnen  daxmarebas im cxovrebiseuli standartebis mixedviT, 

romelic maSin arsebobda. Tumca RaribTa ricxvi mainc ganuwyvetliv izrdeboda, 

ekonomikuri zrda uTanasworobas ufro aRrmavebda. ingliseli mecnierebi 

aRniSnaven, rom socialuri politikis konceptualur gaazrebaze im periodSi 

gavlena moaxdina X saukuneSi stabiluri samefoebis Camoyalibebam, romlebmac, 

Tavis mxriv, aiRes pasuxismgebloba RaribTa kvebasa da mkurnalobaze, rasac adre 

monastrebi akeTebdnen. warmoebis ganviTarebis kvalobaze wesiT unda 

Semcirebuliyo maTi wili, magram 150 wlis ganmavlobaSi dasavleT evropaSi 

drodadro arsebuli SimSiloba am sistemis metismet datvirTvas iwvevda. XVII 

saukuneSi bevr qveyanaSi gamoCnda ekonomikuri zrdis niSnebi. samrewvelo 

revolucias, romelic britaneTSi dawyo XVII saukunis 60-ian wlebSi, 1799 

wlisaTvis mosaxlebis zrdis Zalze maRali tempic axlda. politikuri 

TvalsazrisiT es periodi omebisa da kolonizaciis periodi iyo. am daZabul 

periods ukmayofilebisa da socialuri daZabulobis fonic mosdevda. amis gamo 

saxelmwifo iZulebuli iyo meti yuradReba mieqcia socialuri problemebisadmi. 

Raribebze zrunva qristianuli gulmowyalebidan saxelmwifos saqmianobis sferod 

gadaiqca. 

   XVIIIs. bolos evropis kontinentis did nawilze erovnuli saxelmwifoebi 

formirda. sakuTar enaze ganaTlebis miRebam mcireSemosavlian mosaxleobas 

saSualeba misca egrZnoT is, rom saerTo kulturuli memkvidreobis nawili 

arian. omma da politikurma brZolam maT sakuTari eris momavlisadmi 

pasuxismgeblobis SegrZneba gauZliera. am TvalsazrisiT yvelaze didi roli 

safrangeTis revolucias ekuTvnis. mefisadmi erTguleba Seicvala erisadmi 

erTgulebiT. `nacionalizmis~ aRmavloba, romelic mTlianad emTxveoda 

samrewvelo revolucias, gaaqtiura erovnuli ekonomikis ganviTareba, saSualo 

klasis zrda da warmoSva moTxovna warmomadgenlobiTi xelisuflebisa. 

socialuri politikis ganviTarebaze didi gavlena iqonia ganmanaTlebelTa 

ideebmac. burJuaziuli revoluciis ideebi safuZvlad daedo Tanamedrove 

samoqalaqo Tavisuflebas.. im dros volteris, rusosa da Tomas painis 

nawarmoebebi kargad iyo cnobili. 

  XIX saukunis dasawyisSi Camoyalbda industriuli sazogadoeba. evropaSi 

Seiqmna winapirobebi im politikis SeqmnisaTvis, romelic mimarTuli iqneboda 

socialuri problemebis mosagvareblad. 

  britaneTSi, sadac, jer kidev 1601 wels iqna miRebuli kanoni `RaribTa~ 

Sesaxeb, XIX saukunis dasawyisSi, misi realizacia sxvadasxvagvarad xdeboda 

sxvadasxva regionSi.  zogan misi realizacia metad araefeqturi iyo da RaribTa 

saxlebi TanamedroveTa mier saSinelebTa saxlebadac ki moinaTla. saWiro iyo 

axali kanoni, romelic ufro efeqturi iqneboda, kanoni daexmareboda maT, visac 

marTla uWirda da ara imaT, visac Sroma ezareboda. amasTan misi moqmedeba 

centralizebuli wesiT gakontroldeboda. 1834 wels axali `RaribTa kanoni ~ 

miiRes. misi realizaciisaTvis gamoyofili fuladi saxsrebi mniSvnelovnad 

maRali iyo. XIX saukunis meore naxevarSi germaniaSi arsebuli gardaqmnebisas 



19 
 

iqmneba kanoni socialuri  dazRvevis Sesaxeb. 1870 wels britaneTSi iReben 

kanons `sayovelTao dawyebiTi ganaTlebis SemoRebis~ Sesaxeb da a. S. 

  XX saukunis dasawyisSi cnobili amerikeli mecnieri i. Sumpeteri (avtori 

samtomiani naSromisa `ekonomikuri analizis istoria~), miuTiTebs, rom 

socialuri reformirebis procesi mSromelTa interesTa gaTvaliswinebiT 

gaaqtiurda. germaniSi 1872 wels Seiqmna socialuri politikis kavSiri. am 

kavSiris wevrebi iyvnen cnobili sociologebi v. zombarti da m. veberic. kavSiri 

ikvlevda socialur problemebs. maTi Sromebi 188 tomadaa gamoqveynebuli. XX  

saukunis dasawyisSi iqmneba Sromis saerTaSoriso organizaciac. misi konvenciebi 

da rekomendaciebi exeboda iseT sakiTxebs, rogoricaa dasaqmeba, Sromis 

anazRaureba, SromiTi konfliqtebi, Sromis pirobebi da a.S. 

   socialuri politikis filosofia. socialuri politikis konceftualuri 

safuZvlebi didi xnis manZilze yalibdeboda. cnobili mecnierebi Tavis naSromebs 

uZRvnidnen saxelmwifos socialuri mowyobis problemebs. sxvadasxva droSi 

cnobili traqtatebisa da Teoriebis avtorebi samarTlianobis principis 

safuZvelze sazogadoebirivi mowyobas ganixilavdnen SromasTan, sakuTrebasa da 

adamianTan, rogorc pirovnebasTan mimarTebaSi. 

  jer kidev antikur xanaSi damuSavda samarTlianobasa da 

Tanasworuflebianobaze damyarebuli sazogadoebrivi mowyobis proeqtebi. platoni 

(Cv.wT-mde 427-348ww) Tavis naSromSi `saxelmwofo~ aRwers idealuri 

saxelmwifos mowyobis models. mis saxelmwifoSi Sroma aucilebelia 

saxelmwifos keTildReobisaTvis, sakuTreba unda iyos sazogado, radgan kerZo 

sakuTreba badebs konfliqtebsa da winaaRmdegobebs. 

  platonis mowafes, aristoteles (Cv.wT-mde 384-322 ww.) cota gansxvavebuli 

midgoma aqvs samarTlian sazogadoebasa da socialur keTildReobaze. 

fundamentur naSromSi `politika~ ganixilavs saxelmwifos mowyobis sakiTxis 

ganxilvisas, is exeba sazogadoebis socialuri problemebis gadawyvetis gzebsac. 

kerZod, aristotele ar Tvlida saWirod misi Tanadrouli sazogadoebis 

klasobrivi struqtura Secvliliyo. qveynis mosaxleobas hyofda fenebad: 

Tavisufali, xelosani da mona. Tavisufal adamianebSi is gulisxmobs mxolod 

mamakacebs. `gansxvavdeba mamakacisa da qalis goniereba da simamace. vfiqrobT, rom 

Tu mamakci iqneboda iseTi mamaci, rogoric mamaci qali, is mxdali iqneboda. 

xolo qali gamoCndeboda ybedad, Tu is iqneboda iseTi moridebuli, rogorc 

mamakaci. saojaxo meurneobaSic maT gansxvavebuli valdebulebebi aqvT. `mamakacis 

saqmea qonebis mopoveba, qalisa - misi dacva da Senaxva~. damokidebuleba mamakacsa 

da qals Soris miCneulia, rogorc urTierToba mmarTvelsa da daqvemdebarebuls 

Soris. rac Seexeba monas, is saerTod ar aris miCneuli adamianad, is mxolod 

Sromis iaraRia. monebi socialur jgufad ar iTvleba. aristoteles azriT, 

saxelmwifo, upirveles yovlisa, unda zrunavdes adamianebze. saxelmwifo 

Tavisufal moqalaqeTa erTobaa. saxelmwifo iqmneba ara imisTvis rom adamianebma 

icxovron, aramed imisTvis, rom bednierad icxovron. saukeTeso saxelmwifo 
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mowyobis magaliTad SeiZleba miviCnioT mxolod iseTi qveyana, sadac saSualo 

klasis warmomadgenlebi didi raodenobiT arian.  

   aristotele miuTiTebs saxelmwifos demografiuli politikis 

aucileblobazec. `moqalaqeTa didi raodenoba iZleva imis saSualebas, rom 

saxelmwifos marTvaSi monawileobdes mosaxleobis umravlesoba~. `Zveli 

saxelmwifoebi bunebrivad iyvnen an oligarqebi, an monarqiebi, mosaxleobis 

simciris gamo, ar hyavdaT saSualo klasi didi raodenobiT da radgan xalxi 

mcirericxovani iyo, amitom amjobinebdnen darCeniliyvnen qveSevrdomebad~. 

`mosaxleobis mcirericxovnobis gamo aucilebelia, rom didi Tanamdebobebi 

daemsgavsos bzriala WaRs~. `srulyofil demokratiebSi mosaxleoba 

mravalricxovania~. `saxelmwifos damoukideblobisaTvis saWiroa mosaxleobis is, 

raodenoba, rac sakmarisia damoukideblobisa da urTierTobis 

TvalsaCinoebisaTvis. amave dros aristotele miuTiTebda saxelmwifoSi im 

mimarTulebaTa arsebobis aucileblobaze, romelic izrunebs swavla ganaTlebaze, 

qalTa qcevaze, janmrTelobaze da a.S. sxeulze zrunvas win unda uZRodes sulze 

zrunva. –aRniSnavda aristotele.  amasTan, saWiroa qalaqs hqondes sufTa 

wylmomarageba. `Zalian axalgazrdebis kavSiri cudia bavSvebis dabadebisaTvis. .... 

im qalaqebSi, sadac axalgazrdebis dakavSireba xdeba adreul asakSi, iq xalxi 

ufro sustia da taniT patara. .... bavSvis sxeuli unda ganviTardes varjiSiT, 

rac saWiroa Tavisufali adamianis moRvaweobisaTvis. aseTi aRzrda erTnairad 

saWiroa rogorc mamakacebSi, ise qalebSi. ...orsuli qalebi unda zrunavdnen 

sakuTar sxeulze, arc usaqmurad unda iyvnen, arc mcire sakvebs unda iRebdnen. 

...maTi sulieri cxovreba mSvidad unda mimdinareobdes.~ 

  misi azriT, ganaTleba yvelasTvis erTgvari  da aucilebeli unda iyos. amaze 

zrunva ara kerZo pirTa, aramed sazogadoebis saqmea. aristoteles mixedviT 

socialuri politika mimarTuli unda iyos saSualo klasis Seqmnisa da 

ganviTarebisken, rac gulisxmobda adekvaturi Semosavlebisa da gadanawilebis 

politikas. 

  saSualo saukuneebi. nikolo makiaveli. italieli sazogado moRvawis nikolo 

makiavelis cnobili traqtati `mTavari,~ romelic 1532 wels gamoica exeboda 

Zlieri saxelmwifos Seqmnis sakiTxs. makiaveli axalgazrdobis aRzrdis funqcias 

eklesiisagan gansxvavebiT, saxelmwifos akisrebs. misi politikuri ideali 

(Zlieri saxelmwifo) romis imperia iyo. iTvaliswinebda ra im periodSi italiaSi 

Seqmnil rTul viTarebas, makiaveli mTavars mouwodebda, rom politikaSi ar unda 

iyo arc romantikosi da arc utopisti, unda iyo realisti da Seasrulo Seni 

mTavari misia, Seqmna erTiani, Zlieri erovnuli saxelmwifo. 

aRorZinebis xana. utopistebi. ocneba sazogadoebis srulyofil mowyobaze bevri 

mwerlisa da moazrovnis SemoqmedebaSi aisaxa aRorZinebisa da Semdgom epoqaSi. 

magaliTad, dantes `RvTaebrivi komedia~, rables `gargantua da pantagrueli~, 

Seqspiris `zafxulis Ramis sizmari~, servantesis `don kixotis~, `guliversia 

mogzauroba~ im qveynis Ziebas asaxavs, sadac bedniereba da keTildReoba sufevs.      

utopiuri azrebis ganviTareba Sua saukuneebSi ganpirobebuli iyo im droindeli 
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politikuri, socialur-istoriuli situaciiT, Raribi mosaxleobis mRelvarebiT. 

XV-XVI ss. formirdeba axali humanisturi msoflmxedveloba. momavali 

ganmanaTleblebis winaparT, humanistebs – swamdaT kacobriobis progresis.  

   am epoqaSi socialuri problemebis gamZafreba aisaxa cnobili ingliseli 

humanistis, saxelmwifo moRvawis, mwerlis, Tomas moris (1478-1535) naSromSi 

`utopia~(metad sasargeblo oqros wigni saxelmwifos saukeTesod mowyobaze axal 

kunZul utopiaze). wignis meore nawilSi mwerali warmoadgens saxelmwifos 

models, sadac ar arsebobs kerZo sakuTreba. gansaxelmwifoebrulia warmoeba da 

momsaxureba. Sroma yvela moqalaqis valdebulebaa. ganawileba xdeba 

moTxovnilebis mixedviT, samuSao dRe 6 saaTia. utopiis moqalaqeni 

gaTavisuflebulni arian mZime samuSaoebisagan. jandacva ufasoa. moris aRweriT 

savaadmyofoebi TeTri feris Senobebia, sadac metad mzrunveli eqimebi da 

personalia. nebismieri daavadebis sipmptomis SemTxvevaSi utopiis moqalaqes 

usasyidlod emsaxurebian. 

   utopiis moqalaqeTa ganaTlebisaTvis gamoyofilia garkveuli saaTebi. swavla 

xorcieldeba leqciis formiT. aq mTeli mosaxleoba dasaqmebulia. umuSevroba ar 

arsebobs. samuSaoze uaris Tqma miCneulia muqTaxorobad. utopiis mcxovrebT 

siberis ar eSiniaT. maT iseTive uflebebi aqvT sacxovrebelsa da kvebaze, rogorc 

sxvebs. aq saxelmwifos keTildReoba TiToeuli moqalaqis keTildRebiTaa 

gansazRvruli. morisa da sxvaTa utopiurma Teoriebma moamzada momavali 

modelebi socialuri politikisa, kerZod, socialuri uzrunvelyofis 

paternalisturi sistemisa. morma mogvca suraTi, rogor SeiZleba vicxovroT, - 

aRniSnavdnen misi Tanamedroveni. 

tomazo kampanela. socialuri utopiis JanrSi aranaklebi wvlili aqvs Setanili 

italiel filosofossa da mwerals jovani dominiko kampanelas (1568-1639), 

romelmac berobisas miiRo saxeli tomazo. 1602wels daweril mis naSromSi. 

`mzis qalaqi an idealuri respublika~, warmoadgens socialuri gardaqmnebis 

sayovelTao programas. kampanelas ideiT, idealur sazogadoebaSi sakuTreba 

gauqmebulia. Sroma yvelasTvis savaldebuloa, samuSao dRe 4 saaTia, didi 

yuradReba eqceva mecnierebis ganviTarebas, ganaTlebas da SromiT aRzrdas. 

sazogadoeba TviTon iRebs pasuxismgeblobas aRzrdaze. aRzrda warmoebs 

dasawyisSi TamaSiT, Semdeg SromiT. kampanela, platoniviT, qalebs aTavisuflebs 

ymuri damokidebulebisagan. Tvlis, rom isini, mamakacebis msgavsad, SeiZleba 

dakavebulni iyvnen SromiT(garda mZime samuSaoebisa), mecnierebiT. 

Tomas hobsi. socialuri reformirebis ideis ganviTarebaSi didi roli Seasrula 

ingliselma filosofosma Tomas hobsma (1588-1679), romelic avtoria 

sazogadoebrivi Tanxmobis Teoriisa naSromSi, `leviaTani, anu materia, forma da 

samoqalaqo da saeklesio saxelmwifos Zalaufleba~. is werda, rom Tu 

saxelmwifos moqalaqeni sakuTari SromiT ver uzrunvelyofen sakuTar Tavs, 

saxelmwifom Sesabamisi kanonebis safuZvelze unda uzrunvelyos isini. 

samarTliani saxelmwifos mowyobisaTvis aucilebelia Tanabari gadasaxadebis 

daweseba. 
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  safrangeTis revoluciam udidesi politikuri da socialuri cvlilebebi 

gamoiwvia evropis cxovrebaSi. istorikosTa azriT, kacobriobis istoriaSi 

manamde arc erTi movlena ar yofila ase momzadebuli amdenad xangrZlivi 

filosofiuri refleqsiis jaWviT. individualisturi sayovelTao keTildReobis 

saxelmwifos Teoriis safuZveli iyo Jan Jak rusos Teoriuli dokumenti 

`sazogadoebrivi Tanxmoba~. 

   safrangeTis revoluciis memkvidreoba - adamianis uflebaTa deklaraciis 

(1789w)pirveli muxli iwyeba sityvebiT: `adamianebi ibadebian Tavisufalni. isini 

rCebian Tavisufalni da Tanasworni TavianT uflebebSi~. rusos naSromSic 

vkiTxulobT: adamiani ibadeba Tavisufali.   

  SeiZleba iTqvas, rom ukve XVIII saukuneSi sul ufro cxadad Cndeba momavali 

socialuri politikis, liberalurisa(anglo-saqsuri) da korporaciulis 

(kontinenturi) Seqmnis winapirobebi. 

  klasikuri liberalizmis erTerT damfuZneblad iTvleba ingliseli ekonomisti 

adam smiti(1723-1790). mis mTavar SromaSi `kvleva xalxis simdidris mizezebsa da 

bunebaze~ gadmocemulia liberaluri Teoriis ZiriTadi ideebi. igi aRniSnavda, 

rom saxelmwifos funqciaa mcireSemosavliani mosaxleobis daxmareba, Siga 

wesrigisa da sagareo safrTxeebisagan dacva.  nebismieri sazogadoebis amocanaa 

ori ekonomikuri amocanis gadawyveta: 1. adamianebs sakuTari aqtivobiT unda 

hqondes imdenad sakmarisi Semosavali, rom uzrunvelyos sakuTari Tavi; 2. misces 

Semosavali saxelmwifos, raTa man sazogadoebrivi saWiroebebi uzrunvelyos. 

smitis ideebis gamgrZeleblad iTvleba agreTve daviT rikardo (1772-1823), 

ingliseli filosofosi da ekonomisti jon stiuart milli (1806-1873). am 

ukanasknelma XIX saukunis Suaxanebis realiebidan gamomdinare sabazro ekonomikis 

liberaluri mowyobis daxasiaTeba ufro gaamdidra. mili akritikebda 

profkavSirebis saqmianobis amkrZalav kanonebs. Tvlida, rom Tavisufali 

konkurenciiis sistemas ar SeuZlia yvela ekonomikuri problemis mogvareba. is 

Tvlida, rom arsebobs sameurneo saqmianobis mTeli rigi sferoebi, romelic ver 

iZleva garantias kapitalis mesakuTrem sakmarisi mogeba miiRos. amitom 

saxelmwifom unda aiRos Tavze xarjebi infrastruqturis ganviTarebaze, 

mecnierebis ganviTarebaze da a. S. amasTan, is dauSveblad miiCnevda saxelmwifos 

Carevas mewarmis saqmianobaSi. agreTve miuTiTebda sazogadoebis ufro 

srulyofili mowyobis aucileblobaze: `kacobriobis saukeTeso mdgomareoba 

iqneboda maSin, roca aravin iqneboda Raribi, aravis eqneboda miswrafeba 

simdidrisaken da ar iqneboda SiSi sazogadoebis ukana rigebSi gadagdebisa imis 

gamo, rom viRacas Zalian surs win wavides.~ 

   amrigad, socialuri problemebis mogvarebis gzas uxsovari droidan eZebdnen 

filosofosni, sazogado moRvaweni Tu xelisufalni. socialuri problemebi 

grovdeboda, ar qreboda. industriulma sazogadoebam da mecnierul-teqnikurma 

progresma ki kidev ufro gaafarTova socialur problematikis sivrce.  
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2.2. mosaxleobis socialuri dacvis istoriuli aspeqtebi saqarTveloSi 

saqarTvelos istoriam calkeul pirTa qvelmoqmedebis uamravi magaliTi 

Semogvinaxa. magaliTad, cnobilia duxtia dedoflisa da bakuriosis 

saqvelmoqmedo saqmianoba IV-V ss-Si samxreT saqarTveloSi, samcxeSi. mefe bakurs 

`araCveulebrivad uyvarda glaxakni, Tavis Rirsebis damcirebad ar miaCnda, roca 

Tavis sasaxleSi maTTvis sxvadasxvanair saWmelebs amzadebinebda; Semdeg es 

saWmelebi kalaTebiT TviTve mihqonda RamRamobiT mis mierve glaxakTaTvis agebul 

TavSesafarSi da vinc iq iwvnen, maT Tavis xeliT aWmevda~3. misma meuRle duxtiam 

ki Tavisi Zvirfasi samkaulebis gayidviT miRebuli Tanxa glaxakT gaunawila. 

bakuriosis gardacvalebis Semdeg ki igi yovel sofelSi stumarTa TavSesafarsa 

da sasneulos agebda.  

gaqristianebis pirvelive wlebidan arsebobda e.w. saaRapoebi, sadac Raribebs 

saWmels aWmevdnen. 

rogorc iv. javaxiSvili aRniSnavs, qarTveli xalxis ZiriTadi zneobrivi 

Sexeduleba saxarebis moZRvrebaze iyo damyarebuli. pavle mociqulis miTiTebiT 

ki, maTxovrobiT cxovrebis ufleba mxolod uZlurT, sneulT, unarSezRudulT 

da wvrilSvilis patron Raribebs hqondaT. amasTan, maSindeli sazogadoebrivi 

azriT, adamianisaTvis im fulisa da qvelsaqmaris micema SeiZleboda, romelic 

adamians Tavisi ofliTa da SromiT hqonda SeZenili. `maSindeli mowinave 

sazogadoeba darwmunebuli iyo, rom mxolod sakuTaris muSaobiT SeZenili qoneba 

akeTilSobilebda adamians~4. 

daviT aRmaSeneblis istorikosis gadmocemiT, mefes RaribTaTvis specialuri 

qisa `kisaki mcire~ hqonda, romelsac sakuTari qonebidan aRebuli fuliT avsebda 

da `glaxTa da upovarT~ urigebda. mis mierve iyo mowyobili davrdomilTa da 

sneulTa TavSesafari, qsenoni, romelsac  momvlelebi e.w. `zedamdgomelni~ 

miuCina. is Turme xSirad naxulobda davrdomilT: `moinaxavda, moikiTxavda da 

eamboreboda TviTeulsa da ganamxnevebda~5. igi piradad akontrolebda maT 

sayofacxovrebo pirobebs. `TviTon naxulobda maT sawolebs, maT samoslebs, 

logins da sxva nivTebs. ~6 

erTi sityviT, didi istorikosis mier motanil faqtebidan naTlad Cans, rom 

daviT aRmaSeneblis mier agebuli qsenoni kargad organizebuli da adamianuri 

siTboTi gamTbari dawesebuleba iyo. 

udides qvelmoqmed adamianebad Semogvinaxa saqarTvelos istoriam mefe 

giorgi III-is, misi dis, rusudanis, mefe Tamaris, qeTevan wamebulis, mefe erekle 

meorisa da sxvaTa saxelebi. magaliTad, cnobilia, rom Tamar mefe misdevda 

xelsaqmes, qsovda, qargavda da Tavisi naSromis gayidviT miRebul fuls mTlianad 

axmarda qvelmoqmedebas. metad sagulisxmoa am TvalsazrisiT Tamar mefis 

                                                           
3 zaqaria qarTveli. cxovreba petre iberisa. Tbilisi, Tsu, 1988, gv.87 
4 javaxiSvili iv. zneobrivi moZRvrebis istoria. gaz. `iveria~, 1906 weli 
5 javaxiSvili iv. qarTveli eris  istoria. t. II. Tbilisi, 1965, gv.218 
6iqve:219 
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daxasiaTeba misi Tanamedrove SesaniSnavi poetis ioane SavTelis mier: `mama 

obolTa, msajuli qvrivTa, SiSvelT samosad moniWebuli, moxucebulTa, SromiT 

rebulTa simtkicis kverTxad misayrdnobeli~7. 

grigol xuces-monazvnis daxasiaTebiT, qeTevan wamebuli `iqmoda viTarca 

Svenoda yovelsa keTilsa saqmesa, eklesiaTa Senebasa, obolTa Sewynarebasa da 

qvrivTa nugeSiscemasa da glaxakTa da davrdomilTa xelispyrobasa~.8 

saqvelmoqmedo saqmianoba calkeul adamianTa `sulieri saqme~ iyo. maTi 

damokidebuleba SromisuunaroTa, `glaxakTa~ da upovarTa mimarT zneobrivi 

simaRlis erT-erT ZiriTad sazomad iTvleboda. sazogadoebis Segneba ki am 

simaRlemde erTbaSad ar misula. es xdeboda TandaTanobiT, xangrZlivi periodis 

manZilze. droTa ganmavlobaSi ikveTeboda pozicia, romelic mianiSnebda imas, rom 

nebismieri adamianis socialuri ubedureba sazogadoebis ubedurebad unda 

yofiliyo miCneuli, razec koleqtiuri pasuxismgebloba unda aRebuliyo.  

droTa ganmavlobaSi Caisaxa saxelmwifos mxridan  daxmarebis esa Tu is 

formac. sayovelTaod cnobilia, rom Zvel saberZneTSi, aTenSi, yoveldRiurad 

exmarebodnen uZlurebsa da moxucebs puriT; Zvel romSi arsebobda moxucTa 

saxlebis Taviseburi forma9.  

saxelmwifos mxridan usasoo, ukidures mdgomareobaSi myofi mosaxleobis 

dacvis RonisZiebebi gafarTovda Sua saukuneebSi, rac xSirad sakanonmdeblo 

aqtebiTac gamoixateboda. magaliTad, inglisSi 1601 wels miiRes kanoni `RaribTa 

Sesaxeb~; evropis wabaZviT, 1712 wels petre pirvelma gamosca brZaneba yvela 

guberniaSi davrdomilTa TavSesafrebis mowyobis Taobaze10. safrangeTSi kolberis 

dros arsebobda idea mefis mezRvaurebisaTvis pensiis micemis Sesaxeb11. magram 

socialuri dacvis saxelmwifo sistemis Camoyalibeba ZiriTadad, XIX saukuneSi 

daiwyo germaniaSi, saidanac gavrcelda igi evropis sxva qveynebsa da aSS-Si.     

saxelmwifo doneze socialur dacvaSi koleqtiuri pasuxismgeblobis 

sistemis arseboba saqarTveloSi jer kidev IX saukuneSi SeimCneva. cnobilia, rom 

mefe bagrat kurapalatma daawesa `glaxakTa nawili~, saxelmwifo saqvelmoqmedo 

Tanxa, riTac RaribTa da SromisuunaroTa daxmareba xdeboda. socialuri 

daxmarebis es organizacia, rogorc miuTiTebs Tamar mefis mematianeze 

dayrdnobiT iv. javaxiSvili, XIII saukunemde arsebobda. kerZod, basili 

ezosmoZRvari aRniSnavs, rom saxelmwifo daxmarebis organizacia Zalze mkacrad 

kontroldeboda. am saqmes profesionali moxeleni `zedamdgomelni~ asrulebdnen.  

sagulisxmoa is faqtic, rom socialurad daucveli moqalaqeebis 

daxmarebaze ixarjeboda saxelmwifo Semosavlebis da dapyrobili qveynebidan 

Semosavlis 10%. `yovlisa samefosa missa Semosavalni, rac iyo SinaT da gareT 

                                                           
7Cveni saunje. II, Tbilisi 1960, gv.485. 
8literaturuli Ziebani. V, 1949, gv.243.  
9ГординВ. Э.  Чем старость обеспечим. М. Мысль.188.с.11 
10Королёва Г.  Социальная  защита: Вчера, сегодния, завтра. ж. Человек и труд, №6, 2001. с.22 
11 Kessler D. Histoire et avenir du sisteme de retraite. `Le France dans deux generation. Paris, 1992. 
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yovlisa naaTali glaxakTa miecemoda daukleblad erTisa qrTilisa 

marculamdeca.~12 

maSasadame, am droisaTvis saqarTveloSi qvelmoqmedebis humanuri idea, 

sazogadoebasa da individs Soris solidarobis principze agebuli urTierToba 

saxelmwifoebriv donezea ayvanili da miuTiTebs sazogadoebis maRal Segnebaze da 

amave sazogadoebis socialurad daucveli pirebisadmi humanur damokidebulebaze. 

saqarTvelos `oqros xanis~Semdgom periodSic, saxelmwifos daqucmacebis 

miuxedavad, es urTierToba ar Secvlila, rac gamoixateboda calkeul 

RonisZiebebSi ama Tu im samTavros Tu Temis doneze. magaliTad, metad saintereso 

cnobebs gvawvdis XIV-XV saukunis svaneTis werilobiTi Zeglebi. kerZod, `hadiSis 

xevis sabuTebi~ gvamcnobs Temis wevrTa mier pirobis dadebas gaWirvebisas 

urTierTdaxmarebis Sesaxeb. dokumenti `dawerili hadiSelTa erTpirobisa~, 

miuTiTebs imaze, rom Temis mier akrefili gadasaxadebiT miRebuli Semosavlis 

ori mesamedi mis saerTo xarjebs unda moxmareboda, xolo mesamedi nawili 

gankuTvnili iyo pirTaTvis, romlebic ganicdidnen materialur gaWirvebas, es 

iqneboda qvrivi, oboli, an, piri, romelmac raime zarali ganicada stiqiuri 

ubedurebiT13. erTi sityviT, es sabuTi erTgvari sakanonmdeblo Zeglia, riTac 

werilobiTaa ganmtkicebuli Temis saerTo pasuxismgebloba misi wevrebis 

socialuri ubedurebis SemTxvevaSi.  

unda aRiniSnos, rom msgavsi damokidebulebis arsebobas CveulebiTi 

samarTlis Zeglebis gacnobisasac SevxvdiT. gansakuTrebiT gamovyofT TuSTa 

Cveulebas. maT saerTo sargeblobis miwebSi hqondaT e.w. `saxale~ miwa, rasac 

erToblivad amuSavebdnen da mxolod qvriv-oblebisaTvis iyo gankuTvnili. am 

miwaze moyvanili mosavali mxolod maT xmardeboda14. aseTi Cveulebis arseboba, 

albaT, marto saxarebis moZRvrebaze arsebuli zneobrivi ideologiidan ar 

modioda. savaraudoa, rom misi fesvebi winaqristianul xanaSia, rac calke 

kvlevis sagania. 

saintereso daskvnis safuZvels iZleva XIVsaukunis samarTlis Zegli `aRbuRa 

aTabag amirspasalaris samarTali~, romlis 72-e muxliT, Sromis unaris dakargvis 

SemTxvevaSi moxuci garkveulad daculi iyo sazogadoebis mier. kerZod, batonTan 

xangrZlivi da mZime samsaxuris Semdeg Tu glexi dasaxiCrdeboda, an moxucdeboda, 

batoni mas Tavidan icilebda. kanoni Sromisunarmoklebul glexs uflebas 

aZlevda, mieRo is piradi qoneba, rac batonTan misvlisas miitana da, agreTve, 

batonTan SromiT SeZenili qonebis mesamedi nawili: `Tu kaci kacisa ymobasa da 

erTgulad da gavleniT samsaxursa Sina Wir-naxulobiT, da anu dakodiT, uxmar 

gasruli daberebuliyos, saqmeman rameman gaiyvanos, riTaca Sesruliyos, igive 

gayves da misis Wirnaxulisa da mogebis mesamedi, amad rome sabralo iqmnebis da 

Zalisagan daclilia.~15 

                                                           
12qarTlis cxovreba. t.2. Tbilisi, 1959, gv.458  
13svaneTis werilobiTi Zeglebi. t.I Tbilisi, 1986. gv.306. 
14qarTuli CveulebiT samarTali. krebuli 2. Tbilisi, 1990, gv.119. 
15doliZe i. Zveli qarTuli samarTali. 1953, gv.321 
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siberis gamo gadasaxadisagan Tavisufldeboda qalaqSi mcxovrebi 

moxuci16.Svilis daqorwinebis SemTxvevaSi mama Tavisufldeboda gadasaxadisagan.; 

axalmosaxle ojaxSi Tu Svilebi ixdidnen gadasaxads, moxuci Tavisufali iyo 

gadasaxadisagan.17 erTi sityviT, moxucs, batonymobis drosac ki sazogadoeba 

siberis gamo socialurad icavda. ra Tqma unda, mas ar hqonda pensia dRevandeli 

formiT, magram es iyo pensiis, SeiZleba iTqvas, Canasaxovani forma. 

marCenaldakargulTaTvis gansakuTrebuli damokidebulebaa asaxuli erekle 

meoris mier 1783 wels daweril dokumentSi: `nusxa zemo qarTlis saqveyno 

xarjisa, micemuli erekle meoris mier Teimuraz javaxiSvilisadmi~. igi 

gadasaxadisgan aTavisuflebda qvrivs, obols, ayrils da amowyvetils~18. 

maSasadame, marCenaldakargulni saqveyno gadasaxadisagan gaTavisuflebulni iyvnen. 

XVIII saukunis bolosa da XIX saukuneSi adamianTa urTierTdaxamarebis 

sistemam amqrebTan da amxanagobebTan gadainacvla. magaliTad, p. guguSvili wers, 

rom giorgi XII ganaCeniT, amqars Tavisi salarodan daxmareba unda gaewia Tavisi 

gaRaribebuli wevrebisaTvis19. msgavsi Sinaarsis cnobas iZleva Tbilisel 

iuvelirTa amqris wesdebac20. 

sayuradReboa XIX saukuneSi kavkasiaSi mogzaur safrangeTis konsulis J. 

gambas mtkiceba saqarTvelos mosaxleobaSi arsebul solidarobis did 

tradiciebze. `imaze bevrad adre, vidre civilizebuli evropa setyvisa da xanZris 

sawinaaRmdego urTierTdamxmare sadazRvevo kompaniis proeqtis Sedgenas 

ganizraxavda, saqarTveloSi mosaxleobam erTmaneTisadmi keTili damokidebuleba, 

moulodneli ubedurebis Jams urTierTSemweobis srul garantiad aqcia~21. 

metad saintereso informacias iZleva Cvens mier motanili werilobiTi 

Zeglebi imazec, rogor icvleboda droTa ganmavlobaSi socialurad daucveli 

fenebis dafinansebis wyaroebi da moculoba. Tu IX-XIII saukuneebSi Semosavlis 

meaTedi gaicemoda am mizniT, XIV-XV saukunis werilobiT ZeglebiT, is 

Semosavlis mesamedi nawilia, xolo ufro gvian XVIII saukuneSi, is Semosavlis 

mexuTedi iyo, es ukanaskneli dasturdeba erekle meoris Zis vaxtangis mier 

mamamisis qvelmoqmedebis Sesaxeb mowodebuli cnobidanac. igi aRniSnavs, rom 

erekles gaWirvebulTa dasaxmareblad gadadebuli hqonda Tavisi piradi 

Semosavlis mexuTedi: `aqvnda ... SemosavalTagan TvisTa xuTis Tavi gardadebul 

sulierTa saqmeTaTvis, amasTan erTad Zvirad vinme daSTebodis sikvdiliT Tu sxva 

rigad SeZlebiT da Sesaferad uSemweo da unugeSiscemo~22. unda iTqvas, rom XIX 

saukuneSic Semosavlis igive wilze SeiZleba iyos varaudi. dimitri yifiani, 

                                                           
16vaxtang VI. dasturlamali. mefe vaxtang VI. tf., 1886. gv.85 

17iqve.: gv.11-20  
18masalebi saqarTvelos ekonomikuri istoriisaTvis. naw. III, Tbilisi, 1955.gv.70 

19guguSvili p. saqarTvelosa da amierkavkasiis ekonomikuri ganviTareba XIX-XXss. t.5. Tbilisi, 1962, 
gv.163 
20iqve: gv. 193-195 
21gamba J. `mogzauroba amierkavkasiaSi.~Tbilisi, ganaTleba, 1987, gv.191 
22 istoriebis aRwera. vaxtang batoniSvilisa. tf. stamba barTlome kalaZisa. 1914. gv.32 
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roca mimarTavda Tavadazanaurobas bankis Seqmnis Taobaze, werda: `me mxolod imas 

girCevT, gTxovT da gevedrebiT, rom erTi mexuTedi mainc gadasdvaT, sakuTrad 

TqvenTvisve, saxvaliod da Tqvenis Svilebis, SviliSvilebisa da uSoresis 

STamomavlobisaTvis~23. 

Semosavlis mexuTedi aqvs upovarTaTvis gadadebuli didi qarTveli mwerlis, 

poetis, sazogado moRvawis, i. WavWavaZis metad cnobili moTxrobis,  mTavar 

gmirs oTaraanT qvrivs (e.w. `mexuTe qisa~). 

es cnobebi daaxloebiT warmodgenas gvaZlevs imaze, Tu rogor icvleboda 

mosaxleobis saarsebo minimumi, maTi Semosavlebi da gadaxdisunarianoba. amasTan, 

aRsaniSnavia isic, rom Tu socialuri dacvis RonisZiebaTa dafinansebis wyaro IX-

XIII saukuneebSi ZiriTadad saxelmwifos Semosavlebi iyo, Temis doneze saerTo 

gadasaxadebs Soris sainteresoa iseTi gadasaxadi, rogoricaa Temidan sxvagan 

gadasaxlebisTvis gaRebuli gadasaxadi. rogorc CveulebiTi samarTlis mkvlevari, 

i. zoiZe aRniSnavs, xevSi `Temi iRebda yvela zomas Tavisi wevrebis 

dasamagreblad, raTa gadasaxlebis cudma magaliTma ar Searyios yofis 

safuZvlebi. gadasaxlebulni ki faris naxevars utovebdnen TavianTve soflis 

RaribTa da upovarT~24. 

sabolood SeiZleba davaskvnaT, rom saqarTveloSi socialuri dacvis 

sistema saukuneebis manZilze yalibdeboda. igi ZiriTadad agebuli iyo 

koleqtiuri pasuxismgeblobis principebze. socialuri ubedureba ar gadadioda 

mxolod ojaxis wevrTa mxrebze. mas Tavze idebda saxelmwifo, samTavro Tu Temi. 

solidarobis principze agebulma urTierTobebma qarTvel xalxs saSualeba misca, 

Tavi daecva saukuneebis ganmavlobaSi uamravi ubedurebisagan. verc imas avuvliT 

gverds, rom 1990-iani wlebis damangreveli krizisis wlebSi saxelmwifo 

socuzrunvelyofis mwiri xarjebis gamo daucveli fenebis uzrunvelyofa 

solidarobis Zlieri tradiciebis mqone naTesavTa, megobarTa da axlobelTa 

kiserze gadavida. niSandoblivi iyo is, rom saqarTveloSi siRaribis 

maxasiaTebelTa Soris erT-erTad naTesavTa nakleboba iyo miCneuli25.  

 

2.3. socialuri politikis ZiriTadi koncefciebi da maTi ganviTareba XX 

saukuneSi. 

socialuri politikis Teoriebis ganviTarebaSi mniSvnelovani roli iTamaSa m. 

veberis, e. diurkheimis, g. zimelis  klasikurma ideebma socialuri institutebis 

arsisa da socialuri wesrigis Sesaxeb. XX saukunis meore naxevarSi ganixileba 

sakiTxi socialuri samarTlianobis, socialuri riskebis, socialuri 

saxelmwifos Sesaxeb. 

                                                           
23 d. yifiani. ra xalxia qarTvelebi. sazogadoebisa da qveynis momavlisaTvis. Tbilisi, `lomisi~, 1995, 
gv.66. 
24 qarTuli CveulebiT samarTali. krebuli 2. Tbilisi, 1990.gv.25. 

25 humanuri ganviTarebis moxseneba. saqarTvelo. 1995. humanuri ganviTarebis angariSi. saqarTvelo, 1996. 
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socialuri saxelmwifos arsis axsnis pirveli mcdelobani gvxvdeba: 

 T. marSalis naSromebSi: aucilebelia minimaluri saxelmwifo mxardaWera, 

raTa garantirebuli iyos individis jerovani monawileoba liberalur 

demokratiul sazogadoebaSi.  

 თ. პერსონი: ganviTarebul industriul sazogadoebaSi socialuri 

politikis RonisZiebebiT saxelmwifos Careva aucilebelia konfliqtebis 

gadasaWrelad; 

 marqsisituli xedviT, sayovelTao keTildReobis saxelmwifos 

ideologiuri roli akisria kapitalisturi socialuri urTierTobaTa 

legitimaciisaTvis. adamianebi mxars uWeren saxelmwifos, radgan 

darwmunebulni arian keTildReobaSi, romelTac mas es saxelmwifo miscemT. 

 am mosazrebaTa asaxsnelad saWiroa cnebaTa ganmarteba: samarTlebrivi 

saxelmwifo, samoqalaqo sazogadoeba, socialuri saxelmwifo, sayovelTao 

keTildReobis saxelmwifo. 

samarTlebrivi saxelmwifo. saxelmwifo ekonomikurad gabatonebuli klasis 

politikuri organizaciaa, romlis mizania arsebuli wyobilebis dacva da sxva 

klasebis winaaRmdegobis daTrgunva. "სახელმწიფო არის ორგანიზაცია, 

რომელსაც გააჩნია გარკვეულ ტერიტორიაზე ძალის კანონიერი გამოყენების 

ლეგიტიმური უფლება." – aRniSnavda maqs veberi. samarTlebrivi saxelmwifos 

arsebobosaTvis sakmarisi araa ganviTarebuli samarTlebrivi sistemis arseboba da 

kanonebis mkacri dacva. samarTlebrivi demokratiuli saxelmwifos formireba 

xdeba mxolod maSin, roca kanonebi gamoxataven iseT faseulobebs, rogoricaa 

samarTlianoba, Tavisufleba, pirovnebis Rirseba da realurad axorcieleben mas 

cxovrebaSi. SeiZleba iTqvas, rom samarTlebrivi saxelmwifo SeiZleba vuwodoT 

iseT politikur organizacias, romelic dafuZnebulia uzenaes humanur da 

samrTlian kanonebze, moqmedebs mkacrad sakanonmdeblo CarCoebSi uzrunvelyofs 

TavianTi moqalaqeebis uflebebsa da Tavisuflebas. samarTlebriv saxelmwifoSi 

qveynis yvela saxelisuflo struqtura, maT Soris, umaRlesic, eqvemdebareba 

kanons. aseT saxelmwifoSi urTierobebi agebulia samarTlebrivi normebis 

mixedviT. samarTlebrivi saxelmwifos koncefciis ganviTarebaSi mniSvnelovani 

roli ekuTvnis, loks, volters, monteskiesa da kants. maTi mosazrebebi 

samarTlebriv saxelmwifoze efuZneboda: 

 swavlebas pirovnebis bunebriv uflebebze; 

 swavlebas saxelmwifoze, rogorc `sazogadoebrivi Tanxmobaze~; 

 Zalauflebis dayofis principze; 

  warmodgenaze, romlis Tanaxmad, saxelmwifo ki ar Slis, aramed icavs 

moqalaqeTa TviTorganizaciis sxvadasxva formebs. 

    pirovnebis bunebrivi ufleba aris adamianis ufleba sicocxlze, 

Tavisuflebaze, sakuTrebaze. am uflebebs saxelmwifo ki ar Cuqnis adamianebs, 
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aramed es uflebebi adamians dabadebidanve aqvs bunebrivad. adamianis es 

ganuyofeli uflebebi unda uzrunvelyos saxelmwifom. 

samarTlebrivi saxelmwifo unda icavdes Tavis moqalaqeebs da ar unda 

iqvemdebarebdes maT, rogorc absolutizmis saxelmwifoSi. amitom aqvs aseT 

saxelmwifoSi didi mniSvneloba xelisuflebis danawilebis princips. mas aqvs 

yvela is niSani rac nebismieri tipis saxelmwifos, magram samarTlebrivi 

saxelmwifos maTgan ganasxvavebs gansakuTrebuli niSnebi: adamianTa uflebebisa da 

Tavisufelebis garantireba, ormxrivi pasuxismgebloba saxelmwifosa da 

pirovnebisa, xelisuflebis danawileba, sakuTrebis uflebis dacva.  

    samoqalaqo sazogadoeba. ganviTarebul sazogadoebaSi saxelmwifosTan erTad 

arseboben uamravi arasaxelmwifo da apolitikuri organizaciebi, gaerTianebebi. 

saxelmwifo sferoSi saqmianoba imarTeba vetikalur WrilSi, samoqalaqo 

sazogadoebaSi urTierTobebi myardeba horizontalurad. sxvadasxva 

arasaxelmwifo gaerTianebaTa erToblioba qmnis samoqalaqo sazogadoebas. 

samoqalaqo sazogadoebis koncefciis fesvebi burJuaziuli revoluciis epoqis 

dokumentebSi gvxvdeba (aSS-sa da britaneTis uflebaTa bilSi26, safrangeTis 

adamianTa uflebebis deklaraciaSi da sxv.). maTSi gatarebulia azri, rom 

samoqalaqo sazogadoeba – esaa Tanabaruflebian da damoukidebel adamianTa 

sazogadoeba, romelic gaTavisuflebulia zedmeti akrZalvebisgan da 

administraciuli reglamentaciisgan. moqalaqeebisTvis nebadarTulia yvelaferi, 

rac pirdapir kanoniT ar aris akrZaluli. samoqalaqo sazogadoeba iqmneba 

TviTmmarTvelobis principisa da adamianTa damoukideblobis uflebis cnobaze. 

samarTlebrivi saxelmwifo eyrdniba samoqalaqo sazogadoebas da icavs mis 

struqturebs.  

 ramdenadac samoqalaqo sazogadoeba warmoadgens mravali saxis arasaxelmwifo 

da arapolitikur gaerTianebas, isini xSirad saxelmwifos mowinaaRmdegeebad 

aRiqmebian. arada swored maTi aqtivobiT saxelmwifo mudmivadaa maTi kontrolisa 

da sazogadoebrivi azris gavlenis qveS. amitom samoqalaqo sazogadoebis 

arsebobisTvis didi mniSvneloba aqvs sityvis Tavisuflebis arsebobas. amasTan, 

metad mniSvnelovania arapolitizirebuli damoukidebeli sasamarTlo sistemis 

arseboba. samoqalaqo sazogadoebis funqcionirebaSi principuli roli aqvs 

konstitucias, radgan swored is gansazRvravs saxelmwifo Carevis dasaSveb zomas 

saqmianobis ama Tu im sferoSi. samoqalaqo sazogadoebis subieqtebi 

urTierTmoqmedeben rogorc Tavisufali damoukidebeli partniorebi. maSasadame, 

samoqalaqo sazogadoebis cnebaSi urTierTdakavSirebulia moqalaqisa da 

saxelmwifos samarTlebrivi urTierTobis ideebi, adamianTa arasaxelmwifo 

gaerTianebis aucilebloba da adamianTa bunebrivi uflebebis cnoba. 

                                                           
26 bili – (inglisuri sityva bill –dabeWdili dokumenti) did britaneTSi, aSS-sa da sxva 
inglisurenovan qveynebSi sakanonmdeblo organoebSi gansaxilvelad Setanili 
kanonproeqtebi. zogjer mas zogierT sakonstitucio aqtsac uwodeben. 
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socialuri saxelmwifos cneba. socialuri saxelmwifos cneba efuZneba im 

ZiriTad principebs, romelic mocemulia gaeros miRebul mTel rig dokumentebSi, 

Sso-s rekomendaciebsa da konvenciebSi, 1995 wels kopenhagenis socialur samitze 

miRebul samoqmedo programasa da deklaraciaSi. 

  socialuri saxelmwifos ideaa  sazogadoebis cxovrebis politikuri da 

samarTlebivi mowesrigeba humanizmis principebze, samoqalaqo sazogadoebis 

ganviTarebis pirobebis Seqmna da socialuri dacvis funqciis Sesruleba. 

 ganviTarebul qveynebSi saxelmwifo - socialuri politikis centraluri, magram 

araerTaderTi subieqtia. am mimarTulebiT mTeli rigi funqciebi gadanawilebulia 

samoqalaqo sazogadoebis sxva subieqtebze. saxelmwifos universaluri roli 

sazogadoebaSi socialuri stabilurobis dacvaa; moqalaqeTa, ojaxis, socialuri 

jgufebis myari socialuri mdgomareobis SenarCunebaa; sazogadoebis progresuli 

ganviTarebis politikis gatarebaa. 

  socialuri saxelmwifos ZiriTadi funqciaa samoqalaqo sazogadoebis 

Seqmna. misi funqcionirebis ZiriTadi principebia: 

 adamianTa uflebaTa dacvisa da Tavisuflebis prioritetuloba; 

 solidaroba; iTvleba, rom nebismieri sazogadoeba da misi wevrebi 

urTierTdakavSirebulni arian da pasuxs ageben urTierTze; 

 optimaluri mxardaWera; saxelmwifo exmareba sakuTar moqalaqeebs 

gansazRvrul CarCoebSi. socialuri saxelmwifos mizania Seqmnas 

sazogadoebrivi Tanxmobisa da mSvidobis pirobebi, socialuri partniorobis 

institutebi, moawesrigos moqalaqeTa profesiuli da socialuri riskebisgn 

dacva. 

demokratiuli socialuri saxelmwifo warmoadgens saxelmwifos istoriulad 

gansazRvrul tips, romelic ganxorcielda dasavleTis social-demokratiis mier 

industriul epoqaSi. yvela mis winaSe mdgari amocana wydeboda socialuri 

kontraqtis safuZvelze, romelic ideboda saxelmwifos, mewarmeebis, 

profkavSirebis, sazogadoebrivi asociaciebisa da arasaxelmwifo organizaciebis 

SeTanxmebiT. es urTierTobebi agebuli iyo solidarul principebze, romelsac 

safuZvlad edo kompromisi. aseTi politikiT demokratiulma socialurma 

saxelmwifoebma sabazro ekonomika Semoatriales socialur sabazro ekonomikad, 

radgan maT SeZles socialuri samarTlianobis niadagze progresuli 

gadasaxadebis samarTliani gadanawileba. aseTi politika metad efeqturi iyo 

skandinaviis qveynebSi, romlebmac miaRwies cxovrebis maRal dones.  

sayovelTao keTildReobis saxelmwifo. aseTi saxelmwifos koncefciis 

ganviTarebaSi mniSvnelovani roli miuZRvis inglisel ekonomists jon meinard 

keinsis Teorias, romelic miiCnevda, rom sazogadoebis ekonomikur cxovrebaSi 

saxelmwifos aqtiuri Careva aucilebelia. makroekonomikur TeoriaSi misi es 

Teoria keinsianur Teoriadaa monaTluli, romlis warmoSobis TariRad didi 

ekonomikuri depresia, XX saukunis pirvel naxevaria (1929-1933ww) miCneuli. 



31 
 

sayovelTao keTildReobis saxelmwifo orientirebulia srul dasaqmebaze, maRal 

socialur xarjebze. igi ganixileba, rogorc sameurneo wesrigis forma, 

gavrcelebuli dasavleTis ganviTarebul qveynebSi, romelic gamoirCeva 

saxelmwifos mniSvnelovani CareviT Semosavlebisa da qonebis gadanawilebis 

procesSi. misi mizania `keTildReoba yvelasaTvis~(termini Semoitana germanelma 

mecnierma l. erhardma). 

                            

2.4. socialuri politikis modelebi 

 

    iTvleba, rom socialuri politika XX saukunis pirmSoa, magram gasuli 

saukuneebis istoriam safuZveli Cauyara socialuri problemaTa mogvarebis 

aucileblobis ideas. socialuri problemebi saxelmwifo, ise arasaxalmwifo 

institutebis saqminobis seriozuli sivrcea, socialuri problemebis 

gadauWrelobas mivyavarT socialur da politikur destabilizaciamde. XX 

saukunis miRwevaa am sferoSi socialuri politikis mravalferovani modelebis 

Seqmna(magaliTad, skandinaviuri, germanul-franguli, anglosaqsuri, ssrk-s, 

laTinuri amerikis, aziisa da sxv). socialuri politikis ganxorcieleba 

mniSvnelovnadaa damokidebuli qveynis politikur mowyobaze, ekonomikur 

ganviTarebaze, sakuTrebasTan damokidebulebaze, marTvis struqturaze, 

kulturaze, moralze, istoriasa da tradiciebze. 

  socialuri politikis safuZvelSi devs warmoebuli sazogadoebrivi produqtis 

ganawileba. am ganawilebis principebi sxvadasxvagvaria. pirobiTad, is SeiZleba ase 

davyoT: 

 liberaluri ganawilebis modeli: orientirebuli mosaxleobis cxovrebaze 

saxelwifos minimalur gavlenaze; 

 socialur-demokratiuli principi (varianti-socialuri sabazro ekonomika): 

iTvaliswinebs saxelmwifos gansazRvrul rols Semosavlebis ganawilebaSi 

mosaxleobis calkeuli jgufebs Soris, socialurad susti jgufebis 

moTxovnilebebis mixedviT. 

 sabWoTa modeli: orientirebuli warmoebisa da ganawilebis centralizebul 

saxelmwifo regulirebaze; 

 principebi, miRebuli ganviTarebuli qveynebis mier, romelic mimarTulia 

SimSilis, siRaribis, antisanitariisa da epidemiebis sawinaaRmdegod. 

      akademiur literaturaSi socialuri politikis mravalferovan   

tipologias vxvdebiT. magaliTad, inglisurenovan literaturaSi ZiriTadad  

gamoyofen socialuri politikis rezidualur(gaqrobad, narCen) da 

institucionalur tips.  
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 rezidualuri27 sistema gulisxmobs imas, rom individis, jgufis problemebi 

ojaxis, naTesavebis, mezoblebis daxmarebiT wydeba. saxelmwifo samsaxurebisaTvis 

daxmarebis Txovna `anomaliad~ iTvleba da miiReba maSin, roca damoukideblad 

amis miRweva SeuZlebelia. daxmareba minimaluri da droebiTia. daxmarebis miReba 

damamcireblad miiCneva da socialuri statusis dakargvas ukavSirdeba. 

   institucionaluri sistema gulisxmobs imas, rom problemebi dadgenili 

kanonebis, normebisa da wesebiT wydeba. saxelmwifo uwyebisadmi daxmarebis Txovna 

`normalurad~ iTvleba. daxmarebas prevenciuli, profilaqtikuri xasiaTi aqvs. 

daxmareba problemis adekvaturad xdeba. daxmarebis Txovna araa damamcirebeli. 

  arc erTi qveynis socialuri politika zustad ar jdeba romelime tipSi. isini 

xasiaTdebian mTeli rigi TaviseburebebiT. amitom SeiZleba iTqvas, rom imdeni 

saxis socialuri politikaa, ramdenic qveyanaa. 

  socialuri politikis metad saintereso klasifikacias gvTavazobs cnobili 

Svedi sociologi g. esping-anderseni. gamodis ra sayovelTao keTildReobis 

saxelmwifos ZiriTadi principebidan gamoyofs aseTi saxelmwifoebis sam tips: 1. 

neoliberalurs(anglo amerikuls); 

2. konservatiul-korporaciuls(frangul-germanuls); 

3. socialur-demokratiuls(skandinaviur, Svedur models). 

  aseT dayofas is akeTebs Semdegi parametrebis safuZvelze: 

a) dekommodifikaciis28 done; 

b) saxelmwifo Carevis done; 

g) sazogadoebis stratifikacia29. 

  neoliberalur modelSi - dekommodifikaciis done dabalia; sazogadoebis 

stratifikacia Zlieria; saxelmwifo Careva xdeba bazris regulirebis formiT. 

  konservatiul-korporaciul modelSi - dekommodifikaciis done maRalia; 

sazogadoebis stratifikacia Zlieria; saxelmwifo Careva xdeba pirdapiri 

finansuri uzrunvelyofisa da bazris regulirebis formiT. 

  socialur-demokratiul modelSi _ demomodifikaciis done maRalia; 

sazogadoebis stratifikacia sustia; saxelmwifo Careva xdeba pirdapiri 

finansuri uzrunvelyofis formiT. 

                                                           
27 რეზიდუa(laT.sityvaa da niSnavs narCens) kulturis esa Tu is elementi, romelic 

warsulis gadmonaSTia da winaaRmdegobaSia Tanamedrove kulturasTan. 

28 saqonlis sabazro ganawilebis principis Canacvleba da biurokratizaciis gaZliereba; 
dekommodifikacias adgili aqvs maSin, roca individs SeuZlia Tavisi keTildReobis done 
SeinarCunos, miuxedavad imisa, ra xarisxiTaa is CarTuli sabazro urTierTobebSi. 
29 sazoგადოების დაყოფა იერარქიულ ფენებად სხვადასხვა სოციალური მახასიათებლის 

საფუძველზე, რომლის შედეგია უფრო მაღალი და უფრო დაბალი ფენების არსებობა. 



33 
 

   neoliberalur modelSi socialuri daxmareba gaicema im adamianebze, 

romlebsac damoukideblad arsebobis saSualebebis mopoveba ar SeuZliaT. 

minimaluri socialuri garantiebi aqvs yvela moqalaqes. 

konservatiul-korporaciul modeli iTvaliswinebs calkeuli socialuri 

programebis ganxorcielebas sxvadasxva profesiuli jgufebisaTvis imis 

mixedviT rogoria maTi SromiTi wvlili. 

  social-demokratiuli modeli eyrdnoba sazogadoebriv fondebs, romlis 

Seqmnas mxars uWers profkavSiri da sxva demokratiuli organizaciebi. yvela 

moqalaqes Tanabari ufleba aqvs SeRavaTebze, miuxedavad maTi saWiroebisa da 

SromiTi wvlilisa. socialuri politikis am models skandinaviis qveynebi 

axorcieleben, neoliberalurs - aSS, avstralia, kanada, britaneTi, xolo 

konservatiuls – safrangeTi, germania, italia, avstria.  

  cnobili ingliseli mecnieri h. meningi gvTavazobs socialuri politikis 

marTvis Semdeg modelebs: pluralistuli, elituri, korporaciuli, 

marqsistuli. 

  pluralistuli modeli. amerikel politologTa klasikuri liberaluri 

SexedulebebiT politikuri sistema aris pluralistuli. es niSnavs, rom is 

Riaa moqalaqeTaTvis. nebismier pirs, samoqalaqo jgufs Tu organizacias 

SeuZlia gavlena moaxdinos socialuri politikis formirebaze. politikosebi 

ki valdebulni arian izrunon TavianT amomrCevlebze. am modelSi socialuri 

politikis formirebaze mniSvnelovan gavlenas axdens agreTve profkavSiri, 

eklesia, nebayofilobiTi saqmiani asociaciebi, romlebic politikaSi 

lobireben TavianT interesebs. 

  elituri modeli. am modelis formirebaze Zalze mcire gavlenis moxdena 

SeuZliaT Cveulebriv adamianebs. adaminTa samyaro, romlebic `akeTeben~ 

politikas da, maT Soris, socialur politikas, Caketilia da daculi gare 

gavlenisgan. aq didi gavlena aqvs politikur qsels. gavleniani pirebi da 

politikuri jgufebi qmnian politikas. magaliTad, britaneTSi metad 

mniSvnelovania elituri saswavlebel damTavrebulTa gavlena. xSirad is, 

organizaciebic, romlebis pluralistul modelis formirebaze axdenen 

gavlenas, elituri jgufebidan imarTebian. 

 korporaciuli modeli. aq moiazreba sami sakvanZo korporaciuli jgufi: 

profkavSiri, biznes sazogadoebebi da TviT saxelmwifo. am sam jgufs Soris 

nawildeba sakvanZo saxelisuflo bloki, romlebic gansazRvraven socialuri 

politikis formasa da struqturas. isini vaWroben gamudmebuli debatebisas, 

gansazRvraven xelfasis dones, socialuri mizniT gasawev xarjebis sidides, 

gadasaxadebis sidides. marTvis es modeli damaxasiaTebelia safrangeTisa da 

germaniisTvis. realurad zogjer am debatebisas mxedvelobidan rCebaT 

daucveli fenebis interesebi. 



34 
 

marqsistuli modeli. es modeli formirdeba biznes sazogadoebaTa 

gadawyvetilebis safuZvelze. am modelis CarCoebSi miRebulia is, rom 

arsebobs mxolod erTi WeSmariti elita, romlic ganmtkicebulia ekonomikuri 

ZalauflebiT.  

2.4.1. sayovelTao keTildReobis saxelmwifos Sveduri modeli 

 sayovelTao keTildReobis saxelmwifos yvelaze naTeli gamoxatulebaa SvedeTis 

socialuri politika. misi ZiriTadi niSnebia: 

 damokidebuleba socialuri politikisadmi, rogorc politika yvelasaTvis; 

socialuri politika – mizani misi ekonomikuri politikisa; 

 progresuli sagadasaxado sistema; 

 Tanasworobisa da solidarobis ideebis dominireba; 

 socialuri politikis winaswari ganxorcieleba; 

 saxelmwifos prioritetuli roli socialuri xarjebis dafinansebaSi, 

socialuri momsaxurebis maRali xarisxi da sayovelTao misawvdomoba. 

   Sveduri socialuri politikis ZiriTadi principebis gansazRvraSi didi roli 

Seasrula XX saukunis dasawyisSi mrewvelobis zrdis maRalma tempebma. 1913 

wels SvedeTSi miRebuli iqna kanoni gansazRvrul asakSi pensiis miRebis Sesaxeb. 

xelisufleba ibrZoda gamoeTanabrebina mosaxleobis sxvadasxva socialuri 

jgufis Semosavlebi. samedicino da socialuri daxmareba yvelsTvis 

xelmisawvdomi gaexada, miuxedavad maTi Semosavlisa da profesiisa. Tumca es did 

finansur danaxarjebTan iyo dakavSirebuli. amitom maT SemoiRes progresuli 

sagadasaxado sistema, romelic iTvaliswinebda rogorc TiToeuli moqalaqis, ise 

mewarmis piradi Semosavlebidan gadasaxadebis amoRebas. samagierod, mkacri 

sagadasaxado sistema warmoadgens finansur bazas sxvadasxva saxis 

transfertebisTvis, socialuri momsaxurebisaTvis. 1990-iani wlebis krizisisas 

Sveduri socialuri uzrunvelyofis politika gansjis sagani gaxda, magram 

politikur partiaTa umravlesobam da moqalaqeebma mxari dauWires sayovelTao 

socialuri ganawilebis princips. Tumca SveciaSi gadasaxadebis zoma msoflioSi 

erT-erTi yvelaze maRalia.  

  Sveduri modelis umniSvnelovanes safuZvels sxvadasxva social-ekonomikuri 

jgufebsa da sazogadoebis fenebs Soris solidarobis idea warmoadgens. Svedurma 

saxelmwifom Tavis Tavze aiRo ara marto sazogadoebis nebismieri 

warmomadgenlis Tanabari dacva, aramed, maTi keTildReobis daaxloebis funqciac, 

raSic vlindeba misi egalitarizmi. 

   socialuri politikis Sveduri modeli metad sainteresod aqvs ganxiluli 

cnobil Sved ekonomists asar lindbeks, naSromSi `Sveduri eqsperimenti~. XX 

saukunis meore naxevarSi meore msoflio omis gavleniT wina planze wamoweuli 

iyo ekonomikuri usafrTxoebis idea. es ki moiTxovda sruli dasaqmebis 

uzrunvelyofas, mosaxleobis Semosavlebis gamoTanabrebas da siRaribis 

Semcirebas. am problemebis daZlevaSi SvedeTs daexmara institucionaluri 
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mowyoba. igi xasiaTdeba, msxvili da centralizebuli institutebis siWarbiT. 

misi maxasiaTeblebia: 

 saxelmwifo seqtoris mniSvnelovani xarjebi da maRali gadasaxadebi; 

 stabiluri, aqtiuri politikis gatareba Sromis bazarze; 

 saxelmwifos aqtiuri Careva kapitalis bazarze, gadasaxadebisa da 

subsidiebis gansazRvraSi; 

 centraluri xelisuflebis mier adgilobrivi administraciis mkacri 

kontroli; 

 centralizebuli wesiT xelfasis donis dadgena erovnuli masStabiT; 

 centraluri xelisuflebis mier mniSvnelovani gadawyvetilebebis miReba 

kerZo seqtorTan mimarTebaSi; 

 Tavisufali vaWrobis reJimi. 

  lindbekis azriT, SveciaSi sayovelTao keTildReobis saxelmwifo Camoyalibda 

1960-1970-ian wlebSi. misi qvakuTxedi iyo socialuri dazRveva. 1960-ian wlebSi 

xelfasis donis gansazRvrisas gaTvaliswinebuli iyo azri: `Tanabari anazRureba 

erTnairi samuSaos Sesrulebisas. igi iTvaliswinebda sxvadasxva dargSi erTi 

profesiis adamianTa Tanabar anazRaurebas. gansxvaveba qalisa da mamakacis 

xelfasebSi 23%-dan 11% - mde davida. am maCvenebls inarCunebs SvedeTi dRemde. 

lindbeki Sveduri socialuri politikis umniSvnelovanes miRwevad miiCnevs 

qalaquri jurRmulebis mospobas. maSin roca aSS-sa da britaneTis qalaqebSi 

isini kriminalTa saTburebia, SvedeTis qalaqebSi praqtikulad ar arseboben. 

mTeli asi wlis manZilze(1870-1979ww.) SvedeTi msoflioSi gamoirCoda 

mwarmoeblurobis zrdis yvelaze maRali tempiT. es ganpirobebuli iyo 

vaWrobisTvis keTilsasurveli pirobebis SeqmniT, Tavisufali mewarmeobis 

arsebobiT, TamaSis stabiluri wesebiT, adamianur kapitalSi investiciebis didi 

nakadiT; socialuri mSvidobis uzrunvelyofiTa da sicocxlisunariani 

samoqalaqo sazogadoebis SeqmniT. amaSi mas daexmara isic, rom msoflio omebis 

uSualo asparezi ar yofila. Tumca aRsaniSnavia isic, rom 1970-iani wlebidan 

ekonomikuri zrdis tempi Senelda da 1990-ian wlebSi SemosavalTa diferenciacia 

gaizarda. Sveduri modeli bolo aTwleulSi mudmiv moZraobaSia. aman stimuli 

misca `cvalebad TamaSis~ wesebs.  lindbekis azriT, Tu SvedeTis ekonomikisa da 

socialuri sistemis aseTi ganviTareba gagrZeldeba, aRmoCndeba, rom Sveduri 

modeli iyo mokle istoriuli epizodi, romelic sami aTwleuli (1960-

1990ww)gagrZelda. 

 

2.4.2. ssrk da socialuri politikis paternalisturi modeli 

 Sveduri socialuri politikis principebi bevr rameSi emTxveva ssrk socialuri 

politikis principebs. aRsaniSnavia isic, rom miuxedavad modelebis 

mravalferovnebisa verc erTi dasavluri saxelmwifo ver gaeqca: saxelmwifos 

monawileobisa da saxelmwifo kontrolis aucileblobas; formalur socialur 
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procedurebs, socialuri politikis instrumentebis formirebasa da arsebobas. e. 

i. paternalisturi modelis principebi maTTvis ucxo araa. 

  socialuri politikis paternalisturi modeli xorcildeboda ssrk-sa da sxva 

socialistur qveynebSi. ungreli sociologisa da ekonomistis, i. kornais azriT, 

am dros `centraluri xelisufleba sakuTar Tavze iRebs pasuxismgeblobas 

moqalaqeTa ekonomikur mdgomareobaze da iyenebs yvela administraciul resurss. 

misi uaryofiTi mxarea is, rom is zrdis socialurad pasiur moqalaqeTa ricxvs.  

  paternalisturi modelis umniSvnelovanesi maxasiaTebelia:  

1)warmoebis, ganawilebisa da gacvlis mkacri regulireba; 

2) etatizmi30 - socialuri sferos gansaxelmwifoebrioba. 

   etatizmis pirdapiri Sedegia sabazro urTierTobaTa ugulvebelyofa 

socialur sferoSi.  

   ssrk-Si iseT dargebSi, rogoricaa ganaTleba, jandacva, ar arsebobda fasiani 

momsaxureba. isini finansdebodnen saxelmwifos xarjze sawarmoebidan amoRebuli 

gadasaxadebiT. kultura, sporti da samgzavro transporti imyofeboda 

dotaciaze. aq sabazro urTierTobebs modificirebuli xasiaTi hqonda. arsebobda 

fasiani momsaxureba, magram momsaxurebis fasi mis TviTRirebulebaze naklebi iyo. 

iseT dargebSi, rogoricaa vaWroba, sazogadoebrivi kveba, sayofacxovrebo 

momsaxureba, realuri bazris elementebi darCa da ramdenadme kerZo sakuTrebac 

iyo SemorCenili, Tumca `Crdilovani~ ekonomikis qveS. 

  paternalistTa erTerTi principia egalitarizmi – Tanasworoba materialur 

keTildReobasa da momsaxurebaSi. amis safuZvelze ssrk-m SeZlo sayovelTao 

ganaTlebisTvis mieRwia, gaeumjobesebina milionobiT adamianTa sayofacxovrebo 

pirobebi, Seamcira mTeli rigi daavadebebiT avadoba, gazarda sicocxlis saSualo 

xangrZlivoba. amasTan erTad Sromis stimuli Semcirda da momsaxurebis 

xarisixic arc ise maRali iyo. 

 Semdegi ZiriTadi niSani paternalisturi modelisa aris garantirebuli 

sayovelTao dasaqmeba arasabazro pirobebSi. magram sustad ganviTarebuli 

gadamzadebis sistemis gamo kadrebi operatiulad ver pasuxobda ekonomikis 

moTxovnebs, ris gamoc farul umuSevrobasac hqonda adgili. 

   socialuri politika damoukidebeli ar iyo. esping-andersenis azriT, es iyo 

antiliberaluri mimarTuleba, ierarqiuli, statikuri, savse socialisturi 

ideebiT, politikis konservatuli ideebiT. 

                                                           
30 ეტატიზმი (ფრან'etat - სახელწმიფო) სახელმწიფოს ჩარევა საზოგადოების ეკონომიკურ, 

სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში, სამეცნიერო და სხვ. საქმიანობაში. ეტატიზმი 

საზოგადოების პოლიტიზაციის ერთ–ერთი გამოვლინებაა, როდესაც პოლიტიკა რაციონალური 

ურთიერთქმედების ზღვარს სცდება და ცდილობს განსაზღვროს ცხოვრების თითოეული სფეროს 

ფუნქციონირება, რის შედეგადაც ზღუდავს და აფერხებს მას. 
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2.4.3. socialuri sabazro ekonomikis germanuli modeli 

 

 sazogadoebriv - ekonomikuri mowyobis modeli, romelic germaniis ekonomikis 

ministrisa da Semdgom kancleris l. erhardis xelmZRvanelobiT Camoyalibda, 

gaxda germanuli ekonomikuri saswaulis safuZveli. is istoriaSi cnobilia 

socialuri sabazro ekonomikis modelis saxelwodebiT. germanul models 

safuZvlad daedo liberaluri principebi – piradi Tavisufleba, socialuri 

samarTlianoba, ekonomikuri qmedunarianoba. 

   germanul akademiur literaturaSi miuTiTeben rom germanuli socialuri 

sabazro ekonomikis Teoriuli safuZveli moamzada mecnierTa samma jgufma:  

1. fraiburgis skolam, romelic jer kidev 1930-ian wlebSi Seiqmna samxreT 

germanul qalaq fraiburgSi (profesorebi: valter oikeni, franc biomi, 

hans grosman diorti, leonard mikSi, fridrix lutci, karl paul henzeli 

da sxv.). es mimarTuleba ordoliberalizmis31 saxelwodebiTaa cnobili; 

2. neoliberalebi (vilhelm repke da aleqsandra riustova); 

3.  social-liberalebi, orintirebulni socialur-kaTolikur swavlebaze 

(alfred miuler armaki da sxv.).  

   samive mimarTulebis warmomadgenlebi warmoadgendnen socialuri sabazro 

ekonomikis `sulier winamorbedebs~. Tavad cneba `socialuri sabazro ekonomika ~ 

Semoitana 1946 wels a. miuler-armakma. misi ekonomikuri paradigma iyo: ori 

principis, `sabazro Tavisuflebisa~ da `socialuri gamoTanabrebis~ Sexameba. 

pirveli niSnavda imas, rom individi ekonomikur gadawyvetilebas iRebs sakuTari 

pasuxismgeblobiT, saxelmwifosagan damoukideblad. socialuri gamoTanabreba ki 

gulisxmobda sicocxlisunariani Tavisufali sazogadoebis stabilur da saimedo 

uzrunvelyofas. es iyo didi depresiis periodisgan miRebuli gamocdilebis 

Sedegi.  

germanuli ordoliberalizmi  gansakuTrebul yuradRebas aqcevda 

institucionalur pirobebs, e.i. wesebs, normebs, SeTanxmebebs, tradiciebs da a.S; 

romelic, Tavis mxriv, SemosazRvravda individualur ekonomikur saqmianobas. 

maSin, roca klasikuri liberalizmisTvis Tavisufali sabazro ekonomika 

formirdeba TavisTavad, Tavisufali konkurenciis pirobebSi. ordoliberalistebi 

aseT damokidebulebas skeptikurad uyurebdnen. magaliTad, v. oikeni saWirod 

Tvlida: 

 gatarebuliyo stabiluri monetaruli politika. 

 arsebuliyo Ria bazari. e. i. SesaZlebeli yofiliyo bazarze rogorc Siga, ise 

gare kontragentebis Tavisufali SeRweva. 

 kerZo sakuTreba individualuri Tavisuflebis winapiroba unda yofiliyo; 

                                                           
31 “ordo” laTinuri sityvaa da niSnavs “wesrigs” 
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 ganxorcielebuliyo stabiluri ekonomikuri politika; monopoliis kontroli; 

 saxelmwifos Careva im organizaciaTa saqmianobaSi, sadac zusti 

xarjTaRricxva SeuZlebelia. (magaliTad, ekologiurad sufTa warmoebis 

uzrunvelsayofad). 

 zomebis miReba iseTi negatiuri socialuri Sedegebis winaaRmdeg, romelic 

SeiZleba gamowveuli yofiliyo Sromis zeintensivobiT, dabali xelfasiT da a. 

S. 

   ordoliberalizmis ideebi ganxorcielda omisSemdgom germaniaSi. am ideebs 

xorci Seasxa ludvig erhardma. man daamuSava socialuri sabazro ekonomikis 

koncefcia da politikuri meTodebiT uzrunvelyo misi realizaciis 

winapirobebis Seqmna. misi Sromac aseT saTaurs atarebs: `keTildReoba 

yvelasTvis~. erhardis koncefcia gaformebuli iqna dokumentiT, `memorandumi~, 

romelic ori nawilisagan Sedgeba. pirvel nawilSi mocemulia germaniis 

ekonomikuri da finansuri sistemis mdgomareoba 1943 wlis bolosTvis, meore 

nawilSi -  monaxazi, rogor SeiZleba `saomari ekonomika~ mSvidobiani 

periodis ekonomikaze~ gadarTuliyo. misi analiziT Canda, rom im periodSi 

germaniaSi milistaristuli politikis gamo mompovebeli dargebis, mZime 

mrewvelobis wili mniSvnelovani iyo. samagierod damamuSavebeli warmoeba da 

soflis meurneoba suls Rafavda. gadadebul samomxmareblo moTxovnas 

yovelTvis mivyavarT inflaciur afeTqebamde. konkurenciis uarsebobam bazarze 

warmoeba araefeqturi gaxada: gaizarda energotevadi da masalaTtevadi 

dargebi, Sromis mwarmoebluroba Semcirda im dargebSic ki sadac migranti 

samuSao Zalis gamoyeneba xdeboda. nebismieri ekonomikuri sistema, – aRniSnavda 

erhardi –romelic axorcielebs zemodan `marTvas~,  fasebis mkacr kontrols, 

diqtats msxvil mwarmoeblebTan, samxedro seqtoris zrdas, ignorirebas 

ukeTebs ekonomikur kanonTa bunebas. amis Sedegi ki aris struqturuli 

disproporcia, inflaciis afeTqebis mudmivi saSiSroeba, dabali 

mwarmoebluroba, mosaxleobis ukmayofileba da apaTia. Tumca is, amave dros, 

miiCnevda rom marTvis  e.w `mbrZanebluri~ meTodis ugulvebelyofa ar niSnavs 

`wminda kapitalizmze~ gadasvlas, sadac saxelmwifo mxolod `Ramis darajis~ 

rols asrulebs, aramed gardamaval periodSi saxelmwifom unda Seasrulos 

makroekonomikuri regulatoris roli. ekonomikuri efeqtianoba araa 

TviTmizani. is aris saSualeba moqalaqeTa materialuri da sulieri 

moTxovnilebis dakmayofilebisa. verc erTi ekonomikuri politika ver miaRwevs 

warmatebas, Tu mas ar aqvs xalxis ndoba – aRniSnavda erhardi, radgan 

adamiani aris ekonomikuri cxovrebis centri. adamianTa ndobis gareSe 

nebismieri ekonomikuri politika, romelic mecnieruladaa mofiqrebuli, 

`haerSia gamokidebuli~. efeqtiani politikis gasatareblad erhardis azriT 

saWiroa: 

 is gasagebi iyos nebismieri moqalaqisaTvis; 

 politikam unda daarwmunos adamianebi mis sisworeSi; 

 politika iyos Tanmimdevruli; 

 politika iyos Ria da patiosani; 
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 gaTvlili unda iyos ara marto xangrZliv perspeqtivaze, aramed, saWiroa 

damajerebeli `demonstraciuli efeqtebic.~ 

pirveli rigis RonisZiebad miiCnevda fasebis liberalizacias, SeRavaTiani reJimis 

Seqmnas samomxmareblo saqonlis warmoebasa da sabinao mSeneblobaze. is 

gvafrTxilebda, rom saqmiani aqtivobis gamococxlebis mizniT. e.w. `dozirebuli 

inflaciis~ meTodis gamoyeneba saSiSia. 

2.4.4. socialuri sabazro ekonomikis mizani. erhardis sabazro ekonomikis 

socialuri safuZvlebi. 

erhardisaTvis saxelmwifos mier sakuTar moqalaqeTaTvis gaweuli socialuri 

momsaxureba arasodes ar iyo sazogadoebriv-ekonomikuri sistemis 

`socialurobis~ niSani. mas miaCnda, rom socialuri sabazro ekonomikis 

warmatebuli ganviTarebis mniSvnelovani kriteriumi socialuri uzrunvelyofis 

sferoSi saxelmwifos minimaluri Carevis pirobebis Seqmnaa. saxelmwifos ar aqvs 

sakuTari saxsrebi da maSasadame, ar arsebobs araviTari ufaso momsaxureba da 

sazogadoebrivi fondebi. yvelanairi socialuri momsaxureba, pensia, daxmareba da 

a. S. gadaixdeba gadasaxadebidan. amitom saxelmwifos mxridan socialuri 

xarjebis zrdas negatiuri Sedegebi moaqvs. nebismieri saxelmwifo gadanawileba 

sabazro sistemis funqcionirebis logikas arRvevs. maRali gadasaxadebi amcirebs 

samewarmeo da Sromis stimulebs. rac ufro metia saxelmwifo saqvelmoqmedo 

saqmianoba, miT ufro naklebefeqturia ekonomika. saxelmwifo paternalizmi 

amZafrebs sxvis kmayofaze yofnisa da piradi upasuxismgeblobis grZnobas. maSin, 

roca socialuri politikis Zalisxmeva mimarTulia imisken, rom TiToeuli 

adamiani dabadebis dRidan daculi iyos yovelgvari cxovrebiseuli 

sirTuleebisagan, aseT pirobebSi gazrdili adamianebisagan ar SeiZleba moiTxovo 

is saukeTeso Tvisebebi, romelic maT unda gamoavlinon aucileblobis pirobebSi  

(sasicocxlo Zala da iniciativa, miswrafeba miznis miRwevisaken). erhardi 

darwmunebuli iyo, rom socialuri problemebi sazogadoebaSi wydeba ara 

gadanawilebiTi sistemiT, aramed konkurentuli bazris arsebobis pirobebSi 

efeqturi sameurneo saqmianobiT. Semosavlis ZiriTadi nawili unda darCes 

mimRebis xelSi da ara gadasaxadebSi. maRali Semosavlebis miRebiT Cven unda 

SevuqmnaT adamianebs pirobebi ganaTlebisa Tu sxva socialuri sikeTis miRebisa. 

socialuri daxmareba saxelmwifosagan droebiTi xasiaTis RonisZiebaa. misi 

momxmareblebi saxelmwifosagan iReben sacicocxlo minimums. es is adamianebi 

arian, vinc garkveuli mizeziT ver umklavdeba mis winaSe mdgar problemebs. 

saxelmwifo exmareba maT, raTa Semdgom isini TavisTavs daexmaron. ra Tqma unda 

sazogadoebSi yovelTvis aris adamianTa jgufi (invalidi, oboli da sxv), 

romelsac ar SeuZlia damoukideblad moipovos sarCo. nebismier jansaR 

sazogadoebaSi maTi daxmareba upiroboa, magram es jgufi gamonakliss 

warmoadgens, gamonaklisi ki ar SeiZleba wesad vaqcioT. - aRniSnavda is. 

sazogadoebas ar aqvs ufleba imaze meti xarjos, vidre awarmoebs. saxelmwifos 

mier gaweuli socialuri xarjebis zrda erToblivi Sida produqtis zrdis 

tempze meti ar unda iyos. solidarobis idea ar unda dagvaviwydes, magram amasTan 

erTad isic unda gvaxsovdes, rom sanam saxelmwifos daxmarebisTvis mivmarTavT 
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Cven unda gavakeToT yvelaferi rac ki SegviZlia.  germanias meore msoflio omis 

Semdgomi siZneleebis daZlevaSi, aRniSnavs cnobili germaneli mecnieri h. 

lamperti, daexmara germanelTa Sromismoyvareoba, ucxoelTa daxmareba. garda 

amisa, germanelebs hyavdaT maRalkvalificiuri, maRalorganizebuli samuSao Zala. 

mas sWirdeboda socialuri xarjebi uamravi ltolvilisTvis, omSi daRupulTa 

ojaxebisTvis, omis invalidebisTvis. 

 im periodSi socialurma sabazro ekonomikam germaniaSi Tavisi 

sicocxliunarianoba naTlad aCvena. 

  ormocdaaTi wlis ganmavlobaSi warmatebuli ganviTarebis Semdeg dasavleTis 

demokratiuli qveynebi gardamtex fazaSi Sevidnen, mimdinareobs socialuri 

sabazro ekonomikis masStaburi gamocda.  axali teqnologiebi da globaluri 

konkurencia ufro `iafi~ mwarmoeblebis mxridan maTi seriozuli gamowvevaa. 

 

2.4.5. socialuri politikis neoliberaluri modeli. anglosaqsuri gza. 

   didi britaneTis socialuri politika socialuri politikis liberaluri 

modelis erT-erTi magaliTia. yvelaze cnobili dokumentic socialuri 

politikis istoriaSi cnobil inglisel saxelmwifo moxeles, uiliam 

beverijs ekuTvnis. 1911 wels mis mier dawerili angariSi maSin arsebuli 

socialuri dazRvevis sistemis analizi iyo, romelic iTvaliswinebda mTeli 

rigi cvlilebebis ganxorcielbas. magaliTad, is Tvlida, rom socialuri 

uzrunvelyofis programa Semdeg principebs unda eyrdnobodes: 

1) dxmareba bavSvebze unda gaices 15 wlamde, Tu swavloben 16 wlamde; 

2)  sazogadoebis nebismieri wevrisaTvis jandacva xelmisawvdomi unda iyos 

3) samuSao adgilebis SenarCuneba, masobrivi umuSevrobisgan Tavis daRweva. 

 socialuri uzrunvelyofa unda moxdes sami meTodiT: socialuri dazRveviT, 

saxelmwifo daxmarebiT da nebayofilobiT dazRveviT. beverijis proeqti 

Tavisi SinaarsiT Sors iyo socialisturisgan, magram iTvaliswinebda 

mosaxleobis sruli dasaqmebisa da keTildReobis amaRlebis miRwevas.  

   socialuri reformebi did britaneTSi meore msoflio omis damTavrebamde 

daiwyo ganaTlebisa (1944w.) da bavSvTa daxmarebis (1945w.)Sesaxeb kanonis 

miRebiT.  

 kanoni jandacvis saxelmwifo samsaxuris Sesaxeb (1946w.) iTvaliswinebda 

ufaso saxelmwifo jandacvis sistemis Seqmnas. is saxelmwifo gadasaxadebidan 

unda dafinansebuliyo. misi mizani iyo jandacva farTo masebisaTvis 

xelmisawvdomi gamxdariyo. saxelmwifo dazRvevis kanoni (1946w.) pensionerTa, 

umuSevarTa da invalidebis dacvas gulisxmobda, saxelmwifo daxmarebis 

kanoni (1948w.) siRaribis winaaRmdeg brZolas da a. S. gansakuTrebuli 

progresi am mimarTulebiT SeimCneva leiboristebis xelisuflebSi mosvlisas, 

romelsac omis wlebSi CerCilis moadgile klement etli xelmZRvanelobda. 
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miiRes mniSvnelovani kanonebi bavSvebze zrunvasa da sabinao uzrunvelyofaze. 

amis wyaro ekonomikuri zrda iyo.  

     1970 - iani wlebisTvis damaxasiaTebeli iyo movlena: `Semobruneba 180 

gradusiT~. xdeboda, rom konservatorebi cvlidnen antikoleqtivistur 

midgomas, leiboristebi ki axlos dadgnen ekonomikur midgomasTan, rac 

TiTqmis ar gansxvavdeboda tetCeris momxreTa midgomisgan. politikosTa 

konsesusi saxelmwifos keTildReobis sawindaria. amis magaliTi ki 1950-

1960-iani wlebis didi britaneTia. 

  1970 –ian wlebSi arsebulma krizisma, moamravla konfliqturi situaciebi. 

mecnierTa azriT, es krizisi `sayovelTao keTildReobis saxelmwifos~ 

krizisia, romelic dRemde grZeldeba. am periodSi SemoiRes mTeli rigi 

daxmarebebi saojaxo mimarTulebiT, subsidiebi municipalur binaze 

(konservatorebis mxridan). leiboristebma gaafarToves sapensio programa, 

kerZod, SemoiRes Senatanebis safuZvelze damatebiT pensis miRebis sistema. 

maT gazardes bavSvTa daxmarebebi. 1977 wels miRebuli iqna kanoni 

usaxlkaroTa Sesaxeb. magram 1975 wlis finansuri krizisisas leiboristebi 

mividnen daskvnamde gatarebuliyo monetaristuli politika. miiCneoda, rom 

sayovelTao keTildReobis saxelmwifom ar SeiZleba iarsebos ekonomikis 

gafarToebis gareSe. 

tetCerma, romelic 1979wels mTavrobaSi movida (konservatiuli partia) 

ganacxada, rom saxelmwifo sazogadoebrivi xarjebis zrda didi britaneTis 

ekonomikuri siZneleebis safuZvelia. is Seecada mis Semcirebas, Tumca imdenad 

vera, ramdenadac surda. man gaamkacra kontroli adgilobriv xelisufalTa 

mier gaweul xarjebze. gaamkacra umuSevarTa daxmarebis miRebis wesebi, 

Seamcira subsidiebi binaTmSeneblobaze, Secvala principi, romelic wlidan 

wlamde pensiisa Tu sxva daxmarebis zrdas iTvaliswinebda, kerZod, Secvala 

pensiis gaangariSebis sqema. tetCeris ekonomikuri liberalizmi da socialuri 

konservatizmi gamoCnda mis mier bavSvTa daxmarebis kanonis miRebaSi. 

gamomdinareobda ra kanonidan ojaxis Sesaxeb, es kanoni iTvaliswinebda 

daxmarebis Semcirebas. tetCeris Semdeg saojaxo politika did britaneTSi 

midioda lozungiT: `davubrundeT safuZvlebs~. es problema dRemde 

saxelmwifos yuradRebis centrSia. 

   1990-ian wlebSi evropis qveynebi, romlebic moqmedebdnen ufro metad 

`Sereuli ekonomikis~ safuZvelze, keTildReobaze ufro mets xarjavdnen, 

vidre didi britaneTi. 
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Tavi 3. gardamavali ekonomikis socialuri politika 

 

Qqveynis socialuri politikis modeli ganisazRvreba im ekonomikuri sistemiT, 

romelic gabatonebulia qveyanaSi. meore msoflio omis Semdeg ekonomikurad 

ganviTarebuli qveynebis socialur politikas aerTianebs Semdegi miznebi:  

1. mosaxleobis cxovrebis pirobebis gaumjobeseba;  

2. mosaxleobis Semosavlebis zrda;  

3. sapensio uzrunvelyofis gaumjobeseba;  

4. socialuri sferoebis ganviTareba;  

5. marginaluri fenis socialuri mxardaWera.  

   qveynebis socialuri politika am mimarTulebaTa realizaciis ekonomikuri 

instrumentebiT gansxvavdebian. magaliTad, gegmuri ekonomikis pirobebSi 

socialuri politikis realizaciis instrumentebi iyo saxelmwifo kanonebi da 

xelisuflebis normatiul-samarTlebrivi dokumentebi. maTi meSveobiT 

gansazRvruli iyo xelfasis matebis sidide, saqonlis fasebi, pensiis zoma, 

socialuri infrastruqturis obieqtebis mSenebloba da a. S. saxelmwifo adgenda 

mosaxleobis Semosavlebis sidides da moxmarebis moculobas. sazogadoebis 

TiToeul wevrs ki socialuri safexuris cvlilebis Sesabamisad SeeZlo 

gaekeTebina prognozi sakuTri Semosavlebis zRvruli sididisa.  

  qveynebSi sadac dominirebs sabazro ekonomika, socialuri politikis miznebis 

realizaciis instrumentia: 

 1. mosaxleobis gadaxdisunarianobis uzrunvelyofa;  

2. saxelmwifos mxridan minimaluri socialuri garantiebis sistemis Seqmna.  

   es garantiebi gaTvaliswinebulia sazogadoebis nebismier wevrze da misi 

sidide damokidebulia mis demografiul, socialur Tu sxva maxasiaTebelze. am 

qveynebSi didia saxelmwifo kanonebis rolic, magram misi Sinaarsi arsebiTad 

gansxvavebulia. mas aqvs ara direqtiuli xasiaTi, aramed masSi gazrdialia 

kontrolis meqanizmi. kanons direqtiuli funqcia aqvs im organizaciebisTvis, 

romlebic saxelmwifo dafinansebaze arian.   

    socialur politikas rogorc gegmuri, ise sabazro ekonomikis qveynebSi aqvs 

Tavis dadebiTi da uaryofiTi mxare. magaliTad, gegmur saxelmwifoSi socialuri 

politikis dadebiT mxarea is, rom warmoadgens e.w. `xvalindeli dRis imeds~, anu 

im SemTxvevaSi, roca adamiani kargavs raime Zalas (janmrTelobas, samsaxurs da a. 

S), is garantirebulia moxmarebis gansazRvruli doniT imisda mixedviT ra 

socialuri statusi aqvs mas. naklia is, rom is moxmarebis gansazRvrul dones 

ver scildeba. sabazro ekonomikis mqone saxelmwifos socialuri politikis 
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upiratesoba swored isaa, rom adamianis Semosavlebis sidideze SezRudva 

moxsnilia, Tumca amave dros, is mkacrad moiTxovs sazogadoebis TiToeuli 

wevrisgan Tavisi wvlili Seitanos saxelmwifo biujetis formirebaSi, kerZod, 

sadazRvevo sistemaSi, raTa kritikul situaciaSi adekvaturi daxmareba miiRos 

(avadmyofobisas, siberisas, samuSaos dakargvisas da a. S). 

3.1 sabazro ekonomikaze gadasvlis socialuri fasi. roca ekonomikuri sistema 

mosaxleobis yvela kategoriis interesebs akmayofilebs, mas SeiZleba vuwodoT 

idealuri. magram, jerjerobiT,  realur cxovrebaSi aseTi sameurneo sistema ar 

funqcionirebs. socialuri stabiluroba sazogadoebaSi ki miT ufro maRalia, 

rac ufro met adamians akmayofilebs sameurneo sistema. Ymagram yvela sistemaSi 

arsebobs daukmayofilebelTa garkveuli raodenoba, da maTi ricxvi aris 

ekonomikuri sistemis socialuri fasi, an socialuri danaxarjebi. socialuri 

stabilurobis darRvevis saSiSroeba Cndeba maSin, roca mimdinareobs socialurad 

aqtiuri jgufebis marginalizacia(magaliTad, studentebis) da izrdeba 

umuSevrobis done. mSp-s wili mimarTuli socialurad daucveli adamianebis 

daxmarebaze unda iyos imdeni rom man gazardos maTi realuri Semosavlebi. 

  3.2. socialuri politika gardamavali ekonomikis qveynebSi. ekonomikuri 

reformebis warmateba mniSvnelovnadaa damokidebuli imaze, mosaxleobis romeli 

kontingenti igrZnobs mis dadebiT Sedegebs moklevadian perspeqtivaSi. 

  socialuri politikis Sinaarsi gansxvavebulia imisda mixedviT, saidan sad 

xdeba gadasvla, gegmuri ekonomikidan sabazroze, Tu piriqiT. amjerad ganvixilavT 

gegmuri ekonomikidan sabazro ekonomikaze gardamaval periods.  

   rogorc viciT, stabilur socialur-ekonomikur sistemaSi socialuri 

politikac stabiluria. ra Tqma unda es ar niSnavs imas, rom drois garkveul 

manZilze is ar icvleba. 

  gardamaval periodSi socialuri politikis modernizacia mTel rig 

sirTuleebTanaa dakavSirebuli. erTis mxriv, esaa xalxis socialisturi 

mentaliteti. meores mxriv, socialuri politikis ganxorcielebis funqciaTa 

gadanawileba socialur partniorTa (saxelmwifo, damqiravebeli daqiravebuli, 

profkavSiri) Soris. upirveles yovlisa, sabazro ekonomikaze gadasvlis 

dasawyisSi sabazro urTierTobaTa ganmtkicebisTvis mcirdeba mosaxleobis is 

ricxvi, romelic biujetidan finansdeba (umuSevrebi, qalebi da a. S). mcirdeba 

mTeli rigi socialuri garantiebi (jandacvis, ganaTlebis da a. S), yalibdeba 

socdazRvevis infrastruqtura, maT Soris, arasaxelmwifoc. xdeba mTeli rigi 

dargebis komercializacia (ganaTleba, jandacva). magram amave dros mosaxleobis 

Semosavlebis sidideze SezRudva ixsneba. arsebul ekonomikur garemoSi maT 

saSualeba eZlevaT TavianTi Semosavali gazardon uZravi qonebis, miwis, rentis, 

procentis Tu mewarmeobis meSveobiT. winaaRmdeg SemTxvevaSi sazogadoeba 

socialuri afeTqebis winaSe dgeba. ekonomikuri reformis warmatebiT gatareba 

damokidebulia imaze, ra pasuxs gaZlevs sazogadoeba kiTxvaze: Tanaxmaa Tu ara is 

uari Tqvas tradiciul,  ufaso,  mcire zomis socuzrunvelyofaze, Tu 

Sromisunariani momuSave miiRebs sanacvlod SesaZleblobas gamoimuSaos saxsrebi 
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msoflio standartebis Sesabamisi socialur-kulturuli momsaxurebis misaRebad, 

sakuTari socialuri politikis sawarmoeblad. sagadasaxado sistemis gamoyenebiT 

ki dafinansdes socialurad gansakuTrebiT daucveli mosaxleoba. am periodSi 

yvelze meti sirTule saxelmwifos xvdeba samomxmareblo bazarze kerZo 

sawarmoebis Sesvlisas, radgan es moiTxovs sakanonmdeblo bazis mowesrigebas, 

kerZod, sagadasaxado urTierTobebis damkvidrebas saxelmwifosa da kerZo 

seqtors Soris. 

   gardamaval periodSi xSiria Sereuli sakuTrebis mqone organizaciebis wili. 

aseT organizaciebSi saxelmwifo akontrolebs socialuri politikis 

ganxorcielebas. saxelmwifos ekonomikaSi Carevis SemcirebiT ki mcirdeba 

saxelmwifo xarjebi, romelic miimarTeba socialuri politikis dasafinanseblad. 

socialuri xarjebi ifareba socdazRvevisa da sxva alternatiuli fondebidan. 

saxelmwifo kerZo seqtorSi mxolod SromiTi urTierTobaTa zedamxedvelis 

rols inarCunebs. gardamavali periodis damTavrebis etapze iqmneba winapirobebi 

socialuri sferos gardaqmnisa. am periodSi saxelmwifoSi Camoyalibebulia 

sazogadoebis axali socialuri struqtura, romelSic arian adamianebi ukve 

adaptirebuli axal socialur-ekonomikur situaciasTan da adamianebi, romelnic 

jer kidev ver adaptirdnen axal garemosTan. socialur-ekonomikuri adaptaciis 

donis gansazRvrisaTvis gamoiyeneba  obieqturi da subieqturi maCveneblebi. 

  obieqtur maCveneblebs miekuTvneba erT sulze Semosavalis sidide., subieqturi 

maCveneblebi ki miiReba sociologiuri gamokiTxvis SedegebiT, romlebic mowmoben 

mosaxleobis socialur-ekonomikuri situaciiT kmayofilebas. rac metia rogorc 

erTi, ise meore maCvenebeli, miT metia mosaxleobis socialur-ekonomikuri 

adaptaciis done. 

 3.3. ekonomikis stabilizacia da socialur-problemaTa gadawyveta. 

    gardamavali periodis bolos saxelmwifos saSualeba eZleva daastabiluros 

socialuri politika, romelic mimarTulia standartuli socialuri 

problemebis gadasaWrelad, kerZod, demografiuli politikis, ganaTlebis, 

kulturis, jandacvis, sportis, dasaqmebisa da  SromiT urTierTobis, socialuri 

dacvis politikis mimarTulebiT. 

  demografiuli politikis ZiriTadi gamowveva sabazro ekonomikis qveynebSi 

mosaxleobis ricxovnobis stabilizacia, xSir SemTxvevaSi Semcirebaa. 

Mmosaxleobis Semcireba ekonomikurad ganviTarebul qveynebSi da misi zrda 

ekonomikurad CamorCenil qveynebSi ganapirobebs maT Soris msxvili socialuri 

napralis arsebobas. amis gaTvaliswinebiT, ganviTarebuli qveynebi TavianT 

demografiul politikas Semdegi saxiT awyoben: axorcieleben RonisZiebebs erTis 

mxriv, mosaxleobis mokvdaobis SemcirebisTvis, meores mxriv, Sobadobis 

stabilizaciisTvis. am RonisZiebebSi Sedis ojaxebis daxmareba bavSvis dabadebisas; 

samedicino momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba; socialurad mniSvnelovani 

daavadebebis (infeqciebis) profilaqtika, diagnostika, mkurnaloba, samuSao 

adgilebis xarisxis gaumjobeseba da a. S. 
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 stabiluri sabazro ekonomikis qveynebSi demografiuli politikis ZiriTadi 

problema Tanamedrove etapze dakavSirebulia Semdeg garemoebebTan: 

1. ar arsebobs erTiani, saerTaSoriso sazogadoebis mier miRebuli meTodika 

mosaxleobis racionaluri ricxovnobis Sesaxeb, romelic unda 

ganxorcieldes geopolitikuri (qveynis mTlianobis SenarCunebiT), 

ekologiuri (ar unda gadaaWarbos bunebrivi resursebis anTropogenuri 

datvirTvis dasaSveb sidides), socialur-ekonomikur (siRaribis 

minimizacia) da sxva parametrebis gaTvaliswinebiT; 

2. yovelTvis ar balansdeba demografiul problemaTa gadawyvetaze gaweuli 

xarjebi. magaliTad, ekonomikuri zrdis pirobebSi Sobadobis finansurma 

waxalisebam, krizisis dros SeiZleba saxelmwifo biujetis deficiti da 

Sesabamisad, Raribi ojaxebis ricxvi gazardos; 

3. demografiuli politikis ukve damuSavebuli mimarTulebebi iTvaliswinebs 

warsuli gamocdilebas da ara mimdinare cvlilebebs demografiuli 

cvlilebebis dinamikaSi; 

4. bevri demografiuli programa orientirebulia pirveladi problemebis 

gadawyvetaze, magaliTad, marginaluri fenebis daxmarebaze. magram msoflio 

gamocdilebam uCvena, misi dabali socialur-ekonomikuri efeqturoba 

resurstevadobis gamo. maSin, roca mokvdaobis Semcirebis mniSvnelovani gza 

mosaxleobis umravlesobisTvis normaluri cxovrebisa da muSaobis 

pirobebis Seqmnaa. 

  ganaTlebis saxelmwifo politika nebismieri sazogadoebis modernizaciis 

mniSvnelovani faqtoria. sazogadoebam, romelic miiswrafvis socialuri 

stabilurobisaken, unda uzrunvelyos sazogadoebis nebismieri wevris 

xelmisawvdomoba ganaTlebaze. gansakuTrebiT, talanti axalgazrdobis 

dafinanseba saxelmwifo biujetis xarjze. am mimarTulebiT ZiriTadi amocanaa: 

1. axalgazrdobis warmatebuli adaptacia Sromis bazarsa da sazogadoebasTan; 

2. aqtiuri brZola axalgazrdobis alkoholizmTan, narkomaniasTan, 

kriminalTan; 

3. SezRuduli SesaZleblobebis adamianTaTvis specialuri ganaTlebis miRebis 

uzrunvelyofa; 

4. ekonomikis modernizaciaSi ganaTlebis wilis zrda. 

saxelmwifos monawileoba ganaTlebis miRebaSi gansazRvrulia, erTis mxriv, 

saxelmwifo saganmanaTleblo standartiT, meores mxriv, saxelmwifo dakveTiT 

specialuri Tu umaRlesi ganaTlebis specialistTa momzadebaze. amis garda, 

arsebobs fasiani swavlebis sistemac, romelmac unda uzrunvelyos mosaxleobis 

moTxovnis dakmayofileba ganaTlebaze. 

  gardamaval periodSi icvleba mosaxleobis kulturuli prioritetebi da 

formirdeba misi moTxovnis axali struqtura am mimarTulebiT. rogorc wesi, 

mimdinareobs mosaxleobis kulturuli moTxovnilebebis diversifikacia, rac 

tradiciuli kulturuli dawesebulebebis rolis dakargvas iwvevs. sabazro 

ekonomikis pirobebSi kulturis nawili (e.w. maskultura) damoukideblad 

adaptirdeba arsebul ekonomikur garemosTan da mogebis centria. 
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 mogebis centris qveS igulisxmeba iurdiuli piri, romelsac aqvs biujeti, 

romlis Semosavlis struqturaSi 50% saxelmwifos wilia. amave dros rCeba 

kulturuli obieqtebi, muzeumebi, biblioTekebi, kulturis Zeglebi, romlebic 

srul saxelmwifo dafinansebaze rCebian. amitom ZiriTadi amocana kulturis 

sferoze mosaxleobis xelmisawvdomobis uzrunvelyofaa. Aam problemis 

gadawyvetis pirobebia: 

1.  im kulturis obieqtebis saxelmwifo biujetidan dafinanseba, romelic 

mogebis centrebs ar warmoadgenen; 

2.  sagadasaxado SeRavaTebis daweseba im iuridiul da fizikur pirebze, 

romlebic investiciebs kulturis sferoSi Cadeben; 

3. SeRavaTebi kulturuli moTxovnilebis dakmayofilebaze mcireSemosavliani 

SinameurneobisaTvis. 

saxelmwifos mxridan kulturuli RonisZiebebis dafinanseba ganpirobebulia 

Semdegi mizezebiT: 

o qveynis kulturuli potencialis da kulturuli memkvidreobis 

dacviT,  

o kulturuli inovaciebis waxalisebiT; 

o  qveynis kulturuli erTianobis uzrunvelyofiT. 

 saxelmwifo biujetidan kulturis obieqtis dafinanseba xdeba e. w. normatiuli 

principiT, sadac gamoyenebulia kulturuli momsaxurebis saxelmwifo 

standartebi.  es standartebi diferencirebulia iseTi faqtorebis 

gaTvaliswinebiT, rogoricaa magaliTad, sadaa kulturis obieqtebis umravlesoba 

ganlagebuli, soflad Tu qalaqad., gansaxlebis xasiaTi, regionis demografiuli 

mdgomareoba da a. S. saxelmwifos mxridan kulturis mxardaWera mxolod 

kulturis obieqtiebis saxelmwifo biujetidan dafinansebiT araa Semofargluli. 

zogjer is afinansebs kulturul RonisZiebebsac, rac xdeba e. w. konkursebis, 

tenderebis safuZvelze. 

  jandacvis dafinanseba xdeba ara mxolod saxelmwifo biujetidan, aramed 

samedicino dazRvevis fondebisa da TviT mosaxleobis mxridan. 

  jandacvis saxelmwifo programis ZiriTadi problemaa:  

1. gansazRvra minimaluri samedicino mosaxurebis standartebisa. 

2. ufaso samedicino momsaxurebis saxeebisa da moculobis gansazRvra, anu 

jandacvis xarjebis wili saxelmwifo biujetSi; 

3. SeRavaTebi samedicino momsaxurebaze, calkeuli socialuri jgufisaTvis.  

rac Seexeba sportis ganviTarebas, nebismier qveyanaSi sami amocanis gadawyvetaa 

saWiro; 

1. eris janmrTelobis SenarCunebisaTvis bavSvTa masobrivi fizikuri kulturis 

pirobebis Seqmna; es ZiriTadad saxelmwifo biujetis xarjze unda moxdes. 

2. profesiuli sportis ganviTareba, rasac mosdevs saerTaSoriso asparezze 

warmatebebi; am mizniT biujetidan finansdeba sportuli struqturebi da 
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centrebi. Tumca maTi dafinanseba SeiZleba alternatiuli wyaroebidanac 

SeiZleba moxdes. 

3.  fizkulturis centrebis – mogebis centrebis Seqmna, romelic gadasaxadebis 

gadaxdiT avsebs biujets. 

    

Kkomerciuli sportuli organizaciebis ganviTareba damokidebulia 

mosaxleobis gadaxdisunarianobaze. 

    sayofacxovrebo-komunaluri momsaxureba sabazro ekonomikis pirobebSi, 

ZiriTadad, mosaxleobis xarjze xorcieldeba, Tumca sazogadoebis garkveuli 

fena dabali Semosavlebis gamo amas ver axerxebs. amitom municipalitetebi 

cdiloben garkveuli wili binebis mSeneblobebis dros maT ekuTvnodeT, raTa 

daakmayofilon aseTi fenis moTxovnileba. arsebobs aseTi gamocdilebac: 

Sinameurneobebma sayofacxovrebo komunaluri moTxovnileba daikmayofilon 10-15 

wliani ipoTekuri sesxebis meSveobiT;  an saxelmwifom dotaciaze aiyvanos es 

momsaxureba saxelmwifo socialuri daxmarebis saxiT. municipalitetma ki 

uzrunvelyos municipaluri binebiT dabalSemosavliani Sinameurneoba. am 

RonisZiebaTa realizaciis pirobaa mosaxleobis Semosavlebis zrda, investireba 

mimzidvel sayofacxovrebo-komunalur proeqtebSi, saxelmwifos monawileobis 

minimizacia am saxis momsaxurebis fasebis gansazRvrisas. 

 gansakuTrebiT aqtualuria socialuri mxardaWeris efeqturi sistemis Seqmna. 

Amisi aucilebloba momdinareobs iqidan, rom siRaribe nebismieri qveynis 

problemaa. maT Soris, ganviTarebuli qveynebisac.  

 ekonomikurad ganviTarebul qveynebSi mosaxleobis socialuri dacvis sistema 

agebulia Semdeg principebze: 

1. im SinameurneobaTa efeqturi dacva, romlebsac ar SeuZliaT TavianTi 

ekonomikuri problemis gadawyveta. 

2. socialuri dacvis dafinansebis alternatiuli wyaroebis gaaqtiureba; 

3. \sxvadasxva kriteriumis gaTvaliswinebiT(saSualosuladobrivi Semosavali, 

danazogis raodenoba, dividendebi Tu rentidan Semosavali, demografiuli 

maxasiaTeblebi da a. S) damisamarTebuli socialuri daxamarebis sistemis 

Seqmna. 

4. aRmoCenili daxmarebis diferenciacia zomis, formis periodulobisa da 

xangrZlivobis mixedviT. 

inflaciis dros yvelaze daucveli mosaxleobis is socialuri jgufia, 

romelsac aqvs fiqsirebuli Semosavali. aseTi jgufia pensionerebi. 

problemebi, romelic ukavSirdeba saxelmwifo sapensio uzrunvelyofis 

gadawyvetas, mdgomareobs SemdegSi: 

1. saxelmwifo SromiTi pensiis diferenciacia SromiTi staJisa da xelfasis 

sididis mixedviT; 
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2. saxelmwifo sapensio fondis stabilurobis SenarCuneba mosaxleobis 

asakobrivi struqturis miuxedavad. 

 am amocanebis gadawyveta moiTxovs, erTis mxriv, aucilebeli sadazRvevo 

Senatanis dawesebas rogorc mewarmeTaTvis, ise muSakTaTvis, meores mxriv, 

alternatiuli dafinansebis wyaroebis Seqmnas (magaliTad,kerZo sapensio fondi). 
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Tavi 4. ekonomikur gadawyvetilebaTa socialuri Sedegebi 

 

4.1. socialuri eqspertiza, misi amocanebi da ganxorcielebis meTodebi.  

    sociluri politikis ganxorcielebisas gasaTvaliswinebelia qveynis winaSe 

mdgari socialuri problemebi da resursuli SezRuduloba. nebismieri 

sammarTvelo gadawyvetilebis miRebisas mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli misi 

socialuri Sedegebi. maSasadame, saWiroa socialuri eqspertiza. 

   eqspertiza laTinuri sityvaa da dakavSirebulia codnasa da  

gamocdilebasTan. socialuri eqspertiza gulisxmobs specialuri codnis mqone 

specialistis, eqspertis mier Catarebul kvlevis safuZvelze warmodgenil 

motivirebul daskvnas mocemul socialur sakiTxze, romelic gaiTvaliswineba 

sammarTvelo gadawyvetilebis miRebisas. dargobrivi amocanebidan gamomdinare 

gamoyofen sxvadasxva saxis eqspertizas. magaliTad, ekonomikuri, ekologiuri, 

samedicino da a. S. yoveli maTgani mimarTulia sammarTvelo gadawyvetilebis 

miRebisas negatiuri Sedegebis Tavidan asacileblad. SevniSnavT, rom aseTi Sedegi 

SeiZleba iyos globaluri xasiaTis (magaliTad, qveynis sagareo valis zrda, 

ekologiuri ubedurebis zonis Seqmna da a. S) da lokaluri xasiaTis (araswori 

fasebis dadgena produqciaze, socialuri transfertebis sxvadasxva saxe da a. S). 

eqspertizis Sedegebis ugulveyofa, ra masStabsac ar unda exebodes is, 

respublikurs Tu regionalurs, am struqturebis lobisturi struqturebis 

finansur interesebs ukavSirdeba. aseT pirobebSi ujobesia damoukidebeli 

eqspertizis organizaciis Seqmna. is ar iqneba arc saxelmwifo da arc 

arasaxalmwifo struqutrebze damokidebuli. socialur eqspertizas 

gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sazogadoebis socialuri restruqturizaciis 

pirobebSi.  

4.2. socialuri eqspertizis Sinaarsi da etapebi. misi ZiriTadi amocanaa Sefasdes 

ra gavlenas iqoniebs esa Tu is sammarTvelo gadawyvetileba xalxis cxovrebis 

doneze, da Sesabamisad, sazogadoebaSi socialuri daZabulobis dinamikaze. 

sammarTvelo gadawyvetilebaSi upirvelesad igulisxmeba yvela samarTlebrivi da 

normatuli dokumenti. socialuri eqspertizis Catarebisas saanalizod viyenebT 

arsebul statistikas, romelic exeba mosaxleobis cxovrebis dones da SerCeviTi 

sociologiuri kvlevis masalebs. 

  socialuri eqspertizis siRrme  ganisazRvreba ori faqtoriT:  

1. mosaxleobis ricxviT, romelTac exeba misaRebi gadawyvetileba. magaliTad, 

valutis gadaricxvebze tarifis zrda ZiriTadad emigrantebze aisaxeba, 

magram ipoTekuri sesxze tarifebis cvla mosaxleobis mniSvnelovan 

nawilze.   

2. cvlilebaTa globaluri xasiaTiT. magaliTad, sayofacxovrebo-komunaluri 

momsaxurebis fasebis zrda sxva Tanabar pirobebSi Secvlis Sinameurneobis 
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xarjebis struqturas, Seamcirebs mosaxleobis gadaxdisunarianobas da 

Sesabamisad, ucxouri valutis moZraobas qveyanaSi. 

   socialuri eqspertizis Catarebis pirvel etapze misaRebi sakanonmdeblo 

proeqtebi jgufdeba maTi SesaZlo socialuri Sedegebis masStaburobis mixedviT. 

magaliTad, SeiZleba gamoiyos socialuri xasiaTis kanonproeqtebi, romlebic 

arsebiTad cvlian socialur urTierTobebs, da kanonproeqtebi, romlebic iribad 

aisaxeba socialur sferoze. 

  meore etapze  ganisazRvreba konkretuli maCveneblebis cvlileba. aseT 

maCveneblebs miekuTvneba: mosaxleobis Semosavlebi, SinameurneobaTa xarjebis 

struqtura, situacia Sromis bazarze. 

   mesame etapze xdeba analiziT miRebuli Sedegebis koreqtireba regionaluri 

Taviseburebebis gaTvaliswinebiT. magaliTad, umuSevrobis done calkeul 

regionSi, mosaxleobis asakobrivi struqtura da a. S. 

  damamTavrebel meoTxe etapze, miRebuli maCveneblebis gaTvaliswinebiT askvnian 

ama Tu im kanonproeqtis socialur mizanSewonilobas. am etapze specialistebma 

SeiZleba SesTavazon socialuri reforma, anu, socialuri sferos sistemuri 

cvlileba. magram am SemTxvevaSi maTma winadadebam SeiZleba konkurencia gauwios 

sxva specialistebis mier gamoTqmul winadadebebs. amis gamo, is SeiZleba 

miRebuli an piriqiT, uaryofili iqnas. ekonomikuri kanonproeqtebis SemuSavebisas 

socialurma eqspertebma SeiZleba iTamaSon, rogorc pasiuri, ise aqtiuri roli. 

es afarToebs maTi moqmedebis areals. magaliTad, qveynis socialur-ekonomikuri 

situaciis analizisas maT SeiZleba dadon rogorc ekonomikuri, ise socilauri 

daskvnac (kanonis gavlena umuSevrobis doneze, mosaxleobis Semosavlebze). 

magaliTad, SeiZleba Seafason biujetis deficitis SesaZlo masStabi. 

Ggamoavlinon konkretuli kanonis umoqmedobis ekonomikuri mizezebi da a. S. 

 socialuri eqsperti adgens socialur-ekonomikur gadawyvetilebis miRebis 

SesaZlo sivrces. Aam sivrcis zRvars miRma  socialuri kriteriumebis gamo 

kanonproeqtis amuSaveba ar unda moxdes. aseTi informacia garkveuli 

periodulobiT, weliwadSi erTxel an orjer miewodeba sakanonmdeblo organos, 

aRmasrulebel xelisuflebas da gaiTvaliswineba kanonSemoqmedebiTi procesis 

dros. 

  socialuri eqspertizisas gamoiyeneba Semdegi informaciuli baza: 

 qveynis statistikuri sainformacio baza, rogor qveynis, ise calkeuli 

regionisa Tu municipalitetis doneze; 

 reprezentatuli sociologiuri kvlevis Sedegebi(mTeli qveynis, reginis 

masStabiT, an calkeuli socialuri jgufebze Catarebuli); is saSualebas 

iZleva oficialuri statistikuri monacemebis verifikaciisa, da Sesabamisad, 

ganisazRvros novaciur kanonproeqtebze mosaxleobis SesaZlo reaqcia;  

 kanonproeqtSi Cadebuli raodenobrivi maCveneblebi. magaliTad, sagadasaxado 

normebi Tu tarifebi, pensiis miRebis pirobebi da a. S. 
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 socialuri eqspertiziT miRebuli raodenobrivi maCveneblebi. magaliTad, 

finansuri danakargebis sidide, an mosaxleobis damatebiTi Semosavlebi da a. S. 

4.3.socialuri eqspertizis institucionaluri uzrunvelyofa. 

socialuri eqspertizis uzrunvelyofisaTvis saWiroa institucionaluri 

infrastruqtura. misi Seqmnis ori SesaZlo varianti arsebobs.  erTis mxriv, is 

SeiZleba Camoyalibdes, rogorc damoukidebeli subieqti, magaliTad prezidentis 

administraciasTan. Ddaculi unda iyos rogorc saxelmwifo, ise arasaxelmwifo 

struqturebis gavlenisgan, meores mxriv, is SeiZleba Seiqmnas socialuri 

sakiTxebis momgvarebel struqutrebTan, magaliTad, Sromisa da 

socuzrunvelyofis saministrosTan. socialuri eqspertizis meqanizmis formireba 

SeiZleba moxdes specialuri saxelmwifo kanoniT, romlis pirobiTi saxeli 

SeiZleba iyos kanoni ”socialuri eqspertizis Sesaxeb”. 

4.4. socialuri politikis Sedegebis eqspertiza. resursebis SezRudulobis 

pirobebSi sazogadoebisTvis sulerTi araa ra mimarTulebiT warimarTeba es 

resursebi da ramdenad efeqturi iqneba maTi gamoyeneba. amitom socialuri 

politikis Sedegebis eqspertiza socialuri eqspertizis erT-erTi mniSvnelovani 

mimarTulebaa. 

  cnobilia, rom efeqti da efeqturoba erTi da igive cnebebi ar aris 

socialuri programis ekonomikuri efeqti ganisazRvreba daxarjuli resursebisa 

da miRebuli Sedegebis sxvaobiT (E = P - T), xolo efeqtianoba miRebuli 

Sedegebis daxarjul resursebTan TanafardobiT (EF = P : T). es ukanaskneli 

Tanafardoba Sebrunebuli saxiT SeiZleba warmovidginoT ase:  

(EF = T : P). aseT SemTxvevaSi Tanafardoba gviCvenebs socialuri politikis ama 

Tu im Sedegze danaxarjebis ra wili movida. socialuri politikis efeqti an 

efeqtianoba SeiZleba gaangariSdes rogorc statikuri periodisaTvis (magaliTad, 

romelime Tvis an wlis 1 ricxvisaTvis), ise dinamikaSi. magaliTad, dasaqmebis 

saxelmwifo politkis socialuri efeqtianobis gansasazRvravad viyenebT 

umuSevarTa maCvenebels. kerZod, dasaqmebis saxelmwifo programis socialuri 

efeqtianoba ganisazRvreba kalendarul periodSi umuSevrobis statusmoxsnili 

adamianebis ricxvis SefardebiT umuSevarTa ricxvTan kalendaruli periodis 

bolosaTvis. 

 

EFe= Ui/ UJ, sadac 

EFe   - dasaqmebis saxelmwifo politikis socialuri efeqtianobaa, 

 Ui – im adamianTa ricxvi, visac umuSevris statusi moexsna kalendaruli 

periodis ganmavlobaSi; 

UJ   - im adamianTa ricxvi, vinc umuSevaria kalendaruli periodis bolosTvis. 
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 rac ufro maRalia am formuliT miRebuli maCvenebeli, miT ufro metia 

dasaqmebis politikis socialuri efeqtianoba.  

dasaqmebis saxelmwifo politikis ekonomikuri efeqtianoba ori xerxiT 

gaiangariSeba: pirveli gviCvenebs dasaqmebis saxelmwifo politikis socialuri 

efeqtianobis erTeulze gaweul xarjebs da iangariSeba ase: 

ECe=Q/ EFe sadac, 

ECe - dasaqmebis saxelmwifo politikis ekonomikuri efeqtianobaa; 

Q - dasaqmebis saxelmwifo politikis biujetia, masze gamoyofili 

saxsrebia(lari); 

EFe  - dasaqmebis saxelmwifo politkis socialuri efeqtianobaa. 

es maCvenebli ufro metad gamodgeba regionTa Sedarebisas, radgan saSualebas 

iZleva regionul WrilSi Sesadarisi gaxdes dasaqmebis politikis socialuri 

efeqtianobis erTeulis fasi. cxadia, rac ufro dabalia dasaqmebis politikis 

biujetis saxsrebi socialuri efeqtianobis erTeulze, miT ufro maRalia 

dasaqmebis politikis efeqtianoba. 

 dasaqmebis saxelmwifo politikis ekonomikuri efeqtianoba meore xerxiT ase 

gaiangariSeba: 

ECe= Q/ Ui sadac, 

ECe - dasaqmebis saxelmwifo politikis ekonomikuri efeqtianobaa(lari/kacTan); 

Q - dasaqmebis saxelmwifo politikis, biujetia, masze gamoyofili 

saxsrebia(lari); 

Ui – im adamianTa ricxvi, visac umuSevris statusi moexsna kalendaruli 

periodis ganmavlobaSi 

  maSasadame, rac ufro maRalia dasaqmebze gaweuli xarjebi, miT naklebia 

ekonomikuri efeqtianoba. 

4.5. invalidTa saxelmwifo mxardaWeris programis Sefaseba. socialur sferoSi 

gamoyenebuli resursebis Sefaseba miuxedavad imisa, rom raodenobriv maCveneblebs 

viyenebT, pirobiTi xasiaTisaa, radgan socialuri samsaxurebis saqmianobis 

raodenobrivi aRricxva srulad ver xerxdeba. amitom saxsrebi, romelic 

invlidTa mxardaWeris programazea gamoyofili, saSualebas iZleva erTis mxriv, 

ganvsazRvroT invalidTa reabilitaciis fasi, meores mxriv, SeviswavloT am 

mimarTulebiT arsebuli dinamika da ganvsazRvroT am RonisZiebis 

ganxorcielebisas dasaqmebuli adamianebis efeqturoba. magaliTad, cnobilia, rom 

mTel rig qveynebSi invalidebs kerZod daqiravebuli pirebi uvlian, rac 

miuTiTebs saxelmwifo socialuri momsaxurebis sferoSi gamoyenebuli SromiTi 



53 
 

resursebis araefeqturobaze. invalidTa momsaxure personalis ricxvi SeiZleba 

ganvixiloT, rogorc maTi Sromis mwarmoeblurobis maCvenebeli. magaliTad, 

administraciul-teritoriul erTeulSi, sadac socialur muSakTa Sromis 

mwarmoebluroba qveyanaSi arsebul saSualo maCvenebelze naklebia, SromiTi 

resursebi araefeqturad gamoiyeneba. 

 pirobiTad, socialuri muSakebis `zedmeti~ raodenoba gaiangariSeba formuliT:  

NW= Nf  - Nm : A sadac,D 

 NW  - dasaqmebul socialur muSakTa pirobiTad Warbi raodenobaa(kaci); 

  Nf   - socialur muSakTa faqtobrivi ricxvi(kaci); 

  Nm – invalidTa momsaxure personalis ricxvi(kaci) 

  A   -  socialur muSakTa Sromis mwarmoebluroba qveyanaSi, anu invalidTa 

raodenoba, erT momsaxure socialur muSakze. 

analogiuri wesiT SeiZleba gaangariSdes invalidTa mxardamWer programebSi 

monawile sxva specialistTa gamoyenebis efeqturoba, magaliTad. eqimebis siWarbe, 

an nakleboba. finansuri kuTxiT am programis SefasebisaTvis am programaSi 

dasaqmebuli personalis, socialur muSakTa, an eqimebis saSualo xelfass 

gamoviyenebT.  

 unda vicodeT, rom ekonomikur gadawyvetilebaTa miRebisas socialuri 

eqspertizis ugulvebelyofas, xSirad mivyavarT nulovan socialur 

sargeblianobamde. 
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Tavi 5. dasaqmebis saxelmwifo politika 

   dasaqmebis saxelmwifo politikis Sesaxeb kanonmdebloba Tanamedrove sabazro 

ekonomikis qveynebSi sam mniSvnelovan princips eyrdnoba: 

principi 1.  Sromis bazris aqtiuri politikis CarCoebSi umuSevarTa SromiT 

mowyobasa da maT profesiul gadamzadebas meti upiratesoba eniWeba umuSevarTa 

materialuri mxardaWerasTan (umuSevarTa Semweobis gacemasTan) SedarebiT; 

   roca es principi araa daculi, dasaqmebis saxelmwifo politika dadis 

umuSevarTa socialuri mxardaWeris politikamde. 

principi 2. dasaqmebis saxelmwifo  samsaxuri, damsaqmebeli da daqiravebuli 

solidarul pasuxismgeblobas iReben umuSevarTa dasaqmebaze.  

 am principis realizacia gulisxmobs sazogadoebis mxridan ekonomikuri da 

socialuri winapirobebis Seqmnas socialur kmayofaze myofTa Sesamcireblad. 

principi 3. saxelmwifo umuSevarTa socialur mxardaWeris normebis dadgenas 

diferencirebulad udgeba kriteriumTa farTo speqtridan gamomdinare. kerZod, 

mxedvelobaSi miiReba umuSevris muSaobis staJi da  xelfasi samuSaos 

dakargvamde, savaldebulo sadazRvevo staJi da dagrovebuli sadazRvevo 

Senatanebis moculoba, umuSevris asaki da sxva individualuri maxasiaTeblebi. 

am principis dacva saSualebas iZleva socialuri mxardaWeris saxsrebi 

racionaluri gamoviyenoT da umuSevris ekonomikuri reabilitacia movaxdinoT. 

dasqmebis  სახელმწიფო politika or doneze ganixileba: makrodoneze da 

regionuლ doneze. 

 

5.1. dasaqmebis saxelmwifo politika makrodoneze. 

dasaqmebis politika makrodoneze xorcieldeba Semdegi mimarTulebiT: 

- dasaqmebasa da Sromis bazarze sakanonmdeblo da normatuli samarTlebrivi 

aqtebis miReba da misi Sesrulebis kontroli; 

- dasaqmebis saxelmwifo politikis grZelvadiani da mimdinare amocanebis 

Sexameba ekonomikuri zrdis prioritetebTan, sakredito-fulad da 

socialur politikasTan; 

- dasaqmebis saxelmwifo programebis damuSaveba da ganxorcieleba, misi 

Sesrulebis kontroli;  

- dasaqmebis saxelmwifo politikis dafinansebis wesis dadgena; 

- mTeli qveynis teritoriaze umuSevarTa socialuri dacvis erTiani 

standartebis Seqmna; 

- im regionebis finansuri mxardaWera, sadac Sromis bazris daZabulobis 

done maRalia; 
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- dasaqmebis samsaxurebis formirebis principebisa da funqcionirebis wesis 

dadgena. 

5.2.dasaqmebis saxelmwifo regionuli politika 

centraluri xelisuflebis organoebi regionebSi: 

- amuSaveben da realizacias ukeTeben dasaqmebis regionalur politikas regionis 

socialur-ekonomikuri ganviTarebisa da demografiuli specifikis 

gaTvaliswinebiT; 

- iReben damatebiT sabiujeto, sakredito da sagadasaxado zomebs regionis 

ekonomikuri ganviTarebisaTvis da Sesabamisad dasaqmebis zrdisaTvis. 

- adgenen dasaqmebis regionuli  politikis  dafinansebis wessa da mimarTulebebs 

(regionuli biujetidan), akontroleben  am saxsrebis miznobriv xarjvas; 

- iReben regionul sakanonmdeblo da normatiul aqtebs, romlebic uzrunvelyofen 

umuSevarTa socialur dacvasa da dasaqmebulTa mxardaWeras specifikur 

pirobebSi; 

- dasaqmebis politikis realizaciisas kordinacias uweven adgilobrivi 

TviTmarTvelobis organoTa saqmianobas. 

 dasaqmebis saxelmwifo politikis gatarebisas gaiTvaliswineba Semdegi 

garemoebebi: 

- umuSevarTa socialur mxardaWerasTan Sedarebi|T prioritetuladaa miCneuli 

axali samuSao adgilebis Seqmna da Zvelis SenarCuneba; kadrebis profesiuli 

momzadeba - gadamzadebis mxardaWera; 

- upirvelesad mxardaWerili unda iyos im pirTa dasaqmeba, romlebzec 

naklebi danaxarjebi gaicema da umokles droSi didi Sedegis momtanni iqnebian; 

- upiratesi mxardaWera krizisuli Sromis bazris regionebze; 

- dasaqmebis saxelmwio programis gatareba konkretuli regionaluri, dargobrivi 

da socialur-demografiuli jgufebis intresebis gaTvaliswinebiT; 

- umuSevarTa mxardaWerisaTvis dabalansebuli zomebis miReba, erTis mxriv, maTi 

desocializaciisa(ლუმპენიზაციისა32), da meores mxriv, maTi sociა 

- lur kmayofaze yofnis Tavidan acilebis mizniT. 

5.3. mosaxleobis dasaqmebis saxelmwifo samsaxuri.  

     nebismier qveyanaSi dasaqmebis saxelmwifo samsaxuri Sromis bazarze 

saxelmwifos ZiriTadi institutia. swored am samsaxurs ekisreba mosaxleobis 

socialur-ekonomikuri garantiebis uzrunvelyofa saxelmwofo biujetidan 

gamoyofili saxsrebiT, rac dadgenilia qveynis kanonmdeblobiT. amiT 

gansxvavdebian isini im kerZo dasaqmebis saagentoebisagan, romlebic TavianT 

                                                           
32 ლუმპენიზაცია- იმ მოსახლეობის წილის ზრდა, რომელსაც არავითარი ქონება არ აქვს და შემთხვევითი 

შემოსავლის ხარჯზე ცხოვრობს. 
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saqmianobas axorcieleben komerciul safuZvelze da finansdebian maT mier 

gaweuli momsaxurebiT miRebuli gadasaxadebisagan. 

 dasaqmebis samsaxuris ZiriTadi funqciebia: 

- umuSevarTa aRricxva maTi mimarTvis SemTxvevaSi; 

- registirebul umuSevarTa diferenciacia sxvadasxva kriteriumiT; 

- vakansiebis aRricxva; 

- umuSevaTrTa ufaso momsaxureba vakansiebis moZiebiT, SromiTi mowyobiT, 

profesiuli gadamzadebiT; 

- umuSevarTa materialuri mxardaWera. 

- saxelmwifo dasaqmebis politikis SemuSaveba  realizacia makro da 

regionul doneze; 

- qveynisa da regionis socialur-ekonomikuri ganviTarebis programis 

socialuri eqspertiza,  maTi Sromis bazarze gavlenis Seswavla da 

argumentirebuli koreqtireba SesaZleblobaTa gaTvaliswinebiT; 

- Sromis bazris mudmivi monitoringi da prognozi; 

- Sromis bazris Sesaxeb statistikuri informaciis momzadeba. 

   dasaqmebis sferoSi minimalur saxelmwifo standartad miCneulia umuSevarTaTvis 

ufasod maTi Sesaferisi vakansiis moZieba da maTi SromiTi mowyoba. amave dros am 

samsaxurma unda gaswios erTdagvari proforientaciuli samuSao. kerZod, auxsnas 

umuSevars im profesiaTa Sinaarsi, razec mocemul periodSi Sromis bazarze aris 

vakansia; auxsnas umuSevars misi Sesaferisoba an Seuferebloba arsebul 

vakansiasTan; agreTve misces mimarTuleba umuSevars ra profesiiT sjobs misi 

gadamzadeba SromiTi mowyobis mizniT. an ra sazogadoebriv samuSaozea misi 

mowyobis saSualeba droebiT mainc. Tu es samsaxuri gaswevs SromiT mowyobasTan 

dakavSirebul sxva momsaxurebas, zemoTCamoTvlili momsaxurebis garda, maSin es 

momsaxureba SesaZlebelia fasianic iyos.  

     imis mixedviT, ramdenad gansxvavebulia qveynis regionuli ekonomika, dasaqmebis 

saxelmwifo politikac imis Sesabamisad unda ganisazRvros. winaaRmdeg SemTxvevaSi 

es politika araefeqturi iqneba.  regionebis dajgufeba oTxi tipis maCveneblebis 

safuZvelze xdeba. kerZod, 

 - mdgomareoba Sromis bazarze; 

 - ekonomikuri situacia; 

 - socialuri situacia; 

 - demografiuli situacia. 

  5.4. Sromis bazris maxasiaTeblebi sabazo maCveneblebia regionebis 

dajgufebisas. umTavresi maxasiaTeblebia registrirebuli umuSevrobis done, Sromis 

bazris daZabulobis maCvenebeli, umuSevrobis xangrZlivobis maCvenebeli. didi 

mniSvneloba aqvs im kontingentis gansazRvras, romlis umuSevrobis xangrZlivoba 
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erTi weli da metia. igi uCvenebs mocemul regionSi mosaxleobis nawilis 

marginalizaciis potenciur safrTxes. regionSi ki sadac metad maRalia Sromis 

bazris daZabulobis maCvenebeli, metad didi mniSvneloba aqvs arsebuli samuSao 

adgilebis SenarCunebas da axlis Seqmnas, radgan moxdes mdgomareobis stabilizacia 

Sromis bazarze. 

  ekonomikur maCveneblebi saSualebas iZleva ganvsazRvroT ramdenadaa 

SesabamisobaSi dasaqmebis saxelmwifo politika regionSi arsebul ekonomikur 

situaciasTan. kerZod, am SemTxvevaSi mniSvnelovania vicodeT iseTi maCveneblebi, 

rogoricaa regionis mier warmoebuli produqciis moculobis dinamika, 

investiciebis raodenoba, wamgebiani sawarmoebis raodenoba, radgan es saSualebas 

gvaZlevs ganvsazRvroT perspeqtivaSi gamoTavisuflebuli samuSao Zalis ricxvi. 

socialuri maCveneblebis daxmarebiT vsazRvravT ramdenad SeiZleba Secvalos 

dasaqmebis saxelmwifo politikam regionis socialuri yofa. amis  Sesafaseblad 

viyenebT mosaxleobis realuri fuladi Semosavlebis dinamikisa da sacalo 

saqonelbrunvis maCveneblebs. am ori maCveneblis erToblivi analiziT Cven SegviZlia 

ganvsazRvroT mocemul teritoriaze ekonomikis daubegravi seqtoris ganviTarebis 

xarisxi da mosaxleobis faqtobrivi adaptacia arsebul socialur-ekonomikur 

pirobebTan. 

demografiuli maCveneblebidan viyenebT mosaxleobis bunebrivi moZraobis 

maCveneblebs (Sobadoba, mokvdaoba, bunebrivi mateba). es maCveneblebi warmodgenas 

gvaZleven grZelvadian perspeqtivaSi samuSao Zalis SesaZlo miwodebaze.  

zemoTCamoTvlili maCveneblebi ki erToblivad saSualebas gvaZleven regionis 

socialuri-ekonomikuri mdgomareoba integralurad Sefasdes. am dros 

mniSvnelovania mxedvelobaSi iqnes miRebuli Semdegi garemoeba: unda vivaraudoT, 

rom dasaqmebis saxelmwifo politikasTan mimarTebaSi SeiZleba gvqondes 

neitraluri da aqtiuri regionebi. 

  neitralurs miekuTvneba is regionebi, sadac situacia Sromis bazarze 

korelirebs regionis socialur-ekonomikur mdgomareobas. aq SeiZleba ori SemTxveva 

ganvixiloT: a) mSvidi situacia Sromis bazarze Sexamebuli damakmayofilebel 

socialur-ekonomikur mdgomareobasTan da b) cudi situacia Sromis bazarze, roca 

Sromis bazris maxasiaTeblebi da socialur-ekonomikuri mdgomareoba regionSi 

winaaRmdegobrivi niSnebiT xasiaTdeba.  

  pirvel SemTxvevaSi vifarglebiT Sromis bazarze arsebuli situaciis 

monitoringiT, meore SemTxvevaSi regioni krizisulad fasdeba.  

aqturad miiCneva regionebi, sadac Sromis bazris damakmayofilebeli mdgomareoba 

Sexamebulia aradamakmayofilebel socialur-ekonomikur viTarebasTan. am pirobebSi 

mokle da saSualovadian perspeqtivaSi mosalodnelia situaciis gamwvaveba Sromis 

bazarze, rac moiTxovs saxelmwifos mxridan gamafrTxilebeli zomebis miRebas. 
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5.5. Sromis bazris saxelmwifo politikis dasavluri modelebi 

dasavleTis sabazro ekonomikis qveynebs Sromis bazarze socialuri politikis 

RonisZiebaTa ganxorcielebis xangrZlivi gamocdileba aqvT, rac gasaTvaliswinebelia 

gardamavali ekonomikis qveynebisaTvisac, ramdenadac: 

    dasavleTSi Sromis bazris formireba  da funqcionireba xdeboda socialur-

ekonomikuri sistemis ganviTarebis paralelurad, da eqvemdebareboda am ukanasknelis 

ganviTarebis kanonebs. maSin, roca gardamavali ekonomikis qveynebSi Sromis bazris 

formireba sul sxva safuZvelze moxda. amasTan, dasavleTisagan gansxvavebiT 

gardamavli ekonomikis pirobebSi saqme gvqonda sruliad gansxvavebuli muSakis 

tipTan, romelsac ar hqonda sabazro ideologia. is cxovrobda mkacri winaswar 

gansazRvruli ganawesiT da axasiaTebda SiSi Tavis gamoCenisa. Sromis sferoSi is 

gansakuTrebuli unarebis gamovlenas Tavs aridebda da moxmarebis sferoSi malavda 

Tavis amaRlebul moTxovnilebebs da moxmarebis realur dones. is iyo e. w. 

mocemul samuSao adgilze `miwerili~ piri, romelsac gansazRvruli xelfasi, 

perspeqtivaSi pensia hqonda. amitom metad sainteresoa im qveynebis gamocdileba, 

romlebis socialurad orientirebuli sabazro ekonomika aqvT. erT-erTi aseTi 

qveyana SvedeTia. 

    dasaqmebis saxelmwifo politika SvedeTSi. dasaqmebis politikis sayrdeni 

SvedeTSi sabazro ekonomikis mqone samarTlebrivi saxelmwifoa. iTvleba, rom 

damsaqmeblebi da daqiravebulni urTierTgamawonasworebelni arian da erToblivad 

mimarTuli unda iyvnen sazogadoebrivi progresisken. saxelmwifo gansazRvravs 

damqiravebelTa da daqiravebulTa saqmianobis ares, xolo isini aweseben TavianTi 

urTierTobis wesebs. dasaqmebis politika socialur-ekonomikuri politikis 

umniSvnelovanesi mimarTulebaa. SvedeTSi miRebuli koncefciiT, dasaqmebis 

saxelmwifo politika pasuxismgeblobas ar iRebs  samuSao Zalis ganaTlebasa da 

kvalifikaciis amaRlebaze. magram amave dros is damsaqmeblebs ar xsnis 

pasuxismgeblobas sawarmoebSi Sesabamisi Sromis pirobebis Seqmnaze da im pirTa 

reabilitaciaze, romlebic ganidevnen Sromis bazridan. dasaqmebis politika unda 

uzrunvelyofdes samuSao Zalis Sesvlasa da dabrunebas Sromis bazarze. SvedeTSi 

dasaqmebis aqtiuri politikis mizania miaRwios sazogadoebriv warmoebaSi samuSao 

Zalis monawilebis maRal dones (igulisxmeba qalTa da invalidTa masobrivi 

CarTvac warmoebaSi). amiT SesaZlebeli xdeba keTildReobis maRali donis miRweva, 

radgan sazogadoebis TiToeli wevri Tavad qmnis Tavisi uzrunvelyofis saSualebas.  

   SvedeTSi arsebobs invalidTa SromaSi Cabmis ori saxis sistema pirveli 

gulisxmobs subsidiebis gacemas xelfasze. kerZod, sazogadoeba Tavis Tavze iRebs 

im gansxvavebis dafarvas, romelic arsebobs invalidis Sromis fassa da 

wonasworul sabazro Sromis fass Soris. meore, im samrewvelo jgufis Seqmnas 

exeba, romlis amocana invalidTaTvis samuSao adgilebis Seqmnaa. es mizanSewonilia 

maSin, roca Sromisunariani mosaxleobis dasaqmebis problema gadawyvetilia da 

qveyanas aqvs finansuri resursebi specifikuri amocanebis gadasawyvetad. es mxolod 

warmoebis aRmavlobis pirobebSia SesaZlebeli (SvedeTSic ki). 
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     Sromis bazris politikis ZiriTadi mizani sruli dasaqmebis miRwevaa. SvedeTSi 

iTvleba, rom adamiani, romelic droebiT mowyda Sromis bazars, an samuSaos unda 

iRebdes, an Sesaferis ganaTlebas samuSaos misaRebad da ara fulad daxmarebas. am 

mimarTulebiT upiratesoba eniWeba grZelvadian perspeqtivaze gaTvlil RonisZiebebs. 

kerZod, samuSao Zalis regularuli gadamzadebis, sazogadoebrivi samuSaoebis 

organizaciisa da axalgazrdobis praqtikis sistemis Seqmnas (es ukanaskneli Svedur 

siaxledac moinaTla). am ukanaskneli sistemiT axalgazrdebma, romlebmac 

Cveulebriv ver iSoves samsaxuri, uzrunvelyofilni arian samuSao adgiliT, 

romlis danaxarjebsac damsaqmebels saxelmwifo uxdis. SvedeTSi Tvlian, rom 

kompetenciebis sakiTxi gadamwyvetia konkurentunariani bazris funqcionirebis 

pirobebSi. amitom umniSvnelovanesia gamarTuli saskolo, umaRlesi ganaTlebisa da 

samecniero sistemis arseboba. damsaqmeblebi ki valdebulni arian Tavad izrunon 

samuSao Zalis kvalifikaciis amaRlebaze. es sasargebloa maTi konkurentunarianobis 

asamaRleblad da momuSaveTa moraluri mdgomareobis gasaumjobeseblad(maT meti 

motivi uCndebaT ukeTesad imuSaon). maSasadame, kvalifikaciis amaRlebis sakiTxi 

damsaqmebelsa da dasaqmebuls Soris gvardeba. saxelmwifo e.w. `SromiTi cxovrebis~ 

specialuri fondis meSveobiT daxmarebas uwevs maT samuSao adgilebis Seqmnis 

mimarTulebiT. saxelmwifo miiswrafvis Seqmnas xelsayreli pirobebi 

mewarmeobisaTvis. regionuli politikis TvalsazrisiT, saxelmwifo cdilobs 

calkeuli regionebis sisuste aRmofxvras. (magaliTad, regionebSi, sadac 

mrewvelobis ganviTarebis tradicia ar aqvT, an mcired dasaxlebulia, an mZime 

klimaturi pirobebiT xasiaTdeba da a. S). Sromis sakiTxebSi sakamaTo sakiTxebi 

wydeba specialur Sromis sasamarTloze, sadac monawileobs saxelmwifo, 

damsaqmebeli da daqiravebuli. Sromis sasamarTlo warmoadgens erTaderT da 

saboloo forums SromiT sakiTxebze  legaluri diskusiis gasamarTavad. 

    dasaqmebis saxelmwifo politika fineTSi. rogorc SvedeTSi fineTSic dasaqmebis 

saxelmwifo politikis mizani sruli dasaqmebis miRwevaa. amisaTvis fineTSi 

miaCniaT, rom mxari unda dauWiron im regionebs, sadac struqturuli cvlilebebi 

midis axali samuSao adgilebis Seqmnis mizniT. saxelmwifo mxardaWera 

garantirebuli aqvT rogorc kerZo, ise saxelmwifo seqtoris warmomadgenlebs. am 

dros adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebi valdebulebi arian organizeba 

gaukeTon upiratesad axalgazrdebisa da xangrZivad umuSevrebis droebiT SromiT 

mowyobas. 

  fineTSi Sromis bazris organizaciis ZiriTadi principia yvela im administraciuli 

institutis saqmianobis koordinacia, romelic dakavSirebulia mosaxleobis 

dasaqmebis sakiTxTan. mniSvnelovania saxelmwifos umTavresi amocana Sromis 

normaluri pirobebis uzrunvelyofaa. iTvleba, rom am amocanis Sesruleba Sedis, 

rogorc damqiraveblebis, ise daqiravebulTa interesebSi. is xels uwyobs muSakTa 

Sromisunarianobis SenarCunebas, riTac aridebulia samuSao Zalis swrafi daberebis 

problema da Sesabamisad, Sesustebulia samuSao Zalis deficiti Sromis bazarze. 

Sromis pirobebi kanonis Sesabamisad kontroldeba saxelmwifo da sazogadoebrivi 

organizaciebis mier. 
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     kadrebis gadamzadebis programac saxelmwifos zedamxedvelobis qveSaa moqceuli. 

profesiuli gadamzadebis sistema mimarTulia iqiTken, rac SeiZleba swrafad 

moZebnos umuSevarma samuSao adgili. amasTan, saxelmwifo politikis mniSvnelovani 

komponentia droebiT umuSevarTa garantirebuli mxardaWera, rac gulisxmobs, 

rogorc Semweobebis gacemas, ise samuSaos moZiebasa da profesiul gadamzadebas. 

dasaqmebis saxelmwifo politika germaniaSi. germaniaSi dasaqmebis saxelmwifo 

politikis ZiriTadi amocanaa: 

- umuSevarTa daxmareba samuSao adgilebis moZiebaSi; 

- Suamavloba profesiuli swavlebis centris moZiebaSi; 

- profesiuli ganaTlebis miRebaSi mxardaWera; 

- umuSevarTa dazRveva; 

- Sromis bazris kvleva da sazogadoebis informaciuli uzrunvelyofa; 

- mZime formis mqone invalidebTan muSaoba; 

- Sromis bazarsa da saganmanaTleblo sistemaSi qalTa diskriminaciis 

problemis aRmofxvra. 

Sromis bazarTan mimarTebaSi saxelmwifo organoebis saqmianobis ZiriTadi 

principia: usasyidlo da miukerZoebeli daxmareba yvelas, vinc mimarTavs Sromis 

uwyebas.   

  Sromis federalur uwyebas Tavisi statistikuri samsaxuric hyavs., romlis 

amocanaa Sromis bazris Sesaxeb statistikuri informaciis mopoveba, damuSaveba 

da analizi. miRebuli Sedegebi gamoiyeneba saxelmwifo politikis SemuSavebisas. 

kvlevebiT dadgenilia, rom xangrZliv umuSevrobas mivyavarT RaribTa didi fenis 

formirebisken. am mxriv, yvelaze maRali riskjgufs martoxela da 

mravalSviliani dedebi warmoadgenen. maTi Sromis bazarze CarTvis metad mcire 

Sansia. amis gamo isini saxelmwifo socialuri daxmarebis momxmareblebi xdebian. 

  Sromis bazris problemebis dasavleTeli mkvlevrebi Tvlian, rom  sayovelTao 

keTildRebis saxelmwifo pirdapir axdens zegavlenas dasaqmebis struqturis 

ganviTarebaze. ZiriTadi Tezisia: sayovelTao keTildReobis Tanamedrove 

saxelmwifom miiRo qveyanaSi cxovrebis wesis formirebaSi uSualo monawileobis 

mZlavri socialuri meqanizmis statusi. SvedeTi, germania da aSS warmoadgenen 

sayovelTao keTildReobis saxelmwifos socialistur, korporaciul da 

neoliberalur models. 

  SvedeTma arsebul keTildReobas miaRwia postindustrial etapze dasaqmebis 

struqturaze zemoqmedebiT. aSS-Si momsaxurebis sfero gaiyo orad: momsaxureba, 

romelic biznesTanaa dakavSirebuli da momsaxureba garTobis sferoSi. Tu adre 

orivegan sakmaod maRalanazRaurebadi samuSaoebi iyo, amjerad dabali anazRaureba 

arc Tu ise iSviaTia. germaniaSi ki aranairi cvlileba dasaqmebis struqturaSi ar 

momxdara. Sveciis deindustrializacias mcire ekonomikuri zrda sdevda Tan, 

ramac Seqmna problemebi dasaqmebaSi, magram  amasTanave saSualeba misca  

mosaxleobis socialuri, sagaganmanaTleblo da samedicino momsaxureba 
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gaefarToebina da uzrunvelyo yvela Sromisunarianis, gansakuTrebiT, qalebis 

dasaqmeba. aq daemTxva qalTa moTxovnis zrda socialur da momsaxurebis sferoSi 

samuSao adgilebis zrdas. am situaciam qalTa dasaqmebis bumi gamoiwvia. aseT 

SemTxvevaSi saxelmwifo iZulebuli iyo erTis mxriv Sinameurneobebi uzrunvelyo 

sxvadasxva momsaxurbis sistemiT (magaliTad bavSvebis movlis samsaxuriT 

dasaqmebuli qalebisaTvis), meores mxriv,  ezruna qalTa moqnili samuSao 

grafikebis Seqmnaze qalebisaTvis, radgan miCneulia, rom isini pasuxismgeblebi 

arian bavSvTa aRzrdaze.  

SvedeTSi SeimCneva aseTi damokidebuleba: momavali damokidebulia saSualo 

klasis mxardaWeraze, romelic Tavis mxriv moiTxovs momsaxurebis raodenobisa 

da xarisxis zrdas. es ki sul ufro meti finansuri resursebis saWiroebas aCens. 

amisaTvis ki es klasi mzadaa sul ufro met xans imuSaos da uari Tqvas pensiaze 

adre gasvlis politikaze. saxelmwifos mier momsaxurebis sferoSi dasaqmebis 

zrdis mxardaWeris SemTxvevaSi warmoiSoba danaxarjebis zrdis problema. amas 

mivyavarT Sinameurneobis gadasaxadebis zrdasTan, rac iwvevs dabalanazraurebadi 

muSakebis zrdas, rac susti adgilia Sveciis modelisaTvis. 

  germaniaSi xelfasis Sesaxeb arsebuli kanoniT, damsaqmebels ekrZaleba dabali 

xelfasis gadaxda, riTac dabalanazraurebadi muSakebis wilis zrdas zRudavs. 

amitom aq arsebuli sapensio sistemis gamo samuSao Zalis miwodeba Semcirebulia. 

germania konservatul-kaTolikuri principebis qveyanaa, sadac momsaxurebisa da 

socialuri sfero (jandacvis garda) ojaxis sferoa. momsaxurebaze moTxovnis 

zrdas germaniaSi ar Seuqmnia sazogadoebrivi momsaxurebis sferos gafarToebis 

stimuli, rac gamoiwvia, erTis mxriv, gadasaxadebisa da mosakreblebis tvirTma, 

rac damatebiTi Semosavlebis zrdas zRudavs da meores mxriv, mkacrma 

monetarulma da fiskalurma politikam. Tu SvedeTSi ZiriTadi aqcenti dasaqmebis 

sferoSi gadatanilia SromaSi mosaxleobis masobriv CarTvaze, germaniaSi mTavari 

maRalanazRaurebadi samuSao adgilebis Seqmnaa, rac eyrdnoba mzard, 

maRalefeqtur industriul ekonomikas.  

aSS-Si  Sromis bazarze arsebul mdgomareobas mniSvnelovnad gansazRvravs misi 

ekonomikuri zrda, mimdinare demografiuli procesebi da mkacri imigraciuli 

politika, riTac is axerxebs daicvas Tavisi Sromis bazari ucxouri samuSao 

Zalisagan. amasTan, am qveyanaSi saxelmwifo naklebad zrunavs dasaqmebulTa 

momsaxurebaze. xSirad es korporaciul doneze xdeba. iTvleba, rom sakmarisia 

adamians misce xelfasi da man Tavad unda uzrunvelyos sakuTari momsaxureba. 

dasaqmebulTa uflebebis dacvas saxelmwifo sakanonmdeblobo aqtebiT 

akontrolebs. 
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Tavi 6. saxelmwifo saojaxo politika 

    cneba `saojaxo politika~ akademiur literaturaSi 1970-iani wlebidan 

mkvidrdeba. es is periodia, roca politikosebi da mecnierebi gansakuTrebiT 

dainteresdnen ojaxis problematikiT.  

   saxelmwifo saojaxo politika aris RonisZiebaTa sistema, romelsac 

saxelisuflo organoebi mimarTavs ojaxis mxardasaWerad. is moicavs demografiul 

da migraciul politikas, saojaxo Semweobebis gacemas, sagadasaxado politikis rig 

RonisZiebebs, socialur aqciebsa da infrastruquturul proeqtebs. 

    saojaxo politika ori Teoriis gavleniT formirdeba. pirveli Teoriis 

Tanaxmad, romelsac industrializur Teoriasac uwodeben, ojaxis ganviTarebis 

mamoZravebeli socialur-ekonomikuri faqtorebia; ekonomikuri garemos cvlileba 

gansxvavebul moTxovnilebaTa formirebas ganapirobebs. ojaxis irgvliv Seqmnili 

socialur-ekonomikuri da demografiuli garemo saxelmwifo saojaxo politikis 

mamoZravebeli Zalaa. Sobadobis Semcireba, Raribi ojaxebis momravleba, genderuli 

sakiTxebi saxelmwifo organoebs aiZulebs gaafarToon ojaxis mxardaWeris 

programebi.     

     meore Teoria, e.w. konfliqtis Teoria, miuTiTebs politikuri procesebis 

monawileTa ganmsazRvrel rolze. am Teoriis Tanaxmad, politikuri partiebis, 

sazogadoebrivi da samecniero organizaciebis yuradReba ojaxis problemebisadmi 

xelisuflebas aiZulebs ojaxis mxardaWeris aqtiuri politika ganaxorcielos. 

zogadad, saojaxo politikis mizania: 

- ojaxis institutis faseulobaTa propaganda da mxardaWera; 

- saojaxo politikis sakanonmdeblo bazis Seqmna; 

- ojaxis ZiriTad funqciaTa reabilitacia, neotradiciuli ojaxis formireba; 

- ojaxis ekonomikuri damoukideblobis uzrunvelyofa; 

- mSobelTa da bavSvTa problemebis mogvareba, bavSvTa gaSvilebisa da 

uzedamxedvelo bavSvTa mzrunvelobis sakiTxebis samarTlebrivi mowesrigeba. 

- ojaxSi socialuri anomaliebis aRmofxvra da cxovrebis jansaRi wesis 

damkvidreba; 

- ojaxis socialuri dacvis regionuli programebis SemuSaveba da realizacia 

da a. S. 

  ama Tu im qveynis saojaxo politika gansazRvrulia im problemebis 

gaTvaliswinebiT, ra awuxebs qveyanas: depopulacia Tu mosaxleobis zrda; 

imigracia Tu emigracia, umuSevroba, siRaribe Tu samuSao Zalis deficiti da a.S. 

saxelmwifo erTiani demografiuli da saojaxo politikis  

organizacia-marTva gulisxmobs: 

1. demografiuli da saojaxo politikis strategiuli programebis 

organizaciisa da marTvis samarTlebriv da instituciur uzrunvelyofas; 
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2. mecnieruli kvlevisa da monitoringis safuZvelze programebis 

koreqtirebas; 

3. sasurveli demografiuli klimatis uzrunvelsayofad socialur-

demografiuli ganaTlebis donis asamaRleblad agitacia-propagandis RonisZiebaTa 

kompleqsis SemuSavebas; 

4. monitorings da informaciuli bazis srulyofas; 

5. kadrebis momzadebas. 

demografiuli da saojaxo politikis realizaciis efeqtianobis mizniT 

saWiroa Semdegi RonisZiebebis gatareba: 

 marTvis mudmivmoqmedi meqanizmis uzrunvelyofis mizniT, aucilebelia Seiqmnas 
an gaZlierdes aRmasrulebeli xelisuflebis organoebSi specialuri 
teritoriuli qvedanayofebi saxelmwifo saojaxo politikis SemuSavebasa da 
realizaciisaTvis 

 ojaxis problemebiT dasaqmebuli arasamTavrobo organizaciebis, 
sazogadoebrivi gaerTianebebis, saqvelmoqmedo fondebis saxelmwifoebrivi 
xelSewyoba 

 saxelmwifo saojaxo politikis dafinansebis saimedo meqanizmis (saagentos) 
Seqmna (biujetisa da arasabiujeto fondebis saxsrebis mozidvas xarjze) 

 yvela kanonproeqtis eqspertiza gasatarebeli RonisZiebebis ojaxis 
mdgomareobaze zegavlenis TvalsazrisiT 

 ojaxis samarTlebrivi ganaTlebis programebis damuSaveba da realizacia 

 saqarTvelos ojaxebis ekonomikuri, demografiuli, samarTlebrivi, 
pedagogiuri, socialur-fsiqologiuri problemebis perioduli Seswavla 

 saqarTvelos ojaxTa mdgomareobis mudmivi yovelwliuri monitoringis 
safuZvelze samTavrobo angariSis “saqarTvelos ojaxebi” yovelwliurad 
momzadeba 

 masobrivi informaciis saSualebebTan TanamSromlobis uzrunvelyofa ojaxis 
problemebis farTod da srulad asaxvis mizniT 

 saxelmwifo saojaxo politikis sakadro uzrunvelyofis mizniT, samecniero 
da aRmzrdelobiTi kadrebis, agreTve ojaxebTan momuSave farTo profilis 
specialistebis: socialuri muSakebis, pedagogebis, demografebis, medikosebis, 
fsiqologebis, sociologebis da sxvaTa momzadeba da gadamzadeba. 

 

 

6.1.ევროპული საოჯახო პოლიტიკის ევოლუცია მე-20 საუკუნეში 

 

  პირველი ეტაპი. ევროპაში საოჯახო პოლიტიკის ფორმირება განსაზღვრა იმ 

სოციალურმა ცვლილებებმა, რომელმაც უზრუნველყო თანამედროვე საზოგადოების 

სოციალური მოწყობა. კერძოდ, ბავშვთაშობის შემცირებამ, ქალთა დასაქმების ზრდამ, 

ოჯახის ნუკლეარიზაციის პროცესმა, ოჯახის ინსტიტუტიციის დასუსტებამ, 

სიღარიბემ და ა.შ 
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ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში საფრანგეთსა და ზოგიერთ სხვა სახელმწიფოში 

ოჯახის ტრანსფორმირების ნიშნების გამოჩენისთანავე პოლიტიკოსები შეეცადნენ 

პოლიტიკური რიტორიკით გაეფრთხილებინათ მოსახლეობა მოსალოდნელ 

ცვლილებებზე. მათ აუცილებლობად მიიჩნიეს ოჯახური ურთიერთობების 

სამართლებრივი რეგლამენტაცია. მაგალითად, საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსით 

(1804წ). ე.წ.“ნაპოლეონის კოდექსით“ (1807წ) შეეცადნენ გაემყარებინათ 

ტრადიციული ოჯახის მოდელი. 

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპაში ოჯახის საზოგადოებრივი დახმარების 

საკითხი იხილება როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო დონეზე. ამ პერიოდში შემოდის 

ბავშვთა დახმარების სისტემა. გაჩნდა სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა დაწესებულებები. 

მათი დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ ხდება 1870-იანი წლებიდან. ასეთი  

დაწესებულებები პირველად ავსტრიასა და საფრანგეთში გაჩნდა. ეს განაპირობა ამ 

ქვეყნებში ქალთა დასაქმების მაღალმა დონემ. მაგალითად, 1900 წელს ავსტრიის 

შრომით რესურსებში ქალთა წილი 43%, საფრანგეთში -35% იყო.  

1930-იანი წლებიდან საფრანგეთში, შვედეთში, გერმანიაში ოჯახის მხარდაჭერის 

პროგრამა სისტემატური ხასიათის ხდება. ის ძირითადად მიმართულია ბავშვთა 

შრომის შემცირებისკენ. 1925-1929 წლებში შეკვეცილი აღწარმოების რეჟიმი 

დაფიქსირდა საფრანგეთში, შვედეთში, ჩეხეთში, გერმანიაში. 1936 წლიდან მათ 

შეუერთდათ ინგლისი, ბელგია, დანია, ესპანეთი, ნორვეგია. ამან 1930-1940-იან 

წლებში საფუძველი დაუდო პრონატალისტური დემოგრაფიული პოლიტიკის 

დამკვიდრებას ევროპაში. ამასთან ერთად დადგა საკითხი: ოჯახის რომელ მოდელს 

უნდა დაუჭიროს მხარი სახელმწიფომ? იმართებოდა დებატები ერთის მხრივ, 

ტრადიციული ოჯახის მოდელის მხარდაჭერაზე, მეორის მხრივ ლიბერალურ 

შეხედულებებზე, რომლის ძირითადი თეზისი იყო: ქალს უნდა ჰქონდეს  

რეპროდუქციული ქცევის თავისუფალი არჩევანი (უფლება აბორტის გაკეთებისა). წინ 

წამოიწია გენდერული თანასწორობის საკითხმაც. საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ორი 

მიმართულება: 1) კონსერვატიული, ე.წ. „ფამილიალიზმი“, რომელიც 

ორიენტირებულია ტრადიციული ოჯახის შენარჩუნებაზე და ეყრდნობა რელიგიურ 

ფასეულობებს ; 2) ლიბერალური -ოჯახის ახალი ფორმის და გენდერული 

ედსთანასწორობის მხარდაჭერაზე.  

საოჯახო პოლიტიკის ეტალონად მიჩნეულია საფრანგეთი. აქ, ჯერ კიდევ 1939 

წელს დაწესდა “ დიასახლისთა დახმარება“. 1941 წელს მას გადაერქვა სახელი და 

ეწოდა“ დახმარება ოჯახს, რომელიც ერთ ხელფასზე ცხოვრობს“. ეს დახმარება 1978 

წლამდე არსებობდა. სოლიდური დახმარება ეძლეოდათ ქალებს, რომლებიც არ 

მუშაობდნენ და ბავშვებს ზრდიდნენ. 1947 წელს დახმარების სახით ორშვილიანი 

ოჯახი იღებდა ქალთა საშუალო ხელფასის 90%-ს, სამშვილიანი -150%-ს. 

ევროპაში საოჯახო პოლიტიკის ინსტიტუციონალიზმის პირველი ეტაპი 

მთავრდება  საოჯახო პოლიტიკის განმახორციელებელი დაწესებულებებისა და 

ორგანიზაციების შექმნით. მაგალითად, 1953 წელს გერმანიაში იქმნება ოჯახის 

საქმეთა სამინისტრო. 1994 წლიდან ის ცნობილია, როგორც ოჯახის, ქალთა, 
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ახალგაზრდებისა და მოხუცების სამინისტრო(2020 წელს მისი ბიუჯეტი 12 

მილიარდი ევროა). 

მეორე ეტაპი.  ესაა 1950-1960-იანი წლები. ამ პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებულია 

ტრადიციული ოჯახის მოდელი. ქორწინება უმთავრესად აღინიშნებოდა ეკლესიაში. 

განქორწინების წილი იყო დაბალი. ოჯახის ძირითადი მარჩენალი მამაკაცი, ხოლო 

ქალი დიასახლისია. ოჯახის მიზანი კი -ბავშვთაშობაა. ეს პერიოდი დემოგრაფიული 

სიტუაციის სტაბილიზაციით გამოირჩევა, რადგან „ბები ბუმია“, „ქორწინების ოქროს 

ხანაა“. ამიტომ დემოგრაფიულმა საკითხმა უკან გადაიწია და წინა პლანზე წამოვიდა 

საკითხი: სიღარიბისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლა. პარალელურად 

მიმდინარეობდა ოჯახის ნუკლეარიზაციის პროცესი. 

მესამე ეტაპი.  - 1970-1980-იანი წლები. ამ პერიოდში მომხდარმა დემოგრაფიულმა 

ცვლილებებმა ახლებურად დააყენა საოჯახო პოლიტიკის განხორციელების საკითხი. 

კერძოდ, განქორწინებათა ზრდამ, ქორწინებისგარეშე დაბადებულთა წილის მატებამ, 

მარტოხელა დედების მომრავლებამ განსხვავებულილ ცხოვრების წესი დაამკვიდრა. 

საჭირო გახდა მარტოხელა დედების დახმარება.  1960-იანი წლების ბოლოსა და 1970-

იანი წლების დასაწყისში ბევრმა ქვეყანამ აბორტების ლეგალიზაციის კანონი 

მიიღო.(1967 წელს დიდ ბრიტანეთში, 1973 წელს აშშ-ში და 1975 წელს საფრანგეთში). 

გენდერული თანასწორობა პრიორიტეტულ სტრატეგიად მიიჩნიეს.. ამასთან 1960-ან 

წლებში ქალთა დასაქმების ბუმმა მოითხოვა ოჯახის შრომისუუნარო წევრების 

დახმარება(მცირეწლოვანი ბავშვების, მოხუცების, ინვალიდების). ამან მომსახურების 

სფეროს გაფართოება და განვითარება გამოიწვია. გააქტიურდა დებატები ქალის 

რეპროდუქციული და პროფესიული ფუნქციის შეხამების შესახებ. ქალთა დასაქმებამ 

შეამცირა ბავშვთაშობა, რამაც ევროპა ისევ დემოგრაფიული პრობლემის წინაშე 

დააყენა. აღსანიშნავია, რომ საოჯახო პოლიტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა 

სოციალური პოლიტიკის მოდელების მიხედვით განსხვავებულია. მაგალითად, 

სოციალურ-დემოკრატიულ მოდელში(შვედეთი) საოჯახო პოლიტიკა 

ორიენტირებულია როგორც ოჯახის თანაბარ უზრუნველყოფაზე, ისე გენდერულ 

თანასწორობაზე; კონსერვატიულ მოდელში(გერმანია) - ოჯახის სტაბილურობის 

მხარდაჭერაზე; ლიბერალურში (დიდი ბრიტანეთი) მხოლოდ სოციალურად 

დაუცველ პირებზე (მაგალითად, მარტოხელა დედებზე). საფრანგეთი ამ მხრივ 

გამორჩეულია. მათ სოციალურ პოლიტკიკაში საოჯახო პოლიტიკას ცენტრალური 

ადგილი უკავია. 

მეოთხე ეტაპი. 1990-იანი წლებიდან ეკონომიკური პრობლემების გამწვავებამ 

საოჯახო პოლიტიკის გადახედვა გამოიწვია. ეს განაპირობა შემდეგმა გარემოებებმა: 

 1990-იან წლებში გავრცელდა ოჯახური ცხოვრების განსხვავებული წესი, 

ე.წ.თანაცხოვრების ინსტიტუტი, არატრადიციული ოჯახების შექმნა (ერთსქესიანთა 

ქორწინება). ევროპაში ყოველი მესამე ქორწინება განქორწინებით მთავრდებოდა. 

საოჯახო პოლიტიკის კურსი შეიცვალა, ხდება მისი დეცენტრალიზაცია,. ოჯახის 

სოციალური დაცვიდან სოცილური პარტნიორობისკენ გადასვლა. მნიშვნელოვანიმ 

როლის თამაში დაწყო არაკომერციულმა, საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა, 
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არასამთავრობო ორგანიზაციები სულ უფრო მეტად ირგებენ შუამავლის როლს 

სახელმწიფოსა და ოჯახს შორის. 1995 წელს შეიქმნა 4 ევროპული სადამკვირვებლო 

საბჭო ეროვნული საოჯახო პოლიტიკისა, რომელის 75-მდე ორგანიზაციას მოიცავდა. 

დაიწყო შერეული საოჯახო პოლიტიკის ფორმირების პროცესი. ის მოიცავს, როგორც 

დეფამილიზაციის, ისე, რეფამილიზაციის ელემენტებს. სულ უფრო მეტი ყურადღება 

ექცევა ოჯახის შრომისუნარიანი წევრის დახმარებას, ოჯახის მიერ სოციალური 

კაპიტალის აღწარმოების უნარის შენარჩუნებას. ბავშვთა კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო სულ უფრო მეტად ერევა მშობლისა და 

ბავშვის ურთიერთობაში, ორიენტაცია აღებულია ბავშვთა სიღარიბის წინააღმდეგ, 

მათი უფლებების დაცვისკენ. გაფართოვდა ის ინსტიტუციონალური ქსელი, რომლის 

ფუნქციაა ინვესტიციების განხორციელება ბავშვებში. ეს ღონისძიება განიხილება, 

როგორც სახელმწიფო სოციალური ინვესტირების ერთ-ერთი მიმართულება. 

შეიცვლა გენდერული თანასწორობის განხილვის ობიექტი. კერძოდ, თუ ადრე 

ქალთა უფლებების გაზრდაზე იყო საუბარი, ამჟამად ორიენტაცია აღებულია მამობის 

ფენომენზე, მამის მაქსიმალურ ჩართულობაზე ბავშვის აღზრდასა და ოჯახურ 

საქმიანობაში. 1990-იან წლებში პრაქტიკულად ამის განხორციელება დაიწყო 

ნორვეგიასა და შვედეთში. კერძოდ, ბავშვის დაბადებისას დეკრეტული შვებულების 

აღების შესაძლებლობა  მამის მიერ; განქორწინების დროს მამის როლის გაძლიერება 

ბავშვის აღზრდაში და ა. შ. 

 ოჯახის ინსტიტუტის ცვლილებას ბევრი პრობლემა მოჰყვა საზოგადოებაში. 

ამიტომ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნის მსხვილ აკადემიურ დაწესებულებაში 

ოჯახის პრობლემათა შემსწავლელი ცენტრები, ან ინსტიტუტები შეიქმნა. 

საქართველოში ეს ფუნქცია დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტს აქვს 

აღებული. 

 

  

 

 
 

 

6.2. demografiuli politikis msoflio gamocdileba 
 

garkveuli demografiuli maCveneblebis grZelvadiani dagegmvis, anu 

demografiuli politikis Camoyalibebisa da gatarebis mcdelobebs, kacobriobis 

istoriis manZilze sxvadasxva civilizaciebsa da epoqebSi vxvdebiT. umTavresi 

daskvna, romlis gamotana am mxrivaa SesaZlebeli isaa, rom aseTi politikis 

wesebi yovelTvis nakarnaxevi iyo im sruliad konkretuli viTarebiT, romelic 

Seiqmneboda romelime saxelmwifoebriobis matarebel da, rogorc wesi, 

titularul eTnosSi. zogjer eTnosi – Tavisi mmarTveli politikuri birTvis 

meSveobiT – raodenobriv zrdaSi iCenda dainteresebas, zogjer ricxovnobis met-

naklebad SenarCunebisa da matebis daregulirebisaken miiswrafoda, zog 
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SemTxvevaSi ki Zlieri saxelmwifo RonisZiebebis saSualebebiT bunebrivi matebis 

maqsimalurad SezRudvas cdilobda. ase iyo adre, asea dResac. yvela am 

SemTxvevaSi saqme kargad an cudad gaazrebul, magram demografiul politikasTan 

gvaqvs. 

6.1.1.demografiuli azrovneba uZveles xanaSi  

mosaxleobis raodenobasa da sazogadoebis politikur da socialur-

ekonomikur moTxovnilebebs Soris optimaluri Tanafardobis miRwevis 

mcdelobebi, amisTvis saTanado gzebis moZieba – anu is, rasac Semdgom epoqebSi 

demografiuli politika ewoda, – uZvelesi droidan gansakuTrebuli gansjis 

sagani iyo. sxvadasxva civilizaciis didma moazrovneebma – platonma, 

aristotelem, konfucim – sakuTari Sexedulebebi am sakiTxebze TavianTi, Cvenamde 

moRweuli, naSromebis saSualebiT mogvawodes. miuxedavad imisa, rom maTi 

mosazrebebi yovelTvis rodi aisaxeboda Tanadroul politikur praqtikaSi, 

msoflio demografiuli azrovnebis saTaveebi swored maT mier Camoyalibebul 

koncefciebSi unda veZioT. 

Zveli romi: avgustusi 

mwyobr kanonmdeblobaSi realuri demografiuli ganzomilebis arsebobas 
vxvedebiT romis imperiis Seqmnis pirvel etapze (e.w. “avgustusis kanonebi”. 
imperatori avgustusi: Zv.w. 63 – ax.w 14 wlebi). rodesac avgustusi armiis 
oficerTa rigebis Sevsebisas axalgazrda keTilSobili romaelebis naklebobis 
problemis winaSe dadga, man gza misca gonivrul kanonebs, mimarTulebs 
qorwinebisa da mosaxleobis zrdis wasaxaliseblad. am kanonebidan umTavresi 
cnobilia rogorc iulias kanoni (Zv.w. 17 w.) da papia popeas kanoni (ax.w 9 w.). 
am kanonebis ZaliT col-qmruli Ralati sastikad isjeboda, qalisa da kacis 
Tanacxovreba avtomaturad legalizdeboda, dauqorwineblad yofnis Cveuli 
finansuri upiratesoba qreboda. garkveuli privilegiebi aRar vrceldeboda 
martoxelebze, uSvilo wyvilebze, im qalebze, vinc sam Svilze naklebs gaaCenda, 
gaSorebul qalebze da im qvrivebze, romlebic xelmeored ar gaTxovdnen. 
CamorTmeuli memkvidreobis nawili gadaecemoda did ojaxebs. ojaxebi, sadac sam 
Svilze meti izrdeboda, did pativSi hyavdaT. sabolood, romis imperiis dacema 
nawilobriv mainc misi aristokratiis susti demografiuli dinamikiT iyo 
gamowveuli. 

 Zveli CineTi: konfuci 

konfucim (Zv.w. 555–479 ww.), moaxdina ra manamde arsebuli uZvelesi 

Teoriebis gadamuSaveba da unificireba, gaamdidra Cinuri civilizacia moraluri 

da politikur-filosofiuri sistemebiT.  

 konfucianobis mixedviT yvela Cinels – ukanaskneli maTxovridan 

imperatoramde – gaaCnia moraluri pasuxismgebloba Svilis mimarT. mamakacisaTvis 

gamravleba aris rogorc winaprebisadmi movaleobis moxda, ise piradi 

valdebuleba. gvarSi mamrobiTi xazi aucileblad unda SenarCunebuliyo, amisaTvis 

ki – adreul asakSi maRali mokvdaobis gaTvaliswinebiT – ojaxSi sakmarisad 

bevri mamrobiTi sqesis bavSvi unda dabadebuliyo, maSin ramdenime maTgani mainc 
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gadarCeboda da momavalSi – Tavis mxriv – Tavad moaswrebda biWebis gaCenas. 

individualuri nayofierebisa da mokvdaobis maCveneblebis ukiduresi 

arastabilobis gamo zemoxsenebuli miznis misaRwevad erTaderTi vargisiani 

strategia iyo – maqsimaluri bavSvTa Soba nebismier fasad. socialuri 

institutebic da moralic swored am mizans emsaxureboda. mamrobiTi sqesis 

STamomavlobis uzrunvelsayofad dasaSvebi iyo mamakacs colis garda xasac 

hyoloda. amave dros qvrivebis xelaxla gaTxoveba ikicxeboda. colTan gayra 

nebadarTuli da advilad misaRwevi iyo, unayofoba ganqorwinebisaTvis sakmaris 

mizezad miiCneoda. qalis sicocxlis gamarTleba qmrisaTvis vaJebis sakmao 

raodenobiT gaCenaSi mdgomareobda, gogonas dabadeba ki uiRblobad iTvleboda. es 

gasagebicaa, vinaidan RaribebisaTvis gogona didi ekonomikuri tvirTi iyo.  

imperatorsa da mis administraciul da ekonomikur aparats unda 

uzrunvelyo sazogadoebrivi harmonia da wonasworoba realisturi da 

samarTliani politikis gatarebis gziT. am miznis misaRwevad konfuci urCevda 

imperators daeTvala (aRewera) mosaxleoba sxvadasxva niSnis mixedviT: sqesiT, 

asakiT, socialuri mdgomareobiT, janmrTelobiTa da vaWrobiT, rac saSualebas 

miscemda mTavrobas sworad ganesazRvra moTxovnilebebi da resursebi. marTlac, 

aRwerebis regularulad Catareba Cveulebrivi movlena gaxda CineTis imperiis 

sxvadasxva administraciisaTvis. 

 konfucieloba zogadad populacionisturi Teoria gaxlavT. misi mtkicebiT 

mosaxleobis sidide da – aqedan gamomdinare – misi didi Sroma sayovelTao 

keTildReobis, qveynis gamdidrebisa da imperatoris Zalauflebis ganmtkicebis 

sawindaria. oRond am miznebis misaRwevad TviT imperatori unda iCendes 

keTilganwyobas qveSevrdomebis mimarT, xolo miwisa da resursebis ganawileba 

samarTliani unda iyos.  

 

6.1.2.demografiuli politika evropis qveynebSi 

 evropis ganviTarebul kapitalistur qveynebSi istoriulad SedarebiT adre 

Seiqmna demografiuli politikis gatarebisaTvis aucilebeli winapirobebi, 

vinaidan maT ufro adre iwvnies sakuTar Tavze demografiuli gadasvlis Sedegad 

warmoSobili demografiuli problemebi, pirvel rigSi – Sobadobis Semcireba. 

radgan dRevandeli saqarTvelo kapitalisturi ganviTarebis gzas daadga, xolo 

politikur sistemebs Soris demokratia airCia, CvenTvis metad faseulia evropis 

kapitalisturi qveynebis gamocdileba demografiul procesebebTan mimarTebaSi.  

 istoriuli TvalsazrisiT demografiuli problemis gaazrebasa da 

Sesabamisi saxelisuflebo zomebis gatarebas pirvelad adgili hqonda XVIII 

saukunis safrangeTSi. safrangeTi erTgvar gamonaklisadac ki SeiZleba moviazroT 

did evropul saxelmwifoebs Soris, radgan inglisis xelisufleba yovelTvis 

ufro indiferentuli iyo sakuTar qveyanaSi faqtobrivad Seqmnili demografiuli 

situaciis mimarT da ar Tvlida saWirod raime pirdapir Carevas demografiul 

procesebSi. rac Seexeba germanias, aq xelisufalTa daintereseba gacilebiT 
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Zlieri iyo, magram XX saukuneSi nacisturma praqtikam TviT cneba 

"demografiuli politikis" iseTi diskreditacia moaxdina, rom 1945 wlis Semdeg 

dasavleT germaniaSi mis xsenebasac ki gaurbodnen. sxva viTareba Seiqmna 

safrangeTSi. Sobadobis Semcirebis sakiTxis ganxilva iq iwyeba XIX saukunis 

Suawlebidan, ramac momdevno xanaSi qveyanaSi pronatalisturi ganwyobebi 

ganapiroba. 1870–1940 wlebis mTeli periodis ganmavlobaSi ar wydeboda mwvave 

msjelobebi "depopulaciis" problemaze, romlebSic mecnierebTan erTad 

Rebulobdnen monawileobas mwerlebi, Jurnalistebi, sazogadoebis sxva 

warmomadgenlebi. safrangeTSi jer kidev 1896 wels daarsda erovnuli kavSiri 

mosaxleobis zrdis mxardasaWerad. xsenebuli periodis gavlis Semdeg, 1945 wels 

Seiqmna mosaxleobisa da ojaxis problemaTa umaRlesi sakonsultacio komiteti, 

romlis daarseba de golis pirovnebas ukavSirdeba. imave 1945 wels safrangeTSi 

Seiqmna demografiuli kvlevebis erovnuli instituti (INED) – Tanamedrove 

dasavleTis erT-erTi yvelaze avtoritetuli organizacia demografiul kvlevaTa 

sakiTxSi.  

swored safrangeTi gaxda pirveli ganviTarebuli saxelmwifo, romelmac 

sakuTari demografiuli evoluciis marTva specialuri sakanonmdeblo zomebis 

meSveobiT scada. vinaidan demografiuli politikis farglebSi sxvadasxva 

pronatalisturi zomebis gatareba am qveyanaSi asze met wels iTvlis, safrangeTi 

SeiZleba warmovidginoT rogorc erTgvari demografiuli poligoni, romlis 

wyalobiT miRebulia didZali demografiuli masala, rac demografiul 

tendenciebSi saxelmwifo Carevis sxvadasxva meTodis efeqtianobis Sefasebas 

gvaZlevs. 

safrangeTSi gatarebul RonisZiebaTa Soris aRsaniSnavia materialur 

daxmarebaTa sistema. orsuli qalebi, romlebmac ganacxades Tavisi orsulobis 

Sesaxeb da gaiares ramdenime samedicino Semowmeba, Rebuloben garkveul 

materialur daxmarebas. orsulobis Semdgomi daxmareba gaicema nawil-nawil: 

pirvelad bavSvis sicocxlis 8 dRis Semdeg, xolo Tu es bavSvi rigiT mesamea _ 

Tanxa orkecdeba; daxmareba gaicema bavSvis sicocxlis me-9 me-10 Tvis da aseve 

ori wlis asakis miRwevisas. mravalnayofiani mSobiarobisas daxmarebaTa sidide 

izrdeba. yovelTviuri daxmarebaTa sidide meoridan mesame bavSvis gaCenisas 

ormagdeba (ise, rogorc Semdgomi bavSvebis yolisas). daxmarebebi gaicema bavSvis 

16 wlis asakis miRwevamde, xolo swavlis gagrZelebis SemTxvevaSi _ 23 wlis 

asakamde. amasTan, ojaxebi, romlebsac 3 wlis asakamde erTi bavSvi mainc hyavT, 

Rebuloben yovelTviur damatebiT materialur daxmarebas. martoxela mSoblebs 

miecemaT yovelTviuri daxmareba bavSvis 3 wlis asakis miRwevamde. Svebuleba 

orsulobisa da mSobiarobisaTvis 16 kviras Seadgens da anazRaurdeba xelfasis 

90%-is farglebSi. aRniSnulis garda saxelmwifo iTvaliswinebs daxmarebaTa sxva 

kategoriebs, romlebsac mocemul SemTxvevaSi ar ganvixilavT. 

 germaniis magaliTi – safrangeTisagan gansxvavebiT – gansakuTrebulia, 

vinaidan meore msoflio omSi damarcxebas germaniaSi gabatonebuli 

pronatalistur-rasistuli demografiuli politikis sruli kraxi moyva. 
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Sedegad, am qveyanaSi demografiulma azrovnebam didi wyveta ganicada, xolo TviT 

es disciplina karga xniT diskreditirebuli aRmoCnda.  

istoriulad sazogadoebrivi azris reaqcia Sobadobis Semcirebaze germaniaSi 

pirvelad aRiniSna XIX saukunis bolos. pirveli msoflio omis danakargebis 

fonze pronatalisturi ganwyobebi SemdgomSic Zlierdeboda da 1921 wels 

germaniaSi daarsda didi ojaxebis asociaciaTa erovnuli kavSiri. 1930-ian 

wlebSi germaniaSi imarjvebs faSizmi. faSistebis militaristul propagandas 

safuZvlad "didi germaniis" koncefciidan gamomdinare Teoriulad gamarTlebuli 

demografiuli mosazrebebi daedo. germaniis specifika is iyo, rom nacistebis 

xelisuflebaSi mosvlam ganapiroba bavSvTa Sobaze Sigaojaxuri tradiciuli 

kontrolis morRveva. nacistebis demografiuli politikis erT-erTi ZiriTadi 

lozungi gaxda nacionalistur-rasistuli pronatalizmi (raixs bevri jariskaci 

sWirdeboda). 1941 wlidan faSisturi mTavrobis demografiuli kursi ukve 

oficialuradac gulisxmobda bavSvTa Sobis Sigaojaxuri kontrolis Sesustebas, 

ramac tradiciuli germanuli saojaxo faseulobebis nivelireba gamoiwvia. ase 

magaliTad, mamakaci aRar iyo valdebuli colis erTguli yofiliyo da sruli 

ufleba hqonda bavSvebi – raixis momavali jariskacebi – sxva qalTan (an 

qalebTan) gaeCina. "arasrulfasovan" germanelebs ekrZaleboda STamomavlobis 

Seqmna. "meorexarisxovani" erebis gamravleba mkacrad unda daregulirebuliyo, 

ebraelebi ki saerTod ganadgurebas eqvemdebarebodnen. rasakvirvelia, aseT fonze 

omisSemdgom, demokratiis gzaze mdgar germaniaSi, demografiis, rogorc 

mecnieruli disciplinis, reabilitacia didi xnis manZilze Zalze did 

sirTuleebs awydeboda. 

bolo dros mdgomareoba germaniaSi garkveulwilad Seicvala, rasac xeli 

Seuwyo uaRresad mZime demografiulma viTarebam. 2007 wlis 1 ianvridan 

SemoRebul iqna fuladi daxmarebebi. bavSvis dabadebidan 1 wlis ganmavlobaSi 

mSoblebi saxelmwifosagan miiReben daxmarebas xelfasis 67%-is odenobiT, magram 

ara umetes 1800 evrosi TveSi. bavSvis movlasTan dakavSirebiT mamis mxridan 

samuSaos 2 TviT mitovebis SemTxvevaSi ojaxi Rebulobs damatebiT daxmarebas 2 

Tvis odenobiT. martoxela dedebi da mamebi aseve Rebuloben materialur 

daxmarebas 14 Tvis ganmavlobaSi. 

XIX saukunis bolos pronatalisturi ganwyobebi dafiqsirda agreTve 

SvedeTSi. XX saukunis 30-ian wlebSi aq oficialurad Camoyalibda 

saxelisuflebo demografiuli kursi, romlis farglebSi bavSvTa  Sobis 

materialuri stimulireba Sexamebuli iyo Sobadobis regulirebisadmi 

liberalur midgomasTan. amgvarad, SvedeTis xelisuflebis am sakiTxebisadmi 

midgoma gansxvavdeboda Tanadroul safrangeTsa da germaniaSi gatarebuli 

demografiuli politikisagan. 

msgavsi pronatalisturi RonisZiebebi gatarda agreTve belgiasa da daniaSi. 

axalzelandieli demografis q-n k. alison makintoSis mosazrebiT, omTaSoris da 

kidev ufro adreul periodebSi sazogadoebrivi azris pronatalisturi 
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ganwyobebi evropis zogierT qveyanaSi (mag. safrangeTSi), ukavSirdeboda am 

qveynebis erovnul-strategiul da TavdacviT interesebs.  

amave dros aRsaniSnavia isic, rom evropis erT-erT yvelaze didi da 

ganviTarebuli saxelmwifo – didi britaneTi – XIX saukuneSi faqtobrivad 

demografiuli politikis gareSe darCa. indiferentuli damokidebuleba 

demografiuli viTarebisadmi aq mTeli XX saukunis ganmavlobaSic mZlavrobda. 

sazogadod, dRevandeli evrokavSirisaTvis damaxasiaTebeli demografiuli 

tendenciebi saTaves iReben dasavleT evropaSi XX saukunis bolos (80-iani 

wlebidan moyolebuli) Sobadobis mimarT warmoqmnil ganwyobebSi. aq 

gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom saboloo jamSi swored sazogadoebrivi 

azri apirobebs ama Tu im qveyanaSi konkretuli demografiuli politikis 

saWiroebas. 

pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom meore msoflio omis Semdeg evropuli 

qveynebis sazogadoebrivi azri demografiuli situaciis Sefasebisas metwilad 

sifrTxilesa da zomierebas iCenda. aRsaniSnavia, rom safrangeTSic ki – sxva, 

ufro tolerantul qveynebze rom araferi vTqvaT – usafuZvlo iqneboda mTeli 

mosaxleobis "aradiferencirebuli pronatalizmis" mxardamWerad ganxilva. imasac 

ki aRniSnavdnen, rom germaniaSi mosaxleobis zrdis mxardamWerebs praqtikulad 

ver Sexvdebi verc sazogadoebriv wreebSi da verc mecnierebs Soris, rac aixsneba 

germanelebis kargi informirebulobiT imis Taobaze, Tu ra problemebi gaCnda 

ganviTarebad qveynebSi demografiuli afeTqebis Sedegad. rogorc ukve aRiniSna, 

germaniis SemTxveva gansakuTrebulia. nacisturi germaniis uaryofiTi istoriuli 

gamocdilebis Sedegad omis Semdgom wlebSi demografia germaniaSi 

diskreditirebuli, xolo TviT termini "demografiuli politika" karga xniT 

tabuirebuli aRmoCnda. Sesabamis specialistebs universitetebSi TiTqmis ar 

amzadebdnen. demografiul movlenebze yuradRebis odnavi gamaxvileba 

federatiuli respublikis politikur wreebSi SeimCneoda mxolod 1976 wlis 

Semdgom periodSi, magram am mxriv raime aqtiuri zomebis gatarebaze mciredi 

miniSnebac ki metismetad mtkivneulad aRiqmeboda. dRemde germaniaSi arsebul 

demografiul tendenciebze saukeTeso reagirebad maTTan adaptaciaa miCneuli. XX 

saukunis 80-ian wlebamde arsebuli ganwyobebis gaTvaliswinebiT mosaxleobis 

raodenobis stabilizacia unda momxdariyo mimdinaresTan SedarebiT gacilebiT 

dabal doneze. mas Semdeg Sexedulebebi mcireoden Seicvala, Tumca demografiuli 

politika mainc "ar arsebobs", saTanado socialur-ekonomikuri zomebi ki 

saojaxo politikis farglebSia gansaxilveli. imasac ki aRniSnaven, rom Tuki 

germaniis mTavroba da parlamenti (bundestagi) odesme miaRweven SeTanxmebas 

demografiuli politikis erToblivi miznis Taobaze, aseTi mizani mxolod 

mosaxleobis nulovani zrda SeiZleba iyos. 

 istoriuli faqtoridan gamomdinare dasavleTi evropis qveynebTan 

SedarebiT gansxvavebul demografiul stils vxvdebiT aRmosavleT evropaSi, anu 

evrokavSiris e.w. "axal" qveynebSi. aRmosavleTi evropa wina saukuneSi ori 

umowyalo msoflio omis Teatri gaxldaT, xolo meore msoflio omis 
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dasrulebis Semdeg am regionis qveynebi erTianad socialistur banakSi 

aRmoCndnen, ramac Tavis mxriv demografiuli qcevis specifika ganapiroba. am 

qveynebis demografili politika orientirebuli iyo mosaxleobis zrdaze, rac 

aixsneboda rogorc wminda demografiuli, ise ekonomikuri da ideologiuri 

motivaciiT. pronatalistur politikas safuZvlad daedo rogorc obieqturi 

socialur-ekonomikuri moTxovnebi, ise socializmis zogadi ideologiuri Tezisi 

imis Taobaze, rom progresul wyobas ZaluZs, rogorc eTnosis zrdis 

uzrunvelyofa, ise ekonomikur dagegmvasTan SesabamisobaSi misi raodenobis 

gegmiani regulireba. 

 sakuTriv pronatalisturi demografiuli politikis Camoyalibebul saxes 

aRmosavleTi evropis xelisuflebis mier warmoebuli politika Rebulobs XX 

saukunis 60-ian wlebSi. manamde calkeuli zomebis miReba am sferoSi, mag., 

mravalSviliani ojaxebisaTvis daxmarebis gaweva, sporadiuli(erTjeradi) 

xasiaTisa iyo, socialuri daxmarebis funqcias asrulebda da demografiul 

ganviTarebaze zemoqmedebas ar axdenda.  

aRmosavleTi evropis socialisturi qveynebis demografiuli praqtika 

gulisxmobda rogorc akrZalviTi, ise mastimulirebeli zomebis gatarebas. am 

zomebis efeqtianoba metad xanmokle iyo, xolo am qveynebis gamocdileba 

migviTiTebs rogorc demografiuli politikis SesaZleblbebze, ise mis 

obieqturad arsebul SezRudulobaze. 

qvemoT magaliTisaTvis mokled ganvixilavT demografiul politikas, 

romelic Sobadobis stimulirebisaken iyo mimarTuli bulgareTSi, ungreTsa da 

gdr-Si (germaniis demokratiul respublika) 1970-ian wlebSi.  

1960-iani wlebis bolos da 1970-iani wlebis dasawyisSi bulgareTSi daiwyo 

demografiuli politikis gatareba, romelic pirvel rigSi mimarTuli iyo 

Sobadobis zrdisaken.  

miuxedavad amisa, mosaxleobis aRwarmoebis iseTi ganmazogadebeli 

maCvenebeli, rogoricaa aRwarmoebis neto koeficienti, bulgareTSi sul 

klebulobda. mcirdeboda agreTve erTi qalis mier dabadebuli bavSvebis saSualo 

raodenoba (2,01-dan 1965 wels. 1,87-mde 1975 wels). arsebuli Sobadobis done 

ver uzrunvelyofda mosaxleobis martiv aRwarmoebasac ki. kvlevis monacemebi 

uCvenebdnen, rom bulgaruli ojaxebi sul ufro metad iyvnen orientirebuli 1-2 

bavSvze. Sobadobis Semcirebam bulgareTSi ganapiroba sxva demografiuli 

procesebisa da struqturis mniSvnelovani cvlileba. kerZod, gaizarda im pirTa 

absoluturi raodenoba da wili, romlebic Sromisunarian asaks aRematebodnen da 

Semcirda dabali da Sromisunariani asakis mosaxleobis wili. 

imdroindeli bulgaruli xelisuflebis mier gamotanil iqna daskvna  _ 

naTelia, rom is situacia, romelSic bulgareTi aRmoCndeba garkveuli drois 

Semdeg, kerZod ki mosaxleoba daiwyebs klebas, arasasurvelia. 



73 
 

miuxedavad zemoT moyvanilisa, zogjer, ratomRac bulgareTi im qveynebs 

Soris moixsenieboda, romlebSic demografiuli politikis gatarebas Sedegi 

mohyva. 

SedarebiT ufro efeqturi aRmoCnda Sobadobis stimulirebisaken mimarTuli 

demografiuli politika ungreTSi.  

demografiuli politika ungreTSi pirvelad 1950-iani wlebis dasawyisSi 

gatarda, xolo Semdeg 1970-iani wlebis pirvel naxevarSi. orive SemTxvevaSi mas 

mohyva Sobadobis Semcirebis SeCereba da Semdgom misi erTgvari zrda. Tumca 

sabolood amanac ver iqonia stabiluri xasiaTi da 1976 wlidan dawyebuli 

Sobadoba ungreTSi ganagrZobda klebas. arsebuli gaangariSebiT 1978 wels 

gaTxovilma qalebma saSualod gaaCines 2 bavSvze naklebi. amgvari tendenciis 

SenarCunebas unda mohyoloda mosaxleobis Sekvecili reJimis damkvidreba da 

momavalSi mosaxleobis kleba. 

ukve 1960-iani wlebis bolos Sobadobis done gdr-Si Zalian dabali iyo, 

xolo 1970-iani wlebis dasawyisSi is sakmarisi ar iyo mosaxleobis martivi 

aRwarmoebisaTvisac ki. amitom, erT-erT mTavar amocanas warmoadgenda ojaxSi 

bavSvebis raodenobis saSualod 2-3 bavSvamde gazrda.  

gansazRvrul iqna demografiul politikis amocanebi, romlebic miznad 

isaxavdnen ojaxis ganmtkicebasa da Sobadobis gadidebas. gaTvaliswinebuli iyo: 

biniT uzrunvelyofa, sabavSvo dawesebulebaTa gafarToeba, materialuri daxmareba 

bavSvis gaCenisas, axalgazrdebis momzadeba ojaxuri cxovrebisaTvis, 

mravalSviliani ojaxebisa da im ojaxebis daxmareba, romlebSic skolandeli 

asakis ori da meti bavSvia da sxva. 

1976 wlidan meore da yoveli Semdgomi bavSvis gaCenis SemTxvevaSi 

mSobiarobidan erTi wlis ganmavlobaSi qalebs enaxebodaT samuSao adgili. aseT 

dros, mSobiarobis Semdgomi Svebulebis damTavrebis Semdeg, bavSvis erT wlamde 

Sesrulebamde, dedas uxdidnen Tanxas, romelic avadmyofobis daxmarebis toli 

iyo. martoxela, samuSaoTi dakavebuli dedebi, im SemTxvevaSi, Tu bavSvis mowyoba 

sxvadasxva mizezis gamo SeuZlebeli iyo sabavSvo dawesebulebaSi, iRebdnen 

xelfasis damatebiT avadmyofis daxmarebis odenobis Tanxas. 

1972 wlidan axaldaqorwinebulebs (26 wlis asakamde) eZleodaT uprocento 

8 wliani krediti 5000 markis odenobiT. kreditis dafarva Semdegnairad 

warmoebda: pirveli bavSvis gaCenisas axaldaqorwinebulebi Tavisufldebian 1000 

marka gadasaxadisagan, meore bavSvis gaCenisas kidev _ 1500 marka gadasaxadisagan, 

mesame bavSvis gaCenisas kidev _ 2500 marka gadasaxadisagan, anu amiT ifareboda 

mTeli krediti. e.i. Tu qali gaaCenda 3 bavSvs, saxelmwifo mas (ojaxs) uxdida 

1500 markas (sxva daxmarebis garda).  

1977 wlis 30 ivnisamde gacemuli iyo 398117 krediti.  

zemoT motanil RonisZiebaTa gatarebam gamoiwvia Sobadobis zrda.  

1974-1977 wlebSi Sobadoba 1974 wlamde arsebul donesTan SedarebiT gaizarda 
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1,5-14,2%-iT, Tumca SemdgomSi (1977-1979 ww.) isev daiklo da 1979 wels 

Sobadobis matebis tempma daiwia 1974 wlis donemde, e.i. Catarebulma 

RonisZiebebma dadebiTi efeqti iqonia Sobadobaze mxolod mcire drois 

ganmavlobaSi. winandeburad ojaxebis did umravlesobas erTi-ori bavSvi hyavda. 

gadasawyveti darCa mesame bavSvis problemac. mesame da Semdgomi bavSvebis wili 

mxolod 10%-s Seadgenda, xolo mosaxleobis martivi aRwarmoebisaTvis saWiro 

iyo uaxloes wlebSi sambavSviani ojaxebis wilis 18-20%-mde gazrda. 

rogorc vxedavT, erTi SexedviT mniSvnelovan RonisZiebaTa kompleqsis 

ganxorcielebas sasurveli Sedegi ar mohyolia.  

ratom moxda ase?  

saqme isaa, rom, rogorc Cans, zemoT motanil RonisZiebaTa kompleqsis 

SemuSavebisas mxolod logikuri, aprioruli daskvnebiT xelmZRvanelobdnen, 

romelic mocemul SemTxvevaSi sakmarisi ar aRmoCnda. 

mxolod SemdgomSi daisva reproduqciuli ganwyobis, bavSvebis sasurveli 

raodenobis, realuri qcevis motivaciisa da sxva mniSvnelovani sakiTxebis sruli 

da Rrma Seswavlis amocana. 

amave dros, demografiuli politika unda iyos moqnili, mravalmxrivi, 

Rrmad gaazrebuli da gansazRvruli xangrZliv periodze. swored demografiuli 

procesebis sferoSia metad mniSvnelovani iseTi RonisZiebebis Catarebis 

gaTvaliswineba, romelTa efeqts eqneba adgili ara ramdenime wlis ganmavlobaSi, 

aramed mravali aTwleulis manZilze. 

 

 6.1.3. demografiuli politika aSS-Si 

aSS-Si xangrZlivi drois ganmavlobaSi demografiuli viTareba ar 

warmoadgenda raime sazogadoebrivi SeSfoTebis sagans, Sobadobis donis gadafarva 

ki imigraciis Sedegad xdeboda. amerikas yovelTvis "imigrantebis" qveyanad 

miiCnevdnen, romlis xelisufleba kmayofili iyo mosaxleobis zrdis tempebiT da 

am procesSi raime xelovnur Carevas saWirod ar miiCnevda.  

XX saukunis 70-ian wlebSi imigraciis zrdis problemam mainc iqonia 

garkveuli zegavlena aSS-s sazogadoebriv azrze. 1970-iani wlebis dasawyisSi 

amerikis kongresma Seqmna komisia "mosaxleobis zrda da amerikis momavali" 

(sxvagvarad "rokfeleris komisia"). komisiam gaanaliza amerikis demografiuli 

warsuli da mivida im daskvnamde (1974 w.), rom mosaxleobis zrda ufro maRali 

tempebiT, vidre warsulSi (awmyoze eqstrapolaciis gaTvaliswinebiT), ver 

moutans SeerTebul Statebs verc ekonomikur, verc ekologiur, verc socialur 

da verc saxelmwifo mogebas da amitom ufro sasurvelia mosaxleobis 

stabilizaciaze zrunva. komisiis rekomendaciebi exeboda abortebis legalizebas, 

kontraceptivebis moxmarebaze dawesebuli SezRudvebis gauqmebas, sqesobrivi 

ganaTlebis SemoRebas, aralegaluri migraciis Sewyvetis fonze legaluri 
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migraciis kvotis weliwadSi 400 aTasi migrantiT SezRudvas. miuxedavad imisa, 

rom prezident niqsonis damokidebuleba komisiis rekomendaciebisadmi negatiuri 

aRmoCnda, maTi umravlesoba (imigraciis garda) mainc ganxorcielda. 

 dReisaTvis aSS-s xelisuflebas ar gaaCnia raime konkretuli, zustad 

Camoyalibebuli demografiuli politika. erTaderTi sfero, raSic amerikuli 

administracia uamrav SezRudvas awesebs – imigraciaa. miuxedavad imisa, rom 

bunebrivi matebis foni aq ramdenadme maRalia sxva industriul qveynebTan 

SedarebiT, dRevandel aSS-Si mosaxleobis zrdis naxevari imigraciaze modis. 

gasaTvaliswinebelia, rom 1965 wels migraciis kanonSi Setanili Sesworebis 

Sedegad, imigraciis SesaZlebloba yvela donori qveynisTvis gaxda misawvdomi 

(adre upiratesoba evropul qveynebs eZleoda). amJamad aSS-s mosaxleoba Sedgeba 

mravalricxovani eTnikuri da erovnuli jgufebisgan, romlebic aq migraciuli 

procesis sxvadasxva talRebs Camoyvnen. drodadro saxelmwifo dainteresebas 

iCens aralegaluri imigraciis mimarT, magram radganac aralegali imigrantebi 

asruleben iseT samuSaos, romlis Sesruleba Tavad amerikelebs aRar undaT, 

aralegalebis winaaRmdeg mkacri zomebis gatarebam SesaZloa ekonomikuri da 

politikuri sirTuleebi gamoiwvios. amitomaa, rom miuxedavad gazrdili 

teroristuli safrTxisa da sasazRvro kontrolis gaZlierebisa, aralegaluri 

imigraciis problemis radikalurad gadaWra dRevandel aSS-Si praqtikulad 

SeuZlebelia, Tumca biurokratiuli zomebi am mimarTulebiT 2001 wlis 11 

seqtembris teraqtis gamo SesamCnevad gamkacrda. 

 amJamad aSS-Si moqmedi saimigracio kanoni imigrantebis or farTo 

kategorias gansazRvravs: mudmivsa da droebiTs. amasTan, imigrantis legalur 

statuss mxolod mudmivebs aniWeben – maT aZleven mudmiv sacxovrebel vizebs, 

romelTac popularul enaze "mwvane baraTi" ewodebaT. aseTi tipis imigrantebs 

ufleba aqvT 5 wlis Semdeg mimarTon xelisuflebas TxovniT aSS-is moqalaqeobis 

miniWebaze. droebiTi imigrantebis did nawils ki turistebi da qveyanaSi saqmiani 

vizitiT Casulebi Seadgenen (magaliTad 2003 wels aseTi 27,8 mln. kaci iyo). 

 aSS-s realuri demografiuli politikis (gindac mas oficialurad ase ar 

ewodebodes) umniSvnelovanesi komponenti ganviTarebuli jandacvis sistemaa. 

programebi Medicare (samedicini dazRvevis programa) da Medicaid (RaribebisTvis 

samedicino daxmarebis programa) praqtikulad uzrunvelyofen janmrTelobis 

dacvas dabalSemosavliani pirebisaTvis. yovelive aman ki saboloo jamSi udavod 

didi efeqti moaxdina sicocxlis mosalodneli xangrZlivobis zrdaze.  

 amrigad, Tumca aSS-s ar gaaCnia oficialurad aRiarebuli demografiuli 

politika, qveyanaSi moqmedi kanonebi da programebi sakmaod efeqtianad emsaxureba 

SedarebiT optimaluri demografiuli parametrebis miRwevasa da SenarCunebas. 

SeiZleba iTqvas, rom aSS-s imigraciuli kanonmdebloba erT-erTi yvelaze 

liberaluria msoflioSi. marTalia, 2001 wlis 11 seqtembris teraqtis Semdeg 

vizebis gacemis procedura qveyanaSi gamkacrda da gacemuli vizebis raodenoba 

Semcirda, amas safuZvlad ara demografiuli, aramed politikuri usafrTxoebis 

mosazrebebi daedo. 
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6.1.4. demografiuli politika Tanamedrove CineTSi  

Tanamedrove msoflioSi swored CineTi warmoadgens iseTi qveynis magaliTs, 

sadac cnebis "demografiuli politika" xmarebas Tan araviTari kompleqsebi ar 

mosdevs. es marTlac politikaa Tavisi konkretuli SedegebiT. am politikas 

yvela etapze axorcielebda da axorcielebs mZlavri, totalitaruli meTodebis 

moyvaruli da Zlier centralizebuli xelisufleba. ra Tqma unda, politikuri 

xerxebiT msgavsi demografiuli zomebis pirdapiri gatareba klasikuri 

demokratiis qveynebSi ubralod SeuZlebelia, magram msoflios im nawilisaTvis, 

sadac dResac dedamiwis mosaxleobis sagrZnobi nawili cxovrobs, CineTis mier 

gatarebulma demografiulma politikam marTlac friad Rirebuli magaliTis 

roli SeiZleba Seasrulos. 

 saxalxo respublikis arsebobis pirvel wlebSi komunisturi ideologebi 

qveynis uzarmazar mosaxleobas ekonomikuri ayvavebis winapirobad miiCnevdnen. 

socializmTan SeuTavsebeli umuSevrobis problema maT ar aSinebdaT; 

koleqtivizaciis Sedegad sakvebi, jandacva da ganaTleba yvelasaTvis 

xelmisawvdomi unda gamxdariyo. erTi sityviT, im periodSi CineTis komunisturi 

xelisufleba aSkara pronatalistur politikas misdevda (1949 wels, CineTis 

saxalxo respublikis daarsebisas, xelisuflebis SefasebiT CineTis mosaxleoba 

500 mln. iyo, Tumca oficialurad 800 mln-s acxadebdnen), rasac Tan Ria 

pronatalisturi ritorikac mosdevda. 

 pirvelma aRweram CineTSi aCvena, rom mosaxleobam 1940-1950-iani wlebis 

dasawyisSi 590 milions miaRwia, rac mosalodnelze 100 milioniT meti iyo. 

mosaxleobis gadaWarbebulad swraf zrdaSi komunistebma ekonomikuri zrdis 

SesaZlo SeCerebis safrTxe dainaxes. amis Sedegad maos winadadebiT ukve 1956 

wels qveyanaSi daiwyo Sobadobaze kontrolis dawesebis (garda erovnuli 

umciresobebisa) kampania. am kampaniis farglebSi CineTSi daiwyo kontraceptivebis 

warmoeba, sterilizaciisa da abortebis mimarT liberaluri damokidebulebis 

propaganda. magram masobrivi kontracepciis efeqtiani meTodebis ararsebobis, 

kvalificirebuli personalis mwvave naklebobisa da Cinur ojaxSi seqsualuri 

sakiTxebis mimarT tradiciuli midgomis pirobebSi ojaxis dagegmvis propaganda 

ZiriTadad qalaqebiT Semoifargla. regulirebis Tavdapirvel mcdelobebs 

Sobadobaze SesamCnevi gavlena ar mouxdenia. male aRniSnuli kampania SeaCeres. 

demografia, sxva humanitaruli disciplinebis msgavsad, tabudadebuli mecniereba 

aRmoCnda, mosaxleobis zrdaze kontroli gamocxadda reaqciul Sexedulebad, 

Sobadobis regulirebis mcdelobebi aRikveTa da kontraceptivebis warmoeba 

Sewyda. 

 1959-1961 wlebSi ganxorcielebuli da Cavardnili "didi naxtomis" 

politikis umTavresi Sedegi saSineli SimSiloba gaxda, ramac daaxloebiT 30 

milioni adamianis sicocxle Seiwira. am tragikuli movlenebis fonze dRis 

wesrigSi kvlav aRmoCnda Sobadobaze kontrolis dawesebis sakiTxi. Sobadobis 
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done am wlebSi meryeobda. 1960 wels mokvdavobam Sobadobas 3 milioniT 

gadaaWarba, magram Semdeg aRdgenis periodi dadga. swored "didi naxtomis" 

politikaze faqtiuri uaris Semdeg, 1960-iani wlebis pirvel naxevarSi, daiwyo 

Cinuri "bebi-bumi", rac yovelwliurad 25–30 milioni bavSvis dabadebaSi 

gamoixata. 

 1962 wels daiwyo mosaxleobis Sobadobaze kontrolis meore kampania. 

amjerad, Sobadobis ricxvis Sesamcireblad kampaniis avtorebma ufro "rbil" 

meTodebs mimarTes, kerZod, qorwinebis gadavadebasa da kontraceptivebis farTod 

gavrcelebas. ojaxSi bavSvTa raodenoba oriT, zogierT SemTxvevaSi samiT, 

Semoifargla, xolo maT gaCenebs Soris savaldebulo gaxda 3–5 wliani 

intervalis dacva. aborti iyo ufaso, kontaracepciis mizniT qalebi xSirad 

mimarTavdnen spirals, kvlav amoqmedda propagandis meqanizmi. axalgazrdebs 

afrTxilebdnen, rom adreuli seqsualuri aqtivoba araTu uaryofiTad aisaxeboda 

maT fizikur da inteleqtualur janmrTelobaze, aramed miuRebeli iyo 

ideologiuri TvalsazrisiTac. 

1960-ian wlebSi Sobadobaze kontrolis es mcdeloba ukeT iyo 

organizebuli, vidre pirveli. igi SedarebiT warmatebulad Catarda did 

qalaqebSi, magram sasoflo regionebSi mis gavrcelebas xeli SeuSala 1966 wels 

dawyebulma e.w. "didma kulturulma revoluciam" Tanmdevmi areulobiTa da 

sastiki eqscesebiT. 

1970-iani wlebis dasawyisidan mokvdavobam Semcireba daiwyo, sicocxlis 

mosalodneli xangrZlivoba 20 wliT gaizarda – 41 wlidan (1950–1958) 60 

wlamde (1965–1970), Tumca Sobadobis maCvenebeli kvlavac izrdeboda. amis 

Sedegad mosaxleobis yovelwliuri zrda 2%-s aRwevda (1968 w. – 2,8%), rac 

weliwadSi mosaxleobis ocmilionian matebas (an cota mets) niSnavda. bunebrivia, 

rom Sobadobaze kontroli kvlav erovnuli prioritetebis ricxvSi Sevida. 1971 

wels gaCaRda Sobadobaze kontrolis mesame kampania, xolo 1973 wels umaRlesi 

xelisuflebis mier gamoica morigi sami direqtiva aRniSnul sakiTxTan 

dakavSirebiT, ramac asaxva hpova lozungSi "gvian, cal-calke, cota", rac 

gulisxmobda: daqorwindi gvian, daicavi intervali bavSvTa dabadebebs Soris da 

iyolie cota bavSvi. SemoRebul iyo kvota Sobadobis wliur raodenobebze. 

mosaxleoba daiyo sam nawilad: qalaqisa da soflis mosaxleobad da erovnul 

umciresobebad. am kampaniam TvalsaCino warmatebas miaRwia. 10 weliwadSi Sobadoba 

ganaxevrda – erT qalze 5,7 bavSvidan 1970 wels 2,8-mde Semcirda. es iyo 

msoflioSi Sobadobis arnaxulad swrafi Semcireba aseT mokle vadaSi. magram 

sakmarisi arc es aRmoCnda. 1978 wels den siaopinis TaosnobiT gatarebuli 

reformebi gulisxmobdnen Sobadobaze Semdgomi SezRudvebis dawesebas, rac 1979 

wels aisaxa ojaxSi mxolod erTi bavSvis yolis uflebaSi. Sesabamisi kanoni 

qalaqis mosaxleobis 95%-s da soflis mosaxleobis 90%-s Seexo. am RonisZiebis 

waxalisebisaTvis SemoiRes sxvadasxva jildoebi, premiebi da socialuri 

kompensaciebi, xolo damrRvevebisaTvis – umZimesi jarimebi, saojaxo nakveTebis 

nawilobrivi konfiskaciis CaTvliT. 1982 wels Sobadobis SezRudva CineTis 

saxalxo respublikis moqalaqeTaTvis konstituciuri movaleoba gaxda (Tumca 
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qveynis zogierT provinciaSi am mxriv dResac moqmedeben garkveuli SeRavaTebi – 

erovnuli umciresobebis mimarT). es politika imdenad efeqtiani aRmoCnda, rom 

2002 wlis seqtemberSi CineTma miiRo mosaxleobisa da Sobadobis kontrolis 

aqti, romelSic kvlavacaa dadasturebuli mkacri SezRudva ojaxSi bavSvebis 

raodenobaze, Tumca axal programaSi mainc xazi gaesva mis nebayoflobiTobas ori 

mizezis gamo: 1) saxelmwifos sul ufro metad uWirs wyvilTa pirad cxovrebaSi 

Careva da 2) mosaxleobis uwyveti zrdis safrTxe ukve gamoiricxa da yuradReba 

janmrTelobis dacvazea gadatanili: reproduqciuli janmrTeloba, ganaTleba da 

saTanado informaciis mosaxleobisaTvis miwodeba ZiriTadi prioritetebis 

ricxvSi Sevidnen. 

 demografiuli politikis efeqtianoba CineTSi iman ganapiroba, rom mkacr 

kontrols Tavs veravin aRwevs. mTavrobis masebze zemoqmedebis arsenali Seicavda 

da Seicavs kerZo saxlebSi gamafrTxilebel vizitebs, damrRvevebis saxalxod 

gansjasa da dasjas, koleqtiur zewolas, Semosavlidan procentis CamoWras, mZime 

jarimebs, qalTa menstrualuri kalendrebis sawarmosa, Tu dawesebulebis 

SesasvlelebSi gamokidebas, orsulobaSi eWvmitanili qalebis samsaxuridan 

daTxovnas da sxva. rasakvirvelia, demokratiul qveynebSi msgavsi drakonuli 

meTodebis araTu gamoyenebis, aramed Teoriuli daSvebis mcdelobebic ki 

ganwirulia. 

 

6.1.5.demografiuli politika indoeTSi da aziisa da afrikis sxva 

ganviTarebad qveynebSi 

1960-ian wlebSi arsebulma demografiulma afeTqebam ukiduresad gaamwvava 

ganviTarebadi qveynebis socialur-ekonomikuri problemebi da iTamaSa mZlavri 

katalizatoris roli demografiuli politikis SemuSavebisa da ganxorcielebis 

etapebze. am politikis ZiriTadi Sinaarsi dRes ukve Sobadobis Semcirebis gziT 

mosaxleobis bunebrivi matebis maRal tempebTan SebrZoleba gaxda. demografiuli 

problemebi imdenad gamwvavda, rom rogorc zemoT iyo aRniSnuli, 1974 wels 

buqarestis mosaxleobis mesame msoflio konferenciaze xazgasmiT iTqva: "ra 

warmatebebsac ar unda aRwevdnen ganviTarebadi qveynebi ekonomikur da socialur 

sferoebSi gegmiuri ganviTarebis Sedegad, yvela es warmateba araraobad iqceva 

mosaxleobis swrafi zrdis gamo". 

 gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs am mxriv indoeTi, rogorc erT-erTi 

yvelaze didi mosaxleobis mqone qveyana msoflioSi. swored indoeTi, romlis 

mosaxleobam 1947 wels 343 milioni adamiani Seadgina, iyo pirveli 

ganTavisuflebuli qveyana, romelmac Sobadobis SezRudvis politika gamoacxada 

(1952 w.). pirveli oci wlis ganmavlobaSi am politikis efeqtianoba Zalze 

dabali iyo. mxolod 1970-ian wlebSi, rodesac socialur-ekonomikuri 

mdgomareoba indoeTSi metismetad damZimda, xelisuflebam da sazogadoebam 

yuradReba miaqcies arsebul umwvaves demografiul problemebs. TiTqosda saqme 

paradoqsTan gvaqvs: demografiuli politikis mesveurebma sxvebze adre daiwyes 

misi gatareba, lozungebic kargi moigones, gonivruli miznebic dasaxes, 
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ganStoebuli infrastruqturac Seqmnes, sabolood ki demografiuli viTarebis 

mudmivi da uwyveti gauareseba miiRes. magram kargi dakvirvebisas es paradoqsi 

advilad ixsneba: sawyisi faza Zalze dune iyo, finansuri baza moikoWlebda, 

lozungebi sruliad mowyda arsebul realobas, sityvasa da saqmes Soris Rrma 

ufskruli gaCnda, mZlavri infrastruqtura ki ZviradRirebul biurokratiul 

aparatad gadaiqca. 

 yovelive amis Sedegad indoeTis demografiulma politikam 1970-iani 

wlebis meore naxevarSi dramatuli cvlilebebi ganicada. IV xuTwledSi 

Sobadobis Semcirebis gegmis sruli CavardniT gamwarebuli indira gandis 

mTavrobam 1976 wlis aprilSi miiRo axali da metad Sors mimavali 

demografiuli programa: "mosaxleobis erovnuli politika". arsebuli problemis 

ufro Tanmimdevrulad gadaWris aucileblobis dasabuTebisas jandacvis ministrma 

j. singhma ganacxada: "ararealisturia velodoT imas, rom ganaTleba da 

ekonomikuri zrda TavisTavad gamoiwveven Sobadobis Semcirebas. am mankieri 

wridan Cven unda gavaRwioT problemaze pirdapiri Setevis gziT". 

 amis Semdeg simZimis centri gadatanil iqna or da metSvilian ojaxebSi 

erT-erTi meuRlis sterilizaciaze. aq gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom 

indoeTs gezi ara totalitaruli socializmis (CineTis msgavsad), aramed 

standartuli demokratiis ganviTarebaze hqonda (da aqvs) aRebuli. am dros ki 

sterilizaciebis ricxvi gaizarda 942 aTasidan 1974/75 wlebSi 8261 aTasamde 

1976/77 wlebSi. esoden mkveTri zrda, cxadia, ver Caivlida adamianis uflebaTa 

masobrivi Selaxvis gareSe. amiT isargebles opoziciurma partiebma, romlebmac 

rigiTi amomrCeveli Zalismieri qirurgiuli Carevis perspeqtiviT daaSines. 

momdevno arCevnebSi gaimarjva (droebiT) opoziciurma "janaTa partim", rasac 

demografiuli politikisaTvis katastrofuli Sedegebi moyva. misi biujeti 

Semcirda orjer, sterilizaciebis raodenoba – 8,7-jer. sabolood Svilebis 

faqtobrivma saerTo raodenobam ojaxebSi 4-s gadaaWarba, maSin roca sasurveli 

dagegmili raodenoba 3-s ar aRemateboda. es sxvaoba verc 1990-ian wlebisTvis 

Semcirda. demografiuli viTareba indoeTSi rTuli rCeba. 

 rac Seexeba aRmosavleTi da samxreT-aRmosavleTi aziis qveynebs, TiToeul 

aseT qveyanaSi demografiuli politikis gatarebis dasawyisis zusti TariRis 

dasaxeleba SeuZlebelia, vinaidan aseT oficialur gamocxadebas yovelTvis win 

uZRoda raRac kerZo an naxevradsaxelmwifo organizaciebis aqtivoba. mainc 

SegviZlia vTqvaT, rom demografiuli politikis gatareba samxreT koreaSi, 

taivanSi, sianganSi (honkongSi) da singapurSi iwyeba 1960-iani wlebis pirvel 

naxevarSi, regionis danarCen qveynebSi ki 1970-iani wlebis pirveli naxevridan. 

oTx qveyanaSi (brunei, kampuCia, laosi da mianma) es procesebi gacilebiT gvian 

daiwyo. Sobadobis SemcirebasTan dakavSirebuli programebi SedarebiT warmatebiT 

mimdinareobda iseT demografiul "gigantebSi" rogorc indonezia da tailandia. 

calke unda gamoiyos demografiuli katastrofa kampuCiaSi 1970-iani wlebis 

meore naxevarSi pol potis barbarosuli reJimis mmarTvelobis wlebSi. 1975-

1978 wlebSi 8-milionianma kampuCiam sxvadasxva monacemiT 1,5 milionidan 3 

milion adamianamde dakarga. 
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 demografiuli TvalsazrisiT calke gamosayofia islamuri qveynebi. islamis 

formirebisa da gavrcelebis Taviseburebebma igi yvelaze "pronatalur" religiad 

aqcia. XX saukunis meore naxevramde islamis "aRmatebuli" populacionizmis 

kompensireba mxolod maRali mokvdavobis xarjze xdeboda. 

 mahmadianur qveynebSi demografiuli politikis gatarebisas yvelaze did 

sirTules qalis damcirebuli mdgomareoba warmoadgens – ekonomikuri, 

socialuri, politikuri Tu kulturuli TvalsazrisiT. aseT viTarebaSi 

demografiuli politikis efeqtianoba ZiriTadad mamakacis poziciazea 

damokidebuli, vinaidan ojaxis ufrosi da, rogorc wesi, gadawyvetilebis 

erTpirovnulad mimRebi swored mamakacia.  

 mainc unda aRiniSnos, rom reproduqciuli qcevis regulirebis winaSe 

aRmarTuli "islamuri barieri" samudamo ar unda iyos. amis magaliTebia 

kontracepciis tradiciulad maRali done tunisSi, misi swrafi gavrceleba 

marokoSi, garkveuli Zvrebi romlebic SeimCneva TurqeTsa da egvipteSi. 

 rac Seexeba afrikis qveynebs, gansakuTrebiT tropikul zonaSi, aq maRali 

Sobadoba usastikesi siRatakis fonze erT-erT umTavres problemad rCeba. 

kontinentis mxolod ramdenime qveyanaze SeiZleba iTqvas, rom iq gadaidga 

ramdenadme gaazrebuli nabijebi demografiuli politikis warmoebis kuTxiT. es 

politika yvelaze warmatebulad SeiZleba CaiTvalos patara kunZul mavrikize, 

sadac 1980-1985 wlebSi bunebrivi matebis tempi 3,2%-dan 1,9%-mde Semcirda. 

 

6.1.6. demografiuli politika laTinur amerikaSi. 

 demografiuli ganviTarebis TvalsazrisiT laTinuri amerika Zalze 

araerTgvarovani regionia. demografiuli programebisa da institutebis Seqmnis 

istoria am kontinentze Zalze xanmoklea, xolo 1980-iani wlebis meore 

naxevramde igi saerTod ar vrceldeboda mis yvela qveyanaze. demografiuli 

zomebis miRebas aq amuxruWebda kaTolikuri eklesia, romelic yvela doneze – 

sakanonmdeblodan masobriv Segnebamde – upirispirdeboda raime demografiuli 

politikis warmoebas. magram 1970-ian wlebSi aqac moxda arsebuli realobis 

gaTvaliswinebaze dafuZnebuli gardatexa. kerZod, kontracepciis farTo 

gavrcelebas adgili hqonda meqsikaSi, sadac demografiuli politika aRmavlobas 

ganicdis. garkveuli demografiuli zomebi gatarda aseve kolumbiasa da 

braziliaSi. kontinentis mTel rig qveynebSi (peru, gvatemala, gaiti, bolivia, 

paragvai da sxva) XX saukunis bolosTvisac ki saerTod ar warmoebda raime 

demografiuli politika. 

6.1.7. demografiuli politika ruseTSi 

 XX saukunis dasawyisSi ruseTi maRali Sobadobis qveyana iyo. misi 

mosaxleoba teritoriis zrdasTan erTad izrdeboda da demografiul procesebSi 

Casarevad raime seriozuli mizezi ar arsebobda. erTaderTi Semawuxebeli 
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problema mokvdaobis maRali done iyo. amitom revoluciis Semdeg gatarda rigi 

RonisZiebebi jandacvis sistemis Sesaqmnelad, rac TavisTavad mokvdaobis 

Semcirebisaken iyo mimarTuli. 

 industriis ganviTarebis Sedegad warmoqmnili Sigamigracia ruseTSi axal 

demografiul problemad iqca. Zalian mokle droSi aTeulobiT milioni glexi 

mowyda sofels da gadmosaxlda qalaqebSi an gaemgzavra axali regionebis 

asaTviseblad. mTavrobam swrafad Seigno masiuri migraciul nakadebze kontrolis 

saWiroeba. 

 naxevari saukunis Semdeg, 1970-ian wlebSi, ruseTi axali demografiuli 

problemis winaSe aRmoCnda – dabali Sobadobisa. xolo sabWoTa kavSiris daSlis 

Semdeg, 1990-iani wlebis bolos ki morigi problema gaCnda – Zlieri imigracia 

ssrk-s yofili respublikebidan, rasac emigraciis arsebiTi talRac moyva.  

 dasaxelebuli ZiriTadi sakiTxebis garda, ruseTis demografiuli politika 

sabWoTa da postsabWoTa periodSi moicavda demografiuli qcevis sxva 

aspeqtebsac. xdeboda garkveuli politikis gatareba qorwinebisa da ganqorwinebis 

mimarT, Sesabamisi kanonebis gamkacreba an Serbileba, abortebis akrZalva an 

daSveba da a.S. yovelive es udavod axdenda gavlenas demografiul viTarebaze, 

Tumca ufro metad saSinao politikis aramyar, meryev xasiaTze metyvelebda, 

Taviseburad asaxavda mas. magaliTad, sabWoTa xelisuflebis arsebobis bolo 

aTwleulebSi mravalSvilianobis aTvla dedebisaTvis (rac saxelmwifo daxmarebis 

gacemas gulisxmobda) Semcirda Svididan xuTamde, oTxamde an samamde. 

gaTvaliswinebuli iyo sxva zomebic. garegnulad ise Canda, rom aseTma midgomam 

garkveul warmatebas miaRwia, radgan Sobadobis jamobrivi koeficienti erT 

periodSi gaizarda. magram am koeficientis zrda droebiTi xasiaTisa iyo. qalebis 

didma nawilma cota ufro adre gaaCina bavSvebi, romlebic mainc daibadebodnen 

raime demografiuli politikis gatarebis gareSec. ubralod daCqarda dedebis 

reproduqciuli qcevis realizacia. aRniSnuli RonisZiebebis gavlena Sobadobaze 

male gaqra da 1988 wlidan TviT am tendenciam mimarTuleba Seicvala. 

 sabWoTa ruseTis mTavroba dabali Sobadobis mizezs Sigaojaxur dagegmvaSi 

xedavda. XX saukunis ruseTSi Sobadobaze kontrolis TiTqmis erTaderTi 

meTodi aborti iyo. Tumca 1960-iani wlebidan abortebis ricxvma iklo, maTi 

ricxvi mainc yvelaze didi iyo msoflioSi. 1970 wels 15–49 wlis asakis 1000 

qalze 135 aborti modioda, orsulobis 2/3 abortebiT mTavrdeboda. ar arsebobda 

ojaxis dagegmvis sxva meTodebi, garda kontraceptivebis SezRudulad 

gamoyenebisa (praqtikulad kondomebic ki ar iyo xelmisawvdomi). abortebi ki 

samedicino dawesebulebebSi ufasod keTdeboda. Sesabamisad izrdeboda abortebSi 

specializirebuli eqimebisa da klinikebis raodenoba. 

 1970-iani wlebis bolos gaCnda problemisadmi axleburi midgoma, romlis 

mizani abortebis Tanamedrove kontraceptivebiT Canacvleba iyo. jandacvis 

saministrom SeiZina didi raodenobis kontracepcia. gaCaRda sainformacio kampania. 

yovelive aman cotaoden Seamcira abortebis ricxvi. 
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 xelisuflebam ojaxis dagegmvis centrebis ganviTarebis waxaliseba mxolod 

gvian 1980-ian da adreul 1990-ian wlebSi daiwyo. Seiqmna ojaxis dagegmvis 

erovnuli asociacia. axali politikis Sedegad abortebis ricxvma kidev ufro 

iklo da Seadgina 15-49 wlis asakis 1000 qalze 75 aborti 1995 wels da 50 

aborti 2002 wels. dReisTvis ruseTSi erTi qali Tavisi reproduqciuli 

cxovrebis manZilze saSualod or aborts ikeTebs. 

 1996 wlisaTvis Sobadobis jamobrivi koeficienti 1,28-mde Semcirda da 

demografiuli viTareba mwvave debatebis sagani gaxda. demografiuli viTarebis 

garTulebas zogi ekonomikuri da socialuri viTarebis gauaresebiT xsnida, zogi 

ki evoluciiT, romelsac safuZvelad demografiuli qcevis Secvla edo. 1995-

1996 wlebSi mTavrobam miiRo ramdenime programa, romelic avtonomiuri ojaxisa 

da socialuri institutebis partniorobas eyrdnoboda (“moqmedebis erovnuli 

gegma bavSvebisaTvis”, “saojaxo politikis sqema”). 

 amave periodSi Semcirda bavSvebis ricxvi skolamdel dawesebulebebSi. jer 

erTi, dawesda Sesabamisi gadasaxadi, meorec – umuSevrobam dedebis didi nawili 

diasaxlisebad aqcia da maT bavSvebis gare movlaze uari Tqves. 

 saxelmwifom yvelaze mZime wlebSic ki SeinarCuna bavSvebze fuladi 

daxmarebis gacema. daxmarebis Tanxa icvleboda, magram mravalSviliani ojaxebis 

daxmarebis sistemas saboloo jamSi mxolod Semarbilebeli efeqti hqonda. miT 

umetes, rom federalurma mTavrobam pasuxismgebloba adgilobriv organoebs 

aucilebeli resursebis uzrunvelyofis gareSe gadasca.  

 bolo 15 wlis manZilze Sobadobis mudmivma Semcirebam ruseTis 

sazogadoebaSi mwvave polemika gamoiwvia. amJamad aqcenti keTdeba imaze, rom 

mosaxleobis politikis saboloo mizani saSualo zomis ojaxi (3–4 Sviliani) 

unda iyos. qveyanaSi demografiuli viTarebisadmi miZRvnili oficialuri 

samTavrobo dokumentebi swored am saocnebo viTarebas isaxaven miznad.  

 unda aRvniSnoT, rom ruseTis mxolod ramdenime regions hqonda dRemde 

survilic da saSualebac raTa ojaxis daxmarebis sakuTari programa Seeqmna. mag., 

2001 wels moskovis municipaluri mTavrobis mier damtkicebuli mravalSviliani 

saojaxo daxmarebebi saSualo erovnul dones ramdenjerme aRemateba. msgavsi, 

oRond ufro mokrZalebuli programa Seiqmna aseve sanqt-peterburgSi. 

 amrigad, Sobadobis amaRleba ruseTis sazogadoebis mniSvnelovani 

nawilisaTvis dRes prioritetad iqca. amave dros, naklebi yuradReba eqceva 

demografiuli ganviTarebis sxva alternativebs da demografiul viTarebasTan 

mosaxleobis socialur-ekonomikur adaptacias. 

6.2. migraciuli politika  

 sakuTriv migraciuli politikis elementebad SeiZleba miviCnioT ama Tu im 

xelisuflebis is politikuri gadawyvetilebebi, romlebic pirdapir, Tu irib 

(socialuri RonisZiebebis gatarebiT) zegavlenas axdenen migrantebze da 

migraciul qcevaze. simartivisTvis migraciuli politikis qveS aq vigulisxmebT 
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mxolod iseT RonisZiebebs, romlebic, ZiriTadad, SromiT migracias exeba. 

ltolvilebis, aseve adgilnacval da TavSesafris maZiebeli pirebis migraciul 

gadaadgilebebs am SemTxvevaSi ar vixilavT. 

 adamianis samuSaod wasvlis mTavari mizezi ukeTesi cxovrebis pirobebis 

(zogjer TviTgadarCenis) Ziebaa. Tanamedrove ekonomikuri viTareba msoflioSi, 

Zlieri kontrastebi mdidar da Rarib qveynebs Soris, ubiZgebs am ukanasknelebis 

bevr macxovreblebs migraciisaken. migraciuli nakadis zewolas aseve aZlierebs 

mzardi demografiuli gauwonasworloba msoflios sxvadasxva qveynebsa da 

regionebs Soris. 

 analitikuri TvalsazrisiT migraciuli politika oTx komponentad 

SeiZleba daiyos: 

1. mimRebi qveynis migraciuli politika 

2. gamSvebi (emigraciis) qveynis migraciuli politika 

3. politikuri SeTanxmebebi migraciaze saerTaSoriso organizaciebis mxridan 

4. axali elementebi migraciul politikaSi 

1. mimRebi qveynebis migraciuli politika 

 mimRebi qveynis migraciul doneebze zegavlenisaTvis gamiznul politikas 

SeiZleba ramdenime mimarTuleba hqindes. mis farglebSi gatarebulma RonisZiebebma 

SesaZloa gazardos (pozitiuri RonisZiebebi), Seamciros (negatiuri 

RonisZiebebi), an stabilur doneze SeinarCunos qveyanaSi SemoSvebuli migrantebis 

raodenoba. 

 migraciul doneebze moqmedi yvelaze mniSvnelovani pozitiuri elementi – 

esaa dasaqmebis moTxovna. migraciuli nakadebis sidide, Semadgenloba da 

regularoba (grafiki) ufro xSirad ganisazRvreba swored dasaqmebis moTxovniT, 

vidre samuSao Zalis miwodebiT. 

 aucileblad xazi unda gaesvas im garemoebas, rom ganviTarebul mimReb 

qveynebSi Sromis bazari dayofilia sxvadasxva segmentebad. garkveul segmentebSi 

maRalia umuSevroba adgilobrivebs Soris, vinaidan samuSao an araprestiJulia, an 

maRal riskebTanaa dakavSirebuli (mag., mompovebeli mrewveloba), an sulac 

aralegaluria (prostitucia, narkotikebiT vaWroba da a.S.). imigraciis maRali 

done aq imiTacaa ganpirobebuli, rom adgilobrivi mosaxleoba ar miiswrafvis 

aseT segmentebSi samuSao adgilebis dasakaveblad. 

 agreTve, mdidar qveynebSi daberebuli mosaxleobiT mimzidvelia 

imigrantebis gamoyeneba iseT specifiur seqtorebSi rogoricaa momsaxurebis 

sfero (saojaxo momsaxureba, kvebis obieqtebi), samSeneblo industria da 

sazogadoebrivi samuSaoebi. 
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 arsebobs mizezebis mTeli rigi, Tu ratom Tanxmdebian (gansakuTrebiT 

dasawyisSi) imigrantebi dabalkvalificiur da dabalanazRaurebad samuSaos. 

imigranebis umetesoba warmoSobiT msoflio "samxreTis" agraruli arealebidanaa, 

ganaTlebis dabali an umdablesi doniT, zogjer sruliad wera-kiTxvis 

ucodinarebic arian; ar gaaCniaT samuSao gamocdileba. maT agreve enobrivi 

adaptaciis problemebic aqvT. garda amisa, qveyanaSi xSirad aralegalurad arian 

Semosuli da maTi iuridiuli poziciebi sustia, rodesac saqme exeba 

damsaqmebelTan xelfasis Taobaze SeTanxmebas. rac mTavaria, aseTi imigrantebi 

oRond Tavi gadairCinon da Tanxmdebian yvelaze cud pirobebsac ki. 

 faqtobrivad bevri imigranti arRvevs mimRebi qveynis imigraciul 

kanonmdeblobas. am movlenas aralegaluri an faruli imigracia ewodeba, xolo 

TviT migrantebs – aralegali an unebarTvo. cxadia, rom aralegali muSaxelis 

arseboba gulisxmobs aralegali damsaqmeblis arsebobasac. 

 rogoc zemoT aRvniSneT, mimRebi qveynis migraciuli politika Seicavs 

sakuTar TavSi pozitiur da negatiur RonisZiebebs. 

 imigraciis xelSemwyobi pozitiuri RonisZiebebi SeiZleba gamoiyenebodes 

mimRebi qveynis xelisuflebis sxvadasxva pirdapiri da arapirdapiri miznebis 

misaRwevad. 

 istoriuli TvalsazrisiT jer kidev XIX saukuneSi evropaSi imigraciis 

stimulireba gamowveuli iyo ekonomikis mompovebeli seqtoris ganviTerebis 

aucileblobiT. XX saukuneSi dasavleTi evropa iyenebda imigrantebs centraluri 

da aRmosavleTi evropidan, aseve aziidanac, personaluri momsaxurebis (saSinao, 

samedicino) seqtorSi. CrdiloeTi amerika, avstralia da axali zelandia ki 

yovelTvis iyenebdnen imigracias Tavisi ekonomikis gansaviTareblad. 

 ukanasknel wlebSi imigraciis gansakuTrebuli saWiroeba igrZnoba 

msoflios ganviTarebuli "CrdiloeTis" qveynebSi, sadac dabalma Sobadobam da 

sicocxlis xangrZlivobis gazrdilma donem mosaxleobis uprecedento 

demografiuli dabereba gamoiwvies. marTalia, dRemde arc aSS-s da arc 

evrokavSiris romelime qveyanas ar miuRia oficialurad migraciuli politika 

mimarTuli maTi ekonomikuri saWiroebis dasakmayofileblad, magram samomavlod 

arc esaa gamoricxuli (yovel SemTxvevaSi, gaero-s rekomendaciebi am qveynebs 

swored aseTi gadawyvetilebebisaken ubiZgebs). 

 ama Tu im mimRebi qveynis erovnuli interesebis gaTvaliswineba zogjer 

negatiuri RonisZiebebis gatarebasac gulisxmobs. aseTi RonisZiebebi miznad 

isaxaven migraciul nakadebze kontrolis warmoebas, xolo arasasurveli 

imigraciis pirobebSi am nakadebis mkacrad SezRudvas, zogjer ki maT qveynis 

farglebs gareT gayvanasac. 

 miuxedavad kontrolisa, migrantebi, rogorc wesi, mainc axerxeben 

sazRvrebis gadakveTas. aralegaluri imigranebis yvelaze didi raodenobaa aSS-Si. 

imigraciisa da naturalizaciis (amJamad moqalaqeobisa da naturalizaciis) 
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samsaxuris SefasebiT 2000 wels aSS-s teritoriaze 7 milioni aralegali 

imyofeboda. migraciis saerTaSoriso organizaciebis SefasebiT evrokavSiris 

qveynebSi yovelwliurad naxevari milioni aralegaluro migranti Sedis. 

 imigraciis kontrolma saboloo jamSi SeiZleba miiyvanos mimRebi qveynebi 

sazRvrebis militarizaciamde, aman ki, Tavis mxriv, zegavlena moaxdinos am 

qveynebis politikur sistemebze. sazRvrebis militarizacia SeiZleba gadaizardos 

sazogadoebis militarizaciaSi. dasavluri demokratiis pirobebSi sazRvrebze 

sruli kontrolis daweseba SeuZlebelia. garda amisa, aseTi kontroli 

aucileblad uaryofda turizms, radgan aralegaluri migrantebis mniSvnelovani 

raodenoba qveyanaSi rogorc legaluri turisti ise Sedis. 

 miuxedavad garkveuli moklevadiani ekonomikuri sargeblianobisa, imigracia 

xSirad muqaras uqmnis mimRebi qveynis ekonomikas mTlianad. igi miCneulia 

umuSevrobis zrdis erT-erT faqtorad da zogjer aRiqmeba rogorc safrTxe 

socialuri stabilobis mimarT. 

 adgilobriv sazogadoebasTan imigrantebis Serwymis sxvadasxva xarisxi 

SeiZleba daiyos ase: a) asimilacia, b) eTnikuri daaxloeba da g) integracia. 

 asimilacia SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc imigrantebis sruli Serwyma 

adgilobriv sazogadoebasTan. am dros xdeba imigrantis eTnikuri identurobis 

Sereva adgilobriv identurobasTan da, saboloo jamSi, ukanaskneliT pirvelis 

Canacvleba. asimilaciis nebismieri forma aadvilebs integracias, magram 

demokratia krZalavs asimilirebis Zaladobriv formebs. nebayoflobiTi 

asimilacia ki Tanamedrove samyaroSi sakmaod iSviaTi movlenaa.  

ufro xSirad imigrantebs ar surT asimilacia adgilobriv sazogadoebasTan 

(mag., azielebs did britaneTSi). aseT SemTxvevebSi isini qmnian Temebs da 

paralelurad inarCuneben mWidro kavSirebs adgilobriv sazogadoebasTan. 

 eTnikuri daaxloeba gulisxmobs tolerantobis gamovlenas imigraciuli 

Temebisadmi xelisuflebis mxridan (mag. didi britaneTi). aseTi kursis 

gatarebisas mimRebi qveynis mTavroba ara marto uzrunvelyofs imigrantis 

individualur miswrafebas qveynis socialur, ekonomikur da sazogadoebriv 

cxovrebaSi sruluflebian monawileobaze, aramed icavs mis uflebas SeinarCunos 

sakuTari religiuri rwmena da kulturuli identuroba. metic, XX saukunis 70-

iani wlebidan dasavlur civilizaciaSi sul ufro did gavrcelebas hpovebs 

multikulturalizmis praqtika, romelic gulisxmobs imigranti eTnikuri 

jgufebis mimarT ara mxolod tolerantobas, aramed pirdapir mxardaWerasac ki. 

 sakuTriv integracia zogadistoriuli TvalsazrisiT SeiZleba iyos 

orgvari – imigrantebis integracia adgilobriv sazogadoebasTan (rac umteswilad 

gvxdeba) da adgilobrivi mosaxleobis integracia imigrantul sazogadoebasTan 

(rodesac xdeba ucxoelTa tradiciebisa da religiis gadmoReba).  

 integracia yovelTvis rodia Segnebuli procesi. arsebuli kanonmdebloba, 

an SromiT bazarze damkvidrebuli administraciuli praqtika aiZulebs migrantebs 
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adgilobriv sazogadoebaSi integrirebas. aseTi integracia xdeba ara kulturuli 

da konfesiuri identurobis xarjze, aramed yoveldRiuri SromiTi saqmianobis 

Sedegad. aseTi integracia aris xangrZlivi fsiqo-socialuri procesi, romelic, 

rogorc wesi, moicavs Taobebs. droebiTi imigrantebi iSviaTad arian 

dainteresebulni integraciiT, radgan subieqturad samSobloSi dabrunebis 

survili gaaCniaT – isini fiqroben, rom mimReb qveyanaSi xanmokle vadiT arian 

Casulni. magram cxovrebas xSirad koreqtivebi Seaqvs adamianebis, Cven SemTxvevaSi 

imigrantebis, subieqtur miswrafebebSi. 

6.2.1. gamSvebi (emigraciis) qveynis migraciuli politika 

 migraciis erT-erTi umTavresi faqtoria demografiuli da socialur-
ekonomikuri situacia emigraciis qveynebSi. am mxriv yvelaze mniSvnelovani 
demografiuli maCveneblebia: mosaxleobis zrda, Sobadoba da mokvdaoba, 
mosaxleobis ganawileba asakisa da sqesis mixedviT. Tu romelime qveyanaSi 
Sobadoba maRalia da sagrZnoblad aWarbebs mokvdaobas, es niSnavs, rom swrafad 
izrdeba im mosaxleobis wili, romelic Sromis bazarze Sedis. Zalze xSirad 
ganviTarebad qveynebSi axali samuSao adgilebis Seqmnis maCvenebeli Zlier 
CamorCeba samuSao Zalis zrdis maCvenebels. aseTi tipis qveynebSi samuSao asakis 
mosaxleobis emigracia nawilobriv mainc wyvets gamSvebi qveynis demografiul da 
socialur-ekonomikur problemebs. amasTan xels uwyobs gamSvebi qveynis 
ganviTarebisaTvis aucilebeli myari ucxouri valutis Semodinebasac. aqve unda 
aRvniSnoT, rom rac ufro gaurkvevelia ekonomikuri situacia gamSveb qveyanaSi, 
miT ufro izrdeba im pirTa raodenoba, visac surT emigraciaSi wasvla da 
mcirdeba maTi raodenoba, visac samSobloSi dabruneba surs. 

 dasavleTis qveynebSi mosaxleobis yovelwliuri mateba 0,5%-s ar 
aRemateba, an bunebrivi matebis TvalsazrisiT “nulovani”, zogjer ki 
“uaryofiTic” aris, xolo ganviTarebadebSi – 2%-ze mets Seadgens. aseT 
viTarebaSi CrdiloeTi afrikis qveynebi (miuxedavad imisa, rom Sobadobam iq bolo 
xans mkveTrad iklo) darCebian migraciis wyarod evrokavSirSi Semavali 
qveynebisaTvis momavali ori aTeuli wlis ganmavlobaSi mainc. 

6.2.3. politikuri SeTanxmebebi migraciaze saerTaSoriso organizaciebis 
mxridan 

 mraval saerTaSoriso organizacias sxvadasxva doneze aqvs kavSiri 
migraciul politikasTan. migraciuli politikis SemuSavebaSi did rols 
TamaSoben aseve saerTaSoriso konferenciebi, ormxrivi da mravalmxrivi 
xelSekrulebebi. migraciul politikasTan dakavSirebuli yvelaze mniSvnelovani 
SeTanxmebebia CrdiloeT amerikis Tavisufali savaWro SeTanxmeba (miznad isaxavs 
meqsikis ekonomikis mxardaWeras aSS-Si aralegaluri imigraciis Sesamcireblad) 
da Sengenis xelSekruleba. es ukanaskneli evrokavSiris wevr-qveynebs Sorisaa 
dadebuli. orive xelSekruleba mimarTulia aralegaluri migraciis 
SezRudvisaken. Sengenis xelSekrulebis Tanaxmad evrokavSiris wevr-qveynebs Soris 
gauqmebulia Siga sasazRvro kontroli (garda pirovnuli identifikaciisa 
saerTaSoriso kriminalis asacileblad) da gamkacrebulia kontroli 
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evrokavSiris gare (erTian) sazRvarze (Sengenis xelSekrulebaze jerjerobiT 
evrokavSirSi Semaval yvela qveyanas xeli ar mouweria). 

6.2.4. axali elementebi migraciul politikaSi 

 dReisaTvis bevri mimRebi qveynis xelisufleba mivida im daskvnamde, rom 
gamSvebi (emigraciuli) qveynis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
gaTvaliswinebis gareSe SeuZlebelia imigraciuli talRis Semcireba. am 
TvalsazrisiT mimRebma qveynebma SeimuSaves iseTi RonisZiebebi rogorc am 
qveynebTan saerTaSoriso vaWrobis moculobis zrda, maTSi investiciebis Cadeba, 
maTi sagareo valebis restruqturizacia, pirdapiri daxmarebis gaweva. aRmoCnda, 
rom bevri mimRebi qveyana realuri alternativis winaSe dgas: daafinansos 
emigraciis qveynebi, Tu TavisTan daafinansos socialuri infrastruqtura, 
romelic saTanadod moemsaxureba imigrantebs. es niSnavs, rom TanamSromloba 
mimReb da gamSveb qveynebs Soris xarisxobrivad maRal safexurze unda avides. 
Tavad es problema gaazrebulia, Tumca saTanadod mogvarebuli jer kidev ar 
aris.  

 aRsaniSnavia, rom bolo dros gaCnda migraciis axali forma – tranzituli 
migracia. aseT dros migrantebi jer erT qveyanaSi midian, mogvianebiT ki sxva, 
ufro mimzidvel qveyanaSi cdiloben gadasvlas. sinamdvileSi es Cveulebrivi 
aralegaluri migraciis nairsaxeobaa. 
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Tavi 7. axalgazrdobis saxelmwifo politika 

 

  axalgazrdoba adamianTa is Taobaa, romelic socializaciis process gadis, 

iTvisebs profesiul da kulturul funqcias, riTac is emzadeba 

sazogadoebisaTvis socialuri rolis Sesasruleblad. axalgazrdoba 

SemosazRvrulia asakiT da cnobilia Tavisi specifikuri subkulturiT. misTvis 

damaxasiaTebelia Semdeg principze agebuli strategia: `ar Rirs fexdafex 

mivdioT cvalebad samyaros, dae, TviTon man gvdios Cven~. 

 axalgazrdobis periodi ganmsazRvrelia pirovnebis formirebisas. am dros xdeba 

uzarmazari informaciis aTviseba da Sesabamisad, sakuTari Tavis maqsimaluri 

realizaciisaken swrafvac didia. es aris mowifulobisaTvis mzadebis periodi. 

 sazogadoebis ganviTarebis sxvadasxva safexurze axalgazrdobis asakic 

gansxvavebuli iyo. magaliTad, Zveli Cinelebi axalgazrdobas 20 wlamde 

periodad miiCnevdnen, Zveli berZeni maTematikosi da moazrovne piTagora 20 -40 

wlamde periods Tvlida axalgazrdobad. qarTveli eqimis, zaza fanaskertel 

ciciSvilisaTvis (XVs) axalgazrdoba – 17-35 asakiT Semoifargla, xolo 

germaneli fiziologis m. rubnerisaTvis (XIXs) - 15-20, amerikeli demografi 

bougisaTvis(XXs) 9 - 17, xolo rusi demografis, b. urlanisisaTvis (XXs) – 16 

- 24 asakiT. 

   Tanamedrove periodSi axalgazrdobis asaki sul ufro win iwevs, ris gamoc 

akademiur literaturaSi da demografiul enciklopediaSic axalgazrdobis asaki 

SemosazRulia 16-29 wliT. Tumca gaero axalgazrdebad 15-24 wlis mosaxleobas 

miiCnevs. Sesabamisad, es asakobrivi jgufi gamoiyeneba saerTaSoriso statistikaSi 

SedarebisaTvis. 

  mecnierebam axalgazrdobis, rogorc calke socialur-demografiuli jgufis 

Seswavla meoce saukuneSi daiwyo. pirveli, vinc scada am asakis mecnieruli 

aRwera fsiqologebi, pier menliusi da stenli holi iyo. maTi azriT, es asaki 

pirovnebis gardatexisa da krizisebis asakia, am periodSi xdeba adamianis 

fsiqologiuri da seqsualuri momwifeba. sociologebma am sakiTxis Seswavla 

ufro mogvianebiT, 1940-ian wlebis dasawyisSi daiwyes da ukavSirdeba amerikeli 

mecnieris talkota parsonis novatorul Sromebs. es is periodia, roca 

msoflioSi masobrivi saskolo ganaTlebis procesi daiwyo. 

  1960-ian wlebSi safrangeTSi, mZlavri studenturi moZraobis fonze, Cndeba 

frangi mecnieros e. morenis Sroma, romelic axalgazrdobas ganixilavs, rogorc 

gansxvavebuli subkulturis matarebel socialur-demografiul jgufs. 

  axalgazrdobis sakiTxi qarTuli sazogadoebis gansakuTrebuli yuradRebis qveS 

mudmivad idga. upirvelesad, misi zneobrivi da moraluri aRzrdis sakiTxebi idga 

yuradRebis centrSi, Tumca TandaTan daiwyo maTi rolisa da saqmianobis 

Seswavlac. magram axalgazrdobis, rogorc socialur-demografiuli jgufis 
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mecnieruli Seswavla mainc saqarTveloSi XX saukunis 70-iani wlebidan iwyeba 

(p. guguSvili, a. ToTaZe, e. menabdiSvili, a. sulaberiZe, a. luTiZe, T. yandareli, 

n. leJava da sxv.). 

 saxelmwifo socialuri politikis mizani axalgazrdobasTan mimarTebaSi 

saxelmwifoebrivi msoflmxedvelobis mqone pirovnebis formirebaa, romelic unda 

eyrdnobodes axalgazrdobis aRzrdis erTian mecnierul Teorias, ris 

naklebobasac dRemde uCivian pedagogikis Teoritikosebi.33 

  axalgazrdobis saxelmwifo politika RonisZiebaTa is sistemaa, romelic 

mimarTulia axalgazrdebis socialuri ganviTarebisaken, socializaciisaken, da 

amiT qveynis momavali sazogadoebis socialuri ganviTarebisaken. es niSnavs imas, 

rom saxelmwifom unda Seqmnas pirobebi da stimulebi axalgazrdebis problemaTa 

gadasawyvetad, ganaviTaros misi SemoqmedebiTi, inovaciuri potenciali da 

uzrunvelyos misi CarTuloba saxelmwifo da sazogadoebriv saqmianobaSi.  

  saxelmwifos saqmianoba am mimarTulebiT damokidebulia imaze, mocemul etapze 

axalgazrdobas ra problemebi aqvs, sazogadoebis asakobrivi struqtura ramdenad 

axdens gavlenas sazogadoebis kulturaze da ramdenad Seesabameba es kultura 

mocemul periodSi sazogadoebis Rirebulebebsa da faseulobebs.  

   1920-ian wlebamde saxelmwifo orientirebuli iyo arasrulwlovanTa Sromis 

pirobebis gaumjobesebisaken (magaliTad, prusiis kanoni fabrikaSi axalgazrda 

muSebis Sromis regulirebis Sesaxeb (1839w)). zogadad, Tavidan evropis qveynebSi, 

axalgazrdebis sakiTxi ganixileboda, rogorc RaribTaTvis qristianuli 

daxmareba. Semdgom ki TandaTanobiT, sazogadoebam gaicnobiera, rom 

axalgazrdobaze zrunva  saxelmwifo sistemis nawilia sazogadoebirivi 

konfliqtis asacileblad. paralelurad iqmneboda axalgazrdobaze 

zedamxedvelobis sistema. amitom kerZo iniciativa axalgazrdobis daxmarebisa 

gadavida sakanonmdeblo CarCoebSi. samarTlebrivi reglamentacia ZiriTadad 

mimarTuli iyo arasrulwlovanTa sawarmoo tramvatizmisa da damnaSaveobis 

Semcirebisaken. XX saukunis dasawyisSi mTel rig qveynebSi yalibdeba 

arasrulwlovanTa sasamarTloebi (1908 wels germaniaSi, 1910 wels ruseTSi), 

kanonmdeblobaSi gaCnda axalgazrdebis dacvis muxlebi, magram amave dros 

kanonmdeblo ar axalisebda maT socialur saqmianobas, Tvlida rom is mavnea maTi 

aRzrdisaTvis. 

  1920-ian wlebSi daiwyo axalgazrdobis saxelmwifo politikis ori sistemis 

mSenebloba. erTi formirda germaniaSi veimaris respublikis periodSi. mas 

safuZvlad daedo samarTlebrivi saxelmwifosa da bavSvis pirovnebis 

Tavisuflebis idea. es kanoni gauqmda faSizmis dros da amuSavda meore msoflio 

omis Semdeg mTeli rigi koreqtirebebiT (1953, 1977, 1986w.). 1990 wels 

germaniis gaerTianebis Semdeg miiRes axali kanoni axalgazrdebisa da bavSvebis 

daxmarebis Sesaxeb, romelic moicavda maTi dasaqmebis, socialuri daxmarebis, 

ojaxuri urTierTobebisa da sxva specialur normebs, romelic aregulirebda 

                                                           
33 T .kukava. axalgazrdobis zneobrivi aRzrda. Tbilisi, Tsu, 2004. gv.43-45 
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axalgazrduli organizaciebis saqmianobas. axalgazrdobis saxelmwifo politikis 

gansxvavebuli sistema Camoyalibda yofil ssrk-Si. 1920 wels Camoyalibda 

axalgazrduli organizacia  - komkavSiri. mas mieniWa ufleba axalgazrdebis 

interesebis dacvisa da saxelmwifo sistemis mniSvnelovani elementi gaxda. 

  axalgazrdobis Sesaxeb kanoni meore msoflio omis Semdeg miiRes bulgareTSi, 

poloneTSi, ungreTSi da sxva postsocialistur qveynebSic. 

  1990-ian wlebSi axalgazrdobis socialuri dacvis Sesaxeb kanoni moqmedebda 

avstriSi, saberZneTSi, espaneTSi, indoeTSi, italiaSi, CineTsa da sxva qveynebSi. 

  mTeli rigi samarTlebrivi aqtebi iqna miRebuli gaeros mierac. man 1985 weli 

axalgazrdobis wlad gamoacxada. amas mohyva 1995 weli, roca eqspertTa daskvnis 

safuZvelze, miiRes axali saerTaSoriso xasiaTis sakanonmdeblo aqtebi. bolo 

aTwleulSi msoflio sazogadoeba eZebs axal konceftualur midgomebs 

axalgazrdobis saxelmwifo politikaSi. amas mowmobs gaeros mier 2010-2011 

wlebis axalgazrdobis saerTSoriso wlad gamocxadeba. Sesabamisad, 2009 wels 

generaluri asambleis mier miRebuli rezolucia (64/134) sam prioritets 

gamoyofs: 

1. axalgazrdobis ganviTarebisaTvis saWiro resursebis zrda; 

2. axalgazrdebis sazogadoebriv cxovrebaSi masobrivi CarTva da partniorobis 

ganviTareba; 

3. axalgazrdebSi kulturaTaSorisi urTierTobis ganviTareba. 

   axalgazrdobis saerTaSoriso wlis lozungi iyo: `dialogi da 

urTierTgageba~. am strategiis arCeva ganapiroba msoflio socialur procesebSi 

gaCenilma axalma problemebma, rac ar SeiniSneboda meoce saukunis meore 

naxevarSi. am procesebma aCvena did qveynebSi multikulturalizmis strategiisa 

da taqtikis sruli kraxi, rac gansakuTrebiT gamovlinda 2008 wlis msoflio 

krizisisas. amitom iyo rom gaeros generalurma mdivanma mouwoda yvela qveynis 

mTavrobas gansakuTrebuli yuradReba gamoeCinaT axalgazrdebis problemebisadmi. 

`globalurma ekonomikurma krizisma upiratesad axalgazrdebi daazarala. bevrma 

dakarga samuSao, bevrma usaxsrobis gamo swavla ver gaagrZela. dRes 

axalgazrdebi moTxovnilebaTa upiratesi gaTvaliswineba rogorc moraluri 

imperativi, ise, ganviTarebis aucilebeli moTxovnaa. unda gaviTvaliswinoT, rom 

axalgazrdobis energia mZlavri impulsi SeiZleba gaxdes krizisis daZlevisa. 

amitom movuwodeb mTavrobebs rac SeiZleba meti investicia Cadon 

axalgazrdebSi, raTa maT rac SeiZleba meti saqme akeTon. – aRniSna man.   

  evropis qveynebSi arsebuli axalgazrdobis saxelmwifo politika 

iTvaliswinebs or saSualebas: erTis daniSnulebaa Seamsubuqos axalgazrdobis 

CarTva institucionalizirebul sazogadoebriv cxovrebaSi. kompensireba 

gaukeTos socialuri statusis ukmarisobas, romelic nebismier axalgazrdas 

gaaCnia miuxedavad iuridiualad Tanabaruflebianobisa. amis kompensacia xdeba 

axalgazrdebis socialuri dacvis RonisZiebebiT, romelic iTvaliswinebs 
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axalgazrdebis daxmarebas, roca maT damoukideblad ar SeuZliaT  sakuTari 

problemebis gadawyveta. empiriuli kvlevebi uCveneben, rom im qalaqebsa da 

regionebSi, sadac Seqmnilia axalgazrdobis centrebi, klubebi, 5-7-jer dabalia 

axalgazrdebis mier Cadenili samarTaldarRvevebi. 

  meore mimarTuleba iTvaliswinebs investiciis Cadebas axalgazrdebSi, anu maTi 

sulieri, inteleqtualuri SromiTi, inovaciuri potencialis aqtivizacias. 

 amJamad, axalgazrdobis saxelmwifo politika gansazRvrulia imiT, ramdenad 

monawileobs saxelmwifo mis realizaciaSi. magaliTad, aSS-Si axalgazrdebis 

socialuri mxardaWera saqvelmoqmedo fondebis saqmianobis sferoa, xolo 

evropis qveynebis axalgazrdobis saxelmwifo politikis modeli efuZneba 

saxelmwifos mniSvnelovan rols, sadac sakanonmdeblo doneze zustad 

reglamentirebulia axalgazrdebisa da axalgazrduli organizaciebis 

mxardaWeris RonisZiebebi. am or models Soris bevri gardamavali variantic 

arsebobs, isini msgavsi da gansxvavebulni arian imis mixedviT, konkretulad ra 

mizans isaxavs axalgazrdobis saxelmwifo politika mocemul saxelmwifoSi. am 

politikam unda Seqmnas aucilebeli pirobebi axalgazrduli ideebisa da 

proeqtebis realizaciisa, rac adamianTa cxovrebas ukeTesss gaxdis. 

axalgazrdobis saxelmwifo politikis evropuli gamocdileba uCvenebs, rom 

strategia am politikisa mimarTulia axalgazrdebSi pasuxismgeblobisa da 

damoukideblobis grZnobis  Canergvisaken, maTi inovaciuri potencialis 

realizaciisken. 

informaciul sazogadoebaSi axalgazrdoba qveynis strategiuli resursia, 

viszecaa damokidebuli sazogadoebis ganviTarebis done. evropis qveynebSi 

axalgazrdebs zrdian ganwyobiT, rom Tqven xarT `didi evropelebi~, vidre 

Tqveni wina Taoba. potenciurad isini arian sazogadoebis mamoZravebeli Zala 

integraciis axal etapze, axalgazrdobis politikam unda gauwios propaganda 

maT socialur avtonomias, saimedobas, SemoqmedebiTobas, sxvebis mimarT maT did 

pasuxismgeblobas. maTi avtonomiurobis faza aucilebelia imisaTvis, rom 

axalgazrdebma SeZlon integrireba sazogadoebaSi da Tavisi inovaciuroba 

sazogadoebis cvilebaTa katalizatorad gaxadon.  

amJamad, evropis qveynebSi axalgazrdobis saxelmwifo politika gansakuTrebiT 

saWiroebis mqone axalgazrdebis socialuri daxmarebidan gadavida 

axalgazrdobis farTo fenis daxmarebaze.. aseTi transformacia ganpirobebuli 

iqna imiT, rom mTavrobebma gaiTavises idea saxelmwifos pasuxismgeblobaze 

axalgazrdobis sazogadoebaSi integraciaze. 

axalgazrdobis saxelmwifo politikis liberalur-konservatiul modelis mqone 

qveynebSi mxolod im axalgazrdebis daxmareba xdeba, romlebic gansakuTrebiT 

saWiroeben amas. esec saxsrebis xarjvis metad mkacri kontroliT. 
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socialur-demokratiuli modelis mqone qveynebSi saxelmwifo pasuxismgeblobas 

axalgazrdebis calkeul kategoriaze ki ara mTel axalgazrdobis sazogadoebaSi 

inegraciaze iRebs. 

aseTi konceftualuri midgomaa evropis qartiaSi axalgazrdobis sazogadoebriv 

cxovrebaSi monawileobis Sesaxeb adgilobriv Tu regionalur doneze. 

qartia sazogadoebaSi axalgazrdobis integraciis or gzas gamoyofs. kerZo unda 

vawarmooT: 

1. politika romelic orientirebuli iqneba axalgazrdobis dasaqmebis zrdasa 

da umuSevrobis Semcirebaze; 

2. politika mimarTuli axalgazrdobis ganaTlebasa da profesiul momzadebaze, 

sazogadoebis cxovrebaSi Casabmelad. 

maSasadame, adgilobrivi da regionaluri mTavrobis upirvelesi amocana unda iyos 

axalgazrdebis dasaqmeba. rac Seexeba meore gzas, is gulisxmobs zemoqmedeba 

movaxdinoT axalgazrdebze metad adreuli asakidan, sanam isini skolaSi Sevlen. 

am politikis realizaciis xerxad qartia miiCnevs axalgazrdobis sistematur 

informirebulobas sazogadoebriv cxovrebaSi monawileobis Sesaxeb, masobrivi 

komunikaciis saSualebebis gamoyenebas axalgazrduli proeqtebisa da 

iniciativebis mxardaWerisa da waxalisebisaTvis. aq lomis wili SeiZleba iqonios 

informaciulma da komunikaciis axalma teqnologiebma. 

sxvadasxva qveynebSi axalgazrdobis saxelmwifo politikis realizacia 

sxvadasxvagvarad xdeba. magaliTad, safrangeTsa da germaniaSi es pasuxismgebloba 

ekisreba saxelmwifo organizaciebs arasamTavrobo organizaciebTan mWidro 

TanamSromlobiT. SveciaSi, did britaneTSi - adgilobrivi marTvisa da 

sazogadoebriv organizaciebs. saerTo erTia: yvela qveyanaSi es pasuxismgebloba 

arakomerciul organizaciebs aqvT. germaniaSi statusi  - `sazogadoebrivi 

Semsrulebeli~, rom mianiWon  arasabanko sakredito organizacebs, saWiroa maTi 

saqmianoba axalgazrdobis politikis amocanebs Seesabamebodes. 

didi mniSvneloba aqvs maT Cabmas sazogadoebriv cxovrebaSi. amisaTvis saWiroa 

maTi mudmivi informireba da sazogadoebrivi saqmianobis swavleba, maTi 

inovaciuri proeqtebis mxardaWera.   
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Tavi 8. socialuri dacva da profesiuli riskebi 

 

  mosaxleobis socialuri dacva socialuri politikis ZiriTadi mimarTulebaa 

yvela qveyanaSi. socialuri dacva aris samarTlebriv, ekonomikur da socialur 

garantiaTa sistema, romelic mimarTulia mosaxleobis yvela fenis normaluri 

sicocxlisunarianobis uzrunvelsayofad. igi qmnis e. w. `socialur qamars~, 

romelic icavs adamianebs mZime situaciaSi yofnisas. aseTi ram SeiZleba moxdes 

avadmyofobis, invalidobis, moxucebulobis, oblobis, umuSevrobis da  

politikuri konfliqtebisas. 

  socialuri dacvis obieqti mTeli mosaxleobaa. Tumca gansakuTrebuli 

yuradRebis qveSaa moqceuli, dabali Semosavlis mqone ojaxebi, bavSvTa saxlis 

mozardebi, invalidebi, ekomigrantebi, ltolvilebi da devnilebi, martoxela da 

mravalSviliani dedebi, axalgazrdebi da moxucebi. 

   msoflio praqtikaSi ganasxvaveben socialuri dacvis or tips: aqtiurs da 

pasiurs. 

  aqtiuri socialuri dacvis sistema orientirebulia sazogadoebis 

Sromisunarian wevrebze da qmnis adamanTa TviTdacvis pirobebs. es xdeba Sromis 

bazarze aqtiuri moqmedebiTa da misi wevrebis socialur dazRvevaSi 

monawileobiT. 

  pasiuri socialuri dacvis sistema gulisxmobs sazogadoebis Sromisuunaro 

wevrebis daxmarebas materialuri formiT. am SemTxvevaSi socialuri daxmarebis 

obieqtebis SerCevis ZiriTadi kriteriumia ojaxis saSualosuladobrivi 

Semosavali, saarsebo wyaro. 

  socialuri dacvis sistema moicavs socuzrunvelyofis sistemasac, romelic 

sibereSi, Sromisuunarobisas adamianebis materialur daxmarebas eweva. 

  socialuri dacvis sistema agebulia principebze, romelic asaxulia Sromis 

saerTaSoriso organizaciis konvenciebSi. maTze saqarTvelosac aqvs xeli 

mowerili. es principebia: 

1. damisamarTebuloba. is iTvaliswinebs konkretuli adamianis individualur 

moTxovnilebebs. am principis sarealizaciod gamoiyeneba kriteriumi: 

saWiroeba. kerZod, saarsebo minimumamde misi uzrunvelyofis saWiroeba. 

2. socialuri daxmarebis diferenciacia calkeuli socialuri jgufebis 

mixedviT; 

3. socialuri daxmarebis kompleqsuroba. 

4. dinamiuroba, rac gulisxmobs socialuri normativebis mudmiv gadaxedvas. 

5. orientacia aqtiuri socialuri dacvis sistemisaken. 

6. socialuri daxmarebis programebze arsebuli informaciis ufaso 

gavrceleba, misi xelmisawvdomobis uzrunvelyofa; 

7. socialuri dacvis sistemis sayovelTaoba; 

8. socialuri partnioroba da solidaroba sazogadoebis yvela fenisadmi; 

9. saqvelmoqmedo organizaciebisa da sazogadoebrivi organizaciebis 

maqsimaluri CarTuloba socialuri daxmarebis programaSi. 

     mosaxleobis socialuri dacvis arsi mis funqciebSi vlindeba. es 

funqciebia: politikuri, ekonomikuri, demografiuli, socialur-sareabilitacio. 
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ekonomikuri funqciis Sesruleba gulisxmobs naklebSemosavliani, Raribi 

ojaxebis saarsebo minimumiT uzrunvelyofas; 

politikuri funqciis Sesruleba niSnavs sazogadoebis socialuri stabilurobis 

uzrunvelyofas; 

demografiuli funqcia vlindeba mosaxleobis aRwarmoebis stimulirebaSi, xolo 

socialur - sareabilitacio funqcia - sazogadoebis Sromisuunaro wevrebis 

socialuri statusis aRdgenaSi. 

socialuri dacvis sistema moicavs qvesistemebs. kerZod, 

1. socialuri dacvis sistemis subieqtebs. maT miekuTvneba socialuri 

daxmarebis mimRebi moqalaqeebi da socialuri muSakebi; 

2. moqalaqeTa socialuri dacvis formebi da saxeebi; 

3. mosaxleobis socialuri dacvis meqanizmebi; 

4. socialuri dacvis organoebi, maT Soris, organizaciaTa qseli 

(dawesebulebebi, sawarmoebi), socialuri dacvis sammarTvelo organoebi, 

misi damfinanseblebi (saqvelmoqmedo arasabiujeto fondebi, kerZo 

sadazRvevo fondebi) 

5. socialuri dacvis programebi. 

ganvixiloT TiToeuli qvesistema cal-calke. 

8.1. socialuri dacvis sistemis subieqtebi 

 moqalaqeTa Soris, romelsac esaWiroeba socialuri dacva gamoyofen 5 ZiriTad 

jgufs: 

 pirvel jgufSi Sedis Sromisunariani moqalaqeebi Sromisunarian asakSi. 

magaliTad, umuSevrebi, ltolvilebi, devnilebi, dekretul SvebulebaSi myofi 

qalebi da a. S. 

 meore jgufSi Sedis Sromisuunaro moqalaqeebi Sromisunarian asakSi. kerZod, 

bavSobidanve invalidebi, profesiuli daavadebiT daavadebulni da a. S. 

 mesame jgufSi Sedis Sromisasakamdeli pirebi: invalidi, upatrono, 

mravalSvilian an martoxela dedis ojaxSi mcxovrebi bavSvebi da a. S. 

 meoTxe jgufSi Sedis Sromis asakgadacilebuli pirebi, SromiTi pensionerebi, 

martoxela moxucebi, omis veteranebi da sxv. 

 mexuTe jgufSi Sedis Rataki ojaxis warmomadgenlebi, axalgazrdebi 

mcirewlovani bavSvebiT da sxva kategoriis moqalaqeni. 

 

 

7.2. socialuri dacvis formebi da saxeebi.  

 

  mosaxleobis socialuri dacvis koncefcia asaxulia Sromis saerTaSoriso 

organizaciis konvenciebSi. gansakuTrebiT unda gamoiyos 67-e konvencia, 

`SemosavliT uzrunvelyofis~ da 102-e konvencia `socialuri uzrunvelyofis 

minimaluri normebis Sesaxeb~. maTSi dadgenilia socialuri dacvis ZiriTadi 

saxeebi. kerZod, daxmareba avadmyofobis, sikvdlis an Semosavlis dakargvisas. am 

rekomendaciebis mixedviT, gamoyofen mosaxleobis socialuri dacvis Semdeg 

formebsa da saxeebs: 
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 fuladi misacemlebi im moqalaqeTaTvis, romlebsac mZime sacxovrebeli 

pirobebi aqvT;  

 socialuri daxmareba (is SeiZleba iyos naturaluri formiTac. magaliTad, 

humanitaruli daxmareba); 

 socialuri momsaxureba; 

 socialuri mxardaWera. 

gamoyofens fuladi misacemlebis or jgufs: 

 

 pirvel jgufSi Sedis is misacemlebi, romlebic moqalaqeTa SromiTi 

saqmianobidan gamomdinare uzrunvelyofilia socialuri dazRvevis sistemiT. 

 saxelmwifo socialuri dazRvevis arsi isaa, rom socialuri riskze 

pasuxismgebloba danawilebulia mewarmes, moqalaqesa da saxelmwifos Soris. am 

jgufis socialuri misacemlebis specifikaa: 

- is vrceldeba mxolod dazRveul pirebze, romlebsac fuli miecemaT 

Semosavlis dakargvis, samedicino daxmarebis moTxovnis an sxva socialuri 

momsaxurebis gawevis mizniT; 

- gaicema specialuri fondebidan. 

fuladi misacemlebis saxea sxva saxis sadazRvevo Semweobac, romelic 

SeiZleba moklevadian periodSi (droebiTi Sromisunarianobis, umuSevrobis da 

a. S) an erTjeradad gaices (bavSvis dabadebisas da sxv).  

imis mixedviT, ra vadaa dadgenili misacemlebis gadaxdisa, gamoyofen erTdroul, 

yovelTviur da periodul Semweobas. 

rogorc ukve aRvniSenT erTdrouli misacemlebis saxea misacemeli bavSvis 

dabadebisas.  saqarTvelos Sromis kodeqsiT, `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ 

saqarTvelos kanoniT, bavSvis dabadebisas gansazRvruli erTjeradi fuladi 

daxmarebis maqsimaluri odenoba ar aRemateba 1000 lars. 

  droebiTi misacemlebi gaicema profesiuli daavadebiT (travmis) an ojaxis 

wevrTa avadmyofobisas, kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva SemTxvevebisas. 

 fuladi misacemlebis meore jgufSi Sedis is socialuri daxmarebebi, romelic 

araa dakavSirebuli SromiT saqmianobasTan da vrceldeba nebismier moqalaqeze. 

igi ganisazRvreba moqalaqis fuladi Semosavlis sididiT an gansakuTrebuli 

statusiT da gaicema saxelmwifo an arasaxelmwifo, saqvelmoqmedo 

organizaciebis mier.  

socialuri daxmareba.  igi mcireSemosavliani ojaxebis dacvisken mimarTuli 

fuladi an sxva saxis RonisZiebaa. misi mizania sabiujeto saxsrebis miznobrivi 

da racionaluri gamoyeneba da im ojaxebis daxmareba, romelTa 

saSualosuladobrivi Semosavali saarsebo minimumze naklebia. 

  socialuri daxmareba mosaxleobis im jgufze da momsaxurebis im saxeze 

vrceldeba, romlis miReba socialuri dazRvevis gziT SeuZlebelia. kriteriumi, 

romlis mixedviTac ganisazRvreba beneficiarebi siRaribis donea, rac Tavis mxriv, 

pirTa Semosavlebis sididiTa da qonebrivi mdgomareobiT ganisazRvreba. 

socialuri daxmarebis programis SemuSavebisas saWiroa : 

- Seiqmnas samarTlebrivi aqti; 
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- ganisazRvros daxmarebi miRebis kriteriumi; 

- gaangariSdes beneficiarTa raodenoba da moxdes maTi diferenciacia; 

- daxmarebis zomis gansazRvrisas unda amovideT saarsebo minimumis sidididan; 

- ganisazRvros beneficiarTa prognozuli raodenoba da daxmarebis Sesabamisi 

sidide. 

  saqarTvelos kanoniT `socialuri daxmarebis Sesaxeb~ gamoiyofa socialuri 

daxmarebis Semdegi saxeebi: 

o saarsebo Semweoba; 

o sayofacxovrebo subsidia; 

o reintegraciis Semweoba; 

o mindobiT aRzrdis anazRaureba; 

o srulwlovanze ojaxuri mzrunvelobis anazRaureba; 

o arafuladi socialuri daxmareba; 

o socialuri paketi. 

   saarsebo Semweoba aris fuladi socialuri daxmareba, romlis sidide 

ganisazRvreba dadgenili Sefasebis sistemiT da mimarTulia Rataki ojaxebis 

socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebisken. amJamad dadgenili wesiT, 

fulad daxmarebas iRebs monacemTa erTian bazaSi  daregistirerebuli yvela 

ojaxi, romlis sareitingo qula ar aRemateba 100001. 

  sayofacxovrebo subsidia aris socialuri SeRavaTebiT mosargeble pirebisaTvis 

dawesebuli yovelTviuri fuladi gasacemeli, sayofacxovrebo-komunaluri 

saWiroebis xarjebis gasawevad (el. energiaze, gazze, wyalze da a.S) 

saqarTveloSi is miecema organizebulad Casaxlebul devnilebs, omis veteranebs, 

politikuri represiebis msxverplT da a. S. 

reintegraciis Semweoba is fuladi daxmarebaa, romelic miecema specialuri 

mzrunvelobis saWiroebis mqone piris biologiur ojaxs, meurves, romelic mas 

specializebuli dawesebulebidan gaiyvans ojaxur garemoSi sacxovreblad da 

mzrunvelobas gauwevs mas.  

mindobiT aRzrdis anazRaureba is fuladi daxmarebaa, romelic miecema 

dedobils/mamobils Svilobilis mosavlelad da aRsazrdelad. 

srulwlovanze ojaxuri mzrunvelobis anazRaureba aris fuladi socialuri 

daxmareba, romelic miecema pirs, romelic srulwlovans specializebuli 

dawesebulebidan gaiyvans ojaxur garemoSi sacxovreblad da mzrunvelobas 

gauwevs mas. 

socialuri daxmareba SeiZleba iyos arafuladi saxiTac. magaliTad, 

invalidebisaTvis etlebis gadacema, yurTsasmeniT momarageba, kvebis produqtebis 

gadacema, medikamentebiT uzrunvelyofa da a. S. 

socialuri paketi ki yovelTviuri fuladi da arafuladi sargeblebis 

erTobliobaa, romelsac SeiZleba iRebdnen invalidebi, marCenaldakargulni, 

politrepresirebulebi da a. S. 

humanitaruli daxmareba SeiZleba gaices saxelmwifo dawesebulebebidan,  

saerTaSoriso fondebidan, kerZo pirebidan Sesabamisi dokumentaciis safuZvelze. 

 socialur momsaxureba. yovelgvari socialuri momsaxureba nawildeba sam 

ZiriTad jgufad: 
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1. momsaxureba, romelic gaiweva saxelmwifo socialuri dazRvevis sistemidan 

da emsaxureba mosaxleobis janmrTelobis dacvas (samedicino dazRveva); 

2. momsaxureba, romelic gaiweva kerZo samedicino sadazRvevo fondebidan; 
3. momsaxureba, romelic gaiweva socialuri samsaxurebis mier 

sayofacxovrebo, fsiqo-pedagogiuri, samarTlebrivi, materialuri 

adaptaciisa da reabilitaciis mizniT. 
socialuri momsaxureba aigeba principze: 

1. damisamarTeba, konkretuli piris identificireba; 

2. xelmisawvdomoba; 

3. nebayofiloba; 

4. humanuroba; 

5. mozardebisa da  bavSvebis prioritetuloba; 
6. konfindencialoba. 

  am principebis realizacia gulisxmobs socialuri momsaxurebis saxelmwifo 

standartebis SemuSavebas. is moicavs im socialur normebsa da normativebs, 

kriteriumebsa da maCveneblebs, romlebmac unda uzrunvelyon socialuri muSaobis 

Tanamedrove teqnologiebis gamoyeneba. 

 saqarTveloSi socialur momsaxurebas koordinacias uwevs Sromis 

janmrTelobisa da socialuri dacvis socialuri momsaxurebis saagento. igi 

axorcielebs Semdeg socialur programebs: 

1. fuladi Semweobebis ganawileba/gacema; 
2. jandacvis dazRvevis saxelmwifo programa; 
3. omis veteranTa reabilitaciis xelSewyoba; 
4. yruTa komunikaciis xelSewyoba; 
5. damxmare saSualebebiT uzrunvelyofa (etlebiT, sasmeni saSualebebiT da 

sxv); 
6. saTemo organizaciebi; 
7. fsiqikuri darRvevebis mqone pirTa TavSesafriT uzrunvelyofa. 

socialuri mxardaWera socialuri dacvis erT-erTi saxea. sxvebisagan  

gansxvavebiT is orientirebulia mxolod Sromisunarian mosaxleobaze.  

socialuri dacvis yvela saxe da forma sami xerxiT gaicema: 

1. ufasod saxelmwifos mier dadgenili socialuri standartebis Sesabamisad; 

2. normirebulad gasuli wlis Sedegebisa da sadazRvevo Senatanebis 

gaTvaliswinebiT; 

3. SeRavaTiani pirobebiT an nawilobrivi gadaxdebiT. 

 

7.3. mosaxleobis socialuri dacvis meqanizmebia: 

o savaldebulo socialuri dazRveva; 

o nebayofilobiT damatebiTi kerZo socialuri dazRveva; 

o saxelmwifo socialuri daxmareba (Semweoba, subsidia da a. S); 

o saxelmwifo socialuri garantiebi (ufaso jandacva, ganaTleba, sacxovrisi 

da a. S); 
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o sazogadoebirivi urTierTdaxmarebis organizaciebis momsaxureba 

(saqvelmoqmedo fondebi, religiuri dawesebulebebi, invalidTa 

organizaciebi da a. S). 

aqedan ZiriTadia ori meqanizmi: savaldebulo socialuri  dazRveva da 

socialuri daxmareba. orive erTad uzrunvelyofs mosaxleobis normalur 

aRwarmoebas.  

   socialuri dazRveva ekonomikur, samarTlebriv da organizaciul RonisZiebaTa 

sistemaa, romelic mimarTulia ama Tu im saxis socialuri riskis 

profilaqtikis, kompensaciisa da minimizaciisken. 

socialuri dazRveva  socialuri daxmarebisgan imiT gansxvavdeba, rom socialuri 

dazRvevisas gaiTvaliswineba esa Tu is socialuri riski, xolo socialuri 

daxmareba gaicema gauTvaliswinebeli socialuri riskisas. gansxvavebulia maTi 

dafinansebis wyaroebic. dazRveva finansdeba damsaqmebelTa da daqiravebulTa 

socialuri anaricxebiT, daxmareba – saxelmwifo biujetidan gacemuli saxsrebiT, 

romelTa wyaro gadasaxadebis amoRebiT miRebuli Tanxebia. maSasadame, socialuri 

dazRvevisa da socialur daxmarebas Soris sxvaoba ase SeiZleba warmovadginoT: 

 

 

 socialuri dazRveva socialuri daxmareba 

1 xorcieldeba respublikis 

sakanonmdeblo aqtebis safuZvelze 

xorcieldeba rogorc respublikis 

sakanonmdeblo, ise adgilobrivi 

administraciuli normatuli aqtebis 

safuZvelze 

2 mimRebi pirebi ixdian dazRvis 

anaricxebs, miuxedavad imisa 

saWiroeben isini amas Tu ara 

mimRebi pirebi arian isini, visac 

mcire Semosavali aqvs da saWiroeben 

daxmarebas. 

3 socialuri daxmarebis forma da 

saxe SezRudulia 

socialuri daxmarebis saxe 

mravalferovania 

4 dafinansebis wyaroa damsaqmeblisa 

da daqiravebulis socanaricxebi, 

romelTac savaldebulo xasiaTi 

aqvT 

Ffinansdeba yvela donis 

(saxelmwifo regionuli, 

adgilobrivi) biujetidan da 

sazogadoebrivi (saqvelmoqmedo) 

organizaciebis sakuTari saxsrebidan 

5 zoma ganisazRvreba sakanonmdeblo 

aqtis safuZvelze 

daSvebulia garkveuli Tavisufleba 

zomis dadgenisas. 

 

zogadad, socialuri dazRvevis klasifikacia sxvadasxva niSniT xdeba. magaliTad, 

socialuri riskebis mixedviT gamoyofen socialuri dazRvevis Semdeg saxeebs: 

- janmrTelobis dazRveva; 

- invalidTa dazRveva; 

- sawarmoo travmis SemTxvevaSi dazRveva; 
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- xandazmulTa dazRveva 

- dazRveva orsulobisa da mSobiarobis SemTxvevaSi; 

- umuSevarTa dazRveva; 

- sicocxlis dazRveva da a. S. 

survilis mixedviT is SeiZleba iyos savaldebulo (gamyarebuli saxelmwifo 

kanonmdeblobiT) an nebayofilobiTi (magaliTad, kerZo sapensio fondebidan 

miRebuli pensia). 

organizaciulobis mixedviT gamoyofen: 

- saxelmwifo dazRvevas; 

- regionalur-municipalur dazRvevas; 

- profesiul-dargobriv dazRvevas; 

- saerTaSoriso dazRvevas. 

moqmedebis sferos mixedviT: 

- adgilobrivi da kerZo (vrceldeba mosaxleobis gansazRvrul nawilze); 

- sayovelTao (vrceldeba qveynis mTel teritoriaze da moicavs mosaxleobis 

mniSvnelovan nawils); 

- saerTSoriso. 

 saqarTveloSi moqmedebs janmrTelobis dazRvevis saxelmwifo programa, romlis 

mizania beneficiarebma Tavi daculad igrZnon da TanagadaxdiT an safasuris 

gadaxdis gareSe SeuzRudavad miiRon srulyofili samedicino momsaxureba. es 

progrma regulirdeba normatiuli aqtebiT: 

1. saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 9 dekembris 218 dadgenilebiT `saxelmwifo 

programebis farglebSi mosaxleobis janmrTelobis dazRvevis mizniT 

gasatarebeli RonisZiebebisa da sadazRvevo vauCeris pirobebis gansazRvris 

Sesaxeb~;  

2. saqarTvelos mTavrobis 2012 wlis 7 maisis 165NdadgenilebiT, `janmrTelobis 

dazRvevis saxelmwifo programebis farglebSi, 0-5 wlis (CaTvliT) asakis 

bavSvebis, 60 wlis da zemoT asakis qalebis da 65 wlis da zemoT asakis 

mamakacebis (sapensio asakis mosaxleoba), studentebis, SezRuduli 

SesaZleblobebis mqone bavSvTa da mkveTrad gamoxatuli SezRuduli 

SesaZleblobis mqone pirTa janmrTelobis dazRvevis mizniT gasatarebeli 

RonisZiebebisa da sadazRvevo vauCeris pirobebis gansazRvris Sesaxeb~34. garda 

amisa, arsebobs kerZo sadazRvevo kompaniebi, romlebic ara marto jandacvis 

mimarTulebiT ewvian momsaxurebas, aramed sxva socialuri riskebis 

mimarTulebiTac (magaliTad, sapensio da sxv). saqarTveloSi kerZo sapensio 

dazRvevis sistema 2001 წლიდან funqcionirebs. kompania,  romelmac pirvelma 

SesTavaza qarTul sazogadoebas kerZo sapensio dazRveva `ji-pi-ai~ holdingia. 

2020 wlisaTvis  saqarTveloSi moqmedებს 18 sadazRvevo kompaniა. 
   socialuri dazRvevis organizaciul samarTlebrivi mravalferovnebis 

miuxedavad msoflios ganviTarebul qveynebSi mas aqvs Semdegi niSnebi: 

- socialuri dazRvevis ZiriTad saxeebs aqvs savaldebulo xasiaTi; 

                                                           
34 ix. dawvrilebiT: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=36 
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- socialuri dazRveva finansdeba, ZiriTadad, damsaqmebelTa da daqiravebulTa 

socialuri anaricxebiT, damatebiT CarTulia saxelmwifoc; 

- socialuri anaricxebi akumulirdeba specialur fondebSi da gaicema Semweobis 

an pensiis saxiT; 

- materialur daxmarebaze ufleba damokidebulia sadazRvevo statusze; 

- sadazRvevo Senatanebis zoma damokidebulia dazRveulis Semosavlebis sidideze 

da SemosazRvrulia gansazRvruli `WeriT~; 

- sawarmoo ubeduri SemTxvevisas dazaralebulebi, profesiuli davaadebiT 

daavadebulni finansdebian damqiraveblis saxsrebiT, Tumca mis reabilitaciaSi 

monawileoba SeiZleba miiRos saxelmwifomac. 

    

 

7.4. profesiuli riskebi da maTgan dacva. 

profesiuli riski adamianis janmrTelobis Seryevis an sikvdilis albaTobaa kon-

traqtiT gaTvaliswinebuli samuSaos Sesrulebisas. is SesaZlebelia arsebobdes 

ori saxiT: 

- janmrTelobis daqveiTebis riski; 
- profesiuli daavadebis riski. 

janmrTelobis Seryeva SeiZleba moxdes ubeduri SemTxveviT, romelic sxva-

dasxva simZimis SeiZleba iyos. ubedur SemTxvevas sawarmoSi miekuTvneba samuSao 

drois ganmavlobaSi miRebuli travmebi, mZime mowamvlebi, siTburi dartyma, dam-

wvroba, moyinva da sxva.  profesiuli daavadeba mavne da saSiSi sawarmoo garemos 

Sedegia, ramac SeiZleba droebiTi da mudmivi Sromisuunaroba gamoiwvios. zogjer 

adgili aqvs farul profesiul risksac, rasac adamianis gadaRliloba iwvevs. igi 

amcirebs mis sicocxlis saSualo xangrZlivobas. 

profesiuli riskebisagan dacva regulirdeba SromiTi usafrTxoebis, Sromis 

kanonis, SromiTi kontraqtis an sxva romelime sakanonmdeblo normatuli aqtiT. 

am samuSaoSi CarTulia Sromis medicina da Sromis dacvis samsaxurebi, socdaz-

Rvevis samsaxurebi. maT saqmianobaSi sami mimarTuleba gamoiyofa: 

- samkurnalo profilaqtikuri: profesiul daavadebaTa arsebobis safuZvle-
bis Seswavla, janmrTelobisaTvis arasasurveli sawarmoo faqtorebis dasawyisSi-
ve gamovlena, samedicino profilaqtika da daSavebulTa mkurnaloba, maTi samedi-
cino, socialuri da profesiuli reabilitacia. 

- analizur-profilaqtikuri: Sromis pirobebis kontroli, im momuSaveTa 
maqsimaluri kontroli, romlebic profesiuli riskis qveS arian; sanitarul-hi-
gienuri normativebis Sesabamisoba gamoyenebul teqnikasTan, mudmivi higienuri eq-
spertiza; 

- analitikur-statistikuri: profesiul daavadebaTa dinamikis da mizezebis 
analizi. sawarmoo travmatizmisa da misi socialur-ekonomikuri Sedegebis, inva-
lidobis, mokvdaobis Seswavla. 
   profesiuli riskebis Sefaseba da misi Semcirebis RonisZiebaTa dagegmva. ker-
Zod, organizaciul-teqnikuri, sanitarul-higienuri da sxva RonisZiebebi. arsebu-
li mdgomareobis analizis safuZvelze samuSao drois xangrZlivobis SesaZlebeli 
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Semcireba, damatebiTi Svebulebis micema, samuSao staJis Semcireba, kanoniT dad-
genil sapensio asakamde profesiuli pensiis micema da a.S. 
  profesiuli riskebis dazRveva da kompensaciebis gacema. Sromisuunarobis Sem-
TxvevaSi kompensacia SesaZlebelia gaices garkveuli Tanxis saxiT an mieces da 
moxmardes sanitarul-sakurorto mkurnulobas, proTezirebas, specialuri sat-
ransporto saSualebebiT uzrunvelyofas, profesiul gadamzadebas da a.S. amave 
dros, SesaZlebelia momuSaveTa profesiuli riskebisagan Tavdacvis mizniT mewar-
mis ekonomikuri stimulirebac.  
  saqarTveloSi sawarmoo travmis miRebisas, zianis anazRaureba regulirdeba 

mTavrobis 2013 wlis 1 martis 45-e dadgenilebis safuZvelze. metad 

mniSvnelovania dasaqmebis dros samuSao adgilze miRebuli travmis  sixSirec, 

rac Semdeg profesiuli daavadebebiT daavadebulTa ricxovnobis zrdas iwvevs. 

saqarTveloSi 2020 wlisaTvis 835 aseTi piria, romelic saxelmwifo daxmarebas 

iRebs. 

 

          7.5.invalidTa socialuri reabilitaciis Teoriuli safuZvlebi 

 

socialuri reabilitaciis arsi da mniSvneloba. invalidebi socialurad daucvel 

adamianTa kategorias miekuTvnebian. maTi Semosavali mniSvnelovnad CamorCeba 

qveyanaSi arsebul saSualo maCveneblebs. moTxovnileba samedicino da socialur 

momsaxurebaze ki didia. maTi SromiTi potenciali SezRudulia, amitom isini 

sazogadoebis segregirebul umciresobaSi arian. amitom nebismieri saxelmwifos 

valia invalidTa socialuri dacva. kerZod, Seuqmnas aucilebelia Seqmnas 

pirobebi maTi individualuri, SemoqmedebiTi da sawarmoo SesaZleblobebis 

ganviTarebisTvis. saxelmwifo qmnis samedicino-socialuri eqspertizis samsaxurs, 

romelmac unda SeimuSaos ara marto individualuri sareabilitacio programebi 

SromisunarSezRuduli pirebisaTvis, aramed danergos am kategoriis 

adamianebisaTvis inovaciuri teqnologiebi, ganaviTaros arqiteqturuli garemo da 

sareabilitacio industria. 

  invalidoba, mxolod erTi adamianis problema ar aris, is sazogadoebis 

problemacaa. amitom maTi socialuri reabilitaciis sakiTxi metad aqtualuria.  

  termini `invalidi~laTinuri warmoSobisaa (valid – srulfasovani, moqmedi) da 

sityvasityviT niSnavs `gamousedagars~, `arasrulfasovans~. es termini evropaSi 

upiratesad im samxedro mosamsaxureTa mimarT gamoiyeneboda, romlebic daWris, 

dasaxiCrebis gamo mwyobridan iyvnen gamosulni. XIX saukunis meore naxevridan es 

termini sxva kategoriis mosamsaxureebzec (omis msxverpl adamianebze) 

gavrcelda.  

    meore msoflio omis Semdeg, sxvadasxva kategoriis adamianTa Soris, 

romelTa uflebebis dacvis Sesaxeb saubari daiwyo, invalidebic moxvdnen. am 

terminis qveS moeqca yvela adamiani, romlis fizikuri, fsiqologiuri da 

inteleqtualuri unari SezRudulia. 1975 wels gaerom miiRo kidec deklaracia 

invalidTa uflebebis Sesaxeb. masSi aRniSnulia, rom invalidia piri, romelsac 

damoukideblad ar SeuZlia srulad an nawilobriv uzrunvelyos piradi da 

socialuri cxovrebis moTxovnilebaTa dakmayofileba fizikuri Tu gonebrivi 

unaris SezRudulobis gamo. 
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 1992 wlis evrosabWos saparlamento asambleam invalidoba gansazRvra, rogorc 

SesaZleblobaTa SezRuduloba, romelic ganpirobebulia fizikuri, 

fsiqologiuri, socialuri, kulturuli, sensoruli da sxva barierebiT, rac 

saSualebas ar aZlevs invalids moaxdinos sazogadoebaSi integrireba da 

monawileoba miiRos ojaxisa da sazogadioebis cxovrebaSi iseve, rogorc es 

sazogadoebis sxva wevrebs SeuZliaT.  

  integraluri dokumenti, romelic invalidis cxovrebis yvela mxares moicavs 

gaeros 1994 wlis dokumentia, romelic exeba invalidTa Tanabari SesaZleblobis 

uzrunvelyofis standartul wesebs. am dokumentis ideologia mdgomareobs imaSi, 

rom invalids sazogadoebis sxva wevrebis msgavsad aqvT ufleba icxovron 

sazogadoebaSi da miiRon mxardaWera samedicino, saganmanaTleblo, kulturuli 

Tu sxva mimarTulebiT. sul 20 standartuli wesia gamoyofili. ganvixiloT 

ramdenime maTgani: 

  wesi 1. problemis gacnobierebis siRrme. is iTvaliswinebs saxelmwifos 

valdebulebas waaxalisos da ganaxorcielos invalidTa mxardamWeri programebi.  

magaliTad, problemis gacnobirebis siRrmis maCveneli SeiZleba iyos invalidi 

bavSvebis saganmanaTleblo programebis Seqmna. 

 wesi 2. samedicino momsaxureba. amaSi Sedis is programebi, rac dakavSirebulia 

invalidTa defeqtebis aRmofxvrasTan, profilaqtikur mkurnalobasTan. 

  specialuri wesi eZRvneba dasaqmebas. saxelmwifo valdebulia mxari dauWirs 

invalidebis Sromis bazarSi CarTulobas. es SeiZleba ganxorcieldes invalidTa 

profesiuli momzadeba-gadamzadebis programis ganxorcielebiT, invaldTaTvis 

samuSao adgilebis qvotis dadgeniT, sagadasaxado SeRavaTebis dawesebiT im 

mewarmeTaTvis, vinc invalids daasaqmebs da a. S. 

 Semosavlebisa da socuzrunvelyofis wesi iTvaliswinebs invalidis an misi 

ojaxi wevrTa materialur daxmarebas. misi sidide unda iyos iseTi, rom man 

stimuli misces invalids dasaqmdes misi SesaZleblobidan gamomdinare. 

 pirovnuli Tavisuflebisa da ojaxuri cxovrebis wesi gulisxmobs invalidis 

cxovrebis uzrunvelyofas ojaxis wevrebTan. amave dros, ojaxs saSualeba unda 

hqondes isargeblos saxelmwifos mier Seqmnili invalidTa momsaxurebis 

programebiT. 

 kulturul cxovrebaSi monawileobis wesi iTvaliswinebs maT CarTulobas 

sportul da kulturul cxovrebaSi. invaliTa sportuli RonisZiebaTa 

dafinanseba, maTi gamoyvana erovnul Tu saerTaSoriso asparezobebze, sakoncerto 

darbazebSi da a. S. 

 sazogadoebis religiur cxovrebaSi CarTvis wesi gulisxmobs maT religiur 

dResaswaulebsa Tu TavyrilobebSi monawileobas. 

amasTan, saxelmwifo valdebulia Sekribos informacia invalidTa Sesaxeb. kerZod, 

invalidTa ricxovnobaze, maTi cxovrebis pirobebze, maTze gaweul momsaxurebaze 

da a. S. saxelmwifom SeiZleba waaxalisos invalidTa organizaiebis Seqmna, 

daicvas misi interesebi, gauwios konsultantis roli, Seqmnas invalidTa 

momsaxurebis centrebi, riTac koordinacias gauwevs maTi mxardamWeri 

programebis ganxorcielebas. 

   jandacvis msoflio organizaciam `invalidobis~ gansazRvrisaTvis Semdegi 

kriteriumebi SeimuSava: 
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 nebismieri fsiqologiuri, fiziologiuri Tu anatomiuri struqturis Tu 

funqciis darRveva an dakargva; 

 zemoTmoyvanili defeqtebis gamo im funqciis Sesrulebis uunaroba, rac 

saSualo adamianisaTvis normalurad iTvleba; 

 arsebuli naklis gamo sakuTari rolis srulfasovnad Sesrulebis 

uunaroba an unarSezRuduloba. 

 am niSnebis gansazRvris miuxedavad, invalidobis statusis dadgena mainc mTel 

rig sirTuleebTan aris dakavSirebuli. saerTaSoriso sazogadoeba mivida im 

daskvnamde, rom srulfasovani socialuri cxovreba Tanamedroveobis 

umniSvnelovanesi faseulobaa. aman Tavisi gamoxatuleba hpova socialuri 

ganviTarebis axali maCveneblebis SemoRebaSi. magaliTad, 1993 wlidan 

mosaxleobis janmrTelobis donis Sesafaseblad iseTi maCveneblebis gamoyeneba 

daiwyes, rogoricaa. investiciebi dedaTa da bavSvTa janmrTelobaSi, ojaxis 

dagegmvaSi, mozardTa da bavSvTa avadmyofobis mkurnalobaSi, da e.w. DALY, anu 

`naadrevi sikvdiliT dakarguli janmrTeli cxovrebis wlebi~. 

   Cvens qveyanaSi  invalidebisadmi damokidebuleba asaxulia socialuri dacvis 

kanonsa da kanonqvemdebare aqtebSi. kerZod, 2014 wlis 20 ianvars saqarTvelos 

mTavrobam miiRo gankarguleba SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa Tanabari 

SesaZleblobebis uzrunvelyofis 2014-2016 wlis samoqmedo gegma35, 2012 wlis 

#165 dadgenilebaNunarSezRudul pirTa janmrTelobis dazRvevis Sesaxeb da a. S. 

am mimarTulebiT, saqarTvelos Sromis, jandacvisa da socialuri uzrunvelyofis 

saministro kurirebs Semdegi RonisZiebaTa gatarebas: omis veteranTa 

reabilitaciis programa, invalidTa damxmare saSualebebiT uzrunvelyofis 

programa (savarZel etlebiT, saprotezo orTopediuli saSualebebiT, smenis 

aparatebiT da a. S), yru-munjTa komunikaciis xelSemwyobi programa, fsiqikuri 

darRvevebis mqone pirTa TavSesafriT uzrunvelyofis programa, saTemo 

organizaciebis funqcionirebas, romlebic SezRuduli SesaZleblobis mqone 

pirebisTvis individualuri ganviTarebis optimaluri garemoa, romelic 

sazogadoebaSi maTi integraciis xelSewyobas emsaxureba da aseve warmoadgens 

xandazmul moxucebulTa TavSesafars.  

    msoflio jandacvis organizaciis monacemebiT 2011 wlisTvis 1 miliadi kaci 

invalidia, anu msoflio mosaxleobis 15%. maTgan 110-dan 190 milionamde kaci 

gansakuTrebul sirTuleebs ganicdis. xSirad matTvis xelmiuwvdomelia 

ganaTlebisa da jandacvis sistema, SezRudulia dasaqmeba36. 2013 wlis 

monacemebiT, msoflioSi yovelwliurad 500 000 kaci iRebs xerxemlis travmas, 

rac maT naadrevi mokvdaobis albaTobas 2-3-jer zrdis.37 

   saqarTveloSi 2020 wlisTvis 126 999 SezRuduli SesaZleblobis mqone 

piria, romelic invalidobis gamo iRebs pensias. 

   invalidobis mizezebi mravalgvaria. ZiriTadad gamoyofen mizezTa sam jgufs: 

                                                           
35 http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/82.pdf 
36 Более одного миллиарда человек в мире имеют какую-либо форму инвалидности. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/disabilities_20110609/ru/index.html 
37 Инвалидность и реабилитация. http://www.who.int/disabilities/ru/ 
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1. memkvidreobiToba; 

2. orsulobisa da mSobiarobis dros miRebuli tramva; 

3. sawarmoo, ubeduri SemTxveveviT Tu sxvadasxva daavadebebis garTulebiT 

miRebuli dazianebebi. 

 zogjer invalidobis mizezi jandacvis sistemis dabali kvalifikaciacaa. Tumca 

es imis gamoc xdeba, rom pirs dabali Semosavlebis gamo maRalxarisxian 

samedicino momsaxurebaze xeli ar miuwvdeba. invalidobas xels uwobs 

gauaresebuli ekologiuri garemoc, rac iwvevs paTologiur daavadebebs da maT 

garTulebas. Tavis mxriv, teqnikisa da teqnologiis ganviTareba, roca mas ar 

mosdevs adamianis anTropometriuli monacemebis gaTvaliswineba, sawarmoo 

tramvatizmis mizezi xdeba. amis gamo Cndeba Sromis dacvis sistemis arsebobis 

aucilebloba. am funqcias Sromis inspeqciebi asruleben. empiriuli kvlevebiT 

dadgenilia, rom qveynis socialur-ekonomikur sirTuleebsa da invalidobas 

Soris pirdapiri da mniSvnelovani korelaciuri kavSiria. did gavlenas axdens 

invalidobis sixSireze satransporto avariebi, saomari konfliqtebi da a. S.   
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Tavi 9. sapensio uzrunvelyofis sistema 

 

9.1 pensia da sapensio sistema 

sityva `pensia~, romelic laTinuri warmoSobisaa, CvenSi rusuli enidan 

Semovida `penciis~ saxiT. cnobili qarTveli leqsikografi d. CubinaSvili mas ase 

ganmartavs: 

`pencia (frang) _ ulufa namsaxurebis~. qarTul wyaroebSi is pirvelad 

1807 wliT daTariRebul xelnawerSi gvxvdeba38. masSi CamoTvlilia im CinovnikTa 

sia, romelTac hqondaT mefis mier daniSnuli `pencia~39. 

 cnobilia, რომ საპენსიო უზრუნველყოფის სისტემა,როგორც სოციალური 

ინსტიტუტი არსებობდა ჯერ კიდევ რომის იმპერიის დროს. რომის იმპერიის 

ლეგიონერებს სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ სიბერეში კეთილდ 

ღეობის უზრუნველსაყოფად მიწები ეძლეოდათ. მაშასადამე, pensiis pirveli 

mimRebni samxedro mosamsaxureebi da saxelmwifo funqcionerebi iyvnen. pensia 

Tavdapirvelad warmodgenili iyo rogorc jildo samsaxurisaTvis, magram Semdeg 

is pirTa wodebrivi mdgomareobis SenarCunebas ufro emsaxureboda. ase gaicemoda 

pensia CvenSi XIX saukunis bolodan XX saukunis 20-ian wlebamde.  

1920-ან წლებში პენსის მიმღებნი სხვა პროფესიის ადამიანებიც გახდნენ. 

მაგალითად, 1922 წლიდან ფეიქრები, 1924 წლიდა მეცნიერ მუშაკები, 1925 

წლიდან პედაგოგები. თუმცა, saxelmwifo საყოველთაო sapensio sistemas 

safuZveli Caeyara XIX saukunis bolos germaniaSi bismarkis mmarTvelobis dros. 

1911 wels iqmneba socuzrunvelyofis inglisuri sistema. 1927 wlidan  rogorc 

mTel ssrk-Si, saqarTveloSic funqcionirebas iwyebs saxelmwifo sapensio 

uzrunvelyofis sistema. 

  sapensio asakis mosaxleobis uzrunvelyofa oTxi gziTaa SesaZlebeli: sapensio 

asakis Semdgom samuSaos gagrZelebiT; Sigaojaxuri uzrunvelyofa, saxelmwifo 

pensia, adre dagrovili danazogiT. maT Soris sapensio uzrunvelyofa moqalaqeTa 

socialuri dacvis umniSvnelovanesi garantiaa. mas aqvs ori funqcia: socialuri 

da stimulirebis. socialuri funqcia gamoixateba sibereSi adamianTa normaluri 

cxovrebis pirobebiT uzrunvelyofaSi, xolo stimulirebis –aqtiuri SromiTi 

moRvaweobis interesis gaCenaSi. 

sapensio uzrunvelyofis sistema saerTaSoriso sazogadoebaSi agebulia 

ZiriTadad Semdeg principebze: TaobaTa solidarobis, sayovelTaobis, 

Tanasworuflebianobaze da a. S.Mmetad saintereso informacias iZleva cnobili 

                                                           
38masalebi saqarTvelos ekonomikuri istoriisaTvis. naw. III, Tbilisi, 1955. gv.144. 
39m. Selia. daberebuli mosaxleobis socialuri dacvis tradiciebi saqarTveloSi. pensionerTa uflebebi, 
saxelmwifo valdebulebebi (simpoziumis masalebi). Tbilisi, 2002.gv.73. m. Selia. xalxTmosaxleobis 
ekonomika da demografia. Tbilisi. 2007. gv.60 
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rusi mkvlevari m. denisenko. is aRniSnavs, rom saxelmwifo sapensio sistemis 

Seqmnis aucilebloba industrializaciis periodSi ganapiroba maSindelma 

socialur - ekonomikurma cvlilebebma. ojaxebis gayofam, axalgazrdobis 

migraciam soflidan qalaqad, sicocxlis saSualo xangrZlivobis TandaTanobiTma 

zrdam moiTxova `ojaxuri~ TaobaTaSorisi kontraqtis gadaxedva. qalaqSi 

mcxovrebi moxuci darCa  Senaxvis iseTi wyaroebis gareSe, rogoric iyo 

naTesavTa farTo qseli da miwa. garda amisa, mas gamocdilebac aRar hyofnida 

axalgazrdoba SromiTi cxovrebisaTvis moemzadebina. am viTarebaSi, TaobaTaSoris 

urTierTobaSi Caeria saxelmwifo, romelmac nawilobriv ikisra bavSvTa aRzrdis, 

ganaTlebisa da moxucTa Senaxvis funqcia. am sistemis birTvi gaxda saxelmwifo 

sapensio sistema, romelmac pirvelad demografiulad axalgazrda sazogadoebaSi 

moikida fexi.40  

aRniSnuli sistema agebuli iyo e.w. ganawilebis principze (mas 

literaturaSi `TaobaTa solidarobis~ an `mimdinare Semosavlebidan dafinansebis~ 

principsac uwodeben). sapensio sistemis am principiT funqcionireba gulisxmobs 

Semdegs: dasaqmebulTa mier garkveul periodSi sapensio anaricxebis saxiT 

gadaxdili Tanxa gamoiyeneba igive periodSi pensiebis gasacemad. bevri mecnieris 

azriT, am principze agebul sistemas ori nakli hqonda rogorc ekonomikisaTvis, 

ise demografiisaTvis. pirveli, is, rom man Seamcira mosaxleobis miswrafeba 

danazogis Seqmnisaken (`Savi dRisaTvis~) da meore, man Seasusta SvilTaSobis 

motivacia imiT, rom Svilma dakarga moxuci mSoblis uzrunveli siberis Seqmnis 

funqcia. am sistemis nakli isicaa, rom metismetadaa damokidebuli demografiul 

faqtorze. 

cnobilia, rom Tavdapirvelad saxelmwifo xarjebis didi nawili xmardeboda 

bavSvTa ganaTlebasa da janmrTelobas, magram demografiuli daberebis procesis 

gaZlierebam arsebuli saxelmwifo resursebi xandazmulTa mimarTulebiT 

warmarTa. aman moxucTa ekonomikuri mdgobareoba kardinalurad Secvala. 

magaliTad, 1966 wels aSS-Si Raribi iyo 65 wels gadacilebulTa 28% da 18 

wlamde bavSvTa 17,5%, 1989 wels ki daberebulebSi Raribi iyo 12,7%, 

bavSvebSi_21,2%.  

Tu 14 wlamde bavSvebze gaweul saxsrebs erTeulad miviRebT, maSin 1990-

iani wlebis dasawyisSi 65 wels gadacilebul pirebze gaweuli xarjebi 

germaniaSi 3,2-jer meti iyo, vidre bavSvebze daxarjuli, italiaSi_3,8-jer meti, 

SvedeTSi_2,3-jer meti, did britaneTSi_2,13-jer meti da a.S. 41 

2000 wels evrokavSiris qveynebSi xandazmulebze daixarja 

socuzrunvelyofis saxsrebis 46%, ramac erToblivi Siga  produqtis 27% 

Seadgina. Ees maSin, roca bavSviani ojaxis daxmareba socialuri xarjebis mxolod 

8,2% iyo. 42  

                                                           
40 Денисенко М. Тихая  революция. Отечественные записки. №3(24)2005.C.21-22. http://. www.strana-oz.ru 
41 Денисенко М. Тихая революция. Отечественные записки.№3(24)2005.C.21-22. http://.www.strana-oz.ru 
42 Денисенко М. Тихая революция. Отечественные записки.№3(24)2005.C.21-22. http://.www.strana-oz.ru 
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bunebrivia, igive principiT saxelmwifo sapensio sistemis funqcionirebis 

Semdgomi gagrZelebis sakiTxi aqtiuri gansjis sagnad iqca, radgan am sistemis 

gamarTuli muSaobisaTvis aucilebeli gaxda sapensio anaricxebis zrda; aman, 

Tavis mxriv, dasaqmebul mosaxleobaSi Seamcira Sromis stimuli. garda amisa, 

Sesustda danazogis Seqmnis miswrafebac. sabolood, rogorc xandaxan aRniSnaven, 

TviT ekonomikis ganviTareba daayena safrTxis winaSe. zogierTi demografisa da 

ekonomistis azriT, am principze agebuli sistemis gamarTuli funqcionireba 

SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu qveyanaSi ekonomikuri zrdis maRali 

tempi (wliurad 3%-ze meti) iqneba miRweuli43. amitom SemuSavda saxelmwifo 

sapensio sistemis finansuri mdgomareobis gaumjobesebis oTxi SesaZlo 

mimarTuleba: 

_ sapensio sistemis struqturuli parametrebis cvlileba. magaliTad, 

sapensio asakis, dazRvevis tarifis, sapensio gadasaxadis indeqsaciis formulis 

cvlileba. 

_ fiskalur RonisZiebaTa realizacia. magaliTad, gadasaxadebis zrda an im 

xarjebis Semcireba, romelic uSualod ar aris dakavSirebuli sapensio 

uzrunvelyofasTan. 

_ makroekonomikuri profilis cvlileba; zemoqmedeba ekonomikurad aqtiur 

mosaxleobaze. konkretulad, ekonomikuri aqtiurobis an imigraciis waxaliseba. 

_sistemuri sapensio reformis Catareba, e.w dagrovebiT principze 

(literaturaSi fonduri principis saxeliTacaa cnobili) agebuli sapensio 

sistemis danergva.  

dagrovebiTi principi gulisxmobs pensiis gadasaxdelad aucilebeli 

saxsrebis rezervacias. Tu ganawilebiTi principi muSaobs dadgenili 

gadasaxadebiT, dagrovebiTi principi muSaobs_dadgenili SenatanebiT. am sistemis 

nakli isaa, rom zrdis pensionerTa Soris ekonomikur uTanasworobas. garda amisa, 

es sistema dakavSirebulia Semdeg riskebTan:  

1. pensiis miRebis riski, rac SeiZleba xelfasis ryevam gamoiwvios; 
2. Sromisunarianobis dakargvis riski; 
3. riski, romelic sicocxlis mosalodnel xangrZlivobasTan aris 
dakavSirebuli. 
4. saprocento ganakveTis ryevis riski; 
5. inflaciuri riski; 
6. investiciuri riski.  

amas garda, am principze agebulma sistemam SeiZleba Sobadobis Semdgom 

Semcirebas Seuwyos xeli, radgan bavSvis dabadeba amcirebs danazogebs da sapensio 

fondebSi anaricxTa moculobas. roca moxucis Senaxva mTeli ojaxis kiserzea, 

metia Svilis yolis motivacia. magram roca adamianebi TviTon uzrunvelyofen 

                                                           
43 iqve 
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TavianT Tavs, maSin es motivacia qreba, rac ufro gaaZlierebs demografiuli 

daberebis process. 

erTi sityviT, rogorc ganawilebiT, ise dagrovebiT principze agebul 

sapensio sistemebs aqvs naklic da aqvs upiratesobebic. amitomacaa amJamad 

gacxarebuli diskusia Sereuli sistemebis Seqmnis Taobaze. Tumca reformirebul 

sistemaSi ra adgili eqneba miCenili ojaxs, ra adgili eqneba saxelmwifos da ra 

adgili bazars, jerjerobiT, amomwuravi da zusti pasuxi aravis aqvs. Ees metad 

rTuli sakiTxia da saqarTveloSic moiTxovs siRrmiseul kvlevas. 

 

 

9.2 sapensio reforma 

sapensio sistemis reformis sakiTxi axali araa. rogorc cnobilia, misi 

pirveli etapi daiwyo 1970-ian wlebSi. am periodSi Sromis bazarze mdgomareoba 

gauaresda (yovelwliuri ekonomikuri zrda 4,7%-dan 2,5%-mde Semcirda, 

umuSevroba TiTqmis gaoTxmagda). es ganpirobebuli iyo social-ekonomikuri 

ganviTarebis keinzianuri strategiidan monetaristulze gadasvliT, ramac, Tavis 

mxriv, moiTxova saxelmwifo sapensio sistemis gardaqmna. kerZod, samuSao Zalis 

miwodebis Semcirebis mizniT SemoiRes pensiaze naadrevad gasvlis waxaliseba. 

pirvelad es RonisZieba 1976 wels germaniis federaciul respublikaSi gatarda, 

Semdeg SvedeTSi. 1982 wels safrangeTis rig samrewvelo sawarmoSi, romlebic 

kriziss ganicdidnen, xandazmulebs gaunaxevrdaT SromiTi datvirTva da miecaT 

dakarguli xelfasis 30%. es RonisZieba `solidarobis kontraqtis~ 

saxelwodebiTac moinaTla. igi metad popularuli iyo safrangeTsa da germaniaSi, 

sadac man xandazmuli personalis 1/3 moicva. 

daniasa da belgiaSi sapensio sistemis reformis pirvel etapze 

xandazmulebs pensiaze gasvlis Semdeg saxelmwifo uflebas aZlevda, 

gaegrZelebinaT Sroma da xelfasTan erTad pensiac srulad mieRoT mxolod, 

xelfasis an Semosavlis zRvruli sididis pirobebSi.  

am RonisZiebebma metad Seamcira xandazmulTa SromiTi aqtiuroba. kerZod, 

1979-1994ww. safrangeTSi is 67%-dan39%-mde Semcirda, germaniaSi - 29%-mde, 

espaneTsa da niderlandebSi 34-36%-mde44. Seiqmna pensionerTa uzarmazari armia, 

`dadga pensionerTa `oqros xana~, `safrangeTi savsea xnieri studentebiTa da 

axalgazrda pensionerebiT~, . . .…`saiT mivdivarT, ra gvinda, Sroma Tu 

Tavisufali dro, xelfasi Tu pensia, socialuri adgili Tu avtonomia?– es 

sakiTxebi wamoswia sazogadoebis winaSe frangma mkvlevarma havier goliem 45. 

                                                           
44Labour Market perforamance budget control and social transferts. //OECD,P.1996, -#59,. p.23-27 
45X.Gaullier. Les nouveau ages de la vie. Qu'est-ce que la société?.v.3. 2000 .p.516-524 



109 
 

sapensio saxsrebis zrda ganpirobebuli iyo Semdegi faqtorebiT: 1. naadrevad 

gasvlis gamo pensiis mimRebTa ricxvis zrdiT; 2. pensiis zrdiT, rac gamowveuli 

iyo imiT, rom pensia dawesebuli iyo wina xelfasis 50-80% farglebSi; 3. 

pensiaSi yofnis drois gaxangrZlivebiT.   

am RonisZiebaTa gatarebiT evrokavSiris qveynebSi Semcirda dasaqmeba da 

Sesabamisad, sapensio fondSi Senatanebic. TviT dasaqmebulTa SromiTi datvirTva 

mTeli sicocxlis ganmavlobaSi 2-jer Semcirda. marTlac, XX saukunis 

dasawyisSi erTi dasaqmebuli mTeli sicocxlis manZilze 100aTas saaTs 

gamoimuSavebda, XX saukunis bolos ki – 50aTas saaTs. SromiTi datvirTvis 2-

jer Semcirebam 3-jer gazarda pensiis miRebis xangrZlivoba, rac evrokavSiris 

qveynebis biujetebisaTvis sakmaod mZime tvirTi aRmoCnda. 1990-ian wlebSi 

socialurma xarjebma evrokavSiris wamyvan qveynebSi saSualod mSp-s 27-33% 

Seadgina.46 

sapensio sistemis reformis meore etapi 1980-iani wlebis bolosa da 1990-

iani wlebis dasawyisSi daiwyo. misi mizani iyo socialur politikaze 

saxelmwifo xarjebis mkveTri Semcireba, sapensio saxsrebis minimizacia, raTa 

ekonomikis globalizaciis pirobebSi SenarCunebuliyo ama Tu im qveynis 

konkurentunarianoba. am mimarTulebiT ganisazRvra im RonisZiebaTa gatareba 

(sapensio asakis zrda, sadazRvevo tarifis zrda da a.S.), razec ukve gvqonda 

saubari. yvelaze popularul RonisZiebad CaiTvala sapensio asakis zrda. 

upirveles yovlisa, daigegma qalisa da mamakacis sapensio asakis gamoTanabreba im 

qveynebSi, sadac is gansxvavebulia (mag. saberZneTSi, portugaliaSi da sxv); metad 

gamkacrda naadrevad pensiaze gasvlis pirobebi, gaizarda pensiis miRebisaTvis 

saWiro sadazRvevo staJi (magaliTad, 30-dan 40 wlamde portugaliaSi, 20-dan 

30 wlamde SvedeTSi, 30-dan 35-mde espaneTSi da a.S.). germaniaSi, italiaSi, 

saberZneTSi sapensio asakis adamianTa samuSaos gagrZelebisaTvis waxaliseba 

daiwyo. SemoiRes sxvadasxva wamaxalisebeli sistemebic. magaliTad, did 

britaneTSi dauSves is, rom Tu sapensio asakis Semdeg piri sapensio asakis 

Semdeg Sromas gaagrZelebda kidev xuTi wliT, yovelwliurad misi pensia 7,5%-iT 

gaizrdeboda. germaniaSi pirveli ori weli pensia TveSi 0,5%-iT imatebda da a. 

S.47 

1990-ian wlebSi saqarTveloSi sapensio reforma daiwyo imiT, rom pensia 

fiqsirebuli saxiT gaica da damokidebuli ar iyo muSobis staJze. amave dros, 

1995 wlidan sapensio asaki xuTi wliT gaizarda da qalebisaTvis 60 weli, 

mamakacebisaTvis ki - 65 weli gaxda. funqcionireba daiwyo dagrovebiT principze 

agebulma kerZo sapensio momsaxurebis sistemamac. 2005-06 ww. akademiur 

seqtorSi naadrevad pensiaze gasvlis RonisZiebebic ganxorcielda. 2013 wlidan 

saxelmwifo pensia 150 laria. saarsebo minimumis tolia. amave dros, is saSualo 

                                                           
46Европейский Cоюз:Новый этап интеграции. Пробл.-темат.сб.РАН-ИНИОН. Москва, 1996. с.26 
47Development and trends in social securty1993-1995.Rep. of Secretary gev.intern.socialsecurity 

rev.Geneve1996.V.49.#2. p.21 
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xelfasis mxolod 21%-ia. pensionerTa Soris 78,7% asakiT pensioneria(662 aTasi 

kaci). maT Soris qalia -70%.48. 

   2015 wlidan sapensio asakis mosaxleobis zrdaa mosalodneli. bunebrivia, 

SesaZlebelia isev daisvas sapensio reformis gangrZobis sakiTxi. magram Tu ra 

mimarTulebiT unda ganxorcildes igi, Rrma da kompleqsur kvlevas moiTxovs. 

kerZod, sapensio asakis zrda, rac dasavleTis ganviTarebulma qveynebma bolo 

wlebSi ganaxorcieles, CvenSi ukve maTze 15 wliT adre daakanones. igi naadrevi 

RonisZieba iyo saqarTvelosaTvis da ekonomikurad arc Tu sworad gaTvlili. 

maSin sapensio xarjebis ramdenadme SemcirebiT umuSevroba gaizarda da, Sedegad, 

Sromisunariani, yvelaze aqtiuri mosaxleobis nawili SromiTi emigraciisken 

miimarTa. sabolood, uzarmazari adamianuri resursi daikarga. 

amis daskvnis safuZvels iZleva qarTvelTa emigraciis Sesaxeb Catarebuli 

kvlevis Sedegebi, romelTa Tanaxmad, emigrirebulni ganicdian profesiul da 

kvalifikaciur  degradacias, janmrTelobis daqveiTebas.49 

aseT pirobebSi, bunebrivia, SeiZleba dadges sakiTxi qalTa da mamakacTa 

sapensio asakis gamoTanabrebis Sesaxeb. vfiqrobT, es nabiji saqarTvlos pirobebSi 

rogorc ekonomikurad, ise socialurad gamarTlebelia Tu ara,es unda 

ganisazRvros iqidan, ramdenad Seuwyobs xels es RonisZieba Sromis 

mwarmoeblurobis  zrdas xels. kerZod, 

1. qalTa SeRavaTiani sapensio asaki yovelTvis iTvleboda demografiuli 

politikis sagnad, riTac sazogadoeba iTvaliswinebda qalTa damsaxurebas 

mozardi Taobis aRzrdaSi, qalTa demografiul, generaciul funqcias, maT Sromas 

ojaxSi. qalTa SeRavaTiani sapensio asakis arsebobiT sazogadoebis demografiuli 

politika mimarTuli iyo Sobadobis zrdisaken, rac metad aqtualuria Cveni 

qveynisTvis. qalis SeRavaTiani sapensio asaki xom miCneulia sazRaurad e.w. 

`daunaxavi wvlilisaTvis,~ rac mis saojaxo saqmianobasTanaa dakavSirebuli. 

gaeros kvlevebiT, saerTo keTildReobis amaRlebaSi qalis `daunaxavi~ wvlili 

metad mniSvnelovania. 1992 wels 13 ganviTarebul qveyanaSi Catarebuli 

gamokvlevebis safuZvelze eqspertTa SefasebiT, igi msoflio warmoebis naxevari 

anu 22 trilioni dolari iyo.50 

2. qalTa sapensio asakis gazrda Seanelebs TaobaTa cvlis process 

ekonomikaSi. Svilianoba, bavSTa gaCena, rac ZiriTadad, 20-30 wlis asakebisTvisaa 

damaxasiaTebeli, axalgazrda asakis qalTa dasaqmebas isedac aferxebs. igi 

sapensio asakis gadaweviT kidev ufro Seferxdeba, Sedegad yvelaze mwarmoebluri 

asakis qalebis nacvlad ekonomikaSi 60-64wlis qalTa kontingenti gveyoleba. 

maTi Sromisunarianoba, zogadad, naklebia 30-35 wlis qalTa Sromisunarianobaze. 

aqedan gamomdinare, es RonisZieba ekonomikaSi Sromis mwarmoeblurobis 

daqveiTebis erT-erTi mizezic SeiZleba gaxdes.  60-64 wlis qalTa profesiuli 

                                                           
48http://ssa.gov.ge 
49 Labour Migration from Georgia. 2003.IOM. dabrunebul migrantTa kvleva. (kvlevis angariSi). Tbilisi 2009. 
Sromis bazari da dabrunebul migrantTa reintegracia saqarTveloSi. Tbilisi 2012. 
50Докладоразвитиичеловеказа 1995 год. Нью-Йорк.Оксфорд.1995  
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moRvaweoba Tavisi mniSvnelobiT ver Seedreba ojaxSi axali Taobis aRzrdaSi 

daxarjul maT Sromas.  

rogorc cnobilia, sazogadoebas bavSvTa aRzrda ojaxSi ufro iafi ujdeba, 

vidre sazogadoebriv dawesebulebaSi. isic mniSvnelovania, rom amiT xeli ewyoba 

ojaxSi TaobaTa solidarobis tradiciebis SenarCunebas. 

jerjerobiT msoflios ganviTarebul qveynebSi sapensio uzrunvelyofis 

sistema samsafexuriania: 

1-li done –siRaribisagan dacviskenaa mimarTulili(minimaluri pensia); 

2-e done mowodebulia Rirseuli siberis pirobebis Seqmnisaken. am dros 

gamoiyeneba, rogorc saxelmwifo sapensio uzrunvelyofis sistema 

ganawilebiTi pricipiT, aseve dagrovebiT principiTac.  

3-e done damatebiTi, individualuri, nebayofilobiTi sapensio 

uzrunvelyofaa. am safexurze saxelmwifo monawileobas ar iRebs. am dros 

pensionerTa uzrunvelyofa xdeba sadazRvevo kompaniebis, bankebis, kerZo 

sapensio fondebis mier.   

sabolood unda aRiniSnos, rom sapensio asaki Sromis bazris regulirebis 

erT-erTi meqanizmia da misi zrda Tu Semcireba mniSvnelovnad gansazRvravs 

samuSao Zalis moZraobas Sromis bazarze. Mmsoflio praqtika gviCvenebs, rom im 

SemTxvevaSi, roca qveyanaSi samuSao adgilebis deficitia, maSin sapensio asakis 

cvlilebaze Tavs ikaveben, raTa kidev axali daZabuloba ar Seiqmnas qveyanaSi.  

empiriuli kvlevebiT dadgenilia isic, rom erTi wliT sapensio asakis gadaweva 

sxva Tanabar pirobebSi iwvevs 1%-iT umuSevrobis zrdas. 

rac Seexeba sistemuri sapensio reformis Catarebas, rac mxolod dagrovebiT 

principze agebuli sapensio sistemis danergvas gulisxmobs, am etapze naadrevi 

unda iyos. samwuxarod, ekonomikuri ganviTarebis dRevandel stadiaze saqarTvelo 

sakmaod maRali riskebis qveynad rCeba, ris gamoc, misma gatarebam, SesaZlebelia, 

ver gaamarTlos. amitom mocemul etapze Sereuli sistemis funqcionireba ufro 

misaRebad migvaCnia. vfiqrobT, jerjerobiT, sapensio sistemis gaumjobesebas, 

ZiriTad, makroekonomikuri profilis cvlilebiT, konkretulad, mosaxleobis 

ekonomikuri aqtiurobis waxalisebiT unda mivaRwioT. 

 amJamad saqarTveloSi mosaxleobis sapensio uzrunvelyofa regulirdeba kanoniT 

`saxelmwifo pensiis~ Sesaxeb. 

 

9.3 sapensio asakis mosaxleobis janmrTeloba. 

rogorc cnobilia, mosaxleobis janmrTeloba, rac mosaxleobis cxovrebis 

donis kompleqsuri maCvenebelicaa, statistikurad Seiswavleba avadobis, 

invalidobis, mokvdaobis maCveneblebiT da im dReebis raodenobiT, rac 

avadmyofobis gamo daikarga. garda amisa, mis Sesafaseblad iyeneben SerCeviTi 
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sociologiuri gamokvlevis Sedegebsac. samwuxarod, saqarTveloSi statistikis 

struqturebi avadobisa da invalidobis Sesaxeb asakobriv WrilSi informacias ar 

amuSaveben. ukve bolo oci welia, aRar aRiricxeba avadmyofobis gamo dakarguli 

dReebis raodenobac. amitom sapensio asakis mosaxleobis janmrTelobis 

daxasiaTeba SesaZlebelia mxolod mokvdaobis maCveneblebiT da SerCeviTi 

sociologiuri kvlevis safuZvelze. 

rogorc mTeli mosaxleobis, ise sapensio asakis mosaxleobis janmrTelobas 

rom socialur-ekonomikuri pirobebi gansazRvravs, es jer kidev XIX saukunis 

bolos iyo cnobili rogorc sxvagan, ise Cven qveyanaSic. magaliTad, 1881 wels i. 

gogebaSvili werda: `siRaribe da avadmyofoba erTi aTad da ocad ufro 

mometebuls xalxsa hJlets, vidre TviT xangrZlivi da ubeduri omi gareSe 

mtrebTan~.51 

am mosazrebas DdRemde ar daukargavs Tavisi mniSvneloba, razec miuTiTebs 

jandacvis msoflio organizaciis sesiebze gamoTqmuli mosazrebebic. amave dros, 

mis mier sxvadasxva qveynebSi Catarebuli gamokvlevebi miuTiTeben janmrTelobis 

mWidro kavSirze mosaxleobis dasaqmebasTan, Semosavlis donesTan, socialur 

dacvasTan, sacxovrebel pirobebTan, ganaTlebasTan. mosaxleobis 1 sulze 

Semosavlis sididesTan janmrTelobasTan mWidro korelaciuri kavSiri SemCneulia 

yvela qveyanaSi. kerZod, rac ufro naklebia 1 sulze Semosavali, miT ufro metia 

avadobaTa gavrceleba da mokvdaobis intensivoba.  

mokvdaobis aRricxvaSi arsebuli problemebis gamo saqarTveloSi 

demografiul monacemTa ori baza gvaqvs. erTi ekuTvnis statistikis 

departaments, meore -eqspertTa monacemebia.52 

statistikis departamentis monacemebiT mokvdaobis zogadi koeficienti  

sapensio asakis mosaxleobaSi 1990 welTan SedarebiT TiTqmis ar Secvlila, 

xolo eqspertTa monacemebiT, mosaxleobis intensiuri daberebis gamo, is 

gaizarda(cxrili 42). 

cxrili 42 

mokvdaobis zogadi koeficientis cvlileba sapensio asakis mosaxleobaSi 1990-

2010ww.(‰)53 

 

weli statistikis departamentis monacemebiT eqspertTa SefasebiT 

1990 49,7 50,5 

2000 47,1 52,5 

                                                           
51gogebaSvili i. rCeuli Txzulebani. t.1. `ganaTleba~.1989. gv.194. 
52demografiuli weliwdeuli.2010. Semdeg. g.wulaZe, n. maRlaferiZe, a. vadaWkoria.Tbilisi, 2011. 
53 demografiuli weliwdeuli. 2010. Semdeg. g.wulaZe, n. maRlaferiZe, a. vadaWkoria. Tbilisi, 2011. 
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2010 48,8 56,6 

 

rac Seexeba mokvdaobas mizezebis rigiTobas, is bolo oci welia, ar 

Secvlila. kerZod, mokvdaobis ZiriTadi mizezebia: 

1.  sisxlis mimoqcevis daavadebebi; 
2. simsivne; 
3.  saWmlis momnelebeli organoebis daavadebebi; 
4. sasunTqi organoebis daavadebebi. 
Tumca isic unda aRiniSnos, rom qalebsa da mamakacebis mokvadobis mizezebSi 

SeiniSneba gansxvavebac. kerZod, mamakacebSi meoTxe adgils ikavebs tramvebi, 

mowamvlebi da gare faqtorebiT gamowveuli mokvdaoba. 

sapensio asakis mosaxleobis janmrTelobis Sesaxeb arsebuli sociologiuri 

kvleviT miRebuli informaciT, romelic 2006 wels Catarda, xandazmul 

respondentTagan 64%sakuTar janmrTelobas `damakmayofileblad~ afasebda. 32%-s 

miaCnda, rom misi janmrTeloba `cudia~. isini miuTiTebdnen, rom ufulobis gamo 

ver midian eqimTan. janmrTelobis SenarCunebas drouli dasvenebiT, 

TviTmkurnalobiT an xalxuri medicinis gamoyenebiT cdiloben. metad mcire 

nawili iyenebda sports, fizkulturas, rogorc janmrTelobis wyaros.  

maSasadame, dabali Semosavlebis da jandacvis xelmisawvdomobis dabali 

donis gamo janmrTelobis gaumjobesebisaken xandazmulTa aqtiuroba minimaluria, 

ramac momavalSi SeiZleba maT SromiT potenciali mkveTrad daaqveiTos da aqtiur 

momxmarebelTa armia ki gaizardos. Tumca aRsaniSnavia isic, rom bolo dros 

amuSavda sapensio asakis jandacvis saxelmwifo programa. 

9.4 sapensio asaki mosaxleobis socialuri momsaxureba. 

mosaxleobis intensiuri daberebis gamo moxucebulTa ricxovnobisa da wilis 

zrda mosaxleobaSi moiTxovs mzard da mudmiv samedicino momsaxurebas. rogorc 

gerontologebi gvixasiaTeben, ufrosi asakis mosaxleobis daavadebaTa 

Tavisebureba gamoixateba avadmyofobaTa xangrZlivobis zrdiT, rac, Tavis mxriv, 

ganpirobebulia imunuri sistemis dasustebiT. daberebulebSi xSiria qronikuli 

daavadebebi. amasTan, isini xSirad ara erTi, aramed ramdenime daavadebiTac arian 

dasneulebulni. empiriuli kvlevebiT dadgenilia, rom xandazmulobis asakSi 2-

jer, xolo Rrma moxucebulobaSi 6-jer metia avadobis sixSire, vidre 

Sromisunarian asakSi. amitom mosaxleobis am kontingetis TviTmomsaxurebac 

SezRudulia. amitom stacionarebsa Tu klinikebSi pacientTa Soris maTi 

xvedriTi wona maRalia. gerontologTa azriT, sibere gansakuTrebuli 

avadmyofobis gansakuTrebuli saxea. amitom xSirad ismis sakiTxi geriatriuli 

samsaxurebis qselis gafarToebis aucileblobis Taobaze, rac, Tavis mxriv, 

jandacvis da, zogadad, socuzrunvelyofis saxsrebis zrdasac moiTxovs. 
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magaliTad, saqarTveloSi 2004-2009ww. es saxsrebi 3-jer gaizarda.54 masSi didi 

wili asakiT pensionerebisTvisaa gankuTvnili. asea dResac. 

pensionerTa kontingentSi unda gamoiyos martoxela moxucebi. maTi 

martoxeloba gamowveulia Semdegi mizezebiT: uSviloba, mcireSvilianoba (roca 

erTaderTi Svilic ukvdebaT), qvrivoba, Svilebis emigraciaSi wasvla da 

mSoblebisagan xSirad maTi mowyveta da a.S.  unda aRiniSnos, rom e.w. `mesame 

qveynebSi~ am kontingentis warmomadgenlebi didi ojaxis wevrebi arian, ojaxis 

nuklearizaciis intensiurma procesma, (rac saqarTvelosTvisac iyo 

damaxasiaTebeli XX saukunis meore naxevarSi), industriul qveynebSi isini 

marto cxovrebamde miiyvana. maTi ZiriTadi nawili qalia. zogierTi mecnieris 

mosazrebiT, evropaSi maTi marto cxovreba ar unda aixsnas sacxovrisisadmi 

uimedo damokidebulebiT, aramed, es maTi arCevania da unda miviCnioT naTel 

magaliTad `TaobaTa efeqtisa~, da ara `asakis efeqtisa~55. 

martoxelaTa zrda iwvevs saxelmwifo kmayofaze myof pensionerTa 

ricxovnobis zrdas, moiTxovs moxucTa saxlebis qselis, satransporto qselisa 

Tu sxva saxis momsaxurebis gafarToebas.  

1989 wlisaTvis saqarTveloSi moxucTa da invalidTa 7 saxli iyo 1050 

adgiliT. aqedan, mxolod 766 adgili iyo aTvisebuli. amJamad, mxolod Tbilissa 

da quTaisSi ori moxucTa saxli finansdeba saxelmwifos mier (erT moxucze 600 

laris odenobiT). 1990-ian wlebSi mosaxleobis siRaribis zrdam gazarda 

moTxovna moxucTa saxlebze. Mmarto TbilisSi amJamad 15-mde aseTi saxli 

funqcionirebs. aseTi dawesebulebebi Seiqmna regionebSic. magaliTad, rusTavSi 

`qsenoni~, WiaTuris raionSi `samoTxe~, siRnaRis raionSi -`TaobaTa kera~, 

bolnisSi da a. S. 

saqarTveloSi bolo dros Catarebuli kvlevebis Tanaxmad, 60 wlisa da 

ufrosi asakis adamianTa umravlesoba SvilebTan erTad cxovrobs. `safrangeTTan, 

ruseTTan da germaniasTan SedarebiT saqarTveloSi 60 wels gadacilebulT 

respondentebs Soris 3-4-jer naklebia maTi wili, vinc marto cxovrobs. aqedan 

gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom qarTul sazogadoebaSi Svilebs da 

mSoblebs Soris Camoyalibebuli tradiciuli urTierTobebi kvlav gansazRvravs 

saqarTveloSi amJamad mcxovrebi ojaxebis struqturas~.56 

  xandazmulTa socialuri momsaxurebis formebi mravalgvaria. magaliTad, 

Sinmomsaxureba, naxevrad stacionaruli, stacionaruli, swrafi socialuri 

momsaxureba, socialur-sakonsultacio daxmareba da a. S. nebismieri formiT 

momsaxurebis  gawevisas, gaiTvaliswineba pensioneris cxovrebis pirobebi da 

pensiis zoma. amis safuZvelze momsaxurebis gawevis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs 

socialuri momsaxurebis administracia. 

                                                           
54socialuri statistika 2009. gv.64 
55Démographie: analyse et synthèse. Population et société. v.VI. INED.2004. p.129 
56ojaxuri urTierTobebi da TaobaTa urTierTdamokidebuleba saqarTveloSi. Tbilisi, UNFPA. 2010. gv.72-
73. 
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  siberes zogjer `socialuri danakargebis asakad~ moixsenieben. am dros icvleba 

adamianis roli da adgili ojaxSic da sazogadoebaSic. pensionerebi Znelad 

eguebian amas da mniSvnelovan diskomforts ganicdian. amas sapensio 

avadmyofobasac uwodeben. am SemTxvevaSi saxelmwifo struqturebis ZiriTadi 

amocanaa daexmaron maT  minimumamde daiyvanon Zveli `socialuri saxis~ dakargviT 

gamowveuli danakargebi. es SeiZleba dakavSirebuli iyos maT saqmianobis 

gagrZelebis xelSewyobasTan. magaliTad, Semcirebuli samuSao dRiT an kviriT, 

dasaqmebasTan, Sin muSaobasTan, sazogadoebriv saqmianobaSi maT gamoyenebasTan da 

a.S 
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Tavi 10. socialuri politikis dafinanseba 

10.1. socialuri politikis biujeti.  

socialuri politikis RonisZiebaTa gansaxorcieleblad iqmneba socialuri 

politikis biujeti an mas meorenairad `socialur xarjebs~ uwodeben. 

socialuri politikis biujeti Sedgeba socialuri mizniT gansaxorcielebeli 

Semdegi saxsrebisagan: 

centraluri biujetidan gamoyofili saxsrebi;  

administraciul-teritoriuli erTeulis mier gamoyofili saxsrebi; 

arasabiujeto socialuri xasiaTis fondebisagan gamoyofili saxsrebi. 

 sabiujeto saxsrebis Sevsebis wyaroebia damsaqmebelTa da SinameurneobaTa 

biujeti. 

 saxelmwifo sabiujeto saxsrebi socialuri politikis RonisZiebaTa 

dasafinanseblad miimarTeba: 

 socialuri sferos obieqtebis Senaxvasa da remontze. magaliTad, skolebis, 

sxvadasxva saxis saswavleblebis, jandacvis (msxvili samedicino centrebis), 

kulturis obieqtebis Senaxvasa Tu mSenebloba remontze (muzeumebis, 

Teatrebis da sxv.); 

 socialuri Semweobebis, pensiebis, umuSevarTa dazRvevisken; 

 sxvadasxva socialuri xasiaTis RonisZiebaTa sruli an nawilobrivi 

dafinansebisken (bavSvTa  da moxucTa saxlebis, dedaTa da bavSvTa daxmareba da 

a. S); 

 saerTo saxelmwifoebrivi mniSvnelobis calkeuli mimarTulebis 

dasafinanseblad (magaliTad, migraciuli politikis) 

socialuri politikis biujetidan saxsrebi nawildeba sxvadasxva struqturebze, 

romlebic pasuxismgebelni arian saxsrebis xarjvaze  da angariSvaldebulni arian 

saxelmwifos winaSe. 

  socialuri politikis RonisZiebaTa dasafinansebeli xarjebi RonisZiebis 

masStaburobisa da mniSvnelobis mixedviT nawildeba centralur, regionur da 

adgilobriv biujetebs Soris. magaliTad, skolamdeli aRzrdis dawesebulebebi 

SeiZleba dafinansdnen adgilobrivi biujeti mier, skola internatebi regionuli 

biujetebis mier, magram profesiuli dawyebiTi, saSualo Tu umaRlesi ganaTleba, 

profesiuli gadamzadebis centrebi - centraluri biujetis mier.  

  dasaqmebis politika finansdeba centraluri biujetis mier, Tumca 

axalgazrdobis aqtivobis programebi SeiZleba dafinansdes adgilobrivi 

biujetidan. amave dros sayofacxovrebo komunaluri meurneobis dafinanseba 

ZiriTadad adgilobrivi biujetidan xdeba. 



117 
 

  saxelmwifo arasabiujeto da kerZo fondebidan (magaliTad, socdazRvevis 

fondi), finansdeba pensiebi, droebiTi umuSevrobisas gasawevi daxmarebebi, 

umuSevarTa daxmareba da a. S. 

  saxelmwifo arasabiujeto fondebisgan gansxvavebiT saxelmwifo biujetSi 

SeiZleba Seiqmnas miznobrivi fondebi, romelTa daniSnulebaa calkeuli 

saxelmwifo socialuri valdebulebis dafinanseba (magaliTad, ltolvilTa 

daxmareba, bavSvTa daxmareba da a. S). 

  socialuri politikis biujetis formirebaSi didia mewarmeTa mier gadaxdili 

saxsrebis mniSvneloba. es saxsrebi gamoiyeneba sxvadasxva socialuri garantiebis 

Sesaqmnelad, e.w. `socialuri paketis~ dasafinanseblad. magaliTad, SromiTi 

xelSekrulebiT aRebuli valdebulebis Sesasruleblad (xelfasi, biuletenis 

anazRaureba, Ramis saaTebis anazRaureba, socialuri dazRveva da a. S). 

Sinameurneobebi ki TavianTi biujetidan gascemen saxsrebs komunaluri 

momsaxurebisTvis, ganaTlebisa da jandacvisaTvis. 

   nebismieri saxelmwifo dainteresebulia Tavisi biujetis racionaluri 

xarjviT, socialuri valdebulebebis SesrulebiT. amitom socialuri politikis 

biujetis Sedgenisas yovelTvis ismis kiTxva, romeli socialuri valdebuleba 

unda dafinansdes aucileblad da romlis dafinanseba SeiZleba kiTxvis niSnis 

qveS moeqces, an Semcirdes. am mizniT tardeba socialuri eqspertiza sxvadasxva 

mimarTulebiT. socialuri politikis biujetis Secvlis an Semcirebis safuZveli, 

upirveles yovlisa, qveyanaSi moqmedi kanonebis Secvlaa. garda amisa, is SeiZleba 

Seicvalos socialuri momsaxurebis mimRebTa ricxvis cvlilebiTac. amitom 

aucilebeli saxelmwifo socialuri valdebulebis SesrulebisaTvis saWiro 

xarjebi Semdegi martivi formuliT gaiangariSeba: 

Sso= 𝟏𝟐 × ∑ 𝑨𝒊 × 𝑳𝒊𝑵
𝒊=𝟏 , sadac 

Sso -  aucilebeli socialuri valdebulebebis Sesasrulebeli wliuri 

saxelmwifo sabiujeto saxsrebi (lari); 

Ai  - i- uri finansuri valdebulebis saSualoTviuri zoma (lari); 

 

Li – socialur momsaxurebis mimRebTa saSualowliuri ricxvi. 

i –socialuri xasiaTis finansur valdebulebaTa saxe(i= 1,2,3,…n) 

maSasadame, socialuri valdebulebebis Sesrulebaze zegavlena SeiZleba moaxdinos 

Semdegma cvlilebebma: 

1. fizikuri piris, Sinamurneobisadmi saxelmwifo socialuri finansuri 

valdebulebebis Sesrulebis principebis cvlilebam.  
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socialuri valdebulebaTa moculoba SeiZleba Seicvalos im adamianTa 

SemcirebiT, romelTac sWirdebaT socialuri daxmareba. maTi raodenoba ki 

dgindeba saxelmwifos mier dadgenili kriteriumebis safuZvelze. es kriteriumia 

Sinameurneobis saSalosuladobrivi Semosavali. Tu es maCvenebeli sasicocxlo 

minimumis zeviTaa maSin, SeiZleba es Sinameurneoba amovardes  daxmarebis mimRebTa 

siidan. magram aseTi gadawyvetilebis miReba yovelTvis ar amarTlebs. saqme isaa, 

rom Sinameurneobis Semosavlebis gansazRvra garkveuli raodenobis 

administraciul-sammarTvelo resurss moiTxovs. es ki finansur saxsrebs, 

saWiroebs. Tu es saxsrebi meti aRmoCnda, vidre is socialuri daxmarebebi, rac 

unda gaices, maSin, jobia uari vTqvaT aseT RonisZiebaze manam, sanam ar dainergeba 

mosaxleobis Semosavlebis Semowmebis ufro iafi informaciuli teqnologia. 

zogjer ufro efeqturia e. w. `administraciuli gacxrilvis~ meTodis gamoyeneba. 

igi gulisxmobs socialuri daxmarebis miRebisTvis saWiro dokumentaciis 

Sekrebisa da gadacemis proceduris garTulebas. am SemTxvevaSi Sinameurneobas 

uwevs dafiqrdes uRirs Tu ara mas im socialuri daxmarebis miRebisaTvis im 

drois kargva, rac am sabuTebis Sekrebasa da gadacemas sWirdeba. 

im SemTxvevaSi, roca socialuri xasiTis saxelmwifo finansuri valdebulebis 

Sesrulebis ZiriTad kriteriumad miCneulia Sinameurneobis saSualosuladobrivi 

Semosavali an misi Tanafardoba saarsebo minimumTan, maSin socialur 

valdebulebaTa Semcirebis sidide gaiangariSeba Semdegi formuliT: 

∆Ei = Ai × Li (1 - аi), sadac 

∆Ei  - i –uri saxis saxelmwifo socialuri xasiaTis finansuri valdebulebis 

ekonomiis sidide (lari/TveSi, weliwadSi); 

Ai - i –uri saxis saxelmwifo socialuri xasiaTis finansuri valdebulebis sidide 

(lari/TveSi, weliwadSi); 

Li - i – uri saxis saxelmwifo socialuri xasiaTis finansuri valdebulebis mimRebi 

mosaxleobis(Sinameurneobis) ricxvi mocemul periodSi. 

аi – im moqalaqeTa (SinameurneobaTa) wili, romelTac aRricxvis axal principze 

gadasvlis Semdeg socialuri momsaxureba aRar gaewevaT. 

i –socialuri xasiaTis finansuri valdebulebis indeqsi. 

  socialuri daxmarebis mimRebTa Semcirebis kriteriumebis gansazRvrisas, 

zogjer iyeneben irib kriteriums: SinameurneobaTa socialuri Semadgenlobas. 

aqsiomadaa miRebuli Tezisi: sxva Tanabar pirobebSi, SinameurneobaSi rac ufro 

meti dasaqmebulia da rac ufro naklebi kmayofaze myofi (bavSvi, moxuci), miT 

metia saSualosuladobrivi Semosavali da miT ufro naklebia maTi socialur 

daxmarebaTa mimReb kontingentSi CarTvis albaToba. 
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 amasTan, gasaTvaliswinebelia Sinameurneobis aqtivebi, sacxovrisi, miwis nakveTi, 

danazogebi, fasiani qaRaldebi da a. S. 

2. meore cvlileba, romelmac gavlena SeiZleba moaxdinos socialuri 

politikis biujetis formirebaze, mis sidideze, aris im wilis cvlileba, 

romelic formirdeba dazRvevis safuZvelze. 

   cnobilia, rom socialuri politikis biujetis Sevsebis wyaro bevr qveyanaSi 

sadazRvevo anaricxebia, romelsac ixdis mewarmeni da daqiravebulni. am 

anaricxebis tarifis zrda iwvevs biujetis zrdas. problemis am gziT mogvareba 

SezRudulia, radgan tarifis zrda uZvirebs mewarmes produqcias, momsaxurebas 

da interess ukargavs ganaviTaros ekonomikuri saqmianoba. aseT SemTxvevaSi 

gamosavalia rac SeiZleba meti mosaxleoba iyos moculi socialuri dazRvevis 

sferoTi. am SemTxvevaSi saWiroa metad `faqizi~ meqanizmis SemuSaveba, rac Tavis 

mxriv, dakavSirebulia or faqtorTan: 

a) mosaxleobis fuladi Semosavlebis dinamikasTan, rac gansazRvravs tarifis 

saSualo sididis SesaZlo cvlilebas; 

b) mosaxleobis Semosavlebis diferenciaciasTan, rac saSualebas iZleva 

sadazRvevo anaricxis tarific diferencirebuli iyos calkeuli socialuri 

jgufisaTvis maTi ojaxSi arsebuli saSualosuladobrivi Semosavlis 

gaTvaliswinebiT. 

 3. mesame mimarTuleba, ramac SeiZleba Secvalos socialuri politikis biujeti 

aris misi formirebis srulyofaa. aq igulisxmeba iseTi RonisZiebebis 

dafinansebis SezRudva, romelic ar ukavSirdeba aucilebeli socialuri 

valdebulebis Sesrulebas. magaliTad, kulturuli xasiaTis RonisZiebaTa 

dafinasebis Sewyveta, msgavsi amocanebis gadawyvetis srulyofili meqanizmi, 

amJamad arc Teoriulad da arc praqtikulad SemuSavebuli araa. jerjerobiT, 

Tanamedrove ekonomikurma mecnierebam ver naxa pasuxi kiTxvaze, socialuri 

politikis mimarTulebidan yvelaze metad romeli mimarTulebaa aqtualuri da 

gansakuTrebiT mniSvnelovani. 

10.2. socialuri politikis biujetis finansuri normativebi.  

  rogorc aRvniSnavdiT, socialuri politikis RonisZiebaTa nawili finansdeba 

centraluri biujetidan, nawili regionuri da municipaluri biujetidan. am 

saxsrebSi ra wilia centraluris, regionuris Tu adgilobirivi biujetisa, 

ganisazRvreba im normativebiT, romelic kanonmdeblobiTaa gansazRvruli. am dros 

didi mniSvneloba aqvs imas, ramdenad sworad da racionaluradaa danawilebuli 

funqciebi centralur, regionur da adgilobriv xelisuflebas Soris. 

kriteriumi, romlis safuZvelzec unda ganisazRvros dafinansebis normativebi, 

ganisazRvreba Sesasrulebeli amocanis masStabiTa da specifikurobiT. magaliTad, 

rac ufro meti beneficiari cxovrobs mocemul teritoriaze, miT ufro farTo 

qselia saWiro socialuri momsaxurebis centrebisa. Sesabamisad, am 

infrastruqturis dafinansebis xarjebze moTxovnac metia.  
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  socialuri politikis biujetis racionaluri gamoyenebisTvis didi 

mniSvneloba aqvs ara marto beneficiarTa ricxovnobis codnas, aramed, socialur 

problemaTa xasiaTsac. kerZod, saWiroa beneficiarTa struqturisa da maTze 

gaweuli daxmarebis miRebis intensivobis codna. am faqtorTa codnis gareSe 

SesaZlebelia erT regions meoresTan SedarebiT daumsaxureblad meti saxsrebi 

gamoeyos. aseTi SemTxvevebidan dacvis yvelaze kargi meTodi swored biujetis 

ganawilebis normatiuli meTodia. 

  perspeqtiuli moTxovna socialuri valdebulebaTa Sesrulebaze, romelic unda 

dafinansdes saxelmwifo biujetidan, gaiangariSeba formuliT: 

Si = Ni × Li sadac, 

Si – i- uri saxis aucilebeli socialuri valdebulebis Sesasruleblad saWiro 

saxsrebi; 

 Ni - i- uri saxis socialuri valdebulebis Sesasruleblad saWiro saxsrebis 

normativi erT adamianze(lari/kacze), romelic aris socialuri transfertis 

mimRebi, socialuri programis monawile, socialuri samsaxuris muSaki,  da a. S. 

Li  - i- uri saxis socialuri daxmarebis mimRebTa saerTo ricxvi. 

gamoyofen finansuri normativis ramdenime tips: 

1. pirveli tipis normativebi saxelmwifo socialuri kanonmdeblobiTaa 

gansazRvruli da aris pirdapiri da iribi. pirdapiri normativebi uSualod 

gviCvenebs socialuri xasiaTis valdebulebaTa Sesasruleblad saWiro 

saxsrebis zomas, iribi ki im drois xangrZlivobas, romlis ganmavlobaSic 

unda Sesruldes es valdebulebebi. iribi normativebis arseboba yovelTvis 

aucilebloba araa. magaliTad, SromiT pensia adamians miecema sapensio asakSi 

gasvlis dRidan sicocoxlis bolomde, magram umuSevrobis Semweoba, bavSvebze 

gaweuli daxmareba ki mxolod garkveul periodSi. 

2. meore tipis normativi Cndeba maSin, roca kanonmdeblobiT dgindeba socialuri 

xasiaTis finansuri valdebulebis Sesruleba, magram misi realizaciis 

konkretuli pirobebi miTiTebuli araa. magaliTad umuSevarTa profesiuli 

gadamzadeba. am SemTxvevaSi SeiZleba gamoviyenoT normativi, romelic 

gaangariSebulia socialur programaSi monawile erT monawileze. am tipis 

normativis gamoyeneba SesaZlebelia regionTa diferenciaciis SemTxvevaSi, roca 

analizis safuZvelze gamovlenilia garkveul regionebSi meti saxsrebis 

saWiroeba. 

imisTvis, rom regionSi saWiro socialuri saxsrebi, romlebic garkveulma 

saWiroebebma warmoSva, iyos dasabuTebuli  saWiroa Sesruldes piroba:  

𝑺ij

𝑳𝒊𝒋
  -  

𝑺𝒋

 𝑳𝒋
  > Limij    sadac, 

𝑺ij – i regionSi j saxis socialur valdebulebaze gasawevi xarjebi; 
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𝑺𝒋  -  j saxis socialur valdebulebaze gasawevi xarjebi qveyanaSi; 

𝑳𝒊𝒋 - i regionSi j saxis socialur programaSi monawileTa ricxvi; 

𝑳𝒋 - j saxis socialur programaSi monawileTa ricxvi qveyanaSi; 

Limij – j mimarTulebiT i regionSi gasawevi xarjebis wilis gadametebis 

zRvruli sidide igive mimarTulebiT qveyanaSi dadgenil sidideze.    

cxadia, Tu es piroba sruldeba, maSin regionSi socialuri politikis 

damatebiTi saxsrebi gaiangariSeba formuliT: 

𝜠𝑺𝒊𝒋 = (
𝑺𝐢𝐣

𝑳𝒊𝒋
  -  

𝑺𝒋

 𝑳𝒋
) ×  𝑳𝒊𝒋, 

𝛦𝑆𝑖𝑗 – socialuri politikis damatebiTi, zenormatiuli xarjebi j 

mimarTulebiT i regionSi. 

3. Limij  aris normativis mesame tipi. misi gansazRvra or etapad mimdinareobs. 

pirvel etapze saeqsperto empiriuli gziT dgindeba gadaWarbebis zRvruli 

sidide (magaliTad, SeiZleba miRebuli iqnas, rom regionSi gasawevi xarjebi 

konkretuli mimarTulebiT ar SeiZleba qveyanaSi gasawev xarjebis saSualo 

sidides 2-3-jer aRematebodes). meore etapze xdeba regionis specifikis 

gaTvaliswinebiT dadgenili saxsrebis koreqtireba. sabolood, ki  Limij 

gaiangariSeba formuliT: 

Limij = (a1i×a2i×…a(n-1)I × ani) × Kij 0  , sadac  

Kij0  - saxsrebis gadaWarbebis dasaSvebi normis bazisuri maCvenebelia; 

 a1i,  a2i,  a(n-1)I, ani  - sabazo koeficientis koreqtirebis koeficientebia.   

4. meoTxe tipis normativebia, is koeficientebi, romlis safuZvelze xdeba 

socialuri biujetis gadanawileba centraluridan qvemo safexurebze, 

regionur da admisitraciuli erTeulis doneze. is SeiZleba gamoxatuli iyos 

rogorc absoluturi, ise fardobiTi maCveneblebiT. 

 zogadad, socialuri valdebulebebis Sesruleba nebismier doneze SeuZlebelia 

socialur sferoSi momuSave adamianebis gareSe. maTi gansazRvra ki 

Sesasrulebeli samuSaos intensivobidan gamomdinareobs. magaliTad, dasaqmebis 

saxelmwifo samsaxurSi momuSave personalis ricxvi gamomdinareobs qveyanaSi 

arsebuli umuSevarTa ricxvidan. kerZod, saxelmwifo gansazRvravs ramden 

umuSevars unda moemsaxuros erTi muSaki. amis Semdeg xdeba maTi raodenobis 

gansazRvra regionis doneze regionis sfecifikidan gamomdinare (magaliTad, mTiani 

regioni, saSualo farTobi teritoriisa, romelsac emsaxureba dasaqmebis centri, 

sasicocxlo minimumis raodenoba regionSi da a. S). am maCveneblis naklia, is, 

rom viTvaliswinebT umuSevarTa ricxvs da ara umuSevarTa mobilobis 
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intensivobas. arada umuSevrebTan muSaoba aris prioritetuli am samsaxurisTvis 

da ara mxolod umuSevarTa ricxvis konstatacia. 

normatiuli principis safuZvelze dasaqmebis saxelmwifo samsaxurSi saWiro 

adamianebis ricxvi ganisazRvreba formuliT: 

Si=Ki×N×LUri, sadac 

Ki - i regionis socialur-ekonomikuri da geografiuli Taviseburebis 

makoreqtirebeli koeficienti; 

N – dasaqmebis samsaxuris Senaxvis normativi lari/kacze; 

LUri, - kalendaruli wlis ganmavlobaSi im umuSevarTa prognozuli ricxvi, 

romlebic, SeiZleba avidnen da moixsnan aRricxvidan. 

 am formulis gamoyeneba mizanSewonilia dasaqmebis deficituri biujetis 

arsebobis pirobebSi. amasTan, ufro sworia aq dasaqmebulTa  SromiTi datvirTva 

ganisazRvros ara registrirebul umuSevarTa ricxviT, aramed samuSaos 

maZiebelTa ricxviT.  

gamoyenebuli literatura: 

Pascal Penaud  , Pierre Aballea , & 7 plus. Politiques sociales . Amphi - Presses de Sces Po et Dalloz, 

2014. 

Valérie Löchen. Comprendre les politiques sociales - 4e éd. Dunod.2015. 

John Baldock and Nick Manning. Social Policy.  Oxford University Press; 4 edition, 2012, 

P Alcock, M May & Rowlingson, K (Eds), The Student's Companion To Social Policy, 4th edn, 

2012 

Изабель Ортиз. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.ООН. 2007 

Сидорина Т. История и теория социальной политики.  РГГУ, 2010 

demografia. (Semdg. g. wulaZe, a. sulaberiZe da sxv.). 2009 
m. Selia. xandazmuli mosaxleoba saqarTveloSi. universali, Tbilisi, 2013 
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                                                                                                                                           დანართები 

ფულადი სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა) 

თარიღი: 2018-06-22  

 

საჭიროებს თქვენი ოჯახი სოციალურ დახმარებას?  

მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს, 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, შეავსეთ დადგენილი ფორმის განაცხადი და 

დარეგისტრირდით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის ყველა წევრს შეზღუდული აქვს გადაადგილების 

შესაძლებლობა, განაცხადის შევსება შესაძლებელია ოჯახის საცხოვრებელ ადგილზე 

(სააგენტოს უფლებამოსილი პირის ვიზიტის დროს). 

განაცხადის შესავსებად დაგჭირდებათ: 

 ოჯახის სრულწლოვანი წევრ(ებ)ის პირადობის/ბინადრობის დამადასტურებელი 

მოწმობა, ხოლო არასრულწლოვანი წევრ(ებ)ის შემთხვევაში, დაბადების მოწმობა სადაც 

მითითებულია პირადი ნომერი, 

 მეურვეობის ან მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან ნოტარიულად 

დამოწმებული რწმუნებულება, თუ განცხადება შეაქვს პირს, რომელიც ოჯახის წევრი არ 

არის. 

განაცხადის ფორმის შევსების შემდეგ ოჯახში სააგენტოს უფლებამოსილი პირის 

(სოციალური აგენტი) ვიზიტის დროს, ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ 

მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, შეივსება "ოჯახის დეკლარაცია", ოჯახის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. დეკლარირებული ინფორმაცია 

დასტურდება ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. დეკლარაციაში 

ასახული ინფორმაციის მონაცემთა ერთიან ბაზაში განთავსებისა და დადგენილი 

მეთოდოლოგიით დამუშავების შემდეგ ოჯახს მიენიჭება სარეიტინგო ქულა, რომლის 

ოდენობაც განსაზღვრავს ოჯახის უფლებას რაიმე სახის ბენეფიტზე (ფულადი 

სოციალური დახმარება, და სხვა). 

 რა შემთხვევაში ინიშნება ფულადი სოციალური დახმარება? 

მოქმედი მეთოდოლოგიით შეფასებულ (შესწავლილ) ოჯახებზე გათვალისწინებულია 

საარსებო შემწეობის შემდეგი ოდენობები: 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 30 001-ზე ნაკლებია - საარსებო შემწეობა 

განისაზღვრება 60 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე, 
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 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 30 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 57 001 ქულაზე - 

საარსებო შემწეობა განისაზღვრება 50 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე, 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 57 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 60 001 ქულაზე - 

საარსებო შემწეობა განისაზღვრება 40 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე, 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 60 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 65 001 ქულაზე - 

საარსებო შემწეობა განისაზღვრება 30 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე, 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 100 001-ზე ნაკლებია - საარსებო შემწეობა 

განისაზღვრება 10 ლარით ოჯახის თითოეულ 16 წლამდე ასაკის წევრზე. 

ფულად დახმარებას ოჯახი მიიღებს, საარსებო შემწეობის დანიშვნის პროცედურის 

განხორციელების შემდგომ, მინიჭებული სარეიტინგო ქულის ძალაში შესვლიდან მეორე 

თვეს. 

ოჯახის შემადგენლობაში არ გაითვალისწინება: 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული, რომელსაც 

სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა, 

 იძულებით სამკურნალოდ გაგზავნილი პირი, 

 ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი პირი (გარდა იმ პირისა, რომელიც სამხედრო 

სამსახურის შესრულებისას სამ დღეში ერთხელ მაინც ბრუნდება ოჯახში), 

 ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ზედიზედ სამ თვეზე მეტი ვადით წასული პირი, 

 სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად გამოცხადებული 

პირი, 

 სპეციალიზებულ დაწესებულებაში სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე მყოფი პირი. 

 სად უნდა მივიღოთ კუთვნილი ფულადი სოციალური დახმარება? 

თანხის მისაღებად, მიმართეთ სს "ლიბერთი ბანკს", სადაც ანგარიშის გახსნისა და 

პლასტიკური ბარათის დამზადების შემდეგ, ყოველთვიურად ჩაგერიცხებათ კუთვნილი 

ფულადი დახმარება. 

ფულადი დახმარების მისაღებად სს "ლიბერთი ბანკში" ანგარიშის გახსნა უფასოა. 

ოჯახს არ აქვს უფლება, საარსებო შემწეობასთან ერთად, მიიღოს დევნილის 

ყოველთვიური შემწეობა. 

 

რა შეიძლება გახდეს ფულადი სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზი? 

 ფულადი სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზები შეიძლება იყოს: 

 ოჯახის განცხადება, 

 ოჯახის სარეიტინგო ქულის ცვლილება, 

 ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის გაუქმება. 
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რა შემთხვევაში შეიძლება ოჯახს შეუწყდეს მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაცია? 

 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შეწყვეტა და/ან განმეორებითი რეგისტრაციის 

მოთხოვნის აკრძალვა გამოიყენება სააგენტოსათვის ყალბი ან არასწორი მონაცემების 

მიწოდების ან/და ოჯახის მიერ ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის (მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილის, დემოგრაფიული ან/და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლის 

თაობაზე, სააგენტოსათვის ინფორმაციის მიწოდება და სხვა) შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში. 

 

ფულადი საარსებო შემწეობის მიღების მსურველი ოჯახის უფლება-მოვალეობანი: 

 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით დღე - ღამის განსაზღვრულ პერიოდში 

(დილის 8:00 საათიდან საღამოს 10:00 საათამდე) დაუბრკოლებლად შეუშვას სააგენტოს 

უფლებამოსილი პირი თავის საცხოვრებელ ბინაში, მისცეს მას საშუალება სრულად 

დაათვალიეროს ოჯახის მიერ დაკავებული საცხოვრებელი ფართობი თუ საერთო 

სარგებლობის სათავსები, შეამოწმოს ყოფითი პირობები, 

 ობიექტური პასუხები გასცეს უფლებამოსილი პირის შეკითხვებს და არ დაამახინჯოს 

ფაქტები, მოთხოვნისამებრ წარადგინოს საჭირო დოკუმენტები, ხელი მოაწეროს 

გამოკითხვის შედეგად შევსებულ დოკუმენტს, განსხვავებული აზრის არსებობისას 

დააფიქსიროს საკუთარი შენიშვნები, 

 სააგენტოს უფლება აქვს ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია, 

რომელიც უკავშირდება ოჯახის ან მისი ცალკეული წევრ(ებ)ის იდენტიფიკაციას, 

ფინანსურ და ქონებრივ მდგომარეობას, პერსონალურ და სხვა მონაცემებს, რაც 

უკავშირდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციას, 

 ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის, დემოგრაფიული (ოჯახის წევრთა 

რაოდენობის გაზრდა ან შემცირება) ან სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შეცვლის შესახებ აცნობოს სააგენტოს ამ ცვლილებიდან ერთი თვის ვადაში, 

 მიეცეთ მოპოვებული ინფორმაცია სხვა სოციალური დახმარების დამნიშვნელ 

დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, რაც მიმართული იქნება მათი სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ, 

 სოციალური დახმარების დანიშვნის ან სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სხვა 

შეღავათებით სარგებლობის უფლების მოპოვების შემთხვევაში, ოჯახის მიერ 

სოციალური დახმარების (შეღავათის ან სხვა სახის სარგებლის) მიღების თაობაზე 

ინფორმაცია გახდეს საჯარო, 

 ამ წესის მიზნებისთვის განსაზღვრული, ოჯახის არამომუშავე შრომისუნარიანი წევრი 

ამ წესით გათვალისწინებული პირობებით დარეგისტრირდეს „სამუშაოს მაძიებლად" 

შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო პორტალზე - www.worknet.gov.ge, 

 ოჯახს უფლება აქვს გაეცნოს მონაცემთა ბაზაში მის შესახებ არსებულ ინფორმაციას, 

მოითხოვოს მის შესახებ არსებულ მონაცემებში ცვლილებების (შესწორებების) შეტანა, 

მოითხოვოს ამონაწერი მონაცემთა ბაზიდან, ასევე, ისარგებლოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა უფლებებით. 

http://www.worknet.gov.ge/
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დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო 

პროგრამა 

თარიღი: 2018-06-19 

 

რას ითვალისწინებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნ

ობრივი  

სახელმწიფო პროგრამა? 

პროგრამის მიზანია, საქართველოში, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, 

შობადობის მატერიალური წახალისების გზით.  

ვის შეუძლია ისარგებლოს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის

 მიზნობრივი  

სახელმწიფო პროგრამით? 

პროგრამის ბენეფიციარია 2014 წლის 1 ივნისიდან დაბადებული (საქართველოს 

მოქალაქე)  ბავშვი, ან  ტყუპით მშობიარობის შემთხვევაში - ბავშვები. ბიოლოგიური 

ოჯახი ფაქტიურად უნდა ცხოვრობდეს იმ რეგიონში, რომელსაც პროგრამა მოიცავს. 

რეგიონები შერჩეულია სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 

და დღეის მდგომარეობით მოიცავს გურიას, იმერეთს, კახეთს, მცხეთა-მთიანეთს, 

სამეგრელო/ზემო სვანეთს, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთსა და სამცხე-ჯავახეთს. პროგრამა 

ეხება რეგიონებს სადაც ბავშვის/ბავშვების დაბადების წლის წინა მე-2 და მე-3 წელში 

წლიური ბუნებრივი მატების საშუალო დადებითი მაჩვენებელი არ ფიქსირდება, ან 200-

ზე ნაკლებია. ფინანსდება ყველა ის ბავშვი, რომელიც დაბადების დღის მდგომარეობით, 

არის მისი ბიოლოგიური დედის რიგით მესამე, ან შემდეგი ცოცხლადშობილი შვილი. 

რა თანხას შეადგენს ბენეფიციარზე გათვალისწინებული დახმარება? 

ფულადი დახმარება ინიშნება განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის 

მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის და შეადგენს: 

მაღალმთიან რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 200 ლარს, ხოლო სხვა 

დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის - 150 ლარს. (მეორე და მესამე ტყუპების 

შეძენის შემთხვევაში სარგებლობს დახამრებით მხოლოდ ერთ-ერთი ტყუპისცალი). 

ვის აქვს ფულადი დახმარების მიღების უფლება? 

ბენეფიციარი უნდა ცხოვრობდეს ბიოლოგიური დედის/ოჯახის ფაქტობრივი 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

ფულადი დახმარების მიღებაზე (თანხის მიმღები) უფლება ენიჭება: 
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 ბავშვთან ფაქტობრივად მცხოვრებ ბიოლოგიურ დედას, რომელიც ამავდროულად არის 

ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი; 

 ბიოლოგიური დედის არარსებობის შემთხვევაში, ბავშვთან ფაქტობრივად მცხოვრებ 

ბიოლოგიურ მამას, რომელიც ამავდროულად არის ბავშვის კანონიერი 

წარმომადგენელი; 

 ბიოლოგიური მშობლების არარსებობის შემთხვევაში, ბავშვთან ფაქტობრივად 

მცხოვრებ სხვა კანონიერ წარმომადგენელს. 

რა სახის დოკუმენტებია საჭირო ფულადი დახმარების დასანიშნად? 

ფულადი დახმარების დანიშვნის თაობაზე განცხადება (ყველა საჭირო დოკუმენტთან 

ერთად) წარედგინება სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს ახლად 

დაბადებული ბავშვის ბიოლოგიური დედის/ოჯახის ფაქტობრივი საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით. 

განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 ბავშვის/ბავშვების მშობლების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები 

(საჭიროების შემთხვევაში - საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მოწმობა); 

 კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და 

კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ მიმართვას 

ახორციელებს მშობლების გარდა სხვა კანონიერი წარმომადგენელი; 

 მაძიებლისა და სხვა შვილების დაბადების მოწმობები; 

 საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტი, რომელიც საჭიროა სოციალური დახმარების 

უფლებრივი საკითხის გასარკვევად. 

რა შემთხვევაში წყდება ფულადი დახმარების გაცემა? 

ფულადი დახმარება შეწყდება ქვემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლის წარმოშობის 

მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან: 

 მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებით მიმართვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 ბენეფიციარის 2 წლის ასაკის შესრულების თვის მომდევნო თვიდან; 

 იმ შემთხვევაში, თუ სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ, ზედიზედ ორი თვის 

განმავლობაში, ოჯახის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის დადგენილი წესით 

გადამოწმებისას, არ დასტურდება ბენეფიციარის მიმართ დახმარებაზე უფლების 

განმსაზღვრელი გარემოებები, დახმარება შეწყდება შეჩერების დღიდან, მიუხედავად 

ოჯახის ბოლო გადამოწმების შემდეგ წარმოშობილი/გაცხადებული გარემოებებისა; 

 ბენეფიციარის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შეცვლისას, რომელიც 

ვერ აკმაყოფილებს დანიშვნის ადგილის პირობებს; 

 შეწყვეტის შემდეგ დახმარების ახლიდან დანიშვნა განხორციელდება საერთო წესით 

(ფულადი დახმარება ინიშნება განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის
 მომდ 
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დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი 

სახელმწიფო პროგრამა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 

პირებისათვის 

თარიღი: 2018-06-19 

 

რას ითვალისწინებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნ

ობრივი  

სახელმწიფო პროგრამა მაღალმთიანი რეგიონებისათვის? 

პროგრამის მიზანია, საქართველოში, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური 

წახალისების მეშვეობით. 

ვის შეუძლია ისარგებლოს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის

 მიზნობრივი  

სახელმწიფო პროგრამით? 

პროგრამის ბენეფიციარია 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბავშვი (საქართველოს 

მოქალაქე), რომლის ერთ-ერთი მშობელი არის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები პირი. 

რა თანხას შეადგენს ბენეფიციარზე გათვალისწინებული დახმარება? 

ფულადი დახმარება ინიშნება სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის 

ტერიტორიულ ერთეულში, განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის 

მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან და განისაზღვრება: 

ა) 100 ლარის ოდენობით, ერთი წლის განმავლობაში, თუ ბენეფიციარი ოჯახის 

პირველი ან მეორე შვილია. 

ბ) 200 ლარის ოდენობით, 2 წლის განმავლობაში, თუ ბენეფიციარი ოჯახის მე-3 ან 

მომდევნო შვილია. 

გ) მეორე და მესამე ტყუპის შემთხვევაში ერთ-ერთ ტყუპისცალს 100 ლარის ოდენობით 

ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო მეორეს - 200 ლარის ოდენობით 2 წლის 

განმავლობაში. 

ვის აქვს ფულადი დახმარების მიღების უფლება? 
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ფულადი დახმარების მიღებაზე უფლება ენიჭება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრებ (მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე) 

ერთ-ერთ მშობელს.  („მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ" საქართველოს 

კანონის მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ 2015 წლის 30 

დეკემბრის N671 დადგენილება) 

რა სახის დოკუმენტებია საჭირო ფულადი დახმარების დასანიშნად? 

ფულადი დახმარების დანიშვნის თაობაზე განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი 

დოკუმენტები: 

 ბავშვის/ბავშვების მშობლების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები 

(საჭიროების შემთხვევაში - საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მოწმობა); 

 კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და 

კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ მიმართვას 

ახორციელებს მშობლების გარდა სხვა კანონიერი წარმომადგენელი; 

 მაძიებლისა და სხვა შვილების დაბადების მოწმობები; 

 მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

 საჭიროების შემთხვევაში სხვა დოკუმენტი, რომელიც საჭიროა სოციალური დახმარების 

უფლებრივი საკითხის გასარკვევად. 

 რა შემთხვევაში წყდება ფულადი დახმარების გაცემა? 

ფულადი დახმარება შეწყდება ქვემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლის წარმოშობის 

მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან: 

 მშობლის, ან ბავშვის უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადებით მიმართვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 მშობლის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის 

შეჩერება/შეწყვეტისას; 

 თუ ბენეფიციარი პირველი ან მეორე შვილია, 1 წლის ასაკის (12 თვე) შესრულების თვის 

მომდევნო თვიდან, ხოლო თუ ბენეფიციარი მე-3 ან მომდევნო შვილია - 2 წლის (24 

თვე) ასაკის შესრულების თვის მომდევნო თვიდან; 

 შეწყვეტის შემდეგ დახმარების ახლიდან დანიშვნა განხორციელდება საერთო წესით 

(ფულადი დახმარება ინიშნება განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის
 მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან). 

ტერმინთა განმატრება 

მაღალმთიანი რეგიონი - მაღალმთიანი დასახლება, „მაღალმთიანი რეგიონების 

განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად; 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი - მაღალმთიან დასახლებაში 

რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც 
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საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს მაღალმთიან 

დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი. 

 

 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 

თარიღი: 2020-02-28 

 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 

რა არის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის მიზანი? 

პროგრამის მიზანია დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება, ნაადრევი 

მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირება 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების 

გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის გზით. 

რა მომსახურებებს მოიცავს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა? 

 ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში, 2018 წლის 1 

თებერვლიდან დარეგისტრირებული ორსულებისათვის, იფარება 8 ანტენატალური 

ვიზიტი, შემდეგი მოცულობით(დანართი 1); 

 ანტენატალური სკრინინგი აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე და სიფილისზე. 

ყველა ორსულისთვის, რომლებიც არ დარეგისტრირებულან, ან დარეგისტრირდნენ 

ორსულობის 13 კვირის შემდეგ, ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის 

ელექტრონულ მოდულში პროგრამის მოსარგებლედ, ან არ უსარგებლიათ პირველი 

ვიზიტით ვაუჩერის ფარგლებში დადგენილ ვადებში, პროგრამით გათვალისწინებულია 

სკრინინგული კვლევების (В და С ჰეპატიტებზე აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე) 

უზრუნველყოფა. 

ყველა ორსულისთვის, სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში, გათვალისწინებულია 

სიფილისზე კონფირმაციული კვლევის ჩატარება, ადრეული და მოგვიანებითი 

სიფილისის მკურნალობა, ასევე მათი ახალშობილთა გამოკვლევა თანდაყოლილი 

სიფილისის გამოსარიცხად. 

პროგრამით გათვალისწინებულია გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა ორ

სულებში, რაც მოიცავს; 

http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/sakoveltao-jandacva/Prog-Mosargeble/_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98_1_.docx
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 გენეტიკურ პათოლოგიებზე სკრინინგულ გამოკვლევას სამმაგი ტესტ-სისტემით; 

 სკრინინგით ვერიფიცირებული ორსულების ინვაზიური კვლევას (ამნიოცენტეზი) 

კარიოტიპირების მეთოდით. 

ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში, ყველა ორსული ორსულობის 13 

კვირამდე უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით, ხოლო დადასტურებული 

რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში რკინის შემცველი პრეპარატით. 

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, 

ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე მოიცავს: 

 ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და 

მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა გამოვლენას ქვეყნის მასშტაბით დაბადებული ყველა 

ახალშობილის სკრინინგის მეშვეობით; 

 ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის მქონე ახალშობილთა მეორად 

დიაგნოსტიკას, დაავადების დადასტურების მიზნით; 

 ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვთა ყოველთვიურ მონიტორინგსა და ამბულატორიულ დახმარებას; 

 ფენილკეტონურიის და ჰიპერფენილალანინემიის პათოლოგიური გენების მატარებელი 

ოჯახების კონსულტირებას, ამ პათოლოგიათა პრევენციის მიზნით; 

 ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახის 

წევრებთან ტრენინგის ჩატარებას; 

 ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორად დიაგნოსტიკას და 

ამბულატორიულ მონიტორინგს, რაც მოიცავს ენდოკრინოლოგის და პედიატრის 

მომსახურებასა და სისხლის ლაბორატორიულ კვლევას ჰორმონებზე. 

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

სმენის დარღვევის გამოვლენა ახალშობილებში სმენის პირველადი და მეორეული 

სკრინინგული გამოკვლევის გზით, ასევე, პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი 

სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მეორადი სკრინინგი და საჭიროების 

შემთხვევაში მათი ჩაღრმავებული კვლევების (ტიმპანომეტრული კვლევა და 

კომპიუტერული აუდიომეტრია) უზრუნველყოფა. 

ვის შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებით? 

პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 

 ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქე, 

ასევე საქართველოში მუდმივად მცხოვრები ყველა ორსული. 

 გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის მაღალი რისკის 

ორსულთა შემდეგი ჯგუფები (ქ. თბილისის მასშტაბით): 

- ქრომოსომული/გენური პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის 

წევრთან; 
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- ნაადრევი ბავშვის დაბადება თანდაყოლილი განვითარების მანკით; 

- ანამნეზში მკვდრადშობადობა ან ჩვეული აბორტები (3-ზე მეტი); 

- ქალის ასაკი 35 და მეტი წლის; 

- ნაყოფის ულტრაბგერითი გამოკვლევით განვითარების მანკის ნიშნების აღმოჩენა; 

- ერთ-ერთი მშობლის ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი; 

- ხელოვნური განაყოფიერება; 

- ორსულს აქვს ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი; 

- ორსულობის პერიოდში მავნე ფაქტორების ზემოქმედება: ტერატოგენური მოქმედების 

მედიკამენტები (ანტიკონვულსანტები, იზოტრეტინოინი, ვარფარინი, ციტოსტატიკები); 

ინფექციების მწვავე ფორმები: ციტომეგალოვირუსის და ტოქსოპლაზმას მწვავე 

ფორმები, სიფილისი, წითურა; ტერატოგენური მოქმედების ქიმიური აგენტები; 

მაიონიზირებელი რადიაცია. 

დამატებითი პირობები: 

 ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული სერვისების მისაღებად, 

ორსულმა ორსულობის 13 კვირის ვადამდე უნდა მიმართოს პროგრამის მიმწოდებელ 

სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც მოხდება მისი რეგისტრაცია. ამავე სამედიცინო 

დაწესებულებიდან გაიცემა მათზე ფოლიუმის მჟავა. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, 

რკინის პრეპარატის მიღებას, სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული რეცეპტის და 

პირადობის მოწმობის საფუძველზე, ორსული შეძლებს აფთიაქებიდან. 

 მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო 

დახმარების სახით, რაც იმას ნიშნავს რომ, პროგრამით გათვალისწინებული ყველა 

სერვისი სრულად ანაზღაურდება სახელმწიფოს მხრიდან და არ ითვალისწინებს 

თანაგადახდას ბენეფიციართათვის. 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ: 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე (1505) ან/და სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში. 

,,2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილება 

 

 

http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/SXVA-JAN-PROG/674.pdf
http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/SXVA-JAN-PROG/674.pdf
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ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება 

თარიღი: 2018-07-03 

 

რა განსხვავებაა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის 

გამო დახმარებასა და ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურებას შორის? 

დახმარება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო გაიცემა დასაქმებულისათვის, რომელიც შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე დამსაქმებლისთვის გარკვეულ სამუშაოს ასრულებს. 

შვებულების ანაზღაურება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო გაიცემა საჯარო მოსამსახურეზე. 

რა 

პერიოდით შეიძლება ისარგებლოს დასაქმებულმა მოქალაქემ ორსულობის, მშობიარობის

ა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებით და მათ შო

რის რამდენია ანაზღაურებადი? 

თუ ხართ ორსულად, შეგეძინათ ბავშვი, ან გსურთ ახალშობილის შვილად აყვანა, თქვენ 

გაქვთ უფლება ისარგებლოთ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

შვებულებით  - 730 კალენდარული დღის ოდენობით, რომელთაგან 

ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან 

ტყუპის შობის შემთხვევაში, ანაზღაურებადია 200 კალენდარული დღე. 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულება, 

თქვენი შეხედულებისამებრ, შეგიძლიათ გადაანაწილოთ ორსულობისა და მშობიარობის 

შემდგომ პერიოდებზე. 

იმ შემთხვევაში, თუ იშვილეთ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თქვენი მოთხოვნის 

საფუძველზე, გეძლევათ შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, ბავშვის 

დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან 

ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე. 

აქვს თუ  არა ბავშვის მამას უფლება აიღოს დახმარება/შვებულების ანაზღაურება ბავშვის 

მოვლის გამო? 

თუ ბავშვის მამა არის საჯარო მოსამსახურე, მას აქვს უფლება აიღოს ბავშვის მოვლის 

გამო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღით, აქედან 
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ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე. ამ შემთხვევაში ბავშვის დედას (საჯარო 

მოსამსახურე) არ უნდა ჰქონდეს ნასარგებლები ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის 

მოვლის ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულებით ან მისი 

ნაწილით. 

იმ შემთხვევაში თუ დედა (საჯარო მოსამსახურე) არ იღებს შვებულებას ორსულობის, 

მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, მამა 

(საჯარო მოსამსახურე) წარადგენს ბავშვის დაბადების მოწმობას და შესაბამისი 

დაწესებულების (სადაც დასაქმებულია დედა) მიერ გაცემული ცნობას იმის შესახებ, 

რომ ბავშვის დედას არ უსარგებლია ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის 

გამო ანაზღაურებადი შვებულებით. 

შენიშვნა: თუ ბავშვის მამა არ არის საჯარო მოსამსახურე ორსულობის, მშობიარობისა 

და ბავშვის მოვლის გამო დახმარება მასზე არ გაიცემა. 

რა არის 

საჭირო  ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად ა

ყვანის გამო დახმარების ან შვებულების ანაზღაურების თანხის მისაღებად? 

დახმარების თანხის მისაღებად დამსაქმებელმა უნდა მიმართოს სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულს. 

შვებულების ანაზღაურების მისაღებად საჯარო მოსამსახურემ უნდა მიმართოს იმ 

საჯარო დაწესებულებას, სადაც მუშაობს. 

რა საბუთებს წარადგენს დამსაქმებელი ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, 

ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების თანხის მოსაპოვებლად დასაქმებუ

ლისათვის? 

 წერილობითი მიმართვა სააგენტოს სახელზე დახმარების თანხის მოთხოვნით, 

 საავადმყოფო ფურცელი, შვილად აყვანის შემთხვევაში, შვილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი (დედნების დაკარგვის შემთხვევაში, მისი დუბლიკატი), 

 პირადობის მოწმობის ასლი, 

 დაფინანსების განაცხადი (იხილეთ მიმაგრებული დოკუმენტი) 2 ეგზემპლარად, 

რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს დამსაქმებლის ბეჭდით, აგრეთვე ხელმძღვანელისა 

და ბუღალტრის ხელმოწერებით, 

 საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი დასაქმებულის პირადი საბანკო 

ანგარიშის შესახებ. 

რა ოდენობისაა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის დახმარება/შვებულების 

ანაზღაურების თანხა? 

http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/03.07.2018.pdf
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის გამო დახმარების  თანხა არ აღემატება 1000 ლარს. 

საჯარო მოსამსახურეზე ანაზღაურებადი შვებულება გაიცემა იმ საჯარო 

დაწესებულების ბიუჯეტიდან, სადაც პირი საჯარო სამსახურს 

ახორციელებს. შვებულების ანაზღაურება ხდება შესაბამისი საჯარო დაწესებულების ბიუ

ჯეტიდან მოსამსახურის შრომითი გასამრჯელოს ოდენობით. 

შენიშვნა: ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო შვებულება არ ანაზღაურდება, თუ საავადმყოფო ფურცლის 

დახურვის, ხოლო შვილად აყვანის შემთხვევაში, სასამართლო გადაწყვეტილების 

კანონიერ ძალაში შესვლიდან გასულია 6 თვე. 
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სახელმწიფო პენსია 

თარიღი: 2020-01-03 

 

გსურთ სახელმწიფო პენსიის დანიშვნა? 

საქართველოს მოქალაქე მამაკაცმა - 65 წლის და ქალბატონმა - 60 წლის შესრულების შემდეგ, ასაკის 

საფუძვლით სახელმწიფო პენსიის დასანიშნად შეგიძლიათ მიმართოთ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოს, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა. 

სახელმწიფო პენსიის დანიშვნა შეუძლიათ: 

 საქართველოს მოქალაქეებს, 

 საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებს, 

 პენსიის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის მომენტისათვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერ საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა (ორმაგი 

მოქალაქეობის მქონე პირები). 

რა თანხას შეადგენს სახელმწიფო პენსიის ოდენობა? 

ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვრება 220 ლარით. 

რა დოკუმენტებია საჭირო სახელმწიფო პენსიის დასანიშნად? 

პენსიის დასანიშნად, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოთ პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ პენსიის დასანიშნად პირის კანონიერი წარმომადგენელი მიმართავს 

სააგენტოს ამ შემთხვევაში, დამატებით საჭიროა კანონიერი წარმომადგენლის პირადობისა და 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები). 

შენიშვნა: 

უცხო ქვეყნის მოქალაქემ პენსიის დანიშვნისათვის სააგენტოში დამატებით უნდა წარადგინოს ცნობა იმის 

თაობაზე, რომ ის არ იღებს პენსიას მეორე ქვეყნიდან, რომლის მოქალაქედაც იგი ითვლება და ასევე, სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი, რომლითაც 

დასტურდება მისი საქართველოს ტერიტორიაზე ბოლო 10 წლის მანძილზე კანონიერად ცხოვრების 

ფაქტი. 

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირმა სააგენტოში დამატებით უნდა წარადგინოს 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილება საქართველოში მოქალაქეობის 

არმქონე პირის სტატუსის დადგენის შესახებ. 

უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, რომელსაც მინიჭებული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა (ორმაგი მოქალაქე), 

დამატებით უნდა წარადგინოს ცნობა იმის შესახებ, რომ ის არ იღებს პენსიას მეორე ქვეყნიდან, რომლის 

მოქალაქედაც იგი ითვლება. 

რა ვადაა საჭირო სახელმწიფო პენსიის დასანიშნად? 
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თუ განცხადება პენსიის დანიშვნის შესახებ სააგენტოში წარდგენილია პენსიაზე უფლების წარმოშობის 

თვეში ან ამ საფუძვლის წარმოშობის შემდეგ (საპენსიო ასაკის დადგომის შემდეგ), პენსია 

ინიშნება განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის თვის მომდევნო თვის პირველი 

რიცხვიდან. 

თუ განცხადება ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარდგენილია პენსიაზე უფლების წარმოშობამდე 

(საპენსიო ასაკის დადგომამდე) არაუმეტეს 10 კალენდარული დღით ადრე, პენსია ინიშნება პენსიაზე 

უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 

რა სახის შეზღუდვები არსებობს პენსიის მიღებაზე? 

თუ პირს ერთდროულად წარმოეშვა უფლება „სახელმწიფო პენსიის შესახებ" კანონით, „სახელმწიფო 

კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონითა და 

„სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ" მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ 

სარგებლებზე, მას აქვს მხოლოდ ერთი კანონით მინიჭებული სარგებლის მოთხოვნის უფლება, მისივე 

არჩევით. 

გამონაკლის წარმოადგენს „საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში 

მონაწილეობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა 

სახის სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული 

ჯანმრთელობის დაზიანების გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა 

ოჯახის წევრები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს 

დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები, რომლებიც იღებენ 

სახელმწიფო კომპენსაციას. ამ მოქალაქეებს აქვთ უფლება სახელმწიფო კომპენსაციასთან ერთად მიიღონ 

სახელმწიფო პენსია შესაბამისი ასაკის მიღწევის შემდგომ. 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღის (1991 წლის 9 

აპრილი) შემდეგ, ,,პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის 1 1 პუნქტით და 

,,საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის მე-

10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულ 

ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებს, გარდა ამ 

პუნქტის ,,ნ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში 

არსებული სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახურის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული ან მიღებული დაზიანების 

შედეგად გარდაცვლილი მეხანძრე-მაშველის ოჯახის წევრებს. 

შენიშვნა: 

პენსიაზე უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება შეწყდება პირის მიერ საჯარო საქმიანობის 

განხორციელების პერიოდში. 

რა არის პენსიის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი? 
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პენსია შეჩერდება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი საფუძვლის წარმოშობის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან: 

 პენსიონერის მიერ პენსიის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობისას, ანუ როდესაც არ ხდება 

მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში, 

 როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 

წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება, 

 როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად, არ 

მიუმართავს პენსიის გამცემი საბანკო დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით, 

 პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნისას. 

პენსია განახლდება განახლების თაობაზე განცხადების წარდგენის თვის მომდევნო თვის პირველი 

რიცხვიდან და ანაზღაურდება მაქსიმუმ გასული 12 თვის მიუღებელი თანხა. გამონაკლისს წარმოადგენს 

შემთხვევა, როდესაც პირი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებოდა. ასეთ დროს, პირისათვის 

გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას, შეჩერებული პენსია განახლდება და ანაზღაურდება ყველა 

გასული თვის მიუღებელი თანხა. 

 რა არის პენსიის შეწყვეტის საფუძველი? 

პენსია შეწყდება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი საფუძვლის წარმოშობის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან: 

 პირადი განცხადებით, 

 პენსიონერის გარდაცვალებისას, 

 საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში. საჯარო სამსახურში ან საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, ზოგადსაგანმანათლებლო, 

პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, სამეცნიერო-კვლევითი 

დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა, საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, ბიბლიოთეკებისა, სკოლა-პანსიონებისა, 

სკოლამდელი აღზრდის, სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი 

დაწესებულებებისა) განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 

შენიშვნა: საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი 

ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული 

შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 

 სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება, - პენსიის შეჩერების დღიდან, 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

საქართველოდან გაძევებისას, 

 პირის საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას, 

 სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისას, 

შენიშვნა: გამონაკლისს წარმოადგენს „საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში 

მონაწილეობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა 

სახის სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული 

ჯანმრთელობის დაზიანების გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა 

ოჯახის წევრები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს 

დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები, რომლებიც იღებენ 

სახელმწიფო კომპენსაციას. ამ მოქალაქეებს აქვთ უფლება სახელმწიფო კომპენსაციასთან ერთად მიიღონ 

სახელმწიფო პენსია შესაბამისი ასაკის მიღწევის შემდგომ. 
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საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღის (1991 წლის 9 

აპრილი) შემდეგ, ,,პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის 1 1 პუნქტით და 

,,საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის მე-

10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულ 

ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებს, გარდა ამ 

პუნქტის ,,ნ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში 

არსებული სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახურის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული ან მიღებული დაზიანების 

შედეგად გარდაცვლილი მეხანძრე-მაშველის ოჯახის წევრებს. 

 პენსიის შეჩერების დღიდან 3 წლის გასვლის შემდეგ, 

 სხვა საფუძვლით, თუ იგი გამომდინარეობს საქართველოს კანონიდან ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ" 

სად მიიღებთ პენსიას? 

პენსიის მისაღებად უნდა მიმართოთ სს ,,ლიბერთი ბანკს", სადაც გაგიწევენ შესაბამის მომსახურებას. 

პენსიონერი ვალდებულია: 

 აცნობოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმ გარემოების დადგომის შესახებ, რომელსაც თან სდევს 

პენსიის გაცემის შეწყვეტა, ამ გარემოების წარმოშობიდან არა უგვიანეს 15 დღისა, 

 შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობები. 
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საყოფაცხოვრებო სუბსიდია 

თარიღი: 2018-06-29 

 

რა არის საყოფაცხოვრებო სუბსიდია? 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ყოველთვიური ფულადი სახის გასაცემელია, რომელიც სხვადასხვა 

სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებულ პირთა წრისათვის საყოფაცხოვრებო-კომუნალური საჭიროებების 

უზრუნველსაყოფად არის განკუთვნილი. 

ვის ენიშნება საყოფაცხოვრებო სუბსიდია? 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ენიშნებათ პირებს იმ შემთხვევაში თუ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის 

დანიშვნის მომენტისათვის ისინი სოციალური მომსახურების სააგენტოში აღრიცხულნი იქნებიან 

სახელმწიფო პენსიის მიმღებად. 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიღების უფლება აქვს ქვემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას მიკუთვნებულ 

პირებს,  ყოველთვიურად შემდეგი ოდენობით: 

 მეორე მსოფლიო ომის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებისა და საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო 

მოქმედების შედეგად მიღებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს - 44 ლარის ოდენობით, 

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს - 44 ლარის ოდენობით, 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

დაღუპულთა შვილებს 18 წლის ასაკამდე, ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

შვილებს, ასაკის მიუხედავად, აგრეთვე მეუღლეს, რომელიც შემდეგ აღარ დაქორწინებულა და 

შრომისუუნარო მშობლებს (თითოეულ ოჯახს) - 44 ლარის ოდენობით, 

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირებს - 22 ლარის ოდენობით, 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებისა და საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებს 

- 22 ლარის ოდენობით, 

 მეორე მსოფლიო ომის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ 

პერიოდში დაღუპული (უგზო-უკვლოდ დაკარგული, გარდაცვლილი), აგრეთვე ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ 

პერიოდში დაღუპული (უგზო-უკვლოდ დაკარგული, გარდაცვლილი) მეომრების ოჯახების შვილებს 18 

წლის ასაკამდე, ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე შვილებს ასაკის 

მიუხედავად, მეუღლეს, რომელიც შემდეგ აღარ დაქორწინებულა და შრომისუუნარო მშობლებს 

(თითოეულ ოჯახს) - 22 ლარის ოდენობით, 

 სამხედრო ძალების ვეტერანებს მოხუცებულობის გამო საპენსიო ასაკის მიღწევისას -

 22 ლარის ოდენობით, 

 ჩერნობილში ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციისას 

დაინვალიდებულ პირებს - 7 ლარის ოდენობით, 

 ჩერნობილში ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებს -

 7 ლარის ოდენობით, 

 ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის შედეგად მარჩენლის დაკარგვისათვის პენსიის მიმღებ 

ოჯახებს - 7 ლარის ოდენობით, 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებსა და მათი ოჯახების შრომისუუნარო 

წევრებს - 7 ლარის ოდენობით, 
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 ქ. თბილისში, 1989 წლის 9 აპრილს, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული 

მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს -

 44 ლარის ოდენობით, 

 ქ. თბილისში, 1989 წლის 9 აპრილს, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული 

მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაღუპულთა შრომისუუნარო მშობლებს, შრომისუუნარო 

მეუღლეს, რომელიც შემდეგ აღარ დაქორწინებულა, არასრულწლოვან შვილს ან/და ნაშვილებს -

 44 ლარის ოდენობით, 

 ქ. თბილისში, 1989 წლის 9 აპრილს, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული 

მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებულ პირებს - 22 ლარის ოდენობით. 

ვის უნდა მიმართოთ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დასანიშნად და რა დოკუმენტებია საჭირო? 

პირმა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დასანიშნად, უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულს და წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 

 შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნა განხორციელდება პირის მიერ განცხადებისა და საჭირო 

დოკუმენტის სააგენტოში შეტანის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 
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სახელმწიფო კომპენსაცია 

თარიღი: 2018-06-19 

 

ვის ენიშნება სახელმწიფო კომპენსაცია? 

• სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საჯარო 

თანამდებობებიდან განთავისუფლებულ პირებს; 

• სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატიდან დათხოვნილ სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს; 

• პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილ მუშაკებს; 

• საქართველოს პარლამენტის წევრებს; 

• საქართველოს პარლამენტის აპარატის მოხელეებს; 

• საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს; 

• საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს; 

• საქართველოს საერთო სასამართლოს მოსამართლეებს; 

• საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა ოჯახის წევრებს; 

• უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირებს; 

• გენერალურ აუდიტორსა და მის მოადგილეს; 

• სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეებს; 

• „საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ" 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო 

საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების 

გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებს; 

• საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, 

აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული 

ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს. 

შენიშვნა: კომპენსაციის მაქსიმალური ზღვარი შეადგენს 560 ლარს. 

რა საფუძვლით ხდება სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნა? 

სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნის საფუძვლებს წარმოადგენს: 

• კანონით დადგენილი ნამსახურობის ვადის ამოწურვა; 

• 65 წლის ასაკის მიღწევა; 

• შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა; 

• მარჩენალის გარდაცვალება; 

• ოჯახის წევრის გარდაცვალება. 

ვის ენიშნება სახელმწიფო კომპენსაცია ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო? 

ნამსახურობის ვადის ამოწურვის საფუძვლით სახელმწიფო კომპენსაცია ენიშნებათ: 

• სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საჯარო 

თანამდებობებიდან განთავისუფლებულ პირებს, რომლებსაც სამსახურიდან დათხოვნის დღეს გააჩნიათ 

ნამსახურობის 20 და 20-ზე მეტი კალენდარული წელი; 

• საქართველოს შეიარაღებული ძალების იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც სამხედრო სამსახურში 

შევიდნენ 1991-დან 1995 წლამდე და დათხოვნილ იქნენ ზღვრული ასაკის გამო, აქვთ შეიარაღებულ 
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ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 კალენდარული წელი მაინც და შრომის საერთო სტაჟი 20 და 20-ზე 

მეტი კალენდარული წელი. 

• სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც იძულებით იყვნენ დათხოვნილი 1956 წელს ქართული 

სამხედრო შენაერთის (დივიზიის) დაშლის დროს და აქვთ შეიარაღებულ ძალებში წელთა ნამსახურობის 

10 და მეტი კალენდარული წელი და შრომის საერთო სტაჟი 20 და მეტი კალენდარული წელი; 

• სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საჭიროების გამო 

გაწვეულ იქნენ სამხედრო სამსახურში, საპენსიო ასაკის მიღწევის დღისათვის იმყოფებიან სამხედრო 

სამსახურში და აქვთ სამხედრო ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 წელი. 

როგორ ხდება სახელმწიფო კომპენსაციის გაანგარიშება ნამსახურობის ვადის ამოწურვის საფუძვლით? 

სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საჯარო 

თანამდებობებიდან განთავისუფლებულ პირებს კომპენსაცია ენიშნებათ ერთ-ერთი შემდეგი პირობით და 

კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება: 

• 65 წლის და მეტი ასაკიდან დანიშვნის შემთხვევაში - პენსიის ოდენობას დამატებული: 

-საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებისათვის (გარდა 

ოფიცრებისა) ან უმცროსი სპეციალური წოდების მქონე პირებისათვის - ზემოხსენებულ ორგანოებში 

ნამსახურობის წლების ნამრავლი 2 ლარზე; 

-საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურის უმცროსი ოფიცრების შემადგენლობისათვის ან 

საშუალო სპეციალური წოდების მქონე პირებისათვის - ზემოხსენებულ ორგანოებში ნამსახურობის 

წლების ნამრავლი 5 ლარზე; 

-კადრის სამხედრო სამსახურის უფროსი ოფიცრების შემადგენლობისათვის ან უფროსი სპეციალური 

წოდების მქონე პირებისათვის - ზემოხსენებულ ორგანოებში ნამსახურობის წლების ნამრავლი 10 ლარზე; 

-კადრის სამხედრო სამსახურის უმაღლესი ოფიცრების შემადგენლობისათვის ან უმაღლესი სპეციალური 

წოდების მქონე პირებისათვის - ზემოხსენებულ ორგანოებში ნამსახურობის წლების ნამრავლი 15 ლარზე; 

• 65 წლამდე დანიშვნის შემთხვევაში - ამ პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული 

კომპენსაციის 80%. 

• იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებსაც აქვთ ორგანოებში წელთა ნამსახურობის 20-ზე ნაკლები 

კალენდარული წელი (საქართველოს შეიარაღებული ძალების იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც 

სამხედრო სამსახურში შევიდნენ 1991-დან 1995 წლამდე და დათხოვნილ იქნენ ზღვრული ასაკის გამო, 

აქვთ შეიარაღებულ ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 კალენდარული წელი მაინც და შრომის საერთო 

სტაჟი 20 და 20-ზე მეტი კალენდარული წელი; სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც იძულებით იყვნენ 

დათხოვნილი 1956 წელს ქართული სამხედრო შენაერთის (დივიზიის) დაშლის დროს და აქვთ 

შეიარაღებულ ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 და მეტი კალენდარული წელი და შრომის საერთო სტაჟი 

20 და მეტი კალენდარული წელი; სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საჭიროების გამო გაწვეულ იქნენ სამხედრო სამსახურში, საპენსიო ასაკის 

მიღწევის დღისათვის იმყოფებიან სამხედრო სამსახურში და აქვთ სამხედრო ძალებში წელთა 

ნამსახურობის 10 წელი.) ნამსახურობის სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. 

როგორ ხდება სახელმწიფო კომპენსაციის გაანგარიშება საპენსიო ასაკის საფუძვლით? 

-„პროკურატურის შესახებ" საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის „პ" ქვეპუნქტით (საპენსიო ასაკის (65 

წელი) მიღწევის გამო) გათვალისწინებულ შემთხვევაში პროკურატურის ორგანოებიდან დათხოვნისას 

პროკურატურის მუშაკს კომპენსაცია ენიშნება, თუ მას აქვს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ 

ორგანოებში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 20 წლის სტაჟი (მათ შორის, პროკურატურის სისტემაში - 

არანაკლებ 4 წლის სტაჟი). ამ კომპენსაციის ოდენობაა დათხოვნის მომენტისათვის პროკურატურის 

მუშაკის თანამდებობრივი სარგოს 1,5%-ისა და ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ორგანოებში 

მუშაობის სტაჟის ნამრავლი. 

• „პროკურატურის შესახებ" საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის „ა", „თ" ან „ი" („ა"-პირადი განცხადებით; 

„თ"-ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების, დასახიჩრების ან ქრონიკული დაავადების დროს, რის 

გამოც მას აღარ შეუძლია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება; „ი"-შტატების შემცირებით) 
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ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით პროკურატურის ორგანოებიდან დათხოვნისას 

პროკურატურის მუშაკს კომპენსაცია ენიშნება, თუ მას აქვს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ 

ორგანოებში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 20 წლის სტაჟი (მათ შორის, პროკურატურის სისტემაში - 

არანაკლებ 4 წლის სტაჟი). ამ კომპენსაციის ოდენობაა დათხოვნის მომენტისათვის პროკურატურის 

მუშაკის თანამდებობრივი სარგოს 1,5%-ისა და ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ორგანოებში 

მუშაობის სტაჟის ნამრავლის 80%; 

• პროკურატურის სისტემაში მუშაობის სავალდებულო ვადები არ ვრცელდება საქართველოს მთავარ 

პროკურორსა და მის მოადგილეებზე, თუ მათ აქვთ შრომის არანაკლებ 20 წლის საერთო სტაჟი და 

პროკურატურაში სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეუწყდათ „პროკურატურის შესახებ" საქართველოს 

კანონის 34-ე მუხლის „ა", „ბ" ან „პ" („ა"-პირადი განცხადებით; „ბ" -ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუარესების, დასახიჩრების ან ქრონიკული დაავადების დროს, რის გამოც მას აღარ შეუძლია 

სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულება; „პ"-(საპენსიო ასაკის (65 წელი) მიღწევის გამო.) ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული საფუძვლით. 

- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის სახელმწიფო კომპენსაციის მიღების უფლების 

წარმოშობის საფუძვლები და ოდენობა განისაზღვრება "საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონით. 

- საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის 

კომპენსაციის უფლების წარმოშობის საფუძვლები და ოდენობა განისაზღვრება „საერთო სასამართლოების 

შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით. 

- საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა კომპენსაცია ენიშნება „საერთო 

სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

საქართველოს საერთო სასამართლოს მოსამართლეს 65 წლის ასაკის მიღწევისას, თუ: 

• დაუმთავრდა სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადა; 

• უფლებამოსილება შეუწყდა სასამართლოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში ან საპენსიო ასაკის მიღწევის 

გამო; 

• მიეკუთვნება „მოსამართლეთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიების შესახებ" 

საქართველოს კანონის მე-20 მუხლში მითითებულ მოსამართლეებს. 

კომპენსაციის ოდენობა არის მოსამართლისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის ბოლო 

ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული საშუალო თანამდებობრივი სარგოს 3%-ის ნამრავლი საერთო 

სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის სტაჟზე. 

- პარლამენტის (უზენაესი საბჭოს) ყოფილი წევრის სახელმწიფო კომპენსაცია ენიშნება პირს 65 წლის 

ასაკის მიღწევისას ან არანაკლებ 25 წლის ასაკის შრომის საერთო სტაჟის შემთხვევაში, თუ იგი 

საპარლამენტო ვადის არანაკლებ 6 თვისა იყო პარლამენტის წევრი და მისი უფლებამოსილება ვადაზე 

ადრე არ შეწყვეტილა შემდეგი საფუძვლით: 

• პირადი განცხადებით; 

• მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი; 

• სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად, ან გარდაცვლილად; 

• დაიკავა პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობა, ან ეწევა შეუთავსებელ 

საქმიანობას; 

• დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა; 

• არასაპატიო მიზეზით, ოთხი თვის განმავლობაში, არ მონაწილეობდა პარლამენტის (სასესიო და 

საკომიტეტო) მუშაობაში; 

• გარდაიცვალა. 

  ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება პარლამენტის წევრზე, რომელსაც ვადამდე შეუწყდა უფლებამოსილება 

პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების გამო, თუ ამ თანამდებობაზე 

იგი დაინიშნა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ, აირჩია, დანიშნა ან დაამტკიცა საქართველოს 

პარლამენტმა, ან/და დაინიშნა საქართველოს პარლამენტის თანხმობით, ან დაინიშნა საჯარო სამსახურში 

შეუთავსებელ თანამდებობაზე. ეს შეზღუდვა აგრეთვე არ ვრცელდება პარლამენტის წევრზე, რომელსაც 

უფლებამოსილება შეუწყდა ავადმყოფობის ან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო პირადი განცხადების 

საფუძველზე. აღნიშნული პირობებით სახელმწიფო კომპენსაცია ენიშნებათ 1990 წელს კომუნისტური 

პარტიიდან მაჟორიტარული ან პროპორციული წესით არჩეულ ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრებს, თუ 

მათ სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყდათ კომუნისტური პარტიის აკრძალვის გამო, ან კანონის 
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დარღვევით, დეპუტატის სტატუსთან მისი საქმიანობის შეუთავსებლობის გამო და აგრეთვე 1990 წელს 

არჩეულ ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრებს მიუხედავად მათ მიერ განხორციელებული სადეპუტატო 

უფლებამოსილების ვადისა. 

  ყოფილი პარლამენტის (უზენაესი საბჭოს) წევრის სახელმწიფო კომპენსაცია შეადგენს კომპენსაციის 

დანიშვნის მომენტისათვის მოქმედი პარლამენტის წევრის ხელფასის მესამედს. 

  ყოფილი პარლამენტის (უზენაესი საბჭოს) წევრს, თუ იგი ეწევა საჯარო საქმიანობას, ამ მუხლით 

გათვალისწინებული პარლამენტის (უზენაესი საბჭოს) წევრის კომპენსაცია მიეცემა მისი საშუალო 

თვიური ანაზღაურების კანონით გათვალისწინებულ კომპენსაციამდე (მოქმედი პარლამენტის წევრის 

ხელფასის მესამედი) შევსების ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს დადგენილი მაქსიმალური ზღვრისა (560 

ლარი). 

- პარლამენტის აპარატის მოხელეს, რომელსაც 65 წლის ასაკის მიღწევისას გააჩნია 25 წლის შრომის 

საერთო სტაჟი და მათ შორის, პარლამენტის აპარატში მუშაობის 8 წლის სტაჟი, პარლამენტის აპარატის 

მოხელის კომპენსაციის ოდენობაა იმავე თანამდებობაზე მყოფი მოხელის მიმდინარე საშუალო ხელფასის 

მესამედი. 

- უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირს (საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, საგანგებო და 

სრულუფლებიანი დესპანი) 65 წლის ასაკის მიღწევისას დაენიშნება სახელმწიფო კომპენსაცია, რომლის 

ოდენობაც შეადგენს უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის მის მიერ დაკავებული უმაღლესი 

დიპლომატიური თანამდებობის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული საშუალო 

თანამდებობრივი სარგოს მესამედს. 

- საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეს, რომელიც დაფრინავდა სახელმწიფო კომპანიებში 

და დათხოვნილი იქნა 2005 წლის 1 იანვრამდე, კომპენსაცია ენიშნება 50 წლის ასაკის მიღწევისას. თუ 

მამაკაცს აქვს-ავიაციაში მუშაობის თორმეტი წელი, ექვსი თვე და ნაფრენი არანაკლებ 6 000 საათისა, ან 

ნაფრენი 6 000 საათზე მეტი; ქალს-ავიაციაში მუშაობის ათი წელი და ნაფრენი არანაკლებ 4 800 საათისა, 

ან ნაფრენი 4 800 საათზე მეტი. 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურის სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება 

პენსიის ოდენობას დამატებული: 

• 20 წლის ნამსახურობის ნამრავლი 10 ლარზე - ხომალდის მეთაურისათვის; 

• 20 წლის ნამსახურობის ნამრავლი 5 ლარზე - მეორე პილოტისათვის, შტურმანისათვის, ბორტმექანიკოს-

ინჟინრისათვის, „ან-2"-ის მეთაურისათვის; 

• 20 წლის ნამსახურობის ნამრავლი 2 ლარზე - ბორტგამცილებლისათვის, ბორტრადისტისათვის, 

ბორტაეროლოგისათვის, საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურისათვის, აგრეთვე საჰაერო ხომალდების 

ტექნიკური მომსახურების პერსონალისათვის, რომელიც უშუალოდ ემსახურებოდა თვითმფრინავებს. 

-გენერალურ აუდიტორსა და მის მოადგილეს (მოადგილეებს) კომპენსაცია ენიშნებათ 65 წლის ასაკის 

მიღწევისას ან არანაკლებ 25 წლის შრომის საერთო სტაჟის შემთხვევაში, გენერალურ აუდიტორს - 

უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ, მის მოადგილეს (მოადგილეებს) - არანაკლებ 5 წლით 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, შესაბამისად გენერალური აუდიტორისა და 

მისი მოადგილისათვის (მოადგილეებისათვის) უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისთვის ბოლო 

ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული საშუალო თანამდებობრივი სარგოების მესამედის ოდენობით. 

როგორ ხდება სახელმწიფო კომპენსაციის გაანგარიშება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის 

გამო? 

  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის საფუძვლით, სახელმწიფო კომპენსაცია ენიშნებათ 

ქვემოთ ჩამოთვლილ პირებს, რომელთა შესაძლებლობის შეზღუდვა დაკავშირებულია სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების პერიოდთან: 

• სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საჯარო 

თანამდებობებიდან განთავისუფლებულ პირებს; 

• პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილ პირებს; 

• პარლამენტის წევრებს; 
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• სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეებს; 

• გენერალურ აუდიტორსა და მის მოადგილეს (მოადგილეებს); 

სახელმწიფო კომპენსაციის გაანგარიშება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო ხდება 

შემდეგი წესით: 

• სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებისთვის, პატიმრობისა და 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან 

სამხედრო წოდების მქონე პირებს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახურის საჯარო თანამდებობებიდან განთავისუფლებულ პირთათვის შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის დადგენის გამო კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება: 

- მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - ამ 

კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპენსაციის 115%. 

ამასთანავე, ნამსახურობის მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს; 

-მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - ამ კანონის 

მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომპენსაციის 125%. ამასთანავე, 

ნამსახურობის მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. 

• პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილ პირებისა და გენერალური აუდიტორისა და მის 

მოადგილესათვის (მოადგილეებს) სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება: 

- მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - 

დათხოვნის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს 1,5%-ის ნამრავლი ნამსახურობის 20 წელზე, 

ნამსახურობის სტაჟის მიუხედავად; 

- მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - დათხოვნის 

მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს 1,5%-ისა და ნამსახურობის 20 წლის ნამრავლის 125%, 

ნამსახურობის სტაჟის მიუხედავად; 

• პარლამენტის წევრ(ებ)ის უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში, შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის დადგენისას სახელმწიფო კომპენსაცია ენიშნებათ პარლამენტის წევრის 

კომპენსაციის 100%-ის ოდენობით; 

• პარლამენტის ყოფილ წევრ(ებ)ს სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელების შემდგომ, მკვეთრად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენისას - პარლამენტარის სახელმწიფო 

კომპენსაციის 100%-ის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - პარლამენტარის კომპენსაციის 50%; 

• სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო 

კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება: 

-მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - ამ 

კანონის 151 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი კატეგორიისათვის გათვალისწინებული 

კომპენსაციის 115%; 

-მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში - ამ კანონის 

151 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი კატეგორიისათვის გათვალისწინებული 

კომპენსაციის 125%. 

ვის ენიშნება სახელმწიფო კომპენსაცია მარჩენალის გარდაცვალების გამო ? 

  მარჩენალის გარდაცვალების გამო კომპენსაციის დანიშვნის უფლება აქვთ ქვემოთ ჩამოთვლილ პირთა 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვლილის ოჯახის 

წევრებს: 

• საქართველოს პარლამენტის წევრები (ყოფილი წევრები); 

• საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები(ყოფილი წევრები); 

• საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები; 

• საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეები; 

• გენერალური აუდიტორი და მის მოადგილეები; 

• სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 
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დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საჯარო 

თანამდებობებიდან განთავისუფლებული პირები; 

• სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატიდან დათხოვნილ სამხედრო 

წოდების მქონე პირები; 

• პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკები; 

 აღნიშნული კომპენსაციის ოდენობაა გარდაცვლილის კომპენსაციის 75%. ამასთანავე, გარდაცვლილის 

მუშაობის მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება კანონით განსაზღვრულ ნამსახურობის სრულ ვადას. 

როგორ ხდება კომპენსაციის გაანგარიშება - მარჩენალის გარდაცვალების გამო ? 

- სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილ სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო 

წოდების მქონე პირებს, გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაციის ოდენობაა კანონის მე-8 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული კომპენსაციის 75%, მიუხედავად 

გარდაცვლილის მიერ თადარიგში დათხოვნის მომენტისათვის კანონით გათვალისწინებული 

კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. ამასთანავე, გარდაცვლილის ნამსახურობის მინიმალური 

სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. კომპენსაცია ენიშნებათ გარდაცვლილის შვილებს 18 წლის ასაკის 

მიღწევამდე, მის შრომისუუნარო მეუღლეს, მშობლებს და შვილებს. 

• სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახურის საჯარო თანამდებობაზე მყოფი პირის გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაციის ოდენობაა 

ამ კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული კომპენსაციის 

75%, მიუხედავად გარდაცვლილის მიერ ამავე კანონით დადგენილი კომპენსაციის მიღების უფლების 

მოპოვებისა. ამასთანავე, გარდაცვლილის ნამსახურობის მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. 

კომპენსაცია ენიშნებათ გარდაცვლილის შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე და მის შრომისუუნარო 

მეუღლეს; 

• სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

აღსრულების სისტემის ორგანოში მომუშავე სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო წოდების მქონე 

პირის გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაციის ოდენობაა ამ კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის 

„ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული კომპენსაციის 75%, მიუხედავად გარდაცვლილის მიერ ამავე 

კანონით დადგენილი კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. ამასთანავე, გარდაცვლილის 

ნამსახურობის მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. კომპენსაცია ენიშნებათ გარდაცვლილის 

შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე. 

-სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში პროკურატურის მუშაკის გარდაცვალების შემთხვევაში 

კომპენსაცია ენიშნებათ გარდაცვლილის შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, იმ კომპენსაციის 75%-ის 

ოდენობით, რომელსაც პროკურატურის მუშაკი დაინიშნავდა 65 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ, 

მიუხედავად გარდაცვლილის მიერ ასეთი კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. ამასთანავე, 

გარდაცვლილის ნამსახურობის მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. 

-საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის (ყოფილი წევრის) გარდაცვალების შემთხვევაში მის შვილებს 18 

წლის ასაკის მიღწევამდე, შრომისუუნარო მეუღლეს და შვილებს (ასაკის მიუხედავად) კომპენსაცია 

ენიშნებათ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის კომპენსაციის 75%-ის 

ოდენობით, მიუხედავად გარდაცვლილის მიერ მოსამართლის კომპენსაციის მიღების უფლების 

მოპოვებისა. 

-უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში მის შვილებს 18 წლის ასაკის 

მიღწევამდე, შრომისუუნარო მეუღლეს და შვილებს (ასაკის მიუხედავად) კომპენსაცია ენიშნებათ 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის კომპენსაციის 75%-ის ოდენობით, მიუხედავად 

გარდაცვლილის მიერ მოსამართლის კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. 

-საერთო სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში მის შვილებს 18 წლის ასაკის 

მიღწევამდე, შრომისუუნარო მეუღლეს და შვილებს (ასაკის მიუხედავად) კომპენსაცია ენიშნებათ საერთო 

სასამართლოს მოსამართლის კომპენსაციის 75%-ის ოდენობით, მიუხედავად გარდაცვლილის მიერ 
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მოსამართლის კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. ამასთანავე, გარდაცვლილის ნამსახურობის 

მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 10 წელს. 

-კომპენსაცია პარლამენტის წევრის (ყოფილი პარლამენტის წევრის) გარდაცვალების გამო. 

პარლამენტის წევრის (ყოფილი პარლამენტის წევრის) გარდაცვალების შემთხვევაში მის შვილებს 18 წლის 

ასაკის მიღწევამდე, შრომისუუნარო მეუღლეს და შვილებს (ასაკის მიუხედავად) ენიშნებათ კომპენსაცია 

პარლამენტის წევრის კომპენსაციის 75%-ის ოდენობით, მიუხედავად გარდაცვლილის მიერ პარლამენტის 

წევრის კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. 

-კომპენსაცია საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების გარდაცვალების 

გამო. საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის გარდაცვალების 

შემთხვევაში მისი ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვა რეგულირდება „საქართველოს ყოფილი უმაღლესი 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესითა და პირობებით. 

როგორ ხდება სახელმწიფო კომპენსაციის გაანგარიშება - ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო? 

• „საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ" 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო 

საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების 

გამო გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებს; 

• საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, 

აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის 22-24 აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან 

მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს. 

- ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო კომპენსაცია არის ოჯახისათვის განკუთვნილი სარგებელი, 

რომელიც გულისხმობს კომპენსაციის პროპორციულ განაწილებას გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს 

(მშობლები, მეუღლე, შვილები 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, შრომისუუნარო შვილები (ასაკის 

მიუხედავად)) შორის. 

- ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო კომპენსაციის მიმღებ პირებზე გასაცემი კომპენსაციის ოდენობა 

2015 წლიდან შეადგენს 1000 ლარს. 

- ოჯახიდან ორი ან ორზე მეტი პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრები კომპენსაციას 

თითოეულ გარდაცვლილზე ცალ-ცალკე მიიღებენ. 

რა დოკუმენტებია საჭირო სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად? 

სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილმა პირებმა, პატიმრობისა და 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოდან დათხოვნილმა სახელმწიფო სპეციალური 

ან სამხედრო წოდების მქონე პირებმა, აგრეთვე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახურის საჯარო თანამდებობებიდან განთავისუფლებულმა პირებმა და მათი ოჯახის წევრმა 

სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ 

ერთეულში უნდა წამოადგინონ: 

ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• წელთა ნამსახურობის ნუსხა; 

• ბრძანება სამხედრო ძალების რიგებიდან/საჯარო თანამდებობებიდან დათხოვნის შესახებ; 

შეზღუდული შესაძლებლობის დადგენის გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• წელთა ნამსახურობის ნუსხა; 

• ბრძანება სამხედრო ძალების რიგებიდან/საჯარო თანამდებობებიდან დათხოვნის შესახებ; 

• სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი. 
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მარჩენალის გარდაცვალების გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• წელთა ნამსახურობის ნუსხა; 

• ბრძანება სამხედრო ძალების რიგებიდან/საჯარო თანამდებობებიდან დათხოვნის შესახებ; 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• საჭიროების შემთხვევაში, შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• მშობლებზე - გარდაცვლილის დაბადების მოწმობა; 

მეუღლეზე - ქორწინების მოწმობა; 

შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა. 

პროკურატურის მუშაკმა სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში 

უნდა წარადგინოს: 

ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• წელთა ნამსახურობის ნუსხა; 

• ბრძანება პროკურატურიდან დათხოვნის შესახებ; 

• ცნობა თანამდებობრივი სარგოს შესახებ. 

შეზღუდული შესაძლებლობის დადგენის გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• წელთა ნამსახურობის ნუსხა; 

• ბრძანება პროკურატურიდან დათხოვნის შესახებ; 

• ცნობა თანამდებობრივი სარგოს შესახებ. 

• სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი. 

მარჩენალის გარდაცვალების გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• წელთა ნამსახურობის ნუსხა; 

• ბრძანება პროკურატურიდან დათხოვნის შესახებ; 

• ცნობა თანამდებობრივი სარგოს შესახებ. 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა. 

პარლამენტის/უზენაესი საბჭოს წევრმა (ყოფილმა წევრმა), სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად, 

სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• პარლამენტის წევრობის (ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრებმა უზენაესი საბჭოს წევრობის) 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• 65 წლის ასაკის შესრულებამდე, შრომის საერთო სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა პარლამენტის წევრის ხელფასის შესახებ; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 

• თუ იგი ეწევა საჯარო საქმიანობას, ცნობა მისი საშუალო თვიური ანაზღაურების ან ხელფასის შესახებ. 
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პარლამენტის/უზენაესი საბჭოს წევრმა (ყოფილმა წევრმა), შეზღუდული შესაძლებლობის გამო სახელმწიფო 

კომპენსაციის დასანიშნად, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• პარლამენტის წევრობის (ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრებმა უზენაესი საბჭოს წევრობის) 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა პარლამენტის წევრის ხელფასის შესახებ; 

• სამედიცინო - სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი. 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 

• თუ იგი ეწევა საჯარო საქმიანობას, ცნობა მისი საშუალო თვიური ანაზღაურების ან ხელფასის შესახებ. 

პარლამენტის/უზენაესი საბჭოს წევრის (ყოფილი წევრის) გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახის 

უფლებამოსილმა წევრმა სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში 

უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ; 

• ცნობა პარლამენტის წევრის შესახებ; 

• საჭიროების შემთხვევაში, შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• მეუღლეზე - ქროწინების მოწმობა, ასლთან ერთად; 

• შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა, ასლთან ერთად. 

პარლამენტის აპარატის მოხელემ, სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, სააგენტოს ტერიტორიულ 

ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• შრომის საერთო სტაჟისა და პარლამენტში მინიმუმ 8 წლიანი მუშაობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

• ცნობა, იგივე თანამდებობაზე მყოფი მოხელის მიმდინარე საშუალო ხელფასის შესახებ. 

უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირმა, სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, სააგენტოს 

ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• უმაღლესი დიპლომატიური რანგის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისთვის მის მიერ დაკავებული უმაღლესი დიპლომატიური 

თანამდებობის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული საშუალო თანამდებობრივი სარგოს 

შესახებ. 

საერთო სასამართლოს მოსამართლემ, სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, სააგენტოს 

ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული 

საშუალო თანამდებობრივი სარგოს შესახებ. 

• საერთო სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 10 წლის სტაჟის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 
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საერთო სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახის უფლებამოსილმა წევრმა 

სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული 

საშუალო თანამდებობრივი სარგოს შესახებ. 

• საჭიროების შემთხვევაში, შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

• მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• მეუღლეზე - ქროწინების მოწმობა, ასლთან ერთად; 

• შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა, ასლთან ერთად. 

უზენაესი/საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ, სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, 

სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა შესაბამის ორგანოში უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს 

შესახებ. 

• უზენაესი/საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის უფლებამოსილების შეწყვეტის 

საფუძველი. 

უზენაესი/საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახის 

უფლებამოსილმა წევრმა სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში 

უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისთვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ; 

• უზენაესი/საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის უფლებამოსილების შეწყვეტის 

საფუძველი. 

• საჭიროების შემთხვევაში, შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

• მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• მეუღლეზე - ქროწინების მოწმობა, ასლთან ერთად; 

• შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა, ასლთან ერთად. 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურემ, სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისთვის, სააგენტოს 

ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან წელთა ნამსახურობისა და ნაფრენი საათების დადასტურების 

შესახებ; 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურემ, შეზღუდული შესაძლებლობის გამო სახელმწიფო 

კომპენსაციის დასანიშნად, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან წელთა ნამსახურობისა და ნაფრენი საათების დადასტურების 

შესახებ; 

• სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი. 
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გენერალური აუდიტორისა და მისი მოადგილის (მოადგილეები) სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად, 

სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• შრომის საერთო სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• უფლებამოსილების ვადის გასვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის დროისათვის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაზღვრული 

საშუალო თანამდებობრივი სარგოების შესახებ. 

შეზღუდული შესაძლებლობის დადგენის გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი. 

მარჩენალის გარდაცვალების გამო: 

• განცხადება - ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე; 

• შესაბამისი უწყების წარდგინება; 

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის დროისათვის თანამდებობრივი სარგოების შესახებ. 

• ბრძანება დათხოვნის შესახებ; 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

•მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა. 

„საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ" საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო საქმიანობის 

განხორციელებისას გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო 

გარდაცვლილ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის წევრმა სახელმწიფო 

კომპენსაციის დასანიშნად, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინოს: 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ გაცემული 

დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება პირის საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო 

საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვალების ფაქტი, ხოლო ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის 

დაზიანების გამო გარდაცვალების შემთხვევაში მიზეზობრივი კავშირის დამადასტურებებლი 

დოკუმენტი; 

• საჭიროების შემთხვევაში შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამასთან დამატებით : 

-მშობლებზე - გარდაცვლილის დაბადების მოწმობა; 

-მეუღლეზე - ქორწინების მოწმობა; 

-შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა. 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, 

აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული 

ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებმა სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად, 

სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში უნდა წარადგინონ: 

• გარდაცვალების მოწმობა; 

• საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის (შემდგომში - 

ვეტერანების საქმეთა სამსახური) მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

ან შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა; 

• საჭიროების შემთხვევაში შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამასთან, დამატებით: 

-მშობლებზე - გარდაცვლილის დაბადების მოწმობა; 

- მეუღლეზე - ქორწინების მოწმობა; 

-შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა. 
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რა ვადაა საჭირო სახელმწიფო კომპენსაციის დასანიშნად? 

• სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნის თაობაზე განცხადებას კომპეტენტური ორგანო განიხილავს 

განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენიდან არა უგვიანეს 15 დღისა; 

• კომპეტენტური ორგანოს მიერ კომპენსაციის დანიშვნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში კომპენსაცია ინიშნება განცხადებისა და საჭირო დოკუმენტების წარდგენის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება და საჭირო დოკუმენტები წარდგენილია კომპენსაციის დანიშვნის 

საფუძვლის წარმოშობის თვეში ან ამ საფუძვლის წარმოშობის შემდეგ ნებისმიერ დროს და ისინი 

აკმაყოფილებენ ამ კანონით გათვალისწინებულ კომპენსაციის/სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის 

მიღების პირობებს; 

• მარჩენალის გარდაცვალების გამო სახელმწიფო კომპენსაცია ინიშნება მარჩენალის გარდაცვალების 

დღიდან, თუ განცხადება კომპეტენტურ ორგანოს წარედგინება გარდაცვალებიდან 3 თვის ვადაში. ამ 

ვადის გასვლის შემთხვევაში, კომპენსაცია ინიშნება განცხადების წარდგენის მომდევნო თვის პირველი 

რიცხვიდან. 

რა არის სახელმწიფო კომპენსაციის შეწყვეტის საფუძველი? 

კომპენსაცია შეწყდება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი საფუძვლის წარმოშობის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან: 

• პირადი განცხადებით; 

• საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში (საჯარო საქმიანობა - საჯარო სამსახურში ან საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, 

ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა, 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, ბიბლიოთეკებისა, სკოლა-

პანსიონებისა, სკოლამდელი აღზრდის, სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის 

განმახორციელებელი დაწესებულებებისა) განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 

საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი 

ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული 

შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. ისეთი შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაციას, რომელიც მიეკუთვნება საჯარო საქმიანობას, კომპეტენტურ ორგანოს შეთანხმებული 

ფორმატით აწვდის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო); 

• შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დაკარგვისას; 

• არასრულწლოვანი პირის მიერ 18 წლის ასაკის მიღწევისას; 

• შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობისას, თუ არ არსებობს კომპენსაციის შეჩერების ამ 

პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოება; 

• სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება, - კომპენსაციის შეჩერების დღიდან; 

• საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას; 

• სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისას, გარდა ოჯახის წევრის გარდაცვალების საფუძვლით 

გათვალისწინებული პირებისა; 

• სოციალურ პაკეტის დანიშვნისას, გარდა სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთათვის 

გათვალისწინებული სოციალური პაკეტისა; 

• კომპენსაციის მიმღები პირის გარდაცვალებისას; 

• კომპენსაციის შეჩერების დღიდან 3 წლის გასვლის შემდეგ; 

რა არის სახელმწიფო კომპენსაციის შეჩერების საფუძველი? 

• პირის მიერ კომპენსაციის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც ამ პირის მიერ 

არ ხდება მისი კუთვნილი ანგარიშიდან თანხის მოძრაობა 6 თვის განმავლობაში. ასევე იმ გარემოების 

არსებობა, როდესაც შესაბამისი ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის 

გაცემიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება. აგრეთვე ისეთი გარემოების 

არსებობა, როდესაც პირი ახორციელებს შესაბამის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ 

პირადად არ მიუმართავს კომპენსაციის გამცემი მომსახურე დაწესებულებისათვის შესაბამისი 
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განცხადებით; 

• შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა 

სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობა. სხვა საპატიო 

მიზეზებად ჩაითვლება: შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მუშაობის გრაფიკის დარღვევა ან 

ფორსმაჟორული მდგომარეობა (სტიქიური უბედურება, დაუძლეველი ძალა, საგანგებო ან საომარი 

მდგომარეობა); 

• პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა. 

შეჩერებული კომპენსაცია განახლდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან და ანაზღაურდება 

მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა კომპენსაციის შეჩერების 

დღიდან: 

- „ა" პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში - კომპენსაციის მიმღები პირის მიერ კომპეტენტური 

ორგანოსთვის კომპენსაციის განახლების თაობაზე განცხადების წარდგენის შემდეგ; 

- „ბ" პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომპენსაციის მიმღები პირის მიერ კომპეტენტური 

ორგანოსთვის კომპენსაციის განახლების თაობაზე განცხადებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში: 

- თუ სტატუსი მინიჭებულია წინა სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლამდე; 

- თუ სტატუსი მინიჭებულია წინა სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, არაუმეტეს 3 თვის 

ვადაში და არსებობს წინა სტატუსის მოქმედების ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობის საპატიო 

მიზეზი (საავადმყოფოში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნა). თუ ხელახალი 

შემოწმების დროს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს დაუდგინდა შეზღუდული 

შესაძლებლობის სხვა სტატუსი, მაშინ წარსული დროისათვის კომპენსაცია გაიცემა შეზღუდული 

შესაძლებლობის წინა სტატუსის მიხედვით. 

„გ" პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში - პირის მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას 

განცხადებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის (დოკუმენტების) წარდგენის 

შემდეგ. 
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                                                საპენსიო სქემის შესახებ 

წინამდებარე დოკუმენტში გამარტივებულად არის აღწერილი დაგროვებითი საპენსიო 

რეფორმის ფარგლებში, საპენსიო სქემაში გაწევრიანების და მონაწილეობის პროცესი, 

საპენსიო შენატანების განხორცილების და ამ შენატანების ინვესტირების და შესაბამისი 

რისკის კონტროლის პროცესები. მოკლედ არის განხილული დაგროვებული საპენსიო 

თანხების გატანის პროცესი და დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის მთავარი 

უპირატესობები. წინამდებარე დოკუმენტი არ წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს და 

ატარებს მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს. აქ აღწერილი პროცესები რეგულირდება 

საქართველოს კანონით ”დაგროვებითი პენსიის შესახებ“, ასევე საპენსიო სააგენტოს 

დებულებით და სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით. 

საპენსიო სქემაში მონაწილეობა 

რეფორმა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან დასაქმებულები ან 

თვითდასაქმებულები და იღებენ შემოსავალს დასაქმებიდან ან თვითდასაქმებიდან. 

გარდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისა; ასევე, ვრცელდება საქართველოში 

მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებზე, 

გარდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისა. სავალდებულოა ყველა იმ მოქალაქისთვის 

გარდა არარეზიდენტი პირებისა, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოსათვის ჯერ არ ქონდა 

შესრულებული 40 წელი. 

საპენსიო სქემაში მონაწილეობა ნებაყოფილობითია: 

1. ყველა თვითდასაქმებულისთვის, მიუხედავად მისი ასაკისა; 

2. ყველა დასაქმებულისთვის, რომელიც 2018 წლის 6 აგვისტოს იყო 40 ან მეტი წლის. 

2019 წლის 1 იანვრიდან საპენსიო სქემაში ავტომატურად გაწევრიანდება ყველა 

საქართველოში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მუდმივად 

მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც 2018 წლის 6 აგვისტოსთვის 

ქალბატონების შემთხვევაში ჯერ არ ქონდა შესრულებული 55 წელი, ხოლო მამაკაცების 

შემთხვევაში ჯერ არ ქონდა შესრულებული 60 წელი. საქართველოში დასაქმებულ იმ 

საქართველოს მოქალაქეებს ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებს ან თვითდასაქმებულებს, რომლებიც არ ექვემდებარებიან ავტომატურ 

გაწევრიანებას, აქვთ უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება საპენსიო სქემაში 

გაწევრიანდნენ ნებაყოფილობით, საპენსიო სააგენტოს საპენსიო შენატანების 

ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის გზით (www.pensions.ge). 

იმ დასაქმებულ პირს, რომელიც 2018 წლის 6 აგვისტოს უკვე იყო 40 წლის ან მეტის, 2019 

წლის 1 აპრილიდან ან იმ თარიღიდან სამი თვის თავზე, რომელ თარიღზეც 

დამსაქმებელმა განახორციელა საპენსიო შენატანი დასაქმებულის ინდივიდუალურ 

საპენსიო ანგარიშზე, რომელი თარიღიც უფრო ადრე დგება, საპენსიო სქემის მონაწილე 

დასაქმებულს გაუჩნდება უფლება საპენსიო სააგენტოსთვის განცხადებით მიმართვის 

გზით გავიდეს საპენსიო სქემიდან. ასეთ შემთხვევაში მას, ასევე მის დამსაქმებელს და 
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სახელმწიფოს სრულად დაუბრუნდებათ მათ მიერ შესაბამისად განხორციელებული 

საპენსიო შენატანები. დეტალური ინფორმაცია საპენსიო სქემის დატოვების წესის 

შესახებ გამოქვეყნებულია საპენსიო სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე www.pensions.ge. 

საპენსიო სქემაში კვლავ გაწევრიანება შესაძლებელი იქნება დამსაქმებლისთვის 

განცხადებით მიმართვის გზით. 

საპენსიო შენატანები 

საპენსიო სქემაში მონაწილე დასაქმებულის სასარგებლოდ საპენსიო სააგენტოში 

მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე გადაირიცხება დარიცხული 

ხელფასის 2%. დამატებით, მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე 

დამსაქმებელს და სახელმწიფო ხაზინას შეაქვთ დარიცხული ხელფასის 2% თითოეულს. 

მაგალითი: დასაქმებულის დარიცხული ხელფასი შეადგენს თვეში 1000 ლარს. საპენსიო 

სქემაში მონაწილეობამდე, დასაქმებული, საშემოსავლო გადასახადის გამოკლების 

შემდეგ ხელზე მიიღებდა 800 ლარს. საპენსიო სქემაში მონაწილეობის შემთხვევაში, 

დარიცხული ხელფასის 2%, ანუ 20 ლარი, გადაირიცხება მონაწილის ინდივიდუალურ 

საპენსიო ანგარიშზე, დარჩენილი თანხიდან 1000-20=980 ლარი, დაკავდება 20% 

საშემოსავლო გადასახადი და მონაწილე ხელზე აიღებს 784 ლარს. საპენსიო სქემაში 

მონაწილეობის შემთხვევაში, დასაქმებულმა ხელზე აიღო 800-784=16 ლარით ნაკლები 

განკარგვადი თანხა. სანაცვლოდ, მონაწილეს ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე 

ჩაერიცხა 20 ლარი საკუთარი შენატანი, 20 ლარი დამსაქმებლის შენატანი და 20 ლარი 

სახელმწიფოს შენატანი, სულ - 60 ლარი. ფაქტობრივად, მონაწილემ განახორციელა 16 

ლარის ურისკო „ინვესტიცია“ და მიიღო (60-16)/16 = 275% მყისიერი ამონაგები. 

სახელმწიფო ხაზინა საპენსიო სქემის მონაწილე დასაქმებულს ინდივიდუალურ 

საპენსიო ანგარიშზე ურიცხავს დარიცხული ხელფასის 2%-ს ვიდრე დასაქმებულის 

დარიცხული ხელფასის ჯამური ოდენობა არ მიაღწევს 24,000 ლარს წლიურად. ამის 

შემდეგ, სახელმწიფო ხაზინა დასაქმებულს ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე 

ურიცხავს დარიცხული შემოსავლის 1%-ს მანამ, სანამ დარიცხული ხელფასის ჯამური 

ოდენობა გადააჭარბებს 60,000 ლარს წლიურად, რის შემდეგაც სახელმწიფო ხაზინა 

დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე შენატანებს აღარ განახორციელებს 

თვითდასაქმებული საპენსიო სქემის მონაწილე, რომელიც განიხილება როგორც 

საკუთარი თავის დამსაქმებელი, ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე ჩარიცხავს 

თავისი დაუბეგრავი შემოსავლის 2%+2%=4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ხაზინა ასეთ 

მონაწილეს ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე ჩაურიცხავს დაუბეგრავი შემოსავლის 

2%-ს. 

საპენსიო ფონდის თანხების ინვესტირება 

ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე არსებული მონაწილეთა თანხები, 

მონაწილეთათვის დამატებითი ამონაგების მიღების მიზნით ინვესტირდება 
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კეთილსაიმედო ფინანსურ ინსტრუმენტებში. საინვესტიციო საქმიანობა ხორციელდება 

მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების მიერ, საინვესტიციო საბჭოს მიერ 

შემუშავებული და საპენსიო სააგენტოს მიერ დამტკიცებული საინვესტიციო პოლიტიკის 

შესაბამისად. დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამოქმედებიდან პირველი 5 წლის 

განმავლობაში, მონაწილეთა თანხები განთავსდება მხოლოდ დაბალრისკიან 

საინვესტიციო პორტფელში, ხოლო 5 წლის შემდეგ, მონაწილეებს მიეცემათ საშუალება 

აირჩიონ დაბალრისკიანი, საშუალორისკიანი ან მაღალრისკიანი საინვესტიციო 

პორტფელი. 

რისკების კონტროლი 

საპენსიო სააგენტოს რისკის კონტროლის სტრუქტურები მონიტორინგს გაუწევენ 

მონაწილეთა თანხების ინვესტიციის პროცესს რისკის კონტროლის კუთხით, მოახდენენ 

რისკების იდენტიფიცირებას, მათ რაოდენობრივ შეფასებას და შესაბამის ანგარიშგებას, 

იმ მიზნით, რომ საინვესტიციო პორტფელის რისკის პროფილი სრულ შესაბამისობაში 

იყოს საპენსიო სააგენტოს მიერ დამტკიცებულ საინვესტიციო პოლიტიკაში 

განსაზღვრულ რისკის პროფილთან. 

დაგროვებული საპენსიო თანხის გატანა 

საპენსიო ასაკის მიღწევიდან ნებისმიერ დროს, მონაწილის განცხადების საფუძველზე, 

მონაწილე დაიწყებს დაგროვილი საპენსიო თანხის ყოველთვიურ გატანას. 

ყოველთვიური გასატანი თანხა განისაზღვრება საპენსიო ანგარიშზე არსებული თანხის 

გაყოფით იმ წლების რაოდენობაზე, რომელიც ტოლია იმ დროისთვის სიცოცხლის 

საშუალო სტატისტიკურ მაჩვენებელს გამოკლებული მონაწილის მიმდინარე ასაკი და 

გაყოფილი 12-ზე. 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის უმთავრესი სარგებლები 

დაგროვებით საპენსიო სქემაში მონაწილეობა უზრუნველყოფს ამ სქემაში მონაწილეთა 

ფინანსურად უზრუნველყოფილ და ღირსეულ სიბერეს პენსიაზე გასვლის შემდგომ. 

მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე დაგროვებული თანხა წარმოადგენს 

მონაწილეთა უპირობო და ხელშეუხებელ საკუთრებას, რომელიც დაცულია კანონით და 

არ ექვემდებარება ყადაღას, დავალიანებაში გაქვითვას, ინკასოს ან აღსრულების 

რომელიმე სხვა საშუალებას. მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე 

დაგროვებული თანხა ექვემდებარება მემკვიდრეობით გადაცემას. საპენსიო აქტივები 

უკვე ახლო და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ქვეყანაში შექმნის მნიშვნელოვან 

(რამოდენიმე მილიარდი ლარის) საინვესტიციო კაპიტალის ბაზას, რომელიც 

გადამწყვეტი იქნება საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის და რომლის 

მინიმუმ 80% „იმუშავებს“ საქართველოს ეკონომიკის ზრდაზე და უზრუნველყოფს 

ეკონომიკის ზრდის მნიშვნელოვან დაჩქარებას. აღნიშნული განვითარების ბენეფიციარი 

იქნება საქართველოს თითოეული მოქალაქე და მაცხოვრებელი, მიუხედავად იმისა 

მონაწილეობს თუ არა ის დაგროვებით საპენსიო სქემაში. 

 



159 
 

  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  

ბრძანება №01-110/ნ  

2019 წლის 31 ოქტომბერი  

ქ. თბილისი  
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ  

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ ზოგიერთ 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების 

გადანაწილებასთან/განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ოქტომბრის №487 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 

პუნქტისა და „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებით დამტკიცებული 

დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

  

1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს თანდართული დებულება. 

  

2. სსიპ –  დასაქმების  ხელშეწყობის  სახელმწიფო სააგენტო განისაზღვროს სსიპ – სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს უფლებამონაცვლედ შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის 

მიმართულებით ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განხორციელების ნაწილში. 

  

3. ბრძანება, გარდა ბრძანების მე-2 პუნქტისა და ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-2 

მუხლის მე-2 პუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. ბრძანების მე-2 პუნქტი და ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 დეკემბრიდან. 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრი 
 

ეკატერინე 

ტიკარაძე 
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დანართი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

სააგენტოს დებულება 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო) არის ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და  

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ 

ზოგიერთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში ფუნქციებისა და 

უფლებამოსილებების გადანაწილებასთან/განხორციელებასთან დაკავშირებით 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 

ოქტომბრის №487 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე 

შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 

2. სააგენტო თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების, „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და სამართლებრივი აქტებისა და 

წინამდებარე დებულების შესაბამისად. 

3. სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში 

– სამინისტრო) წინაშე, საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებითა და 

ამ დებულებით დადგენილ ფარგლებში და წესით. 

4. დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად 

სააგენტოს გააჩნია სპეციალური უფლებაუნარიანობა. იგი საკუთარი სახელით იძენს 

უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს. საკუთარი სახელით გამოდის მხარედ 

სასამართლოში და მესამე პირებთან ურთიერთობებში. 

5. სააგენტოს აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით და 

სააგენტოს სახელწოდებით, დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიში ხაზინასა და საბანკო 

დაწესებულებაში, შესაძლოა ჰქონდეს ემბლემა და იურიდიული პირის სხვა 

რეკვიზიტები. 

6. სააგენტოს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, 0119, წერეთლის გამზირი №144. 

მუხლი 2. სააგენტოს მიზნები, ფუნქციები, უფლებამოსილებები და საქმიანობის 

პრინციპები 

1. სააგენტოს მიზანია მოსახლეობის შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობა. 
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2. სააგენტოს ფუნქციები და უფლებამოსილებებია: 

ა) შრომის ბაზრის მომსახურებების გაწევა, მათ შორის: 

ა.ა) შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელება; 

ა.ბ) საშუამავლო მომსახურების გაწევა; 

ა.გ) სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო ადგილების 

რეგისტრაცია და ამ მიზნით შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის 

ადმინისტრირება, გამართული ფუნქციონირება; 

ა.დ) სამუშაო ძალის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვება და ანალიზი. 

ბ) საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების მიმდინარე და პერსპექტიული 

ტენდენციების გამოვლენის მიზნით, კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა, 

განხორციელება და ანალიზი; 

გ) საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებითი, ლეგალური დასაქმების 

შესაძლებლობების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) განვითარების მიზნით, 

კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის შეთანხმებული 

მექანიზმების განხორციელება; 

დ) კომპეტენციის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებზე მარეგულირებელი 

ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და/ან მომზადებაში მონაწილეობა; 

ე) დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება; 

ვ) საქართველოს შრომის ბაზარზე საშუამავლო მომსახურების გაწევის ეფექტურად 

უზრუნველსაყოფად, ცალკეულ დამსაქმებლებთან, დამსაქმებელთა გაერთიანებებთან 

და დასაქმების კერძო სააგენტოებთან თანამშრომლობის განვითარება; 

ზ) სამუშაოს მაძიებლებისათვის საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებების 

გაწევა; 

თ) სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების ღონისძიებათა 

ორგანიზება, განხორციელება ან/და განხორციელებაში მონაწილეობა; 

ი) დასაქმების ფორუმების ორგანიზება ან/და ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

კ) შრომისა და დასაქმების, მათ შორის, ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სფეროში, 

შესაბამისი საერთაშორისო რეგულაციებისა და ხელშეკრულებებით განსაზღვრული 

ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა; 

ლ) შრომითი მიგრაციის რეგულირების სამართლებრივი ბაზისა და საჭიროებისამებრ, 
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შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობის 

სრულყოფის მიზნით წინადადებების შემუშავება/შემუშავებაში მონაწილეობა; 

მ) ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სქემებში მონაწილე, საქართველოში 

დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების, ადგილობრივ შრომის ბაზარზე დასაქმების 

ხელშეწყობა; 

ნ) საქართველოში შრომითი იმიგრაციის რეგულირების შესახებ წინადადებების 

მომზადება/მომზადებაში მონაწილეობა; 

ო) შრომითი მიგრაციის სფეროში სავალდებულოდ აღიარებული საერთაშორისო 

კონვენციების, რეკომენდაციების, შეთანხმებების შესრულება, კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

პ) სააგენტოს საქმიანობისა და პროექტების მიმდინარეობის ანგარიშების მომზადება და 

სამინისტროსათვის წარდგენა; 

ჟ) სააგენტოს პროგრამების/პროექტების ფარგლებში მონაცემთა ბაზების შექმნა, 

დამუშავება, განვითარება და ანალიზი. 

მუხლი 3. სააგენტოს ხელმძღვანელობა 

1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს უფროსი (შემდგომში – სააგენტოს უფროსი), რომელსაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი (შემდგომში – მინისტრი). 

2. სააგენტოს უფროსი მინიჭებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში მოქმედებს 

დამოუკიდებლად და პერსონალურად აგებს პასუხს სააგენტოს მიერ განხორციელებული 

საქმიანობის კანონიერებაზე, მიზანშეწონილობასა და ეფექტიანობაზე, სააგენტოს 

მფლობელობაში არსებული ქონების დაცვასა და ფულადი სახსრების მიზნობრივ 

ხარჯვაზე. 

3. სააგენტოს უფროსს შეიძლება ჰყავდეს მოადგილე (მოადგილეები), რომლებსაც 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს სააგენტოს უფროსი მინისტრთან შეთანხმებით. უფროსის 

მოადგილ(ეებ)ის რაოდენობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო ნუსხით. 

4. სააგენტოს უფროსის არყოფნის შემთხვევაში უფროსის მოვალეობას ასრულებს 

უფროსის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

განსაზღვრული ერთ-ერთი მოადგილე, თუ მინისტრის ბრძანებით სხვა რამ არ არის 

განსაზღვრული. 

5. სააგენტოს უფროსის არყოფნის (უფლებამოსილების შეწყვეტის ან შეჩერების) 

შემთხვევაში, სააგენტოს ინტერესებიდან გამომდინარე, მინისტრი უფლებამოსილია 
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სააგენტოს უფროსის უფლება-მოვალეობები დროებით დააკისროს სააგენტოს უფროსის 

ერთ-ერთ მოადგილეს, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით. 

6. მოადგილეებს შორის უფლებამოსილებებსა და ფუნქციებს ანაწილებს სააგენტოს 

უფროსი. 

მუხლი 4. სააგენტოს უფროსი 

სააგენტოს უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს სააგენტოს, წარმართავს მის საქმიანობას და წყვეტს სააგენტოს 

გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს; 

ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საკანონმდებლო 

აქტების, მინისტრის ბრძანებებისა და სხვა კანონქვემდებარე აქტების შესრულებაზე; 

გ) უძღვება სააგენტოს საქმიანობას, ახორციელებს სააგენტოს საერთო ხელმძღვანელობას, 

სამართლებრივ, მეთოდურ-საინფორმაციო და მატერიალურ-ტექნიკურ 

უზრუნველყოფას; 

დ) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საფინანსო-სამეურნეო, 

საორგანიზაციო საქმიანობისა და მინიჭებული ფუნქციების შესრულების კონტროლს; 

ე) განკარგავს სააგენტოს სახსრებს და აკონტროლებს მათ გამოყენებას, პასუხისმგებელია 

სააგენტოს საკუთრებაში, მფლობელობასა და/ან სარგებლობაში არსებული ქონებისა და 

ფულადი სახსრების მიზნობრივ და სწორ ხარჯვაზე; 

ვ) წარმოადგენს სააგენტოს მესამე პირებთან ურთიერთობაში ან ანიჭებს 

წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას; 

ზ) მინისტრს შესათანხმებლად წარუდგენს სააგენტოს უფროსის მოადგილის 

კანდიდატურას, განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს; 

თ) კანონმდებლობის შესაბამისად, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს სააგენტოში დასაქმებულ პირებს, მათ მიმართ იყენებს წახალისებისა და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს; 

ი) უფლებამოსილია სააგენტოს თანამშრომლებს განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო 

ფუნქციური დატვირთვისთვის ან შესრულებული სამუშაოსთვის, რომელიც აღემატება 

მათ ჩვეულ სამსახურებრივ მოვალეობებს, სამინისტროსთან შეთანხმებით დაუწესოს 

დამატებითი საზღაური (დანამატი), მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

კ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით, გამოსცემს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს, აუქმებს ან ცვლის თავისი მოადგილეების ან 
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სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს; 

ლ) ანაწილებს მოვალეობებს სააგენტოს თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ სათანადო 

მითითებებს და დავალებებს, აკონტროლებს სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ 

სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას; 

მ) ზრუნავს სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებასა და 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

ნ) სამინისტროსთან შეთანხმებით ამტკიცებს სააგენტოს სახელფასო ფონდსა და საშტატო 

ნუსხას; 

ო) სამინისტროში წარადგენს სააგენტოს ბიუჯეტის პროექტს; 

პ) ამტკიცებს სააგენტოს შინაგანაწესს, სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

დებულებებს, განსაზღვრავს სააგენტოს საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ხარჯებს; 

ჟ) სააგენტო ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით უფლებამოსილია შექმნას 

სათათბირო ორგანოები (კომისიები და საბჭოები) და სამუშაო ჯგუფები, განსაზღვროს 

მისი უფლებამოსილებები, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული; 

რ) სააგენტოს საქმიანობის ორგანზების სრულყოფის მიზნით ამტკიცებს შესაბამის 

ინსტრუქციებს/წესებს; 

ს) ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

მუხლი 5. სააგენტოს სტრუქტურა 

სააგენტოს სტრუქტურას და თანამშრომელთა რაოდენობას ამტკიცებს სააგენტოს 

უფროსი, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

მუხლი 6. სახელმწიფო კონტროლის ფორმა და ფარგლები 

1. სააგენტო ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობისა და 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას. 

2. სააგენტოს საქმიანობაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო 

კონტროლს ახორციელებს სამინისტრო. 

3. სამინისტრო უფლებამოსილია, მოითხოვოს კონტროლის განსახორციელებლად 

საჭირო მასალებისა და ინფორმაციის წარდგენა. 

მუხლი 7. სააგენტოს ქონება და დაფინანსების წყაროები 
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1. სააგენტოს გააჩნია ქონება, რომელიც მას გადაეცემა კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

2. სააგენტოს ქონებას შეადგენს ძირითადი საბრუნავი საშუალებები, აგრეთვე სხვა 

მატერიალური ფასეულობები და ფინანსური რესურსები. 

3. სააგენტოს დაფინანსების წყარო შესაძლოა იყოს: 

ა) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები; 

ბ) გრანტები და ქველმოქმედებიდან მიღებული შემოწირულობები; 

გ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები. 

4. სააგენტომ სამინისტროს თანხმობით შეიძლება განახორციელოს შემდეგი ქმედებები: 

ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა; 

ბ) სესხის აღება; 

გ) თავდებობა; 

დ) საშტატო განრიგისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრა; 

ე) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისა და სახელფასო დანამატის გამოსაყოფი 

სახსრების, აგრეთვე სააგენტოს მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო 

ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა; 

ვ) სხვა გადაწყვეტილებები საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქონებასთან 

დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს. 

 5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ქმედებათა 

განსახორციელებლად აუცილებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა. 

6. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული სახსრები და შემოსავლები 

მთლიანად ხმარდება სააგენტოს მიზნებსა და ფუნქციების განხორციელებას. 

7. სააგენტო კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოებს საფინანსო-ეკონომიკური 

საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგებას, ადგენს ბალანსს და დასამტკიცებლად წარუდგენს 

სამინისტროს. 

მუხლი 8. სააგენტოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია 

1. სააგენტოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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2. ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში. 

მუხლი 9. დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და/ან დამატებების შეტანა 

ამ დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და/ან დამატებების შეტანა ხდება 

მინისტრის ბრძანებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის  

2019 წლის სტატისტიკური ანგარიში ახალი სერვის მოდელის ფარგლებში  

(საანგარიშო პერიოდი: 01.01.19– 31.12.19) 

ანგარიშში წარმოდგენილია 2019 სოციალური მომსახურების სააგენტოს 21 სერვის 

ცენტრში ახალი სერვის მოდელის მიხედვით გაწეული სამუშაო. 

სამუშაოს  მაძიებლებზე გაწეული მომსახურებები:  

I. პირველადი რეგისტრაცია და სამუშაოს მაძიებლის პროფილის შექმნა. 

1. ქ. თბილისის 5 სერვის ცენტრი. 

თბილისის სერვის ცენტრებს მიმართა 3382 სამუშაოს მაძიებელმა. აქედან სატელეფონო 

მოწვევა განხორციელდა 368 სამუშაოს მაძიებელათან და  დაუგეგმავი ვიზიტით 

შემოვიდა  3114 სამუშაოს მაძიებელი. 

პირველადი რეგისტრაციისა და პროფილის შექმნის მსურველთა რაოდენობამ შეადგინა 

2817-- სამუშაოს მაძიებელი.  

სტატისტიკური ინფორმაცია ქ.თბილისის სერვის ცენტრების მიხედვით. 

 

 

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

თბილისის ცენტრები პირველადი რეგისტრაცია 

დიდუბე- ჩუღურეთი 497 

გლდანი-ნაძალადევი 690 

ისან-სამგორი 138 

ვაკე-საბურთალო 202 

ძველი თბილისი 1290 

სულ 2817 

497

690

138

202

1290

მაძიებელთა განაწილება პირველადი რეგისტრაციის მიხედვით 

დიდუბე- ჩუღურეთი

გლდან ნაძალადევი

ისან-სამგორი

ვაკე-საბურთალო

ძველი თბილისი



168 
 

 

2.  იმერეთის რეგიონის 7 სერვის ცენტრი. 

იმერეთის სერვის ცენტრებს მიმართა 4873 მაძიებელმა.პირველადი რეგისტრაციისა და 

პროფილის შექმნის მსურველთა რაოდენობამ შეადგინა 4507- სამუშაოს მაძიებელი.  

ინფორმაციისთვის:  წყალტუბოს, ტყიბულის და საჩხერის სერვის ცენტრები ახალი 

სერვის მოდელით ხელმძღვანელობენ 2019 წლის დეკემბრის თვიდან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის 4 სერვის ცენტრი 

სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის  სევის ცენტრებს მიმართა 5028   მაძიებელმა. 

პირველადი რეგისტრაციისა და პროფილის შექმნის მსურველთა რაოდენობამ შეადგინა 

4944- სამუშაოს მაძიებელი.  

ინფორმაციისთვის: მარტვილის სერვის ცენტრი ახალი სერვის მოდელით 

ხელმძღვანელობს 2019 წლის დეკემბრის თვიდან.  

სტატისტიკური ინფორმაცია სერვის ცენტრების მიხედვით. 

იმერეთის სერვის ცენტრები პირველადი რეგისტრაცია 

ქუთაისი 1251 

სამტრედია 1062 

ზესტაფონი 1184 

ხონი 870 

წყალტუბო 60 

ტყიბული 17 

საჩხერე 63 

სულ 4507 

სამეგრელოს -სერვის ცენტრები პირველადი რეგისტრაცია 

1251

1062
1184

870

60 17 63

მაძიებელთა განაწილება პირველადი რეგისტრაციის მიხედვით 

ქუთაისი

სამტრედია

ზესტაფონი

ხონი

წყალტუბო

ტყიბული

საჩხერე
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3. კახეთის რეგიონის 

 
 

 

4 სერვის ცენტრი. 

კახეთის რეგიონის სევის ცენტრებს მიმართა  2769   მაძიებელმა. პირველადი 

რეგისტრაციისა და პროფილის შექმნის მსურველთა რაოდენობამ შეადგინა  2384-

სამუშაოს მაძიებელი.  

ინფორმაციისთვის: ახმეტის სერვის ცენტრი ახალი სერვის მოდელით ხელმძღვანელობს 

2019 წლის დეკემბრის თვიდან. 

სტატისტიკური ინფორმაცია სერვის ცენტრების მიხედვით. 

 

 

 

 

 

 

ზუგდიდი 4694 

სენაკი 62 

ფოთი 170 

მარტვილი 18 

სულ 4944 

კახეთი- სერვის ცენტრები პირველადი რეგისტრაცია 

თელავი 1164 

საგარეჯო 997 

სიღნაღი 169 

ახმეტა 54 

სულ 2384 

4694

62
170 18

მაძიებელთა განაწილება პირველადი რეგისტრაციის მიხედვით 

ზუგდიდი

სენაკი

ფოთი

მარტვილი
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5. გურიის რეგიონის 1 სერვის ცენტრი. 

გურიის რეგიონის სრევის ცენტრს მიმართა  100   მაძიებელმა. 

ოზურგეთის სერვის ცენტრში პირველადი რეგისტრაციისა და პროფილის შექმნის 

მსურველთა რაოდენობამ შეადგინა  78-სამუშაოს მაძიებელი.  

ინფორმაციისთვის: ოზურგეთის სერვის ცენტრი ახალი სერვის მოდელით 

ხელმძღვანელობს 2019 წლის დეკემბრის თვიდან. 

 

II მომხმარებლის ინდივიდუალური კონსულტირების პროცესი. 

ა. სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება და სეგმენტაცია ჯგუფების 

მიხედვით  

სააგენტოს 21 სერვის ცენტრი. (თბილისის 5 და რეგიონებში 16 სერვის ცენტრის მონაცემები) 

1164

997

169 54

მაძიებელთა განაწილება პირველადი რეგისტრაციის მიხედვით 

თელავი

საგარეჯო

სიღნაღი

ახმეტა
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დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება არ ხორციელდება I ჯგუფის სამუშაოს მაძიებლებთან. 

 

 

 

 

 

 

 სეგმენტაცია ჯგუფების მიხედვით 
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გურია იმერეთი 2438 სამერელო ზემოსვანეთი კახეთი 2442

დასაქმების შესაძელბლობა შეუფასდა 12 518 სამუშოს 
მაძიებელს  
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საერთო სურათი 21 სერვის ცენტრში სეგმენტაცია ჯგუფების მიხედვით  

 

 

 

 

ქ.თბილისი გურია იმერეთი 
სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი
კახეთი

1 ჯგუფი 161 1 415 246 216

2 ჯგუფი 2279 5 236 151 967

3 ჯგუფი 491 3 1819 4270 1445

4 ჯგუფი 25 8 383 406 30
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1 ჯგუფი

2 ჯგუფი

3 ჯგუფი

4 ჯგუფი

1 ჯგუფი 2 ჯგუფი 3 ჯგუფი 4 ჯგუფი

სულ 1039 3638 8028 852
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გ. სეგმენტაციის შემდეგ მე-3 ჯგუფის სამუშოს მაძიებლებთან (გარდა იმ მაძიებლებისა 

ვინც განაცხადა უარი) შეივსო ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა. 

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავების დროს სამუშაოს მაძიებელთან 

მიმდინარეობს სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებული მიზნების იდენტიფიცირება, 

აქტივობების განსაზღვრა და დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების შეთავაზება.  

 

 

III. საშუამავლო მომსახურება 

აღნიშნული სერვისი მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგულირდება სააგენტოს 

დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 2015 წლიდან.  

2019 წელს ახალი სერვის მოდელის ფარგლებში ქ. თბილისისა და საქართველოს 4 

რეგიონში საშუამავლო მომსახურება გაეწია 5499 სამუშაოს მაძიებელს. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ქ.თბილისი 

გურია

იმერეთი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

კახეთი

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
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გაწეული საშუამავლო მომსახურება სერვის ცენტების მიხედვით  
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ქ.თბილისის 5 სერვის ცენტრში 3014

იმერეთის 7 სერვის ცენტრში 1243

სამეგრელო ზემო სვანეთის 4 სერვის 
ცენტრში 341

კახეთის 4 სერვის ცენტრში 681

გურიის 1 სერვის ცენტრში 220
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ახალი სერვის მოდელის ფარგლებში დამსაქმებლებთან ურთიერთობა და ვაკანსიებზე 

მუშაობა; 

 

I სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მოქმედ დამსაქმებლებს. 
 

Worknet სისტემაში დამსაქმებლისა და ვაკანსიების რეგისტრაცია. 

 

დამსაქმებლების ძიების, დამსაქმებელთან ტელეფონით ან ელ.ფოსტით 

დაკავშირება/კონტაქტის, ვიზიტისა და  

დამსაქმებლისთვის საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდების შედეგად 

თბილისსა და 4 რეგიონში, საანგარიშო პერიოდში დასაქმების პროგრამების 

დეპრტამენტს მიმართა 731 დამსაქმებელმა.  

შედეგად დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 9321 ვაკანსია57. 

რეგიონალურ და ადგილობრივ ცენტრებში, ვაკანსიები ასე გადანაწილდა; 

 

                                                           
57 ვაკანსიის ოდენობა მოიცავს 2019 წელს ქ.თბილისსა და საქართველოს 4 რეგიონში რეგისტრირებულ 
ვაკანსიების რიცხვს. 
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საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 464 სამუშაოს მაძიებელი
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II დამსაქმებლებთან  საინფორმაციო სესიებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება; 

დასაქმების ფორუმების მოწყობა;        

2019 წლის 1-3 მარტს და 13-14 სექტემბერს რეგიონული და ცენტრალური მედიისა და 

დაინტერესებული მხარეების ადგილობრივი არასამთავრობო/საერთაშორისო 

ორგანიზაციების, სოციალური პარტნიორების და დამსაქმებლების 

წარმომადგენელთათვის, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა ჩაატარა 

ტრენინგ/სემინარები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 48 წარმომადგენელმა. 

ასევე 2019 წელს აღნიშნულ რეგიონებში ჩატარდა დასაქმების ფორუმები. 

391
61 86 166 27

7,136

479

814 720
172

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

თბილისი გურია იმერეთი კახეთი სამეგრელო ზემო 
სვანეთი

დამსაქმებელი ვაკანსია



177 
 

 

 

III დამსაქმებელთან მჭიდრო ურთიერთობა, უკუკავშირის მიღება. 

 

ახალი სერვის მოდელის ფარგლებში გაწეული მომსახურების შედეგად დასაქმდა 1127 

სამუშაოს მაძიებელი. 

 ქ.თბილისში დასაქმებულთა რაოდენობამ შეადგინა 698-ი, რაც საერთო დაქმებულთა 

62%-ია. 

სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობამ შეადგინა 69  

ერთეული, რაც საერთო დაქმებულთა 6.1%-ია. 

 

იმერეთის რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობამ შეადგინა 203-ი, რაც საერთო 

დაქმებულთა 18%-ია. 

 

კახეთის რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობამ შეადგინა 127 ერთეული, რაც საერთო 

დაქმებულთა 11,2 %-ია. 
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ფორუმებზე წარმოდგენილი ვაკანსიების 
რაოდენობა

4000 2600 0 500 400 500

ფორუმებზე მონაწილე დამსაქმებლების 
რაოდენობა

80 130 0 29 27 24

ორგანიზებული ფორუმები 7 4 0 1 1 1

დასაქმების ფორუმი
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გურიის რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობამ შეადგინა 30 ერთეული, რაც საერთო 

დაქმებულთა 2.6%-ია. 
 

 

 

სამუშაოს მაძიებელი ძირითადად დასაქმდა შემდეგ პოზიციებზე: 

 ელექტრიკოსი, ქსოვილის-თექის სპეციალისტი, ქოლ-ცენტრის ოპერატორი, 

ადმინისტრატორი, კონსულტანტი, გაყიდვების აგენტი, მიმტანი, მზარეულის დამხმარე, 

სამკერვალო საწარმოს მკერავი, ინდივიდუალური მკერავი, ხორცისა და თევზის 

დამუშავების სპეციალისტი, კონდიტერი, მცხობელი, მტვირთავი, დასუფთავების 

თანამშრომელი, დაცვის თანამშრომელი. 
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მხარდაჭერითი 
დასაქმება შშმპ-

საშუამავლო- მომზადება 
გადამზადება

ფორუმი სტაჟირება სუბსიდირბა

მხარდაჭერითი 
დასაქმება 

შშმპ-

საშუამავლო-
მომზადება 

გადამზადება
ფორუმი სტაჟირება სუბსიდირბა

გურია 3 20 4 1 2

კახეთი 61 55 4 7

სამეგრელო ზემო სვანეთი 58 11

იმერეთი 1 80 109 10 3

თბილისი 16 303 323 45 10 1
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ფულადი საარსებო შემწეობა 

 

საჭიროებს თქვენი ოჯახი სოციალურ დახმარებას? 

მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს, საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით, შეავსეთ დადგენილი ფორმის განაცხადი და დარეგისტრირდით სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის ყველა წევრს შეზღუდული აქვს გადაადგილების შესაძლებლობა, 

განაცხადის შევსება შესაძლებელია ოჯახის საცხოვრებელ ადგილზე (სააგენტოს უფლებამოსილი პირის 

ვიზიტის დროს). 

განაცხადის შესავსებად დაგჭირდებათ: 

 ოჯახის სრულწლოვანი წევრ(ებ)ის პირადობის/ბინადრობის დამადასტურებელი მოწმობა, ხოლო 

არასრულწლოვანი წევრ(ებ)ის შემთხვევაში, დაბადების მოწმობა სადაც მითითებულია პირადი ნომერი; 

 მეურვეობის ან მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან ნოტარიულად დამოწმებული 

რწმუნებულება, თუ განცხადება შეაქვს პირს, რომელიც ოჯახის წევრი არ არის. 

განაცხადის ფორმის შევსების შემდეგ ოჯახში სააგენტოს უფლებამოსილი პირის (სოციალური აგენტი) 

ვიზიტის დროს, ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე, შეივსება „ოჯახის დეკლარაცია", ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. 

დეკლარირებული ინფორმაცია დასტურდება ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. 

დეკლარაციაში ასახული ინფორმაციის მონაცემთა ერთიან ბაზაში განთავსებისა და დადგენილი 

მეთოდოლოგიით დამუშავების შემდეგ ოჯახს მიენიჭება სარეიტინგო ქულა, რომლის ოდენობაც 

განსაზღვრავს ოჯახის უფლებას რაიმე სახის ბენეფიტზე (ფულადი სოციალური დახმარება და სხვა). 

რა შემთხვევაში ინიშნება ფულადი სოციალური დახმარება? 

მოქმედი მეთოდოლოგიით შეფასებულ (შესწავლილ) ოჯახებზე გათვალისწინებულია საარსებო 

შემწეობის შემდეგი ოდენობები: 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 30 001-ზე ნაკლებია - საარსებო შემწეობა განისაზღვრება 60 ლარით 

ოჯახის ყველა წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 30 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 57 001 ქულაზე - საარსებო 

შემწეობა განისაზღვრება 50 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 57 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 60 001 ქულაზე - საარსებო 

შემწეობა განისაზღვრება 40 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 60 001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 65 001 ქულაზე - საარსებო 

შემწეობა განისაზღვრება 30 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 100 001-ზე ნაკლებია: 

100 001-ზე ნაკლები ქულის მქონე ოჯახი, ყოველ 16 წლამდე ასაკის წევრზე მიიღებს 50 ლარის ოდენობის 

შემწეობას. 
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რიგ მუნიციპალიტეტებში (ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე),  ზემოაღნიშნული 50 ლარის ოდენობის 

საარსებო შემწეობა გაიცემა ფულის სახით, ანუ თანხა ჩაირიცხება ოჯახის საბანკო ბარათზე და 

შესაძლებელი იქნება სრულად განაღდება. 

მუნიციპალიტეტების ნაწილში კი (ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე), 16 წლამდე ასაკის წევრისთვის 

განკუთვნილი 50-ლარიანი შემწეობიდან, 20 ლარი ჩაირიცხება ოჯახის საბანკო ბარათზე (თანხის 

განაღდების უფლებით), ხოლო დარჩენილი 30 ლარი „ბავშვის კვების ბარათზე" (ბარათიდან თანხის 

განაღდების უფლების გარეშე). 

„ბავშვის კვების ბარათით" შესაძლებელია მხოლოდ სურსათის შეძენა და დაუშვებელია ალკოჰოლური 

სასმელისა და თამბაქოს ყიდვა. „ბავშვის კვების ბარათს" (ისევე როგორც ოჯახის საბანკო ბარათს) გასცემს 

სს - „ლიბერთი ბანკი" ოჯახის იმ სრულწლოვან პირზე, რომელიც განსაზღვრულია საარსებო შემწეობის 

თანხის მიმღებად.                                                                                               

 „ბავშვის კვების ბარათით" სარგებლობა შესაძლებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოში 

რეგისტრირებულ სავაჭრო ობიექტებში. 

საქართველოს მასშტაბით სააგენტოში რეგისტრირებული სავაჭრო ობიექტების სია, სადაც შესაძლებელია 

„ბავშვის კვების ბარათის" გამოყენება.  

ფულად დახმარებას ოჯახი მიიღებს, საარსებო შემწეობის დანიშვნის პროცედურის განხორციელების 

შემდგომ, მინიჭებული სარეიტინგო ქულის ძალაში შესვლიდან მეორე თვეს. 

ოჯახის შემადგენლობაში არ გაითვალისწინება: 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებული, რომელსაც სასამართლოს კანონიერ 

ძალაში შესული განაჩენით შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა; 

 იძულებით სამკურნალოდ გაგზავნილი პირი; 

 ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი პირი (გარდა იმ პირისა, რომელიც სამხედრო სამსახურის 

შესრულებისას სამ დღეში ერთხელ მაინც ბრუნდება ოჯახში); 

 ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ზედიზედ სამ თვეზე მეტი ვადით წასული პირი; 

 სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი; 

 სპეციალიზებულ დაწესებულებაში სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე მყოფი პირი. 

 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებული 

 სად უნდა მივიღოთ კუთვნილი ფულადი სოციალური დახმარება? 

თანხის მისაღებად, მიმართეთ სს "ლიბერთი ბანკს", სადაც ანგარიშის გახსნისა და პლასტიკური ბარათის 

დამზადების შემდეგ, ყოველთვიურად ჩაგერიცხებათ კუთვნილი ფულადი დახმარება. 

ფულადი დახმარების მისაღებად სს "ლიბერთი ბანკში" ანგარიშის გახსნა უფასოა. 

ოჯახს არ აქვს უფლება, საარსებო შემწეობასთან ერთად, მიიღოს დევნილის ყოველთვიური შემწეობა. 

რა შეიძლება გახდეს ფულადი სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზი? 

 ფულადი სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზები შეიძლება იყოს: 

 ოჯახის განცხადება; 

 ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის გაუქმება; 

 თუ, ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა აღემატება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ 

„საარსებო შემწეობის ზღვრულ ქულას; 

http://ssa.gov.ge/files/2019/File/07.03.2019.pdf
http://ssa.gov.ge/files/2019/File/07.03.2019-1.pdf
http://ssa.gov.ge/files/2020/savachro%20obieqtebi/27.04.2020.pdf
http://ssa.gov.ge/files/2020/savachro%20obieqtebi/27.04.2020.pdf
http://ssa.gov.ge/files/2019/File/14.02.2020.pdf
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 ოჯახის წევრის 16 წლის ასაკის შესრულება ისეთ ოჯახში, რომლის სარეიტინგო ქულა მეტია 65 001 და 

ნაკლებია 100 001. 

რა შემთხვევაში შეიძლება ოჯახს შეუწყდეს მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაცია? 

მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შეწყვეტა და/ან განმეორებითი რეგისტრაციის მოთხოვნის აკრძალვა 

გამოიყენება სააგენტოსათვის ყალბი ან არასწორი მონაცემების მიწოდების ან/და ოჯახის მიერ ნაკისრი 

ვალდებულებ(ებ)ის (მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის, დემოგრაფიული ან/და სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლის თაობაზე, სააგენტოსათვის ინფორმაციის მიწოდება და სხვა) 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში. 

ფულადი საარსებო შემწეობის მიღების მსურველი ოჯახის უფლება-მოვალეობანი: 

 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით დღე - ღამის განსაზღვრულ პერიოდში (დილის 8:00 საათიდან 

საღამოს 10:00 საათამდე) დაუბრკოლებლად შეუშვას სააგენტოს უფლებამოსილი პირი თავის 

საცხოვრებელ ბინაში, მისცეს მას საშუალება სრულად დაათვალიეროს ოჯახის მიერ დაკავებული 

საცხოვრებელი ფართობი თუ საერთო სარგებლობის სათავსები, შეამოწმოს ყოფითი პირობები; 

 ობიექტური პასუხები გასცეს უფლებამოსილი პირის შეკითხვებს და არ დაამახინჯოს ფაქტები, 

მოთხოვნისამებრ წარადგინოს საჭირო დოკუმენტები, ხელი მოაწეროს გამოკითხვის შედეგად შევსებულ 

დოკუმენტს, განსხვავებული აზრის არსებობისას დააფიქსიროს საკუთარი შენიშვნები; 

 სააგენტოს უფლება აქვს ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება 

ოჯახის ან მისი ცალკეული წევრ(ებ)ის იდენტიფიკაციას, ფინანსურ და ქონებრივ მდგომარეობას, 

პერსონალურ და სხვა მონაცემებს, რაც უკავშირდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციას; 

 ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის, დემოგრაფიული (ოჯახის წევრთა რაოდენობის გაზრდა ან 

შემცირება) ან სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლის შესახებ აცნობოს სააგენტოს ამ 

ცვლილებიდან ერთი თვის ვადაში; 

 მიეცეთ მოპოვებული ინფორმაცია სხვა სოციალური დახმარების დამნიშვნელ დაწესებულებებსა და 

ორგანიზაციებს, რაც მიმართული იქნება მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისაკენ; 

 სოციალური დახმარების დანიშვნის ან სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სხვა შეღავათებით სარგებლობის 

უფლების მოპოვების შემთხვევაში, ოჯახის მიერ სოციალური დახმარების (შეღავათის ან სხვა სახის 

სარგებლის) მიღების თაობაზე ინფორმაცია გახდეს საჯარო; 

 ამ წესის მიზნებისთვის განსაზღვრული, ოჯახის არამომუშავე შრომისუნარიანი წევრი ამ წესით 

გათვალისწინებული პირობებით დარეგისტრირდეს „სამუშაოს მაძიებლად" შრომის ბაზრის მართვის 

საინფორმაციო პორტალზე - www.worknet.gov.ge; 

 ოჯახს უფლება აქვს გაეცნოს მონაცემთა ბაზაში მის შესახებ არსებულ ინფორმაციას, მოითხოვოს მის 

შესახებ არსებულ მონაცემებში ცვლილებების (შესწორებების) შეტანა, მოითხოვოს ამონაწერი მონაცემთა 

ბაზიდან, ასევე, ისარგებლოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://worknet.gov.ge/
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                         სოციალური პაკეტი შეზღუდული      

შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის 

თარიღი: 2020-01-03 

 

რა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს 

 ენიშნება სოციალური პაკეტი და რა  ოდენობით?  

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 3 შვილი - 564 ლარის ოდენობით; 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 2 შვილი - 464 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილი მეომრის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მარტოხელა 

მშობელს - 364 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 

293 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილთა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი 

თანმიმდევრობით: უფროსი ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 264 ლარის 

ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 264 ლარის ოდენობით; 

 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

საბრძოლო მოქმედების ან/და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებს - 242 ლარის ოდენობით; 

 მეორე მსოფლიო ომის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ 

პერიოდში გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი 

ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 242 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხოლო პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის 

გარდაცვალების შემთხვევაში - მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი 

თანმიმდევრობით, უფროსი ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 227 ლარის 

ოდენობით; 

 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს - 220 ლარის ოდენობით. 
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სოციალური პაკეტი ენიშნებათ მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 3 შვილი - 484 ლარის ოდენობით; 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 2 შვილი - 384 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილი მეომრის მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე, მარტოხელა მშობელს - 284 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებს - 243 ლარის ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 198 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილთა მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის 

შვილს - 184 ლარის ოდენობით; 

 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

საბრძოლო მოქმედების ან/და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებს - 162 ლარის ოდენობით; 

 მეორე მსოფლიო ომის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ 

პერიოდში გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის 

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი 

ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 162 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხოლო პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის 

გარდაცვალების შემთხვევაში - მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 147 ლარის ოდენობით; 

 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს - 140 ლარის 

ოდენობით. 

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 

144 ლარის ოდენობით; 

 სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს - 134 ლარის ოდენობით; 

 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებსაც 18 წლის ასაკის შემდეგ 

დადგენილი აქვთ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი - 100 ლარი. 

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს: 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილთა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს - 264 ლარის ოდენობით; 
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 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ პერიოდში 

გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს - 242 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, 

გარდაცვლილი პირის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს - 227 ლარის ოდენობით; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს - 220 ლარის ოდენობით. 

ვის უნდა მიმართოთ სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად განცხადება უნდა წარადგინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში, მიუხედავად თქვენი რეგისტრაციის ადგილისა. 

რა საბუთებია საჭირო სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად  განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 ყველა კატეგორიის სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის - მაძიებლის პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი (მათ შორის, ბავშვის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობა), ხოლო კანონიერი წარმომადგენლის 

მიმართვის შემთხვევაში - კანონიერი წარმომადგენლის პირადობისა და წარმომადგენლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (კანონიერი წარმომადგენლის მიმართვის შემთხვევაში, მაძიებლის 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ წარმომადგენლობის 

დოკუმენტში მოცემულია მაძიებლის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მონაცემები); 

 შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის 

შემოწმების აქტის ამონაწერი; 

 ომის ინვალიდისა და ომის მონაწილის შემთხვევაში, დამატებით წარმოსადგენია - ვეტერანების საქმეთა 

სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 ომში ან ომის შემდგომ პერიოდში ომის მონაწილის გარდაცვალების გამო, მისი მშობლისათვის, 

მეუღლისათვის, შვილისათვის, დამატებით წარმოსადგენია - გარდაცვალების მოწმობა, ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 

გარდაცვლილი პირის დაბადების მოწმობა (მშობლის შემთხვევაში), ქორწინების მოწმობა (მეუღლის 

შემთხვევაში), დაბადების მოწმობა (შვილის შემთხვევაში); 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების გამო, დამატებით წარმოსადგენია - სასამართლოს 

გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების გამო მისი მშობლისათვის, 

მეუღლისათვის, შვილისათვის, დამატებით წარმოსადგენია - გარდაცვალების მოწმობა, სასამართლოს 

გადაწყვეტილება გარდაცვლილი პირის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ, 

გარდაცვლილი პირის დაბადების მოწმობა (მშობლის შემთხვევაში), ქორწინების მოწმობა (მეუღლის 

შემთხვევაში), დაბადების მოწმობა ან სასამართლო გადაწყვეტილება (შვილის შემთხვევაში). 

როდის ინიშნება  სოციალური პაკეტი? 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადებას სააგენტო იხილავს და გადაწყვეტილებას 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის/არდანიშვნის თაობაზე იღებს განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 

10 კალენდარული დღის ვადაში. 

სოციალური პაკეტი ინიშნება: 

 განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ 

განცხადება წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობის თვეს ან ამ საფუძვლის 

წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს; 

 სოციალური პაკეტის უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება 

ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობამდე არა 

უმეტეს 10 კალენდარული დღით ადრე. 
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როგორ ხდება სოციალური პაკეტის გაცემა? 

სოციალური პაკეტი გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. 

სოციალური პაკეტის მიტანა ბინაზე ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასაცემლის გამცემ 

საბანკო დაწესებულებაში ბენეფიციარის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეჩერება და განახლება: 

 ბენეფიციარის მიერ სოციალური პაკეტის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც არ 

ხდება მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში; 

 როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 

წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება; 

 როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად არ 

მიუმართავს პენსიის გამცემი საბანკო დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით, აღნიშნულ 

შემთხვევებში სოციალური პაკეტი განახლდება განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო 

თვის პირველი რიცხვიდან; 

აღნიშნული საფუძვლით შეჩერებული სოციალური პაკეტი განახლდება მომდევნო თვის პირველი 

რიცხვიდან და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, ერთი 

წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან: 

 პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა, ამ შემთხვევაში სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის 

მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას, სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე 

განცხადების წარდგენის შემდეგ; 

აღნიშნული საფუძვლით შეჩერებული სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის მიერ განახლების 

თაობაზე განცხადების წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. მიუღებელი თანხა წარსული 

დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან,  ანაზღაურდება 

მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული 

დოკუმენტის (დოკუმენტების) წარდგენის შემდეგ; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლისას; 

აღნიშნული საფუძვლით შეჩერებული სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის მიერ 

სააგენტოსათვის გასაცემლის განახლების თაობაზე განცხადებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა 

წარსული დროისათვის,  მაგრამ არა უმეტეს, ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან: 

- თუ სტატუსი მინიჭებულია წინა სტატუსის მოქმედების ფარგლებში; 

- თუ სტატუსი მინიჭებულია წინა სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, არა უმეტეს, 3 თვის 

ვადაში და არსებობს წინა სტატუსის მოქმედების ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობის საპატიო 

მიზეზი (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის 

გამო). სხვა საპატიო მიზეზებად ჩაითვლება: შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მუშაობის გრაფიკის 

დარღვევა ან ფორსმაჟორული მდგომარეობა (სტიქიური უბედურება, დაუძლეველი ძალა, საგანგებო ან 

საომარი მდგომარეობა). ამასთან, თუ სოციალური პაკეტის განახლებისას წარმოდგენილია  დოკუმენტი,  

რომლის მიხედვითაც დგინდება, რომ ბენეფიციარს ზემოაღნიშნულ ვადაში მინიჭებული აქვს 

შეზღუდული შესაძლებლობის  სხვა სტატუსი, სოციალური პაკეტი განახლდება  და მიუღებელი თანხა 

წარსული დროისათვის ანაზღაურდება:  შეზღუდული შესაძლებლობის ახალი სტატუსის მინიჭებამდე 

არსებული სტატუსის მოქმედების ვადაში - სტატუსის შესაბამისი კატეგორიისათვის განსაზღვრული 



187 
 

თანხის ოდენობით, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის ახალი სტატუსის მინიჭების მომდევნო თვიდან 

- შესაბამისი კატეგორიისათვის განსაზღვრული თანხის ოდენობით. 

 სხვა საფუძვლით, სოციალური პაკეტის შეჩერების შემთხვევაში - სოციალური პაკეტი განახლდება 

შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის შემდეგ. 

 რა არის სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეწყვეტა ხდება: 

 პირადი განცხადებით; 

 საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში (გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა); 

 სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

საქართველოდან გაძევებისას; 

 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 სოციალური პაკეტის შეჩერებიდან 3 წლის გასვლის შემდგომ; 

 მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას; 

 სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობის შესაბამისი სტატუსის 

დაკარგვისას; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობისას, თუ არ არსებობს ამ წესით 

გათვალისწინებული საპატიო მიზეზი; 

 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მინიჭებული ვეტერანის სტატუსის დაკარგვისას; 

 სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისას; 

 სხვა საფუძვლით, თუ ის გამომდინარეობს ამ წესიდან. 

რა სახის შეზღუდვები არსებობს სოციალური პაკეტის მიღებაზე? 

დაუშვებელია: 

 ორი ან მეტი სოციალური პაკეტის ერთდროულად მიღება; 

 სოციალურ პაკეტთან ერთად სახელმწიფო პენსიის (საპენსიო პაკეტი) ან სახელმწიფო კომპენსაციის 

(გარდა სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთათვის გათვალისწინებული სოციალური პაკეტისა) მიღება; 

 სოციალური პაკეტის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება წყდება პირის მიერ 

საჯარო საქმიანობის* განხორციელების პერიოდში, გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა; 

 როდესაც პირს წარმოეშობა უფლება, მიიღოს რამდენიმე სარგებელი, მას აქვს მხოლოდ ერთ-ერთი 

სარგებლის მოთხოვნის უფლება სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად; 

 პირის გარდაცვალების შემთხვევაში სოციალური პაკეტის დანიშვნა ხორციელდება მხოლოდ ერთ 

ბენეფიციარზე სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად, გარდა მარჩენალდაკარგულისა. 

 საჯარო საქმიანობა წარმოადგენს - სახელმწიფო სამსახურსა და საჯარო სამსახურში , მათ შორის, საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიისა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, 

ბიბლიოთეკებისა, სკოლა- პანსიონებისა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, 

სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებებისა) 

განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა . საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო 
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საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო 

კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 

საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა აგრეთვე სამხედრო სარეზერვო სამსახურში განხორციელებული 

საქმიანობა. ისეთი შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც საჯარო 

საქმიანობას მიეკუთვნება, ადმინისტრირების ორგანოს შეთანხმებული ფორმატით აწვდის საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო 

სოციალური პაკეტი 

 

ვინ ითვლება სოციალური პაკეტის მიღებაზე უფლების მქონე მარჩენალდაკარგულ 

პირად? 

მარჩენალდაკარგული პირი არის ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილი (შვილები) 18 

წლის ასაკის მიღწევამდე, რომელსაც ენიშნება სოციალური პაკეტი მარჩენალის გარდაცვალების გამო. 

ვის ენიშნება სოციალური პაკეტი მარჩენალის დაკარგვის გამო და რა  ოდენობით? 

 გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, თითოეულს -100 

ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში 

გარდაცვლილი პირის შვილს 18 წლის ასაკამდე - 107 ლარის ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ პერიოდში 

გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის შვილს 18 

წლის ასაკამდე - 122 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილის შვილს 18 წლის ასაკამდე - 144 ლარის ოდენობით. 

ვის უნდა მიმართოთ სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად განცხადება უნდა წარადგინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში, მიუხედავად თქვენი რეგისტრაციის ადგილისა. 

რა საბუთებია საჭირო სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად  განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 მაძიებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მათ შორის, ბავშვის შემთხვევაში - დაბადების 

მოწმობა, ხოლო კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში - აგრეთვე მისი პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი); 

 მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა; 

 ომში ან ომის შემდგომ პერიოდში ომის მონაწილის გარდაცვალების გამო, დამატებით წარმოსადგენია - 

ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 
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 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების გამო, დამატებით 

წარმოსადგენია - სასამართლოს გადაწყვეტილება გარდაცვლილი პირის პოლიტიკური რეპრესიების 

მსხვერპლად აღიარების შესახებ. 

როდის ინიშნება  სოციალური პაკეტი? 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადებას სააგენტო იხილავს და გადაწყვეტილებას 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის/არდანიშვნის თაობაზე იღებს განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 

10 კალენდარული დღის ვადაში. 

სოციალური პაკეტი ინიშნება: 

 განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ 

განცხადება წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობის თვეს ან ამ საფუძვლის 

წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს; 

 სოციალური პაკეტის უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება 

ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობამდე 

არაუმეტეს 10 კალენდარული დღით ადრე. 

როგორ ხდება სოციალური პაკეტის გაცემა? 

სოციალური პაკეტი გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. 

სოციალური პაკეტის მიტანა ბინაზე ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასაცემლის გამცემ 

საბანკო დაწესებულებაში ბენეფიციარის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეჩერების საფუძველია: 

 ბენეფიციარის მიერ სოციალური პაკეტის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც არ 

ხდება მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში; 

 როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 

წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება; 

 როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად, არ 

მიუმართავს პენსიის გამცემი საბანკო დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით, აღნიშნულ 

შემთხვევებში სოციალური პაკეტი განახლდება განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო 

თვის პირველი რიცხვიდან; 

 პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა, ამ შემთხვევაში სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის 

მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას, სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე 

განცხადების წარდგენის შემდეგ; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში,სანატორიუმში ან სხვა 

სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობა. ამ შემთხვევაში 

სოციალური პაკეტი განახლდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განმეორებითი დადგენისას 

სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე განცხადების წარდგენის შემდეგ. 

 სოციალური პაკეტის განახლება ხდება, განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, 

ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეწყვეტა ხდება: 

 პირადი განცხადებით; 
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 საჯარო საქმიანობის განხორციელებისას (გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისა); 

 სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

საქართველოდან გაძევებისას; 

 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 სოციალური პაკეტის შეჩერებიდან 3 წლის გასვლის შემდგომ; 

 მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას; 

 სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობის შესაბამისი სტატუსის 

დაკარგვისას; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობისას, თუ არ არსებობს ამ წესით 

გათვალისწინებული საპატიო მიზეზი; 

 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მინიჭებული ვეტერანის სტატუსის დაკარგვისას; 

 სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისას; 

 სხვა საფუძვლით, თუ ის გამომდინარეობს ამ წესიდან. 

რა სახის შეზღუდვები არსებობს სოციალური პაკეტის მიღებაზე? 

დაუშვებელია: 

 ორი ან მეტი სოციალური პაკეტის ერთდროულად მიღება; 

 სოციალურ პაკეტთან ერთად სახელმწიფო პენსიის (საპენსიო პაკეტი) ან სახელმწიფო კომპენსაციის 

(გარდა სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთათვის გათვალისწინებული სოციალური პაკეტისა) მიღება; 

 სოციალური პაკეტის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება წყდება პირის მიერ 

საჯარო საქმიანობის* განხორციელების პერიოდში, გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა; 

 როდესაც პირს წარმოეშობა უფლება, მიიღოს რამდენიმე სარგებელი, მას აქვს მხოლოდ ერთ-ერთი 

სარგებელის მოთხოვნის უფლება სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად; 

 პირის გარდაცვალების შემთხვევაში სოციალური პაკეტის დანიშვნა ხორციელდება მხოლოდ ერთ 

ბენეფიციარზე სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად, გარდა მარჩენალდაკარგულებისა. 

* საჯარო საქმიანობა წარმოადგენს სახელმწიფო სამსახურსა და საჯარო სამსახურში, მათ შორის, საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიისა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, 

ბიბლიოთეკებისა, სკოლა-პანსიონებისა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, 

სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებებისა), 

განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებად საქმიანობას. საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო 

საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო 

კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 
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რა ოდენობისაა სოციალური პაკეტი პოლიტიკური რეპრესიების 

მსხვერპლად აღიარებული პირებისათვის? 

სოციალური პაკეტი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირებისათვის 

შეადგენს 107 ლარს. 

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებს, რომლებიც ამავდროულად არიან სხვა 

სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ან საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეები 

- 122 ლარის ოდენობით. 

ვის უნდა მიმართოთ სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად განცხადება უნდა წარადგინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში, მიუხედავად თქვენი რეგისტრაციის ადგილისა. 

რა საბუთებია საჭირო სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად  განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 მაძიებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მათ შორის, ბავშვის შემთხვევაში - დაბადების 

მოწმობა, ხოლო კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში - აგრეთვე მისი პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი); 

 სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ; 

 ომის მონაწილის შემთხვევაში, დამატებით წარმოსადგენია - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

როდის ინიშნება  სოციალური პაკეტი? 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადებას სააგენტო იხილავს და გადაწყვეტილებას 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის/არდანიშვნის თაობაზე იღებს განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 

10 კალენდარული დღის ვადაში. 

სოციალური პაკეტი ინიშნება: 

 განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ 

განცხადება წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობის თვეს ან ამ საფუძვლის 

წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს; 

 სოციალური პაკეტის უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება 

ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობამდე არა 

უმეტეს 10 კალენდარული დღით ადრე. 

როგორ ხდება სოციალური პაკეტის გაცემა? 

სოციალური პაკეტი გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. 

სოციალური პაკეტის მიტანა ბინაზე ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასაცემლის გამცემ 

საბანკო დაწესებულებაში ბენეფიციარის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეჩერების საფუძველია: 
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 ბენეფიციარის მიერ სოციალური პაკეტის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც არ 

ხდება მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში; 

 როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 

წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება; 

 როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად, არ 

მიუმართავს პენსიის გამცემი საბანკო დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით, აღნიშნულ 

შემთხვევებში სოციალური პაკეტი განახლდება განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო 

თვის პირველი რიცხვიდან; 

 პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა, ამ შემთხვევაში სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის 

მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას, სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე 

განცხადების წარდგენის შემდეგ; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში,სანატორიუმში ან სხვა 

სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობა. ამ შემთხვევაში 

სოციალური პაკეტი განახლდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განმეორებითი დადგენისას 

სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე განცხადების წარდგენის შემდეგ. 

 სოციალური პაკეტის განახლება ხდება, განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, 

ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეწყვეტა ხდება: 

 პირადი განცხადებით; 

 საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში (გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა); 

 სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

საქართველოდან გაძევებისას; 

 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 სოციალური პაკეტის შეჩერებიდან 3 წლის გასვლის შემდგომ; 

 მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას; 

 სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობის შესაბამისი სტატუსის 

დაკარგვისას; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობისას, თუ არ არსებობს ამ წესით 

გათვალისწინებული საპატიო მიზეზი; 

 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მინიჭებული ვეტერანის სტატუსის დაკარგვისას; 

 სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისას; 

 სხვა საფუძვლით, თუ ის გამომდინარეობს ამ წესიდან. 

რა სახის შეზღუდვები არსებობს სოციალური პაკეტის მიღებაზე? 

დაუშვებელია: 

 ორი ან მეტი სოციალური პაკეტის ერთდროულად მიღება; 

 სოციალურ პაკეტთან ერთად სახელმწიფო პენსიის (საპენსიო პაკეტი) ან სახელმწიფო კომპენსაციის 

(გარდა სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთათვის გათვალისწინებული სოციალური პაკეტისა) მიღება; 

 სოციალური პაკეტის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება წყდება პირის მიერ 

საჯარო საქმიანობის* განხორციელების პერიოდში, გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 
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შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა. 

 როდესაც პირს წარმოეშობა უფლება, მიიღოს რამდენიმე სარგებელი, მას აქვს მხოლოდ ერთ-ერთი 

სარგებლის მოთხოვნის უფლება სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად. 

 პირის გარდაცვალების შემთხვევაში სოციალური პაკეტის დანიშვნა ხორციელდება მხოლოდ ერთ 

ბენეფიციარზე სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად, გარდა მარჩენალდაკარგულებისა. 

* საჯარო საქმიანობა წარმოადგენს სახელმწიფო სამსახურსა და საჯარო სამსახურში, მათ შორის, საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიისა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, 

ბიბლიოთეკებისა, სკოლა-პანსიონებისა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, 

სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებებისა), 

განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებად საქმიანობას. საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო 

საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო 

კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა.  
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რა კატეგორიის სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებ პირებს ენიშნება სოცია

ლური პაკეტი და რა  ოდენობით? 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა იმ მშობელს, რომელსაც დაეღუპა 3 შვილი - 344 ლარის ოდენობით; 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა იმ მშობელს, რომელსაც დაეღუპა 2 შვილი - 244 ლარის ოდენობით; 

 მარტოხელა, „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად 

გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით 

გათვალისწინებულ შრომისუუნარო მშობელს - 144 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედებისა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად 

მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 

44 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილთა, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი ასაკის შრომისუუნარო მშობელს, შრომისუუნარო 

მეუღლეს, შრომისუუნარო შვილს - 44 ლარის ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებისა და საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებს 

- 22 ლარის ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ პერიოდში 

გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრების, 

შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი ასაკის შრომისუუნარო მშობელს, შრომისუუნარო მეუღლეს, 

შრომისუუნარო შვილს - 22 ლარის ოდენობით; 

 სამხედრო ძალების ვეტერანებს საპენსიო ასაკის მიღწევისას - 22 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებს, ხოლო პოლიტიკური რეპრესიების 

მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში შრომისუუნარო მშობელს, 

შრომისუუნარო მეუღლეს, შრომისუუნარო შვილს - 7 ლარის ოდენობით. 

ვის უნდა მიმართოთ სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად განცხადება უნდა წარადგინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში, მიუხედავად თქვენი რეგისტრაციის ადგილისა. 

რა საბუთებია საჭირო სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად  განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 მაძიებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მათ შორის, ბავშვის შემთხვევაში - დაბადების 

მოწმობა, ხოლო კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში - აგრეთვე მისი პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი); 

 მარტოხელობის შემთხვევაში, დამატებით წარმოსადგენია - დაბადების მოწმობა, ქორწინების მოწმობა 

(ასეთის არსებობისას), შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობები (ასეთის არსებობისას); 

 ომში ან ომის შემდგომ პერიოდში ომის მონაწილის გარდაცვალების გამო, მისი მშობლისათვის, 

მეუღლისათვის, შვილისათვის, დამატებით წარმოსადგენია - მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა, 

ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი 
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დოკუმენტი, გარდაცვლილი პირის დაბადების მოწმობა (მშობლის შემთხვევაში), ქორწინების მოწმობა 

(მეუღლის შემთხვევაში), დაბადების მოწმობა (შვილის შემთხვევაში); 

 ომის მონაწილის შემთხვევაში, დამატებით წარმოსადგენია - ვეტერანების საქმეთა სამსახურის მიერ 

გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 ომის ინვალიდის შემთხვევაში, დამატებით წარმოსადგენია - ვეტერანების საქმეთა სამსახურის მიერ 

გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შესაბამისი სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი, 

რომელშიც მითითებული იქნება შესაძლებლობის შეზღუდვის მიზეზობრივი კავშირი ომთან; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების გამო, დამატებით წარმოსადგენია - სასამართლოს 

გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების გამო მისი მშობლისათვის, 

მეუღლისათვის, შვილისათვის, დამატებით წარმოსადგენია - გარდაცვალების მოწმობა, სასამართლოს 

გადაწყვეტილება გარდაცვლილი პირის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ, 

გარდაცვლილი პირის დაბადების მოწმობა (მშობლის შემთხვევაში), ქორწინების მოწმობა (მეუღლის 

შემთხვევაში), დაბადების მოწმობა ან სასამართლო გადაწყვეტილება (შვილის შემთხვევაში); 

როდის ინიშნება  სოციალური პაკეტი? 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადებას სააგენტო იხილავს და გადაწყვეტილებას 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის/არდანიშვნის თაობაზე იღებს განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 

10 კალენდარული დღის ვადაში. 

სოციალური პაკეტი ინიშნება: 

 განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ 

განცხადება წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობის თვეს ან ამ საფუძვლის 

წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს; 

 სოციალური პაკეტის უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება 

ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობამდე არა 

უმეტეს 10 კალენდარული დღით ადრე. 

როგორ ხდება სოციალური პაკეტის გაცემა? 

სოციალური პაკეტი გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. 

სოციალური პაკეტის მიტანა ბინაზე ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, გასაცემლის გამცემ 

საბანკო დაწესებულებაში ბენეფიციარის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეჩერების საფუძველია: 

 ბენეფიციარის მიერ სოციალური პაკეტის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც არ 

ხდება მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში; 

 როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 

წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება; 

 როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად, არ 

მიუმართავს პენსიის გამცემი საბანკო დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით, აღნიშნულ 

შემთხვევებში სოციალური პაკეტი განახლდება განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო 

თვის პირველი რიცხვიდან; 

 პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა, ამ შემთხვევაში სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის 

მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას, სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე 

განცხადების წარდგენის შემდეგ; 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა 

სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობა. ამ შემთხვევაში 

სოციალური პაკეტი განახლდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განმეორებითი დადგენისას 

სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე განცხადების წარდგენის შემდეგ. 

 სოციალური პაკეტის განახლება ხდება, განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო თვის 

პირველი რიცხვიდან და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, 

ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან. 

რა არის სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეწყვეტა ხდება: 

 პირადი განცხადებით; 

 საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში (გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა); 

 სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

საქართველოდან გაძევებისას; 

 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 სოციალური პაკეტის შეჩერებიდან 3 წლის გასვლის შემდგომ; 

 მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას; 

 სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობის შესაბამისი სტატუსის 

დაკარგვისას; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობისას, თუ არ არსებობს ამ წესით 

გათვალისწინებული საპატიო მიზეზი; 

 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მინიჭებული ვეტერანის სტატუსის დაკარგვისას; 

 სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისას; 

 სხვა საფუძვლით, თუ ის გამომდინარეობს ამ წესიდან. 

რა სახის შეზღუდვები არსებობს სოციალური პაკეტის მიღებაზე? 

დაუშვებელია: 

 ორი ან მეტი სოციალური პაკეტის ერთდროულად მიღება; 

 სოციალურ პაკეტთან ერთად სახელმწიფო პენსიის (საპენსიო პაკეტი) ან სახელმწიფო კომპენსაციის 

(გარდა სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთათვის გათვალისწინებული სოციალური პაკეტისა) მიღება; 

 სოციალური პაკეტის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება წყდება პირის მიერ 

საჯარო საქმიანობის* განხორციელების პერიოდში, გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა. 

 როდესაც პირს წარმოეშობა უფლება, მიიღოს რამდენიმე სარგებელი, მას აქვს მხოლოდ ერთ-ერთი 

სარგებლის მოთხოვნის უფლება სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად. 

 პირის გარდაცვალების შემთხვევაში სოციალური პაკეტის დანიშვნა ხორციელდება მხოლოდ ერთ 

ბენეფიციარზე სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად, გარდა მარჩენალდაკარგულებისა. 

 საჯარო საქმიანობა წარმოადგენს სახელმწიფო სამსახურსა და საჯარო სამსახურში, მათ შორის, საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიისა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, 
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ბიბლიოთეკებისა, სკოლა-პანსიონებისა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, 

სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებებისა), 

განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებად საქმიანობას. საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო 

საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო 

კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 
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რა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქო

ნე პირს 

ენიშნება სოციალური პაკეტი და რა  ოდენობით?  

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 3 შვილი - 564 ლარის ოდენობით; 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 2 შვილი - 464 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილი მეომრის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მარტოხელა 

მშობელს - 364 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 

293 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილთა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი 

თანმიმდევრობით: უფროსი ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 264 ლარის 

ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 264 ლარის ოდენობით; 

 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

საბრძოლო მოქმედების ან/და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებს - 242 ლარის ოდენობით; 

 მეორე მსოფლიო ომის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ 

პერიოდში გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი 

ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 242 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხოლო პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის 

გარდაცვალების შემთხვევაში - მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი 

თანმიმდევრობით, უფროსი ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 227 ლარის 

ოდენობით; 

 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს - 220 ლარის ოდენობით. 

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 
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დაღუპულთა მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 3 შვილი - 484 ლარის ოდენობით; 

 „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

დაღუპულთა მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ მშობელს, რომელსაც 

დაეღუპა 2 შვილი - 384 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილი მეომრის მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე, მარტოხელა მშობელს - 284 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებს - 243 ლარის ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 198 ლარის ოდენობით; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილთა მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის 

შვილს - 184 ლარის ოდენობით; 

 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

საბრძოლო მოქმედების ან/და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებს - 162 ლარის ოდენობით; 

 მეორე მსოფლიო ომის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ 

პერიოდში გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის 

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შემდეგი თანმიმდევრობით, უფროსი 

ასაკის მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 162 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხოლო პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის 

გარდაცვალების შემთხვევაში - მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

მშობელს ან მეუღლეს ან 18 წელს ზემოთ ასაკის შვილს - 147 ლარის ოდენობით; 

 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს - 140 ლარის 

ოდენობით. 

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - 

144 ლარის ოდენობით; 

 სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს - 134 ლარის ოდენობით; 

 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებსაც 18 წლის ასაკის შემდეგ 

დადგენილი აქვთ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი - 100 ლარი. 

სოციალური პაკეტი ენიშნებათ  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს: 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 

გარდაცვლილთა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს - 264 ლარის ოდენობით; 

 სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს ან შემდგომ პერიოდში 

გარდაცვლილი, აგრეთვე ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს - 242 ლარის ოდენობით; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, 

გარდაცვლილი პირის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს - 227 ლარის ოდენობით; 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს - 220 ლარის ოდენობით. 

ვის უნდა მიმართოთ სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად განცხადება უნდა წარადგინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში, მიუხედავად თქვენი რეგისტრაციის ადგილისა. 

რა საბუთებია საჭირო სოციალური პაკეტის დასანიშნად? 

სოციალური პაკეტის დასანიშნად  განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 ყველა კატეგორიის სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის - მაძიებლის პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი (მათ შორის, ბავშვის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობა), ხოლო კანონიერი წარმომადგენლის 

მიმართვის შემთხვევაში - კანონიერი წარმომადგენლის პირადობისა და წარმომადგენლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (კანონიერი წარმომადგენლის მიმართვის შემთხვევაში, მაძიებლის 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ წარმომადგენლობის 

დოკუმენტში მოცემულია მაძიებლის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მონაცემები); 

 შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის 

შემოწმების აქტის ამონაწერი; 

 ომის ინვალიდისა და ომის მონაწილის შემთხვევაში, დამატებით წარმოსადგენია - ვეტერანების საქმეთა 

სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 ომში ან ომის შემდგომ პერიოდში ომის მონაწილის გარდაცვალების გამო, მისი მშობლისათვის, 

მეუღლისათვის, შვილისათვის, დამატებით წარმოსადგენია - გარდაცვალების მოწმობა, ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 

გარდაცვლილი პირის დაბადების მოწმობა (მშობლის შემთხვევაში), ქორწინების მოწმობა (მეუღლის 

შემთხვევაში), დაბადების მოწმობა (შვილის შემთხვევაში); 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების გამო, დამატებით წარმოსადგენია - სასამართლოს 

გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვალების გამო მისი მშობლისათვის, 

მეუღლისათვის, შვილისათვის, დამატებით წარმოსადგენია - გარდაცვალების მოწმობა, სასამართლოს 

გადაწყვეტილება გარდაცვლილი პირის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ, 

გარდაცვლილი პირის დაბადების მოწმობა (მშობლის შემთხვევაში), ქორწინების მოწმობა (მეუღლის 

შემთხვევაში), დაბადების მოწმობა ან სასამართლო გადაწყვეტილება (შვილის შემთხვევაში). 

როდის ინიშნება  სოციალური პაკეტი? 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადებას სააგენტო იხილავს და გადაწყვეტილებას 

სოციალური პაკეტის დანიშვნის/არდანიშვნის თაობაზე იღებს განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 

10 კალენდარული დღის ვადაში. 

სოციალური პაკეტი ინიშნება: 

 განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ 

განცხადება წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობის თვეს ან ამ საფუძვლის 

წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს; 

 სოციალური პაკეტის უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუ განცხადება 

ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარდგენილია სოციალურ პაკეტზე უფლების წარმოშობამდე არა 

უმეტეს 10 კალენდარული დღით ადრე. 

როგორ ხდება სოციალური პაკეტის გაცემა? 

სოციალური პაკეტი გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად. 

სოციალური პაკეტის მიტანა ბინაზე ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასაცემლის გამცემ 

საბანკო დაწესებულებაში ბენეფიციარის წერილობითი განცხადების საფუძველზე. 
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რა არის სოციალური პაკეტის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეჩერება და განახლება: 

 ბენეფიციარის მიერ სოციალური პაკეტის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც არ 

ხდება მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში; 

 როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 

წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება; 

 როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად არ 

მიუმართავს პენსიის გამცემი საბანკო დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით, აღნიშნულ 

შემთხვევებში სოციალური პაკეტი განახლდება განახლების თაობაზე, განცხადების წარდგენის მომდევნო 

თვის პირველი რიცხვიდან; 

აღნიშნული საფუძვლით შეჩერებული სოციალური პაკეტი განახლდება მომდევნო თვის პირველი 

რიცხვიდან და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, ერთი 

წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან: 

 პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა, ამ შემთხვევაში სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის 

მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას, სოციალური პაკეტის განახლების თაობაზე 

განცხადების წარდგენის შემდეგ; 

აღნიშნული საფუძვლით შეჩერებული სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის მიერ განახლების 

თაობაზე განცხადების წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. მიუღებელი თანხა წარსული 

დროისათვის, მაგრამ არა უმეტეს, ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან,  ანაზღაურდება 

მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული 

დოკუმენტის (დოკუმენტების) წარდგენის შემდეგ; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლისას; 

აღნიშნული საფუძვლით შეჩერებული სოციალური პაკეტი განახლდება ბენეფიციარის მიერ 

სააგენტოსათვის გასაცემლის განახლების თაობაზე განცხადებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ და ანაზღაურდება მიუღებელი თანხა 

წარსული დროისათვის,  მაგრამ არა უმეტეს, ერთი წლისა, სოციალური პაკეტის შეჩერების დღიდან: 

- თუ სტატუსი მინიჭებულია წინა სტატუსის მოქმედების ფარგლებში; 

- თუ სტატუსი მინიჭებულია წინა სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, არა უმეტეს, 3 თვის 

ვადაში და არსებობს წინა სტატუსის მოქმედების ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობის საპატიო 

მიზეზი (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის 

გამო). სხვა საპატიო მიზეზებად ჩაითვლება: შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მუშაობის გრაფიკის 

დარღვევა ან ფორსმაჟორული მდგომარეობა (სტიქიური უბედურება, დაუძლეველი ძალა, საგანგებო ან 

საომარი მდგომარეობა). ამასთან, თუ სოციალური პაკეტის განახლებისას წარმოდგენილია  დოკუმენტი,  

რომლის მიხედვითაც დგინდება, რომ ბენეფიციარს ზემოაღნიშნულ ვადაში მინიჭებული აქვს 

შეზღუდული შესაძლებლობის  სხვა სტატუსი, სოციალური პაკეტი განახლდება  და მიუღებელი თანხა 

წარსული დროისათვის ანაზღაურდება:  შეზღუდული შესაძლებლობის ახალი სტატუსის მინიჭებამდე 

არსებული სტატუსის მოქმედების ვადაში - სტატუსის შესაბამისი კატეგორიისათვის განსაზღვრული 

თანხის ოდენობით, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის ახალი სტატუსის მინიჭების მომდევნო თვიდან 

- შესაბამისი კატეგორიისათვის განსაზღვრული თანხის ოდენობით. 

 სხვა საფუძვლით, სოციალური პაკეტის შეჩერების შემთხვევაში - სოციალური პაკეტი განახლდება 

შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის შემდეგ. 
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 რა არის სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საფუძველი? 

სოციალური პაკეტის შეწყვეტა ხდება: 

 პირადი განცხადებით; 

 საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში (გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა); 

 სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას, რომლითაც პირს შეეფარდა 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

საქართველოდან გაძევებისას; 

 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლისას ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვისას; 

 ბენეფიციარის გარდაცვალებისას; 

 სოციალური პაკეტის შეჩერებიდან 3 წლის გასვლის შემდგომ; 

 მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას; 

 სოციალური პაკეტის დანიშვნისათვის საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობის შესაბამისი სტატუსის 

დაკარგვისას; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში 

დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობისას, თუ არ არსებობს ამ წესით 

გათვალისწინებული საპატიო მიზეზი; 

 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მინიჭებული ვეტერანის სტატუსის დაკარგვისას; 

 სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისას; 

 სხვა საფუძვლით, თუ ის გამომდინარეობს ამ წესიდან. 

რა სახის შეზღუდვები არსებობს სოციალური პაკეტის მიღებაზე? 

დაუშვებელია: 

 ორი ან მეტი სოციალური პაკეტის ერთდროულად მიღება; 

 სოციალურ პაკეტთან ერთად სახელმწიფო პენსიის (საპენსიო პაკეტი) ან სახელმწიფო კომპენსაციის 

(გარდა სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთათვის გათვალისწინებული სოციალური პაკეტისა) მიღება; 

 სოციალური პაკეტის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება წყდება პირის მიერ 

საჯარო საქმიანობის* განხორციელების პერიოდში, გარდა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა; 

 როდესაც პირს წარმოეშობა უფლება, მიიღოს რამდენიმე სარგებელი, მას აქვს მხოლოდ ერთ-ერთი 

სარგებლის მოთხოვნის უფლება სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად; 

 პირის გარდაცვალების შემთხვევაში სოციალური პაკეტის დანიშვნა ხორციელდება მხოლოდ ერთ 

ბენეფიციარზე სააგენტოში წარდგენილი განცხადების შესაბამისად, გარდა მარჩენალდაკარგულისა. 

 საჯარო საქმიანობა წარმოადგენს - სახელმწიფო სამსახურსა და საჯარო სამსახურში , მათ შორის, საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიისა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა, მუზეუმებისა, 

ბიბლიოთეკებისა, სკოლა- პანსიონებისა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, 

სკოლისგარეშე და სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებებისა) 

განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა . საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო 

საარჩევნო კომისიაში განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა და საოლქო საარჩევნო 

კომისიის დროებითი წევრის მიერ განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა. 

საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა აგრეთვე სამხედრო სარეზერვო სამსახურში განხორციელებული 

საქმიანობა. ისეთი შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც საჯარო 
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საქმიანობას მიეკუთვნება, ადმინისტრირების ორგანოს შეთანხმებული ფორმატით აწვდის საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


