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მიმართვა 

ღირსეული შრომა ადამიანის 

უფლებების ის ძირითადი 

ქვაკუთხედია, რაზეც ევროპული 

ღირებულებების მქონე სახელმწიფო 

დგას. ამ პირობებში კი, ჩვენი როლი 

ღირსეული შრომის პირობების  შექმნის 

უზრუნველყოფაა.  

ღირსეული შრომის პირობების 

უზრუნველყოფისა და 

საზედამხედველო მექანიზმის შექმნის 

საჭიროება COVID-19-ის პანდემიის 

შედეგად გამოწვეულმა მდგომარეობამ 

კიდევ ერთხელ განამტკიცა. ჩვენი 

მიზანია,   დასაქმებულთა შრომის 

პირობები და  ეროვნულ დონეზე 

განსაზღვრული  შრომის ნორმები 

გაუთანაბრდეს  ევროპულ და საერთაშორისოდ აღიარებულ შრომის სტანდარტებს. ამასთანავე, 

პრიორიტეტულია აღნიშნული ნორმების დაცვის უზრუნველყოფაც. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელი 

ფორსმაჟორული და მრავალი გამოწვევით სავსე აღმოჩნდა, საქართველომ შეძლო, რადიკალურად 

გარდამტეხი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაედგა შრომის პირობების დაცვისა თუ საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაახლოების მიმართულებით. მათ შორის აღსანიშნავია 2020 წლის 29 სექტემბერს 

განხორციელებული ცვლილებები საქართველოს შრომის კანონმდებლობაში, რომელიც ჩვენი ქვეყნის 

მიერ საერთაშორისო დონეზე აღიარებული და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მაღალი 

სტანდარტის უზრუნველყოფისაკენ სწრაფვის ნათელ მაგალითს  წარმოადგენს. დასაქმება, სოციალური 

პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები ის მნიშვნელოვანი მიმართულებებია, რომლებიც 

სახელმწიფომ პრიორიტეტად დაისახა შრომის რეფორმის განხორციელებისას, რათა საქართველოს 

კანონმდებლობა ეტაპობრივად დაუახლოვდეს საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებს სამ 

უმნიშვნელოვანეს სფეროში: შრომის სამართალი, დისკრიმინაციის აკრძალვა და გენდერული 

თანასწორობა. ასევე, მნიშვნელოვანია შრომის პირობებზე საზედამხედველო მექანიზმის გაძლიერება, 

რომელიც საქართველოში სრულუფლებიანი, საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული შრომის 

ინსპექტირების მექანიზმის განვითარებას გულისხმობს. კვლევებითაც დადასტურებულია, რომ 

აღნიშნული ხელს შეუწყობს სახელმწიფოში  შრომის უფლებებისა და შრომითი უსაფრთხოების ეფექტიან 

დაცვას. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შრომის ინსპექცია დაარსებიდან დღემდე, მისთვის 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში  მხოლოდ სახელმწიფო მონიტორინგს 

ახორციელებდა და  არ გააჩნდა ის ქმედითი და აქტიური როლი, რაც კონტროლისა და სანქცირების 

პირდაპირ მანდატთან უშუალოდ იქნებოდა დაკავშირებული, მათ შორის დისკრიმინაციის, სექსუალური 

შევიწროვებისა და გენდერული სენსიტივობის მატარებელ სხვა საკითხებზე. შრომის კანონმდებლობის 

დახვეწის პროცესში, წინა წლებში საქართველოში შრომითი გარემოს შესწავლის მიზნით, განხორციელდა 

არაერთი კვლევა და მონიტორინგი  რის ფარგლებშიც ყველა გავლენიანი და საგულისხმო აქტორი, ამ 

მიმართულებით, ცალსახად შრომის ინსპექტირების მექანიზმის გაძლიერებისა და შრომის ინსპექციის 

სტრუქტურული დამოუკიდებლობის გარანტიების მნიშვნელობაზე მიუთითებდა, რამდენადაც 
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დახვეწილი კანონმდებლობა საზოგადოებისათვის მაშინ არის ხელმისაწვდომი, როდესაც მას თან სდევს 

ასეთივე ეფექტიანი აღსრულების მექანიზმი. 

შრომის ინსპექცია აქტიურად ემზადება გაფართოებული მანდატისთვის. გაიზარდა კადრების რაოდენობა 

და სისტემატურად მიმდინარეობს მათი პროფესიული და პრაქტიკული სწავლება-გადამზადება, 

რომელიც შრომის უსაფრთხოების, შრომითი უფლებების, მათ შორის გენდერული თანასწორობისა და 

ქალთა შრომითი უფლებების საკითხებს მოიცავს. სასწავლო პროგრამა ორიენტირებულია არამხოლოდ 

ეროვნულ კანონმდებლობაზე, არამედ ამ მიმართულებით არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

საუკეთესო პრაქტიკებზე. რამდენადაც, მოგეხსენებათ, 2021 წლიდან ჩვენს ვალდებულებას წარმოადგენს 

არამხოლოდ ეროვნული, არამედ საერთაშორისო აქტების აღსრულებაც.  

ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ, რათა გავითვალისწინოთ და პრაქტიკაში ავსახოთ ყველა ის რეკომენდაცია, 

რაც ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა შეიმუშავეს იმისათვის, რომ შრომის ინსპექციამ სამუშაო 

ადგილთან დაკავშირებული ნებისმიერი საფრთხე სისტემატურ კონტროლზე აიყვანოს. ამ 

მიმართულებით, უახლოეს მომავალში დაგეგმილია შრომის ინსპექციის ადამიანური რესურის გაზრდა 

და გაძლიერება, ასევე, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სტრუქტურული ფორმირება, სადაც  

დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების, გენდერის, იძულებითი შრომისა და შრომითი 

ექსპლუატაციის, ასევე შრომის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის მიმართულებები სექტორულ 

დონეზეა გათვალისწინებული. ასევე, ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად,იგეგმება 

მასშტაბური ცნობიერების ამაღლების კამპანიების გააქტიურება, რაც დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ორგანიზაციებთან სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებს, ვიდეო რგოლებისა და საინფორმაციო მასალის 

მომზადებას გულისხმობს.  

გაზრდილი მანდატისა და საზოგადოებაში მოპოვებული ნდობის პირობებში, გვაქვს მოლოდინი, რომ 

შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზეჩვენდამი მომართვიანობა მნიშვნელოვნად 

მოიმატებს. ჩვენი ინიციატივით განხორციელებული გეგმური ინსპექტირებები, ვფიქრობთ, მომართვის 

გარეშე დარღვევის ფაქტების გამოვლენის შესაძლებლობას მოგვცემს გარდა ამისა, კარგად გვაქვს 

გააზრებული არადისკრიმინაციული სამუშაო გარემოს, როგორც ფუნდამენტური უფლების მნიშვნელობა 

და კანონმდებლობიდან  გამომდინარე, გათვალისწინებული გასამმაგებული ჯარიმების პირობებში, 

გამოვლენილი დარღვევის ყველა შემთხვევის მიმართ ჯეროვანი რეაგირების შესაძლებლობა გვექნება. 

შრომის ინსპექცია მზად არის უპასუხოს ყველა გამოწვევას, რაც დაკავშირებულია ჩვენს ქვეყანაში 

შრომითი უფლებების  დაცვასთან, მისი დონის ამაღლებასა და შრომის უსაფრთხოების კულტურის 

ხელშეწყობასთან. 

პატივისცემით, 

ქვეყნის მთავარი შრომის ინსპექტორი 

ბექა ფერაძე 
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შემაჯამებელი მიმოხილვა 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი დაარსებიდან, 2015 წლიდან, მისთვის 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს სახელმწიფო 

ზედამხედველობას შრომის პირობებსა და იძულებით შრომაზე, თუმცა 2020 წელს, უმნიშვნელოვანესი 

გამოწვევის ფონზე, დამატებით განისაზღვრა სამუშაო ადგილებზე COVID-19-ის გავრცელების 

პრევენციის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციებისა და ეკონომიკის მდგრადად აღდგენის მიზნით 

განსაზღვრული პროტოკოლის აღსრულების მონიტორინგი. ამ უკანასკნელი მიმართულებით 2020 წლის 

საანგარიშო პერიოდში შრომის ინსპექციამ სხვადასხვა საზედამხედველო უწყებების ჩართულობით 88 731 

აქტივობა განახორციელა, რომლის გადანაწილება წარმოდგენილია N1 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა N1 
სამუშაო ადგილზე COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით 2020 წელს განხორციელებული აქტივობები 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

პროგრესული ნაბიჯები გადაიდგა შრომის ინსპექციის სისტემის გაძლიერების კუთხით. გარდა იმისა, 

რომ  2019 წლის თებერვალში საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა ახალი ორგანული კანონი 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, რომლის საფუძველზეც გაფართოვდა აღნიშნული კანონის მოქმედების 

სფერო და 2019 წლის  1 სექტემბრიდან  გავრცელდა ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგის მიმართ. 

აგრეთვე, ზედამხედველ ორგანოს უფლება მიეცა დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, სასამართლოს ნებართვისა 

და წინასწარი შეტყობინების გარეშე განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმება; 

გამკაცრდა პასუხისმგებლობის ზომები საქმიანობისთვის ხელის შეშლისა და სამუშაო პროცესის 

შეჩერების შესახებ. გაიმიჯნა და დაკონკრეტდა დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლება-მოვალეობები, 

ვალდებულებები და პასუხისმგებლობის ფარგლები, რაც გახდება შრომითი ურთიერთობის სუბიექტების 

ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების, შრომის ნაყოფიერებისა და  ცნობიერების ამაღლების, სამუშაო 

ადგილებზე ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნის გარანტი.   

ასევე გასათვალისწინებელია ორგანული კანონით განხორციელებული ნაბიჯები შრომის ინსპექტირების 

სისტემის გაძლიერებისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით, რომლის შედეგადაც 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში ნორმატიულ დონეზე განისაზღვრა სამუშაო სივრცეში რისკის 

შეფასების წესი, ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული დარგების განსაზღვრის  წესი, ასევე 

ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესი და 
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პროტოკოლით განსაზღვრული ნორმების დარღვევისთვის დაჯარიმდა

ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებული ერთობლივი მონიტორინგი

საქმიანობის განხორციელების  ნებართვის მოპოვების მიზნით შემოწმებისას არ იყო მზად

საქმიანობის  ნებართვის მოპოვების მიზნით  განხორციელებული ინსპექტირება  ვერ დააკმაყოფილა

მოიპოვა საქმიანობის განხორციელების ნებართვა
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პირობები. გარდა ამისა, განისაზღვრა მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაოთა ნუსხა ორსული, 

ახალნამშობიარები,მეძუძური ქალებისა და 18 წლამდე ასაკის პირთათვის. აღნიშნული კანონქვემდებარე 

აქტების მიღებით საქართველომ პროგრესული ნაბიჯები გადადგა შრომის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაახლოების მიმართულებით. 

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია შრომის პირობებზე საზედამხედველო სისტემის გაძლიერების 

მიმართულებით 2020 წლის 29 სექტემბერს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები. კერძოდ, 

საქართველოს პარლამენტმა შრომის კოდექსის რეფორმის ფარგლებში დაამტკიცა ცვლილებები 

საქართველოს შრომის კოდექსში და მიიღო კანონი „შრომის ინსპექციის შესახებ“, რომელიც მიზნად 

ისახავს დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოს შექმნას და განსაზღვრავს საზედამხედველო 

ორგანოს სსიპ შრომის  ინსპექციის სამსახურის ძირითად პრინციპებს, უფლებამოსილებებს, მოვალეობებს 

და უზრუნველყოფს შრომის ნორმების ეფექტურად აღსრულებას.  აღნიშნულის შედეგად 2021 წლის 

პირველი იანვრიდან განისაზღვრა, რომ შრომის ინსპექციის სამსახურის გარდაქმნა დამოუკიდებელ 

ორგანოდ -  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად, რომელიც დაექვემდებარება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამინისტროს.   შრომის ინსპექციის მანდატი გავრცელდება და უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს შრომის კოდექსითა და „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შრომითი უფლებების ზედამხედველობას, მათ შორის 

პირდაპირი და არაპირდაპირი დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროვების, გენდერული 

სენსიტივობის, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის დროულ გამოვლენასა და პრევენციას, 

შრომითი შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებების შესრულებასა და შრომითი კანონმდებლობით 

განსაზღვრული სხვა ძირითადი საკითხების აღსრულებას.  

გაზრდილი მანდატის ფონზე შრომის ინსპექცია მზად არის უპასუხოს ყველა გამოწვევას, რაც 

დაკავშირებულია ქვეყანაში შრომის პირობების დაცვის დონის ამაღლებასთან და კანონმდებლობით 

მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში გაატაროს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა 

დამსაქმებლებმა უზრუნველყოს ზედმიწევნით და სრულად დასაქმებულთათვის თანაბარი და 

დისკრიმინაციისგან, მათ შორის შევიწროებისა თუ სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი და 

უსაფრთხო სამუშაო გარემო. 
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5 
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16 
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18 
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1. მანდატი და ინსტიტუციური განვითარება 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში შრომის ინსპექცია, როგორც საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი სახელმწიფო ზედამხედველობას ახორციელებს 3 ძირითადი 

მიმართულებებით: 

 

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა  

განახორციელა: 

- სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით 

რეკომენდაციების შემუშავება და ზედამხედველობის მექანიზმის მართვა და კოორდინაცია; 

- ნორმატიული აქტის პროექტებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტების მომზადება; 

- წარმომადგენლობის განხორციელება სასამართლოში და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა 

აღსრულება კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

- საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მიმდინარე რეგულაციებზე საინფორმაციო შეხვედრებითა და 

სარეკომენდაციო ხასიათის ინსპექტირებებით; 

- საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან/უწყებებთან თანამშრომლობით სტრატეგიული 

პროექტები, მათ შორის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება. 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

სამმართველოსა და ინსპექტირების სამმართველოს  შექმნის შემდგომ 2019 წლიდან დაიწყო აღნიშნული 

სტრუქტურების დაკომპლექტების პროცედურები. 2020 წლის იანვარში დეპარტამენტის ინსტიტუციური 

გაძლიერების მიზნით, ინსპექტირების სამმართველოში შრომის  ინსპექტორები სექტორული 

მიმართულებით გადანაწილდენენ. ინსპექტირების სამმართველოში შეიქმნა 5 განყოფილება:  

 

შრომის ინსპექციის 2020 წლის საქმიანობის 
მიმართულებები

სამუშაო ადგილზე შრომის 
პირობების ინსპექტირება

შრომის პირობების 
ინსპექტირების 2019 წლის 

სახელმწიფო პროგრამა N668 
(შრომით უფლებებზე 

სარეკომენდაციო 
ზედამხედველობა

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონი

იძულებითი შრომისა და შრომითი 
ექსპლუატაციის პრევენციის და 

მათზე რეაგირების მიზნით 
სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განხორციელების მიმართულება

საქართველოს მთავრობის 2016 
წლის 7 მარტის N112 

დადგენილება

სამუშაო ადგილებზე ახალი 
კორონავირუსის (COVID-19) 

გავრცელების პრევენციის მიზნით 
შემუშავებული რეკომენდაციების 

აღსრულების მიმართულება

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 
ბრძანება №01-227/ო “სამუშაო 

ადგილებზე ახალი 
კორონავირუსის (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების 
მიზნით რეკომენდაციების 

დამტკიცების თაობაზე”
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-მსუბუქი მრეწველობის განყოფილება;  

-მშენებლობის განყოფილება;  

-სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის განყოფილება; 

 -მომსახურების სექტორის განყოფილება.  

ხოლო მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სამმართველოში შეიქმნა 2 განყოფილება: უბედური 

შემთხვევის მოკვლევისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილება; იძულებითი შრომის, შრომითი 

ექსპლუატაციის პრევენციის და შრომითი უფლებების განყოფილება. 

ასევე განისაზღვრა მიმართულების/განყოფილების კოორდინატორის, უფროსი ინსპექტორისა და 

ინსპექტორის პოზიციები. აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად  მაისის თვეში გამოცხადდა 63 

ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი, რომლის დასრულების შედეგად დეპარტამენტის თანამშრომელთა 

რაოდენობამ შეადგინა 66 ერთეული, მათ შორის 23 ქალი და 43 კაცი.   

დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიმართულებით დეპარტამენტმა 14 

მსუბუქი-მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალება შეიძინა. გარდა ამისა, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა შემდეგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესება. 

2. შრომის ინსპექციის სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ნორმატიული აქტების მიმოხილვა 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 2020 წელს, როგორც საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი ხელმძღვანელობდა საქართველოს მთავრობის 

№668  დადგენილებით განსაზღვრული შრომის პირობების ინსპექტირების 2020 წლის სახელმწიფო 

პროგრამით, რომლის მიხედვითაც დეპარტამენტის მიზანი გახლდათ შრომის დაცვის ნორმების 

გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, ობიექტების შემოწმებით დამსაქმებელსა და 

დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება, შრომის ბაზარზე შრომის 

კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, 

ასევე დამსაქმებლის დახმარება დასაქმებულისთვის სამუშაო ადგილებზე სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველი გარემოებების შემცირებისა ან/და აღმოფხვრის 

უზრუნველყოფაში.  

გარდა სახელმწიფო პროგრამისა 2018 წლის აგვისტოდან შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტი ხელმძღვანელობს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

განსაზღვრული ვალდებულებების შესაბამისად, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა თავდაპირველად 

2018 წლის 7 მარტს მიიღო.   აღნიშნულ კანონს საფუძვლად დაედო „სამუშაო ადგილზე მუშაკთა 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღების შესახებ“ 

1989 წლის 12 ივნისის 89/391/EEC ევროსაბჭოს დირექტივა, რომლის საქართველოს კანონმდებლობაში 

იმპლემენტაცია ასოცირების შეთანხმების XXX დანართით განისაზღვრა. დანართი მოიცავს 26 

ევროდირექტივას შრომის უსაფრთხოების  მიმართულებით, რომელთა ტრანსპოზიციაც საქართველოს 

კანონმდებლობაში ოთხიდან ცხრა წლამდე პერიოდშია განსაზღვრული. (ასოცირების ხელშეკრულების  

XXX დანართში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით განსაზღვრულ ევროდირექტივებზე დეტალური 

ინფორმაცია იხილეთ დანართში, ცხრილი №2) 
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აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზემოხსენებული კანონის მოცვისა და ზედამხედველობის მექანიზმის 

ბარიერების გათვალისწინებით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაციებით 2019 წლის 19 

თებერვალს გარდამტეხი ცვლილება შევიდა მასში. ვინაიდან საქართველოში შრომის უსაფრთხოება  

კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებაა, შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში 2019 

წლის 19 თებერვალ განხორციელებული  ცვლილების შედეგად აღნიშნული ნორმატიული აქტი, 

საქართველოს კონსტიტუციის გათვალისწინებით, ნორმატიულ აქტთა იერარქიაში მაღალ საფეხურზე 

გადავიდა და ორგანული კანონის სტატუსი მიიღო, რომლის მოქმედება 2019 წლის 1 სექტემბრიდან 

გავრცელდა ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგის მიმართ და ზედამხედველ ორგანოს უფლება მიეცა 

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, სასამართლოს ნებართვისა და წინასწარი შეტყობინების გარეშე 

განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმება. გარდა ამისა, ორგანულმა კანონმა 

განსაზღვრა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის გარდაქმნა საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირად, რომელსაც 2020 წლის 29 სექტემბერს მოჰყვა საქართველოს პარლამეტნის მიერ 

„შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება. ამ უკანასკნელმა განსაზღვრა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი პრინციპები, უფლებამოსილების 

ფარგლები, საქმიანობის ფორმები და სამსახურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვანი საკითხები. აღნიშნული ცვლილებების შედეგად სახელმწიფო 

შეძლებს განახორციელოს ქმედითი ზედამხედველობა დამსაქმებელთა მიერ შრომითი უფლებებისა და 

შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე. აღნიშნულს შედეგად მოჰყვა  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

– შრომის ინსპექციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 

26 ნოემბრის №01-119/ნ ბრძანება, რომელმაც განსაზღვრა სამსახურის მიზნები, პრინციპები, ფუნქციები, 

უფლებამოსილებები, მართვისა და ხელმძღვანელობის საკითხები,  სტრუქტურა, ადმინისტრაციული 

მოწყობის წესი  და სხვა ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები. 

მესამე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომლითაც შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი  

ხელმძღვანელობს, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112  დადგენილებით განსაზღვრული, 

იძულებითი შრომისა და შრომითი ესპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით 

განსაზღვრული სახელწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესია. წესის მიხედვით, შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი განისაზღვრა საზედამხედველო ორგანოდ, რომელიც 

იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

ახორციელებს გეგმურ და არაგეგმურ ზედამხედველობას. აქვე ხაზგასასმელია 2019 წლის 29 სექტემბერს 

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ განხორციელებული ცვლილებები, 

რომლის შესაბამისადაც კანონმდებელმა განსაზღვრა სამუშაო ადგილზე იძულებითი შრომის − 

ტრეფიკინგის ამკრძალავი ნორმების დარღვევის გამოვლენისას სანქცირების მექანიზმი.  

რაც შეეხება მეოთხე უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას, რომელიც 2020 წელს მსოფლიოში მიმდინარე 

პანდემიის ფონზე ეტაპობრივად მოექცა, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატში, 

გახლავთ სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მექანიზმის 

მართვა. კოვიდ ინფექციის მართვის საკითხებში, მოგეხსენებათ, საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა 

გახლდათ, რომელმაც დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, 

საქმიანობების სპეციფიკის შესაბამისად შეიმუშავა ზოგადი და სექტორული რეკომენდაციები. 

აღნიშნული რეკომენდაციები ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების 

კვალდაკვალ ეკონომიკური საქმიანობების ეფექტიან და მდგარდ გახსნას ისახავდა მიზნად. უშუალოდ 

რეკომენდაციების შემუშავების პროცესიდან მათი აღსრულებისა და ეკონომიკური საქმიანობის 

მდგრადად და ეფექტურად გახსნის გეგმაში  შრომის ინსპექციის როლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

გახლავთ. ზემოხსენებული მიზნისთვის მრავალი აქტივობა განხორციელდა უშუალოდ შრომის 
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პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ, რომელიც დეტალურად მეხუთე თავში არის 

განხილული. 

მანდატის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ 

მომზადდა და საქართველოს მთავრობისა, თუ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცდა 12 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. (უშუალოდ შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს 

ორგანული კანონის შესაბამისად შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ ან/და 

ჩართულობით მომზადებული და დამტკიცებული კანონქვედმებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 

ინფორმაცია იხილეთ დანართში, ცხრილი №3) 

1. „ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული დარგების განსაზღვრის მეთოდებისა და რისკის 

შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №80 

დადგენილება; 

2. „ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და 

პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 14  თებერვლის №99 

დადგენილება; 

3. „ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და 

განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2020 წლის 10 თებრვლის №01-20/ნ ბრძანება; 

4. „18 წლამდე ასაკის პირისთვის მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის 

დამტკიცების თაობაზე“ 2020 წლის 30 ნოემბრის №01-126/ნ ბრძანება; 

5. „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 

წლის 30 იანვრის №01-15/ნ ბრძანება; 

6. „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით 

რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020  წლის 29 მაისის №01-

227/ო ბრძანება (წინამორბედი ძალადაკარგული ბრძანებები 2020  წლის 24 მარტის N01-120/ო და 2020  

წლის  4 აპრილის 01-149/ო ბრძანება); 

7. „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების 

მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ერთობლივი ბრძანება №1-1/162 – №01-38/ნ  - ძალადაკარგულია; 

8. „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების წესისა და 

პროცედურების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-50/ნ - 

ძალადაკარგულია; 

9. „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
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დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების წესისა და 

პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-56/ნ ბრძანება; 

10. „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებისას საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისათვის ელექტრონული საქმისწარმოების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  № 01-443/ო ბრძანება. 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში ჯამში განისაზღვრა 39 ზოგადი და სექტორული რეკომენდაცია და 

ინსპექტირების პროცესში გამოსაყენებელი ინსპექტირების 26 ზოგადი და სექტორული კითხვარი, მათ 

შორის. (დეტალური ინფორმაცია რეკომენდაციებსა და ინსპექტირების კითხვარებზე იხილეთ დანართში, 

ცხრილი N4) 

აქვე აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდისათვის შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის მიერ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, მომზადდა  4 ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის პროექტი, მათ შორის: 

 მომზადებულია ცვლილებების პროექტი „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული 

პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის N01-25/ნ ბრძანებაში; 

 მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი; 

 სამუშაო ადგილებზე მომხდარი უბედური შემთხვევის დაზღვევის წესისა და პროცედურების 

დამტკიცების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების პროექტი; 

 შრომის ინსპექციის სამსახურის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ბრძანების პროექტი. 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საფუძველზე 

მომზადდა  7 ნორმატიული აქტის პროექტი, მანდატის ფარგლებში შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დეპარტამენტმა ჯამში მოამზადა 16 

ნორმატიული აქტი. 
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3. მანდატის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შესახებ 

სტატისტიკური ინფორმაცია 

როგორც აღინიშნა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტი ზედამხედველობას ახორციელებს შემდეგი მიმართულებით: 

 

1. სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მოთხოვნების შესაბამისობა; 

2. შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა; 

3. იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენცია; 

4.    სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით 

შემუშავებული რეკომენდაციების აღსრულება. 

 

ოთხივე მიმართულებით  დეპარტამენტი ზედამხედველობას ახორციელებს ინსპექტირების გზით, 

რომელიც მიმდინარეობს პროაქტიური ან/და რეაქტიური მიმართულებით, რომელთა მიზანია სამუშაო 

ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვის/დაცვის ხელშეწყობა, ასევე 

კოვიდ-ინფექციის გავრცელების პრევენცია. 

 

აღნიშნულის მიზნით 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 89115 აქტივობა, რომელიც მოიცავდა 16150 ობიექტზე 

ინსპექტირებასა და ცნობიერების ამაღლების ინდივიდუალურ კამპანიას/აქტივობას. განხორციელებული 

აქტივობები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად 224 

(პირველადი და შემდგომი, დარღვევების აღმოფხვრამდე) ინსპექტირება - 169 ობიექტზე;  

 უშუალოდ საწარმოო უბედური შემთხვევის მოკვლევისთვის - 25 ინსპექტირება; 

 „შრომის პირობების ინსპექტირების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის  N668 დადგენილების  შესაბამისად 

შრომითი უფლებების მინართულებით -  14 ინსპექტირება 14 ობიექტზე,  

 „იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების 

მიზნით  სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112 დადგენილების შესაბამისად  121 

ისნპექტირება  -121  ობიექტზე (121-ვე ინსპექტირება იყო გეგმური); 

 კოვიდ - ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით - 88 731 აქტივობა შემდეგნაირად 

ნაწილდება: 

 საქმიანობის განხორციელების ნებართვა მოიპოვა  11813-მა ობიექტმა; 

 საქმიანობის  ნებართის მოპოვების მიზნით  განხორციელებული ინსპექტირება  ვერ 

დააკმაყოფილა 3882-მა ობიექტმა; 

 პროტოკოლით განსაზღვრული ნორმების დარღვევისთვის დაჯარიმდა -151 

ობიექტი; 

 საქმიანობის განხორციელების  ნებართის მოპოვების მიზნით შემოწმების შედეგად 

არ დაკმაყოფილდა 5592 განცხადება; 

 ცნობიერების ამაღლების მიზნით ერთობლივი მონიტორინგის ფარგლებში 67275  

აქტივობა განხორციელდა; 
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3.1 ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად 

განხორციელებული ინსპექტირებები 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად 224  (პირველადი და შემდგომი, დარღვევების სრულ გამოსწორებამდე) ინსპექტირება 

განხორცილედა - 169 ობიექტზე.  

შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, საქართველოს 

ეროვნული კლასიფიკატორის სეკ-2016 შესაბამისად, ასახულია №2 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №2 
,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად   შემოწმებული ობიექტების 

რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის  სეკ-2016 

შესაბამისად 

   

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

შერჩევითი კონტროლის საფუძველზე, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების - სეკ 2016-ის მიხედვით 

შემოწმდა: დამამუშავებელი მრეწველობის (ლითონის, პლასტმასის, ბეტონის, ქაღალდის) C სექტორიდან 

- 14 ობიექტი,  სამშენებლო F სექტორიდან 141 ობიექტი, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის  G სექტორიდან 

- 10 ობიექტი, განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობების I სექტორიდან - 2 ობიექტი, 

დამხმარე მომსახურების საქმიანობების N სექტორიდან - 2 ობიექტი.   

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობის მიზნით ,,შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ინსპექტირება განხორციელდა როგორც 

თბილისში, ასევე რეგიონებში. თბილისსა და რეგიონებში შემოწმებული ობიექტების ფარდობითი 

სიხშირეები ასახულია №3 დიაგრამაზე.   

 

 

 

 

 

 

14

141

10 2 2

C F G I N

დამამუშავბელი 

მრეწველობა

მშენებლობა საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობა

განთავსების 

საშუალებებით 

უზრუნველყოფის 

საქმიანობები

ადმინისტრაციული და 

დამხმარე 

მომსახურების 

საქმიანობები
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დიაგრამა №3 
,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად შემოწმებული ობიექტების 

ფარდობითი სიხშირეები თბილისსა და რეგიონებში 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად თბილისში შემოწმდა  

121 ობიექტი, აჭარაში - 8, გურიაში - 2, მცხეთა-მთიანეთში - 3, იმერეთში - 9, კახეთში - 4 ,  სამეგრელოში - 

2, სამცხე-ჯავახეთში - 8, ქვემო ქართლში - 9, შიდა ქართლში - 3 ობიექტი. 

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შეუსაბამობები საქართველოს ორგანულ კანონთან ,,შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ და სხვადასხვა ტექნიკურ რეგლამენტთან, რომლებზეც განხორცილდა 

შესაბამისი რეაგირება.  

შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების ფარდობითი სიხშირეები ასახულია №4 დიაგრამაზე.   

72%

5%

5%

1%

2%

1%

5%

5%

2%

2%

თბილისი აჭარა სამცხე-ჯავახეთი სამეგრელო მცხეთა-მთიანეთი

გურია იმერეთი ქვემო ქართლი კახეთი შიდა ქართლი
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დიაგრამა №4 
,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი შესაბამისად შემოწმებისას გამოვლენილი 

დარღვევები  

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

9%

9%

9%

8%

7%

8%4%
2%

2%

4%

2%

4%

5%

3%

4%

2%

2%
3%

2%

8% 2%
2%

არ არის შეფასებული რისკები

დასაქმებულები არ არიან აღწურვილი ინდ. 

დაცვის საშუალებებით

არ არის ჩატარებული სწავლება/ინსტრუქტაჟი

არ აწარმოებს კონტროლს ალკოჰოლსა და 

ნარკოტიკულ თრობაზე 

არ აქვს აღრიცხული საწამოო უბედური 

შემთხვევები

არ არის შემოწმებული ტექნიკური 

აღჭურვილობის უსაფრთხოება

გამოიყენება კუსტარული კიბე

არ არის შემუშავებული უსაფრთხოების გეგმა

არ გამოიყენება უსაფრთხოების ბადე

არ არის გამოყოფილი საშიში ზონები

გამოიყენება კუსტარული ხარაჩო

არ გამოიყენება უსაფრთხოების ნიშნები

დასაქმებული არ არის უზრუნველყოფილი 

უბედური შემთხვევის დაზღვევით

არ არის დაფარული ღიობები

მოაჯირები არ არის სტანდარტული

სამშენებლო მოედანი არ არის შემოღობილი

არ ჰყავს უსაფრთხოების სპეციალისტი

არ წარმოებს საწარმოო გარემო ფაქტორების 

გაზომვები

დარღვეულია ჟანგბადისა და თხევადი აირის 

ბალონების დასაწყობების წესი

უგულებელყოფილია პირველადი 

სამედიცინო დახმარებისთვცის გასაწევი 

ზომები
დარღვეულია ამწის უსაფრთხოება

დაუცველია მბრუნავი მექანიზმები



19 

 

შემოწმების პროცესში გამოვლინდა 1617 დარღვევა. დარღვევათა პროცენტული წილი შემდეგნაირად  

გადანაწილდა: 

 9% - არ ხდება რისკების შეფასება, არ ტარდება სწავლება/ტრენინგები, ინსტრუქტაჟები, 

დასაქმებულები არ გამოიყენებენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს; 

რისკების შეფასება - ღონისძიებათა კომპლექსია, რომელიც  მოიცავს სამუშაო სივრცეში სამუშაო 

პროცესთან დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებას, ანალიზს, შეფასებასა და 

პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრას, რაც თავისთავად  იმ ფაქტორების გამოვლენას, რამაც  

შესაძლოა გამოიწვიოს  თანამშრომელთა დაზიანება ან დასნეულება სამსახურეობრივი 

მოვალეობის  შესრულებისას; რისკების შეფასება მენეჯმენტის მართვის ერთ-ერთი აუცილებელი 

და უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რომელიც საშუალებას იძლევა ჯანმრთელობისა და შრომის 

უსაფრთხოების ეფექტურად მართვის  გზით შეამციროს  ჯარიმებთან და დაშავებული 

თანამშრომლების საჩივრებთან დაკავშირებული ასანაზღაურებელი ხარჯები, აამაღლოს  

დამსაქმებლის რეპუტაცია, იზრუნოს  თანამშრომლების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, 

უფრო პროდუქტიული და ბედნიერი გახადოს მუშახელი. რისკების შეფასება არის საშუალება, 

დარწმუნდეს დამსაქმებელი, რომ სამუშაოსთან დაკავშირებული  სერიოზული რისკების მართვა 

ხდება რენტაბელური კონტროლის მექანიზმების მეშვეობით.  

ინსტრუქტაჟებსა და სწავლებებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უსაფრთხო მუშაობის პროცედურებში, ის 

რისკის კონტროლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. უსაფრთხო მუშაობის 

სტანდარტები და წესები შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს სამუშაო ისე, 

რომ რისკის დონე მინიმუმამდე  იყოს დაყვანილი. საწარმოთა ნაწილში  დასაქმებულები ინსტრუქტაჟებს 

არ იცნობენ, ან ჟურნალებში უბრალოდ ხელმოწერები არსებობს, თუმცა, დასაქმებულები არ იცნობენ 

უსაფრთხო მუშაობის პროცედურებს;  

დასაქმებულები სამუშაო პროცესისას  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე მუშაობენ. რიგ 

შემთხვევებში დამსაქმებელი აძლევს დასაქმებულს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს, თუმცა 

დასაქმებულები არ იყენებენ. ამის მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ მოუხერხებელია, ხელს უშლით 

გამოყენება, ასევე მათი დიდი ნაწილი არის შეუსაბამო შესასრულებელ სამუშაოსთან. ნაწილი ამბობს, რომ 

არ ხდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებაზე კონტროლი და ამიტომ არ ატარებს;  

 8% - არ ხდება ალკოჰოლურ, ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპულ თრობაზე კონტროლი, არ არის 

განხორციელებული კონტროლი ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოებაზე, 

უგულებელყოფილია პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის გასაწევი ზომები; 

საწარმოებში გვხვდება ისეთი მანქანა დანადგარები, მათ შორის ამწე მექანიზმები,  რომელთაც არ 

გააჩნია მწარმოებლის მიერ გაცემული ტექნიკური პასპორტი, ან ტექნიკურად გამართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 7% - არ არის აღრიცხული, მოკვლეული და გაანალიზებული საწარმოო უბედური შემთხვევები, 

რაც შემდგომ საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი შემთხვევები; 

 5% - მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე 

დასაქმებულები არ არიან დაზღვეული უბედური შემთხვევის დაზღვევით; 

 4% -  სამშენებლო მოედნებზე გამოიყენება კუსტარული კიბეები და შეუსაბამო/არასტანდარტული 

მოაჯირებია, არ არის გამოყოფილი საშიში ზონები, არ არის განთავსებული უსაფრთხოების 

ნიშნები; 

 3% -  არ არის გაზომილი საწარმოო გარემოს   ფიზიკური ფაქტორები (მათ შორის: ტემპერატურა, 

ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, სითბური გამოსხივება, საწარმოო ხმაური, ულტრაბგერა, 

ვიბრაცია, უპირატესად ფიბროგენული მოქმედების აეროზოლები (მტვერი), არასათანადო 

განათება, აეროიონები), დამსაქმებელი ინსტრუმენტალურად არ ამოწმებს  იმ გარემოს, რომელშიც 

დასაქმებულს უწევს მუშაობა.  სამშენებლო მოედანზე დაუცველია ღიობები;  
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 2% - არ არის შემუშავებული უსაფრთხოების გეგმა, მშენებლობებზე გამოიყენება კუსტარული 

ხარაჩოები, არ გამოიყენება უსაფრთხოების ბადეები, სამშენებლო მოედანი არ არის შემოღობილი, 

არ არის შეფასებული ამწის უსაფრთხოება, ამწის კაბინა მოუწყობელია, არ გააჩნიათ საგანგებო 

სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა, დაუცველია ელექტროუსაფრთხოება, უგულებელყოფილია 

მაფრთხილებელი ნიშნების გამოყენება, არ ჰყავს უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელმაც  

დამსაქმებელთან ერთად  მუშაობის ყველა ეტაპზე ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის 

შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად უნდა შეიმუშაოს თანმიმდევრული პრევენციული 

ღონისძიებების პოლიტიკის დოკუმენტი, მუშაობის ყველა ეტაპზე შეაფასოს და მართოს რისკები, 

დარღვეულია პროდუქტების დასაწყობების წესი, დაუცველია მბრუნავი მექანიზმები. 

 

პირველ ეტაპზე  დაფიქსირებული შეუსაბამობებისთვის მეწარმეებს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევებისთვის  სახდელის ზომად განესაზღვრა გაფრთხილება.  

 

გაფრთხილება არსებული დარღვევის სიმძიმიდან გამომდინარე დამსაქმებლისთვის გონივრული ვადის 

მიცემას გულისხმობს ,. პირველი გაფრთხილების შემდგომ, გონივრული ვადის გასვლისთანავე 

განმეორებითი ინსპექტირების შედეგად დაფიქსირდა, რომ 14-მა საწარმომ, რომელიც შემოწმებულ 

საწარმოთა 8%-ს შეადგენს, სრულად გამოასწორა დარღვევები, ხოლო დანარჩენთაგან ნაწილი შრომის 

უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის დაჯარიმდა  600-დან 14000 ლარის ფარგლებში და 

განესაზღვრა ვადა შეუსაბამობების გამოსწორებისათვის. 

 

2 (ორი) კალენდარული წლის განმავლობაში საწარმოო ობიექტზე დაფიქსირებული კრიტიკული 

დარღვევისთვის 3 საწარმო დაჯარიმდა 50 000  ლარის, 1 (ერთი) – 30 000 ლარის და 1 (ერთი) – 20 000 ლარის  

ოდენობით.  

კრიტიკული დარღვევისთვის სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე 

სასამართლოს მიემართა 103-ჯერ. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება სამუშაოს შეჩერების თაობაზე სასამართლომ 103-ჯერვე დაამტკიცა. 

ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრში  მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 

დაურეგისტრირებლობისთვის 1000 ლარით დაჯარიმდა 10 საწარმო. 

ზედამხედველი ორგანოსთვის ხელის შეშლის გამო 1 საწარმო დაჯარიმდა 14 000 ლარის ოდენობით. 

სამუშაო პროცესის შეჩერების შესახებ ზედამხედველი ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის გამო 

9 ობიექტი დაჯარიმდა 4000 -14 000 ლარის ფარგლებში. 

 

ადმინისტრაციული ორგანოს  (სამინისტროს) მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, საანგარიშო პერიოდში 

დაფიქსირდა 40 საჩივარი, რომელთაგან 1 შემთხვევა არ დაკმაყოფილდა. დარჩენილი საჩივარი   განხილვის 

პროცესშია. 

3.2 საქართველოს მთავრობის №668 დადგენილების შესაბამისად განხორციელებული 

ინსპექტირებები 

შრომის კანონმდებლობის დარღვევების მიმართულებით შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტში შემოვიდა 32 განცხადება, რომელთა საფუძველზე ინსპექტირება განხორცილედა 14  

კომპანიაში, სამმა კომპანიამ უარი განაცხადა ინსპექტირებაზე, ორმა კომპანიამ რეაგირება არ მოახდინა 

პროგრამაში ჩართვაზე, ერთმა განმცხადებელმა საკუთარი სურვილით უარი განაცხადა მსვლელობა 

მისცემოდა მის განცხადებას, ერთი კომპანია კოვიდპანდემიის გამო დაკეტილია და სამუშაო პროცესი არ 

მიმდინარეობს, 10 საჩივართან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოკვლევა.   

ინსპექტირება განხორციელდა „შრომის პირობების ინსპექტირების 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის  N668 დადგენილების 

შესაბამისად.  
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N668 პროგრამის ფარგლებში შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების 

მიხედვით საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის  სეკ-2016 შესაბამისად  ასახულია №5 დიაგრამაზე.  

დიაგრამა №5 
N668 პროგრამის ფარგლებში შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების 

მიხედვით საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის  სეკ-2016 შესაბამისად. 

   

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

შემოწმება განხორციელდა ქ. თბილისში განთავსებულ: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობის  3  ობიექტზე;  

Q – ჯანდაცვის სექტორის 5 ობიექტზე; F -  სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 2 ობიექტზე; C - 

წარმოების სექტორის - 1 და    N -მომსახურების სექტორის -1  ობიექტზე.  

668 პროგრამით შრომითი უფლებების მიმართულებით შემოწმებისას დაფიქსირებული დარღვევები 

ასახულია №6 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №6 
N668 პროგრამის ფარგლებში შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების 

მიხედვით საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის  სეკ-2016 შესაბამისად.

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

3

6

2
1 1

G                                         

საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობა;  

Q                                        

ჯანდაცვის 

საქმიანობები

F                                         

სამშენებლო სამონტაჟო 

სამუშაოები

C                                        

წარმოების სექტორი

N                                       

მომსახურების სექტორი

4%

4%

16%

4%

8%

4%

16%

8%

12%

12%

8%

4%

არ არის გაფორმებული ხელშკრულება

ხელშეკრულების შეწყვეტის წესის შეუსაბამობა 

შრომის კოდექსათან

სახელფასო დავალიანება

სამსახურიდან გათავისუფლება ხდება წინასწარი 

შეტყობინების გარეშე

არ იცნობს შინაგანაწესს

ხელშკრულებაში არ არის გაწერილი 

ზეგანაკვეთურის ანაზღაურების წესი

ზეგანაკვეთურის აუნაზღაურებლობა

ხელშეკრულების შინაარსის/არსებითი პირობების  

უცოდინრობა

არსებითი პირობების შეცვლა ხდება შეთანხმების 

გარეშე

შვებულების აღების წესის დარღვევა

საავდმყოფო ფურცელზე ყოფნის პერიოდის 

აუნაზღაურებლობა

ვერ სარგებლობენ ორსულობისა და მშობიარობის 

გამო დაწესებული შვებულებით
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შრომითი უფლებების შემოწმებისას დაფიქსირდა შემდეგი სახის დარღვევები:  

დასაქმებულებთან არ არის გაფორმებული შრომითი ხელშკრულება - 4%; ხელშეკრულების შეწყვეტის 

წესი შეუსაბამოა შრომის კოდექსთან - 4%; გაუცემელია ხელფასები - 16%; სამსახურიდან გათავისუფლება 

მოხდა წინასწარი შეტყობინების გარეშე - 4%; დასაქმებულები არ იცნობენ შინაგანაწესს - 8%; 

ხელშკრულებაში არ არის გაწერილი ზეგანაკვეთურის ანაზღაურების წესი - 4%; ზეგანაკვეთურად 

ნამუშევარი საათები არ არის ანაზღაურებული - 8%; დასაქმებულები არ იცნობენ ხელშეკრულების 

შინაარსს/არსებითი პირობებს - 8%; არსებითი პირობების შეცვლა ხდება დასაქმებულებთან შეთანხმების 

გარეშე - 12%; დარღვეულია შვებულების აღების წესი - 12%; არ არის ანაზღაურებული საავადმყოფო 

ფურცელზე ყოფნის პერიოდი - 12%; ვერ სარგებლობენ ორსულობისა და მშობიარობის გამო დაწესებული 

შვებულებით -4%.  

თითოეულ შემოწმებულ ობიექტზე გაიცა შესაბამისი სარეკომენდაციო ხასიათის მითითება. მათგან ორმა 

დამსაქმებელმა, რომლის საქმეც კონკრეტულად ეხებოდა სახელფასო დავალიანებას, გაცემული 

რეკომენდაციის საფუძველზე გამოხატა მზადყოფნა, გადაიხადოს სახელფასო დავალიანება, ხოლო  ორმა  

კომპანიამ დასაქმებულს აუნაზღაურა საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად მკურნალობისთვის 

გაწეული ხარჯები. ორი დასაქმებულის საჩივართან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა სახელფასო 

დავალიანებას, განსახილველად გადაეცა სსიპ აღრსრულების ეროვნულ ბიუროს. სხვა დანარჩენ 

საჩივართან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოკვლევის პროცესი. 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ გაცემული რეკომენდაციები გაითვალისწინა 

ორმა კომპანიამ, რაც შემოწმებული ობიექტების 14%-ს შეადგენს. 

 

3.3 საქართველოს მთავრობის №112 დადგენილების შესაბამისად განხორციელებული 

ინსპექტირებები 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის  „იძულებითი შრომისა და შრომითი ესპლუატაციის 

პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა 

სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესი“ №112  დადგენილების მიხედვით შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი გეგმურ ზედამხედველობას ახორციელებს მინისტრის 

ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ყოველწლიური გეგმის 

მიხედვით, ხოლო არაგეგმურ ზედამხედველობას ახორციელდებს საქართველოს კანონმდებლობით 

მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში გონივრული ეჭვის არსებობისას, რაც დასტურდება 

იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესახებ განცხადებით, საჩივრით ან ცხელ ხაზზე 

დატოვებული შეტყობინებით.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N112 დადგენილების საფუძველზე შემოწმდა 121 კომპანია, 

რომელთაგან გეგმურად შემოწმდა 121. შემოწმების შედეგად ერთ კომპანიაში გამოვლინდა  იძულებითი 

შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესაძლო ნიშნები, რომელიც რეაგირებისთვის გადაეგზავნა 

კომპეტენტურ უწყებებს.  

საქართველოს მთავრობის №112 დადგენილების შესაბამისად განხორციელებული გეგმური შემოწმებები 

სექტორულ და რეგიონულ ჭრილში წარმოდგენილია №7 დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა №7 
საქართველოს მთავრობის №112 დადგენილების შესაბამისად შემოწმებული 121 კომპანია ეკონომიკური 

საქმიანობისა და რეგიონების მიხედვით, საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის  სეკ-2016 შესაბამისად 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

3.4 სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევები  

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ზედამხედველი 

ორგანო აკონტროლებს შრომის უსაფრთხოების ნორმების აღსრულებასა და გამოყენებას, ახორციელებს 

სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების მოკვლევას და 

აღრიცხავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

,,შრომის უსაფრთხოების“ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი სამუშაო სივრცეში მომხდარ უბედურ 

შემთხვევას განმარტავს, როგორც  სამუშაო პროცესში ან სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით მომხდარ 

შემთხვევას, რომელსაც შედეგად მოჰყვა დასაქმებულის ან სხვა პირის ჯანმრთელობის დაზიანება, 

შრომისუნარიანობის შეზღუდვა ან დაკარგვა, გარდაცვალება ან მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 

აღიარება.  

თავის მხრივ, ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის მე-15 მუხლის   

შესაბამისად, დამსაქმებელი ვალდებულია  ზედამხედველ ორგანოს აცნობოს უბედური შემთხვევის 

შესახებ „სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების 

აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“  

0 5 10 15 20 25

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

კახეთი სამცხე-ჯავახეთი ქვემო ქართლი შიდა ქართლი

Q ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების 

საქმიანობები
1 0 1 0

N ადმინისტრაციული და დამხმარე 

მომსახურების საქმიანობები
2 3 0 3

M პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 

საქმიანობები
0 0 1 0

I განთავსების საშუალებებით 

უზრუნველყოფის და საკვების მკიწოდების 

საქმიანობები

2 1 2 0

G საცალო-საბითუმო ვაჭრობა, 

ავტომობილებისა და მოტოციკლეტების 

რემონტი

15 22 19 1

F მშენებლობა 1 1 0 0

C დამამუშავებელი მრეწველობა 6 6 23 0

B სამთომოპოვებითი მრეწველობა და 

კარიერის დამუშავება
1 0 5 0

A სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 1 1 3 0
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის N01-11/ნ    ბრძანების შესაბამისად.  

გარდა ამისა ,,საქართველოს  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების  დებულებების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 6 იანვრის №01-1/ნ ბრძანების მუხლი 2, 

პირველი პუნქტის  ,,ა,, და ,,ა.გ.,, ქვეპუნქტების შესაბამისად დეპარტამენტის ფუნქციაში შევიდა 

ორგანიზაციაში მომხდარი უბედური შემთხვევების გამოკვლევა და აღრიცხვა. საანგარიშო პერიოდში კი 

დეპარტამენტმა მოიკვლია 25 შემთხვევა. 

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-5 და მე-15 მუხლების 

შესაბამისად, დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური 

შემთხვევების შესახებ 24 საათის  განმავლობაში ზედამხედველი ორგანოსთვის შეტყობინება კანონით 

განსაზღვრული წესით. კანონით განსაზღვრული წესით საწარმოო უბედური შემთხვევის 

შეუტყობინებლობის გამო 16 შემთხვევაში  საწარმოს ადმინისტრაციული სახდელის სახით განესაზღვრა 

ჯარიმა 100 - 1000 ლარის ფარგლებში.   

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში სამუშაო ადგილზე დაიღუპა  39 და დაშავდა 249 დასაქმებული. 

დაღუპულთა და დაშავებულთა  რაოდენობრივი  თანაფარდობა თვალსაჩინოდ ასახულია №8  

დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №8 
საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა თანაფარდობა 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

საწარმოო უბედური შემთხვევის  შედეგად გარდაცვლილია 39 მამაკაცი, ხოლო დაშავებულია 24 ქალი და 

225 მამაკაცი. საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა თანაფარდობა 

სქესის მიხედვით წარმოდგენილია  დიაგრამაზე №9 

დიაგრამა №9 
საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა თანაფარდობა სქესობრივ ჭრილში 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 
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დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების სეკ-2016-ის მიხედვით 

ასახულია №10 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №10 
საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა ეკონომიკურ საქმიანობის 

სახეების სეკ-2016-ის მიხედვით 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად  სოფლის მეურნეობის საქმიანობის A სექტორში დაღუპულია 1 

და დაშავებულია 1 დასაქმებული;  სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერის დამუშავების B 

სექტორში დაღუპულია 2 და დაშავებულია 44; დამამუშავებელი მრეწველობის C  სექტორში დაღუპულია 

4  და დაშავებულია 61; ელექტროენერგიის, აირის და ორთქლის მიწოდების საქმიანობების D სექტორში 

დაღუპულია 3 და დაშავებულია 12; წყალმომარაგების, ნარჩენების მართვის საქმიანობის E სექტორში 

დაღუპულია 2 და დაშავებული 29; საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის 

საქმიანობის F1 სექტორში დაღუპულია 8 და დაშავებულია 28;  სამოქალაქო მშენებლობის საქმიანობის F2 

სექტორში დაღუპულია 1 და დაშავებული 8;  სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოების F3 სექტორში 

დაღუპულია 2 და დაშავებული 8; საბითუმო და საცალო ვაჭრობის საქმიანობის G სექტორში დაღუპულია 

1 და დაშავებული 13; ტრანსპორტისა და დასაწყობების საქმიანობის H სექტორში დაღუპულია 12 და 

დაშავებულია 27; განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფისა და კვების მიწოდების საქმიანობების I  

სექტორში დაღუპულია 2 და დაშავებულია 11;  საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობების K სექტორში 

დაშავებულია 2; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების L სექტორში დაშავებულია 1; 

ჯანდაცვის საქმიანობების Q სექტორში დაშავებულია 2; ხელოვნება, გართობისა და დასვენების 

საქმიანობების R სექტორში  დაღუპულია 1; ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საქმიანობის J სექტორში 

დაშავებულია 2 დასაქმებული.  
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რეგიონების მიხედვით სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა განაწილებულია 

№11 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №11 
რეგიონების მიხედვით საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდებობა  

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 მუხლის შესაბამისად,  სამუშაო 

სივრცეში უბედური შემთხვევა კლასიფიცირდება მისი შედეგების და ერთ ჯერზე დაშავებული 

ადამიანების რაოდენობის მიხედვით, შემდეგნაირად: 

ა) მსუბუქი უბედური შემთხვევა − უბედური შემთხვევის გამო მსუბუქი დაზიანება შრომისუნარიანობის 

დაკარგვის გარეშე ან შრომისუნარიანობის დაკარგვით არაუმეტეს 3 დღისა; 

ბ) საშუალო სიმძიმის უბედური შემთხვევა − უბედური შემთხვევის გამო დაზიანება შრომისუნარიანობის 

დაკარგვით 3 დღიდან 40 დღემდე; 

გ) მძიმე უბედური შემთხვევა − უბედური შემთხვევის გამო მუდმივი შრომისუუნარობის განვითარება ან 

ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან/და დროებითი შრომისუუნარობის განვითარება 40 კალენდარულ 

დღეზე მეტი ხნით; 

დ) ფატალური უბედური შემთხვევა − უბედური შემთხვევის გამო ადამიანის (დასაქმებულის ან სხვა 

პირის) სამუშაო ადგილზე ან უბედური შემთხვევიდან 1 წლის განმავლობაში გარდაცვალება; 

ე) მასობრივი უბედური შემთხვევა − უბედური შემთხვევის გამო 3 ან მეტი ადამიანის დაშავება, მათ 

შორის, 1 მძიმე უბედური შემთხვევა ან 1 ფატალური უბედური შემთხვევა. 

,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის  (სამუშაო სივრცეში 

უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და 

ანგარიშგება) მე-2 პუნქტის ,,გ.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დამსაქმებელი ვალდებულია, შეატყობინოს 

ზედამხედველ ორგანოს საშუალო, მძიმე, ფატალური და მასობრივი უბედური შემთხვევების შესახებ. 

შესაბამისად, ზედამხედველი ორგანოს მიერ ხდება იმ საწარმოო უბედური შემთხვევების აღრიცხვა, 

რომლებიც კლასიფიცირდება, როგორც: საშუალო, მძიმე, ფატალური და მასობრივი. 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში საწარმოო უბედური შემთხვევებიდან 2 არის მასობრივი (ერთ 

შემთხვევაში ერთი გარდაცვლილი და 2 დაშავებული პირია, ხოლო მეორე შემთხვევაში 2 გარდაცვლილი 

და 1 დაშავებული პირია), ხოლო დანარჩენთაგან  57 - მძიმე და 192 - საშუალო სიმძიმის უბედური 
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შემთხვევა.  დაშავებულთაგან 24 ქალი  (მათ შორის 2 მძიმედ დაშავებული) და 225 - მამაკაცია.  

დაღუპულთაგან  კი 39-ვე მამაკაცია. 

საწარმოო უბედური შემთხვევები კლასიფიკაციის მიხედვით ნაჩვენებია №12 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №12  
კლასიფიცირებული საწარმოო უბედური შემთხვევები 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად მიყენებული სხვადასხვა ტიპის დაზიანებათა ფარდობითი 

სიხშირეები თვალსაჩინოდ ნაჩვენებია №13 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №13 
დაზიანებათა ტიპების ფარდობითი სიხშირეები 

   

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაზიანებათა 24%  არის მოტეხილობა, 41% - 

დაბეჟილობა/ღრძობა, 3%- ჭრილობა, 10%- დამწვრობა, 7% - შინაგანი ორგანოების დაზიანება, 14%- თავის 

დაზიანება, 1%- ხერხემლის დაზიანება. 

,,სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის 

წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის  N01-11/ნ   ბრძანების დანართი 1.2-ის  შესაბამისად დამსაქმებლის მიერ  

სამინისტროში გამოგზავნილი მოკვლევის ოქმებისა და დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული 

მძიმე საშუალო
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საწარმოო ინციდენტების მოკვლევების საფუძველზე საწარმოო ინციდენტები, სამუშაო გამოცდილებისა 

და ასაკის მიხედვით განლაგდა ისე, როგორც ნაჩვენებია  №15 დიაგრამაზე.  

დიაგრამა №14 
საწარმოო ინციდენტების რაოდენობა დასაქმებულთა ასაკის მიხედვით 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, საწარმოო უბედური შემთხვევა უკავშირდება 20 წლამდე ასაკის 3 

დასაქმებულს, 20-დან 40 წლამდე ასაკის -107,  40-დან 60 წლამდე -138, ხოლო 60 და უფროსი ასაკის  - 41 

დასაქმებულს. 

№15 დიაგრამაზე წარმოდგენილია საწარმოო ინციდენტების რაოდენობა დასაქმებულთა  სამუშაო 

გამოცდილების მიხედვით. 

დიაგრამა №15 
საწარმოო ინციდენტების რაოდენობა დასაქმებულთა  სამუშაო გამოცდილების მიხედვით 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

დიაგრამიდან ჩანს, რომ 1 წლამდე სამუშაო გამოცდილების მქონე დასაქმებულთან დაკავშირებულია 52 

საწარმოო ინციდენტი, 1-დან 5 წლამდე სამუშაო გამოცდილების მქონე დასაქმებულთან - 90, 5-დან 10 

წლამდე სამუშაო გამოცდილების მქონე დასაქმებულთან -  16 და 10 წელი და მეტი გამოცდილების მქონე 

დასაქმებულთან დაკავშირებულია  43  საწამოო ინციდენტი.  

საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა მათი ასაკისა და სამუშაო 

გამოცდილების მიხედვით ნაჩვენებია №16 დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა №16  
      საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა  ასაკისა და სამუშაო გამოცდილების 

მიხედვით 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

დიაგრამაზე ასახულია, რომ საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა: 

ა)  20 წლამდე  ასაკისა და 1 წელზე ნაკლები სამუშაო გამოცდილების მქონე 1 დასაქმებული; 

ბ)  20-დან 40 წლამდე ასაკისა და 1 წლამდე სამუშაო გამოცდილების მქონე  - 7 დასაქმებული, 1-დან 5 

წლამდე სამუშაო გამოცდილების მქონე 4 დასაქმებული და 10 წელზე მეტი გამოცდილების  3 

დასაქმებული; 

გ) 40-დან 60 წლამდე ასაკისა და 1 წლამდე სამუშაო გამოცდილების მქონე 5 დასაქმებული, 1-დან 5 წლამდე  

სამუშაო გამოცდილების მქონე - 1 დასაქმებული, 5-დან 10 წლემდე სამუშაო გამოცდილების 2 

დასაქმებული და 10 წელზე მეტი სამუსაო გამოცდილების 5 დასაქმებული; 

დ) 60 და უფროსი ასაკის 1-დან 5 წლამდე  სამუშაო გამოცდილების 1 დასაქმებული,  5-10 წლამდე სამუშაო 

გამოცდილების მქონე 2 დასაქმებული, 10-ზე მეტი სამუშაო გამოცდილების მქონე  8 დასაქმებული. 

დიაგრამიდან თვალსაჩინოდ ჩანს, რომ დაღუპულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა მოდის, როგორც 1 

წლამდე, ასევე 10 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილების მქონე დასაქმებულებზე. საწარმოში შექმნილი 

მოკვლევის კომისიის მიერ ჩატარებული მოკვლევის მასალებიდან ირკვევა, რომ უბედური შემთხვევები 

უმეტესად გამოწვეული არასწორად წარმართული სამუშაოებისა და დაუდევრობის გამო.  

ასაკის მიხედვით, დაღუპულთა მაქსიმალური რაოდენობა განაწილდა 20-40 ასაკობრივ დიაპაზონში. 

შრომის უსაფრთხოების კანონი ავალდებულებს დამსაქმებელს, აღრიცხოს  საწარმოში მომხდარი ყველა 

ინციდენტი და შესაბამისი საკონტროლო ღონისძიებები გაატაროს  მსგავსი შემთხვევის შემდგომში 

თავიდან ასაცილებლად.  ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ დაისახოს პრევენციული ღონისძიებების 

პოლიტიკა, რათა შემდგომ თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი შემთხვევები.  

სამუშაო ადგილზე მომხდარ უბედურ შემთხვევებთან, ტრავმებთან და  დაავადებებთან დაკავშირებული  

ადამიანური, სოციალური  და ეკონომიკური დანაკარგები ჩვენ ქვეყანაში მსგავსად ყველა სხვა ევროპული 

ღირებულებებისკენ ორიენტირებული ქვეყნებისა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. მიუხედავად 

იმისა, რომ ტექნოლოგიური და ეკონომიკური პროგრესის პარალელურად, მუდმივად ხდება გარკვეული 

ზომებისა და სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული, 

გაკონტროლებული, შემცირებული ან სულაც აღმოფხვრილი საწარმოო პროცესთან დაკავშირებული 
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საფრთხეები, სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევები ძალიან ხშირია. მათი შედეგი 

გამოიხატება, როგორც ადამიანებისთვის მიყენებულ ტკივილსა და ზიანში, ისე ეკონომიკისთვის 

მიყენებულ ზარალში. 

პროფესიული და საწარმოო უბედური შემთხვევების უმეტესობის თავიდან აცილება შესაძლებელია, 

ამისთვის საჭიროა მხოლოდ უკვე ცნობილი და ხელმისაწვდომი ღონისძიებების დანერგვა. ამის ნათელი 

შედეგია ინდუსტრიულ ქვეყნებში არსებული უბედური შემთხვევების შემცირების უწყვეტი ტენდენცია.  

შესაბამისად, პრევენციული ღონისძიებების დანერგვას შედეგად მოაქვს მნიშვნელოვანი ადამიანური და 

ეკონომიკური სარგებელი.   

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ აღრიცხულ და  შეგროვილ საწარმოო უბედურ 

შემთხვევებზე ჩატარდა ანალიზი პარეტოს ცნობილი მეთოდით და აიგო პარეტოს დიაგრამა / პარეტოს 

მრუდი.  

პარეტოს დიაგრამა არის ინსტრუმენტი, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, თუ როგორ უნდა 

გადავანაწილოთ ძალისხმევა, რათა გავუმკლავდეთ პრობლემებს და გამოვკვეთოთ ის ძირითადი 

მიზეზები, საიდანაც უნდა დავიწყოთ მოქმედება შედეგების გასაუმჯობესებლად. დიაგრამის ასაგებად 

გამოყენებული იქნა  ყველა ის მახასიათებელი, რამაც გამოიწვია საწარმოო უბედური შემთხვევა 

(უბედური შემთხვევების მოკვლევის ოქმების მიხედვით) და განლაგდა მართკუთხა კოორდინატთა 

სისტემის აბსცისათა ღერძზე. მარცხენა ორდინატთა ღერძზე გადაზომილ იქნა მათი რიცხობრივი 

მახასიათებლები - სიხშირეები, ხოლო მარჯვენა ორდინატთა ღერძზე - მათი კუმულაციური, 

პროცენტული რაოდენობა. პარეტოს დიაგრამა შესაბამისი მრუდით წარმოდგენილია №17 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №17  
პარეტოს დიაგრამა 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

პარეტოს დიაგრამიდან ნათლად ჩანს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და არსებითი პრობლემა არის 

დაზიანების გამომწვევი შემდეგი ფაქტორები: არასწორად წარმართული სამუშაოები, სამუშაო 

ხელსაწყოები, დაუდევრობა, სიმაღლიდან ვარდნა (კვლავ აქტუალურია).  

უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებული ძალისხმევა უნდა 

წარმართულიყო იქითკენ, რომ გაძლიერებული ზედამხედველობა განხორციელებულიყო სამშენებლო 

ობიექტებზე სიმაღლიდან ვარდნის პრევენციული ღონისძიებებისკენ. სწორედ ამიტომ, ინსპექტირებათა 

სიხშირის დიდი წილი 2020 წელს მოდის სამშენებლო სექტორზე. განსაკუთრებული ძალისხმევა ამ 

სექტორისკენ, პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით, ფაქტობრივად  აისახა საწარმოო 
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უბედურ შემთხვევებზე, შედეგიც ამგვარია: თუ წინა საანგარიშო პერიოდში სამშენებლო სექტორში 

ზოგადად, რომელიც საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების  მშენებლობის გარდა მოიცავს 

სამოქალაქო (გზების, გვირაბების, რკინიგზის, ხიდების, საინჟინრო ნაგებობების,წყლის ნაგებობების) 

მშენებლობასა და სპეციალიზებულ სამშენებლო (მოსამზადებელი სამუშაოები) სამუშაოებს,  სამუშაო 

ადგილზე საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა სულ 11 და დაშავდა 44 დასაქმებული. ეს 

მაჩვენებელი 2019 წლის საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 62% და 18%-ით ნაკლებია, 

შესაბამისად.   თუმცა, პარეტოს დიაგრამიდან ნათლად ჩანს, რომ  სიმაღლიდან ვარდნის პრევენციული 

ღონისძიებები ისევ პრიოტეტულია. 

მშენებლობის სექტორში საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა 

რაოდენობა 2019-2020 წლებში ასახულია №18 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №18 
მშენებლობის სექტორში საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა 

2019-2020 წლებში  

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ უშუალოდ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

მშენებლობაზე (41.20. სეკ 006-2016) საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 8 და დაშავდა 28 

დასაქმებული, რაც იმავე მიმართულებით 2019 წლის მაჩვენებლებზე 64% და 28%-ით ნაკლებია, 

შესაბამისად. 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობაზე 2019-2020 წლებში საწარმოო უბედური 

შემთხვევის შედეგად  დაღუპულთა და დაშავებულთა თანაფარდობა ასახულია №19  დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №19 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობაზე 2019-2020 წლებში საწარმოო უბედური შემთხვევის 

შედეგად  დაღუპულთა და დაშავებულთა თანაფარდობა 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 
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2020 წლის სტატისტიკური მონაცემებიდან და ანალიზიდან გამომდინარე, პრიორიტეტები დალაგდა ისე, 

რომ ძალისხმევა უნდა მიემართოს იმ პრევენციული ღონისძიებებისკენ, რომლებიც უკავშირდება 

არასწორად წარმართულ სამუშაოებს, სამუშაო ხელსაწყოებს, დაუდევრობას. სიმაღლიდან ვარდნის 

პრევენციული ღონისძიეები ისევ პრიორიტეტულია. 

პრობლემის გადასაჭრელად უნდა დადგინდეს ის მიზეზები, რამაც გამოიწვია  თითოეული შემთხვევა, 

რომლის შედეგადაც ძალისხმევის მიმართვა უნდა განხორციელდეს მათ აღმოსაფხვრელად, გატარდეს 

შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებები, რამაც შესაძლოა, დადებითად იმოქმედოს  საწარმოო 

უბედური შემთხვევების სტატისტიკაზე.  

უნდა აღინიშნოს, რომ 2018, 2019 და 2020 წლებში მომხდარი საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 

დაღუპულთა სტატისტიკური მონაცემების ამსახველი მრუდი დაღმავალია, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ 

საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით 

შემცირებულია, კერძოდ, 2020 წელს დაღუპულთა რაოდენობა 2019 წელთან შედარებით შემცირებულია  

14%-ით, ხოლო 2018 წელთან შედარებით - 34%-ით, რაც შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით 

გადადგმული ქმედითი და დაბალანსებული პოლიტიკის შედეგია. 

№20 დიაგრამაზე თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი 2018-2020 წლებში სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და 

დაშავებულთა რაოდენობები. 

დიაგრამა №20  
სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დააშავებულთა  რაოდენობა 2018-2020 წლებში 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

უნდა აღინიშნოს, რომ ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი 2019 წლის 1 

სექტემბრამდე გავრცელდა მხოლოდ მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 

სამუშაოებზე, ხოლო 2019 წლის 1 სექტემბრიდან ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით ეს 

კანონი ვრცელდება შრომის უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, მათ 

შორის, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსი“ და „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით მოწესრიგებულ შრომით ურთიერთობებზე. იმის გამო, რომ 

ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორში დამსაქმებელს, მათ შორის მათ, ვისაც არ გააჩნდა 

ვალდებულება 2019 წლის სექტემბრამდე, შეეტყობინებინა საწარმოში მომხდარი უბედური შემთხვევის 

შესახებ, 2019 წლის სექტემბრიდან გაუჩნდა ეს ვალდებულება, შესაბამისად შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტმაც აღრიცხა  დამსაქმებლისა თუ დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული 

ინფორმაცია იმ უბედური შემთხვევის შესახებ, რომელიც დაუკავშირდა საწარმოში მუშაობის პროცესს.  

ამით აიხსნება 2020 წელს, 2018 და 2019 წლებთან შედარებით,  საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 

დაშავებულთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი. 
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სამუშაო ადგილზე დაღუპვის სიხშირე შეიძლება გამოითვალოს საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 

აღიარებული  ფორმულით: 

                                                      მოცემულ პერიოდში (წელიწადში)  

                                                                დაღუპვის რაოდენობა 

დაღუპვის სიხშირე =  ----------------------------------------------------------- X 100 000 

                                                      მოცემულ პერიოდში დასაქმებულთა 

                                                                  საერთო რაოდენობა 

2018 და 2020 წლებში ყოველ 100 ათას დასაქმებულზე გათვლილი საწარმოო უბედური შემთხვევის 

შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა თვალსაჩინოდ წარმოდგენილია №21 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №21  
2018 და 2020 წლებში ყოველ 100 ათას დასაქმებულზე საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა 

სიხშირე 

 

          წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული მაჩვენებლების ანალიზის  

შედეგად, კომპანიებში ფიქსირდება გაუმჯობესებული, თუმცა კვლავ ხარვეზული შრომის 

უსაფრთხოების მართვის სისტემები. გამოიკვეთა  მშენებლობის სექტორი, სადაც შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით აღინიშნა გაუმჯობესება, რაც გამოიხატა საწარმოო უბედური შემთხვევების კლებაში, 

თუმცა, მძიმე მრეწველობის სექტორი კვლავ მოითხოვს შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  

შენიშვნა: 
საწარმოო უბედური შემთხვევების შესახებ  სტატისტიკური მონაცემები შეგროვებული და 
დამუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მიზნებისა და 
მეთოდოლოგიის მიხედვით.  
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3.5 სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით  

გატარებული ღონისძიებები 

კოვიდ ინფექციის მართვის საკითხებში საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა გახლდათ, რომელმაც 

დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, საქმიანობების სპეციფიკის 

შესაბამისად შეიმუშავა ზოგადი და სექტორული რეკომენდაციები. აღნიშნული რეკომენდაციები ქვეყნის 

მთელს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების კვალდაკვალ ეკონომიკური 

საქმიანობების ეფექტურად გახსნას ისახავდა მიზნად. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ 

რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ, 

კოვიდ ინფექციის მართვაში ჩართულ დარგობრივ საჯარო უწყებებთან კონსულტაციის გარდა, 

გამოყენებულ იქნა მჭიდრო თანამშრომლობის პლატფორმა სექტორულ ბიზნესთან, რომლის შედეგადაც 

განისაზღვრა სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით 

39 ზოგადი და სექტორული რეკომენდაცია. აღნიშნული პლატფორმის შექმნამ ცხადყო მრავალმხრივი 

დიალოგის ეფექტურობა ისეთ ფორსმაჟორულ სიტუაციაში, როგორიც მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიამ 

მოიტანა. (ზოგადი და სექტორული რეკომენდაციების ჩამონათვალი იხილეთ დანართში -ცხრილი N4)  

 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების 

პრევენციის მიზნით  შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა სხვადასხვა საზედამხედველო 

უწყებების ჩართულობით, მათ შორის სსიპ შემოსავლების სამსახურის, სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს, სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის, მუნიციპალური 

საზედამხედველო სამსახურებისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა  და  ფინანსთა სამინისტროს  

საგამოძიებო სამსახურის ჩართულობით ერთობლივი მონიტორინგის ფარგლებში ჯამში 88 731 აქტივობა 

განახორციელა. აქტივობების გადანაწილება სხვადასხვა მიმართულებით წარმოდგენილია N1 

დიაგრამაზე, რომლის მიხედვითაც: 

 ცნობიერების ამაღლების მიზნით ერთობლივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა 67275 

ინსპექტირება/ცნობიერების ამაღლების ინდივიდუალური კამპანია; 

 საქმიანობის განხორციელების ნებართვა მოიპოვა  11813-მა ობიექტმა 

 საქმიანობის  ნებართის მოპოვების მიზნით  განხორციელებული ინსპექტირება  ვერ დააკმაყოფილა 

3882-მა ობიექტმა; 

 საქმიანობის განხორციელების  ნებართის მოპოვების მიზნით შემოწმებისას არ იყო მზად 5592 

ობიექტი 

 პროტოკოლით განსაზღვრული ნორმების დარღვევისთვის დაჯარიმდა -151 ობიექტი; 

აღსანიშნავია, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიზანი, ეპიდვითარების 

მართვისას, გახლავთ, როგორც  ეკონომიკური საქმიანობის უსაფრთხო და მდგრადი აღდგენა, ასევე 

ბიზნესის ინფორმირება შესასრულებელი რეკომენდაციების შესახებ. ზემოხსენებულის 

გათვალისწინებით სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით  (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის  

(COVID-19) გავრცელების ერთობლივი მონიტორინგის ფარგლებში შრომის პირობების ზედამხედველობა 

და ეკონომიკის გახსნის პროცესისთვის მდგრადობის შენარჩუნების ზედამხედველობის მექანიზმი 

შეგვიძლია ორ ეტაპად დავყოთ: 

 

I ეტაპი მოიცავს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ფლატფორმის მეშვეობით 2020 

წლის 4-27 აპრილის პერიოდში განხორციელებულ მონიტორინგს. 

 

II ეტაპი კი მოიცავს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ეკონომიკის გახსნის პროცესის მონიტორინგს 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მანდატის შესაბამისად. 

 

              I ეტაპზე განხორციელებული აქტივობები ქვეყნისთვის მოსამზადებელ პერიოდს წარმოადგენდა, 

რომლის დროსაც  „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან 

დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის 

№1 დეკრეტისა და „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით 
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გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის 

№181 დადგენილების შესაბამისად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში ნებადართული 

ეკონომიკური საქმიანობის უსაფრთხოდ განხორციელების რეკომენდაციებს მოიცავდა. ეს უკანასკნელი 

განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 მარტის № 01-120/ო ბრძანებით, რომელიც ჯამში 9 ზოგად 

და სექტორულ რეკომენდაციებს მოიცავდა. აქვე აღსანიშნავია, რომ უშუალოდ რეკომენდაციების 

აღსრულების სავალდებულო ხასიათის და საზედამხედველო სისტემის დანერგვის მიზნით „სამუშაო 

ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით 

რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის № 01-149/ო 

ბრძანებით განისაზღვრა  15 ზოგადი და სექტორული რეკომენდაცია. გარდა ამისა, საგანგებო 

მდგომარეობის დასრულებამდე - 23 მარტამდე განისაზღვრა სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის 

(COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების პროცედურები 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 

6 აპრილის №1-1/162 – №01-38/ნ ერთობლივი ბრძანებით. 

 

აღნიშნული ვალდებულებების გათვალისწინებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-56/ნ ბრძანებით 

განისაზღვრა სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის 

(COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების წესი და 

პროცედურები. ზემოხსენებული მანდატის განსაზღვრისას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსა და საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლობით შეიქმნა 

ერთობლივი მონიტორინგის 11 ჯგუფი, რომლის მიერ 2020 წლის 6-27 აპრილის საანგარიშო პერიოდში 

ჯამში შემოწმდა 506 კომპანია ჯანდაცვის რეკომენდაციების შესაბამისობასთან. აქედან: 

 

 შემოწმდა 118 ინფრასტრუქტურული პროექტის განმახორციელებელი კომპანია, საიდანაც ჯანდაცვის 

რეკომენდაციებთან შესაბამისობის მოთხოვნები დააკმაყოფილა 91 კომპანიამ, ხოლო ვერ დააკმაყოფილა 

27 კომპანიამ; 

 სხვა დაშვებული საქმიანობებიდან გადამოწმდა 59 კომპანია, რომელიც აკმაყოფილებდა განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს; 

 საქმიანობის აღდგენის მოთხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გადარჩეული კომპანიებისგან სულ 

შემოწმდა 329  მათგან, 201-მა კომპანიამ დააკმაყოფილა, 128 კომპანიამ კი ვერ დააკმაყოფილა 

მოთხოვნები. 

ჯგუფების წევრთა გადანაწილება წარმოდგენილია № 22 დიაგრამაზე.  

დიაგრამა №22 
2020 წლის 6-27 აპრილის საანგარიშო პერიოდში ერთობლივი მონიტორინგის ფარგლებში ფუნქციონირებად 11 

ჯგუფში თანამშრომელთა რაოდენობრივი გადანაწილება 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

16
7

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო

ზედამხედველობის სააგენტო
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                 II ეტაპზე კი, განსხვავებით პირველისგან, ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენისა და 

რეკომენდაციების აღსრულებაზე კონტროლის მართვა 2020 წლის 27 აპრილიდან განხორციელდა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უშუალო ჩართულობითა და 

კოორდინაციით. საწყის პერიოდში ბიზნეს პროცესის მოსამზადებლად განხორციელდა შემდეგი 

ღონისძიებები: 

 

 საქართველოს მთავრობამ აპრილის პერიოდში განსაზღვრა ადგილობრივ თუ სექტორულ დონეზე 

სხვადასხვა სახელმწიფო ზედამხედველი უწყებები, რომელთა კოორდინაცია დაევალა უშუალოდ შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს. მაისის თვეში ინსპექტირებაში ჩართულ იქნა შემდეგი 

უწყებები: მუნიციპალური სამსახურები, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი; 

შემოსავლების სამსახური; სურსათის ეროვნული სააგენტო; სსიპ სამშენებლო და ტექნიკური 

ზედამხედველობის სააგენტო; სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების 

სააგენტო. აღნიშნულის ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაისის თვეში მობილიზებულ იქნა 1139 

მონიტორინგის ჯგუფი; 

 2020 წლის მაისამდე განხორციელდა შემოწმების პროცესში ჩართული სახელმწიფო უწყებების 

ტრენინგი მთელი საქართველოს მასშტაბით; 

 ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირებისათვის მომზადდა ინსპექტირების კითხვარის 

შევსების სახელმძღვანელო; 

 ტრენინგის შემდგომ, შრომის ინსპექტორებთან ერთად მუნიციპალიტეტების დონეზე 

განხორციელდა ზედამხედველობა უშულოდ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ 

ორგანიზაციებში; 

 ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის რეგისტრაციის მიზნით შემუშავდა  ელექტრონული პორტალი 

(orginspect.moh.gov.ge), რომელშიც რეგისტრაციისას გამოყენებულ იქნა შემოსავლების სამსახურში 

დარეგისტრირებული მომხმარებლების მონაცემები, რაც დროის უმოკლეს პერიოდში, ბიუროკრატიული 

პროცესების ჩარევის გარეშე, მონაცემთა ავტომატურ რეგისტრირებასა და სამეწარმეო სუბიექტების 

მუშაობის ნებართვის მობილურ რეჟიმში ასახვას უზრუნველყოფს მაქსიმალური სიზუსტით; 

 მომზადდა ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის ინსტრუქცია და ვიდეოინსტრუქცია;  

 შემოსავლების სამსახურის მხარდაჭერით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების ინფორმირება 

განხორციელდა მოკლე ტექსტური შეტყობინებებითა და RS-ის პირად კაბინეტში შეტყობინებების 

მეშვეობით. შეტყობინება დაეგზავნა 128 000 ბიზნეს სუბიექტს 

 ყველა აუცილებელი ინფორმაცია (რეკომენდაციები, ხშირად დასმული კითხვები, ინსტრუქციები) 

განთავსდა ერთ სივრცეში: https://www.moh.gov.ge/ka/news/5096/ 

 

გარდა ზემოხსენებულისა, „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“   საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020  წლის 

29 მაისის №01-227/ო ბრძანებით საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და ჯამში დამტკიცდა 39 ზოგადი და 

სექტორული რეკომენდაციები. რეკომენდაციებზე ერთობლივი ზედამხედველობის განსაზღვრის მიზნით 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 6 ივნისის №01-56/ნ ბრძანებით დამტკიცდა  „სამუშაო ადგილებზე ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების 

მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებაზე 

მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების წესი და პროცედურები“, რომელმაც საანგარიშო 

პერიოდში მოიცვა 26 ზოგადი და სექტორული ინსპექტირების კითხვარი. აქვე გასათვალისწინებელია 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის  2020 წლის 7 სექტემბრის № 01-443/ო ბრძანება „სამუშაო ადგილებზე ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების 

https://www.moh.gov.ge/ka/news/5096/
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მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგის 

განხორციელებისას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტისთვის ელექტრონული საქმის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“. 

 

ხაზგასასმელია ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით სამუშაო ადგილებზე ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების 

მიზნით განხორციელებული აქტივობები, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში: 

 

 30-მდე სექტორული ბიზნეს ასოციაციის 1200-მდე წარმომადგენელთან გაიმართა 25 სამუშაო 

შეხვედრა ქ. თბილისში; 

 რეგიონულ დონეზე კი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ჩართულობით, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და 

საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის მიერ გაიმართა სამუშაო შეხვედრები  ქ.ბორჯომში, 

ქ.ბათუმში, ქ.ზუგდიდში, ქ.თელავში, საგურამოსა და ქ.ქუთაისში  ტურიზმის სფეროში მოქმედ  300-მდე 

ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან; 

 ასევე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით მომზადდა პოსტერები, ბუკლეტები 

და ითარგმნა დამტკიცებული რეკომენდაციები ინგლისურ და რუსულ ენებზე; 

 Covid-19 რეკომენდაციების გაცნობისა და იმპლემენტაციის მიზნით, შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტის, შემოსავლების სამსახურის, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, 

მუნიციპალური საზედამხედველო სამსახურებისა და  საპატრულო პოლიციის, ასევე კრიმინალური და 

ფინანსური პოლიციის შესაბამისი დეპარტამენტების ჩართულობით, ცნობიერების ამაღლების 

მიმართულებით  საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 67275 აქტივობა.  

 

ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით რეგიონების მიხედვით განხორციელებული აქტივობების 

შედეგები წარმოდგენილია №23 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №23 
სამუშაო ადგილებზე COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით 

2020 წელს განხორციელებული აქტივობების სტატისტიკა რეგიონულ ჭრილში 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

რეგიონებისა და ეკონომიკური საქმიანობების მიხედვით საანგარიშო პერიოდში  ნებადართულ 

საქმიანობათა რაოდენობა წარმოდგენილია №24 დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა №24 
რეგიონებისა და ეკონომიკური საქმიანობების მიხედვით 2020 წელს პროტოკოლით განსაზღვრული  ნებადართულ 

ეკონომიკურ საქმიანობათა რაოდენობა 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 
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იმერეთი გურია

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები 304 313 196 87 222 284 270 63 178 417 111

სკოლამდელი სასწავლო დაწესებულებები 360 77 207 71 72 251 125 47 139 304 77

უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები
122 6 12 3 12 9 9 1 30 23 1

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (ფიტნეს) ცენტრები 114 12 5 1 9 3 14 0 5 22 1

ყველა ტიპის სასტუმროს საქმიანობა ადგილზე 

მომსახურებით
300 315 177 85 219 99 27 43 32 163 223

ტირ-პარკები 0 1 2 0 0 0 11 0 0 1 1

რეგიონული სტომატოლოგიური კლინიკები 132 56 15 18 43 70 2 56 92 16

სილამაზის სალონები 266 35 24 3 0 2 21 20 85 3

საცალო საბითუმო ვაჭრობა 195 82 43 14 21 67 92 3 53 13 5

სამშენებლო მასალების წარმოება 59 0 2 1 3 2 51 4 11 17

ბაზრობები 17 8 6 2 13 2 3 13 3

სხვა  საქმიანობები 1225 124 155 58 195 146 606 71 204 581 45
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2020 წლის 23 მაისს საქართველოს მთავრობამ №322 დადგენილებით დაამტკიცა იზოლაციისა და 

კარანტინის წესები. ამ დადგენილების მე-9 მუხლით განისაზღვრა დადგენილების აღსრულებაზე 

პასუხისმგებელი უწყებები და მათი უფლებამოსილება. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-41 

პუნქტების შესაბამისად,  სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან 

აცილების მიზნით დამტკიცებული რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგი ხორციელდება 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ უშუალოდ ან/და ამ 

დადგენილების მიზნებისათვის შემდეგი საზედამხედველო/სახელმწიფო უწყებების  დახმარებით: 

 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − 

სოციალური მომსახურების სააგენტო;  

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 

დაქვემდებარებული სსიპ − სურსათის ეროვნული სააგენტო;  

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო;  

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შემოსავლების 

სამსახური.  

 ამავე მუხლით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისთვის დახმარება ეთხოვათ თვითმმართველი ქალაქისა 

და მუნიციპალიტეტის საზედამხედველო სამსახურებს, ხოლო ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

შემთხვევაში – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საზედამხედველო სამსახურებს.  

 

გარდა ამისა, ზედამხედველობის პროცესში აქტიურად არის ჩართული საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სტრუქტურული და ტეერიტორიული ერთეულები, მათ შორის კრიმინალური და 

საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. 

 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და სხვა უწყებების საქმიანობა და უფლებამოსილება 

განისაზღვრება  „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის  (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების 

შესრულებაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების წესისა და პროცედურების“ 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 20 მაისის №01-50/ნ ბრძანებით. 

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 4210  მუხლის შესაბამისად, 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ საკითხებთან 

დაკავშირებით დადგენილი იზოლაციის ან/და კარანტინის წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 

ჯარიმდება 2 000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი − 10 000 ლარით. 

 

იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევის გამო შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტმა, სხვა საზედამხედველო უწყებებთან ერთად განხორცილებული ინსპექტირებისას 

დაფიქსირებული შეუსაბამობებისთვის 151 შემთხვევაში გამოიყენა საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 4210  მუხლით მინიჭებული უფლება და სხვადასხვა ეკონომიკური 

საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაცია დააჯარიმა 2 000 და 10 000 ლარით. შემოწმება 

განხორციელდა როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში.   

დაჯარიმებული ობიექტების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობების მიხედვით წარმოდგენილია №25 

დიაგრამაზე 
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დიაგრამა №25 
ეკონომიკური საქმიანობები, რომელთა მიმართ მთავრობის N322 დადგენილების შესაბამისად გამოყენებული იქნა  

ადმინისტრაციული სახდელები ჯარიმის სახით 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმა გამოყენებული იყო: 14 

აგრარული ბაზრის, 5 მოლის/სავაჭრო ცენტრის, 2 სასტუმროს, 41 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის, 27 

გასართობი, 43 კვების, 1 წარმოების ობიექტის მიმართ, ასევე 6 სოციალური ღონისძიების გამართვისა და  

12 აკრძალული საქმინობის განხორციელებისთვის. 

 

№26 დიაგრამაზე ასახულია დაჯარიმებულ ობიექტთა რაოდენობები ეკონომიკური საქმიანობებისა და  

ქალაქების მიხედვით, რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნა ადმინისტრაციული სახდელები ჯარიმის 

სახით.  

აგრარუ

ლი 

ბაზარი 

მოლი/სა

ვაჭრო 

ცენტრი

სასტუმრ

ო

საცალო/

საბითუმ

ო 

ვაჭრობა

გასართო

ბი, 

კლუბი, 

ბარი 

კვების 

ობიექტი 

სოციალ

ური 

ღონისძი

ება 

აკრძალ

ული 

საქმიანო

ბა

წარმოებ

ა

დაჯარიმებულთა რაოდენობა 

ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით
14 5 2 41 27 43 6 12 1
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დიაგრამა №26 
ეკონომიკური საქმიანობები, ქალაქების მიხედვით, რომელთა მიმართ მთავრობის N322 დადგენილების 

შესაბამისად გამოყენებული იქნა  ადმინისტრაციული სახდელები ჯარიმის სახით 

          წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

 

დიაგრამიდან ჩანს, რომ თბილისში დაჯარიმდა 89, ქუთაისსა და წყალტუბოში 19, ბათუმში 27, მცხეთაში 

6, ზუგდიდსა და ფოთში 3, თეთრიწყაროში 1, კახეთში 3 და გორში 1 ობიექტი. 

 

№27 დიაგრამაზე  ასახულია თანაფარდობა იმ იურიდიული და ფიზიკური პირებისა, რომელთა მიმართ 

გამოყენებული იქნა ადმინისტრაციული სახდელი. 

დიაგრამა №27 
იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა თანაფარდობა, რომელთა მიმართ მთავრობის N322 დადგენილების შესაბამისად 

გამოყენებული იქნა  ადმინისტრაციული სახდელები ჯარიმის სახით 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

საანგარიშო პერიოდში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, სსიპ შრომის 

ინსპექციის სამსახური განაგრძობს გამკაცრებულ კონტროლს რეკომენდაციების აღსრულებასთან 

დაკავშირებით, რათა მოხდეს ერთის მხრივ თითოეული მოქალაქის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

დაცვა, ხოლო მეორეს მხრივ შენარჩუნდეს დადებითი დინამიკა ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის 

კუთხით და მდგრადად განხორციელდეს ეკონომიკური საქმიანობის გახსნა. 
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ი/წყალტ
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მცხეთა 

(6)

ზუგდი

დი/ფოთ

ი (3)

თეთრიწ

ყარო (1)

კახეთი 

(3)

გორი (1) რუსთავ

ი (1)

აგრარული ბაზარი 8 4 0 0 0 0 2 0 0

მოლი/სავაჭრო ცენტრი 2 2 1 0 0 0 0 0 0

სასტუმრო 1 0 1 0 0 0 0 0 0

საცალო/საბითუმო ვაჭრობა 30 2 6 0 1 0 0 1 1

გასართობი კლუბი, ბარი 22 0 4 0 0 1 0 0 0

კვების ობიექტი 19 5 12 6 1 0 0 0 0

სოციალური ღონისძიება 3 0 2 0 0 0 1 0 0

წარმოება 1 0 0 0 0 0 0 0 0

აკრძალული საქმიანობა 3 6 1 0 1 0 0 0 1
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4. საერთაშორისო თანამშრომლობა და მიმდინარე პროექტები 

მოგეხსენებათ, ქვეყნის მიზანია დასაქმებულთა შრომის უფლებებისა და პირობების, აგრეთვე  შრომის 

ნორმების ევროპულ და საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებამდე აყვანა და დაცვის 

უზრუნველყოფა. ამ მხრივ სრულუფლებიანი და ძლიერი შრომის ინსპექტირების   მექანიზმის დანერგვა 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს, რომლის მისაღწევად სამსახური აქტიურად 

თანამშრომლობს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან/პროექტებთან. 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში,  შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან/პროექტთან. მათ შორის განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) როლი 

საქართველოს შრომის ინსპექტირების მექანიზმის 

განვითარებასა და ბიზნეს პროცესის ხელშეწყობაში. აღნიშნული 

თანამშრომლობის შედეგად 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში 

განხორციელდა შემდეგი პროექტები: 

o შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მართვის სისტემის  (LIMS) კონცეფციის შექმნა და 

ტექნიკური/პროგრამული მხარის განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს შრომის ინსპექტორთა 

საქმიანობის მოქნილობასა და პროაქტიულობას და უშუალოდ ინსპექტირების პროცესს მანუალური 

რეჟიმიდან გადაიყვანს ელექტრონულზე;  

o ინსპექტორთათვის და მენეჯმენტისთვის 

პროფესიული გადამზადება/მომზადება;  

o მანდატის ფარგლებში ექსპერტული 

მხარდაჭერა და ნორმატიული აქტის 

პროექტების შემუშავება;  

o ცნობიერების ამაღლების კომპონენტში 

მხარდაჭერა, სამუშაო ადგილზე COVID-19-

ის გავრცელების პრევენციის მიზნით 

შემუშავებული რეკომენდაციების 

თარგმნის,  ბეჭდური მასალებითა 

(ბუკლეტები, პოსტერები) და უშუალოდ 

რეგიონულ დონეზე ბიზნესთან 

შეხვედრების მიმართულებით. პროექტის 

ფარგლებში შემუშავებულ იქნა 11 ბუკლეტი 

სექტორულ დონეზე, რომელიც 

ინსპექტირებისა თუ უშუალო 

შეხვედრებისას მიეწოდა ბიზნესს 

(შემუშავებული ბუკლეტები იხილეთ 

დანართში) 

o სექტორული და სპეციფიკური საფრთხის 

შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების 

ნომრების დაცვის მიზნით სასწავლო 

ვიდეორგოლების მომზადება; 

o ტექნიკური მხარდაჭერა ბრენდინგის 

კონცეფციის შემუშავებაში. 
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o შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის 5 წლის ანგარიშის წარდგენაში 

ხელშეწყობა; 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, როგორც მთავარი 

ბენეფიციარი 2019 წლის ოქტომბრის თვიდან ოფიციალურად ჩართულია ევროკავშირის დაძმობილების 

პროექტში (EU TWINNING Project). პროექტი მიზნად ისახავს ასოცირების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული 2019-2022 წლისთვის შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით არსებული 29 ევროდირექტივის მომზადებას/დამუშავებას, შრომის ინსპექტორთათვის 

უნარების გაძლიერების მიზნით ტრენინგებსა და ქვეყნის მასშტაბით ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიებს. აღნიშნული თანამშრომლობის შედეგად 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 

შემდეგი აქტივობები: 

საანგარიშო პერიოდში აღსანიშნავია პოგრამის მხარდაჭერა სამუშაო ადგილზე ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეული ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავებისათვის 

საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების საკითხებზე.  

2020 წლის იანვრის პერიოდში ტრენინგის საჭიროების გამოვლენის მიზნით 

პროექტის ექსპერტებთან ერთად პირველ ეტაპზე მომზადდა კითხვარი 

შრომის ინსპექტორთათვის, რომლის გაანალიზების შედეგად 2020 წლის 23 

ივნისისთვის შემუშავდა „სწავლების გეგმა შრომის ინსპექტორებისთვის“ 

ორი სამიზნე ჯგუფისთვის: ახლად დასაქმებული და 2015 წლიდან მოქმედი 

შრომის ინსპექტორების. მსოფლიოსა და ქვეყანაში მიმიდინარე პანდემიის 

გათვალისწინებით სექტემბრის დასაწყისში განხორცილედა შრომის 

ინსპექტორთა რაოდენობის 40 ერთეული გაზრდა და სწორედ აღნიშნულის 
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შედეგად  22 სექტემბერს დაიწყო შრომის ინსპექტორთა პროფესიული გადამზადება.   

o პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დირექტივების იმპლემენტაციის მიზნით შეიქმნა 

ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი; 

 

o პროგრამის ფარგლებში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შრომის უსაფრთხოების 

კულტურის განვითარების მიზნით დაიწყო ცნობიერების ამაღლების კამპანიის დაგეგმვა. 

აღნიშნულის მიზნით პროექტის ექსპერტების მიერ განხორციელდა  ტრენინგი სამმართველოსა და 

PR სამსახურის თანამშრომლებისთვის. შეიქმნა დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

წარმომადგენლების ჩართულობით სამუშაო ჯგუფი. შემუშავდა კამპანიის ლოგოს კონცეფცია  და 

ძირითადი მესიჯბოქსი, რომლის პოპულარიზაციის მიზნით მიემართა მუნიციპალურ მერიასაც. 

გარდა ამისა, ექსპერტების მხარდაჭერით შეიმუშავა ელექტრონული კითხვარები კერძო და საჯარო 

სექტორში დასაქმებული პირებისთვისა და დამსაქმებლებისთვის/მაღალი რგოლის 

მენეჯერებისთვის. კითხვარები გავრცელდა სოციალური პარტნიორებისა და სხვა ბიზნეს 

ასოციაციების მხარდაჭერით, საჯარო სამსახურის ბიუროს ჩართულობითა და  სოციალური ქსელის 

მეშვებოთ (შრომის ინსპექციის ფეისბუქ გვერდის). საბოლოოდ შეგროვდა 800-მდე პასუხი, რომელთა 

ანალიზის შედეგად  სიღრმისეული ანგარიში პროექტის ექსპერტების მიერ. აღნიშნულის 

გასაჯაროება იგეგმება 2021 წლის პირველი კვარტლის პერიოდში, რომლის დროსაც განახლდება 

შრომის უსაფრთხოების ეროვნულ კამპანიაზე მუშაობა, რომელიც ქვეყნაში მიმდინარე პანდეემის 

ფონზე შეჩერდა; 
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o შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

აკრედიტაციის სისტემის ხელშეწყობის მიზნით, 

პროექტის ექსპერტების მხარდაჭერით განხილულ იქნა 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული 

პროგრამა და 16 ოქტომბერს ჯანდაცვის მინისტრის №01-

67/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ცვლილება. ასევე, ამავე 

მიზნით საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ერთი სამუშაო შეხვედრა, სასწავლო ორგანიზაციებთან 

აკრედიტებული პროგრამის გაძლიერების მიზნით.  აღნიშნულის საფუძველზე დეპარტამეტნის მიერ 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების პარალელურად მომზადდა შრომის უსაფრთოების 

სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის პროექტი.  

ასევე აღსანიშნავია, რომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების(GIZ) „კერძო 

სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ (PSD TVET SC) მხარდაჭერით 

განხორციელებული აქტივობები.  კერძოდ სამუშაო ადგილზე ახალი კორონავირუსით გამოწვეული 

ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნითა და ამ მხრივ ცნობიერების ამაღლების კუთხით 

განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები. მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრის კამპანიის „ერთი თვე 

სამინისტროსთან ერთად“ განხორციელებული საინფორმაციო შეხვედრა ბიზნესთან.  
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PSD TVET SC  პროგრამის როლი სამშენებლო სექტროში შრომის უსაფრთხოების ნორმების  დაცვის 

მიმართულებით ხაზგასასმელია. ამაზე მეტყველებს GIZ-ის მხარდაჭერით 2019 წელს შექმნილი 

მობილური აპლიკაციის „მშენებლობის უსაფრთხოება“, რომლის გაუმჯობესებისა და სამშენებლო 

სექტორში არსებულ რისკებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით მომზადდა 8 ანიმაციური ვიდეო-რგოლი 

და განთავსდა ამავე აპლიკაციაში.  
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გარდა ამისა, სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ამავე პროექტის ფარგლებში 

განხორციელდა შრომის ისნპექტორთა გადამზადება. ასევე სამშენებლო სექტორში შრომის 

უსაფრთხოების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით დამუშავების ეტაპზეა 

პუბლიკაცია „შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში“.  

2020 წლის სექტემბრის თვეში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შრომის 

ინსპექციის საერთაშორისო ასოციაციის (IALI) ოფიციალური წევრის სტატუსი. აღნიშნული წევრობა არის 

სწორედ იმ რეფორმების შედეგი, რომელსაც საქართველომ შრომის ინსპექციის სისტემის გაძლიერებითა 

და შრომის უსაფრთხოების კულტურის ხელშეწყობით მიაღწია.  
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5. თანამშრომლობა ადგილობრივ უწყებებთან 

საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიის ფონზე შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტმა თანამშრომლობა გააღრმავა თემატურად დაკავშირებულ სამთავრობო თუ 

არასამთავრობო უწყებებთან. მათ შორის ნორმატიული აქტების პროექტების, საკანონმდებლო 

ცვლილებების, უშუალოდ ერთობლივი მონიტორინგისა თუ რეკომენდაციების შემუშავების საკითხებზე. 

თანამშროლობისას აუცილებელია ხაზი გავუსვათ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 

ჩართულობაზე საკოორდინაციო საბჭოს ფუნქციონირებისას სამუშაო სივრცეში კოვიდის მართვისა და 

ეკონომიკური საქმიანობების მდგრადად აღდგენის მიმართულებით. 

ბიზნეს სექტორის შემოწმების პროცესში 2020 წლის მაისის პერიოდიდან დღემდე ჩართულია შემდეგი 

უწყებები: 

 

უშუალოდ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ერთობლივი მონიტორინგის ფარგლებში 

ზემოხსენებული უწყებების გარდა აქტიურად მონაწილეობდნენ აჭარისა და თბილისის მუნიციპალური 

სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლები, უშუალოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან 

კი მუდმივი კავშირია საპატრულო პოლიციის, კრიმინალური და ფინანსური პოლიციის 

წარმომადგენლებთან. 

ბიზნესთან კომუნიკაციის მიმართულებით ხაზგასასმელია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 

აპარატთან კოორდინაცია სექტორული რეკომენდაციებისა და მიმდინარე თუ დაგეგმილი სიახლეების 

შესახებ ინფორმაციის გაზიარების კუთხით. 

საჯარო თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობის პლატფორმების შექმნა, 

კომუნიკაციის გაღრმავება და გაძლიერება დაგეგმილია საჯარო სამსახურის იურიდიულ პირად 

ჩამოყალიბების შემდგომ, რომელიც შრომის ინსპექციას ხელს შეუწყობს ბიუროკრატიული 

პროცედურების გარეშე განავითაროს თანამშრომლობის სხვადასხვა თემატური მიმართულებები. 

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო

მუნიციპალური 
სამსახურები

გარემოსდაცვითი 
ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

შემოსავლების სამსახური
სურსათის ეროვნული 

სააგენტო

სსიპ სამშენებლო და 
ტენიკური 

ზედამხედველობის 
სააგენტო

სსიპ სამედიცინო და 
ფარმაცევტული 

საქმიანობის რეგულირების 
სააგენტო
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6. ურთიერთობა მედია საშუალებებთან 

შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობა  უშუალო კავშირშია საზოგადოებასთან. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია, მის მიერ დაგეგმილ, მიმდინარე თუ განხორციელებულ ცვლილებებზე მიზნობრივი 

აუდიტორია ჯეროვნად იყოს ინფორმირებული. საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად 

უწყება ყველა შესაძლო პლატფორმას აქტიურად იყენებს და ამ პირობებში, განსაკუთრებული როლი 

სწორედ მედიას ენიჭება. გასული 2020 წელი შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისთვის 

განსაკუთრებულად აქტიური იყო მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით, 

რამდენადაც მიზანს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მაქსიმალური გამჭვირვალობა 

და საზოგადოებასთან უშუალო, პირდაპირი კომუნიკაცია წარმოადგენდა. გარდა შრომის უსაფრთხოების 

სტანდარტების დაცვისა, რაც ინსპექტირების რეგულაციის აღდგენისა და სამსახურის მუშაობის შედეგად 

მედიის ინტერესის ობიექტიც მალევე გახდა, მაღალი იყო მასმედიის წარმომადგენელთა ინტერესი ახალ 

კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებული რეგულაციების, მონიტორინგისა და შედეგების 

მიმართაც.  

საანგარიშო პერიოდში დეპარტამენტის წარმომადგენლები პერმანენტულ რეჟიმში აწვდიდნენ ცნობებს 

მედია საშუალებებს საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე. 2020 წლის განმავლობაში უწყების 

წარმომადგენლებმა მედიასთან სხვადასხვა  მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს, მათ შორის: 

 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის ანგარიში, ინსტიტუციური 

გაძლიერება და  სამომავლო გეგმები; 

 ,,შრომის ინსპექციის შესახებ“ კანონპროექტზე, შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის გაზრდილ უფლებამოსილებასა და დეპარტამენტის განვითარების პერსპექტივები; 

 სამუშაო პროცესში მომხდარი უბედური შემთხვევების, მოკვლევის პროცედურები და ანგარიში; 

 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართევლოს ორგანული კანონის შესაბამისად  მისაღები 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;  

 შრომითი უფლებების კუთხით დაგეგმილი ცვლილებები; 

 საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საქმიანობის განხორციელების წინაპირობები და 

გასათვალისწინებელი სექტორული რეკომენდაციები; 

 კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით სექტორულ დონეზე 

შემუშავებული რეკომენდაციები, სიახლეები, ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის წინაპირობები და 

მკაცრი მონიტორინგის მექანიზმი; 

 ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები; 

 პროტოკოლით განსაზღვრული წესების დარღვევისთვის დაჯარიმებული ობიექტები და 

სანქცირების მექანიზმი; 

ამავდროულად 2020 წლის განმავლობაში საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო პროცესში აქტიურად იყო 

ჩართული შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის გუნდი, რაზეც მეტყველებს ბრიფინგებზე 

მედიის წარმომადგენლებისთვის თითქმის ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში განხორციელებული 

აქტივობებისა თუ სამომავლო გეგმების შესახებ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 

უფროსის, ბატონი ბექა ფერაძის მიერ გაზიარებული ანგარიშები COVID-19-თან დაკავშირებული 

რეკომენდაციების, მონიტორინგისა და ინსპექტირებების შესახებ. შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან 

დაკავშირებით მედიაში გაშუქების რაოდენობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია №28 დიაგრამაზე: 
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დიაგრამა №28 
უშუალოდ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება სხვადასხვა მედია საშუალებებში, 

2020წელი  

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული პრევენციულ ღონისძიებების, მონიტორინგის 

და შედეგების მედიაში გაშუქების რაოდენობრივი მაჩვენებელი წარმოდგენილია №29 დიაგრამაზე: 

დიაგრამა №29 
პანდემიასთან დაკავშირებული საკთხების გაშუქება სხვადასხვა მედია საშუალებებში, 2020 წელი 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

ინტერნეტ პორტალებში შრომის ინსპექციის საქმიანობის გაშუქების ჯამური მაჩვენებელი 

წარმოდგენილია №30 დიაგრამაზე  

დიაგრამა №30 
ინტერნეტ პორტალებში შრომის ინსპექციის საქმიანობის გაშუქების ჯამური მაჩვენებელი 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

ტელევიზიაში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის გაშუქების ჯამური 

მაჩვენებელი წარმოდგენილია №31 დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა №31 
ტელევიზიაში შრომის ინსპექციის საქმიანობის გაშუქების ჯამური მაჩვენებელი                                                                            

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

რადიოში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის გაშუქების ჯამური 

მაჩვენებელი წარმოდგენილია №32 დიაგრამაზე. 

დიაგრამა №32 
რადიოში შრომის ინსპექციის საქმიანობის გაშუქების ჯამური მაჩვენებელი  

 

                                                                                                     წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

მედიაში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საკითხების გაშუქება თვეების მიხედვით  

წარმოდგენილია №33 დიაგრამაზე  

დიაგრამა №33 

შრომის ინსპექციის საკითხების გაშუქება მედიაში 

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 

აუცილებელია აღინიშნოს მედია საშუალებებთან ჯანდაცვის სამინისტროს შუამავლობით დამყარებული 

მჭიდრო კომუნიკაცია. აღნიშნული ხელს უწყობს ინფორმაციის საჯაროობას და მოსახლეობისთვის 

ობიექტური და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებას, რათა შრომის პირობების დაცვის, ღირსეული 
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მედიაში აქტივობა თვეების მიხედვით, 2020
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შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები და 

სამომავლო გეგმები,  რათა დროულად და ეფექტიანად იყოს უზრუვლეყოფილი მოქალაქეებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება.  ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

2019 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით აქტიურად იყენებს ყველა საშუალებას, მათ 

შორის სოციალურ ქსელს, რომელიც დღესდღეობით ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთ ყველაზე 

მასშტაბური პლატფორმას წარმოადგენს და რომლის შედეგადაც ათასობით მოქალაქეს დროის უმოკლეს 

პერიოდში მიეწოდება ინფორმაცია მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და უზრუნველყოფილია 

უკუკავშირიც.  სოციალურ ქსელში შრომის ინსპექციის Facebook გვერდზე მომხმარებლების ვიზიტების 

დინამიკა წარმოდგენილია №35 დიაგრამაზე: 

საჯარო სამსახურის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბება უწყებას მასმედიასა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განვითარებაში დაეხმარება, რამდენადაც ცვლილების შედეგად, ამ მიმართულების 

გაძლიერება გახდება შესაძლებელი. ეს კი, თავის მხრივ, გაზრდილი რესურსებით საზოგადოების უკეთ 

ინფორმირებულობას უზრუნველყოფს.   

გვაქვს მოლოდინი, რომ მედია კიდევ უფრო მაღალ ინტერესს გამოავლენს ქვეყანაში შრომის 

უსაფრთხოებისა და უფლებრივი მდგომარეობის საკითხებზე. ჩვენი მხრივ კი, მეტი გამჭვირვალობისა და 

საზოგადოების ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ვაფიქსირებთ 

მზადყოფნას. 

 

შრომის ინსპექცია / Labour Inspection Office                                                     

დიაგრამა №34 
სოციალურ ქსელში მომხმარებელთა შრომის ინსპექციის გვერდზე ვიზიტების რაოდენობა  

 

წყარო: სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური 
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7. საინფორმაციო/სამუშაო შეხვედრები 

საანგარიშო პერიოდში ეპიდვითარებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა 

მრავალმხრივი კონსულტაციებისა და დიალოგის პლატფორმის გამოყენებით.  მიმდინარე გამოწვევების 

ფონზე შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უშუალო ჩართულობით და საერთაშორისო 

თუ ადგილობრივი უწყებების მხარდაჭერით განხორციელდა მრავალი აქტივობა ცნობიერების ამაღლების 

მიმართულებით. ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით საანგარიშო პრეიოდში 

საინფორმაციო/სამუშაო შეხვედრების ფორმატში განხორციელდა 45 შეხვედრა ბიზნეს სექტორის 1500-

მდე წარმომადგენელთან. აღნიშნული შეხვედრებისას განიხილეს  შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 სამუშაო სივრცეში ახალი კორონავისურით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების პრევენციის 

მიზნით განსაზღვრული პროტოკოლი სექტორულ დონეზე; 

  ეკონომიკური საქმიანობების აღდგენის მიმართულებით განსახორციელებელი აქტივობები; 

 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის როლი COVID-19-ის მართვაში და 

ერთობლივი მკაცრი მონიტორინგი განსაზღვრულ ნორმებზე; 

  მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებები და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის  

მანდატის გაზრდის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები; 

 ეფექტური შრომის ინსპექტირების მექანიზმის განვითარება და საერთაშორისო სტანდარტებთან 

დაახლოება.  

ეს ის ზოგადი ჩამონათვალია, რომელიც საანგარიშო პერიოდში უშუალო თუ დისტანციური 

საკომუნიკაციო ფორმატით განიხილეს სექტორული ბიზნესის წარმომადგენლებთან სხვადასხვა 

სახელმწიფო დარგობრივი უწყებების ჩართულობით. 

აქვე  აღსანიშნავია ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) 

მხარდაჭერით განხორციელებული აქტივობები. მათ შორის განხორციელებული შეხვედრები 

რეგიონული ბიზნესის 400-მდე წარმომადგენელთან, რომელიც გაიმართა საქართველოს 

ბიზნესომბუდსმენის აპარატისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ჩართულობით ბორჯომში, 
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ბათუმში, ზუგდიდში, წინანდალში, საგურამოსა და ქუთაისში. ასევე შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის (ILO)  საანგარიშო პერიოდში   პოსტერები, ბუკლეტები და ითარგმნა დამტკიცებული 

რეკომენდაციების ინგლისურ და რუსულ ენებზე, რომელთა გავრცელება ხორციელდებოდა 

ინტენსიურად ინსპექტირებისა და საინფორმაციო შეხვედრების განმავლობაში. 

 

აქვე, აღსანიშნავია, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით მიმდინარე წელს ინფორმაციის ფართოდ 

გავრცელების მიმართულებით დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა შემდეგი საკითხების დარეკლამება:  

 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 2019 წლის საქმიანობის გაცნობა და 

მომხმარებლებისთვის ანგარიშის ქართული და ინგლისური ვერსიების მოძიებაზე ინფორმაციის 

მიწოდება; 

 დარგობრივ ბიზნეს ასოციაციებთან სამუშაო შეხვედრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და 

სხვა ბიზნეს ასოციაციების მოწოდება, რომ დაინტერესების შემთხვევაში დეპარტამენტი მათთან 

დისტანციური კომუნიკაციის მეშვეობით შესაძლებელი იქნებოდა დაინტერესებული საკითხების 

განხილვა; 

 სამინისტროს კამპანიის „ერთი თვე სამინისტროსთან ერთად“ ფარგლებში განხორციელებული 

ღონისძიების რეკლამის გაკეთება მათ შორის, აჭარის რეგიონში მშენებლობისა და ტურიზმის ბიზნეს 

სექტორის წარმომადგენლებისთვის შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ COVID-19-

ისა და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების გაცნობის შესახებ და 

ქ. თბილისში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ 5 წლიანი საქმიანობის ანგარიშის 

წარდგენის შესახებ; 

 სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით დამტკიცებული ახალი რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

 ეკონომიკური საქმიანობის ეტაპობრივი აღდგენის პროცედურების შესახებ მიმდინარე 

სიახლეებისა და პროტოკოლის გავრცელება; 

აღსანიშნავია, რომ რეკლამირებული 10 სიახლის შედეგად 400 000-მდე გაიზარდა სოციალური ქსელში 

დაინტერესებულ მომხმარებელთა  რაოდენობა.    
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8. თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება 

შრომის ინსპექტორთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება შექმნის დღიდანვე ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისთვის. 

გამომდინარე იქედან, რომ უშუალოდ სფერო საკმაოდ მრავლის მომცველია და მანდატის გაფართოების 

პარალელურად უმნიშვნელოვანესია კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მუდმივი მონიტორინგის 

საკითხი, ამ მიმართულებით დეპარტამენტი მჭიდროდ თანამშრომლობს თემატურად დაკავშირებულ 

საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) როლი დეპარტამენტის შექმნის დღიდანვე, რომლის მხარდაჭერითაც 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შეძლო პროფესიული თვალსაზრისით, კადრების 

დენადობისა და მანდატის გაფართოების პარალელურად, დასაქმებულ პირთა მოთხოვნის შესაბამისად 

პროფესიული გადამზადება. გარდა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა, 2017 წლიდან სამშენებლო 

სექტორში პროფესიული მომზადების მიმართულებით უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტი „კერძო სექტორის განვითარება და 

პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ (PSD TVET SC), რომლის შედეგადაც განხორციელდა 

შრომის ინსპექტორთა გადამზადება სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირებისა და 

სხვა ფუნდამენტურ საკითხებზე. 

აქვე აუცილებელია ხაზი გავუსვათ ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის (EU TWINNING Project) 

მნიშვნელობას, რომლის ბენეფიციარიც შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 2019 წლის 

ოქტომბრიდან გახლავთ. როგორც მე-4 თავში აღინიშნა საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ტრენინგის 

საჭიროების გამოვლენის ანალიზი, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა „სწავლების გეგმა შრომის 

ინსპექტორებისთვის“. ზემოხსენებულის შედეგად 2020 წლის სექტემბრის თვიდან ინტენსიურად დაიწყო 

შრომის ინსპექტორთა პროფესიული გადამზადება, რომელიც მომავალ წელსაც გაგრძელდება კადრების 

რაოდნობრივი ზრდისა და საჭიროებების გამოვლენის საფუძველზე. 

თემატური მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ტრენინგები წარმოდგენილია   

№1 ცხრილში: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ცხრილი №1  

№ ტრენინგის დასახელება ორგანიზატორი განხილული საკითხების მოკლე მიმოხილვა 

1. 
სოციალური დაცვის 

პლატფორმა ქვეყანაში 

შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (ILO) 

საქართველოში არსებული სოციალური დაცვის სისტემების მიმოხილვა სიცოცხლის 

ციკლის ჩარჩო თეორიის ფონზე 

2. 

შესაძლებლობების 

განვითარების სემინარის 

სერია საქართველოს 

შრომის პირობების 

ინსპექციის დეპარტამენტის 

მენეჯმენტისთვის 

შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (ILO) 

 სტრატეგიული შესაბამისობის დაგეგვმისა და მიზნების პარამეტრები, შრომის 

ინსპექციის  სტრუქტურის განვითარება, ადამიანური რესურსების მართვა, 

თანამშრომელთა ინდივიდუალი ქცევის გაგება და თანამშრომელთა მოტივაციის 

მნიშვნელობის საკიტხების განხილვა; ორგანიზაციებისათვის კონსულტაციებისა და 

რჩევის მიცემის მნიშვნელობები, მდგრადი განვითარების მიზნები და მათი 

მნიშვნელობა; ინსპექტირების წესი, პრიორიტეტული დარგების განსაზღვრის წესი, 

სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესი; შრომითი ურთიერთობების გაგების 

ძირითადი პრინციპები. 

3. 

ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიის მართვა და 

მონიტორინგი 

ევროკავშირის დაძმობილების 

პროექტი (EU Twinning Project) 

შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების კამპანიის 

დაგეგმვის, ორგანიზებისა და მართვის უნარების გაცნობა  

4. ISO 45001:2018 

აკრედიტაციის ცენტრის 

დაძმობილების პროექტი 

ფარგლებში/დისტანციური 

მონაწილეებმა შეისწავლეს საერთაშორისოდ აღიარებული მართვის სტანდარტი 

შრომის უსაფრთოებისა და ჯამრთელობის დაცვის საკითხებში 

5. 

საინფორმაციო-სასწავლო 

კურსის „საარჩევნო კამპანია 

და ადმინისტრაციული 

რესურსი - საარჩევნო 

პროცესებში 

ადმინისტრაციული 

რესურსის 

არამართლზომიერად 

გამოყენების პრევენცია და 

რეაგირება დარღვევებზე 

საჯარო სამსახურის ბიურო 
საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსის არამართლზომიერად 

გამოყენების პრევენცია და რეაგირება დარღვევებზე  

6. 
პროფესიული გადამზადება 

შრომის ინსპექტორთათვის 

შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (ILO) 

ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი თემატური საკითხები: შრომის კოდექსის 

ფუნდამენტური საკითხები; კოლექტიურ შრომით დავების მედიაცია; შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ფუნდამენტური 

საკითხების განხილვა; შრომის ისნპექციის შესახებ საქართველოს კანონპროექტის 

განხილვა; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე 

რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესი; 

იძულებითი შრომა/შრომითი ექსპლუატაციის კონტროლის მექანიზმები; სამუშაო 

სივრცეში რისკის შეფასების წესი; ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე 
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შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესი და პირობები; სამუშაო სივრცეში 

მომხდარი უბედური შემთხვევისა და პროფესიული დაავადების აღრიცხვის წესი, 

ფორმა და მოკვლევის პროცედურები; ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული 

დარგების განსაზღვრის მეთოდისა და რისკის შეფასების წესი; „სამუშაო ადგილებზე 

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით შემუშავებულ რეკომენდაციებზე 

მონიტორინგისა და კონტროლი მექანიზმები;სამუშაო ადგილებზე ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები; 

7. 
პროფესიული გადამზადება 

შრომის ინსპექტორთათვის 
EU Twinning Project 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტში მოქმედი ინსპექტორების 

გადამზადება და ახალი შრომის ინსპექტორთათვის სპეციალურად შემუშავებული 

გეგმა გრაფიკის შესაბამისად ინტენსიური ტრენინგი შემდეგ ფუნდამენტურ 

საკითხებზე: შრომის ინსპექციის როლი; ევროკავშირის დირექტივების საკვანძო 

საკითხები და სფეროები; პროფესიული საფრთხეების იდენტიფიკაცია და 

პრევენციული ღონისძიებები; სპეციფიკურ სექტორებში რისკებისა და მათი 

პრევენციის ღონისძიებების იდენტიფიკაცია;  

8. 
შრომის უსაფრთხოება 

სამშენებლო სექტორში 

გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების 

(GIZ) პროექტი „კერძო სექტორის 

განვითარება და პროფესიული 

განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ 

(PSD TVET SC) 

სამშენებლო სექტორში შრომითი უფლებები: შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები, 

დისკრიმინაციის აკრძალვა, შრომის ხელშეკრულების ფორმა, ვადა და პირობები; 

შრომის ხელშეკრულების შეჩერება და შეწყვეტა; კოლექტიური შრომითი 

ურთიერთობები; სამმხრივი კომისია;   „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ვალდებულებები სამშენებლო 

სექტორში; დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ვალდებულებები, უფლებები; 

სანქცირების მექანიზმები; შრომის ინსპექციის შესახებ კანონი;  ინსპექტირება 

სამშენებლო სექტორში; შრომითი სტანდარტები მშენებლობის სფეროში; სახანძრო 

უსაფრთხოება; მანქანა მექანიზმები; სამუშაო აღჭურვილობა; რისკების შეფასება 

მშენებლობაზე; ოქმის შედგენა; უბედური შემთხვევის მოკვლევა სამშენებლო 

ობიექტზე;  ქიმიური უსაფრთხოება; ქიმიური უსაფრთხოების ნიშნები და მათი 

გამოყენება მშენებლობაზე; ქიმიური ნივთიერებების მარეგულურებელი ნორმები, 

ეტიკეტირება და ნიშანდება; კლადიგიკაცია და ზიანის სახეები; საწარმოო პროცესში 

გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებები და საკონტროლო ღონისძიებები; 

უსაფრთხოების ნიშნები; სამშენებლო სფეროს სტანდარტები/ტექნიკური 

რეგლამენტები  (N361 და N477 საქართველოს მთავრობის დადგენილებები); 

სამშენებლო სფეროს მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვა, სამომავლო 

საჭიროებები;  

 

  



10. სამომავლო გეგმები 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, შექმნას 

საზოგადოებისთვის გამჭვირვალე, მაღალი რეპუტაციის მქონე, სანდო სახელმწიფო ორგანო. ამის 

მისაღწევად „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონიდან და „შრომის 

ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტი გეგმავს:  

 სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის შექმნასა და დაკომპლექტებას საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – შრომის ინსპექციის სამსახურის დებულებისა და „სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 

 შრომის ინსპექტორთა რაოდენობის 120 ერთეულამდე გაზრდასა და სექტორულ-სტრუქტურული 

მიმართულებით გადანაწილებას შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების 

ზედამხედველობასთან დაკავშირებული თემატური ერთეულების შესაბამისად; 

 რეგიონული ოფისების გახსნას, პირველ ეტაპზე ქ.ქუთაისსა და ქ.ბათუმში; 

 თანამშრომელთა პროფესიულ გადამზადებას; 

 ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების - შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით ჯამში 26 ევროდირექტივის შესაბამისად  ნორმატიული აქტის პროექტების 

მომზადებაში ჩართვას;  

 მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის შექმნას, რომელიც მუდმივი 

რევიზიის ფარგლებში შესაბამისობაში მოვა ევროდირექტივებთან და სხვა მაღალი 

საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებთან;  

 ელექტრონული საქმისწარმოების პროცესზე  გადასვლას (LIMS-შრომის ინსპექციის მართვის 

სისტემა) 

 შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის განვითარებას; 

 ვებ-გვერდის,  Youtube - არხის შექმნასა და სოციალური ქსელის განვითარებას; 

 სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფას; 

 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის სტრატეგიული კომუნიკაციისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკის შემუშავებას; 

 შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შესახებ ცნობადობის გაზრდას; 

 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების 

საკითხებთან დაკავშირებით; 

 უწყვეტ კომუნიკაციას მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებთან; 

 საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობას, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 

საქმიანობაში; 
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ცხრილი №2 

ასოცირების ხელშეკრულების  XXX-ე დანართში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით განსაზღვრულ ევროდირექტივები 

 № ევროდირექტივები 
ტრანსპოზიციის 

პერიოდი 
ჩართული მხარეები შენიშვნები 

1 

დირექტივა 89/391/EEC სამუშაო 

ადგილზე მუშაკთა უსაფრთხოებისა 

და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის მიზნით ზომების 

შემოღების შესახებ 

სექტემბერი, 

2019 

ILO, ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების პროექტი  

(EUVEGE) 

დირექტივა სრულად ტრანსპოზიცირდა „შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 

კანონში 

2 

დირექტივა 89/654/EEC სამუშაო 

ადგილზე უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის მინიმალური 

მოთხოვნების შესახებ.  

სექტემბერი, 

2019 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების პროექტი ( 

EUVEGE) 

თარგმნილია. საჭიროებს ტექნიკურ ექსპერტიზას. 
გაუმჯობესებას სტანდარტებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფის მიზნით (დირექტივა ადგენს 
ძირითად სტანდარტებს, მოიცავს ქვე სტანდარტებსაც, 
რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნას ნორმების 
შემუშავებისას) 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

3 

დირექტივა 2009/104/EC სამუშაო 

ადგილზე მუშაკთა მიერ სამუშაო 

მოწყობილობების გამოყენებისათვის 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ 

სექტემბერი, 

2019 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების პროექტი ( 

EUVEGE) 

 „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს 

მთავრობა 2021 წლის 1 სექტემბრამდე უზრუნველყოს - 

სამუშაო ადგილზე სამუშაო მოწყობილობების 

გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სრულად 

ამოქმედებას;(მუხლი 25, 1(გ.ა)) 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

4 

დირექტივა 90/270/EEC მონიტორიან 

დანადგარებთან მუშაობისთვის 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2019 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების პროექტი ( 

EUVEGE) 

შემუშავებულია მონიტორიან დანადგარებთან 

მუშაობისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის პროექტი და მზად არის 

დასამტკიცებლად 
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2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

5 

დირექტივა 89/656/EEC სამუშაო 

ადგილზე მუშაკთა მიერ 

პერსონალური დამცავი 

აღჭურვილობის გამოყენებისთვის 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2020 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების პროექტი ( 

EUVEGE) 

თარგმნილია. საჭიროებს ტექნიკურ ექსპერტიზას.  

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს 

მთავრობა 2020 წლის 1 სექტემბრამდე უზრუნველყოფს 

სამუშაო ადგილზე ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების 

შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

მიღებას;(მუხლი 25, 1(ბ.ა)) 

6 

დირექტივა 92/58/EEC სამუშაოზე 

უსაფრთხოებასა და/ან 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

ნიშნების განთავსების მიზნით 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი,2020 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების პროექტი ( 

EUVEGE) 

თარგმნილია. საჭიროებს ტექნიკურ ექსპერტიზას.  2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

7 

დირექტივა 92/91/EEC ბურღვის 

მეშვეობით მინერალების მოპოვების 

ინდუსტრიებში მუშაკთა 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის სრულყოფისთვის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2020 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 
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8 

დირექტივა 92/104/EEC ზედაპირზე 

და მიწის ქვეშ მინერალების 

მოპოვების ინდუსტრიებში მუშაკთა 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის სრულყოფისთვის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2020 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

9 

დირექტივა 92/57/EEC დროებით ან 

მოძრავ სამშენებლო უბნებზე 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების 

იმპლემენტაციის შესახებ. 

სექტემბერი, 

2021 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

თარგმნილია და ნაწილობრივ ასახულია  საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №477-ე 

დადგენილებაში  

10 

დირექტივა 2002/44/EC მუშაკთა 

ფიზიკური აგენტებისგან (ვიბრაცია) 

გამოწვეული პოტენციური რისკის 

წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2021 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

11 

დირექტივა 2009/148/EC სამუშაოზე 

აზბესტის ზემოქმედებასთან 

დაკავშირებული რისკებისგან 

მუშაკთა დაცვის შესახებ. 

სექტემბერი, 

2022 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

12 

დირექტივა 1999/92/EC ფეთქებადი 

ატმოსფეროს გამო პოტენციური 

რისკის ქვეშ მყოფ მუშაკთა 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის გაუმჯობესების მიზნით 

მინიმალური მოთხოვენების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2022 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

თარგმნილია. საჭიროებს ტექნიკურ ექსპერტიზას. 
გაუმჯობესებას სტანდარტებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფის მიზნით (დირექტივა ადგენს 
ძირითად სტანდარტებს, მოიცავს ქვე სტანდარტებსაც, 
რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნას ნორმების 
შემუშავებისას) 
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13 

დირექტივა 2006/25/EC მუშაკთა 

ფიზიკური აგენტებისგან 

(ხელოვნური ოპტიკური რადიაცია) 

გამოწვეული პოტენციური რისკის 

წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2022 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

15 

დირექტივა 90/269/EEC ტვირთის 

ხელით აწევის დროს, მუშაკთა მიერ 

განსაკუთრებით ზურგის დაზიანების 

საფრთხის არსებობის პირობებში, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 

სექტემბერი, 

2022 

2019 წლის 

სექტემბრიდან 

ჩართულია 

ევროკავშირის 

თვინინგის პროექტში 

თარგმნილია. საჭიროებს ტექნიკურ ექსპერტიზას. 
გაუმჯობესებას სტანდარტებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფის მიზნით (დირექტივა ადგენს 
ძირითად სტანდარტებს, მოიცავს ქვე სტანდარტებსაც, 
რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნას ნორმების 
შემუშავებისას) 

16 

დირექტივა 98/24/EC სამუშაოზე 

ქიმიურ აგენტებთან დაკავშირებული 

რისკებისგან მუშაკთა 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

17 

დირექტივა 2000/54/EC სამუშაოზე 

ბიოლოგიური აგენტების 

ზემოქმედებისას არსებული 

რისკებისგან მუშაკთა დაცვის შესახებ. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 
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18 

დირექტივა 2003/10/EC მუშაკთა 

ფიზიკური აგენტებისგან (ხმაური) 

გამოწვეული პოტენციური რისკის 

წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

68 მინიმალური მოთხოვნების 

შესახებ.  

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

19 

დირექტივა 2004/37/EC სამუშაოზე 

კანცეროგენებისა და მუტაგენების 

ზემოქმედებასთან დაკავშირებული 

რისკებისგან მუშაკთა დაცვის შესახებ. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

20 

დირექტივა 2004/40/EC მუშაკთა 

ფიზიკური აგენტებისგან 

(ელექტრომაგნიტური ველი) 

გამოწვეული პოტენციური რისკის 

წინაშე დაყენებასთან დაკავშირებით 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 

მინიმალური მოთხოვნების შესახებ.  

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

21 

დირექტივა 91/322/EEC სამუშაო 

ადგილზე ქიმიური, ფიზიკური და 

ბიოლოგიური აგენტების 

ზემოქმედებით გამოწვეული 

რისკებისგან მუშაკთა დაცვის შესახებ. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

23 

დირექტივა 2006/15/EC, რომლითაც 

ფორმირდება დასაქმების სახეობის 

მიხედვით მავნე ზეგავლენის 

შეზღუდვების ინდიკატიური 

მაჩვენებლების მეორე სია, საბჭოს 

98/24/EC დირექტივის 

იმპლემენტაციის მიზნით. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 
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24 

დირექტივა 2009/161/EU, რომლითაც 

ფორმირდება დასაქმების სახეობის 

მიხედვით მავნე ზეგავლენის 

შეზღუდვების ინდიკატიური 

მაჩვენებლების მესამე სია, საბჭოს 

98/24/EC დირექტივის 

იმპლემენტაციის მიზნით. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 

25 

დირექტივა 2010/32/EU, რომელიც 

უზრუნველყოფს ევროპის 

ჰოსპიტალურ და ჯანდაცვის სფეროს 

დამსაქმებელთა ასოციაციისა 

(HOSPEEM) და საჯარო სამსახურის 

კავშირების ევროპული ფედერაციის 

(EPSU) მიერ გაფორმებულ 

ჰოსპიტალურ და ჯანდაცვის 

სექტორში ბასრი სამედიცინო 

ინსტრუმენტების გამოყენებისას 

დაზიანებების თავიდან აცილების 

შესახებ ჩარჩო შეთანხმების 

იმპლემენტაციას. 

სექტემბერი, 

2023 
  საჭიროებს თარგმნასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას 
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ცხრილი №3 

შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 

  
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის 

დასახელება 

მიღების 

პერიოდი 
სტატუსი კომენტარი საფუძველი ბმული 

1 

მომეტებული საფრთხის შემცველი, 

მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი 

სამუშაოების ჩამონათვალის 

დამტკიცების თაობაზე 

2018 

წლის 27 

ივლისი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილება №381 

  

ძალადაკარგუ

ლი კანონის  

მუხლი 2 (1) 

https://www.matsne.gov.ge/ka/

document/view/4277583?public

ation=0  

2 

მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, 

მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე 

შრომის უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვის შემოწმებისას შერჩევითი 

კონტროლის წესისა და პირობების 

განსაზღვრის თაობაზე 

2018 

წლის 27 

ივლისი 

საქართველოს 

მთავრობის 

 

დადგენილება №382 

1. ცვლილება 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილება №288  

2019 წლის 19 ივნისი 

მუხლი 16 (7) 

https://www.matsne.gov.ge/ka/

document/view/4593315?public

ation=0  

3 

სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური 

შემთხვევებისა და პროფესიული 

დაავადებების აღრიცხვის წესის და 

ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და 

ანგარიშგების წესის დამტკიცების 

თაობაზე 

2018 

წლის 12 

სექტემბე

რი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 

 

ბრძანება №01-11/ნ 

1. ცვლილება-

ჯანდაცვის  

მინისტრის ბრძანება 

№01-47/ნ 2019 წლის 

24 მაისი                               

2.ცვლილება-

ჯანდაცვის 

მინისტრის  

ბრძანება №01/66/ნ 

2019 წლის 10 

ოქტომბერი 

მუხლი 15 (5) 

https://www.matsne.gov.ge/ka/

document/view/4307493?public

ation=0  

4 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის 

აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, 

განხორციელების წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ 

2018 

წლის 31 

ოქტომბე

რი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 

 

ბრძანება №01-25/ნ 

1. ცვლილება-

ჯანდაცვის 

მინისტრის 

ბრძანება №01-67/ნ 

2019 წლის 16 

ოქტომბერი 

მუხლი 7(6) 

https://matsne.gov.ge/ka/docum

ent/view/4348224?publication=

0  

5 

ეკონომიკური საქმიანობის 

პრიორიტეტული დარგების განსაზღვრის 

მეთოდებისა და რისკის შეფასების წესის 

დამტკიცების შესახებ 

2020 

წლის 6 

თებერვა

ლი 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილება №80 

  

მუხლი 2(1) 

დამუხლი 25 

(1 (ა.ა)) 

https://www.matsne.gov.ge/doc

ument/view/4793337?publicatio

n=0  

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4277583?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4277583?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4277583?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4593315?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4593315?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4593315?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4307493?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4307493?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4307493?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4348224?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4348224?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4348224?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/document/view/4793337?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/document/view/4793337?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/document/view/4793337?publication=0
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6 
სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების 

წესის დამტკიცების თაობაზე 

2020 

წლის 30 

იანვარი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 

 

ბრძანება №01-15/ნ 

1. ცვლილება-დაცვის 

მინისტრის  

ბრძანება №01-21/ნ  

2020 წლის 18 

თებერვალი 

მუხლი 2(1) 

https://matsne.gov.ge/ka/docum

ent/view/4776091?publication=

0  

7 

ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ 

ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების 

(ინსპექტირების) წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ 

2020 

წლის 10 

თებერვა

ლი 

საქართველოს 

მთავრობის 

 

დადგენილება №99 

  მუხლი 16 (5) 

https://matsne.gov.ge/document

/view/4796359?publication=0&f

bclid=IwAR0erNEOnwTCul3_s

gIRcOr9xuWeSi5llRCP5fp1hj7c

IJxZwYTqGaS4uto  

8 

ორსული, ახალნამშობიარები და 

მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის 

მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის 

შემცველი სამუშაოების დამტკიცების 

თაობაზე 

2020 

წლის 14  

თებერვა

ლი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 

 

ბრძანება №01-20/ნ 

  მუხლი5 (7) 

https://matsne.gov.ge/document

/view/4787924?publication=0&f

bclid=IwAR3DRik05cOZBsVy2

s0AGYJwgSASEJZ-

2grKWf4qfHZA86bCa1C61q-

XQuM  

9 

18 წლამდე ასაკის პირისთვის მძიმე, 

მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 

ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე 

2020 

წლის 30 

ნოემბერ

ი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 

 

ბრძანება №01-126/ნ 

  მუხლი 5 (6) 

https://matsne.gov.ge/ka/docum

ent/view/5033680?publication=

0  
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ცხრილი №4 

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში ეკონომიკური საქმიანობები, რომელთათვისაც დამტკიცდა ზოგადი და სექტორული რეკომენდაციები 

სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონა ვირუსის (COVID- 19 ) გავრცელების პრევენციის მიზნით   

 

სამშენებლო სექტორი
მომსახურების/საოფისე 

საქმიანობები

სამთო-მოპოვებითი, 
დამამუშავებელი 

მრეწველობა და წარმოება
საგამომცემლო საქმიანობები 

ელექტროენერგიის 
მიწოდების, წყლის 

დაგროვება/დამუშავება/განაწ
ილებისა და ნარჩენების 

მართვის საკითხები 

სოფლის მეურნეობა

„დელივერი 
სერვისი“/,,საკურიერო 
სერვისი“ საქმიანობები

სილამაზის სალონები და 
ესთეტიკური მედიცინის 

ცენტრები 

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 

ლაბორატორიები და 
საგამოცდო ცენტრები 

საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობა

ავტოტექმომსახურება
პროფესიული სპორტის 
სხვადასხვა სახეობები

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

პროგრამების 
განმახორციელებელი 

დაწესებულებები

ტურ-ოპერატორები და 
გიდები

სასტუმროები
საზოგადოებრივი კვების 

ობიექტები
სავაჭრო მოლებისა და 

სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები

მუნიციპალური და
საქალაქთაშორისო 

(ავტობუსი, მიკროავტობუსი) 
ტრანსპორტი

აეროპორტებისა და საჰაერო 
ტრანსპორტი

შეფასებისა და გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული გამოცდები

მეზღვაურთა საწვრთნელ 
დაწესებულებებში 

მსმენელთა მიღებისა და 
კურსების ჩატარებასთან 

დაკავშირებით

სატრანსპორტო სარკინიგზო 
ტრანსპორტი

სამუზეუმო, შემოქმედებითი 
საქმიანობისა და 

კულტურული ღონისძიებები

„სოციალური 
რეაბილიტაციისა და ბავშვზე 

ზრუნვის სახელმწიფო 
პროგრამის ფარგლებში“ 

რეგისტრირებული 
დაწესებულებები

ზღვის სანაპირო ზოლის 
მართვისთვის

ტრენინგ ცენტრების, 
კონფერენციების, 

სემინარებისა და მსგავსი 
ღონისძიებები

ღია სივრცეში არსებული 
გასართობი ატრაქციონები

კინოწარმოება
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 

დაწესებულებებისათვის

გემების, იახტების,  სასეირნო 
კატარღებისა და სხვა 

მცურავი სატრანსპორტო 
საშუალებები

ღია/დახურული ტიპის 
აუზების, საუნებისა და 

აბანოები

ღია და დახურულ სივრცეში 
სოციალური ღონისძიებები

ტირ-პარკებისთვის და იმ 
ბენზინგასამართი 

სადგურების მიმართ, სადაც 
ხორციელდება სატვირთო 

გადაზიდვების 
განმახორციელებელი
მძღოლების გაჩერება 

ბიბლიოთეკები
ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებები


