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sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi: 
2013 wlis ivnisSi kvlevis Sedegebi 

Catarebuli NDI-is dakveTiT kavkasiis 
kvleviTi resursebis centris mier  

 
 kvleva dafinansebulia SvedeTis saerTaSoriso 

ganviTarebis da TanamSromlobis saagentos (Sida) mier  



მეთოდოლოგია - კვლევის ბოლო ტალღა 

• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. თითოეული ტალღა დაფინანსებულია 
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს  (Sida) მიერ. 
 

• კვლევის ბოლო ტალღა: 

– საველე სამუშაოების თარიღები: 12–26 ივნისი, 2013 

– 2,338 დასრულებული ინტერვიუ 

– წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას 

შორის, მათ შორის დედაქალაქში, ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში.  

• შერჩევა: 

– NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის 

მეთოდს.  

– შინამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 

– რესპონდენტების შერჩევა მოხდა კიშის ცხრილის გამოყენებით 

– არ ხდება შემთხვევით შერჩეული შინამეურნეობის ან პიროვნების ჩანაცვლება 

– ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 

 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2.9%  
 



მეთოდოლოგია – კვლევის წინა ტალღები 

• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. კვლევის უმეტესი ტალღები დაფინანსებულია შვედეთის 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ამასთან, ერთი ტალღა დაფინანსებულია ევრაზიის 

თანამშრომლობის ფონდის, ხოლო ერთი ბრიტანეთის საელჩოს მიერ. 

• კვლევის წინა ტალღები: 

– მარტი  2013:  

• საველე სამუშაოების თარიღები : 13 – 27 მარტი, 2013 

• 3,103 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ 

შორის დედაქალაქში, ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

საქართველოში.  

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის  +/- 2.5%  

– ნოემბერი 2012 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 14 – 25 ნოემბერი, 2012  

• 1,947 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის დედაქალაქში, ქალაქის, სოფლის 

ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში.  

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 3%  

– აგვისტო 2012 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 31 ივლისი – 12 აგვისტო, 2012 

• 2,038 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის დედაქალაქში, ქალაქისა და 

სოფლის ტიპის დასახლებებში.  

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 3%  

 



ეროვნული და 
ადგილობრივი საკითხები 











































დასაქმება საქართველოში 



 









დემოკრატია, რეფორმები და 
არჩევნები 

































მიმდინარე მოვლენები 























17 მაისის მოვლენების ამსახველ ვიდეომასალაში ჩანს კონტრაქციის 
მონაწილეების მიერ  სექსუალური უმცირესობების უფლებების 

მხარდამჭერების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები, რის შედეგადაც, 
დააზიანეს კერძო საკუთრება და ფიზიკური ზიანი მიაყენეს პოლიციის 

თანამშრომლებსა და დემონსტრანტებს. იცოდით თუ არა ამის შესახებ? (q81) 









თვლით თუ არა, რომ კანონის წინაშე უნდა აგოს პასუხი ყველა იმ 
ადამიანმა, მათ შორის მღვდლებმა, რომელთა მიერ სექსუალური 
უმცირესობების მხარდამჭერების წინააღმდეგ განხორციელებული 
ქმედებები ხელისუფლების მიერ კანონსაწინააღმდეგოდ იქნება 

მიჩნეული? (q87 X დასახლების ტიპის მიხედვით) 
 







საგარეო ურთიერთობები 















მედია 























დემოგრაფია 














