ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ ˀʸʵʳʰʯ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩˀʰ ʫʨ

ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ
ელექტრონული
ბიულეტენი
დაზარალებულ დასაქმებულთა
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ ˂ʴʬʩʨʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʨʫʪʰʲʰ ʻ˅ʰʸʨʭʹ
სახელმწიფო
შესახებ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ ʫʨ˂ʭʰʹდახმარების
ʹʨʱʰʯˆʬʩˀʰ. „ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ“
ʫʨʸʾʭʬʭʨ,
ʹʨʼʻ˃ʭʲʰʨʴʰ, ʲʬʪʰʺʰʳʻʸʰ ʳʰʮʬʮʰʹ ʪʨʸʬˀʬ, ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ
ʫʨ˂ʭʰʹ ʪʨʸʨʴʺʰʬʩʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨʹ. ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ, ʨʴ
“ʯʨʴʨʩʨʸʰ

ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ“

ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ,

ʽʳʴʰʹ

ʿʭʬʲʨ

ʹˆʭʨ

ʻʼʲʬʩʰʯ

ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʪʨʸʨʴʺʰʨʹ. ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʻʸʰ
ʫʬʱʲʨʸʨ˂ʰʨ ʶʸʬʨʳʩʻʲʨˀʰʭʬ ˆʨʮʹ ʻʹʭʨʳʹ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ
ʫʨ ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʨ ʿʭʬʲʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ „ʯʨʴʫʨʿʵʲʰʲʰ ʫʨ
ʪʨʴʻʿʵʼʬʲʰ“ ʻʼʲʬʩʨʨ. ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ ʨʾʰʨʸʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʳˆʵʲʵʫ
ʯʬʵʸʰʻʲʰ

ʹʨʱʰʯˆʰ,

ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ

ʶʸʰʴ˂ʰʶʰʹ

ʻʪʻʲʬʩʬʲʿʵʼʨ

ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʨʮʬ ʹʬʸʰʵʮʻʲ ʴʬʪʨʺʰʻʸ ˀʬʫʬʪʹ ʪʭʨ˃ʲʬʭʹ. ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ

საქართველოს პროფესიული
ʸʨʹʨ˂ ʳʵʹʫʬʭʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʪʨʸʰʿʭʨ, ʳʨʸʪʰʴʨʲʰʮʨ˂ʰʨ
ʫʨ ˁʨʪʭʸʨ.
კავშირების
გაერთიანება

ʫʨ ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸʰ ʳʰʫʪʵʳʨ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʿʭʬʲʨ ʨʹʶʬʽʺʮʬ,

ʫʾʬʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ ʳʰʲʰʵʴʵʩʰʯ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʳʯʬʲʹ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʾʬʩʻʲʵʩʹ
ʻʨʸʹ ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨʮʬ, ʰʾʬʩʹ ʫʨʩʨʲ ˆʬʲʼʨʹʹ, ʨʴ
ʨʸˁʬʭʨʴʰ ʳˆʵʲʵʫ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʬʩʰʯ ʨʽʭʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʻʩʸʨʲʵʫ ʳʰʹʰ
ʹʽʬʹʰʹ, ʱʨʴʰʹ ʼʬʸʰʹ, ʬʯʴʰʱʻʸʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʹ ʨʴ ʳʸ˄ʨʳʹʰʹ ʪʨʳʵ, ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ
ʰʳʰʹʨ, ʯʻ ʸʨ ʻʴʨʸʬʩʰ ʫʨ ˁʭʬʭʬʩʰ ʨʽʭʹ ʳʨʹ. ˀʸʵʳʰʯʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʰʹ
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ,

ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ

ʹʰʳ˃ʨʼʸʰʯ

ʭʲʰʴʫʬʩʨ

ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ

ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʳʯʬʲ ʸʰʪ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʬʸʯʴʨʰʸʰ
ʹʨʳʻˀʨʵʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ʽʨʲʬʩʰ ʰʾʬʩʬʴ ʻʼʸʵ ʫʨʩʨʲ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ, ʭʰʫʸʬ
ʳʨʯʰ ʱʵʲʬʪʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ, ʨʫʪʰʲʰ ʨʽʭʹ ʨʹʨʱʰʹ ʴʰˀʴʰʯ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨʹ, ʮʵʪʰʬʸʯʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʰ

ʳʰʹʰ

ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ

ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʰʹ

ʨʴ

ʶʸʵʼʱʨʭˀʰʸʻʲʰ

ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹʨʫʳʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʹ ʴʰˀʴʰʯ ʬʽ˂ʬʭʨ ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨˀʰ.

ივნისი 2020 წელი.
1

ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და აღკვეთის
მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, დაზარალებულ
დასაქმებულთა სახელმწიფო დახმარება

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის
მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“, 2020
წლის 23 მარტის N: 181 დადგენილების შესაბამისად: დაქირავებით
დასაქმებული პირი, რომელმაც პირველი კვარტალის შემდეგ
დაკარგა
სამსახური ან გაუშვეს
უხელფასო
შვებულებაში,
მიიღებსʫʨ
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ
ˀʸʵʳʰʯ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩˀʰ
სახელმწიფო დახმარებას
200 ლარის
ოდენობით 6 თვის
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ
განმავლობაში.

ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ

˂ʴʬʩʨʹ

ʬʸʯ-ʬʸʯʰ

˃ʰʸʰʯʨʫʰ

ʨʫʪʰʲʰ

ʻ˅ʰʸʨʭʹ

ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩˀʰ. „ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ“ ʫʨʸʾʭʬʭʨ,
დაქირავებით დასაქმებული პირები:
ʹʨʼʻ˃ʭʲʰʨʴʰ, ʲʬʪʰʺʰʳʻʸʰ ʳʰʮʬʮʰʹ ʪʨʸʬˀʬ, ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ
ʫʨ˂ʭʰʹ ʪʨʸʨʴʺʰʬʩʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨʹ. ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ, ʨʴ
“ʯʨʴʨʩʨʸʰ
ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ“
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ,
ʽʳʴʰʹ ʿʭʬʲʨ რომლებსაც
ʹˆʭʨ ʻʼʲʬʩʰʯ
„კომპენსაციის
მიღება შეეძლებათ
იმ დაქირავებულებს,
2020 წლის ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ
პირველ სამ თვეში
(იანვარი,
თებერვალი,
მარტი)
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ
ʪʨʸʨʴʺʰʨʹ.
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʻʼʲʬʩʨʯʨ
ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʻʸʰ
ერთხელ
მაინც
აქვთ
აღებული
ხელფასი
და
ამის
შესახებ
მის
ʫʬʱʲʨʸʨ˂ʰʨ ʶʸʬʨʳʩʻʲʨˀʰʭʬ ˆʨʮʹ ʻʹʭʨʳʹ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ
დამქირავებელს საგადასახადო დეკლარაციასთან ერთად,
ʫʨ ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʨ ʿʭʬʲʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ „ʯʨʴʫʨʿʵʲʰʲʰ ʫʨ
შემოსავლების სამსახურში წარმოდგენილი აქვს ინფორმაცია იმის
ʪʨʴʻʿʵʼʬʲʰ“
ʻʼʲʬʩʨʨ.
ʨʾʰʨʸʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʳˆʵʲʵʫ
შესახებ, რომ
ამ პირზეʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ
გაიცა ხელფასი.“
ʯʬʵʸʰʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰ, ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʰʹ ʻʪʻʲʬʩʬʲʿʵʼʨ
საწარმო ამ ინფორმაციას წარადგენს მომდევნო თვის 15
ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ
˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʨʮʬ
ʹʬʸʰʵʮʻʲ
ʴʬʪʨʺʰʻʸ
ˀʬʫʬʪʹ30
ʪʭʨ˃ʲʬʭʹ.
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ
რიცხვამდე.
დაზუსტებისთვის
ვადა
აქვს 20-დან
რიცხვამდე.
ʫʨ ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸʰ ʳʰʫʪʵʳʨ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʿʭʬʲʨ ʨʹʶʬʽʺʮʬ,
აღნიშნული დადგენილების ეფექტიანი დანერგვა პრაქტიკაში
ʸʨʹʨ˂ ʳʵʹʫʬʭʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʪʨʸʰʿʭʨ, ʳʨʸʪʰʴʨʲʰʮʨ˂ʰʨ ʫʨ ˁʨʪʭʸʨ.
გარკვეულ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, კერძოდ:
ʫʾʬʰʹ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ
ʳʰʲʰʵʴʵʩʰʯ
ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʳʯʬʲʹ
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰმიერ
ʾʬʩʻʲʵʩʹ
1.
კომპენსაციის გაცემა
დამოკიდებულია
დამსაქმებლის
ინფორმაციის
რასაც
ხშირად დამსაქმებლები
ʻʨʸʹ
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹʨწარდგენაზე,
ʫʨ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨʮʬ,
ʰʾʬʩʹ ʫʨʩʨʲთავს
ˆʬʲʼʨʹʹ, ʨʴ
არიდებენ.
ʨʸˁʬʭʨʴʰ
ʳˆʵʲʵʫ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʬʩʰʯ ʨʽʭʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʻʩʸʨʲʵʫ ʳʰʹʰ
ʹʽʬʹʰʹ,
ʱʨʴʰʹ
ʼʬʸʰʹ, ʬʯʴʰʱʻʸʰ
ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʹ
ʳʸ˄ʨʳʹʰʹ ʪʨʳʵ,
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ
2.
თუ დამსაქმებელი
არ წარადგენს
ამ ʨʴ
ინფორმაციას
ასეთ
შემთხვევაში
დამსაქმებლებისთვის
არის გათვალისწინებული
ʰʳʰʹʨ,
ʯʻ ʸʨ ʻʴʨʸʬʩʰ
ʫʨ ˁʭʬʭʬʩʰ ʨʽʭʹ ʳʨʹ.არ
ˀʸʵʳʰʯʰ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʰʹ
არავითარი
სანქცია.
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʹʰʳ˃ʨʼʸʰʯ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ.
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, როცა
ʳʯʬʲდამსაქმებელი
ʸʰʪ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ
ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ
ʬʸʯʴʨʰʸʰ
3.
არის შემთხვევები,
ხელფასს
რიცხავს
დაგვიანებით,
(მარტის ხელფასი
ირიცხება
ან რიცხავს ʭʰʫʸʬ
ʹʨʳʻˀʨʵʹ
ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹʯʭʰʹ
ʽʨʲʬʩʰ ʰʾʬʩʬʴ
ʻʼʸʵაპრილში),
ʫʨʩʨʲ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ,
წინა პერიოდის დავალიანებას, რაც დასაქმებულს, ავტომატურად
ʳʨʯʰ ʱʵʲʬʪʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ, ʨʫʪʰʲʰ ʨʽʭʹ ʨʹʨʱʰʹ ʴʰˀʴʰʯ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨʹ, ʮʵʪʰʬʸʯʰ
აკარგვინებს დახმარებას.
ʨʫʨʳʰʨʴʰ
ʳʰʹʰ
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ
ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʰʹ
ʨʴ
ʶʸʵʼʱʨʭˀʰʸʻʲʰ
4.
არასრული
განაკვეთით,
ან თუნდაც
1 დღით დასაქმება
და
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹʨʫʳʰ
ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʹ
ʴʰˀʴʰʯ
ʬʽ˂ʬʭʨ ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨˀʰ.

1

ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʻʲʰ
ʳʵʶʿʸʵʩʰʹʨʪʨʴ
ʯʨʭʰʹʻʼʨʲʰ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ
ანაზღაურების მიღება
ხდება საფუძველი
იმისა, ʪʨʸʬʳʵʹ
რომ დასაქმებული
ამორიცხონ
დახმარების
მიმღებთა
სიიდან.
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʻʸʰ
ʻʼʲʬʩʨʨ
ʫʨ ʰʪʰ
ʨʸʹʬʩʰʯʰʨ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʯʨʯʭʰʹ, ʸʨʯʨ
ˈʽʵʴʫʬʯ
ʯʨʭʰʹʻʼʲʨʫ
ʨʰʸˁʰʵʴ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵ,
5.
ისˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ,
დასაქმებულები,
რომლებიც
კომპანიას
არ
გაუთავისუფლებია
მაგრამ ვერ ʫʨ
ცხადდებიან
ʹʸʻʲʨʫ
ʪʨʴʰʭʰʯʨʸʵʴსამსახურიდან,
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʶʵʺʬʴ˂ʰʨʲʰ
ʳʰʰʾʵʴ სამუშაო
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ადგილზე
ობიექტური
გარემოებების
გამო
და
ვერც
ხელფასს
ʹʨʸʪʬʩʬʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʫʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʹʨʳʻˀʨʵ იღებენ,
ʨʫʪʰʲʬʩʮʬ
რჩებიან დახმარების გარეშე. ასეთია მაგალითად 70 წელს
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʨʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʨʽʭʹ ʳʴʰˀʴʬʲʵʭʨʴʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
გადაცილებული, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, რომელთაც
ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʬʩʰ.
ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʶʸʨʽʺʰʱʨˀʰ
სახელმწიფოსგან
მიიღეს რეკომენდაცია
- დარჩნენ
სახლში. ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʬʴ
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʹ, ˆʬʲʰ ʳʰʻ˄ʭʫʬʩʨʯ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʻʼʸʵ ʼʨʸʯʵʫ
6.
კომპანიები, რომლებმაც სრულად შეწყვიტეს საქმიანობა და
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲ
ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴ
ʹʨʳʻˀʨʵ ˃ʨʲʨʮʬ.
ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʬʩʹ,
შესაბამისადʫʨ
გაუშვეს
ყველა დასაქმებული,
ფიზიკურად
ვერ ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʬʴ
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʰ
ʳʵʶʿʸʵʩʰʯ,
ʨʽʭʯ ʳʬʺʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ,
შეავსებენ ფორმას,
რომლის
საფუძველზეც
გაიცემა
დახმარება.ʨʰʳʨʾʲʵʴ
ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʨ. ʰʹʰʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʰʾʬʩʬʴ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲ ˆʬʲʼʨʹʹ ʫʨ ʹʨʬʸʯʵ ˇʨʳˀʰ,
7.
კომპენსაცია ეხება მხოლოდ მას, ვინც აპრილსა და მაისში
ʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʬʴ
ʹʨʳʻˀʨʵʹდა
ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ
ʪʲʵʩʨʲʰʮʬʩʻʲ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ
დაკარგა სამსახური
არ მოიცავსˆʨʸʰʹˆʹ.
იმ დასაქმებულებს,
რომლებიც
ამ კრიზისის
მომდევნო
თვეებში
დაკარგავენ ანაზღაურებას.
ასეთი
ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ
ʳʵʪʬʩʨ
ʻʼʸʵ ʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴʨʫ
ʴʨ˄ʰʲʫʬʩʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ,
შეიძლება
ბევრი
კომპანიის
თანამშრომელი
იყოს,
რომლებსაც
ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ˆʫʬʩʨ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʨ, ʸʨ˂ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
კომპანია საკუთარი დანაზოგიდან ჯერ კიდევ უხდიდა ხელფასს,
ʹʺʨʩʰʲʻʸʵʩʰʹ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲ ˆʨʸʰʹˆʹʨ ʫʨ ˀʬʳʫʪʵʳʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
თუმცა თუ მომდევნო თვეებში კომპანიამ, ვერ განაახლა სრული
1
ʻʼʸʵ
ʼʨʸʯʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ
ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨʹ.
დატვირთვით
მუშაობა ბუნებრივია,
მოუწევს თანამშრომლების
დათხოვნა. განსაკუთრებით ეს ეხება ტურიზმის სექტორში
ˀʸʵʳʰʯ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩˀʰ
ʫʨ რა
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ
დასაქმებულებს,
რადგან ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ
უცნობია ქვეყნის ʨʱʸ˃ʨʲʭʰʹʨ
გახსნის შემდეგ
დატვირთვით ამუშავდება
ტურისტული
ობიექტები.
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʹʨ
ʫʨ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʬʩʮʬ
ʳʹˇʬʲʵʩʰʹʨʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ ˀʸʵʳʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ
(ˀʹʵ) N: 111-ʬ ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʹʵ ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʻʸ ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨʯʨ ˇʪʻʼʹ
თვითდასაქმებულები:
ʪʨʴʬʱʻʯʭʴʬʩʨ ʫʨ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʰʬʸ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰʨ. ʬʹ
ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʻʸʰ

ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ

ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ

ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ

˂ʴʬʩʨʹ

ʫʨ

ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʹ, ʨʸʫʨˀʭʬʩʨʹ ʨʴ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ
არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულები და თვითდასაქმებულები,
ʳʰʴʰ˅ʬʩʨʹ
ʸʨʹʰʹ,
ʱʨʴʰʹ ʼʬʸʰʹ,
ʨʾʳʹʨʸʬʩʲʵʩʰʹ,
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ
ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʰʹ,
რომელბმაც
დაკარგეს
შემოსავალი,
დასაბუთების
შემთხვევაში,
მიიღებენʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʹ
ერთჯერად დახმარებას
300˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ
ლარის ოდენობით.
ʬʸʵʭʴʻʲʰ
ʨʴ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʪʨʳʵ, ʸʨʹʨ˂ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʳʵʨʽʭʹ
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ სამსახურში
ʨʴ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʯ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ
ʳˆʸʰʭ ʯʨʴʨʩʨʸʰ
შემოსავალების
რეგისტრირებულ
თვითდასაქმებულებს
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ
ʳʰ˂ʬʳʰʹ შეუძლიათ
ʨʴ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʰ
ʳʵʶʿʸʵʩʰʹ მიღება,
ˀʬʹʻʹʺʬʩʨ ʨʴ ʴʻʲʨʳʫʬ
შედარებით მარტივად
კომპენსაციის
არარეგისტრირებულებმა
დამატებით
უნდა ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ
ʫʨʿʭʨʴʨ.
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨკი,
ʳʵʰʯˆʵʭʹ,
ʸʵʳდოკუმენტაცია
ʽʭʬʿʴʬʩʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂
წარმოადგინონ. მათ უნდა შეავსონ განაცხადი საიტზე compensaʱʵʴʭʬʴ˂ʰʰʹ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʨ, ʪʨʨʺʨʸʵʴ ʰʳʪʭʨʸʰ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʶʵʲʰʺʰʱʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
tion.moh.gov.ge
ʳʵ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʶʸʨʽʺʰʱʰʹʯʭʰʹ
ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʳʬʯʵʫʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ, ˆʬʲʰ ˀʬʻ˄ʿʵʹ ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ
ʯʨʴʨʩʨʸʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹდასაქმებულთა
ʳʰ˂ʬʳʨʹʨ ʫʨ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸ
ʳʵʶʿʸʵʩʨʹ, ʨʳ ʹʼʬʸʵʬʩˀʰ
არარეგისტრირებულ
პრობლემები:
ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʹʨˆʰʹ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʨʾʳʵʹʨʼˆʭʸʬʲʨʫ. ʬʹ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨʹ
ბაზრობის დახლზე მოვაჭრე პირი, რომელიც არ არის შემოსავლების
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ
ʳʰʾʬʩʰʹ,
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹʨ -ʫʨ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʯ
სამსახურში ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ
რეგისტრირებული
გადამხდელი
უნდა
წარადგინოს
ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ
ʫʨ ორგანიზატორის
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ
ʳʰʾʬʩʰʹ
ბაზრობის
მიერʶʰʸʵʩʬʩʰʹ
გაცემული
ცნობაʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ.
იმის შესახებ, რომ
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ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ
ʯʬʳʨʺʰʱʨʮʬ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ,
ʨʹʬʭʬ
აღნიშნული პირი
2020 წლისʳʹˇʬʲʵʩʰʹʨʹ
პირველ კვარტალში
ვაჭრობდა
მისი ˂ʨʲʱʬ
ბაზრობის
ტერიტორიაზე
და იხდიდა
ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ
ˀʹʵ
ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʻʸʰ
ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨშესაბამის
N: 100-ʬ, ქირას/იჯარას;
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰʯˆʵʭʹ, ʸʵʳ
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʬʩʳʨ,
ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ
ʳʰʹʰ ʸʨʺʰʼʰʱʨ˂ʰʨ,
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʴ
ამ შემთხვევაშიʸʵʳʲʬʩʳʨ˂
თვითდასაქმებული
სრულად
დამოკიდებულია
ბაზრობის ადმინისტრაციის
კეთილ
ნებაზე,
რომ მან გასცეს
ასეთი
ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲ
ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʯʨʴʨʩʨʸʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ
ˀʸʵʳʰʹ
ʯʨʴʨʩʨʸʰ
დოკუმენტი.
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʰʹ ʫʨ˂ʭʨ. ʺʬʸʳʰʴʰ „ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ“ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʼʨʸʯʵ
ʪʨʪʬʩʰʯ
ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ,
ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʨʴ
ʳʰʴʰʳʨʲʻʸ
ˀʸʵʳʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ
პირმა,ʫʨ
რომელიც
დღიურად აქირავებს
კუთვნილ
საცხოვრებელ
გაქირავების
ელექტრონული
ʨʴფართებს
ˆʬʲʼʨʹʹʨბინების
ʫʨ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ
ʹˆʭʨ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯ პორტალების
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂
მეშვეობით ʶʰʸʫʨʶʰʸ
(Airbnb.com,
booking.com და
სხვა) -ʨʴუნდა
წარადგინოს
ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʬʲʰ
ʨʴ ʨʸʨʶʰʸʫʨʶʰʸ,
ʼʻʲʨʫʰ
ʨʸʨʼʻʲʨʫʰ
ʹʨˆʰʯ ʻˆʫʰʹ
საბანკო ამონაწერი, სადაც გამოჩნდება შესაბამისი კომპანიიდან
ʳʻˀʨʱʹ,
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ
ʶʰʸʵʩʬʩʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʨʳʻˀʨʵʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.
მიღებული
შემოსავალი);
˂ʨʲʱʬ
ʨʾʴʰˀʭʴʰʹ
ʾʰʸʹʰʨ ˀʹʵ
N: 156-ʬ
ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ, არა
ʵˇʨˆʻʸʰ
ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʰʹ
ʳʽʵʴʬ
ის პირები,
რომლებიც
ბინას
აქირავებდნენ
დღიურად
ან
ელექტრონული
პორტალის
გარეშე ვერʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ
მიიღებენ დახმარებას.
ʳʻˀʨʱʯʨ
ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ
ʨʸ ʨʸʰʹ, ʯʻʳ˂ʨ,
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ
ʶʸʨʽʺʰʱʨˀʰ,
ʹ˄ʵʸʬʫ
ʵˇʨˆʻʸʰ
ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʸʰʭ
პირი, რომელიც
ამზადებდა
სუვენირებს
დაʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʰʹ
აბარებდა სუვენირების
ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʯʨʴ
ˀʬʻʯʨʭʹʬʩʲʵʩʰʹ
ʪʨʳʵ ˆʫʬʩʨ.
ʨʳ ʳˆʸʰʭ,
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ
მაღაზიას, ან პირი,
რომელიც სოფლის
მეურნეობის
პროდუქტს
აბარებდაʸʵʳ
საცხობს/რესტორანს
წარადგინოს
შესაბამისი
ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ,
ˀʹʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ- უნდა
˄ʬʹʫʬʩʰʫʨʴ
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ,
ʯʻʱʰ ʽʭʬʿʨʴʨʳ
პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი (შესყიდვის აქტი, მიღება
ʳʵʨˆʫʰʴʨ ˀʹʵ ʸʵʳʬʲʰʳʬ ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʰʹ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʨ, ʳʨˀʰʴ ʬʹ ʽʭʬʿʨʴʨ
ჩაბარების აქტი);
ʭʨʲʫʬʩʻʲʰʨ ʶʨʺʰʭʰ ʹ˂ʬʹ ʰʳ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹ, ʸʨʹʨ˂ ʬʹ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨ ʨʳʱʭʰʫʸʬʩʹ.
პირი, რომელიც
მუშაობს
ძიძად, ხელოსნად,
დამლაგებლად
სხვა
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ,
ʬʸʵʭʴʻʲ
ʫʵʴʬʮʬ
ʹʨʳʨʸʯʨʲ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹʨʹ,
ʨʹʬʭʬ,ან ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ
მსგავსი ტიპის სამუშაოზე - კომპენსაციას მიიღებს მხოლოდ იმ
ʨʸʪʻʳʬʴʺʬʩʰ
ʬʼʻ˃ʴʬʩʵʫʬʹ
ʮʬʳʵʨʾʴʰˀʴʻʲ
ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨʹʨ˂.
ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ
შემთხვევაში,
თუ წარადგენს
გადასახადის გადამხდელად
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨ
ʫʨ ʽʨʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʯʨʴʨʩʨʸʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʰ˂ʬʳʰʹʨ ʫʨ ʳʨʯ ʳʰʳʨʸʯ
რეგისტრირებული
სერვისის
მიმწოდებელი/საშუამავლო
კომპანიიდან
ცნობას,
ვისი მეშვეობითაც
წლის
1 აპრილამდე
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʰ
ʳʵʶʿʸʵʩʰʹ
ʽʳʬʫʰʯʰ
ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰʹ2020
ˀʬʽʳʴʰʹ
ʳʰʮʴʰʯ,
ˀʹʵ N: 156-ʬ
მოხდა
მისი
დამსაქმებელთან
დაკავშირება;
ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ ʫʨ ʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˀʹʵ ʬʽʹʶʬʸʺʯʨ ʱʵʳʰʺʬʺʰʹ N123-ʬ
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨ,
ʳʵʰʯˆʵʭʹ
ʳʰʹ˂ʬʯდასაქმება
ʹʨˀʻʨʲʬʩʨთითქმის
ʵˇʨˆʻʸʰ
ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʰʹ
საგულისხმოა,
რომ ამგვარი
სრულად
ხდება ʳʽʵʴʬ
სანაცნობო
წრის საშუალებით
და არავინʨʴ
იყენებს
ოფიციალურ
ʶʰʸʬʩʹ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʨʸʰʨʴ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʬʩʰ
ʸʵʳʬʲʯʨ˂
ʹʻʸʯ ʫʨʹʨʽʳʬʩʨ,
საშუამავლო კომპანიებს. აქ საუბარია არაფორმალურ დასაქმებაზე
ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʴ
ʳʨʯʰ
ʬʹ
ʻʼʲʬʩʨ
ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹʨ
ʫʨ
და შესაბამისად დასაქმების გზებიც არაფორმალურია.
ˀʬ˃ʲʬʩʰʹʫʨʪʭʨʸʨʫ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʫʨ ʵˇʨˆʻʸ ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʱʵʴʼʲʰʽʺʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ. ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ, ʨʹʬʭʬ, ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʬʩʰʹʨʪʨʴ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ
ʪʬʪʳʨʸʬʩʰʹ
საარსებო ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ
შეწეობა: ʨʴʪʨʸʰˀʰ ʪʨʻ˄ʰʵʴ ʵˇʨˆʻʸʰ ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ
ʫʨʹʨʽʲʬʩʻʲʯʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʹ ʫʨ ˆʬʲʰ ˀʬʻ˄ʿʵʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ, ʨʴ ʱʬʸ˃ʵ ʰʹʬʯʰ
ʹʨʿʵʼʨ˂ˆʵʭʸʬʩʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʩʨʭˀʭʮʬ ʮʸʻʴʭʰʹʨ
თვეში ʫʨʳˆʳʨʸʬ
საშუალოდ
600 ლარიან
დახმარებას მიიღებენ ოჯახები,
ʫʨ6ʵˇʨˆʰʹ
ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰ
ʫʨ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ.
რომლებსაც აქვთ:
ʨʽʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʨʹʬʭʬ, ʫʬʫʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ˀʹʵ N: 183-ʬ ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ,
•
65 000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა (70 ათასი ოჯახი
ʸʵʳʬʲʰ˂
ʭʸ˂ʬʲʫʬʩʨ
ʿʭʬʲʨ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲ ʽʨʲʮʬ. ʨʳ ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
-190 ათასი
მოქალაქე).
ʫʨʻˀʭʬʩʬʲʰʨ ʵʸʹʻʲʵʩʨ, ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʰʹ ʳʵʭʲʨ ʪʨˆʫʬʹ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ
აქამდე 65 000 ქულამდე იღებდნენ შემწეობას. აქ საუბარია ოჯახის
2
ʳʰʮʬʮʰ
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ
დახმარებაზე
დაʹʼʬʸʵˀʰ.
თვეში გამოდის 100 ლარი ოჯახზე;

2

ˀʹʵ N: 183 ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʰʬʸ.

3

ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʮʬ
ʹʨʻʩʸʰʹʨʹ
•
0-დან 100
000-მდე სარეიტინგო
ქულაʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
და ჰყავთ 3 და ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ,
მეტი 16
წლამდე შვილი
000 ოჯახი.
130 000
მოქ).
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʳʰʬʸ (21
ˀʸʵʳʰʯʰ
ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ
ʫʨ˂ʭʰʹ
ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʯ ʬʭʸʵʱʨʭˀʰʸʰʹ
ʫʨ• ʬʭʸʵʶʰʹ
ʨʺʵʳʻʸʰ
ʬʴʬʸʪʰʰʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ
ʳʨʯ ˄ʬʭʸ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʬʩʹʨ
ʫʨ
მკვეთრად
გამოხატული
შეზღუდულიʫʨშესაძლებლობის
მქონე
პირები და შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ბავშვებიʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ.
(40 ათ)
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ˀʵʸʰʹ ʨʹʵ˂ʰʸʬʩʰʹ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʯ
ʨʾʬʩʻʲʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʶʨʸʲʨʳʬʴʺʳʨ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʹ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʨ 2014 ˄ʲʰʹ 17 ʰʭʲʰʹʹ
ʳʵʨˆʫʰʴʨ, ˆʵʲʵ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ ʹʸʻʲʨʫ ˃ʨʲʨˀʰ ˀʬʭʰʫʨ 2016 ˄ʲʰʹ 1 ʰʭʲʰʹʹ. 2014
˄ʲʰʹ ʰʭʴʰʹˀʰ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʫʨ ʬʭʸʵʱʨʭˀʰʸʰ ˀʬʯʨʴˆʳʫʴʬʴ ʨʹʵ˂ʰʸʬʩʰʹ ʫʾʰʹ
˄ʬʹʸʰʪʮʬ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʫʪʬʴʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ-ʬʭʸʵʱʨʭˀʰʸʰʹ ʨʹʵ˂ʰʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʯʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ʾʸʳʨ ʫʨ ʿʵʭʲʰʹʳʵʳ˂ʭʬʲʰ ʯʨʭʰʹʻʼʨʲʰ ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʹʰʭʸ˂ʰʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʯ (DCFTA) ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʬʩʹ. ˀʸʵʳʰʯʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵʫ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʯʨʴ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ˀʸʵʳʰʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˀʬʽʳʴʨ ʨʳ
ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʹ

ʬʸʯ-ʬʸʯʰ

ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ

ʳʯʨʭʨʸʰ

ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʻʲʰʨ

ʳʵʯˆʵʭʴʨʨ,
ʽʭʬʿʴʰʹ

ʸʰʹ

ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫʨ˂

ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨˀʰ

ʰʳʪʭʨʸʰ

ʸʬʪʻʲʨ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʳʵʺʨʴʨ ʫʨ ʶʸʨʽʺʰʱʰʹ ʰʳʪʭʨʸʰ ʫʨʴʬʸʪʭʨ, ʸʵʳ ʳʵˆʫʬʹ ˀʸʵʳʰʹ
ʹʼʬʸʵˀʰ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ, ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʴʰˀʴʰʯ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ
ʨʱʸ˃ʨʲʭʨ.
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʬʸʵʭʴʻʲ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ
ʹʼʬʸʵˀʰ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨʹ, ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨʹʨ ʫʨ ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸ
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