
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 
 

ივნისი 2018 

    

1. [აჩვენეთ ბარათი 1 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ბარათზე ჩამოთვლილთაგან 

რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 კორუფცია   

2 ნატოში გაწევრიანება   

3 პენსიები   

4 რუსეთთან ურთიერთობა  

5 საკუთრების უფლება   

6 სამართლიანი არჩევნები   

7 სამუშაო ადგილები   

8 სასამართლო სისტემა   

9 სიტყვის თავისუფლება   

10 ადამიანის უფლებები   

11 სიღარიბე   

12 ტერიტორიული მთლიანობა    

13 ფასების ზრდა / ინფლაცია   

14 ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება    

15 ხელფასები   

16 მედიის დამოუკიდებლობა   

17 განათლება   

18 ევროკავშირში გაწევრიანება   

19 კრიმინალი  

20 ციხეები / პატიმრები  

21 უმცირესობათა უფლებები  

22 სამართლიანობის აღდგენა  

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

2a. [აჩვენეთ ბარათი 2a] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 



 საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 1 

საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 2 

საქართველო საერთოდ არ იცვლება 3 

საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება  4 

საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

2b. [აჩვენეთ ბარათი 2b] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 1 

საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 2 

საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება  3 

საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

3. [აჩვენეთ ბარათი 3] გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 10 წელიწადში როგორ 

შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? 
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1 კორუფცია 1 2 3 -1 -2 

2 სამუშაო ადგილები 1 2 3 -1 -2 

3 სასამართლო სისტემა 1 2 3 -1 -2 



4 სიტყვის თავისუფლება 1 2 3 -1 -2 

5 სიღარიბე 1 2 3 -1 -2 

6 ტერიტორიული მთლიანობა 1 2 3 -1 -2 

7 ფასების ზრდა / ინფლაცია 1 2 3 -1 -2 

8 ხელმისაწვდომი სამედიცინო 

მომსახურება 

1 2 3 -1 -2 

9 განათლება 1 2 3 -1 -2 

10 კრიმინალი 1 2 3 -1 -2 

11 უმცირესობათა უფლებები 1 2 3 -1 -2 

12 ქალთა უფლებები 1 2 3 -1 -2 

 

4. [აჩვენეთ ბარათი 4] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ხალხს აქვს 

უფლება რაც უნდა ის თქვას და დაწეროს, რაც არ უნდა სიძულვილის 

შემცველი და შეურაცხმყოფელი იყოს ზოგიერთი ჯგუფისთვის, თუ ეს არ 

იქნება ძალადობისკენ მოწოდება? 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

5. [აჩვენეთ ბარათი 4] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ 

მთავრობამ უნდა შეზღუდოს ისეთი აზრის გამოთქმა, რომელიც ზოგიერთი 

ჯგუფისთვის შეურცხმყოფელია? 

სრულიად ვეთანხმები 4 



ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

6. [აჩვენეთ ბარათი 6] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ 

საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა. 

  

ძალიან კარგი 5 

კარგი 4 

საშუალო 3 

ცუდი 2 

ძალიან ცუდი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას ბავშვის აღზრდის საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

7. [აჩვენეთ ბარათი 7] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: შვილებს უნდა 

ვასწავლოთ, რომ ჩვენს ხალხს 

ბევრი ნაკლი აქვს, მაგრამ მაინც 

ყველას ვჯობივართ. 

მოსაზრება 2: შვილებს უნდა 

ვასწავლოთ, რომ ჩვენს ხალხს ბევრი 

ნაკლი აქვს, რომელიც უნდა 

გამოვასწოროთ. 

  

სრულად 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ   



პირველ 
მოსაზრებას 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები 
მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 8] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: პროფესიის 

არჩევისას გადამწყვეტი სიტყვა 

ეკუთვნის მშობელს, რადგან მან 

უკეთ იცის, თუ რა გამოადგება მის 

შვილს ცხოვრებაში. 

მოსაზრება 2: პროფესიის არჩევისას 

გადამწყვეტი სიტყვა ეკუთვნის 

შვილს, თუნდაც მშობელი თვლიდეს, 

რომ ის შეცდომას უშვებს. 

  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: არ მინდა ჩემი შვილი 

განსხვავებული რელიგიის 

ადამიანზე დაქორწინდეს, თუნდაც 

ის კარგი ადამიანი იყოს. 

მოსაზრება 2: ჩემთვის არ ექნება 

მნიშვნელობა, თუ ჩემი შვილი 

განსხვავებული რელიგიის 

ადამიანზე დაქორწინდება, თუ ის 

კარგი ადამიანი იქნება. 

  



სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

10. [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: მირჩევნია ჩემმა 

შვილმა თავისი ოჯახი 

შეინარჩუნოს, თუნდაც ბედნიერად 

არ გრძნობდეს თავს. 

მოსაზრება 2: თუ ჩემი შვილი 

ბედნიერად არ გრძნობს თავს 

საკუთარ ოჯახში, ჯობია მეუღლეს 

დაშორდეს. 

  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

11. [აჩვენეთ ბარათი 11] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: შვილებს შორის 

ქონების განაწილებისას, მისი 

დიდი ნაწილი ვაჟს უნდა დარჩეს. 

მოსაზრება 2: შვილებს შორის 

ქონების განაწილებისას, ის 

თანაბრად უნდა გადანაწილდეს ვაჟსა 

და გოგონას შორის. 

  



სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 12] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: ჩემმა ვაჟმა არ მინდა 

საყურე გაიკეთოს. 

მოსაზრება 2: ჩემთვის არ აქვს 

მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს 

გაიკეთებს. 

  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

13. [აჩვენეთ ბარათი 13] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

 

მოსაზრება 1: კარგი ადამიანი რომ 

იყო, არ არის აუცილებელი, 

გწამდეს ღმერთი. 

მოსაზრება 2: შეუძლებელია, იყო 

კარგი ადამიანი, თუ არ გწამს 

ღმერთი. 

  

სრულად 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ   



პირველ 
მოსაზრებას 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები 
მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

14. [აჩვენეთ ბარათი 14] სახელმწიფო ბიუჯეტი შეზღუდულია. რომელი სფერო 

არის თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ 

სფეროში თანხის დახარჯვა სხვა სფეროსთვის დაფინანსების მოკლებას 

გულისხმობს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხისა.]  

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 განათლება   

2 ინფრასტრუქტურა (გზები, ხიდები, ელექტროენერგია)   

3 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი   

4 ჯანდაცვა   

5 გარემოს დაცვა    

6 თავდაცვა   

7 პოლიცია   

8 პენსიები/სოციალური დახმარებები   

9 დიპლომატია/საგარეო ურთიერთობები   

10 პატარა და საშუალო ბიზნესების ხელშეწყობა    

11 სპორტი   

12 კულტურა   



13 სხვა (გთხოვთ მიუთითეთ)__________________________   

 

15. [აჩვენეთ ბარათი 14] სად მოაკლებდით დაფინანსებას ფულის იმ სფეროებში 

დასახარჯად, რაც წინა კითხვაში დაასახელეთ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხისა.]  

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 განათლება   

2 ინფრასტრუქტურა (გზები, ხიდები, ელექტროენერგია)   

3 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი   

4 ჯანდაცვა   

5 გარემოს დაცვა    

6 თავდაცვა   

7 პოლიცია   

8 პენსიები/სოციალური დახმარებები   

9 დიპლომატია/საგარეო ურთიერთობები   

10 პატარა და საშუალო ბიზნესების ხელშეწყობა    

11 სპორტი   

12 კულტურა   

13 სხვა (გთხოვთ მიუთითეთ)__________________________   

 

16. თქვენი აზრით, საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია, მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია თუ საერთოდ არ არის 

მნიშვნელოვანი, თუ რომელი პარტია იქნება ხელისუფლებაში? 

ძალიან მნიშვნელოვანია 3 



მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია 2 

საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17a. დაუჭერდით თუ არა მხარს მუშების გაფიცვას მათი აზრით უსამართლო 

სამუშაო პირობების გასაპროტესტებლად, მაშინაც კი, თუ გაფიცვა საჯარო 

მომსახურებას, მაგალითად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობას შეაჩერებს? 

დავუჭერდი 1 

არ დავუჭრდი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17b. დაუჭერდით თუ არა მხარს მუშების გაფიცვას მათი აზრით უსამართლო 

სამუშაო პირობების გასაპროტესტებლად? 

დავუჭერდი 1 

არ დავუჭრდი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. პარლამენტი ამჟამად განიხილავს კანონპროექტს საპენსიო რეფორმის შესახებ. 

იცოდით თუ არა ამ რეფორმის შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

19. [აჩვენეთ ბარათი 19] ამჟამად საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით 

რამდენიმე შემოთავაზებაა. ჩამოთვლილი ორი შეთავაზებიდან, რომელი არის 

თქვენთვის მისაღები? 

ერთი შეთავაზების მიხედვით, 40 წლამდე დასაქმებული 

მოქალაქეებისთვის სავალდებულო იქნება  

ყოველთვიურად ხელფასის 2%-ის საპენსიო ფონდში 

გადატანა 

1 

მეორე შეთავაზების მიხედვით, 40 წლამდე დასაქმებული 

მოქალაქეებისთვის ნებაყოფლობითი იქნება 

ყოველთვიურად ხელფასის 2%-ის საპენსიო ფონდში 

გადატანა 

2 

[არ წაუკითხოთ] არც ერთი 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ადგილობრივი საკითხები 

20-ე კითხვა დასვით მხოლოდ თბილისში და დიდ და პატარა ქალაქის ტიპის 

დასახლებებში. 

 

20. თქვენს უბანში ბოლოდროინდელ მშენებლობებზე თუ იფიქრებთ, 

ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ ...? 
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1 ეს მშენებლობები მნიშვნელოვანია 

თქვენი უბნის განვითარებისთვის 

1 0 -5 -1 -2 



2 ამ მშენებლობების პროცესი  იყო/არის 

უსაფრთხო 

1 0 -5 -1 -2 

3 ეს მშენებლობები შეეფერება თქვენი 

უბნის იერსახეს  

1 0 -5 -1 -2 

4 ახალი მშენებლობები თქვენ უბანში 

პარკირებასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს იწვევს/გამოიწვია 

1 0 -5 -1 -2 

5 ეს მშენებლობები გარემოსთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს იწვევს 

(მტვერი, მიწის ეროზია, მწვანე საფარის 

განადგურება) 

1 0 -5 -1 -2 

 

21a. თქვენი აზრით, არის თუ არა აუცილებელი მანქანების ტექნიკური 

დათვალიერების შემოღება?  

აუცილებელია 1 

არ არის აუცილებელი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21b. თქვენი აზრით, არის თუ არა აუცილებელი მანქანების ტექნიკური 

დათვალიერების შემოღება, რომლის შედეგადაც შესაძლოა მფლობელებს მანქანის 

შეკეთება ან გამოცვლა მოუწიოთ?  

აუცილებელია 1 

არ არის აუცილებელი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

გარემოს დაცვა 

 



22. [აჩვენეთ ბარათ 22] რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ თქვენს 

ქალაქში ან დასახლებაში ჰაერის სისუფთავით? 

ძალიან კმაყოფილი 4 

ნაწილობრივ კმაყოფილი 3 

ნაწილობრივ უკმაყოფილო 2 

ძალიან უკმაყოფილო 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. [აჩვენეთ ბარათ 23] ზოგადად რამდენად ენდობით ან არ ენდობით 

საქართველოში ნაწარმოებ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს? 

სრულად ვენდობი 4 

ნაწილობრივ ვენდობი 3 

 ნაწილობრივ არ ვენდობი 2 

საერთოდ არ ვენდობი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. რა არის თქვენი ოჯახის სასმელი წყლით მომარაგების ძირითადი წყარო?  

[არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთ პასუხი.] 

წყალსადენი სისტემა, რომელიც სახლში/ბინაშია 

შემოყვანილი 

1 

წყალსადენი სისტემა, რომელიც ეზომდე ან უბანში რაიმე 

ადგილამდეა შემოყვანილი 

2 

ჭა ეზოში ან უბანში 3 

ბუნებრივი წყარო ეზოში ან უბანში 4 

მდინარე/ტბა/ნაკადული/არხი 5 

ნაყიდი წყალი 6 



სხვა  7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. ენდობით თუ არა ამ წყლის სისუფთავეს?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

26. თქვენი აზრით, მთავრობა ზედმეტ რესურსს ხარჯავს, საკმარის რესურსს 

ხარჯავს თუ არასაკმარის რესურსს ხარჯავს გარემოს დაცვაზე? 

ზედმეტ რესურსს ხარჯავს 3 

საკმარის რესურსს ხარჯავს 2 

არასაკმარის რესურსს ხარჯავს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. [აჩვენეთ ბარათი 27] ახლა ჩამოგითვლით გარემოს დაცვასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად პრობლემატურია 

თითოეული მათგანი საქართველოში? 
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1 მდინარეების, ტბების და 

წყალსაცავების დაბინძურება 

3 2 1 -1 -2 

2 ჰაერის დაბინძურება 3 2 1 -1 -2 



3 გლობალური დათბობა/ კლიმატის 

ცვლილება 

3 2 1 -1 -2 

4 სასმელი წყლის დაბინძურება 3 2 1 -1 -2 

5 მცენარეების და ცხოველთა სახეობების 

გადაშენება 

3 2 1 -1 -2 

6 მომწამვლელი ნარჩენებით მიწისა და 

წყლის დაბინძურება 

3 2 1 -1 -2 

7 დაუმუშავებელი/ცუდად მართული 

ნაგავი, ნარჩენები, ნაგავსაყრელები  

3 2 1 -1 -2 

8 ენერგიის არაეფექტური/ 

არაეკონომიური გამოყენება  

3 2 1 -1 -2 

9 საკვების უსაფრთხოება 3 2 1 -1 -2 

10 ბუნებრივი კატასტროფები, როგორიცაა 

მეწყერი, წყალდიდობები, სეტყვა და ა.შ. 

3 2 1 -1 -2 

 

28. მისაღებია, თუ მიუღებელია თქვენთვის ...? 

     

მი
სა

ღ
ებ

ი
ა 

მი
უ

ღ
ებ

ელ
ი

ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 პოლიეთილენის (პლასტმასის) 

პარკების აკრძალვა 

1 0 -1 -2 

2 ფეიერვერკებში შემავალ 

ნივთიერებებზე კონტროლის 

გამკაცრება 

1 0 -1 -2 

3 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

გამოყენების წახალისება 

ცენტრალურ უბნებში მანქანით 

1 0 -1 -2 



შესვლაზე გადასახადების 

დაწესებით [მხოლოდ თბილისში 

და დიდ ქალაქებში] 

4 ზოგიერთ ქუჩაზე მხოლოდ 

ფეხითმოსიარულეების დაშვება 

1 0 -1 -2 

5 საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტისთვის ქუჩაზე 

სპეციალური ხაზის გამოყოფა 

1 0 -1 -2 

6 ავტობუსების მარშრუტების 

დამატება 

1 0 -1 -2 

7 სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქტების უსაფრთხოების 

რეგულარული შემოწმება 

1 0 -1 -2 

8 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

(ნაგავის) სავალდებულო 

დახარისხება/გადამუშავება   

1 0 -1 -2 

 

29. ქალაქებში პარკებისა და მწვანე საფარის დასაცავად, მისაღებია თუ 

მიუღებელია, რომ მთავრობამ განახორციელოს შემდეგი:  
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1 გააუქმოს პარკებში მშენებლობებზე 

გაცემული ნებართვები  

1 0 -1 -2 

2 გააფართოოს არეალი, სადაც მშენებლობა 

აკრძალული იქნება 

1 0 -1 -2 

3 შეიძინოს მიწები, რათა შეინარჩუნოს და 

გააფართოოს არსებული პარკები და 

გამწვანებული სივრცეები 

1 0 -1 -2 



4 აკრძალოს მშენებლობა, რომელიც არ 

შეესაბამება გარემოს დაცვის მაღალ 

სტანდარტებს, თუნდაც ამან  კერძო 

საკუთრების გაძვირება გამოიწვიოს  

1 0 -1 -2 

5 შეზღუდოს პარკებსა და მწვანე 

სივრცეებში სავალ ნაწილში 

ბეტონის/ასფალტის გამოყენება 

1 0 -1 -2 

 

30. [აჩვენეთ ბარათი 30] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით და რამდენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?” მხოლოდ 

ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: საქართველოში მიწას 

უნდა ფლობდეს მხოლოდ 

საქართველოს მოქალაქე. 

მოსაზრება 2: საქართველოში მიწას 

უნდა ფლობდეს ის, ვინც 

კანონიერების ფარგლებში 

გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ 

პიროვნების მოქალაქეობისა. 

  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

მიმდინარე მოვლენები 

31. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ბარებში, რესტორნებსა და სხვა 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში  სიგარეტის აკრძალვის შესახებ 

კანონი, რომელიც 2018 წლის 1-ლი მაისიდან შევიდა ძალაში. იცოდით თუ არა 

ამის შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

32. მისაღებია, თუ მიუღებელია თქვენთვის ეს აკრძალვა?  

მისაღებია 1 

მიუღებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33. თქვენი დაკვირვებით, ეს კანონი სათანადოდ სრულდება თუ არ სრულდება? 

სათანადოდ სრულდება 1 

არ სრულდება სათანადოდ 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34a. უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა ნებისმიერი ტიპის 

ნარკოტიკული საშუალების (მარიხუანა, ინტრავენული, აბები, ა.შ.) პირადი 

მოხმარების გამო? 

დიახ, უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი 

 

1 

არა, არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი  

 

0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34b. უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა ნებისმიერი ტიპის 

ნარკოტიკული საშუალების (ინტრავენული, აბები, ა.შ.) პირადი მოხმარების გამო? 

დიახ, უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი 

 

1 

არა, არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი  

 

0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

35. თქვენი აზრით, უნდა მოხდეს თუ არა მარიხუანას ლეგალიზაცია 

საქართველოში? 

უნდა მოხდეს ლეგალიზაცია 1 

არ უნდა მოხდეს ლეგალიზაცია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. [აჩვენეთ ბარათი 36]  ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა შემდეგი უმცირესობების უფლებების 

დაცვა?  
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1 სექსუალური უმცირესობები (LGBT) 5 4 3 2 1 -1 -2 

2 ეთნიკური უმცირესობები 5 4 3 2 1 -1 -2 

3 რელიგიური უმცირესობები 5 4 3 2 1 -1 -2 

4 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები 
5 4 3 2 1 -1 -2 

 

37. მაისში, ბიძინა ივანიშვილი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდა. 

იცოდით თუ არა ამის შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



38. თქვენი აზრით, ამ მოვლენას დადებითი გავლენა ექნება, უარყოფითი გავლენა 

ექნება, თუ საერთოდ არ ექნება გავლენა საქართველოს პოლიტიკაზე? 

დადებითი გავლენა  1 

უარყოფითი გავლენა 2 

არ ექნება გავლენა 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39. 13 ივნისს, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობიდან 

გადადგა. იცოდით თუ არა ამის შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40. მისაღებია თუ მიუღებელია თქვენთვის პრემიერ-მინისტრ გიორგი 

კვირიკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

41. [აჩვენეთ ბარათი  41] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  



 
 

მოსაზრება 1: საქართველოს 

სასამართლოები ერთნაირად არ 

ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს 

უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. 

მოსაზრება 2: საქართველოს 

სასამართლოები ყველა მოქალაქეს 

ერთნაირად ეპყრობა და არავის 

ანიჭებს უპირატესობას. 

სრულად 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაუკითხოთ] არც ერთს არ 

ვეთანხმები 
 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის მიზანია ტატუნაშვილი-

ოთხოზორიას მკვლელობასა და მკვლელების დაფარვაში დამნაშავე პირთა 

სიის შექმნა. რეზოლუცია მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას 

გამოიყენოს ყველა შესაძლო შეზღუდვა და სანქცია ამ ხალხის წინააღმეგ. 

გსმენიათ თუ არა ამ რეზოლუციის შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. ზოგადად, როგორ შეაფასებდით ამ რეზოლუციას, დადებითად თუ 

უარყოფითად?  

დადებითად  1 

უარყოფითად 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო პოლიტიკა 

44. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი 

საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი 

საქართველო გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

46. [აჩვენეთ ბარათი 46 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელი პარტია დგას 

თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი 

პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც 

იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, 

მონიშნეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 47.] 

  პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 



ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 

საქართველო (ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ბაქრაძე-უგულავა  -  ევროპული საქართველო 

(გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო (ბიძინა ივანიშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 
9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (შალვა შავგულიძე) 13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა 

მაჭუტაძე) 

16 16 

ახალი საქართველო - პოლიტიკური 

პლატფორმა (გიორგი ვაშაძე)  

17 17 



ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

18 18 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

19 19 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

20 20 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

21 21 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 22 22 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  23 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   24 

არცერთი 25   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

47. ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ 

არა ვის მისცემთ ხმას?  

გადაწყვეტილი მაქვს 1 

არ მაქვს გადაწყვეტილი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

48. [აჩვენეთ ბარათი 48] ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 1-დან 10-მდე 

სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს ,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, ხოლო ‘10’ 

ნიშნავს ,,აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ 48-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 56] 

 

49a. [აჩვენეთ ბარათი 49a (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპრეზიდენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი 

პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს 

დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ 

(არ მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი კანდიდატი“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 50.] 

 პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

გიორგი მარგველაშვილი 1 1 

დავით ბაქრაძე (ბაქრაძე-უგულავა - 

ევროპული საქართველო) 

2 2 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის 

კანდიდატი 

3 3 

კახა კუკავა (თავისუფალი 

საქართველო) 

4 4 

შალვა ნათელაშვილი (საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია) 

5 5 

ზურაბ ჯაფარიძე (ახალი პოლიტიკური 

ცენტრი - გირჩი) 

6 6 

ქართული ოცნების კანდიდატი 7 7 



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

კანდიდატი 

8 8 

სანდრო ბრეგაძე (დამოუკიდებელი 

კანდიდატი) 

9 9 

გიორგი ვაშაძე (გაერთიანებული 

ოპოზიცია)  

10 10 

დავით უსუფაშვილი (შენების 

მოძრაობა)  

11 11 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 

საქართველოს კანდიდატი 

12 12 

სხვა (მიუთითეთ) ___________________ 13   

სხვა (მიუთითეთ) ___________________   13 

არც ერთი კანდიდატი 14   

(არ აქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

49b. [აჩვენეთ ბარათი 49b (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპრეზიდენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი 

პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითო სვეტში. თუ 

რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას 

მეორე არჩევანი არ აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე 

არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ არჩევანად დაასახელებს „არც 

ერთი კანდიდატი“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, გადადით კითხვაზე 50.] 

 პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

დავით ბაქრაძე (ბაქრაძე-უგულავა - ევროპული 

საქართველო) 

1 1 



საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი 2 2 

კახა კუკავა (თავისუფალი საქართველო) 3 3 

შალვა ნათელაშვილი (საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია) 

4 4 

ზურაბ ჯაფარიძე (ახალი პოლიტიკური ცენტრი - 

გირჩი) 

5 5 

ქართული ოცნების კანდიდატი 6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 7 7 

სანდრო ბრეგაძე (დამოუკიდებელი კანდიდატი) 8 8 

გიორგი ვაშაძე (გაერთიანებული ოპოზიცია)  9 9 

დავით უსუფაშვილი (შენების მოძრაობა)  10 10 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 

საქართველოს კანდიდატი 

11 11 

სხვა (მიუთითეთ) ___________________ 12   

სხვა (მიუთითეთ) ___________________   12 

არც ერთი კანდიდატი 13   

(არ აქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

50-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ ვისაც აქვს პირველი არჩევანი 

49-ე კითხვაში. 

50.  [აჩვენეთ ბარათი 50] ამ ბარათის გამოყენებით, როგორ შეაფასებდით თქვენს 

მხარდაჭერას პირველი არჩევანის მიმართ. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი!] 



 

ძალიან სუსტი 1 

სუსტი 2 

საშუალო 3 

ძლიერი 4 

ძალიან ძლიერი 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

51. ვის მისცემთ ხმას, თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში შემდეგი ორი 

კანდიდატი გავიდა? [წაუკითხეთ] 

ქართული ოცნების კანდიდატს 1 

თუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს? 2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

52. ვის მისცემთ ხმას, თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში შემდეგი ორი 

კანდიდატი გავიდა? [წაუკითხეთ] 

ქართული ოცნების კანდიდატს 1 

თუ პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატს? 2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

53. ვის მისცემთ ხმას, თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში შემდეგი ორი 

კანდიდატი გავიდა? [წაუკითხეთ] 

ქართული ოცნების კანდიდატს 1 

თუ დავით ბაქრაძეს (ბაქრაძე-უგულავა - ევროპული 

საქართველოს კანდიდატს)? 
2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

54. ვის მისცემთ ხმას, თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში შემდეგი ორი 

კანდიდატი გავიდა? [წაუკითხეთ] 

ქართული ოცნების კანდიდატს 1 

თუ გიორგი მარგველაშვილს? 2 



[არ წაუკითხოთ] არცერთს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

55. ვის მისცემთ ხმას, თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში შემდეგი ორი 

კანდიდატი გავიდა? [წაუკითხეთ] 

ქართული ოცნების კანდიდატს 1 

თუ შალვა ნათელაშვილს (ლეიბორისტული პარტიის 

კანდიდატს)? 
2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

56. თქვენი აზრით, ოპოზიციას უნდა ჰყავდეს თუ არ უნდა ჰყავდეს საერთო 

საპრეზიდენტო კანდიდატი? 

უნდა ჰყავდეს 1 

არ უნდა ჰყავდეს 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

57. [აჩვენეთ ბარათი 57] თქვენი აზრით, საპრეზიდენტო კანდიდატმა შემდეგ 

საკითხებზე ბევრი უნდა ისაუბროს, ცოტა უნდა ისაუბროს, თუ საერთოდ არ 

უნდა ისაუბროს? 

   

ბ
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ო
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 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 საპენსიო რეფორმა 3 2 1 -1 -2 

2 მოწინააღმდეგე 

პარტიის კრიტიკა  

3 2 1 -1 -2 

3 სხვა პოლიტიკურ 

ლიდერებზე 

3 2 1 -1 -2 



პირადული ხასიათის 

შეტევები  

4 ევროკავშირსა და 

ნატოში გაწევრიანება 

3 2 1 -1 -2 

5 საჯარო სამსახურში 

ხელფასის რეფორმა  

3 2 1 -1 -2 

6 ჯანდაცვა 3 2 1 -1 -2 

7 საკუთარი ისტორია 3 2 1 -1 -2 

8 ეროვნული 

უსაფრთხოება და 

თავდაცვა 

3 2 1 -1 -2 

9 განათლება 3 2 1 -1 -2 

10 რუსეთთან 

ურთიერთობები 

3 2 1 -1 -2 

11 ოკუპაცია 3 2 1 -1 -2 

12 დასაქმების გადაჭრის 

გზები 

3 2 1 -1 -2 

13 გარემო 3 2 1 -1 -2 

14 წინა მთავრობებთან 

შედარება 

3 2 1 -1 -2 

15 კრიმინალი 3 2 1 -1 -2 

16 კორუფცია 3 2 1 -1 -2 

17 ახალი კონსტიტუცია 3 2 1 -1 -2 

18 მედიის თავისუფლება 3 2 1 -1 -2 

19 სასამართლო რეფორმა 3 2 1 -1 -2 



20 რელიგია 3 2 1 -1 -2 

21 ქართული კულტურა 3 2 1 -1 -2 

22 ეთნიკური 

უმცირესობები 

3 2 1 -1 -2 

23 ქალთა უფლებები 3 2 1 -1 -2 

 

58. [აჩვენეთ ბარათი 58] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი 

აზრით როგორ ჩაატარებს/წარმართავს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო)? 

ძალიან კარგად 4 

კარგად 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

59. [აჩვენეთ ბარათი  59] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: ქვეყნისთვის უკეთესი 

იქნება თუ მმართველი პარტიის ხელში 

იქნება  პარლამენტი, მთავრობა და 

პრეზიდენტის ინსტიტუტიც. 

მოსაზრება 2: ქვეყნისთვის უკეთესი 

იქნება თუ მმართველი პარტიის 

გარდა ვინმე სხვა მოიგებს 

საპრეზიდენტო არჩევნებში. 

სრულად 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაუკითხოთ] არც ერთს არ 

ვეთანხმები 
 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

60. [აჩვენეთ ბარათი 60] ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 1-დან 10-მდე 

სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს ,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, ხოლო ‘10’ 

ნიშნავს ,,აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ 60-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 62] 

61. [აჩვენეთ ბარათი 61 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარიას მისცემდით ხმას? გთხოვთ, მითხრათ 

თქვენი პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც 

იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, 

მონიშნეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 62.] 

  პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი 

საქართველო  (ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ბაქრაძე-უგულავა  -  ევროპული საქართველო 

(გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო (ბიძინა ივანიშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 
9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (შალვა შავგულიძე) 13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა 

მაჭუტაძე) 

16 16 

ახალი საქართველო - პოლიტიკური 

პლატფორმა (გიორგი ვაშაძე)  

17 17 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

18 18 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

19 19 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

20 20 



თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

21 21 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 22 22 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  23 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   24 

არცერთი 25   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

62. [აჩვენეთ ბარათი 62] ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების 

უმაღლესი  საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
1 

მაქვს ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
2 

საშუალო სკოლის ატესტატი 

 (11 ან 12 წელი) 
3 

პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი 4 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი 5 

ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის  

ზევით 
6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



63. რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ … 

[წაუკითხეთ]  

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასდროს? 5 

[არ წაუკითხოთ] არ ვიცი ინტერნეტი რა არის 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

64. გასულ თვეში, რამდენი ანაზღაურებადი დღე იმუშავეთ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტს არ უმუშავია, ჩაწერეთ 

0] 

|______| დღე 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

თუ 64-ე კითხვაზე პასუხია 0, -1 ან -2, გადადით კითხვაზე 66. 

 

65. მოელით თუ არა, რომ მომდევნო თვეშიც გექნებათ იგივე რაოდენობით 

სამუშაო დღეები?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

66. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც 

თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. 

გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ...  



  
ფლობს 

არ 

ფლობს 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 მაცივარი 1 0 -1 -2 

2 ფერადი ტელევიზორი 1 0 -1 -2 

3 სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი 

ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)  

1 0 -1 -2 

4 ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი 

ტაბი, ლენოვო და ა.შ.) 

1 0 -1 -2 

5 მანქანა 1 0 -1 -2 

6 კონდიციონერი 1 0 -1 -2 

7 ავტომატური სარეცხი მანქანა 1 0 -1 -2 

8 პერსონალური კომპიუტერი, 

ლეპტოპის ჩათვლით 

1 0 -1 -2 

9 ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

 

 


