
პრაქტიკული სახელმძღვანელო 
ფერმერებისთვის და სოფლის  
მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთათვის 



შრომითი უფლებები 

-

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული პროექტი „შრომის უფლებები და 
უსაფრთხოება ფერმერებისთვის და დასაქმებულებისთვის“, კერძო მეწარმეობის 
საერთაშორისო ცენტრის (CIPE) საზოგადოებრივი კამპანიის “უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი 
არჩევანია“ ფარგლებში, 2021 წლის ივლისი-ოქტომბრის პერიოდში განხორციელდა.  

ჩვენი მიზანია, ფერმერებსა და ფერმერულ მეურნეობებში დასაქმებულ ადამიანებს მივაწოდოთ 
შესაბამისი ინფორმაცია, ხელი შევუწყოთ მათ შრომითი უფლებების, სამუშაო სივრცეში 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის საკითხებში ცნობიერების ამაღლებაში. 

მოცემულ ბუკლეტში თავმოყრილია პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში გამოყენებული 
სასწავლო მასალები, ფოტოები, ასევე პრაქტიკული დოკუმენტები, რომლებიც ფერმერებს 
დაეხმარება სამუშაო გარემო მოიყვანონ  კანონმდებლობასთან და საუკეთესო პრაქტიკებთან 
შესაბამისობაში.   

ააიპ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 
ატენის ქუჩა #16ა 
h�ps://gfa.org.ge/ 
 
„დაფინანსებას უზრუნველყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის დეპარტამენტი 
თანამშრომლობითი ხელშეკრულების IL-32531-18-75 K საფუძველზე, სოლიდარობის ცენტრის 
ქვეკონტრაქტის ფარგლებში. პროექტის ან პროგრამის მთლიანი ღირებულების 
100%  ფინანსდება ფედერალური ფონდებით. მოცემული საინფორმაციო შინაარსის მასალა 
უპირობოდ არ ასახავს ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის 
დეპარტამენტის შეხედულებას  ან პოლიტიკას და  არც სავაჭრო მარკის, კომერციული 
პროდუქტების ან ორგანიზაციების ხსენება გულისხმობს ამერიკის შეერთებული შტატების 
მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერას”. 

 

“Funding is provided by the United States Department of Labor under coopera�ve agreement number IL-
32531-18-75 K, through a subaward to the Center for Interna�onal Private Enterprise (CIPE) from the 
Solidarity Center. 100% of the total costs of the project or program is financed with federal funds. This 
material does not necessarily reflect the views or policies of the United States Department of Labor, nor 
does men�on of trade names, commercial products, or organiza�ons imply endorsement by the United 
States Government.” 

შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელი ძირითადი საკანონმდებლო აქტია საქართველოს 
ორგანული კანონი - საქართველოს შრომის კოდექსი. ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოს 
ტერიტორიაზე შრომით და მის თანმდევ ურთიერთობებს, თუ ისინი განსხვავებულად არ 
რეგულირდება სხვა სპეციალური კანონით ან საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებით. 

შრომითი ურთიერთობის შესაბამისად, აუცილებელია, რომ შრომითი ხელშეკრულება ავსახოთ 
შემოსავლების სამსახურის დასაქმებულთა რეესტრის ბაზაში. ასევე, დამსაქმებელი 
ვალდებულია, სამუშაო დღეს, წერილობით ან/და ელექტრონულად აღრიცხოს დასაქმებულთა 
მიერ ნამუშევარი დრო და აწარმოოს სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) აღრიცხვის 
ყოველთვიური დოკუმენტი.  



შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში, დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას დასაქმებულს 
განუსაზღვროს კონკრეტული სამუშაო  და ამ სამუშაოების შესრულების სანაცვლოდ მისცეს 
შეთანხმებული ანაზღაურება, ხოლო მეორე მხრივ, დასაქმებული ვალდებულია 
კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად, პირადად შეასრულოს ნაკისრი სამუშაო. შრომითი 
ხელშეკრულება, შესაძლოა, გაფორმდეს ზეპირი ან წერილობითი ფორმით. ზეპირად დადებულ 
ხელშეკრულებას იგივე იურიდიული ძალა აქვს, რაც წერილობით დადებულ ხელშეკრულებას. 
დამსაქმებელი ვალდებულია გააფორმოს წერილობითი ხელშეკრულება თუ ხელშეკრულების 
ვადა აღემატება 3 თვეს.  

შრომის კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე (40 საათი) მეტი დროით სამუშაოს 
შესრულება ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა. დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს 
აუნაზღაუროს ზეგანაკვეთური სამუშაო (ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი 
ოდენობით). მხარეთა შეთანხმებით, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, შესაძლებელია, 
განხორციელდეს დამატებითი დასვენების დროის მიცემის გზით. 

რაც შეეხება მომსახურების ხელშეკრულებას, იმ შემთხევვაში, თუ შემსრულებელი აგვიანებს 
სამუშაოს შესრულებას, დამკვეთი უფლებას იტოვებს ყოველი თვის შესაბამისი მომსახურების 
მიღებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეამოწმოს შემსრულებლის მიერ  
მიწოდებულ მომსახურებაში ასახული ინფორმაციის სიზუსტე და სანდოობა. იმ შემთხვევაში, თუ 
შემსრულებლის მიერ მიწოდებულ მომსახურებას აღმოაჩნდება ნაკლი ან უზუსტობა, ამ 
უკანასკნელს დამკვეთი წარუდგენს წერილობით რეკლამაციას. ამ შემთხვევაში, შემსრულებელი, 
რეკლამაციის მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში, ვალდებულია გამოასწოროს გაწეული 
მომსახურების ნაკლი, ან უთანხმოების არსებობის შემთხვევაში, მიმართოს ამ ხელშეკრულების 
მუხლი 10-ით გათვალისწინებულ ზომებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამის თვეში გაწეული 
მომსახურება, დამკვეთის გადაწყვეტილებით, შესაძლოა, არ ანაზღაურდეს. მომსახურების 
შესაბამისი თვის საფასურის გადახდის შემდგომ, დამკვეთს უფლება არ აქვს მიმწოდებელს 
წარუდგინოს რაიმე პრეტენზია ამ თვეში შემსრულებლის მიერ გაწეული მომსახურების 
ხარისხთან დაკავშირებით. 

შრომის კოდექსი ადგენს შვებულების მიცემის ზოგად წესს, რომელიც მინიმალურ სტანდარტად 
მიიჩნევა. საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად, წლის განმავლობაში დასაქმებულს 
უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით - 24 სამუშაო დღე და ანაზღაურების 
გარეშე შვებულებით - 15 სამუშაო დღე. საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად, 
დასაქმებულს უფლება აქვს, მოითხოვოს ანაზღაურებადი შვებულება მუშაობის 11 თვის 
შემდგომ. მიუხედავად ამისა, მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლოა დასაქმებულს მიეცეს 
ანაზღაურებადი შვებულება 11 თვის გასვლამდეც.  

მომსახურების ხელშეკრულების დროს, შვებულება და შესვენების დრო არ არის განსაზღვრული, 
რადგან დამკვეთი და შემსრულებელი კონკრეტულ ვადაზე თანხმდებიან, თუ როდის უნდა 
შესრულდეს სამუშაო. როგორც შრომითი, ასევე მომსახურების ხელშეკრულების პირობებში, 
აუცილებლია, დასაქმებული გაეცნოს სამუშაოს აღწერილობას. 



1. ხელშეკრულების საგანი : ფეიხოას მოკრეფა  

1.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: ხელშეკრულება იდება განსაზღვრული ვადით, კერძოდ - 5 
დღით.  

1.3. დასაქმებულის მიერ 
შესასრულებელი სამუშაო და ფუნქცია-
მოვალეობები: 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფუნქცია-
მოვალეობების დროული, ხარისხიანი და კეთილსინდისიერი 
შესრულება. 

1.4. დასაქმებულის სამუშაო ადგილი: ფეიხოას ქუჩა #123, სოფელი ლესა, ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტი.  

2. დასაქმებულის 
ანაზღაურება/ხელფასი: 

დასაქმებულის ანაზღაურება შეადგენს დღეში 35 ლარს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების 
გარეშე. 

3. ხელფასის გადახდის წესი: დასაქმებულის ანაზღაურება გადახდილი იქნება არაუგვიანეს 
ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს. დასაქმებულის შრომითი 
ანაზღაურება გაიცემა ხელზე. 

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა: მხარეები პასუხს აგებენ მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისასთვის 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

5. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და 
დავათა გადაწყვეტის წესი: 

წინამდებარე ხელშეკრულება და მისგან გამომდინარე მხარეთა 
უფლება-მოვალეობები, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობით, უპირატესად კი სამოქალაქო და შრომის 
კოდექსებით. 

6. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი: შემსრულებლის მიერ, დამკვეთისათვის ყოველდღიურად 
გასაწევი მომსახურების ამ უკანასკნელისთვის მიწოდება 
დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და 
ანაზღაურების გადახდის საფუძველზე. 

მომსახურების ხელშეკრულება N 2021/08/06-01 

წინამდებარე ხელშეკრულების (შემდგომში: „ხელშეკრულება“) მხარეები, ერთი მხრივ, სახელი 
და გვარი (პ/ნ) (შემდგომში ტექსტში მოხსენიებული, როგორც „დამკვეთი“) და მეორე მხრივ, 
სახელი და გვარი (პ/ნ) (შემდგომში „შემსრულებელი“) წინამდებარე ხელშეკრულებაზე 
ხელმოწერით თანხმდებიან შემდეგზე: 



 
 
 
 
 

 

              

მხარეთა რეკვიზიტები 

 

„დამკვეთი“                                                                                            „შემსრულებელი“ 

სახელი და გვარი                                                                                    სახელი და გვარი 

საკონტაქტო ინფორმაცია                                                                   საკონტაქტო ინფორმაცია  

მისამართი:                                                                                               მისამართი: 

 

მიღება - ჩაბარების აქტი 
№ 2021/08/06-01-1 

 
 

შემსყიდველი: სახელი და გვარი (პ/ნ) 
 
მიმწოდებელი: სახელი და გვარი (პ/ნ) 
 
ხელშეკრულების ნომერი: 2021/08/06-01 

 
 
მოცემულ აქტზე ხელის მოწერით, მხარეები თანხმდებიან, რომ ”შემსრულებელმა” მიაწოდა, ხოლო 
”დამკვეთმა” მიიღო “მომსახურება” ხელშეკრულების სპეციფიკაციებისა და პირობების შესაბამისად. 
კერძოდ: 
 

მომსახურება 
ფასი  

(ლარი) 

ფეიხოას მოკრეფა 
 

დღეში 35 ლარი  
 

                                                                                                                                                  თარიღი: 
 
მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ. 

 
               
შემსყიდველი: --------------------- 
 
 
 
მიმწოდებელი:--------------------- 
 
 



შრომის უსაფრთხოება
საქართველოში შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ორგანო არის საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის ძირითადი 
მისიაა საქართველოში სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა. 
საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ არეგულირებს: სამუშაო 
ადგილზე საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შემცირების ღონისძიებებს; სახელმწიფო 
ორგანოების, დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა, დასაქმებულთა წარმომადგენლებისა და 
სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირთა უფლებებს, ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობას, 
რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნასთან. 

კანონის მიხედვით, ყველა დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს უსაფრთხო სამუშაო 
გარემო, დასაქმებულებისათვის სწავლებისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარება. ხოლო, ნებისმიერ 
დასაქმებულს უფლება აქვს, უარი თქვას იმ სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, 
რომელიც შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო აშკარა და არსებით საფრთხეს 
უქმნის ვინმეს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას. 



მემცენარეობის სექტორი

დაუშვებელია

აუცილებელია
ქიმიკატების შერევა და გამოყენება დამცავი ეკიპირების გარეშე, როგორიცაა: სათვალე, 
რესპირატორი, ხელთათმანები, კომბინიზონი, ა.შ. 

აუცილებელია, დასაქმებულები აღჭურვილი იყვნენ შესაბამისი დამცავი ეკიპირებით, რომელიც 
უნდა უზრუნველყოს დამსაქმებელმა. 

ქიმიკატები და დამცავი ეკიპირება უნდა ინახებოდეს სუფთად და მოწესრიგებულად, რათა 
გამოირიცხოს გარემოს დაბინძურება. 



ცეცხლთან მუშაობა 

გარეთ მუშაობა

ნებისმიერი ახალი სამუშაოს დაწყებამდე, მათ შორის, ისეთ სახიფათო სივრცეში, როგორიცაა 
სათბურის ღუმელი, დასაქმებულებს უნდა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ინსტრუქტაჟი. 

ასევე დასაქმებულები აღჭურვილი უნდა იყვნენ შესაბამისი ეკიპირებით, რომელიც 
კონკრეტული საქმის საჭიროებებზე იქნება მორგებული. 

გარეთ მუშაობისას, გასათვალისწინებელია თანამშრომელთა გარემოს ისეთი პარამეტრები, 
როგორიცაა: ჰაერის სისუფთავე, სიცხე/სიცივე/ტენიანობა, მზე/ყინვა; ასევე, სამუშაო სივრცეში 
უნდა იყოს საჭირო ოთახი, ხელსაბანი - თხევადი საპნითა და ერთჯერადი ხელსახოცებით, 
ადგილი, სადაც დასაქმებულები შეძლებენ მოსვენებას, კვებას, ტანსაცმლისა და პირადი 
ნივთების შენახვას. 



მცირე ტექნიკასთან მუშაობა

მოტობლოკებთან მუშაობისას, გასათვალისწინებელია: ვიბრაცია, ხმაურის მაღალი დონე, 
ცხელი/გახურებული ადგილები, მბრუნავი ელემენტები, ბასრი ელემენტები და ა.შ. 

რისკების შეფასებისას, გასათვალისწინებელია მრავალი ფაქტორი, მათ შორის, 
ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ინსტრუქციების მოთხოვნები. 

დასაქმებულები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ შესაბამისი ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით, 
რათა შემცირდეს მათი დაშავების რისკები. 



მეცხოველეობის სექტორი
მუშაობა მძიმე ტექსნიკასთან

რისკების შეფასებისას, გასათვალისწინებელია გარეთ მუშაობის სპეციფიკა, ხმაური, ვიბრაცია 
და სხვა. 

ყურადღება უნდა მიექცეს მბრუნავ ელემენტებს, რომლებმაც შეიძლება ჩაითრიოს/ჩაიხვიოს 
ტანსაცმელი, თმები, თოკები და ა.შ. 

ტრაქტორის მძღოლი, მუშაობისას, უნდა იცავდეს უსაფრთხოების ნორმებს და გავლილი უნდა 
ჰქონდეს შესაბამისი ინსტრუქტაჟი. ტრაქტორი აღჭურვილი უნდა იყოს ცეცხლმაქრითა და 
პირველი დახმარების ჩანთით. 

მეცხოველეობის ფერმაში, რისკების შეფასებისას, გასათვალისწინებელია მექანიკური, 
მბრუნავი, მოძრავი და ბასრი საგნები, როგორიცაა: ნაკელის ავტომატურად გადამხვეტი 
მექანიზმები, ფიწალები, ტრაქტორის მოძრავი ელემეტები და ა.შ. 



გარემო პარამეტრების გაზომვა

დამცავი ეკიპირების გამოყენება

საჭიროებისამებრ, დასაქმებულმა უნდა გამოიყენოს დაცვის პერსონალური საშუალებები, 
როგორიცაა: ქუდი, სათვალე, ყურების დამცავი, ხელთათმანები და ა.შ. 

რისკების შეფასებისას, გათვალისწინებული და, შესაბამისად, დოკუმენტირებული უნდა იყოს 
ხმაურის,  ტემპერატურის, ტენიანობის, განათების, ვიბრაციის და ა.შ.  გაზომვები. 

მსგავსი გაზომვები უნდა ჩატარდეს დახურულ სივრცეშიც. ასევე, მიღებულ უნდა იქნას ზომები 
(მაგ. ბახილები, პირბადე, ხელის სადეზინფექციო საშუალებები) როგორც კორონავირუსის, 
ასევე სხვა გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგოდ 



პრაქტიკული სახელმძღვანელო ბუკლეტი 
ფერმერებისთვის და სოფლის მეურნეობის სფეროში 
დასაქმებულთათვის

gfa.org.ge

თბილისი, ატენის ქუჩა #16ა

info@gfa.org.ge

+995 32 2 193 003

უასფრთხო ბიზნესი
თქვენი არჩევანია!


