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 დანართი №1 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

აბაშა 

ნორიო 2022 ნოემბერი 
ტყვირი 2022 ნოემბერი 
ნაესაკოვო 2022 ნოემბერი 
აბაშა 2022 ნოემბერი 
ზანათი 2022 ნოემბერი 
კეთილარი 2022 ნოემბერი 
სუჯუნა 2022 ნოემბერი 
ქოლობანი 2022 ნოემბერი 
ძველი აბაშა 2022 ნოემბერი 
წყემი 2022 ნოემბერი 
გეზათი 2022 ნოემბერი 
მარანი 2022 ნოემბერი 
ონტოფო 2022 ნოემბერი 
პირველი მაისი 2022 ნოემბერი 
სამიქაო 2022 ნოემბერი 
სეფიეთი 2022 ნოემბერი 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ადიგენი 

ბოლაჯური 2022 ნოემბერი 
უდე 2023 იანვარი 
ლელოვანი 2023 მაისი 
სამყური 2023 მაისი 
არალი 2023 ივლისი 
გორგული 2023 დეკემბერი 
ადიგენი 2024 თებერვალი 
ზანავი 2024 მარტი 
მოხე 2024 მაისი 
დერცელი 2024 მაისი 
ჭეჭლა 2024 მაისი 
ზედუბანი 2024 მაისი 
მლაშე 2024 მაისი 
ზარზმა 2024 მაისი 
ფხერო 2024 მაისი 
ბენარა 2024 მაისი 
ხევაშენი 2024 მაისი 
აბასთუმანი 2024 მაისი 
ვარხანი 2024 მაისი 
წახანი 2024 მაისი 
ჩორჩანი 2024 მაისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

1
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ამბროლაური 

ამბროლაური 2022 ნოემბერი 
სადმელი 2023 მარტი 
ჭყვიში 2023 ივლისი 
ცახი 2023 ივლისი 
ლიხეთი 2023 ივლისი 
წესი 2023 ივლისი 
ხიდიკარი 2023 ივლისი 
ხვანჭკარა 2023 აგვისტო 
ჭრებალო 2023 აგვისტო 
ბუგეული 2023 აგვისტო 
ღადიში 2023 აგვისტო 
ნამანევი 2023 აგვისტო 
ნიკორწმინდა 2023 აგვისტო 
ჭელიაღელე 2023 აგვისტო 
ხოტევი 2023 აგვისტო 
ველევი 2023 აგვისტო 
სხვავა 2023 აგვისტო 
იწა 2023 აგვისტო 
ზნაკვა 2023 აგვისტო 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ასპინძა 

ოთა 2022 ნოემბერი 
დამალა 2023 იანვარი 
იდუმალა 2023 აპრილი 
რუსთავი 2023 აპრილი 
ძველი 2023 აპრილი 
ორგორა 2023 აპრილი 
აწყვიტა 2023 აპრილი 
ტოლოში 2023 აპრილი 
ნაქალაქევი 2023 აპრილი 
ხიზაბავრა 2023 აპრილი 
თოკი 2023 აპრილი 
ასპინძა 2023 აპრილი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

2



 

3 
 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახალქალაქი 

დილისკა 2022 ნოემბერი 
სულდა 2023 მარტი 
კარწახი 2023 მაისი 
აზავრეთი 2023 მაისი 
კოჩიო 2023 მაისი 
ალასტანი 2023 მაისი 
ტურცხი 2023 მაისი 
კოთელია 2023 მაისი 
ბარალეთი 2023 მაისი 
ზაკვი 2023 მაისი 
არაგვა 2023 მაისი 
ჩუნჩხა 2023 მაისი 
ხანდო 2023 მაისი 
ოკამი 2023 მაისი 
ხავეთი 2023 მაისი 
ახალქალაქი 2023 მაისი 
პტენა 2023 მაისი 
კარტიკამი 2023 მაისი 
კუმურდო 2023 მაისი 
ვაჩიანი 2023 მაისი 
ხოსპიო 2023 მაისი 
გოგაშენი 2023 მაისი 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახალციხე 

ფერსა 2022 ნოემბერი 
საძელი 2023 თებერვალი 
მინაძე 2023 აპრილი 
სხვილისი 2023 აგვისტო 
ანდრიაწმინდა 2024 თებერვალი 
ახალციხე 2024 მარტი 
ურაველი 2024 მარტი 
პამაჯი 2024 მარტი 
ვალე 2024 მარტი 
წყალთბილა 2024 მარტი 
აგარა 2024 აპრილი 
კლდე 2024 აპრილი 
ელიაწმინდა 2024 აპრილი 
სვირი 2024 აპრილი 
აწყური 2024 აპრილი 
წყრუთი 2024 აპრილი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ბაღდათი 

როხი 2022 მაისი 
როკითი 2022 ნოემბერი 
საკრაულა 2023 მაისი 
ფერსათი 2023 ივლისი 
ნერგეეთი 2023 ივლისი 
ბაღდათი 2023 ივლისი 
ზეგანი 2023 ივლისი 
ხანი 2023 აგვისტო 
დიდველა 2023 აგვისტო 
დიმი 2023 აგვისტო 
პირველი ობჩა 2023 აგვისტო 
მეორე ობჩა 2023 აგვისტო 
წითელხევი 2023 აგვისტო 
ზედა დიმი 2023 აგვისტო 
ვარციხე 2023 აგვისტო 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახმეტა 

ზემო ალვანი 2022 მარტი 
თუშეთი 2022 სექტემბერი 
ქვემო ალვანი 2022 ნოემბერი 
ოჟიო 2023 აპრილი 
ქისტაური 2023 მაისი 
ახმეტა 2023 მაისი 
მატანი 2023 მაისი 
მაღრაანი 2023 მაისი 
ზემო ხოდაშენი 2023 მაისი 
საკობიანო 2023 მაისი 
შახვეტილა 2023 მაისი 
ხალაწანი 2023 მაისი 
ჯოყოლო 2023 მაისი 
დუისი 2023 მაისი 
კასრიწყალი 2023 მაისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ბორჯომი 

ყვიბისი 2022 ნოემბერი 
ახალდაბა 2023 მარტი 
ტაძრისი 2023 ივნისი 
დვირი 2023 სექტემბერი 
ტბა 2023 დეკემბერი 
წაღვერი 2024 მარტი 
ციხისჯვარი 2024 მაისი 
ბაკურიანი 2024 ივნისი 
ბალანთა 2024 ივლისი 
ტაბაწყური 2024 აგვისტო 
ბორჯომი 2024 სექტემბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ბოლნისი 

ნახიდური 2022 ნოემბერი 
კაზრეთი 2023 აპრილი 
ქვემო ბოლნისი 2023 აპრილი 
რაჭისუბანი 2023 აპრილი 
თამარისი 2023 აპრილი 
ქალაქი ბოლნისი 2023 აპრილი 
დისველი 2023 აპრილი 
მამხუტი 2023 აპრილი 
ტალავერი 2023 აპრილი 
სოფელი ბოლნისი 2023 აპრილი 
რატევანი 2023 აპრილი 
აკაურთა 2023 აპრილი 
ტანძია 2023 აპრილი 
დარბაზი 2023 აპრილი 
ქვეში 2023 აპრილი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

გარდაბანი 

კუმისი 2022 მარტი 
სართიჭალა 2022 ნოემბერი 
ახალსოფელი 2023 მაისი 
ნაზარლო 2023 სექტემბერი 
ქესალო 2024 იანვარი 
ვახტანგისი 2024 მარტი 
თელეთი 2024 აპრილი 
კრწანისი 2024 აპრილი 
გამარჯვება 2024 აპრილი 
ნორიო 2024 აპრილი 
ახალი სამგორი 2024 აპრილი 
აღთაკლია 2024 მაისი 
მარტყოფი 2024 მაისი 
ყარათაკლია 2024 მაისი 
ყარაჯალარი 2024 მაისი 
კალინინო 2024 მაისი 
გარდაბანი 2024 მაისი 
ჯანდარა 2024 მაისი 
ლემშვანიერა 2024 მაისი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

გორი 

ძევერა 2022 აპრილი 
ტინისხიდი 2022 ნოემბერი 
საყავრე 2023 ივნისი 
ატენი 2023 ივლისი 
ბოშური 2023 სექტემბერი 
სკრა 2023 სექტემბერი 
ხიდისთავი 2023 სექტემბერი 
მღებრიანი 2023 სექტემბერი 
ზეღდულეთი 2023 ოქტომბერი 
შავშვები 2023 ოქტომბერი 
ქვახვრელი 2023 ოქტომბერი 
მეჯვრისხევი 2023 ოქტომბერი 
გორი 2023 ნოემბერი 
ბერბუკი 2023 ნოემბერი 
კარალეთი 2023 დეკემბერი 
შინდისი 2023 დეკემბერი 
ნიქოზი 2023 დეკემბერი 
ვარიანი 2023 დეკემბერი 
ტირძნისი 2023 დეკემბერი 
ტყვიავი 2023 დეკემბერი 
დიცი 2023 დეკემბერი 
მერეთი 2023 დეკემბერი 
ახალუბანი 2023 დეკემბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

გურჯაანი 
 

კაჭრეთი 2022 მარტი 
ზემო კაჭრეთი 2022 მარტი 
ახაშენი 2022 ნოემბერი 
ვაჩნაძიანი 2023 მაისი 
მუკუზანი 2023 სექტემბერი 
კალაური 2023 დეკემბერი 
შაშიანი 2023 დეკემბერი 
ზეგაანი 2023 დეკემბერი 
ვაზისუბანი 2023 დეკემბერი 
კახიფარი 2023 დეკემბერი 
ჭანდარი 2024 იანვარი 
ძირკოკი 2024 იანვარი 
სოფელი გურჯაანი 2024 იანვარი 
გურჯაანი 2024 იანვარი 
ველისციხე 2024 იანვარი 
ჩუმლაყი 2024 იანვარი 
ყიტაანი 2024 იანვარი 
ჯიმითი 2024 თებერვალი 
ვეჯინი 2024 თებერვალი 
მელაანი 2024 თებერვალი 
ჩალაუბანი 2024 თებერვალი 
ჭერემი 2024 თებერვალი 
ნანიანი 2024 თებერვალი 
კარდენახი 2024 თებერვალი 
კოლაგი 2024 თებერვალი 
არაშენდა 2024 თებერვალი 
დარჩიეთი 2024 თებერვალი 
ქოდალო 2024 თებერვალი 
ზიარი 2024 თებერვალი 
ფხოველი 2024 თებერვალი 
ბაკურციხე 2024 თებერვალი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

დედოფლისწყარო 

სამთაწყარო 2022 მარტი 
ფიროსმანი 2022 მარტი 
ქვემო ქედი 2022 ნოემბერი 
ოზაანი 2023 აპრილი 
ხორნაბუჯი 2023 აგვისტო 
ზემო ქედი 2024 მარტი 
არბოშიკი 2024 სექტემბერი 
არხილოსკალო 2024 სექტემბერი 
სამრეკლო 2024 სექტემბერი 
მირზაანი 2024 სექტემბერი 
გამარჯვება 2024 სექტემბერი 
ზემო მაჩხაანი 2024 სექტემბერი 
დედოფლისწყარო 2024 ოქტომბერი 
საბათლო 2024 ოქტომბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

დმანისი 

განთიადი 2022 ნოემბერი 
დმანისის თემი 2023 მარტი 
კიზილქილისა 2023 მარტი 
მაშავერა 2023 მარტი 
დიდი დმანისი 2023 მარტი 
დმანისი 2023 მარტი 
გუგუთი 2023 მარტი 
ირგანჩაი 2023 მარტი 
გომარეთი 2023 მარტი 
სარკინეთი 2023 მარტი 
კარაბულახი 2023 მარტი 
იფნარი 2023 მარტი 
კამარლო 2023 მარტი 
ოროზმანი 2023 მარტი 
ამამლო 2023 მარტი 
საკირე 2023 მარტი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

დუშეთი 

მჭადიჯვარი 2022 ნოემბერი 
გუდამაყარი 2023 ივლისი  
ბარისახო 2023 ივლისი 
შატილი 2023 ივლისი 
უკანაფშავი 2023 ივლისი 
ჟინვალი 2023 ივლისი 
ანანური 2023 ივლისი 
ქვეშეთი 2023 ივლისი 
ჭართალი 2023 ივლისი 
ფასანაური 2023 ივლისი 
მაღაროსკარი 2023 ივლისი 
ხეობა 2023 ივლისი 
ბაზალეთი 2023 აგვისტო 
დუშეთი 2023 აგვისტო 
ჭონქაძე 2023 აგვისტო 
გრემისხევი 2023 აგვისტო 
ლაფანაანთკარი 2023 აგვისტო 
ჭოპორტი 2023 აგვისტო 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ვანი 

გორა 2022 ნოემბერი 
დიხაშხო 2023 მარტი 
ციხესულორი 2023 მარტი 
გადიდი 2023 მარტი 
ზედა ვანი 2023 მარტი 
ტობანიერი 2023 მარტი 
ყუმური 2023 მარტი 
ვანი 2023 მარტი 
შუამთა 2023 მარტი 
მუქედი 2023 მარტი 
სალხინო 2023 აპრილი 
ზეინდარი 2023 აპრილი 
საპრასია 2023 აპრილი 
მთისძირი 2023 აპრილი 
სალომინაო 2023 აპრილი 
უხუთი 2023 აპრილი 
ამაღლება 2023 აპრილი 
ფერეთა 2023 აპრილი 
სულორი 2023 აპრილი 
ძულუხი 2023 აპრილი 
ბზვანი 2023 აპრილი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ზესტაფონი 

ზოვრეთი 2022 ნოემბერი 
როდინაული 2023 თებერვალი 
ცხრაწყარო 2023 ივნისი 
ზედა საქარა 2023 დეკემბერი 
დილიკაური 2024 ივნისი 
ქვედა საზანო 2024 ივნისი 
სანახშირე 2024 ივნისი 
ბოსლევი 2024 ივნისი 
ილემი 2024 ივლისი 
ფუთი 2024 ივლისი 
შროშა 2024 ივლისი 
ძირულა 2024 ივლისი 
ზესტაფონი 2024 აგვისტო 
პირველი სვირი 2024 აგვისტო 
კვალითი 2024 აგვისტო 
ქვედა საქარა 2024 აგვისტო 
მეორე სვირი 2024 სექტემბერი 
კლდეეთი 2024 სექტემბერი 
შორაპანი 2024 სექტემბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ზუგდიდი 

ჯიხაშკარი 2022 ნოემბერი 
ცაიში 2023 თებერვალი 
ცაცხვი 2023 თებერვალი 
ოქტომბერი 2023 ივლისი 
დავითიანი 2023 ივლისი 
კორცხელი 2023 ოქტომბერი 
ბაში 2023 ნოემბერი 
ნაცატუ 2023 ნოემბერი 
ოდიში 2023 ნოემბერი 
ჩხოუში 2023 ნოემბერი 
ყულიშკარი 2023 ნოემბერი 
რიყე 2023 ნოემბერი 
რუხი 2023 ნოემბერი 
ნაწულუკუ 2023 ნოემბერი 
ჩხორია 2023 ნოემბერი 
ტყაია 2023 ნოემბერი 
ზედაეწერი 2023 ნოემბერი 
ჭაქვინჯი 2023 ნოემბერი 
ახალსოფელი 2023 ნოემბერი 
ოფაჩხაფუ 2023 ნოემბერი 
უჩაშონა 2023 ნოემბერი 
ჯუმი 2023 ნოემბერი 
ჭკადუაში 2023 ნოემბერი 
გრიგოლიში 2023 ნოემბერი 
კახათი 2023 დეკემბერი 
ახალკახათი 2023 დეკემბერი 
ურთა 2023 დეკემბერი 
ახალაბასთუმანი 2023 დეკემბერი 
შამგონა 2023 დეკემბერი 
აბასთუმანი 2023 დეკემბერი 
შამადელა 2023 დეკემბერი 
ხეცერა 2023 დეკემბერი 
ნარაზენი 2023 დეკემბერი 
ინგირი 2023 დეკემბერი 
ოირემე 2023 დეკემბერი 
ჭითაწყარი 2023 დეკემბერი 
დარჩელი 2024 იანვარი 
კიროვი 2024 იანვარი 
დიდინეძი 2024 იანვარი 
დიდინეძის კახათი 2024 იანვარი 
კოკი 2024 იანვარი 
ხურჩა 2024 იანვარი 
ქალაქი ზუგდიდი 2024 იანვარი 
ერგეტა 2024 იანვარი 
ცვანე 2024 იანვარი 
ანაკლია 2024 იანვარი 
ორსანტია 2024 იანვარი 
ორულუ 2024 იანვარი 
განმუხური 2024 იანვარი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

თეთრიწყარო 

ასურეთი 2022 თებერვალი 
ბორბალო 2022 თებერვალი 
ჯორჯიაშვილი 2022 თებერვალი 
გოლთეთი 2022 თებერვალი 
კოდა 2022 მარტი 
მარაბდა 2022 მარტი 
წინწყარო 2022 მარტი 
დურნუკი 2022 მარტი 
შეხვეტილა 2022 ნოემბერი 
თონეთი 2023 იანვარი 
დაღეთი 2023 აპრილი 
ჭივჭავი 2023 ივლისი 
ირაგა 2023 ნოემბერი 
კლდეისი 2024 იანვარი 
ახალსოფელი 2024 აპრილი 
ორბეთი 2024 ივლისი 
ხაიში 2024 ოქტომბერი 
მანგლისი 2024 ოქტომბერი 
ჩხიკვთა 2024 ოქტომბერი 
თეთრიწყარო 2024 ოქტომბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

თელავი 

აკურა 2022 აპრილი 
ვანთა 2022 აპრილი 
გულგულა 2022 ნოემბერი 
ვარდისუბანი 2023 თებერვალი 
ნაფარეული 2023 აგვისტო 
ლაფანყური 2023 აგვისტო 
რუისპირი 2024 იანვარი 
კონდოლი 2024 მარტი 
კურდღელაური 2024 მარტი 
შალაური 2024 მარტი 
ფშაველი 2024 მარტი 
ლალისყური 2024 მარტი 
სანიორე 2024 მარტი 
ართანა 2024 მარტი 
იყალთო 2024 მარტი 
ქვემო ხოდაშენი 2024 მარტი 
ბუშეტი 2024 მარტი 
თელავი 2024 მარტი 
კისისხევი 2024 მარტი 
ნასამხრალი 2024 მარტი 
თეთრიწყლები 2024 მარტი 
ყარაჯალა 2024 მარტი 
წინანდალი 2024 მარტი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

თერჯოლა 

ღვანკითი 2022 ნოემბერი 
ჩხარი 2023 მარტი 
რუფოთი 2023 მარტი 
თერჯოლა 2023 მარტი 
ახალთერჯოლა 2023 მარტი 
ძევრი 2023 მარტი 
გოგნი 2023 მარტი 
ზედა საზანო 2023 მარტი 
თუზი 2023 მარტი 
ალისუბანი 2023 მარტი 
სიქთარვა 2023 აპრილი 
ზედა სიმონეთი 2023 აპრილი 
კვახჭირი 2023 აპრილი 
ჭოგნარი 2023 აპრილი 
გოდოგანი 2023 აპრილი 
ნახშირღელე 2023 აპრილი 
ბარდუბანი 2023 აპრილი 
ქვედა სიმონეთი 2023 აპრილი 
ეწერი 2023 აპრილი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

თიანეთი 

სიმონიანთხევი 2022 ნოემბერი 
ნაქალაქარი 2023 აპრილი 
დაბა სიონი 2023 ივლისი 
ზარიძეები 2023 ივლისი 
არტანი 2023 ივლისი 
ტუშურები 2023 ივლისი 
ჟებოტა 2023 ივლისი 
დაბა თიანეთი 2023 ივლისი 
ხევსურთსოფელი 2023 ივლისი 
ღულელები 2023 ივლისი 
ახალსოფელი 2023 ივლისი 
ჩეკურაანთგორი 2023 ივლისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

კასპი 

ქვემო გომი 2022 აპრილი 
მეტეხი 2022 აპრილი 
აღაიანი 2022 ნოემბერი 
ახალციხე 2022 ნოემბერი 
კავთისხევი 2022 ნოემბერი 
წინარეხი 2022 ნოემბერი 
ახალქალაქი 2022 ნოემბერი 
ლამისყანა 2022 დეკემბერი 
კოდისწყარო 2022 დეკემბერი 
სამთავისი 2022 დეკემბერი 
ქვემო ჭალა 2022 დეკემბერი 
თელიანი 2022 დეკემბერი 
დოესი 2022 დეკემბერი 
ხოვლე 2022 დეკემბერი 
ზემო ხანდაკი 2022 დეკემბერი 
კასპი 2023 იანვარი 
ოკამი 2023 იანვარი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ლაგოდეხი 

კართუბანი 2022 აპრილი 
ლელიანი 2022 ნოემბერი 
ლაგოდეხი 2023 თებერვალი 
მაწიმი 2023 თებერვალი 
შრომა 2023 თებერვალი 
ნინიგორი 2023 თებერვალი 
ცოდნისკარი 2023 თებერვალი 
ბაისუბანი 2023 თებერვალი 
ფონა 2023 თებერვალი 
კაბალი 2023 მარტი 
ჭიაური 2023 მარტი 
ვარდისუბანი 2023 მარტი 
აფენი 2023 მარტი 
გიორგეთი 2023 მარტი 
არეშფერანი 2023 მარტი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ლანჩხუთი 

ღრმაღელე 2022 ნოემბერი 
სუფსა 2023 აგვისტო 
ნიგვზიანი 2024 აპრილი 
ნინოშვილი 2024 აპრილი 
ჩოჩხათი 2024 აპრილი 
მამათი 2024 მაისი 
მაჩხვარეთი 2024 მაისი 
შუხუთი 2024 მაისი 
ჩიბათი 2024 მაისი 
ჯურუყვეთი 2024 მაისი 
ლესა 2024 მაისი 
ნიგოითი 2024 მაისი 
აკეთი 2024 მაისი 
აცანა 2024 მაისი 
გვიმბალაური 2024 მაისი 
ლანჩხუთი 2024 მაისი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ლენტეხი 

ჟახუნდერი 2022 ივნისი 
ჩიხარეში 2022 ივნისი 
ხელედი 2022 ნოემბერი 
ლენტეხი 2023 აპრილი 
ჩოლური 2023 სექტემბერი 
ცანა 2023 ოქტომბერი 
ხოფური 2023 ოქტომბერი 
რცხმელური 2023 ოქტომბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

მარნეული 

წერეთელი 2022 ნოემბერი 
ყიზილ-აჯლო 2023 მარტი 
ალგეთი 2023 ოქტომბერი 
კაპანახჩი 2024 იანვარი 
თამარისი 2024 იანვარი 
ქუთლიარი 2024 იანვარი 
ყულარი 2024 იანვარი 
შულავერი 2024 იანვარი 
შაუმიანი 2024 იანვარი 
კაჩაგანი 2024 იანვარი 
კასუმლო 2024 იანვარი 
წერაქვი 2024 იანვარი 
მარნეული 2024 იანვარი 
დამია-გეურარხი 2024 იანვარი 
ოფრეთი 2024 იანვარი 
სადახლო 2024 იანვარი 
ახკერპი 2024 იანვარი 
ხოჯორნი 2024 იანვარი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

მარტვილი 

ნაგვაზაო 2022 ნოემბერი 
ლეხაინდრაო 2023 თებერვალი 
ბანძა 2023 აპრილი 
ხუნწი 2023 აგვისტო 
მარტვილი 2023 ოქტომბერი 
ვედიდკარი 2024 თებერვალი 
სერგიეთი 2024 თებერვალი 
გაჭედილი 2024 თებერვალი 
ინჩხური 2024 თებერვალი 
სალხინო 2024 თებერვალი 
ნახუნაო 2024 თებერვალი 
დიდი ჭყონი 2024 თებერვალი 
თამაკონი 2024 თებერვალი 
გურძემი 2024 თებერვალი 
კიწია 2024 თებერვალი 
დოშაყე 2024 თებერვალი 
ტალერი 2024 თებერვალი 
კურზუ 2024 თებერვალი 
ონოღია 2024 თებერვალი 
ნაჯახაო 2024 თებერვალი 
აბედათი 2024 თებერვალი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

მესტია 

მესტია 2022 ნოემბერი 
ხაიში 2023 მაისი 
ლახამულა 2023 მაისი 
იდლიანი 2023 მაისი 
ეცერი 2023 მაისი 
უშგული 2023 მაისი 
კალა 2023 მაისი 
წვირმი 2023 მაისი 
იფარი 2023 მაისი 
მულახი 2023 მაისი 
ლენჯერი 2023 მაისი 
ლატალი 2023 მაისი 
ბეჩო 2023 მაისი 
ცხუმარი 2023 მაისი 
ფარი 2023 მაისი 
ნაკრა 2023 მაისი 
ჭუბერი 2023 მაისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

მცხეთა 

წეროვანი 2022 ნოემბერი 
მუხრანი 2023 ივნისი 
ძველი ქანდა 2023 ნოემბერი 
ქსანი 2024 მარტი 
ციხისძირი 2024 მარტი 
ქსოვრისი 2024 ივნისი 
ვაზიანი 2024 ივნისი 
მცხეთა 2024 სექტემბერი 
საგურამო 2024 სექტემბერი 
წილკანი 2024 სექტემბერი 
ძალისი 2024 სექტემბერი 
მისაქციელი 2024 სექტემბერი 
აღდგომლიანთკარი 2024 სექტემბერი 
ნავაზი 2024 სექტემბერი 
ნატახტარი 2024 სექტემბერი 
ცხვარიჭამია 2024 ოქტომბერი 
ძეგვი 2024 ოქტომბერი 
გალავანი 2024 ოქტომბერი 
ნავდარაანთკარი 2024 ოქტომბერი 
ჯიღაურა 2024 ოქტომბერი 
ნიჩბისი 2024 ოქტომბერი 
ლისი 2024 ოქტომბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ნინოწმინდა 

ჯიგრაშენი 2022 ნოემბერი 
სათხა 2023 თებერვალი 
დიდი გონდრიო 2023 აგვისტო 
ტამბოვკა 2023 სექტემბერი 
ფოკა 2023 სექტემბერი 
ეშტია 2023 სექტემბერი 
განძა 2023 სექტემბერი 
ნინოწმინდა 2023 სექტემბერი 
გორელოვკა 2023 სექტემბერი 
დიდი ხანჩალი 2023 სექტემბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ოზურგეთი 

დვაბზუ 2022 ნოემბერი 
მაკვანეთი 2023 მარტი 
ჭანიეთი 2023 სექტემბერი 
ლიხაური 2024 იანვარი 
ბოხვაური 2024 მაისი 
შემოქმედი 2024 ივლისი 
ცხემლისხიდი 2024 ივლისი 
ვაკიჯვარი 2024 ივლისი 
მთისპირი 2024 ივლისი 
ძიმითი 2024 აგვისტო 
ნაგომარი 2024 აგვისტო 
ოზურგეთი 2024 აგვისტო 
მელექედური 2024 აგვისტო 
ჯუმათი 2024 აგვისტო 
ასკანა 2024 აგვისტო 
ბახვი 2024 აგვისტო 
დაბა ნასაკირალი 2024 აგვისტო 
სილაური 2024 აგვისტო 
დაბა გომისმთა 2024 სექტემბერი 
კონჭკათი 2024 სექტემბერი 
თხინვალი 2024 სექტემბერი 
ბაილეთი 2024 სექტემბერი 
მერია 2024 სექტემბერი 
ქალაქი ოზურგეთი 2024 სექტემბერი 
დაბა ლაითური 2024 სექტემბერი 
გურიანთა 2024 სექტემბერი 
დაბა ნარუჯა 2024 სექტემბერი 
ნატანები 2024 ოქტომბერი 
შრომა 2024 ოქტომბერი 
დაბა ურეკი 2024 ოქტომბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ონი 

ღები 2022 ივნისი 
გომი 2022 ივნისი 
გლოლა 2022 ნოემბერი 
ონი 2023 მარტი 
შქმერი 2023 ივნისი 
წედისი 2023 აგვისტო 
ჭიორა 2023 ნოემბერი 
ბარი 2024 აპრილი 
კვაშხიეთი 2024 ივნისი 
მრავალძალი 2024 ივნისი 
პიპილეთი 2024 ივნისი 
ცხმორი 2024 ივნისი 
საკაო 2024 ივნისი 
სორი 2024 ივნისი 
უწერა 2024 ივნისი 
ფარახეთი 2024 ივნისი 
ღარი 2024 ივნისი 
შეუბანი 2024 ივნისი 
კომანდელი 2024 ივნისი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

საგარეჯო 

მზისგული 2022 ნოემბერი 
ბადიაური 2022 დეკემბერი  
თოხლიაური 2023 იანვარი 
კოჭბაანი 2023 თებერვალი 
ხაშმი 2023 მარტი 
პატარძეული 2023 აპრილი 
წყაროსთავი 2023 მაისი 
ნინოწმინდა 2023 ივნისი 
გიორგიწმინდა 2023 ივლისი 
უჯარმა 2023 აგვისტო 
სათაფლე 2023 სექტემბერი 
მანავი 2023 ოქტომბერი 
დიდი ჩაილური 2023 ნოემბერი 
პატარა ჩაილური 2023 დეკემბერი 
კაკაბეთი 2024 იანვარი 
ვერხვიანი 2024 თებერვალი 
იორმუღანლო 2024 მარტი 
დუზაგრამა 2024 აპრილი 
ლამბალო 2024 მაისი 
თულარი 2024 ივნისი 
ყანდაურა 2024 ივლისი 
გომბორი 2024 აგვისტო 
შიბლიანი 2024 სექტემბერი 
უდაბნო 2024 ოქტომბერი 
საგარეჯო 2024 ნოემბერი 
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ონი 

ღები 2022 ივნისი 
გომი 2022 ივნისი 
გლოლა 2022 ნოემბერი 
ონი 2023 მარტი 
შქმერი 2023 ივნისი 
წედისი 2023 აგვისტო 
ჭიორა 2023 ნოემბერი 
ბარი 2024 აპრილი 
კვაშხიეთი 2024 ივნისი 
მრავალძალი 2024 ივნისი 
პიპილეთი 2024 ივნისი 
ცხმორი 2024 ივნისი 
საკაო 2024 ივნისი 
სორი 2024 ივნისი 
უწერა 2024 ივნისი 
ფარახეთი 2024 ივნისი 
ღარი 2024 ივნისი 
შეუბანი 2024 ივნისი 
კომანდელი 2024 ივნისი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

საგარეჯო 

მზისგული 2022 ნოემბერი 
ბადიაური 2022 დეკემბერი  
თოხლიაური 2023 იანვარი 
კოჭბაანი 2023 თებერვალი 
ხაშმი 2023 მარტი 
პატარძეული 2023 აპრილი 
წყაროსთავი 2023 მაისი 
ნინოწმინდა 2023 ივნისი 
გიორგიწმინდა 2023 ივლისი 
უჯარმა 2023 აგვისტო 
სათაფლე 2023 სექტემბერი 
მანავი 2023 ოქტომბერი 
დიდი ჩაილური 2023 ნოემბერი 
პატარა ჩაილური 2023 დეკემბერი 
კაკაბეთი 2024 იანვარი 
ვერხვიანი 2024 თებერვალი 
იორმუღანლო 2024 მარტი 
დუზაგრამა 2024 აპრილი 
ლამბალო 2024 მაისი 
თულარი 2024 ივნისი 
ყანდაურა 2024 ივლისი 
გომბორი 2024 აგვისტო 
შიბლიანი 2024 სექტემბერი 
უდაბნო 2024 ოქტომბერი 
საგარეჯო 2024 ნოემბერი 
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

სამტრედია 

მელაური 2022 მაისი 
კულაში 2022 ივნისი 
ტოლები 2022 ნოემბერი 
საჯავახო 2022 დეკემბერი 
გომი 2022 დეკემბერი 
გამოჩინებული 2022 დეკემბერი 
გორმაღალი 2022 დეკემბერი 
ოფეთი 2022 დეკემბერი 
ნაბაკევი 2022 დეკემბერი 
ღანირი 2023 იანვარი 
დიდი ჯიხაიში 2023 იანვარი 
ბაში 2023 იანვარი 
იანეთი 2023 იანვარი 
ეწერი 2023 იანვარი 
სამტრედია 2023 თებერვალი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

საჩხერე 

გორისა 2022 ნოემბერი 
მერჯევი 2023 მაისი 
ცხომარეთი 2023 ნოემბერი 
საირხე 2024 იანვარი 
ჯალაურთა 2024 მაისი 
კორბოული 2024 მაისი 
ჭალოვანი 2024 მაისი 
ჭალა 2024 ივნისი 
არგვეთი 2024 ივნისი 
ჩიხა 2024 ივლისი 
სარეკი 2024 ივლისი 
ქორეთი 2024 აგვისტო 
საჩხერე 2024 აგვისტო 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

სენაკი 

ძველი სენაკი 2022 ნოემბერი 
მეორე ნოსირი 2023 თებერვალი 
ნოსირი 2023 თებერვალი 
თეკლათი 2023 თებერვალი 
ახალსოფელი 2023 თებერვალი 
ზემო ჭალადიდი 2023 თებერვალი 
გეჯეთი 2023 თებერვალი 
მენჯი 2023 თებერვალი 
ნოქალაქევი 2023 თებერვალი 
ლეძაძამე 2023 თებერვალი 
ფოცხო 2023 თებერვალი 
უშაფათი 2023 თებერვალი 
ზანა 2023 თებერვალი 
სენაკი 2023 თებერვალი 
ეკი 2023 თებერვალი 
ხორში 2023 თებერვალი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

სიღნაღი 

ანაგა 2022 მარტი 
ჯუგაანი 2022 ნოემბერი 
წნორი 2023 აპრილი 
ძველი ანაგა 2023 ივლისი 
ბოდბისხევი 2023 ოქტომბერი 
ილიაწმინდა 2023 ოქტომბერი 
ტიბაანი 2023 ოქტომბერი 
ვაქირი 2023 ოქტომბერი 
საქობო 2023 ოქტომბერი 
ბოდბე 2023 ოქტომბერი 
მაღარო 2023 ოქტომბერი 
ნუკრიანი 2023 ოქტომბერი 
სიღნაღი 2023 ოქტომბერი 
ქვემო მაჩხაანი 2023 ოქტომბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ტყიბული 

ტყიბული 2022 ნოემბერი 
ცუცხვათი 2023 აპრილი 
ჯვარისა 2023 ივლისი 
კურსები 2023 დეკემბერი 
მუხურა 2024 თებერვალი 
საწირე 2024 თებერვალი 
ხრესილი 2024 თებერვალი 
ორპირი 2024 თებერვალი 
გურნა 2024 თებერვალი 
სოჩხეთი 2024 თებერვალი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ქარელი 

აბისი 2022 ნოემბერი 
ფცა 2023 მარტი 
მოხისი 2023 აგვისტო 
ავლევი 2023 დეკემბერი 
აგარა 2024 თებერვალი 
დირბი 2024 თებერვალი 
დვანი 2024 თებერვალი 
ბრეძა 2024 თებერვალი 
რუისი 2024 მარტი 
ურბნისი 2024 მარტი 
ბრეთი 2024 მარტი 
გიგანტი 2024 მარტი 
ქარელი 2024 მარტი 
ზემო ხვედურეთი 2024 მარტი 
ბებნისი 2024 მარტი 
ახალსოფელი 2024 მარტი 
კეხიჯვარი 2024 მარტი 
ზღუდერი 2024 მარტი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ქედა 

დანდალო 2022 ნოემბერი 
წონიარისი 2023 მაისი 
დაბა ქედა 2023 სექტემბერი 
მახუნცეთი 2023 სექტემბერი 
დოლოგანი 2023 სექტემბერი 
ცხმორისი 2023 სექტემბერი 
პირველი მაისი 2023 სექტემბერი 
ოქტომბერი 2023 სექტემბერი 
მერისი 2023 სექტემბერი 
ზვარე 2023 სექტემბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ქობულეთი 

ბობოყვათი 2022 ნოემბერი 
დაგვა 2023 თებერვალი 
ციხისძირი 2023 მაისი 
საჩინო 2023 აგვისტო 
დაბა ჩაქვი 2023 ნოემბერი 
ჩაისუბანი 2023 დეკემბერი 
ხალა 2023 დეკემბერი 
კვირიკე 2023 დეკემბერი 
ხუცუბანი 2023 დეკემბერი 
ალამბარი 2023 დეკემბერი 
გვარა 2023 დეკემბერი 
აჭყვისთავი 2023 დეკემბერი 
ზენითი 2023 დეკემბერი 
სოფელი ქობულეთი 2023 დეკემბერი 
ქაქუთი 2023 დეკემბერი 
ლეღვა 2023 დეკემბერი 
მუხაესტატე 2023 დეკემბერი 
წყავროკა 2023 დეკემბერი 
დაბა ოჩხამური 2023 დეკემბერი 
ჭახათი 2023 დეკემბერი 
ქობულეთი 2023 დეკემბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ყაზბეგი 

გორისციხე 2022 აგვისტო 
სტეფანწმინდა 2022 ნოემბერი 
სნო 2023 ივნისი 
სიონი 2023 აგვისტო 
გუდაური 2023 ნოემბერი 
კობი 2024 აპრილი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ყვარელი 

საბუე 2022 ნოემბერი 
შილდა 2023 ივლისი 
მთისძირი 2024 აგვისტო 
ბალღოჯიანი 2024 აგვისტო 
ახალსოფელი 2024 აგვისტო 
ჭიკაანი 2024 აგვისტო 
კუჭატანი 2024 აგვისტო 
გავაზი 2024 აგვისტო 
ენისელი 2024 აგვისტო 
გრემი 2024 აგვისტო 
ყვარელი 2024 აგვისტო 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

23



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

შუახევი 

დღვანი 2022 ნოემბერი 
უჩამბა 2023 აგვისტო 
შუბანი 2024 ივნისი 
ოლადაური 2024 ივნისი 
შუახევი 2024 ივნისი 
ჭვანა 2024 ივლისი 
ზამლეთი 2024 ივლისი 
ბარათაული 2024 ივლისი 
წყალსაყარი 2024 ივლისი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ჩოხატაური 

დაბა ჩოხატაური 2022 ნოემბერი 
დიდივანი 2023 აპრილი 
შუა სურები 2023 ივნისი 
ზემო სურები 2023 ივლისი 
ხევი 2023 სექტემბერი 
ნაბეღლავი 2024 თებერვალი 
დაბა ბახმარო 2024 აგვისტო 
ზოტი 2024 აგვისტო 
ქვენობანი 2024 აგვისტო 
ხიდისთავი 2024 აგვისტო 
ჯვარცხმა 2024 აგვისტო 
ერკეთი 2024 აგვისტო 
ბუკისციხე 2024 აგვისტო 
დაბლაციხე 2024 სექტემბერი 
კოხნარი 2024 სექტემბერი 
საჭამიასერი 2024 სექტემბერი 
გუთური 2024 სექტემბერი 
ფარცხმა 2024 სექტემბერი 
გოგოლესუბანი 2024 სექტემბერი 
შუა ამაღლება 2024 სექტემბერი 
ამაღლება 2024 სექტემბერი 
ზომლეთი 2024 სექტემბერი 
გორაბერეჟოული 2024 სექტემბერი 
ზემოხეთი 2024 სექტემბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ჩხოროწყუ 

ლეწურწუმე 2022 ნოემბერი 
ქვედა ჩხოროწყუ 2023 აპრილი 
კირცხი 2023 ივნისი 
ლესიჭინე 2023 ივნისი 
ჩხოროწყუ 2023 ივნისი 
ახუთი 2023 ივნისი 
ჭოღა 2023 ივნისი 
ზუმი 2023 ივნისი 
ნაფიჩხოვო 2023 ივნისი 
თაია 2023 ივნისი 
მუხური 2023 ივნისი 
ხაბუმე 2023 ივნისი 
ნაკიანი 2023 ივნისი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ცაგერი 

ცაგერი 2022 მაისი 
ლასურიაში 2022 მაისი 
წიფერჩი 2022 ნოემბერი 
ჩქუმი 2023 მაისი 
ზუბი 2023 სექტემბერი 
ალპანა 2023 სექტემბერი 
საირმე 2023 სექტემბერი 
უსახელო 2023 სექტემბერი 
ღვირიში 2023 სექტემბერი 
ნაკურალეში 2023 სექტემბერი 
ტვიში 2023 სექტემბერი 
ოყურეში 2023 სექტემბერი 
აღვი 2023 სექტემბერი 
ლუხვანო 2023 სექტემბერი 
ქვ. ცაგერი 2023 სექტემბერი 
ჩხუტელი 2023 სექტემბერი 
ორბელი 2023 სექტემბერი 
სპათაგორი 2023 სექტემბერი 
ლაილაში 2023 სექტემბერი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი
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 დანართი №1 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

აბაშა 

ნორიო 2022 ნოემბერი 
ტყვირი 2022 ნოემბერი 
ნაესაკოვო 2022 ნოემბერი 
აბაშა 2022 ნოემბერი 
ზანათი 2022 ნოემბერი 
კეთილარი 2022 ნოემბერი 
სუჯუნა 2022 ნოემბერი 
ქოლობანი 2022 ნოემბერი 
ძველი აბაშა 2022 ნოემბერი 
წყემი 2022 ნოემბერი 
გეზათი 2022 ნოემბერი 
მარანი 2022 ნოემბერი 
ონტოფო 2022 ნოემბერი 
პირველი მაისი 2022 ნოემბერი 
სამიქაო 2022 ნოემბერი 
სეფიეთი 2022 ნოემბერი 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ადიგენი 

ბოლაჯური 2022 ნოემბერი 
უდე 2023 იანვარი 
ლელოვანი 2023 მაისი 
სამყური 2023 მაისი 
არალი 2023 ივლისი 
გორგული 2023 დეკემბერი 
ადიგენი 2024 თებერვალი 
ზანავი 2024 მარტი 
მოხე 2024 მაისი 
დერცელი 2024 მაისი 
ჭეჭლა 2024 მაისი 
ზედუბანი 2024 მაისი 
მლაშე 2024 მაისი 
ზარზმა 2024 მაისი 
ფხერო 2024 მაისი 
ბენარა 2024 მაისი 
ხევაშენი 2024 მაისი 
აბასთუმანი 2024 მაისი 
ვარხანი 2024 მაისი 
წახანი 2024 მაისი 
ჩორჩანი 2024 მაისი 
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

წალენჯიხა 

ობუჯი 2022 ნოემბერი 
ლია 2023 თებერვალი 
წალენჯიხა 2023 ივლისი 
მიქავა 2023 დეკემბერი 
ნაკიფუ 2024 მარტი 
ჯგალი 2024 მარტი 
საჩინო 2024 მარტი 
ეწერი 2024 მარტი 
მედანი 2024 მარტი 
მუჟავა 2024 მარტი 
ფახულანი 2024 მარტი 
ჩქვალერი 2024 მარტი 
ჭალე 2024 მარტი 
ჯვარი 2024 მარტი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

წალკა 

წალკა 2022 ნოემბერი 
ბეშთაშენი 2023 აპრილი 
ბარეთი 2023 ივნისი 
თეჯისი 2023 ივნისი 
არ-სარვანი 2023 ივნისი 
ჩივთ-კილისა 2023 ივნისი 
კოხტა 2023 ივნისი 
დაშბაში 2023 ივნისი 
სამება 2023 ივნისი 
წინწყარო 2023 ივნისი 
თრიალეთი 2023 ივნისი 
განთიადი 2023 ივნისი 
დარაკოვი 2023 ივნისი 
საყდრიონი 2023 ივნისი 
ნარდევანი 2023 ივნისი 
აიაზმა 2023 ივნისი 
ხაჩკოვი 2023 ივნისი 
კაბური 2023 ივნისი 
გუმბათი 2023 ივნისი 
კუში 2023 ივნისი 
ავრანლო 2023 ივნისი 
არწივანი 2023 ივნისი 
აშკალა 2023 ივნისი 
ბედიანი 2023 ივნისი 
კიზილ-კილისა 2023 ივნისი 
ბერთა 2023 ივნისი 
ბურნაშეთი 2023 ივნისი 
ოზნი 2023 ივნისი 
რეხა 2023 ივნისი 
ხანდო 2023 ივნისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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 დანართი №1 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

აბაშა 

ნორიო 2022 ნოემბერი 
ტყვირი 2022 ნოემბერი 
ნაესაკოვო 2022 ნოემბერი 
აბაშა 2022 ნოემბერი 
ზანათი 2022 ნოემბერი 
კეთილარი 2022 ნოემბერი 
სუჯუნა 2022 ნოემბერი 
ქოლობანი 2022 ნოემბერი 
ძველი აბაშა 2022 ნოემბერი 
წყემი 2022 ნოემბერი 
გეზათი 2022 ნოემბერი 
მარანი 2022 ნოემბერი 
ონტოფო 2022 ნოემბერი 
პირველი მაისი 2022 ნოემბერი 
სამიქაო 2022 ნოემბერი 
სეფიეთი 2022 ნოემბერი 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ადიგენი 

ბოლაჯური 2022 ნოემბერი 
უდე 2023 იანვარი 
ლელოვანი 2023 მაისი 
სამყური 2023 მაისი 
არალი 2023 ივლისი 
გორგული 2023 დეკემბერი 
ადიგენი 2024 თებერვალი 
ზანავი 2024 მარტი 
მოხე 2024 მაისი 
დერცელი 2024 მაისი 
ჭეჭლა 2024 მაისი 
ზედუბანი 2024 მაისი 
მლაშე 2024 მაისი 
ზარზმა 2024 მაისი 
ფხერო 2024 მაისი 
ბენარა 2024 მაისი 
ხევაშენი 2024 მაისი 
აბასთუმანი 2024 მაისი 
ვარხანი 2024 მაისი 
წახანი 2024 მაისი 
ჩორჩანი 2024 მაისი 

 

2 
 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ამბროლაური 

ამბროლაური 2022 ნოემბერი 
სადმელი 2023 მარტი 
ჭყვიში 2023 ივლისი 
ცახი 2023 ივლისი 
ლიხეთი 2023 ივლისი 
წესი 2023 ივლისი 
ხიდიკარი 2023 ივლისი 
ხვანჭკარა 2023 აგვისტო 
ჭრებალო 2023 აგვისტო 
ბუგეული 2023 აგვისტო 
ღადიში 2023 აგვისტო 
ნამანევი 2023 აგვისტო 
ნიკორწმინდა 2023 აგვისტო 
ჭელიაღელე 2023 აგვისტო 
ხოტევი 2023 აგვისტო 
ველევი 2023 აგვისტო 
სხვავა 2023 აგვისტო 
იწა 2023 აგვისტო 
ზნაკვა 2023 აგვისტო 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ასპინძა 

ოთა 2022 ნოემბერი 
დამალა 2023 იანვარი 
იდუმალა 2023 აპრილი 
რუსთავი 2023 აპრილი 
ძველი 2023 აპრილი 
ორგორა 2023 აპრილი 
აწყვიტა 2023 აპრილი 
ტოლოში 2023 აპრილი 
ნაქალაქევი 2023 აპრილი 
ხიზაბავრა 2023 აპრილი 
თოკი 2023 აპრილი 
ასპინძა 2023 აპრილი 
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

წყალტუბო 

სოფელი წყალტუბო 2022 ნოემბერი 
მექვენა 2023 მაისი 
დღნორისა 2023 სექტემბერი 
ოფურჩხეთი 2023 ოქტომბერი 
რიონი 2023 ოქტომბერი 
გუმბრა 2023 ოქტომბერი 
ცხუნკური 2023 ოქტომბერი 
წყალტუბო 2023 ოქტომბერი 
ფარცხანაყანები 2023 ნოემბერი 
მუხიანი 2023 ნოემბერი 
გვიშტიბი 2023 ნოემბერი 
მაღლაკი 2023 ნოემბერი 
ქვიტირი 2023 ნოემბერი 
გეგუთი 2023 ნოემბერი 
საყულია 2023 ნოემბერი 
ოფშკვითი 2023 ნოემბერი 
პატრიკეთი 2023 ნოემბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ჭიათურა 

სარქველეთუბანი 2022 ნოემბერი 
რგანი 2023 მარტი 
ითხვისი 2023 ივნისი 
მანდაეთი 2023 ივნისი 
ნიგოზეთი 2023 ივნისი 
გეზრული 2023 ივნისი 
სვერი 2023 ივნისი 
პერევისა 2023 ივლისი 
ჭიათურა 2023 ივლისი 
კაცხი 2023 ივლისი 
წირქვალი 2023 აგვისტო 
ხრეითი 2023 აგვისტო 
ქვაციხე 2023 აგვისტო 
ზოდი 2023 აგვისტო 
ხვაშითი 2023 აგვისტო 
ვაჭევი 2023 აგვისტო 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ამბროლაური 

ამბროლაური 2022 ნოემბერი 
სადმელი 2023 მარტი 
ჭყვიში 2023 ივლისი 
ცახი 2023 ივლისი 
ლიხეთი 2023 ივლისი 
წესი 2023 ივლისი 
ხიდიკარი 2023 ივლისი 
ხვანჭკარა 2023 აგვისტო 
ჭრებალო 2023 აგვისტო 
ბუგეული 2023 აგვისტო 
ღადიში 2023 აგვისტო 
ნამანევი 2023 აგვისტო 
ნიკორწმინდა 2023 აგვისტო 
ჭელიაღელე 2023 აგვისტო 
ხოტევი 2023 აგვისტო 
ველევი 2023 აგვისტო 
სხვავა 2023 აგვისტო 
იწა 2023 აგვისტო 
ზნაკვა 2023 აგვისტო 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ასპინძა 

ოთა 2022 ნოემბერი 
დამალა 2023 იანვარი 
იდუმალა 2023 აპრილი 
რუსთავი 2023 აპრილი 
ძველი 2023 აპრილი 
ორგორა 2023 აპრილი 
აწყვიტა 2023 აპრილი 
ტოლოში 2023 აპრილი 
ნაქალაქევი 2023 აპრილი 
ხიზაბავრა 2023 აპრილი 
თოკი 2023 აპრილი 
ასპინძა 2023 აპრილი 

 

3 
 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახალქალაქი 

დილისკა 2022 ნოემბერი 
სულდა 2023 მარტი 
კარწახი 2023 მაისი 
აზავრეთი 2023 მაისი 
კოჩიო 2023 მაისი 
ალასტანი 2023 მაისი 
ტურცხი 2023 მაისი 
კოთელია 2023 მაისი 
ბარალეთი 2023 მაისი 
ზაკვი 2023 მაისი 
არაგვა 2023 მაისი 
ჩუნჩხა 2023 მაისი 
ხანდო 2023 მაისი 
ოკამი 2023 მაისი 
ხავეთი 2023 მაისი 
ახალქალაქი 2023 მაისი 
პტენა 2023 მაისი 
კარტიკამი 2023 მაისი 
კუმურდო 2023 მაისი 
ვაჩიანი 2023 მაისი 
ხოსპიო 2023 მაისი 
გოგაშენი 2023 მაისი 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახალციხე 

ფერსა 2022 ნოემბერი 
საძელი 2023 თებერვალი 
მინაძე 2023 აპრილი 
სხვილისი 2023 აგვისტო 
ანდრიაწმინდა 2024 თებერვალი 
ახალციხე 2024 მარტი 
ურაველი 2024 მარტი 
პამაჯი 2024 მარტი 
ვალე 2024 მარტი 
წყალთბილა 2024 მარტი 
აგარა 2024 აპრილი 
კლდე 2024 აპრილი 
ელიაწმინდა 2024 აპრილი 
სვირი 2024 აპრილი 
აწყური 2024 აპრილი 
წყრუთი 2024 აპრილი 

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ხარაგაული 

ხარაგაული 2022 ნოემბერი 
ბაზალეთი 2023 თებერვალი 
წიფა 2023 ივლისი 
ნადაბური 2024 იანვარი 
ლეღვანი 2024 ივლისი 
ვახანი 2024 ივლისი 
მოლითი 2024 ივლისი 
ზვარე 2024 ივლისი 
ბორითი 2024 აგვისტო 
ხუნევი 2024 აგვისტო 
ხევი 2024 აგვისტო 
ლაშე 2024 სექტემბერი 
ღორეშა 2024 სექტემბერი 
სარგვეში 2024 სექტემბერი 
კიცხი 2024 ოქტომბერი 
ხიდარი 2024 ოქტომბერი 
საღანძილე 2024 ოქტომბერი 
ფარცხნალი 2024 ოქტომბერი 
ვარძია 2024 ოქტომბერი 
წყალაფორეთი 2024 ოქტომბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ხაშური 

გომი 2022 აპრილი 
ალი 2022 ნოემბერი 
ფლევი 2023 აპრილი 
სურამი 2023 აპრილი 
ცოცხნარა 2023 აპრილი 
წაღვლი 2023 აპრილი 
ოსიაური 2023 მაისი 
ხაშური 2023 მაისი 
ქვიშხეთი 2023 მაისი 
ხალები 2023 მაისი 
ხცისი 2023 მაისი 
ცხრამუხა 2023 მაისი 
წრომი 2023 მაისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახალქალაქი 

დილისკა 2022 ნოემბერი 
სულდა 2023 მარტი 
კარწახი 2023 მაისი 
აზავრეთი 2023 მაისი 
კოჩიო 2023 მაისი 
ალასტანი 2023 მაისი 
ტურცხი 2023 მაისი 
კოთელია 2023 მაისი 
ბარალეთი 2023 მაისი 
ზაკვი 2023 მაისი 
არაგვა 2023 მაისი 
ჩუნჩხა 2023 მაისი 
ხანდო 2023 მაისი 
ოკამი 2023 მაისი 
ხავეთი 2023 მაისი 
ახალქალაქი 2023 მაისი 
პტენა 2023 მაისი 
კარტიკამი 2023 მაისი 
კუმურდო 2023 მაისი 
ვაჩიანი 2023 მაისი 
ხოსპიო 2023 მაისი 
გოგაშენი 2023 მაისი 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახალციხე 

ფერსა 2022 ნოემბერი 
საძელი 2023 თებერვალი 
მინაძე 2023 აპრილი 
სხვილისი 2023 აგვისტო 
ანდრიაწმინდა 2024 თებერვალი 
ახალციხე 2024 მარტი 
ურაველი 2024 მარტი 
პამაჯი 2024 მარტი 
ვალე 2024 მარტი 
წყალთბილა 2024 მარტი 
აგარა 2024 აპრილი 
კლდე 2024 აპრილი 
ელიაწმინდა 2024 აპრილი 
სვირი 2024 აპრილი 
აწყური 2024 აპრილი 
წყრუთი 2024 აპრილი 

 

4 
 

 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ბაღდათი 

როხი 2022 მაისი 
როკითი 2022 ნოემბერი 
საკრაულა 2023 მაისი 
ფერსათი 2023 ივლისი 
ნერგეეთი 2023 ივლისი 
ბაღდათი 2023 ივლისი 
ზეგანი 2023 ივლისი 
ხანი 2023 აგვისტო 
დიდველა 2023 აგვისტო 
დიმი 2023 აგვისტო 
პირველი ობჩა 2023 აგვისტო 
მეორე ობჩა 2023 აგვისტო 
წითელხევი 2023 აგვისტო 
ზედა დიმი 2023 აგვისტო 
ვარციხე 2023 აგვისტო 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახმეტა 

ზემო ალვანი 2022 მარტი 
თუშეთი 2022 სექტემბერი 
ქვემო ალვანი 2022 ნოემბერი 
ოჟიო 2023 აპრილი 
ქისტაური 2023 მაისი 
ახმეტა 2023 მაისი 
მატანი 2023 მაისი 
მაღრაანი 2023 მაისი 
ზემო ხოდაშენი 2023 მაისი 
საკობიანო 2023 მაისი 
შახვეტილა 2023 მაისი 
ხალაწანი 2023 მაისი 
ჯოყოლო 2023 მაისი 
დუისი 2023 მაისი 
კასრიწყალი 2023 მაისი 
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მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ხელვაჩაური 

ახალშენი 2022 ნოემბერი 
თხილნარი 2023 მაისი 
ჭარნალი 2024 იანვარი 
შარაბიძეები 2024 იანვარი 
მახინჯაური 2024 იანვარი 
ორთაბათუმი 2024 იანვარი 
სარფი 2024 იანვარი 
აჭარისწყალი 2024 იანვარი 
კირნათი 2024 იანვარი 
მაჭახელა 2024 იანვარი 
ფერია 2024 იანვარი 
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ხობი 

ნოჯიხევი 2022 ნოემბერი 
საჯიჯაო 2023 იანვარი 
ბია 2023 მარტი 
ქარიატა 2023 მარტი 
პატარა ფოთი 2023 მარტი 
შუა ხორგა 2023 მარტი 
პირველი ხორგა 2023 მარტი 
ახალი ხიბულა 2023 მარტი 
ძველი ხიბულა 2023 მარტი 
ჭალადიდი 2023 მარტი 
შავღელე 2023 მარტი 
ხამისკური 2023 მარტი 
ხეთა 2023 მარტი 
ხობი 2023 მარტი 
ახალსოფელი 2023 მარტი 
გურიფული 2023 მარტი 
ზემო ქვალონი 2023 მარტი 
თორსა-დღვაბა 2023 მარტი 
პირველი მაისი 2023 მარტი 
საგვიჩიო 2023 მარტი 
ქვემო ქვალონი 2023 მარტი 
ყულევი 2023 მარტი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
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ბაღდათი 

როხი 2022 მაისი 
როკითი 2022 ნოემბერი 
საკრაულა 2023 მაისი 
ფერსათი 2023 ივლისი 
ნერგეეთი 2023 ივლისი 
ბაღდათი 2023 ივლისი 
ზეგანი 2023 ივლისი 
ხანი 2023 აგვისტო 
დიდველა 2023 აგვისტო 
დიმი 2023 აგვისტო 
პირველი ობჩა 2023 აგვისტო 
მეორე ობჩა 2023 აგვისტო 
წითელხევი 2023 აგვისტო 
ზედა დიმი 2023 აგვისტო 
ვარციხე 2023 აგვისტო 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ახმეტა 

ზემო ალვანი 2022 მარტი 
თუშეთი 2022 სექტემბერი 
ქვემო ალვანი 2022 ნოემბერი 
ოჟიო 2023 აპრილი 
ქისტაური 2023 მაისი 
ახმეტა 2023 მაისი 
მატანი 2023 მაისი 
მაღრაანი 2023 მაისი 
ზემო ხოდაშენი 2023 მაისი 
საკობიანო 2023 მაისი 
შახვეტილა 2023 მაისი 
ხალაწანი 2023 მაისი 
ჯოყოლო 2023 მაისი 
დუისი 2023 მაისი 
კასრიწყალი 2023 მაისი 
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ბორჯომი 

ყვიბისი 2022 ნოემბერი 
ახალდაბა 2023 მარტი 
ტაძრისი 2023 ივნისი 
დვირი 2023 სექტემბერი 
ტბა 2023 დეკემბერი 
წაღვერი 2024 მარტი 
ციხისჯვარი 2024 მაისი 
ბაკურიანი 2024 ივნისი 
ბალანთა 2024 ივლისი 
ტაბაწყური 2024 აგვისტო 
ბორჯომი 2024 სექტემბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ბოლნისი 

ნახიდური 2022 ნოემბერი 
კაზრეთი 2023 აპრილი 
ქვემო ბოლნისი 2023 აპრილი 
რაჭისუბანი 2023 აპრილი 
თამარისი 2023 აპრილი 
ქალაქი ბოლნისი 2023 აპრილი 
დისველი 2023 აპრილი 
მამხუტი 2023 აპრილი 
ტალავერი 2023 აპრილი 
სოფელი ბოლნისი 2023 აპრილი 
რატევანი 2023 აპრილი 
აკაურთა 2023 აპრილი 
ტანძია 2023 აპრილი 
დარბაზი 2023 აპრილი 
ქვეში 2023 აპრილი 
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ხონი 

ივანდიდი 2022 ნოემბერი 
კუხი 2023 მარტი 
მათხოჯი 2023 ივლისი 
გორდი 2024 იანვარი 
კინჩხა 2024 აგვისტო 
ძეძილეთი 2024 ოქტომბერი 
ნახახულევი 2024 ოქტომბერი 
დედალაური 2024 ოქტომბერი 
ხონი 2024 ნოემბერი 
ქუტირი 2024 ნოემბერი 
გოჩა ჯიხაიში 2024 ნოემბერი 
გუბი 2024 ნოემბერი 

მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული ერთეული წელი თვე 

ხულო 

ხიხაძირი 2022 ნოემბერი 
სხალთა 2023 თებერვალი 
ღორჯომი 2023 მაისი 
ფუშრუკაული 2023 მაისი 
დიოკნისი 2023 ივნისი 
დეკანაშვილები 2023 ივნისი 
ვაშლოვანი 2023 ივნისი 
ხულო 2023 ივნისი 
დიდაჭარა 2023 ივნისი 
რიყეთი 2023 ივლისი 
აგარა 2023 ივლისი 
თხილვანა 2023 ივლისი 
საციხური 2023 ივლისი 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი
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