
7. sasoflo-sameurneo teqnika da mowyobilobebi 

#
dasaxeleba

calke mdgom ZirTa
raodenoba

#

ZirTa raodenoba
venaxebSi

4. Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli
vazis ZirTa raodenoba 

vazis jiSebi

6. rogor iqna gamoyenebuli 01.10.2013-01.10.2014 periodis ganma
  SinameurneobaSi warmoeb

ZiriTadad 
sakuTari 

moxmarebisaTvis

sasoflo-sameurneo 
produqcia, sul

realizaciisaTvis

memcenareobis 
produqcia

dasaxeleba

mecxoveleobis 
produqcia

#

pasuxi moiniSneba `X~ simboloTi

5. Sinameurneobis sargeblobaSi arseb
frinvelis da futkris ojaxebis raodenoba 

(yvela asakisa da sqesis) 

maT Soris furi

kameCi

maT Soris furkameCi

Rori

maT Soris deda Rori

cxvari

maT Soris deda cxvari

cxeni

viri da jori

bocveri

futkris ojaxi (ska)

frinveli - yvela saxis

maT Soris qaTami

maT Soris kvercxmdebeli

msxvilfexa rqosani pirutyvi (kameCis garda)

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

saxeoba

Txa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

rqawiTeli

saferavi

Cinuri

lomiauri

cicqa

colikauri

aladasturi

aleqsandrouli

avasirxva

kaWiWi

aligote

kraxuna

asureTuli Savi

14

15

16

17

budeSuri

goruli mwvane

ganjuri

izabela (adesa)

TiTa 18

TanamSr

sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul

1

2

3

forma #4

mowodebuli informacia konfidencialuria da daculia ,,oficialuri statistikis Sesaxeb~
saqarTvelos kanoniT

sacxovrisSi
Sinameurneobis #

seqtoris # 
sainstruqtoro 

ubnis # 
saaRwero 
ubnis # 

sacxovrisSi
meurnis rigiTi #

Senobis # sacxovrisis # nakveTis # 

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

borblebiani, muxluxa an mini traqtori 
(xelis traqtoris garda)

miwis dasamuSavebeli mowyobilobebi 
(satraqtoro guTani, diskebiani 
farcxi, kultivatori da sxva)

satvirTo avtomobili - yvela tipis

xelis traqtori (motobloki)

maT Soris
muSa

mdgomareobaSi

gamoyenebuli
sakuTar meurneobaSi
(sakuTari an sxva)

pasuxi moiniSneba `X~ simboloTi

Sinameurneobis
sakuTrebaSi
arsebuli, 

sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

2013 wlis 1 oqtombridan
2014 wlis 1 oqtombramde

2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT

1

2

3

4

aRwera

2014

kiTxvari soflis meurneobis Sesaxeb



kenkrovnebiT dakavebuli miwa

venaxebi

maT Soris wiTeli yurZnis 
jiSis venaxebi

citrusis plantaciebi

Cais plantaciebi

maT Soris mosavlis momcemi 
Cais plantaciebi

sanergeebi

sxva mravalwlovani nargavebi

xexilis baRebi

morwyuli farTobi 
(01.10.2013-01.10.2014 periodis ganmavlobaSi)

bunebrivi saTibebi da saZovrebi

saTburebi

tyeebi

wyalsatevebi akvakulturisaTvis

sxva arasasoflo-sameurneo miwa

danarCeni miwis farTobi 

Senoba-nagebobebiT da ezoebiT dakavebuli miwa

25

26

mravalwlovani nargavebi, sul 
(21+22+23+25+26+28+29)

34

27

23

24

22

21

20

37

32

33

31

30

29

28

3. Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli mravalwlovani nargavebis raodenoba

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

vaSli

msxali

komSi

qliavi, 
WanWuri,
RoRnaSo

bali, 
alubali
gargari, 
Werami

atami

vaSlatama

tyemali, 
aluCa

Sindi

kakali

Txili

nuSi

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25leRvi

broweuli

kivi

feixoa

TuTa

sxva xili
(citrusis 
garda)

limoni

mandarini

forToxali

sxva 
citrusi

dafna

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

14

xurma, 
karalioki

35

26zeTisxili

36

sarwyavi miwis farTobi (wyaluzrunvelyofili)

, , ,

, , ,

irigacia

#

mravalwlovani nargavebiT dakavebuli miwis farTobi

saxeoba saxeoba

ZirTa raodenoba 
baRebSi an plantaciebSi

calke mdgom ZirTa
raodenoba

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul

ZirTa raodenoba 
baRebSi an plantaciebSi

calke mdgom ZirTa
raodenoba

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

1.1 sakuTari

+

1.2 ijariT aRebuli

-

1.3 ijariT gacemuli

sofeli

municipaliteti,
TviTmmarTveli qalaqi

qalaqi, daba, 
q. Tbilisis raioni

Temi

miwis nakveTebis raodenoba, sul

2.1
I dasaxleba

1. sasoflo-sameurneo da arasasoflo-sameurneo miwis farTobi (heqtari, 0.001 ha-mde sizustiT)
  

2. meurneobis mdebareoba da miwaTsargebloba

maT Soris ijariT aRebuli 
(saxelmwifosgan an kerZo pirisgan)

1

2

5

xorbali

samarcvle simindi

qeri

saxnavi, sul (6+17)
 

9

8

7

ijariT aRebuli/gacemuli miwa aris saTanado xelSekrulebiT an mis gareSe, sasyidliT (fulis, naturis, momsaxurebis sanacvlod) an usasyidlod 
(Txoveba an sxva nebismieri SeTanxmeba) droebiT sargeblobaSi aRebuli/gacemuli miwa.

gaiTvaliswineT:

10 kv.m      =  0.001 ha

100 kv.m     =  0.01 ha 

1 000 kv.m  =  0.1 ha  

10 000 kv.m =  1 ha 

erTwliani kulturebiT naTesi miwa, sul 6

2.2
II dasaxleba

=

1.4 sargeblobaSi arsebuli

2.3
III dasaxleba

, ,,,

3
miwis farTobi, sul 
(5+20+30+31+32+33+34+35) 

4maT Soris ijariT aRebuli 
(saxelmwifosgan an kerZo pirisgan)

farTobebi Caiwereba heqtarebSi, 0.001 ha-mde sizustiT.   

saxnavi miwis farTobi

Caiwereba 1.4 velSi miTiTebuli Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli miwis mdebareoba dasaxlebebis mixedviT. 

Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli miwis mTliani farTobi 

Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli miwis nakveTebis raodenoba

+

= 1.4 sargeblobaSi arsebuli

+

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT) 

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)
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6-16 striqonebSi Caiwereba Sinameurneobis sargeblobaSi arsebul saxnavze 2013 wlis Semodgomaze da 2014 wlis gazafxulsa da 
zafxulSi daTesili (maT Soris wina mosargeblis mier) erTwliani kulturebis farTobi.

11
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mzesumzira

baRCeuli
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,,,

,,,

,,,

15
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,
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18

19
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,,,

pirutyvis sakvebi kulturebi, sul

sxva erTwliani kulturebi

daumuSavebeli miwa, sul

maT Soris 5 welze meti periodiT

aqedan, gamoyenebuli saTibad an saZovrad

aqedan, 5 welze meti droiT gamoyenebuli 
pirutyvis sakvebi kulturebis mosayvanad



kenkrovnebiT dakavebuli miwa

venaxebi

maT Soris wiTeli yurZnis 
jiSis venaxebi

citrusis plantaciebi

Cais plantaciebi

maT Soris mosavlis momcemi 
Cais plantaciebi

sanergeebi

sxva mravalwlovani nargavebi

xexilis baRebi

morwyuli farTobi 
(01.10.2013-01.10.2014 periodis ganmavlobaSi)

bunebrivi saTibebi da saZovrebi

saTburebi

tyeebi

wyalsatevebi akvakulturisaTvis

sxva arasasoflo-sameurneo miwa

danarCeni miwis farTobi 

Senoba-nagebobebiT da ezoebiT dakavebuli miwa

25

26

mravalwlovani nargavebi, sul 
(21+22+23+25+26+28+29)

34
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37
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3. Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli mravalwlovani nargavebis raodenoba

#
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13
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komSi

qliavi, 
WanWuri,
RoRnaSo
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alubali
gargari, 
Werami

atami

vaSlatama

tyemali, 
aluCa

Sindi

kakali

Txili

nuSi
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19
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24

25leRvi
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kivi

feixoa

TuTa

sxva xili
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garda)

limoni

mandarini

forToxali

sxva 
citrusi

dafna
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14

xurma, 
karalioki

35

26zeTisxili

36

sarwyavi miwis farTobi (wyaluzrunvelyofili)

, , ,

, , ,

irigacia

#

mravalwlovani nargavebiT dakavebuli miwis farTobi

saxeoba saxeoba

ZirTa raodenoba 
baRebSi an plantaciebSi

calke mdgom ZirTa
raodenoba

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul

ZirTa raodenoba 
baRebSi an plantaciebSi

calke mdgom ZirTa
raodenoba

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

1.1 sakuTari

+

1.2 ijariT aRebuli

-

1.3 ijariT gacemuli

sofeli

municipaliteti,
TviTmmarTveli qalaqi

qalaqi, daba, 
q. Tbilisis raioni

Temi

miwis nakveTebis raodenoba, sul

2.1
I dasaxleba

1. sasoflo-sameurneo da arasasoflo-sameurneo miwis farTobi (heqtari, 0.001 ha-mde sizustiT) 
  

2. meurneobis mdebareoba da miwaTsargebloba 

maT Soris ijariT aRebuli 
(saxelmwifosgan an kerZo pirisgan)

1

2

5

xorbali

samarcvle simindi

qeri

saxnavi, sul (6+17)
 

9
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7

ijariT aRebuli/gacemuli miwa aris saTanado xelSekrulebiT an mis gareSe, sasyidliT (fulis, naturis, momsaxurebis sanacvlod) an usasyidlod 
(Txoveba an sxva nebismieri SeTanxmeba) droebiT sargeblobaSi aRebuli/gacemuli miwa.

gaiTvaliswineT:

10 kv.m      =  0.001 ha

100 kv.m     =  0.01 ha 

1 000 kv.m  =  0.1 ha  

10 000 kv.m =  1 ha 

erTwliani kulturebiT naTesi miwa, sul 6

2.2
II dasaxleba

=

1.4 sargeblobaSi arsebuli

2.3
III dasaxleba

, ,,,

3
miwis farTobi, sul 
(5+20+30+31+32+33+34+35) 

4maT Soris ijariT aRebuli 
(saxelmwifosgan an kerZo pirisgan)

farTobebi Caiwereba heqtarebSi, 0.001 ha-mde sizustiT.   

saxnavi miwis farTobi

Caiwereba 1.4 velSi miTiTebuli Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli miwis mdebareoba dasaxlebebis mixedviT. 

Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli miwis mTliani farTobi 

Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli miwis nakveTebis raodenoba

+

= 1.4 sargeblobaSi arsebuli

+

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT) 
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6-16 striqonebSi Caiwereba Sinameurneobis sargeblobaSi arsebul saxnavze 2013 wlis Semodgomaze da 2014 wlis gazafxulsa da 
zafxulSi daTesili (maT Soris wina mosargeblis mier) erTwliani kulturebis farTobi.
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pirutyvis sakvebi kulturebi, sul

sxva erTwliani kulturebi

daumuSavebeli miwa, sul

maT Soris 5 welze meti periodiT

aqedan, gamoyenebuli saTibad an saZovrad

aqedan, 5 welze meti droiT gamoyenebuli 
pirutyvis sakvebi kulturebis mosayvanad



7. sasoflo-sameurneo teqnika da mowyobilobebi 

#
dasaxeleba

calke mdgom ZirTa
raodenoba

#

ZirTa raodenoba
venaxebSi

4. Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli
vazis ZirTa raodenoba 

vazis jiSebi

6. rogor iqna gamoyenebuli 01.10.2013-01.10.2014 periodis ganmavlobaSi 
  SinameurneobaSi warmoebuli sasoflo-sameurneo produqcia?

ZiriTadad 
sakuTari 

moxmarebisaTvis

sasoflo-sameurneo 
produqcia, sul

ZiriTadad 
realizaciisaTvis

memcenareobis 
produqcia

dasaxeleba

mecxoveleobis 
produqcia

#

pasuxi moiniSneba `X~ simboloTi

5. Sinameurneobis sargeblobaSi arsebuli pirutyvis,
frinvelis da futkris ojaxebis raodenoba 

(yvela asakisa da sqesis) 

maT Soris furi

kameCi

maT Soris furkameCi

Rori

maT Soris deda Rori

cxvari

maT Soris deda cxvari

cxeni

viri da jori

bocveri

futkris ojaxi (ska)

frinveli - yvela saxis

maT Soris qaTami

maT Soris kvercxmdebeli

msxvilfexa rqosani pirutyvi (kameCis garda)

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

saxeoba

Txa

raodenoba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

rqawiTeli

saferavi

Cinuri

lomiauri

cicqa

colikauri

aladasturi

aleqsandrouli

avasirxva

kaWiWi

aligote

kraxuna

asureTuli Savi

14

15

16

17

budeSuri

goruli mwvane

ganjuri

izabela (adesa)

TiTa 18

madlobas 
gixdiT

TanamSromlobisaTvis!

sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

sul

1

2

3

ar
warmoebula

forma #4

mowodebuli informacia konfidencialuria da daculia ,,oficialuri statistikis Sesaxeb~
saqarTvelos kanoniT

sacxovrisSi
Sinameurneobis #

seqtoris # 
sainstruqtoro 

ubnis # 
saaRwero 
ubnis # 

sacxovrisSi
meurnis rigiTi #

Senobis # sacxovrisis # nakveTis # 

(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)(2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT)

borblebiani, muxluxa an mini traqtori 
(xelis traqtoris garda)

miwis dasamuSavebeli mowyobilobebi 
(satraqtoro guTani, diskebiani 
farcxi, kultivatori da sxva)

satvirTo avtomobili - yvela tipis

xelis traqtori (motobloki)

maT Soris
muSa

mdgomareobaSi

gamoyenebuli
sakuTar meurneobaSi
(sakuTari an sxva)

pasuxi moiniSneba `X~ simboloTi

Sinameurneobis
sakuTrebaSi
arsebuli, 

sul

maT Soris
nayofis
momcem
asakSi

2013 wlis 1 oqtombridan
2014 wlis 1 oqtombramde

2014 wlis 1 oqtombris mdgomareobiT

1

2

3

4

aRwera

2014

kiTxvari soflis meurneobis Sesaxeb
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