
Giorgi Misheladze
Director, LEPL National Agency for Sustainable Land 
Management and Land Use Monitoring 

“Georgian potential of arable land and pastures for sustainable livestock development”



მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის 
მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო
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ინფორმაცია საქართველოს მიწის ფონდის შესახებ - 2005 წლის 
მონაცემებით

❑ 2005 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მიწის ფონდი შეადგენდა 7 628 400 ჰექტარს. საიდანაც:

➢სასოფლო-სამეურნეო სავარგული წარმოადგენდა 3 025 800 ჰექტარს. მათ შორის:

• სახნავი - 802 000 ჰექტარი;

• მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული - 263 000 ჰექტარი;

• სათიბი - 143 500 ჰექტარი;

• საძოვარი 1 796 600 ჰექტარი.



www.land.gov.ge 032 231 30 26

საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწების მონაცემები - სახნავისა 
და საკარმიდამო კატეგორიის იდენტიფიკაცია 

❑საქართველოში სახნავი მიწის ნაკვეთების შესახებ ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია მოიცავს საჯარო
რეესტრში სახნავის, მათ შორის მრავალწლოვანი ნარგავით დაკავებული და საკარმიდამოს კატეგორიით
რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებს;

❑საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული სახნავის, მრავალწლოვანი ნარგავით დაკავებული და საკარმიდამოს
კატეგორიით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საერთო ფართობი შეადგენს 350 764 ჰექტარს.

შენიშვნა: სახნავი კატეგორიის მიწის ნაკვეთების უდიდესი ნაწილი რეესტრში რეგისტრირებულია შესაბამისი
კატეგორიის გარეშე ან დაურეგისტრირებელია, შესაბამისად, აღნიშნულ მონაცემებში არ არის ასახული;
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სახნავებით დაფარული ფართობის წილი რეგიონის ფართობში (%)

რეგიონი
ნაკვეთების 
რაოდენობა

ჯამური ფართობი 
(ჰა)

სახნავი (ჰა)
საკარმიდამ

ო (ჰა)
მრავალწლიანი 
ნარგავები (ჰა)

აჭარა 1284 658 450 199 9

გურია 9724 6080 4316 1553 211

იმერეთი 36885 19684 12357 6385 943

კახეთი 172880 137841 111665 19668 6508

მცხეთა-მთიანეთი 6224 3746 3150 582 15

ქვემო ქართლი 84641 71705 62378 8853 474

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო 
სვანეთი 6827 1788 626 1161 0

სამცხე-ჯავახეთი 39266 19547 17913 1352 282

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი 82784 56191 29733 22918 3540

შიდა ქართლი 64145 33524 25430 6171 1923

სულ 504660 350764 268018 68841 13905
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❑საქართველოში საძოვრების შესახებ ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია დამუშავებულია სააგენტოს მიერ საჯარო
რეესტრის, დაცული ტერიტორიების მონაცემებისა და 1980-90წწ. მიწათსარგებოლობის გეგმების საფუძველზე;

❑საძოვრების შესახებ მონაცემები მოიცავს: საძოვრის კატეგრიით რეესტრში რეგისტრირებულ ნაკვეთებს, ასევე
კატეგორიის გარეშე რეგისტრირებულ და დაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთებს, რომელთა იდენტიფიცირება
განხორციელდა სააგენტოს მიერ მიწათსარგებლობის გეგმების მიხედვით და ბოლო ორთოფოტოების
გამოყენებით;

❑აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების სავარაუდო საერთო
ფართობი შეადგენს 748 696 ჰა-ს.

შენიშვნა: აჭარის ა.რ-ში არსებული საძოვრების შესახებ მონაცემები მწირია, ვინაიდან ნაკლებადაა საჯარო
რეესტრში რეგისტრირებული, ხოლო აღნიშნულ რეგიონის მიწათსარგებლობის გეგმების ძალიან მცირე ნაწილია
შემორჩენილი, რამაც ხელი შეუშალა საძოვრების იდენტიფიცირებას;

სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის მონაცემები -
საძოვრების კატეგორიის იდენტიფიკაცია 
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საძოვრებით დაფარული ფართობის წილი რეგიონის ფართობში (%)

რეგიონი
მუნიციპალიტე

ტის 
რაოდენობა

საძოვრების 
ფართობი (ჰა)

რეგიონის 
ფართობი (ჰა)

რეგიონის 
ფართობის 

%

კახეთი 8 165639 916205 18

მცხეთა-
მთიანეთი 4 131198 576625

23

სამცხე-ჯავახეთი 6 213216 644152 33

ქვემო ქართლი 6 69706 631697 11

შიდა ქართლი 4 27846 375532 7

გურია 3 3788 205455 2

რაჭა-ლეჩხუმი-
ქვემო სვანეთი 4 44069 468049

9

იმერეთი 11 38823 652562 6

სამეგრელო 
ზემო სვანეთი 8 53465 750831

7

აჭარა 5 945 289033 0.3

სულ 59 748696 5510141 14
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რაოდენობის მიხედვით

ფართობის  მიხედვით

30%

14%
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17%

77%

16%

1% 6%

1 ჰა-დან 10 ჰა-მდე
10 ჰა-დან 50 ჰა-მდე
300 ჰა-ზე მეტი
50 ჰა-დან 300 ჰა-მდე

ინფორმაცია საძოვრებზე რეგიონებში რაოდენობა ფართობი (ჰა)

დაურეგისტრირებელი საძოვრები 11781 227229

დაცული ტერიტორიის საძოვარი 37 102464

კატეგორიის გარეშე რეგისტრირებული 
მეტწილად საძოვარი 6445 139658

კატეგორიის გარეშე რეგისტრირებული 
მთლიანად საძოვარი 10193 153777

საძოვრის კატეგორიით 
რეგისტრირებული 2852 125569

სულ 31308 748696

ფართობების გრადაცია რაოდენობა ფართობი (ჰა)

1 ჰა-დან 10 ჰა-მდე 24066 76532

10 ჰა-დან 50 ჰა-მდე 5148 109724

300 ჰა-ზე მეტი 343 361995

50 ჰა-დან 300 ჰა-მდე 1751 200445

სულ 31308 748696
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სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის 
სახელმწიფო პროგრამა - საძოვრების იდენტიფიკაცია 

იდენტიფიცირებულია სარგებლობის უფლებით დაუტვირთავი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
საძოვრის კატეგორიის 1 ჰექტარი და მეტი ფართობის მქონე

2,747 მიწის ნაკვეთი, საერთო ფართობით 116,690 ჰექტარი, მათ შორის:

აღმოსავლეთ საქართველოში – 2,319 მიწის ნაკვეთი (საერთო ფართობი 111,187 ჰა.)

დასავლეთ საქართველოში – 428 მიწის ნაკვეთი (საერთო ფართობი 5,503 ჰა.)
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სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის 
სახელმწიფო პროგრამა - პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება  

• პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმებული 317 (საერთო ფართობით 36,387 ჰა.)
იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთის შესახებ ინფორმაცია ოთხ ეტაპად
გამოქვეყნებული იყო ვებგვერდებზე www.land.gov.ge და www.mepa.gov.ge

• ვებგვერდებზე გამოცხადებული 317 იჯარით გასაცემი მიწის ნაკვეთიდან:

დაინტერესება გამოხატულია – 196 მიწის ნაკვეთზე (61,8 %) 

საერთო ფართობით 25,549 ჰა.

დაინტერესება არ არის გამოხატული – 121 მიწის ნაკვეთზე (38,2 %) საერთო ფართობით 10,838 ჰა.

• 2022 წლის 12 ოქტომბრის მდგომარეობით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით შემოტანილია 333
განაცხადი, რომელთაგანაც გამოვლენილია პროგრამასთან შესაბამისობაში მყოფი 202 მონაწილე.

http://www.land.gov.ge/
http://www.mepa.gov.ge/
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ქონების ეროვნული სააგენტოში იჯარით გაცემის მიზნით გადაგზავნილია პროგრამის მონაწილეთა სია 196 მიწის 
ნაკვეთზე (საერთო ფართობი 25,549 ჰა.) მათ შორის:

პირდაპირი წესით გადაცემას ექვემდებარება – 105 მიწის ნაკვეთი (საერთო ფართობი 11,289 ჰა.), 
რომელთა შემთხვევაშიც შერჩეულ იქნა მხოლოდ ერთი მონაწილე 

აუქციონის წესით გადაცემას ექვემდებარება – 91 მიწის ნაკვეთი (საერთო ფართობი 14,260 ჰა.), 
რომელთა შემთხვევაშიც შერჩეულ იქნა ერთზე მეტი მონაწილე 

2022 წლის 26 სექტემბრიდან პროგრამის ფარგლებში დაიწყო განაცხადების მიღების მეხუთე ეტაპზე, სადაც მონაწილეობს 118 
საძოვარი, რომლებზეც წინა ეტაპებზე არ მოხდა პროგრამის მონაწილეების გამოვლენა

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის 
სახელმწიფო პროგრამა - პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება  
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მადლობა ყურადღებისათვის  


