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შესავალი 

 

მიწა, როგორც ბუნებრივი რესურსი და წარმოების ძირითადი საშუა-

ლება, ქვეყნის მდგრადი განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. მისი 

ეფექტური მართვა და რაციონალური გამოყენება, ნიადაგის პროდუქტიუ-

ლობის ზრდა და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება, მიწის კერძო სა-

კუთრება და საკუთრებაზე გარანტიები, ყველაფერი ერთად, ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითადი პირობაა. 

მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენებისათვის და ქვეყნის 

სამეურნეო საწარმოთა საქმიანობის ანალიზის ჩასატარებლად, აუცილებე-

ლია სრულყოფილი საკადასტრო სამუშაოების ჩატარება. მიწის კადასტრი 

მიწაზე ინფორმაციის მოპოვებით, მისი თავისებურებებისა და სამართლებ-

რივი მდგომარეობის განსაზღვრის გზით, უზრუნველყოფს მიწის მართვის 

საკითხების გადაწყვეტას. საიმედო და უტყუარი მონაცემების მიღებით, იქ-

მნება ერთიანი საინფორმაციო ბაზა, რაც მიწის რესურსების სწორი მენეჯ-

მენტის წინაპირობას ქმნის. 

კვლევის აქტუალურობა. საწარმოო ძალთა განვითარება მათი ტერი-

ტორიული განლაგების არეალის გაფართოებას მოითხოვს. ეს გარემოება, 

თავის მხრივ, იწვევს მიწის სავარგულების თანაფარდობის და მოსარგებლე-

თა შემადგენლობის შეცვლას. ამასთან, ნიადაგის დაშლა და ჩამორეცხვა, 

მიწის დამლაშება ან დაჭაობება, დატბორვა და სხვა ბუნებრივი მოვლენები, 

განაპირობებს სავარგულების შემცირებასა და ნიადაგების ხარისხობრივი 

მდგომარეობის შეცვლას. ამდენად, მიწის ფონდი მუდმივად განიცდის სის-

ტემატურ, რაოდენობრივ და თვისობრივ ცვლილებებს.  

მიწის ეფექტურად მართვის და უზრუნველყოფის მიზნით, დღის 

წესრიგში დადგა საკითხი მიწის საკადასტრო აღრიცხვის სამუშაოების 

სრულყოფის შესახებ. 

კვლევის მიზანია დავსახოთ მიწის საკადასტრო აღრიცხვის  სრულ-

ყოფის გზები, რომელიც უზრუნველყოფს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, 
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მცხეთის მუნიციპალიტეტში მიწის რესურსების მართვასთან დაკავშირებუ-

ლი პრობლემების გადაწყვეტას.  

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დასახულ იქნა  შემდეგი ამოცანები: 

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების 

შესწავლა-ანალიზი; 

 მიწის ფონდის გამოყენების თანამედროვე დონის კვლევა და მისი 

ანალიზი; 

 საკვლევ ობიექტზე არსებული მეურნეობრიობის ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმების სამეურნეო საქმიანობის კვლევა-ანალიზი;   

 მიწის ბაზრის ფორმირებისა და ფუნქციონირების საკითხების 

შესწავლა-ანალიზი; 

 მიწის კადასტრის წარმოების ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის 

შესწავლა; 

 საკვლევ ობიექტზე მიწის საკადასტრო სამუშაოების წარმოების 

არსებული მდგომარეობის ანალიზი. 

 მიწის საკადასტრო აღრიცხვის სრულყოფის მიზნით რეკომენ-

დაციებისა და წინადადებების მომზადება. 

კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს მი-

წის კადასტრი, მისი შინაარსი, განვითარების ტენდენციები და პერსპექტი-

ვები და მეორე მხრივ,  კვლევის ობიექტია მცხეთის მუნიციპალიტეტი 

ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების თავისებურებებით და სპეციფიკით;  

კვლევის მეთოდები. ნაშრომზე მუშაობისას გამოვიყენეთ საქართვე-

ლოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სამსახურების 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები; მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეო-

ბის მასალები; აღნიშნულ თემაზე შექმნილი სამეცნიერო ხასიათის ლიტერა-

ტურა; 

გაკეთდა საკადასტრო ინფორმაციის მათემატიკური დამუშავება, 

დაკვირვების შედეგების დაჯგუფება და შეჯამება, სტატისტიკური ცხრი-

ლების აგება და ინფორმაციის გრაფიკული გამოსახვა. მონაცემთა შესწავლა-
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დამუშავება და მათ შორის ურთიერთკავშირის გამოვლენა განხორციელდა  

კორელაცია-რეგრესიის მეთოდით. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. აღნიშნული ნაშრომი მცდელობაა 

იმისა, თუ როგორ მოვახდინოთ საკვლევ ობიექტზე მიწის საკადასტრო აღ-

რიცხვის სრულყოფა, მიწის ფონდის მართვაში არსებული ნაკლოვანებების 

იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა მეთოდურად გაუმჯობესებული მი-

წის საკადასტრო სამუშაოების წარმოებით. 

მოცემული  მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სიახლეებია: 

1. კომპლექსურად იქნა შესწავლილი მცხეთის მუნიციპალიტეტი – 

მოხდა მისი ზოგადგეოგრაფიული დახასიათება;  

2. შესწავლილი და გაანალიზებული იქნა საკვლევი ობიექტის მი-

წის ფონდი და ტერიტორიაზე არსებული მეურნეობრიობის ორ-

განიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები; გაკეთდა სასოფლო-

სამეურნეო წარმოების სტატისტიკურ მონაცემთა  ანალიზი;    

3.  გაკეთდა მიწის საკადასტრო სამუშაოების წარმოების შეფასება-  

ანალიზი და დაისახა საკადასტრო სისტემაში არსებული პრობ-

ლემების მოგვარების გზები;  

4. გამოიკვეთა კადასტრის უპირატესობა მიწის ფონდის მართვაში 

და იქ არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში; 

5. შემუშავდა მეთოდური მითითებები, რეკომენდაციები და წინა-

დადებები სისტემური მიდგომის გზით მიწის საკადასტრო აღ-

რიცხვის სამუშაოთა  გაუმჯობესების მიმართულებით.  

კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა.    

სადისერტაციო კვლევის შედეგებს და მისი ანალიზის შედეგად გაკეთებულ 

დასკვნებსა და წინადადებებს,  გააჩნია თეორიული და პრაქტიკული დანიშ-

ნულება. ის ხელს შეუწყოს მიწათსარგებლობაში არსებული ნაკლოვანებების 

აღმოფხრას – საკუთრების დაცვას, მიწის ბაზრის განვითარებას და მუნიცი-

პალიტეტში ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლებას; 

გამოყენების სფერო. მიწის საკადასტრო აღრიცხვის სრულყოფის 
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მიზნით შემუშავებული მეთოდური მითითებები შიძლება გამოიყენოს მუ-

ნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და გადაწყვიტოს მიწის 

ფონდის მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები; 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა.  დისერტაცია შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის (9 ქვეთავის), დასკვნისა და გამოყე-

ნებული ლიტერატურის ნუსხიგან. ნაშრომი წარმოდგენილია 110 ნაბეჭდ 

გვერდზე, მათ შორის 19 ცხრილი, 20 ნახაზი, 12 სურათი,  45  დასახელების 

ლიტერატურა.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

საზოგადოების განვითარების თითოეულ ეტაპზე, მიწა საადგილმა-

მულო ურთიერთობების მატერიალური საფუძველი და სამეურნეო საქმია-

ნობის მთავარი ობიექტია. დროთა განმავლობაში, წარმოიშვა მიწის ნაკვე-

თების საზღვრების დაზუსტების, მიწების დაყოფის, განაწილება-გადანაწი-

ლების, რაციონალურად გამოყენების და დაცვის აუცილებლობის საჭიროე-

ბა.  

მიწის კადასტრი სხვადასხვა დროს განსხვავებული იყო როგორც 

შინაარსით, ასევე, მისი განხორციელების ტექნიკითა და ორგანიზაციით. მი-

სი წარმოების მეთოდები დროთა განმავლობაში უმჯობესდებოდა. იხვეწე-

ბოდა კადასტრის სახეები და ფორმები, წესები და ხერხები, ნიშნები და 

მაჩვენებლები, ორგანიზაცია და ტექნიკა, კადასტრის მთელი მეთოდოლო-

გია.  

თანამედროვე მიწის კადასტრს, არსებულ და ახლად შექმნილ მიწათ-

სარგებლობებს შორის მიწის ფონდის კატეგორიების გადანაწილების გამო, 

ახასიათებს მონაცემთა შეგროვების აუცილებლობის ზრდა. საკადასტრო 

შეფასების ინფორმაციული ბაზის ფორმირება ხდება ინფორმაციის შეგრო-

ვებისა და დამუშავების მეთოდების გაუმჯობესების გზით (ტოპოგრაფი-

ული კვლევები, ციფრული კარტოგრაფია, პროგრამული უზრუნველყოფა 

და ა.შ.). 
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დისერტაციაში მიწის კადასტრი შესწავლილი და გაანალიზებული 

გვაქვს   ქართველ მეცნიერთა და უცხოელ მკვლევართა ნაშრომების (სადი-

სერტაციო შრომები, მონოგრაფიები, სტატიები, სხვადასხვა კვლევის ანგა-

რიშები, კონფერენციის მასალები) დახმარებითა და გამოყენებით.  საბაზისო 

თეორიული ცოდნა მივიღეთ საქართველოს სხვადასხვა კანონების და  სახე-

ლმწიფო რეგულაციების გაცნობით.  

 

თავი I. მიწის კადასტრის შინაარსი  

 

მიწის კადასტრს, როგორც სახელმწიფო ღონიძიებათა სისტემას, უდ-

იდესი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს. ის, როგორც მიწის რე-

სურსების ყოველმხრივი შესწავლის სისტემა, გამოიყენება მიწების სრულ-

ყოფილი, რაციონალური და ეფექტური გამოყენებისა და დაცვის მიზნით.  

მიწის კადასტრი უზრუნველყოფს ისეთი საკითხების გადაწყვეტას, 

როგორიცაა:  

 საადგილმამულო ურთიერთობათა დარეგულირება და მიწე-

ბის დაცვა; 

 საგადასახადო და საინვესტიციო პოლიტიკის ფორმირება; 

 მიწის სახელმწიფო კონტროლი და დაცვა; 

 მიწათმოწყობისა და მიწების მონიტორინგის წარმოება; 

 სამეურნეო საქმიანობის შეფასება; 

 მიწის ბაზრის განვითარება; 

 მიწაზე გარიგებების წარმოება; 

 მიწების განაწილება და ჩამორთმევა; 

 მიწაზე დავების გადაწყვეტა; 

 მიწაზე გადასახადების დაწესება; 

 საკომპენსაციო თანხის დადგენა; 

 უძრავი ქონების სახელმწიფო რეგისტრაცია; 
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 მიწის მესაკუთრეთა, მოსარგებლეთა და მიწის მფლობელთა 

უფლებების დაცვა (მათ შორის მოიჯარეთა); 

 გირაოსა და იპოთეკური სისტემის მხარდაჭერა; 

მიწის კადასტრის შემადგენელ ნაწილებს (რეგისტრაცია, აღრიცხვა, 

შეფასება, ბონიტირება) კონკრეტული დანიშნულება და შინაარსი  აქვს და  

გააჩნია წარმოების შესაბამისი მეთოდი.  

მსოფლიო პრაქტიკაში, შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობითა 

და ხასიათით გამოყოფენ: მიწის კადასტრის ორ სახეს - ძირითადს (პირვე-

ლადს) და მიმდინარეს. ძირითადი მოიცავს ყოველგვარი მონაცემებისა და 

დოკუმენტების შეკრებას, შესწავლას; საჭიროების შემთხვევაში საველე სა-

კორექტირო სამუშაოების ჩატარებას (ნიადაგების გამოკვლევა, კარტოგრა-

ფიული მასალების დაზუსტება) და მასალების სისტემატიზაციას. მიმდი-

ნარე კადასტრი კი მხოლოდ ცვლილებებს გამოავლენს და აფიქსირებს შესა-

ბამის დოკუმენტებში. 

მიწის ბუნებრივი 
მახასიათებლები

მიწის 
ეკონომიკური 

მახასიათებლები

მიწის ნაკვეთის 
სამართლებრივი 
მდგომარეობა

მიწის ნაკვეთის 
ეკოლოგიური 
მდგომარეობა

მიწის 
კადასტრი

 
ნახ.1. მიწის კადასტრის სტრუქტურა 

 

დღეისათვის საქართველოში არაა შემუშავებული მიწის ხარისხობ-

რივი აღრიცხვის, სათანადო შეფასების და  ინვენტარიზაციის მეთოდოლო-

გია, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის მიწის საგადასახადო პოლიტიკის 

რეალიზებაში. ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია თანამედროვე 

ეტაპზე, როდესაც საბაზრო ურთიერთობათა დამკვიდრების შესაბამისად 

ყალიბდება საადგილმამულო ურთიერთობათა ახალი ფორმები და აუცი-
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ლებელი ხდება ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება მიწების გამო-

ყენების ყველა სფეროში. 

საკუთრებისა და მართვის მრავალფეროვანი ფორმის კონტექსტში, 

მიწის საკადასტრო ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანია მიწის გამოყენე-

ბისა და დაცვის ღონისძიებათა შესამუშავებლად. მიწის კადასტრის წარმოე-

ბის უზრუნველყოფა ხდება გეოდეზიური და კარტოგრაფიული სამუშაო-

ებით, ნიადაგის, გეობოტანიკური და სხვა კვლევითი სამუშაოებით, მიწის 

შეფასებითა და ინვენტარიზაციით, მიწის სახელმწიფო რეგისტრაციით და 

სხვა სამიწათმოწყობო ღონისძიებებით. 

თანამედროვე ეტაპზე, მიწის კადასტრის წარმოების სრულყოფაში 

მოიაზრება აღრიცხვის, შეფასებისა და რეგისტრაციის პროცესების გაუმ-

ჯობესება და მათში სხვადასხვა ხასიათის ცვლილებების შეტანა.  

მიწის სავარგულების აღრიცხვა მიწის კადასტრის ყველაზე ძველი და 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. სწორედ მიწაზე მანძილის გაზომ-

ვითა და მარტივი გეომეტრიული ფიგურების ფართობების დაანგარიშებით 

ჩაეყარა საფუძველი მათემატიკურ და გეოდეზიურ ცნებებს, განზომილე-

ბებს. მიწაზე საკუთრების უფლების გაჩენამ გამოიწვია სხვადასხვა სახის 

გარიგებათა არსებობა. დაიწყო მიწების ყიდვა-გაყიდვა, გაცვლა, იჯარით გა-

ცემა, დაგირავება, გაჩუქება და ა.შ. ყოველივე მოითხოვს მიწის ნაკვეთების 

აზომვას და  ფართობების დადგენას.  
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ნახ. 2. საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი  

 

მიწაზე საკურების ფორმების შეცვლის შედეგად, მოდიფიკაცია განი-

ცადა კადასტრის იმ ნაწილმა, რომელიც მიწების რაოდენობრივ მხარეს 

აღრიცხავს. ეს ნაწილი, თავის მხრივ ითხოვს კადასტრის სხვა შემადგენელი 

ნაწილების კორექტირებას. საჭირო გახდა სააღრიცხვო დოკუმენტების წარ-

მოების წესის და მეთოდოლოგიის შეცვლა. მიწის საკადასტრო დოკუმენ-

ტაციის სტრუქტურას, შემადგენლობას, შინაარსს და ფორმებს, აგრეთვე მა-

თი შენახვის წესს ადგენს მიწის მართვის ცენტრალური უფლებამოსილი 

ორგანო. ინფორმაცია კონკრეტული მიწის ნაკვეთის შესახებ მზადდება ამო-

ნაწერის სახით. სახელმწიფო ორგანოები, საწარმოები და დარგის სპეცია-

ლისტები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ საკადასტრო ინფორმაციაში 

შეტანილი მონაცემების სისწორე. 
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თავი II. მიწის კადასტრის წარმოების თავისებურებანი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე 
 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი ეკუთვნის მცხეთა-მთიანეთის მხარეს. 

მისი ფართობი 636.52კმ²-ია. აქ ვხვდებით 63 დასახლებულ პუნქტს. მათ  შო-

რისაა  ქ.მცხეთა და 62 სოფელი.  

ცხრილი 1 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  

ადმინისტრაციული ერთეულები 

№ 
ადმინისტრაციული 

ერთეული 

სამოქმედო ტერიტორია 

 

1 ქ. მცხეთა ქ. მცხეთა, კარსანი, მუხათგვერდი, დაბა ზაჰესი 

2 ქსანი სოფელი ქსანი 

3 ციხისძირი სოფელი ციხისძირი 

4 წეროვანი 
სოფელი წეროვანი, სოფელი გოროვანი და სოფელი 

სხალტბა. 

5 ქსოვრისი სოფელი ქსოვრისი, სოფელი ვარდისუბანი. 

6 სოფელი ვაზიანი სოფელი ვაზიანი. 

7 მუხრანი სოფელი მუხრანი, სოფელი პატარა ქანდა 

8 ძალისი სოფელი ძალისი 

9 წილკანი სოფელი წილკანი და სოფელი ერედა. 

10 მისაქციელი სოფელი მისაქციელი 

11 აღდომილიანთკარი 
სოფელი აღდომილიანთკარი, სოფელი ფრეზეთი, 

სოფელი უფურეთი და სოფელი ახალდაბა 

12 საგურამო 
სოფელი საგურამო, ახალსოფელი, სოფელი 

შანკევანი, სოფელი წიწამური და სოფელი არაშენდა 

13 გალავანი 
სოფელი გალავანი, სოფელი წინამძღვრიანთკარი და 

სოფელი ზაქარო 

14 ცხვარიჭამია 

სოფელი ცხვარიჭამია, სოფელი თეზამი, სოფელი 

კევლიანი, სოფელი მშრალხევი, სპფელი ლელუბანი 

და სოფელი მამკოდა 

15 ძეგვი 
სოფელი ძეგვი, სოფელი სათოვლე (ნაბაღრები) და   

სოფელი ხეკორძი 

16 ლისი 

სოფელი ლისი, სოფელი წოდორეთი, სოფელი 

ბევრეთი, სოფელი ტაბარუკი, სოფელი ლელობი, 

სოფელი მსხალდიდი, სოფელი მუხათწყარო, სოფელი 

ნაფეტვრები და სოფელი ნახშირგორა 

17 ნიჩბისი 
სოფელი ქვემო ნიჩბისი, სოფელი ახალი ნიჩბისი, 

სოფელი ზემო ნიჩბისი და სოფელი სასხორი 

18 ნატახტარი სოფელი ნატახტარი და სოფელი ახალუბანი 

19 ნავდარაანთკარი 
სოფელი ნავდარაანთკარი, სოფელი კოტორაანთკარი, 

სოფელი ჭილაანთკარი და სოფელი ბურიანი 

20 ჯიღაური სოფელი ჯიღაური და სოფელი ბიწმენდი 

21 ნავაზი სოფელი ნავაზი 

22 ძველი ქანდა სოფელი ძველი ქანდა 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის რთული მორფოლოგიური აგებულება 
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განაპირობებს მის ტერიტორიაზე მრავალფეროვანი ბუნებრივ-კლიმატური 

პირობების არსებობას. ნიადაგი მეტწილად წარმოდგენილია შემდეგი ტიპე-

ბით: მდელოს ყავისფერი, ალუვიურ-კარბონატული (მუხრან-საგურამოს 

ქვაბული), წაბლა და ყავისფერი  (დიღმის ვაკე), ალუვიური (მტკვრის ნაპი-

რი) და მთისწინების ტყის ყავისფერი ნიადაგები.   

 

 
ნახ. 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ნიადაგური საფარის სტრუქტურა და მისი 

მაჩვენებლები (ფართობი-ჰა, წილი %-ში) 

 

ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით საკვლევი ობიექტის ტერიტო-

რია რთული ოროგრაფიულობით ხასიათდება. გარკვეულ ფართობებზე 

მიწის ნაკვეთთა დახრილობის მაჩვენებლები  მოცემულია ცხრილში № 2.                                                                               

 

                      ცხრილი 2 

მცხეთის რაიონის მიწების დახრილობის  მაჩვენებლები 

N
 

მიწის სავარგული 

სუ
ლ

 

ფ
არ

თ
ო

ბ
ი

 

ჰე
ქტ

არ
ი

 

და ხ რ ი ლ ო ბ ა 

0-20 2-50 5-100 10-150 
150-ის 

ზევით 

1 სახნავი 6300 3327 1480 1255 190 48 

2 მრავალწლ. ნარგავები 2297 1123 963 187 8 16 

3 ნასვენი 33 - - - 24 9 

4 სათიბი 21 1 3 2 3 12 

5 საძოვარი სუფთა 1792 297 212 624 383 276 

6 საძოვარი ბუჩქნარიანი 1328 132 168 413 289 326 

7 საძოვარი ქვიანი 85 47 9 4 6 19 

8 ბუჩქნარი 1437 184 220 360 190 483 

9 ტყე 1977 180 173 473 434 717 

 სულ 15270 5291 3228 3318 1527 1906 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, მაღალინტენსიური სავარგულების   ძი-

14320, 45%

3182, 10%
955, 3%

3819, 12%

3182, 10%

6365, 20%

ყავისფერი

ყავისფერ–

კარბონატული
ღია ყავისფერი

მდელოს

ყავისფერი
ალუვიური
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რითადი ნაწილი განლაგებულია 150-მდე დახრილობის ქვემოთ, რაც მიწის 

ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობაზე მეტყველებს.                                                                        

მიწის რეფორმის დაწყებამდე, 1991 წელს, მცხეთის რაიონის მიწათ-

მოსარგებლე იყო 6 კოლმეურნეობა, 11 მეურნეობა და საკარმიდამო ნაკვე-

თის მფლობელი 7 288 ოჯახი. ერთ ოჯახზე საშუალოდ მოდიოდა 0,26 ჰექ-

ტარი. საკარმიდამო მიწებს ეკავა 1 896 ჰექტარი ფართობი.  

2014 წლის მდგომარეობით კერძო საკუთრებაში გაცემულია 11 174 

ჰექტარი მიწა. სულ ტერიტორიაზე ირიცხება 31 823 კომლი, თითოეულ კომ-

ლზე საშუალოდ მოდის 0.5 ჰექტარი მიწის ინტენსიური სავარგული. 

                                                                                                                    

    ცხრილი №3 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიწის სავარგულების სტრუქტურა 

ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით (ჰა) 

  №
  

მი
წა

თ
მო

–

სა
რ

გ
ებ

ლ
ეთ

ა 
დ

ას
ახ

ე–

ლ
ებ

ა 

კო
მლ

თ
არ

აო
დ

. 

ფ
არ

თ
ო

ბი
 

სუ
ლ

 

 

სა
ს.

სა
მ.

სა
ვა

რ
გ

უ
ლ

ი
 

სა
ხ

ნა
ვი

 

მრ
ავ

ალ
წლ

.ნ
არ

გ
. 

ბა
ღ

ი
 

ვე
ნა

ხ
ი

 

თ
უ

თ
ა 

კა
კა

ლ
ი

 

სხ
ვა

 მ
რ

ავ
.ნ

არ
გ

. 
ნა

სვ
ენ

ი
 

     

1 მუხრანი 2663 3879 3319 2225 642 528 86 22 6   

2 საგურამო 3164 1930 1556 903 167 129 26 12    

3 
ცხვარი–

ჭამია 
1720 3220 2519 355 112 112      

4 გალავანი 3577 2768 2224 1198 635 420 186 15 14   

5 ლისი 5627 2384 1851 428 300 300      

6 
მისაქცი–

ელი 
3274 2755 1984 1360 370 265 93 12    

7 ნიჩბისი 1341 4047 2857 808 96 69 14 13    

8 წილკანი 2413 3599 3035 2101 534 399 101 31 3   

9 წეროვანი 1955 2547 2106 931 717 215 502     

10 ქსოვრისი 1205 1588 1140 757 138 91  16 31   

11 ძეგვი 1325 638 237 160 27 27      

12 ქსანი 634 256 75 58 4  4     

13 ქ.მცხეთა 2925 928 17 17        

14 

სატყეო 

მეურნე–

ობა 

 26832 716 716        

15 

საგურა–

მოს 

ნაკრძალი 

 6281          

 სულ 31823 63652 23636 12037 3742 2555 1012 121 54   
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ცხრილი №3–გაგრძელება 

 

 

 

№ 

 

 
სა

თ
ი

ბი
 

სა
ძო

ვა
რ

ი
 

ტ
ყე

  

ბუ
ჩქ

ნა
რ

ი
 

ქა
რ

სა
ფ

არ
ი

 

წყ
ლ

ი
ს 

ქვ
ეშ

 

კლ
დ

ეე
ბი

 

გ
ზ

ებ
ი

 

შ
ენ

ო
ბე

ბი
 

სხ
ვა

 დ
ან

არ
ჩ.

მი
წე

ბი
 

კე
რ

ძო
 ს

აკ
.მ

ი
წე

ბი
 

ნა
სვ

ენ
ი

 

ი
ჯ

არ
ი

თ
 გ

აც
ემ

.მ
ი

წე
ბი

 

 

1  452 150 30 18 162 10 48 55 87 1633 2246 1324 

2 11 475 171 75 28 17  27 51 5 855 1075 141 

3 171 1881 164 50 11 22  24 42 388 417 2803 12 

4  391 197 111  73  35 73 55 1494 1274 324 

5 39 1084  230 12 67  61 150 13 805 1579 164 

6  251 150 502  45  35 39  1358 1397 227 

7 32 1921 167 363 60 29 12 99 354 106 649 3398 125 

8 9 391 280 28 15 117 20 45 50 9 2111 1488 487 

9  458 173 55 40 20  35 26 92 1080 1467 4532 

10  245 293 70 6 7  13 36 23 499 1089 368 

11  50 70 80 5 51 11 20 75 89 187 451 13 

12  13  4 7 35 11 32 43 49 69 187  

13      12 11 252 214 422 17 911  

14   20614   938 55 74 74 4360  26832  

15   6135   37 41 37 14 17  6281  

სულ 262 7612 28564 1598 202 1632 171 837 1296 5716 11174 52478 7717 

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გაცემას მუნიციპალი-

ტეტი ახდენს აღნაგობის, უზურფრუქტის, ქირავნობის, იჯარის და სხვა სა-

ხით.  2017/18 წლებში იჯარით გაცემული იყო 47 ერთეული მიწის ნაკვეთი; 

ბიუჯეტში მოსაკრებლის სახით შევიდა 94.4 ათასი ლარი. 2020 წელს მუნი-

ციპალიტეტში გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონით გაიყიდა 14 

ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, თანხამ 

შეადგინა 674 143 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენა საკრებულოს დადგენილებით ხდება. დასაან-

გარიშებლად გამოიყენება ფორმულა:  

                             𝐶𝑁 = 𝐼𝑀𝐺 ∙ 𝐼𝑇𝐿 ∙ 𝐶 ∙ 𝐾 ( 1 ) 

 სადაც, 𝐶𝑁– შუალედური ზონის ფასია; 

              𝐼𝑀𝐺  – მაკრომდებარეობის ინდექსი (0.63); 

              𝐼𝑇𝐿 – ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი (1); 

               𝐶– საბაზისო განაკვეთი (0.24). 

               𝐾– მარეგულირებელი კოეფიციენტი (421);  
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მუნიციპალიტეტის არასასოფლო-სამეურნეო მიწების ნორმატიული 

ფასი წლების მიხედვით წარმოდგენილია ცხრილში №8.  

 

                                                                                                  ცხრილი 4 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1მ2 მიწის ნორმატიული ფასი 
ზონის დასახელება 2011 წ. 

(ლარი) 

2013 წ. 

(ლარი) 

2018წ. 

(ლარი) 

მცხეთა–ცენტრალური ზონა 30.0 70.0 74.3 

მცხეთა – შუალედური ზონა 27.2 63.0 67.5 

პერიფერიული 24.5 57.3 60.8 

სოფლები 9.5 19.1 20.3 

დასახლებათა შორის არეალი 7.6 25.5 20.3 

საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების 50 მ-

ის რადიუსში. 

23.1 50.9 67.5 

 

 
ნახ. 4. მიწის ფასი ზონების მიხედვით 

 

ყველაზე მაღალი ფასი ახასიათებს ცენტრალურ ზონას. დაბალი ფა-

სით ხასიათდება სოფლების და დასახლებებს შორის ტერიტორიები. აღნიშ-

ნულ მაჩვენებლებთა ცვლილებები გრაფიკული სახით მოცემული გვაქვს 

ნახ. 4. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების შემთხვევაში მიწის ნორმატიული ფასი 

განისაზღვრება მთლიანი პროდუქციის, სოფლის მეურნეობიდან მიღებული 

მოგების, მოგების ზრდის ტემპისა და მიწის გამოყენების ვადის მიხედვით.   

მიწების  ნორმატული და საბაზრო ფასების განსაზღვრა ხელს უწყობს  

მიწაზე მრავალმხრივი გარიგებების დარეგულირების ორგანიზაციას. 

   მცხეთის რაიონის მიწის ფონდი საგარეუბნო ზონის მიწების  მნიშვ-

70 63 57.3

19.1 25.5

50.9 2018წ. (ლარი)

2013 წ. (ლარი)

2011 წ. (ლარი)
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ნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, სწორედ დედაქალაქთან სიახლოვითაა 

განპირობებული მრავალფეროვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა წარ-

მოების ფაქტი. მეურნეობრიობის წარმატებული მხარეა მრავალდარგოვანი 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გამოცდილება, ნაყოფიერი ნიადაგებისა 

და ხელსაყრელი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების არსებობა. სამწუხაროდ, 

ბოლო წლებში იმატა ისეთმა უარყოფითმა ფაქტორებმა, როგორიცაა თანა-

მედროვე სტანდარტების მქონე მექანიზაციის სიმცირე, სამელიორაციო სის-

ტემების გაუმართაობა, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების დარეგი-

სტრირების გაჭიანურება, ფერმერთა კოოპერატიული გაერთიანებების სიმ-

ცირე. შედეგად, შემცირდა მიწის პროდუქტიულობა და სასოფლო-სამეურ-

ნეო პროდუქციის წარმოების მოცულობა. მიწათსარგებლობაში საჭიროა თა-

ნამედროვე მიდგომების დანერგვა. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს მიწის 

კონსოლიდაცია წარმოადგენს. ამ მიმართულებით არსებობს მთელი რიგი 

ხელისშემშლელი ფაქტორები, როგორებიცაა: რეგისტრირებული მიწის 

ნაკვეთების სიმცირე, შეუსაბამობები ნაკვეთების რეგისტრაციის დროს, ნია-

დაგის ხარისხობრივი შეფასების მონაცემების, მიწის კონსოლიდაციის მარე-

გულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოსა და შესაბამისი ინსტიტუციური ერ-

თეულის არარსებობა. საჭიროა შემუშავდეს მიწის კონსოლიდაციის სტრა-

ტეგია და სამოქმედო გეგმა, განხორციელდეს კონსოლიდაციის საცდელი 

პროექტები, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობის საფუ-

ძველზე გაუმჯობესდეს მიწასთან დაკავშირებული ურთიერთობების მარე-

გულირებელი კანონმდებლობა; დაინერგოს მიწათსარგებლობის გეოინფო-

რმაციული სისტემა (ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოქმედი „მიწის ნაკვე-

თის იდენტიფიცირების სისტემის“ (LPIS-Land Parcel Identification System) 

ანალოგი, რომელიც თვისობრივად და ხარისხობრივად აამაღლებს ინფორ-

მირებულობის დონეს, უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცე-

სის გამარტივებას და გამჭვირვალობას, დროისა და ადამიანური რე-

სურსების რაციონალურ ხარჯვას, მიწის კონსოლიდაციის პროცესის დაგეგ-

მვას. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ექ-
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სპერტებისა და დონორი ორგანიზაციების ჩართულობა. 

საქართველოში, როგორც აგრარულ ქვეყანაში,  მეტად მნიშვნელოვა-

ნი და პრიორიტეტულია სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვა. საკ-

ვლევ ობიექტზე ფერმერული მეურნეობები წარმოდგენილია სხვადასხვა 

სახით. ეს არის საოჯახო, ინდივიდუალური, სასოფლო-სამეურნეო კორპო-

რაცია და სხვ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 1 

242 ერთეული მეურნეობა, რომელთა რაოდენობა იურიდიული სტატუსის 

მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 1 225 ერთეული შინამეურნეობა და 

17 ერთეული იურიდიული პირი. მიწით წარმოდგენილი 15177 ერთეული 

მეურნეობა დავაჯგუფეთ მიწის ფართობების სიდიდის მიხედვით და წარ-

მოვადგინეთ ცხრილის სახით. ფართობებისა და შესაბამისი სიდიდის მეურ-

ნეობების რაოდენობასთან ერთად,  გაანგარიშებულია მათი პროცენტული 

მაჩვენებელი მთლიან რაოდენობასთან მიმართებაში.   

ირკვევა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოდგე-

ნილ მეურნეობათა უდიდესი ნაწილი წარმოდგენილია  1 ჰა-ზე ნაკლები და 

0.5 – 0.99 ჰა-მდე სიდიდის მიწის ფართობებით. 

ცხრილი 5 

მეურნეობების განაწილება სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო და 

არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობის მიხედვით (ერთეული) 

№ ფართობები ჰა–ში მეურნეობათა 

რაოდ. 

არსებულ 

მეურნეობათა 

მიმართებით %-ში 

1 <0.1 3809 25.15 

2 0.1-0.19 2515 16.57 

3 0.2-0.49 2922 19.25 

4 0.5-0.99 3908 25.74 

5 1-1.99 1755 11.56 

6 2-2.99 149 0.98 

7 3-3.99 35 0.23 

8 4-4.99 17 0.11 

9 5-5.99 29 0.19 

10 10-19.99 15 0.09 

11 20-49.99 13 0.08 

12 50-99.99 4 0.03 

13 100-199.99 5 0.032 

14 200-499.99 1 0.006 

15 500 – – 
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კვლევამ აჩვენა, რომ რაიონში მკვეთრად შემცირდა სამუშაო ნაკვე-

თებისა და მინდვრების ფართობების ზომა. ფართობების ასეთი დაქუცმაცე-

ბის ფაქტმა გააუარესა რაციონალური მეურნეობების მოწყობის პირობები. 

საკვლევ ობიექტზე მიწების ეფექტური გამოყენება ისევ მნიშვნელოვანი 

პრობლემაა. პრობლემის გადაჭრა მოითხოვს მიწის ფონდის გამოყენებისას 

პროფესიონალურ მიდგომას. აუცილებელია მიწის ნაკვეთების დეტალური 

შესწავლა. საჭიროა გვქონდეს ზუსტი მონაცემები  ფართობზე, ნიადაგის 

ხარისხზე, მათი პერსპესქტიული გამოყენების შესაძლებლობებზე. ზუსტი 

და გამჭვირვალე საკადასტრო ინფორმაცია ხელს შეუწყობს მიწაზე სხვადა-

სხვა ტრანზაქციების წარმატებით განხორციელებას და მრავალმხრივი 

საქმიანობისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას. 

 

თავი III. მიწის საკადასტრო აღრიცხვის სრულყოფის 

ძირითადი მიმართულებები 

 

მიწის საკადასტრო ინფორმაციის მოპოვების გარკვეული მეთოდების 

გამოყენება პირველ რიგში დამოკიდებულია მიწის კადასტრის მონაცემთა 

დანიშნულებაზე. მიწის ფართობის გამოსათვლელად ხორციელდება ად-

გილმდებარეობის აგეგმვის სამუშაოები; ნიადაგების ხარისხის დადგენის 

მიზნით ნიადაგების კვლევა, მიწების ეკონომიკური შეფასების მიზნით კი, 

მიწების სამეურნეო გამოყენების სტატისტიკურ მონაცემთა დამუშავება და 

ანალიზი. 

მიწის საკადასტრო ინფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი სახე გრაფიკუ-

ლია. აღნიშნული მონაცემების მისაღებად საჭიროა ადგილმდებარეობის აზ-

ომვითი სამუშაოების ჩატარება. გეგმურ-კარტოგარფიულ მასალებში ჩანს 

მიწის ნაკვეთის სივრცითი მახასიათებლები, კონფიგურაცია და საზღვრები. 

აღნიშნულ მასალათა მიღება ხდება მიწისზედა აგეგმვებისა და ტერი-

ტორიის აეროფოტოგადაღების შედეგად. მიწისზედა აგეგმვა გამოიყენება 

მცირე ფართობის მქონე კონკრეტულ ტერიტორიებზე. მიწის კადასტრისა-

თვის მიწის ნაკვეთის მცირე ზომის კონტურის პირობებში ყველაზე შესაფე-
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რისია 1 : 10 000 - იანი მასშტაბი, ხოლო დიდი ტერიტორიების პირობებში 

გამოიყენება 1 : 25 000 მასშტაბის რუკები. სამეურნეო საქმიანობისას, როდე-

საც სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტრუქტურაში მეტი წილი უკავია მრავალ-

წლიან ნარგავებს, გამოიყენება 1 : 5 000 მასშტაბის რუკები. სოფლის დასახ-

ლებულ პუნქტებისა და დაბების შემთხვევაში მიწის კადასტრის საწარმოე-

ბლად ვიყენებთ 1 : 2 000 ან 1 : 500 მასშატაბის რუკებს.  

თანამედროვე ეტაპზე, მაღალი სიზუსტის მიწის საკადასტრო ინფო-

რმაციის მისაღებად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აეროფოტოგადაღებას. მი-

ღებული მასალებით შესაძლებელი ხდება მიწათსარგებლობის როგორც 

რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი მახასიათებლების დადგენა. ხდება ისეთი 

დეტალების მოპოვება, რომელთა მოძიება ჩვეულებრივი მიწისზედა აგეგ-

მვის დროს შეუძლებელია. განსაკუთრებით საინტერესოა აღნიშნული გზით 

მიუდგომელი ტერიტორიების გადაღება, რითაც საშუალება გვეძლევა ზუს-

ტად განვსაზღვროთ გარკვეულ ტერიტორიაზე ნებისმიერი წერტილის 

კოორდინატები, მოვახდინოთ რელიეფისა და ნიადაგის ეროზიული პროცე-

სების,  საძოვრების, ტყის მასივებისა და ა.შ. შესწავლა.  

აეროკოსმოსური მეთოდები შესაძლებლობას იძლევა მიწის რესურსე-

ბის შესასწავლად გადაიჭრას  მნიშვნელოვანი საკითხები, ისეთები, როგო-

რიცაა სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაფართოების მიზნით სარეზერვო მი-

წების იდენტიფიცირება, მიწების ეროზიული პროცესებისაგან დაცვა, დატ-

ბორვისა და მიწების დამარილიანების თავიდან აცილება და სხვ.   

 

 

                  სურ. 1. დრონის გამოყენება           სურ. 2. დისტანციური ზონდირება               

                     სოფლის მეურნეობაში 
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მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მიწის არაერთი რეფორმა ჩატარ-

და, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის უდიდესი ნაწილი არაა  რეგის-

ტრირებული და  აღრიცხული ერთიან მონაცემთა ბაზაში.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 1999 წლიდან 2003 წლის ჩათვლით, სა-

რეგისტრაციოდ შევიდა 18 336 განაცხადი. პირველადი რეგისტრაცია ნაწარ-

მოებია 9 259 ობიექტზე, აქედან 122 იჯარაა; მეორადი რეგისტრაცია – 7 918 

ობიექტზე. მათგან გასხვისებულია 6 723, იპოთეკა – 937, უზუფრუქტი – 4, 

ქირავნობა –  214, სერვიტუტი – 4. ამ პერიოდში გაცემულია 7 185 ამონაწერი 

და 6 463 სარეგისტრაციო მოწმობა. ამ ხუთი წლის განმავლობაში სახელ-

მწიფო სარეგისტრაციო მოსაკრებლებიდან ჩარიცხულია 76 704 ლარი.  

2021 წლის მონაცემებით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სარეგისტრა-

ციო ზონის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვე-

თებიდან დარეგისტრირებულია 3470 უძრავი ნივთი. აქედან, 112-ზე დარე-

გისტრირდა იჯარა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგის-

ტრირდა 211 ერთეული მიწის ნაკვეთი, აქედან იჯარის უფლებით 31 ერთე-

ული. კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებულია 68734  უძრავი ნივთი, მ.შ. 

174 იჯარის უფლებით. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებიდან სა-

ხელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებულია 1302 მიწის ნაკვეთი, აქედან 

111-ზე რეგისტრირებულია იჯარა. 1056 უძრავ ნივთი დარეგისტრირდა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლებით. მ.შ. 23-ზე რეგისტრი-

რებულია იჯარა.  კერძო საკუთრებაში დარეგისტრირდა 6155 უძრავი ქონე-

ბა, აქედან 175-ზე რეგისტრირებულია იჯარა.   

თანამედროვე ეტაპზე ქვეყანაში ტარდება მხოლოდ საკადასტრო სა-

მუშაოთა ის ნაწილი, რომელიც ავლენს მიწის გეოგრაფიულ და იურიდი-

ულ-უფლებრივ მხარეს. 2004 წლიდან შეჩერებულია მიწის ბალანსის წარ-

მოება. უცნობია მიწების ტრანსფორმაციის, მიწების დანიშნულების შეცვ-

ლის შემთხვევები. დაუზუსტებელია ინფორმაცია მიწის კატეგორიების 

შესახებ. არ არსებობს ზუსტი ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფარ-

თობებზე და მათ სტრუქტურაზე. ამ ყველაფერთან ერთად, ინფორმაციის 
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ნაკლებობაა სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწებზე, რაც 

მნიშვნელოვან ხელისშემშლელ ფაქტორად გვევლინება მიწის ფონდის 

ეფექტურად მართვის საქმეში. წარმოდგენილ ნაკლოვანებათა გამო მრავალი 

გაუგებრობა და უხერხულობა იქმნება მიწის ფონდის დაცვისა და რაციონა-

ლურად გამოყენების პროცესში. აღნიშნულ პრობლემათა მოგვარება სრულ-

ყოფილი კადასტრული ინფორმაციის არსებობაზეა დაფუძნებული. მთავა-

რია სისტემური მიდგომით მოწესრიგდეს მიწის ნაკვეთების აღრიცხვის 

მდგომარეობა. გაირკვეს მიწების როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარის-

ხობრივი მდგომარეობა და მოხდეს მათი ეკონომიკური შეფასება. თითო-

ეული მიწის ნაკვეთისთვის დამუშავდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი და 

შეიკრას კადასტრული საქმე.  

მიწის კადასტრის ეფექტურად წარმოების მიზნით, მიზანშეწონილად 

მიგვაჩნია საკადასტრო სისტემაში შემავალი ნაწილების ქვესისტემებად და-

ყოფა, რაც საკადასტრო სამუშაოთა ეტაპობრივად განხორციელების საშუა-

ლებას მოგვცემს. 

ჩვენი აზრით, შესაძლებელია მიწის კადასტრის ყველა სახეობა დაი-

ყოს ქვესახეებად. მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო მიწის კადასტრი დაი-

ყოს სახნავის, მრავალწლიანი ნარგავების, სათიბ-საძოვრების კადასტრად 

და ა.შ. ქალაქის კადასტრის შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს მრეწველობის, 

ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის და სხვა ტერიტორიებისა და ზონების 

კადასტრი.  

მიწის კადასტრის დონეებად დაყოფა და დანაწილება ხელს შეუწყობს 

მიწის საკადასტრო სამუშაოების ეტაპობრივად და რაც მთავარია ეფექტუ-

რად ჩატარებას. 
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სასოფლო–სამეურნეო მიწის ნაკვეთთა კადასტრი

სახნავი მიწის 
კადასტრი

მრავალწლიანი 
კულტურების 
კადასტრი

სათიბების 
კადასტრი

საძოვრების 
კადასტრი

ერთწლიანი 
მცენარეები

სარწყავი მიწები თესლოვანი 
მცენარეები

კურკოვანი 
მცენარეები

მერქნიანი 
მცენარეები

ბუნებრივი 
ბალახეული 
მცენარეები 

დაფარული მიწები

კულტურული 
ბალახეული 
მცენარეები 

დაფარული მიწები

მშრალი 

ბუნებრივი 
მცენარეებით 
დაკავებული 

მიწები

ურწყავი მიწები

ორწლიანი 
მცენარეები

დაქვიანებული

გაკოლბოხებული

გაბუჩქნარებული

ბუჩქოვანი 
მცენარეები

კვების

ფარმაცევტული

დატბორილი

ხელოვნური 
კულტ.მცენარე

ებით 
დაკავებული 

მიწები

 

ნახ. 5.  სასოფლო-სამეურნეო მიწის კადასტრის ქვესისტემებად დაყოფა 

 

მნიშვნელოვანია კადასტრის როლი სასოფლო-სამეურნეო მიწების გა-

მოყენების პროგნოზირებაში. უნდა მოხდეს საკვლევი ობიექტის მიწის რე-

სურსების გამოყენების დონის დახასიათება და შეფასება. საჭიროა მიწის 

ფონდის განაწილების ანალიზი, მომხდარი ცვლილებების ძირითადი ტენ-

დენციების დადგენა, მიწის რესურსების გამოყენების დონის რაოდენობრი-

ვი შეფასება. აუცილებელია კატეგორიების მიხედვით, კლასიფიკაციის შესა-

ბამისად, გაკეთდეს მიწების კატეგორიებად განაწილების ანალიზი. მიწების 

განაწილების ტენდენცია კატეგორიების მიხედვით მიზანშეწონილია დად-

გინდეს 3–5 წლის მანძილზე საერთო ფართობში მომხდარი ცვლილებების 

ანალიზის საფუძველზე. 

ცხრილი 6 

ტერიტორიის მიწის ფონდის განაწილების დინამიკა  

უკანასკნელი 5 წლის ჭრილში  (მაგ. 2016,2017,2018,2019,2020წლები) 

მიწების 

კატეგორიების 

დასახელება 

საერთო ფართობი წლების მიხედვით /ჰა/ 

5 წელიწადში 

მომხდარი 

ცვლილება 

მატება/კლება 

+/– 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 

უნდა ჩატარდეს  ასევე ანალიზი სავარგულების ძირითადი სახეების 

ჭრილში, ცხრილი №7. მიწების რაციონალურად გამოყენების დასაგეგმად 

აუცილებელია განისაზღვროს მიწების გამოყენების თანამედროვე დონე;  
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ანალიზმა უნდა გვაჩვენოს, თუ რომელ დანაყოფშია უკეთ გამოყენებული 

მიწა, სად არის რეზერვები და რამდენი. აღნიშნული ანალიზი საშუალებას 

მოგვცემს დადგინდეს, თუ რამდენად შეესაბამება მიწების გამოყენების 

ფაქტიური მდგომარეობა მათ მიზნობრივ დანიშნულებას. საშუალება გვეძ-

ლევა განვსაზღვროთ მიწების რეზერვები. 

სარეზერვო ფართობების დადგენისათვის საჭიროა გადავხედოთ მო-

ნაცემებს მიწების ტრანსფორმაციის შესახებ უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე. 

და ვიანგარიშოთ სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვაში დაბრუნებული მიწების 

საშუალო წლიური კოეფიციენტი. გვეცოდინება რა საკვლევ ტერიტორიაზე 

მიწების საერთო ფართობი და მათი სასოფლო-სამეურნეო გამოყენებაში 

დაბრუნების შესაძლებლობა, მივიღებთ სასოფლო-სამეურნეო მიწების რე-

ზერვებს უახლოესი წლებისათვის. 

ცხრილი 7  

საკვლევი ობიექტის მიწის ფონდი და მისი განაწილება 

კატეგორიების მიხედვით /ჰა/     

 

მი
წე

ბი
ს 

კა
ტ

ეგ
ო

–რ
ი

ებ
ი

ს 
დ

ას
ახ

ე–
ლ

ებ
ა 

 

მი
წი

ს 
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ტ
ეგ

ო
რ

ი
ებ

ი
ს 

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა 

სა
ერ

თ
ო

 ფ
არ

თ
ო

ბ
ი

 

მათ  შორის 

სა
ხ

ნა
ვი

 

მრ
ავ

ალ
წ.

ნა
რ

გ
ავ

ებ
ი

 

სა
ძო

ვა
რ

ი
 

ნა
სვ

ენ
ი

 

სა
თ

ი
ბ

ი
 

სუ
ლ

 ს
ას
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ამ

.ს
ავ

არ
გ

უ
ლ

ი
 

სა
კა

რ
მი

დ
ამ

ო
 მ

ი
წე

ბ
ი

 

ტ
ყე

ებ
ი

 

ბ
უ

ჩქ
ნა

რ
ი

 

წყლის ქვეშ სულ 
გ

ზ
ებ

ი
ს,

 მ
ო

ედ
ნე

ბ
ი

ს 
ქვ

ეშ
 

ნა
გ

ებ
ო

ბ
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ც
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ო
 მ
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სხ
ვა

 მ
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წე
ბ
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სუ
ლ

 

ჭ
აო

ბ
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ტ
ბ

ებ
ი

 

მდ
ი

ნა
რ

ეე
ბ

ი
 

წყ
ალ

სა
ც

ავ
ებ

ი
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 

 

სასოფლო-სამეურნეო ათვისებისათვის მიღებული მიწების პოტენ-

ციური რეზერვები წარმოადგენს მათი ნამდვილი მნიშვნელობების მხო-

ლოდ პირველ მიახლოებას. შემდეგი მნიშვნელოვანი ეტაპი პოტენციური 

რეზერვების განსაზღვრისათვის არის მიწების რეალური რეზერვების გაან-

გარიშება. ასეთი გაანგარიშებანი უნდა ვაწარმოოთ სამეურნეო, სამეცნიერო-

კვლევითი და სხვადასხვა საპროექტო დაწესებულებების მასალების და 

მიწის სრულყოფილი  საკადასტრო ინფორმაციის საფუძველზე.                                                                     
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ცხრილი 8 

სასოფლო–სამეურნეო ათვისებისათვის მიწების პოტენციური რეზერვები 

ობიექტის 

დასახე–

ლება 
 

რეზერვები ქვემოთ აღნიშნული მიწების ხარჯზე /ჰა/ 

სულ ნასვენი ბუჩქნარი ტყეები წყლის 

ფონდი 

სახელმწიფო 

მიწის 

ფონდი 

აღდგენილი 

ეროზირე 

ბული და 

სარეკულტი 

ვაციო 

სხვა 

მიწები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

საკადასტრო მონაცემთა მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის მიზ-

ნით გამოყენებულ უნდა იქნეს სტატისტიკური მეთოდი, რომელიც მოი-

ცავს შემდეგ სამუშაო პროცესს: 1. მიწის საკადასტრო მონაცემთა შეგროვება 

და დაჯგუფება; 2. აბსოლუტური, ფარდობითი და საშუალო მნიშვნელო-

ბების დადგენა; 3. დინამიკის მაჩვენებლების შესწავლა; 4. მიწის კადასტრის 

მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი;  საანგარიშო პერიოდები შეიძლება 

იყოს: ყოველთვიური, კვარტალური, ნახევარწლიური და წლიური.  

მიწის ნაკვეთის კადასტრულ საქმეში უნდა აისახოს საკადასტრო ინ-

ფორმაციულ მაჩვენებელთა თანმიმდევრობა: 1. მიწის მესაკუთრეები, მი-

წათმფლობელები, მიწათმოსარგებლეები, მიწების კატეგორიები, მიწის 

სავარგულები, მათი სტრუქტურული შედგენილობა, სარწყავი და დაშრობი-

ლი მიწები, მიწების აღრიცხვა, ბონიტირება, ფულადი შეფასება და რეგის-

ტრაცია; 2. ტერიტორიის ბუნებრივ-სამეურნეო და ლანდშაფტური ერთეუ-

ლების დახასიათება – სივრცე, რელიეფი, ნიადაგები, კლიმატ და ა.შ. 2. მეუ-

რნეობრიობის ფორმები, მიწის პროდუქტიულობა, სპეციალიზაცია, დანახა-

რჯები ფართობის ერთეულიდან მიღებული პროდუქციის წარმოებაზე, შე-

მოსავლიანობის სიდიდე; 3. საფინანსო (საბანკო) ოპერაციები, მიწაზე სხვა-

დასხვა სახის გარიგებები, იჯარა, მიწის ფასი და მიწის გადასახადი; 4. ტე-

რიტორიის უზრუნველყოფა გეგმურ-კარტოგრაფიული მასალებით; 

ამდენად, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული გზით ზემოთ ჩამოთვლილი 

საკადასტრო მაჩვენებლების მოძიება, ერთიან საინფორმაციო სისტემაში 

თავმოყრა და  კადასტრული საქმის შედგენა, მიწის დაცვისა და რაციონა-



25 

ლურად გამოყენების უზრუნველყოფის გარანტი და მიწის ფონდის ეფ-

ექტიანად  მართვის საფუძველი იქნება. ჩვენი აზრით, ნაშრომში მიწის საკა-

დასტრო აღრიცხვის წარმოების სრულყოფის მიზნით ჩამოყალიბებული მე-

თოდური მითითებები და რეკომენდაციები, ხელს შეუწყობს ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტს მიწის ფონდის მართვაში ეფექტური გადაწყვეტილებების 

მიღებაში.  

 

დასკვნა  

 

 
1. მიწის კადასტრის შინაარსის განხილვისას გამოვლინდა ის ძირი-

თადი მიმართულებები, რომელიც ემსახურება შემდეგ მიზნებს: 

იურიდიული მიზანი; ფისკალური მიზანი; საბაზო რუკების შედგენა; 

მიწათსარგებლობის დაგეგმვა; ღირებულების დადგენა; გარემოს 

დაცვის შეფასება და ა.შ. 

2. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მიწის რესურსების ადმინისტრირე-

ბის მრავალფეროვანი ფორმის კონტექსტში გამოვლინდა საკადას-

ტრო მონაცემთა მიღება, დამუშავება-ანალიზის მნიშვნელობისა და 

აუცილებლობის საკითხი. 

3. თანამედროვე საკადასტრო სისტემაში გამოიკვეთა მიწის საკადას-

ტრო აღრიცხვის სამუშაოთა გაუმჯობესების აუცილებლობა. ასევე, 

ტექნიკური და მეთოდური ხასიათის ცვლილებების შეტანა მიწების  

შეფასება-რეგისტრაციაში. 

4. საქართველოს მიწის საკადასტრო ინფორმაციის შესახებ საკითხების 

შესწავლამ აჩვენა, რომ მონაცემთა შინაარსი მიწების განსხვავებული 

კატეგორიებისთვის სხვადასხვაა. შესაბამისი კატეგორიისთვის შედ-

გენილი საკადასტრო დოკუმენტაციაში მოცემულია საბაზისო ინფო-

რმაცია, რომელიც პერიოდულად საჭიროებს განახლებას შემდეგი 

დოკუმენტების სახით: საკადასტრო საქმეები; მიწის საკადასტრო 
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წიგნი; მიწის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი; მიწის საკადასტრო რუ-

კები; 

5. კვლევამ დაგვანახა, რომ მიწების რეგისტრაცია გვევლინება, როგორც 

მიწის რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების ერთგვარი ინ-

სტრუმენტი. მიუხედავად ქვეყანაში ჩატარებული არაერთი რეფო-

რმისა, კერძო საკუთრების მიწების მნიშვნელოვანი ნაწილი დარეგის-

ტრირებული არ არის და შესაბამისად აღრიცხული არაა ერთიან 

მონაცემთა ბაზაში. პრობლემების მიზეზი აზომვების დროს დაშვე-

ბულ უზუსტობებთან ერთად, სამართლებრივი ნორმებისა და მეთო-

დოლოგიის არარსებობა იყო.  

6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ზოგადგეოგრაფიულმა შესწავლამ დაგ-

ვანახა ტერიტორიის მრავალფეროვანი გარემო პირობების და შესაბა-

მისად მისი ტურისტული პოტენციალის არსებობა. საკვლევ ობიექტს 

ახასიათებს ბიზნესზე მორგებული ბუნებრივი გარემო და გამოირჩევა 

კულტურულ ძეგლთა ნაირფეროვნებით. 

7. საკვლევი ობიექტის მიწის ფონდის შესწავლისას გავაანალიზეთ მი-

წის რეფორმის შედეგები; წარმოვაჩინეთ მისი დადებითი და უარყო-

ფითი მხარეები;  

8. მიწათსარგებლობათა ახალი ფორმების შექმნა, დღის წესრიგში აყე-

ნებს მიწის საკადასტრო სამუშაოთა შესრულების წესების, მეთოდე-

ბისა და ხერხების ახლებურად გააზრებას. კვლევამ ცხადყო, რომ საკ-

ვლევ ობიექტზე წამყვანი ადგილი ოჯახურ მეურნეობებს უჭირავთ. 

ჩვენი აზრით, სწორი ნაბიჯი იქნება თუ საკადასტრო სამუშაოების ჩა-

ტარებით ეს მეურნეოებები გაერთიანდებიან და ჩამოაყალიბებენ 

ძლიერ ფერმერულ მეურნეოებებს.  

9. დადგინდა, რომ საკადასტრო მონაცემების სიზუსტე დამოკიდებუ-

ლია ინფორმაციის (ადგილმდებარეობა და სივრცითი განზომილებე-

ბი) მიღების მეთოდებზე.  
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10. მიწის კადასტრის წარმოების ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, მი-

ზანშეწონილად მიგვაჩნია მიწის კადასტრის სისტემის ქვესისტემე-

ბად დაყოფა. ვფიქრობთ, კადასტრის ასეთი დანაწილება ხელს შეუწ-

ყობს სამუშაოების ეტაპობრივ, მოწესრიგებულ  და  ეფექტურ ჩატარე-

ბას.  

11. დიდი მნიშვნელობა აქვს საკადასტრო აღრიცხვას მიწების გამოყენე-

ბის დაგეგმვა-პროგნოზირებაში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

საჭიროა მიწის კატეგორიების დაზუსტება და მათ ფართობებში მომ-

ხდარი ცვლილებების შესახებ ანალიზის გაკეთება. ამ მხრივ,  ჩვენს 

მიერ შემოთავაზებული მეთოდი დინამიკაში დაკვირვებაზე (3–5წ.) 

საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სტრუქტურებს 

ადვილად მოახდინონ ცვლილებათა დაფიქსირება, მოახდინონ მისი 

ანალიზი და განსაზღვრონ მიწის რეზერვები ს/ს და არას/ს გამო-

ყენების თვალსაზრისით.  

ვფიქრობთ, მიწის საკადასტრო აღრიცხვის სრულყოფის მიზნით 

ჩვენს მიერ შემუშავებული მეთოდური მითითებები, რეკომენდაციები და 

წინადადებები დაეხმარება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციულ 

სტრუქტურებს მიწის ფონდის მართვის გაუმჯობესებაში, მიწის კადასტრის 

და მიწის მართვის სფეროში სპეციალისტების მომზადებაში.  

 

აპრობაცია 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები მოხსენების სახით 

გაშუქდა საერთაშორისო კონფერენციასა და კოლოკვიუმებზე. 

 

პუბლიკაციები 

 

1. დარჩიაშვილი ლ., მიწის რეფორმა და მიწის ბაზრის განვითარების    

პრობლემები მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. საქართვე-

ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშო-
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სურსების მართვის ინსტრუმენტი (მცხეთის რაიონის მაგალითზე). 
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4. დარჩიაშვილი ლ., მიწის რეფორმა და მიწის რეგისტრაციის სისტემუ-
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5. დარჩიაშვილი ლ., მიწის კადასტრის ჩატარების თეორიული  საფუძ-

ვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. №2(496),  

თბილისი 2015.   გვ. 160-164. 
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Resume 

Improvement of land cadastral registration through a systemic approach, 

on the example of Mtskheta Municipality 

 

The dissertation deals with the issues of improving the cadastral 

registration of land, on the example of Mtskheta Municipality. 

The piece of work, together with an introduction and a literature review, 

consists of three chapters and a conclusion. 

The introduction discusses the role of land as the main means of production 

in the socio-economic development of the country.At the same time the 

importance of the topic and its relevance are substantiated. The essence of the goal 

and objectives of the research has been determined. The research methods are 

described. The innovation of the research is presented. Its theoretical and practical 

significance is discussed. 

In the literature review, the cadaster is presented as one of the most 

important tools for land and property management. We discussed the historical 

aspects of creating a land registry. We demonstrate a group of Georgian scientists 

who have made a great contribution to the introduction and improvement of 

methods and techniques of cadastral work in the country. We have submitted 

information about projects implemented by the State Register throughout the 

country for cadastral development. 

The first chapter includes the content of the land cadaster. Its goals, tasks 

and purpose are discussed there.It is about the land registry as a system of 

important measures.The cadaster is defined as a combination of systematized 

information of land -information about the natural characteristics of the land, 

economic indicators, legal status and ecological state of the environment. We 

present the structure of the land registry, its components. This refers to the 

importance of the land cadaster and we have listed the issues, the solution of 

which reflects the role and purpose of the cadaster;on their registration and 

assessment, on the methods of conducting the appropriate analysis. 

However, it concerns about the cadastral space data and their 

importance.The types of spatial data, their content are describes. 

It concern to the cadaster as the basis for the management of the land fund; 

On the modern cadastral system and its role in creating a much needed cadastral 

database for the country. Also, the purpose of the registration service is 

determined and its place in the development of the country's market economy;Its 

importance in the implementation of effective land administration and land use 

policies. 

The second chapter is concerned to the general geographical description of 

the Mtskheta municipality - the natural conditions of the area are considered: The 

soil; Vegetation, fauna; Climate; Geomorphological conditions; Water resource; 

Labor resources; Administrative units in the area; The tourist potential of the 

municipality is presented. 
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Land fund of the municipality is characterized. Studied the soil cover; 

Indicators of land slope; Showing quantitative and qualitative changes of land; The 

structure of the land; The modern level of their use is characterized; The 

agriculture of the municipality is analyzed; Relevant analysis has been carried out. 

The last part is concerned to the organizational and legal forms of 

agriculture. These are the forms of agriculture in the municipality; on the 

development of agricultural and non-agricultural production, the results of land 

reform are analyzed; Farm statistics are displayed; relevant analysis has been 

carried out. 

The last, third chapter is concerned to the main directions of improving the 

land cadaster. It is about planning and providing cartographic inventory; 

Compilation and updating of materials; about adjusting the material; on the ways 

and methods of obtaining modern materials. The advantages of modern 

technological processes in the production of an inventory are presented; 

considered cadastral data; on the methods of their preparation; Discusses modern 

surveying instruments; their approaches are analyzed. 

The issues of land registration are being discussed. It concerns about the 

ongoing registration in the Mtskheta municipality. The problems arising during 

registration are presented. The corresponding analysis has been done; Established 

ways of troubleshooting. 

Finally, an important place is given to ways of solving problems of land 

registration.We have proposed the issues of improving cadastral registration of 

land and the efficient management of its funds due to a systemic approach. Against 

the background of systematic land registration, we offer the relevant structures of 

the Mtskheta municipality methods for compiling a land balance and further 

processing and analysis of registration materials. We made suggestions and 

recommendations for the identification of the reserve lands. 

We think that these proposals will help the municipality to easily solve 

problems related to registration, use and protection of land. 

 

 

 

 

 


