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რეგიონი სტატუსი დასახელება 

1 გურია დაბა ბახმარო 

2 გურია სოფელი ზოტი 

3 გურია სოფელი სურები 

4 გურია სოფელი ბურნათი 

5 გურია სოფელი ბუკნარი 

6 გურია სოფელი შუაამაღლება 

7 გურია დაბა ჩოხატაური 

8 გურია სოფელი შუაფარცხმა 

9 გურია სოფელი ჩხაკაურა 

10 გურია სოფელი საჭამიასერი 

11 გურია სოფელი შუაგანახლება  

12 გურია სოფელი ერკეთი 

13 გურია სოფელი ბუკისციხე  

14 გურია სოფელი გორაბერეჟოული  

15 გურია სოფელი ნაბეღლავი 

16 გურია სოფელი ზენობანი 

17 გურია სოფელი ქვენობანი 

18 გურია სოფელი დაბლაციხე 

19 გურია სოფელი ბუკისციხე 

20 გურია სოფელი ზემოსურები 

21 გურია ქალაქი ოზურგეთი 

22 გურია სოფელი დვაბზუ 

23 გურია სოფელი ლიხაური აჭი 

24 გურია სოფელი ჯუმათი 

25 გურია სოფელი შემოქმედი 

26 გურია სოფელი შეკვეთილი 

27 გურია   გომის მთა 

28 გურია სოფელი ცხემლისხიდი  

29 გურია სოფელი ბახვი 

30 გურია სოფელი წითელმთა  

31 გურია სოფელი გურიანთა 



 

32 გურია სოფელი ლიხაური 

33 გურია სოფელი ასკანა  

34 გურია სოფელი კვირიკეთი 

35 გურია სოფელი ნიგოითი 

36 გურია სოფელი აკეთი 

37 გურია სოფელი აცანა 

38 გურია სოფელი მამათი 

39 გურია ქალაქი ლანჩხუთი 

40 გურია სოფელი ორაგვე 

41 გურია სოფელი ნინოშვილი 

42 გურია სოფელი სუფსა 

43 გურია სოფელი გრიგოლეთი 

44 გურია სოფელი მოედანი 

45 გურია სოფელი მაჩხვარეთი 

46 გურია სოფელი შუხუთი 

47 გურია სოფელი ციხისძირი 

48 ქვემო ქართლი სოფელი დაშბაში 

49 ქვემო ქართლი სოფელი ავრანლო 

50 ქვემო ქართლი სოფელი წინწყარო 

51 ქვემო ქართლი დაბა  თრიალეთი 

52 ქვემო ქართლი სოფელი ბეშთაშენი 

53 ქვემო ქართლი ქალაქი ბოლნისი 

54 ქვემო ქართლი სოფელი ფოლადაური 

55 ქვემო ქართლი სოფელი ტანძია 

56 ქვემო ქართლი სოფელი ქვეში 

57 ქვემო ქართლი სოფელი წუღრუღაშენი 

58 ქვემო ქართლი დაბა  კაზრეთი 

59 ქვემო ქართლი სოფელი ჭაპალა 

60 ქვემო ქართლი სოფელი მარტყოფი 

61 ქვემო ქართლი სოფელი ნორიო 

62 ქვემო ქართლი სოფელი საცხენისი 

63 ქვემო ქართლი სოფელი ლემშვანიერა 

64 ქვემო ქართლი სოფელი ქესალო  

65 ქვემო ქართლი სოფელი თელეთი 

66 ქვემო ქართლი სოფელი იმირი 

67 ქვემო ქართლი სოფელი კუშჩი 

68 ქვემო ქართლი სოფელი შაუმიანი 

69 ქვემო ქართლი სოფელი ოფრეთი 

70 ქვემო ქართლი სოფელი წერაქვი 

71 ქვემო ქართლი ქალაქი მარნეული 

72 ქვემო ქართლი ქალაქი რუსთავი 



 

73 ქვემო ქართლი ქალაქი დმანისი 

74 ქვემო ქართლი სოფელი მამულო პანტიანი 

75 ქვემო ქართლი სოფელი ახა 

76 ქვემო ქართლი სოფელი პანტიანის ტბა 

77 ქვემო ქართლი სოფელი ლუკუმის მთა 

78 ქვემო ქართლი სოფელი ჩათახის ხეობა 

79 ქვემო ქართლი სოფელი საკირე  

80 ქვემო ქართლი სოფელი იფნარი 

81 ქვემო ქართლი სოფელი თეთრიწყარო 

82 ქვემო ქართლი სოფელი სამშვილდე 

83 ქვემო ქართლი სოფელი ხრამი ხეობა 

84 ქვემო ქართლი სოფელი დიდი კლდეისი 

85 ქვემო ქართლი სოფელი გუდარეხი 

86 ქვემო ქართლი სოფელი ბირთვისი 

87 ქვემო ქართლი სოფელი ტბისი 

88 ქვემო ქართლი სოფელი ელიზაბეტთალი 

89 ქვემო ქართლი სოფელი მარაბდა 

90 ქვემო ქართლი სოფელი პატარა როშა 

91 ქვემო ქართლი დაბა  მანგლისი 

92 ქვემო ქართლი სოფელი ახალსოფელი  

93 ქვემო ქართლი სოფელი გოხნარი  

94 ქვემო ქართლი სოფელი დიდგორი 

95 ქვემო ქართლი სოფელი მდინარე ხრამი 

96 ქვემო ქართლი სოფელი ფარცხისი 

97 ქვემო ქართლი სოფელი ფიტარეთი 

98 კახეთი სოფელი ალავერდი 

99 კახეთი სოფელი ბაწარა-ბაბანეური 

100 კახეთი სოფელი შახვეტილა 

101 კახეთი სოფელი აწყური 

102 კახეთი სოფელი მატანი 

103 კახეთი სოფელი პანკისი 

104 კახეთი სოფელი ზემო ალვანი 

105 კახეთი სოფელი ქვემო ალვანი 

106 კახეთი სოფელი ქისტაური 

107 კახეთი სოფელი მაღრაანი 

108 კახეთი სოფელი ფიჩხოვანი 

109 კახეთი სოფელი არგოხი 

110 კახეთი სოფელი ახმეტა 

111 კახეთი ქალაქი ლაგოდეხი 

112 კახეთი სოფელი ჭერემი 

113 კახეთი სოფელი ვაჩნაძიანი 



 

114 კახეთი სოფელი ზიარი 

115 კახეთი სოფელი ვეჯინი 

116 კახეთი სოფელი მელაანი 

117 კახეთი სოფელი ჯიმითი 

118 კახეთი ქალაქი დედოფლისწყარო 

119 კახეთი სოფელი მირზაანი 

120 კახეთი სოფელი ხორნაბუჯი 

121 კახეთი სოფელი ოზაანი 

122 კახეთი სოფელი სამრეკლო 

123 კახეთი სოფელი არხილოსკალო 

124 კახეთი სოფელი ქვემო ქედი 

125 კახეთი სოფელი წინანდალი 

126 კახეთი სოფელი იყალთო 

127 კახეთი სოფელი კისისხევი 

128 კახეთი სოფელი შალაური  

129 კახეთი სოფელი თეთრწყლები 

130 კახეთი სოფელი შუამთა 

131 კახეთი სოფელი ართანა 

132 კახეთი სოფელი ფშაველი  

133 კახეთი სოფელი ნაფარეული 

134 კახეთი სოფელი ჰერეთისკარი 

135 კახეთი სოფელი ზემო მსხალგორი 

136 კახეთი სოფელი ზემო ხეჩილი 

137 კახეთი სოფელი თელა 

138 კახეთი სოფელი ფონა 

139 კახეთი სოფელი ლელიანი 

140 კახეთი სოფელი არეშფერანი 

141 კახეთი სოფელი ჭიაური 

142 კახეთი სოფელი გურგენიანი 

143 კახეთი სოფელი დავით-გარეჯი 

144 კახეთი სოფელი უჯარმა 

145 კახეთი სოფელი ნინოწმინდა 

146 კახეთი სოფელი ხაშმი 

147 კახეთი სოფელი მანავი 

148 კახეთი   კოდის მთა 

149 კახეთი სოფელი ქვემო მაჩხაანი 

150 კახეთი სოფელი ტიბაანი 

151 კახეთი სოფელი ნუკრიანი 

152 კახეთი სოფელი მაღარო 

153 კახეთი სოფელი ბოდბე 

154 კახეთი სოფელი ვაქირი 



 

    

156 კახეთი სოფელი ილიაწმინდა 

157 კახეთი სოფელი ძველი ანაგა 

158 კახეთი სოფელი ჯუგაანი 

159 კახეთი სოფელი ანაგა 

160 კახეთი სოფელი გრემი 

161 კახეთი სოფელი შილდა 

162 კახეთი სოფელი საბუე 

163 კახეთი ქალაქი ყვარელი 

164 კახეთი ქალაქი დოლოჭოპი 

165 კახეთი სოფელი ზინობიანი 

166 კახეთი სოფელი ღოლოიანი 

167 კახეთი სოფელი ომალო 

168 კახეთი სოფელი გირევი 

169 კახეთი სოფელი დართლო 

170 კახეთი სოფელი დიკლო 

171 კახეთი სოფელი ხოდაშენი 

172 კახეთი ქალაქი გურჯაანი 

173 კახეთი სოფელი ვაზისუბანი 

174 კახეთი სოფელი ზეგაანი 

175 კახეთი სოფელი კარდანახი 

176 კახეთი სოფელი პატარძეული 

177 კახეთი სოფელი უდაბნო 

178 კახეთი სოფელი ხირსა 

179 კახეთი სოფელი ენისელი 

180 კახეთი სოფელი დუისი 

181 კახეთი სოფელი ჯოყოლო 

182 კახეთი სოფელი ბირკიანი 

183 კახეთი სოფელი დუმასტური 

184 კახეთი სოფელი ზემო ხალაწანი 

185 კახეთი სოფელი შუა ხალაწანი 

186 კახეთი სოფელი ქვემო ხალაწანი 

187 კახეთი სოფელი წინუბანი 

188 კახეთი სოფელი ძიბახევი 

189 კახეთი სოფელი ქორეთში 

190 კახეთი სოფელი ყვარელწყალში 

191 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ნიკორწმინდა 

192 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ლაილაში 

193 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი თლუღი 

194 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი სხარტალი 

195 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ხოტევი 



 

196 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი კვირიკეწმინდა 

197 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი კრიხი 

198 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი სხვავა 

199 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ფუტიეთი 

200 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი წესი 

201 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი სადმელი  

202 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ძირაგეული 

203 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ბუგეული 

204 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ბოსტანა 

205 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი გოგოლათი 

206 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ცახი 

207 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ლიხეთი 

208 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ურავი 

209 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი თხმორი 

210 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჭრებალო 

211 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ტოლა 

212 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ხვანჭკარა 

213 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჩორჯო 

214 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ზნაკვა 

215 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ზედა შავრა 

216 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ღვარდია 

217 რაჭა-ლეჩხუმი ქალაქი ამბროლაური 

218 რაჭა-ლეჩხუმი ქალაქი ონი 

219 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ღები 

220 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი გონა 

221 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ბრილი 

222 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჭიორა 

223 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი გლოლა 

224 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი უწერა 

225 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ნაკიეთი 

226 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ლაგვანთა 

227 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჯოისუბანი 

228 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი შეუბანი  

229 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი მრავალძალი 

230 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი შქმერი 

231 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ცხმორი 

232 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი საკაო 

233 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი სორი 

234 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ზუდალი 

235 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ლასკადურა 

236 რაჭა-ლეჩხუმი დაბა ლენტეხი 



 

237 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ბულე 

238 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ლეუშერი 

239 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი მამი 

240 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი მებეცი 

241 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი მელე 

242 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი სასაში 

243 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი საყდარი 

244 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ფაყი 

245 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჩუკული 

246 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჟახუნდერი 

247 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი დიბიში 

248 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ხერია 

249 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი შკედი 

250 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ღობი 

251 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი თეკალი 

252 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ტვიბი 

253 რაჭა-ლეჩხუმი ქალაქი ცაგერი 

254 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი დეხვირი 

255 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ზუბი 

256 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ქულბაქი 

257 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ოყურეში 

258 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ისუნდერი 

259 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ლუხვანო 

260 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ჩხუტელი 

261 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ქორენიში 

262 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ორხვი 

263 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ტვიში 

264 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი საირმე 

265 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი აჭარა 

266 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ღვირიში 

267 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ნაკურალეში 

268 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ზოგიში 

269 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი სპათაგორი 

270 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი ორბელი 

271 რაჭა-ლეჩხუმი სოფელი წილამიერი 

272 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

ქალაქი ფოთი 

273 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი აბაშა 

274 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ცაიში 

275 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ჯუმი 



 

276 სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

ქალაქი ზუგდიდი 

277 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ანაკლია 

278 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი განმუხური 

279 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ჯიხაშკარი 

280 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი კორცხელი 

281 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი რუხი 

282 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ჩხორია 

283 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ოდიში 

284 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

ქალაქი მარტვილი 

285 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

დაბა ლებარდე 

286 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

ქალაქი სენაკი 

287 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი მუხური 

288 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი თაია 

289 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ნაფიჩხოვო 

290 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ახუთი 

291 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ტობავარჩხილი 

292 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ქუაქანცალია 

293 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ინწრას ხეობა 

294 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ყვირას მთა 

295 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ჩვინარეს ხეობა 

296 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  სქურის ხეობა 

297 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ენგურჰესი 

298 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ლესალეს ჯიხა 

299 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ბოგაშის გამოქვაბული 



 

300 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

ქალაქი წალენჯიხა 

301 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

ქალაქი ხობი 

302 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ნოქალაქევი 

303 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ადიში 

304 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი ჩაჟაში 

305 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი წვირმი 

306 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  პალიასტომის ტბა 

307 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ფიჩორის ხეობა 

308 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

  ზანის ხეობა 

309 

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი 

სოფელი კურზუ 

310 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არმაზი 

311 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი საგურამო 

312 
მცხეთა-მთიანეთი სტატუსის გარეშე შიომღვიმე 

313 
მცხეთა-მთიანეთი სტატუსის გარეშე ზედაზენი 

314 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ძალისა 

315 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მუხრანი 

316 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქსანი 

317 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი წილკანი 

318 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქვემო ნიჩბისი 

319 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ცხვარიჭამია 

320 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჩარდახი 

321 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ძველი ქანდა 

322 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი სნო 

323 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გველეთი 



 

324 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ფანშეტი 

325 
მცხეთა-მთიანეთი ხეობა დარიალი 

326 
მცხეთა-მთიანეთი ხეობა თრუსო 

327 
მცხეთა-მთიანეთი დაბა თიანეთი 

328 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჟებოტა  

329 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ნადოკრა 

330 
მცხეთა-მთიანეთი დაბა სიონი 

331 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჩეკურაანთგორი 

332 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბოჭორმა 

333 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი დულუზაურები 

334 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ყვარა  

335 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არტანი  

336 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კვერნაულა  

337 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გოჯიაანები 

338 
მცხეთა-მთიანეთი ქალაქი დუშეთი 

339 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჩარგალი 

340 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ანანური 

341 
მცხეთა-მთიანეთი ხეობა ხადა 

342 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ზემო ამირნი 

343 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი წიფრანი 

344 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბაზალეთი  

345 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი როშკა 

346 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი შატილი 

347 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მუცო 



 

348 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ანდაქი 

349 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არდოტი 

350 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არჭილო 

351 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გიორგიწმინდა 

352 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კისტანი 

353 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხახაბო 

354 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხონისჭალა 

355 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი აკუშო 

356 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კორშა 

357 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გუდანი 

358 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბისო 

359 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ღული 

360 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჩხუბა 

361 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჭიე 

362 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბლო 

363 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არხოტი 

364 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ამღა 

365 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ატაბე 

366 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი აყნელი 

367 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი აჭე 

368 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ახიელი 

369 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბაცალიგო 

370 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბუჩუკურთა 

371 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი დათვისი 



 

372 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ზეისტეჩო 

373 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კარწაულთა 

374 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მოწმაო 

375 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი უკანახო 

376 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქობულო 

377 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ღელისვაკე 

378 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჩირდილი 

379 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ძეძეურთა 

380 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჭალისოფელი 

381 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჭიმღა 

382 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჭორმეშავი 

383 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი წინხადუ 

384 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხახმატი 

385 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მაღაროსკარი 

386 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გომეწარი 

387 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კუჭეჭა 

388 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი შარახევი 

389 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კანატია 

390 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქალილო 

391 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხილიანა 

392 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არბაჩხანი 

393 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მიგრიაულთა 

394 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კაწალხევი 

395 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხომი 



 

396 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ინო 

397 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი აფშო 

398 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გუდარახი 

399 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი შუაფხო 

400 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გოგოლაურთა 

401 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ცაბაურთა 

402 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი თხილიანა 

403 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი უძილაურთა 

404 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ბინადაურთა 

405 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი უკანა ფშავი 

406 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ახადი 

407 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხოშარა 

408 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მათურა 

409 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჭიშო 

410 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი მუქო 

411 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი საშევარდენო 

412 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი აბანო (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) 

413 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ალმასიანი 

414 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი არშა 

415 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი აჩხოტი 

416 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ახალციხე (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) 

417 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გარბანი 

418 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გველეთი (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) 

419 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გორისციხე 



 

420 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ვარდისუბანი (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) 

421 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კარკუჩა 

422 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი კობი 

423 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი სიონი (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) 

424 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ტყარშეტი 

425 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ფხელშე 

426 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქვემო ოქროყანა 

427 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქოსელი 

428 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ქუმლისციხე 

429 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ყანობი 

430 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ცდო 

431 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ხურთისი 

432 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი ჯუთა 

433 
მცხეთა-მთიანეთი სოფელი გერგეთი 

434 შიდა ქართლი ქალაქი გორი 

435 შიდა ქართლი სოფელი ატენი 

436 შიდა ქართლი სოფელი გორიჯვარი 

437 შიდა ქართლი სოფელი უფლისციხე 

438 შიდა ქართლი სოფელი ნიქოზი 

439 შიდა ქართლი სოფელი არბო 

440 შიდა ქართლი სოფელი შინდისი 

441 შიდა ქართლი სოფელი ვარიანი 

442 შიდა ქართლი ხეობა ვერე 

443 შიდა ქართლი სოფელი ქვახვრელი 

444 შიდა ქართლი სოფელი ნადარბაზევი 

445 შიდა ქართლი ქალაქი კასპი 

446 შიდა ქართლი სოფელი იგოეთი 

447 შიდა ქართლი სოფელი გარიყულა 

448 შიდა ქართლი სოფელი ნოსტე 

449 შიდა ქართლი ხეობა უბრეხა 

450 შიდა ქართლი სოფელი ლამისყანა 

451 შიდა ქართლი სოფელი სასირეთი 



 

452 შიდა ქართლი სოფელი ხოვლე 

453 შიდა ქართლი სოფელი მეტეხი 

454 შიდა ქართლი სოფელი რკონი 

455 შიდა ქართლი სოფელი წინარეხი 

456 შიდა ქართლი სოფელი ერთაწმინდა 

457 შიდა ქართლი სოფელი სამთავისი 

458 შიდა ქართლი სოფელი ქვემო ჭალა 

459 შიდა ქართლი სოფელი სათავისი 

460 შიდა ქართლი სოფელი ჭყოპიანი 

461 შიდა ქართლი ქალაქი ქარელი 

462 შიდა ქართლი სოფელი აბისი 

463 შიდა ქართლი სოფელი ურბნისი 

464 შიდა ქართლი სოფელი რუისი 

465 შიდა ქართლი სოფელი სამწევრისი 

466 შიდა ქართლი სოფელი ყინწვისი 

467 შიდა ქართლი სოფელი ორთუბანი 

468 შიდა ქართლი ხეობა ძამა 

469 შიდა ქართლი ხეობა ტყემლოვანას წყალი 

470 შიდა ქართლი სოფელი ბრეთი 

471 შიდა ქართლი სოფელი თრეხვა 

472 შიდა ქართლი სოფელი დოღლაურა 

473 შიდა ქართლი სოფელი დირბი 

474 შიდა ქართლი ქალაქი ხაშური 

475 შიდა ქართლი სოფელი ქვიშხეთი 

476 შიდა ქართლი სოფელი წრომი 

477 შიდა ქართლი სოფელი კოდისწყარო 

478 შიდა ქართლი დაბა სურამი 

479 შიდა ქართლი სოფელი გარდატენი 

480 შიდა ქართლი სოფელი ცხისი 

481 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ფოკა 

482 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი საღამო 

483 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ჟდანოვი 

484 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი გორელოვკა 

485 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი პატარა ხანჩალი 

486 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ყაურმა 

487 
სამცხე-ჯავახეთი დაბა ახალდაბა 



 

488 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ციხისჯვარი 

489 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ცემი 

490 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი სადგერი 

491 
სამცხე-ჯავახეთი დაბა წაღვერი 

492 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ტიმოთესუბანი 

493 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი თორი 

494 
სამცხე-ჯავახეთი ქალაქი ახალციხე 

495 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ღელი 

496 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ურაველი 

497 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი წყორძა 

498 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი გურკელი 

499 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი კუმურდო 

500 
სამცხე-ჯავახეთი ქალაქი ახალქალაქი 

501 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი დიდი სამსარი 

502 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი აბული 

503 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ხანდო 

504 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ხოსპიო 

505 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ტურცხი 

506 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი კარწახი 

507 
სამცხე-ჯავახეთი დაბა ასპინძა 

508 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი აწყვიტა 

509 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი გულსუნდა  

510 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი დამალა  

511 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ვარგავი 



 

512 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ვარძია  

513 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი თმოგვი  

514 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ხიზაბავრა  

515 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ხერთვისი 

516 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ჭობარეთი 

517 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ძველი 

518 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი სარო 

519 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ნაქალაქევი 

520 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი მირაშხანი  

521 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი რუსთავი  

522 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ოთა 

523 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი საყუდაბელი 

524 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი იდუმალა 

525 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი თოკი 

526 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ნიჯგორი 

527 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ფია 

528 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ტოლოში 

529 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ოშორა  

530 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ივერია  

531 
სამცხე-ჯავახეთი დაბა აბასთუმანი 

532 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ზარზმა 

533 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი უდე 

534 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ზანავი 

535 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ჭაჭკარი 



 

536 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ღრელი 

537 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ტაბაწყური 

538 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი ქვაბისხევი 

539 
სამცხე-ჯავახეთი სოფელი აწყური 

540 იმერეთი სოფელი სიმონეთი 

541 იმერეთი სოფელი ზევრი 

542 იმერეთი სოფელი ჩხარი 

543 იმერეთი სოფელი გოდოგანი 

544 იმერეთი სოფელი სკანდე 

545 იმერეთი დაბა შორაპანი 

546 იმერეთი სოფელი კვალითი 

547 იმერეთი სოფელი სვირი 

548 იმერეთი ქალაქი ვანი 

549 იმერეთი ქალაქი ჭყვიში 

550 იმერეთი ქალაქი დიხაშხო 

551 იმერეთი ქალაქი სულორი 

552 იმერეთი სოფელი როკითი 

553 იმერეთი სოფელი ობჩი 

554 იმერეთი ქალაქი ბაღდათი 

555 იმერეთი სოფელი სალხინო 

556 იმერეთი სოფელი წყალთაშუა 

557 იმერეთი სოფელი ფერსათი 

558 იმერეთი სოფელი ზემო დიმი 

559 იმერეთი სოფელი სვერი 

560 იმერეთი სოფელი ვარციხე 

561 იმერეთი სოფელი ფარცხნალის  

562 იმერეთი სოფელი ზეკარი 

563 იმერეთი სოფელი ხანი 

564 იმერეთი ქალაქი ქუთაისი 

565 იმერეთი სოფელი ბერიეთი 

566 იმერეთი   ქვასაყდარა 

567 იმერეთი ხეობა ქერშავეთი 

568 იმერეთი სოფელი კაკასხიდი 

569 იმერეთი სოფელი გორდი 

570 იმერეთი სოფელი კინჩხი 

571 იმერეთი ქალაქი ხონი 

572 იმერეთი სოფელი კაცხი 

573 იმერეთი სოფელი მღვიმევი 

574 იმერეთი ქალაქი ჭიათურა 



 

575 იმერეთი სოფელი ვაჭევი 

576 იმერეთი   კოტიას მღვიმე 

577 იმერეთი სოფელი გეზრული 

578 იმერეთი სოფელი სტალინური არქიტექტურა 

579 იმერეთი სოფელი კვერეთი 

580 იმერეთი სოფელი დევის ტბა 

581 იმერეთი სოფელი ჭრუჭულას ხეობა 

582 იმერეთი დაბა ლიჩის ხეობა 

583 იმერეთი სოფელი ლაშე 

584 იმერეთი სოფელი უბისა 

585 იმერეთი სოფელი ბაბი 

586 იმერეთი სოფელი ტბეთი 

587 იმერეთი სოფელი ვარძია 

588 იმერეთი სოფელი მარელისი 

589 იმერეთი სოფელი ვახანი 

590 იმერეთი სოფელი ფარცხნალი 

591 იმერეთი სოფელი ხევი 

592 იმერეთი სოფელი ბორითი 

593 იმერეთი სოფელი ვერტყვიჭალა 

594 იმერეთი სოფელი ნადაბური 

595 იმერეთი სოფელი ხუნევი 

596 იმერეთი სოფელი ნუნისი 

597 იმერეთი დაბა ტყიბული 

598 იმერეთი   13 სართულიანი მღვიმე  

599 იმერეთი სოფელი ძმუისი 

600 იმერეთი   წყალწითელას ხეობა 

601 იმერეთი სოფელი მოწამეთა 

602 იმერეთი   ცხრაჯვარის მთა 

603 იმერეთი სოფელი დიდი ჯიხაიში 

604 იმერეთი ქალაქი სამტრედია 

605 იმერეთი სოფელი ტოლები 

606 იმერეთი სოფელი ქორეის უბანი 

607 იმერეთი დაბა კულაში 

608 იმერეთი სოფელი თხილაგანი 

609 იმერეთი სოფელი გამოჩინებული 

610 იმერეთი სოფელი ახალისოფელი 

611 იმერეთი სოფელი ჭაგანი 

612 იმერეთი სოფელი გეგუთი 

613 იმერეთი სოფელი სხვიტორი 

614 იმერეთი სოფელი გელათი 

615 აჭარა სოფელი გოდერძი 



 

616 აჭარა სოფელი დანისპარაული 

617 აჭარა სოფელი გომარდული 

618 აჭარა სოფელი ჩირუხი 

619 აჭარა სოფელი ბეშუმი 

620 აჭარა სოფელი ზედა მახუნცეთი 

621 აჭარა სოფელი ზუნდაგი 

622 აჭარა სოფელი ქვედა მახუნცეთი 

623 აჭარა სოფელი ქვედა ბზუბზუ 

624 აჭარა სოფელი ზედა ბზუბზუ 

625 აჭარა სოფელი კოლოტაური 

626 აჭარა სოფელი პირველი მაისი 

627 აჭარა სოფელი კორომხეთი 

628 აჭარა სოფელი ძენწმანი 

629 აჭარა სოფელი არსენაული 

630 აჭარა სოფელი ნამლისევი 

631 აჭარა სოფელი მილისი 

632 აჭარა სოფელი უჩხითი 

    

    
 


