
დანართი #1

N რაიონი მუნიციპალიტეტი დასახლების ტიპი სახელწოდება

1 აჭარა ბათუმი    ქალაქი ქ. ბათუმი    

2 აჭარა ბათუმი    სოფელი ადლია

3 აჭარა ბათუმი    სოფელი ზედაღელე

4 აჭარა ბათუმი    სოფელი თოდოგაური

5 აჭარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ქობულეთი

6 აჭარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბუკნარი

7 აჭარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოჩხამური

8 აჭარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი საჩინო

9 აჭარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი დაბა ჩაქვი

10 აჭარა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი სალიბაური

11 აჭარა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი სარფი

12 გურია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ქალაქი ქ. ლანჩხუთი

13 გურია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        სოფელი გვიმბალაური

14 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   ქალაქი ქ. ოზურგეთი

15 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   სოფელი ბოხვაური

16 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   სოფელი გომი

17 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   სოფელი გურიანთა

18 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   დაბა ნასაკირალი

19 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   სოფელი ოზურგეთი  სოფელი 

20 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   სოფელი შემოქმედი

21 გურია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი   სოფელი ცხემლისხიდი

22 გურია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი გუთური

23 გურია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი დაბა ჩოხატაური

24 თბილისი თბილისი ქალაქი ქ. თბილისი (სოფ. თელოვანის და 

25 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  ქალაქი ქ. ბაღდათი

26 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი დიდველა

27 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი დიმი

28 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ზედა დიმი

29 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი პირველი ობჩა 

30 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი როკითი

31 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი როხი

32 იმერეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  სოფელი საიმედო

33 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ვანი

34 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ამაღლება

35 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიხაშხო

36 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა ეწერ-ტობანიერი

37 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა ვანი 

38 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა მუქედი

39 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზეინდარი

40 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზენობანი

41 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ისრითი

42 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი კუშუბოური

43 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი მთისძირი

44 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი მიქელეფონი

45 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი სალომინაო

46 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი სალხინო

47 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტობანიერი

48 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტყელვანი

49 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფერეთა

50 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა ბზვანი

51 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა გორა

52 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა მუქედი

53 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი შუა გორა

54 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ციხესულორი

55 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭყვიში

56 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი შუამთა

57 იმერეთი ვანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭაგანჭყვიში

58 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ზესტაფონი 

59 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი არგვეთა

60 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა კვალითი

61 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა საქარა

62 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა კვალითი

63 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი შორაპანი

64 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი შუა კვალითი



65 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცხრაწყარო

66 იმერეთი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი სოფელი კვალითი

67 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. თერჯოლა

68 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალი თერჯოლა

69 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბარდუბანი

70 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბოსელა 

71 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი გოდოგანი

72 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ეწერი

73 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარდიგორა

74 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზარნაძეები

75 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა ალისუბანი 

76 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა საზანო

77 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზედა სიმონეთი

78 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი თუზი

79 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი თხილთაწყარო

80 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი კვახჭირი

81 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი მაჩიტაური

82 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნახშირღელე

83 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოდილაური

84 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოქონა

85 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი რუფოთი

86 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი სათემო 

87 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი სიქთარვა

88 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტელეფა

89 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა ალისუბანი 

90 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვედა სიმონეთი

91 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ღვანკითი

92 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩხარი

93 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩხარიეწერი 

94 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩხარი-მაცხოვარი

95 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძევრი

96 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭოგნარი

97 იმერეთი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალი უბანი

98 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. სამტრედია

99 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბაში

100 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი გვიმრალა

101 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი ჯიხაიში

102 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი იანეთი

103 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი კეჭინარი

104 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი კვირიკე

105 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი დაბა კულაში

106 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი მელაური 

107 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი მიწაბოგირა

108 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნაბაკევი

109 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნინუაკუთხე 

110 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოჭოფა

111 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა ეწერი

112 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ღანირი

113 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩხენიში 

114 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭაგანი

115 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხიბლარი

116 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუნჯულაური

117 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯიქთუბანი

118 იმერეთი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალსოფელი

119 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. საჩხერე

120 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი არგვეთი

121 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორისა

122 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი კალვათა

123 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი კორბოული

124 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი მერჯევი

125 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი მოძვი

126 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი საირხე

127 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი სარეკი

128 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი სხვიტორი

129 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქორეთი 

130 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩიხა



131 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭალა

132 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭორვილა

133 იმერეთი საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯალაურთა

134 იმერეთი ქუთაისი           ქალაქი ქ. ქუთაისი           

135 იმერეთი ქუთაისი           დასახლება გორა დაჩები

136 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. წყალტუბო

137 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი გეგუთი

138 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი გვიშტიბი

139 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი გუმათი

140 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ოფშკვითი

141 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი პატრიკეთი

142 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ტყაჩირი

143 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ფარცხანაყანევი  

144 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩუნეში

145 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი მეორე უბანი

146 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვიტირი

147 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი წყალტუბო

148 იმერეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფელი თერნალი

149 იმერეთი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი  ქალაქი ქ. ჭიათურა

150 იმერეთი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ითხვისი

151 იმერეთი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი  სოფელი წინსოფელი

152 იმერეთი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი დაბა ხარაგაული

153 იმერეთი ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი გოჩაჯიხაიში

154 იმერეთი ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა ჯიხაიში 

155 იმერეთი ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი მათხოჯი

156 იმერეთი ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა კუხი

157 იმერეთი ხონის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი კუხი

158 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ახმეტა

159 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ალავერდი

160 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ალვანი

161 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ხოდაშენი

162 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ხოდაშენი

163 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი კოღოთო

164 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ალვანი

165 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი მატანი

166 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი აწყური

167 კახეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოჟიო

168 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. გურჯაანი 

169 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი არაშენდა

170 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახაშენი

171 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბაკურციხე

172 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი დარჩეთი

173 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვაზისუბანი

174 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ველისციხე

175 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვეჯინი

176 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზეგაანი

177 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო კაჭრეთი

178 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი კარდენახი

179 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი კაჭრეთი

180 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი კოლაგი

181 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი მელაანი

182 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი მუკუზანი

183 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნანიანი

184 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქოდალო

185 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი შაშიანი

186 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩალაუბანი

187 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩუმლაყი

188 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძირკოკი

189 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭანდარი

190 კახეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი გურჯაანი

191 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. დედოფლისწყარო

192 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი არბოშიკი

193 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი გამარჯვება

194 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო მაჩხაანი 

195 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი მირზაანი

196 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ოზაანი



197 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი სამრეკლო

198 კახეთი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ხორნაბუჯი

199 კახეთი თელავის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. თელავი 

200 კახეთი თელავის მუნიციპლიტეტი სოფელი კისისხევი

201 კახეთი თელავის მუნიციპლიტეტი სოფელი შალაური

202 კახეთი თელავის მუნიციპლიტეტი სოფელი კუდღელაური

203 კახეთი თელავის მუნიციპლიტეტი სოფელი წინანდალი

204 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ლაგოდეხი

205 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი აფენი

206 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი გიორგეთი

207 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი თამარიანი

208 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი თელა

209 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი კავშირი

210 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი მაწიმი

211 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი რაჭისუბანი

212 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ნაშოვარი

213 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი შრომა

214 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩადუნიანი

215 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცოდნისკარი

216 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი წითელგორი

217 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი წიფლისწყარო

218 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭაბუკიანი

219 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭიაური

220 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჰერეთისკარი

221 კახეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარდისუბანი

222 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. საგარეჯო 

223 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ბადიაური

224 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი გიორგიწმინდა

225 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი ჩაილური

226 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ვერხვიანი 

227 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი თოხლიაური

228 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი თულარი

229 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი კაზლარი

230 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი კაკაბეთი

231 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი მანავი

232 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი მზისგული

233 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ნინოწმინდა

234 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა ჩაილური

235 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარძეული

236 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ყანდაურა

237 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი წყაროსთავი

238 კახეთი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ხაშმი

239 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო მაჩხაანი

240 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხირსა

241 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სოფელი ულიანოვკა

242 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  ქალაქი ქ. სიღნაღი 

243 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  ქალაქი ქ. წნორი 

244 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ანაგა 

245 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ბოდბისხევი

246 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ვაქირი

247 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ზემო ბოდბე 

248 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი მაშნაარი

249 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ნუკრიანი

250 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი საქობო

251 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ტიბაანი

252 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ქვემო ბოდბე

253 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი  სოფელი ჯუგაანი

254 კახეთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო მაღარო

255 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ყვარელი 

256 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალსოფელი

257 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი გავაზი

258 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი გრემი

259 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ენისელი

260 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი კუჭატანი

261 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი მთისძირი

262 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი სანავარდო



263 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი შილდა

264 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი წიწკანაანთსერი

265 კახეთი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭიკაანი

266 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. დუშეთი

267 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ანანური

268 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი არახვეთი 

269 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბედონი 

270 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბიბილიანი

271 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბოდორნა

272 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზაქანი

273 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო მლეთა 

274 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ლაშარის ჯვარი

275 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოძისი

276 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი დაბა ჟინვალი

277 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი სეთურნი 

278 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო არანისი 

279 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო მლეთა 

280 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვეშეთი 

281 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი წითელსოფელი

282 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი წითლიანი

283 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯაღმიანი 

284 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბაქაქური

285 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ილტოზა

286 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბაზალეთი
287 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭოპორტი
288 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბიჩნიგაური

289 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფასანაური

290 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი პირმისაანი

291 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარსიმაანი

292 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი მებაღეობა სტანდარტები ვარდები

293 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბენიან-ბეგონი

294 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი იუხო

295 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი სვიანა-როსტიანი

296 მცხეთა თიანეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი წკერე

297 მცხეთა თიანეთი თიანეთის მუნიციპალიტეტი დაბა თიანეთი

298 მცხეთა თიანეთი თიანეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი თუშურები

299 მცხეთა თიანეთი თიანეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზარიძეები

300 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. მცხეთა 

301 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი არაშენდა

302 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი დასახლება არმაზის დასახლება

303 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი აღდგომელაანთკარი

304 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალსოფელი

305 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალუბანი

306 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ბიწმენდი

307 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი გალავანი

308 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი გოროვანი

309 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ვაზიანი

310 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარდისუბანი

311 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ზაქარო

312 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ლისი 

313 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი მისაქციელი

314 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი მუხრანი

315 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ნავაზი

316 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ნავდარაანთკარი

317 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ნატახტარი

318 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა ქანდა

319 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი საგურამო

320 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ქსანი

321 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ქსოვრისი

322 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი შანკევანი

323 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩარდახი

324 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ციხისძირი

325 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ძველი ქანდა

326 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი წეროვანი

327 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი წინამძღვრიანთკარი

328 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი წიწამური



329 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯიღაურა

330 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ძეგვი

331 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ძალისი

332 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭაშა

333 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი
წეროვნის კვლევითი ინსტიტუტის 

დასახლება

334 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი წილკნის დევნილების დასახლება

335 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი წილკანი

336 მცხეთა თიანეთი მცხეთის  მუნიციპალიტეტი სოფელი სელექცია

337 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი არშა

338 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი აჩხოტი

339 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალციხე

340 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი გარბანი

341 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი გერგეთი

342 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორისციხე

343 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი გუდაური

344 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარდისუბანი

345 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი კარკუჩა

346 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი სიონი

347 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი სნო

348 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი დაბა სტეფანწმინდა

349 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტყარშეტი

350 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფანშეტი

351 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქოსელი

352 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქუმლისციხე 

353 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყანობი

354 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცდო

355 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხურთისი

356 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯუთა

357 მცხეთა თიანეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფხელშე

358 რაჭა-ლეჩხუმი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი იწა 

359 სამეგრელო-ზემო სვანეთი აბაშის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. აბაშა

360 სამეგრელო-ზემო სვანეთი აბაშის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვიშანჭალა 

361 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ზუგდიდი 

362 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალი აბასთუმანი

363 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალსოფელი 

364 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი კოკი 

365 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი ორსანტია 

366 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი რუხი 

367 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭითაწყარი 

368 სამეგრელო-ზემო სვანეთი მარტვილის მუნიციპალიტეტი სოფელი მუხურჩა

369 სამეგრელო-ზემო სვანეთი სენაკის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. სენაკი

370 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ფოთი ქალაქი ქ. ფოთი

371 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ხობის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ხობი

372 სამცხე-ჯავახეთი ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი არალი

373 სამცხე-ჯავახეთი ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი უდე

374 სამცხე-ჯავახეთი ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფელი წარბასთუმანი

375 სამცხე-ჯავახეთი ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფელი დამალა

376 სამცხე-ჯავახეთი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ახალქალაქი

377 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ახალციხე

378 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ვალე 

379 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ბორჯომი

380 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი დაბა ბაკურიანი

381 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარდგინეთი 

382 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზანავი 

383 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი მზეთამზე 

384 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი რველი 

385 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი სადგერი

386 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტაბაწყური 

387 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტბა 

388 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტიმოთესუბანი 

389 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყვიბისი 

390 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი დაბა წაღვერი 

391 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბალანთა

392 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭიხარულა



393 სამცხე-ჯავახეთი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სოფელი ანდეზიტი

394 სამცხე-ჯავახეთი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ნინოწმინდა

395 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ბოლნისი 

396 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბალახაური 

397 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბალიჭი

398 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვანათი

399 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ბოლნისი

400 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დაბა თამარისი

401 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დაბა კაზრეთი 

402 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი მუხრანა

403 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნახიდური

404 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი რატევანი

405 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი რაჭისუბანი 

406 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი სავანეთი

407 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი სამტრედო 

408 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტალავერი 

409 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვეში 

410 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცურტავი

411 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭაპალა

412 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხატისოფელი

413 ქვემო ქართლი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხიდისყური 

414 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. გარდაბანი 

415 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალსოფელი

416 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი გამარჯვება

417 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი დასახლება გამარჯვება I

418 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვაზიანი

419 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვახტანგისი 

420 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი კრწანისი

421 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი კუმისი 

422 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ლელაშხა

423 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი მარტყოფი 

424 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი მზიური-აკრიანი

425 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი მთისძირი

426 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნორიო

427 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი სააკაძე

428 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი სართიჭალა 

429 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი საცხენისი

430 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო კაპანახჩი

431 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყარათაკლა

432 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყარაჯალარი

433 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯანდარა

434 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნაგები

435 ქვემო ქართლი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი აღტაკლია

436 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. დმანისი

437 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბოსლები

438 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი განთიადი

439 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი გომარეთი

440 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი დაგარახლო 

441 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი დმანისი 

442 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვარდისუბანი

443 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ყარაბულაღი

444 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი იაღუფლო

445 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი კამარლო

446 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი კიროვისი

447 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი მაშავერა 

448 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტნუსი 

449 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი შახმარლო 

450 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯავახი

451 ქვემო ქართლი დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფელი კაკლიანი

452 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. თეთრი წყარო 

453 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ასურეთი

454 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალი მარაბდა

455 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ბოგვი 

456 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ბორბალო 

457 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ერტისი

458 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ვაშლოვანი 



459 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი კოდა

460 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი მუხათი

461 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი სამშვილდე 

462 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი საღრაშენი 

463 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ფარცხისი

464 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ქოთიში

465 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ქოსალარი

466 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ღოუბანი 

467 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი შავსაყდარი 

468 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ძველი მარაბდა

469 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ხაიში 

470 ქვემო ქართლი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ჯორჯიაშვილი 

471 ქვემო ქართლი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი ენაგეთი

472 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. მარნეული

473 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი აზიზკენდი

474 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ალავარი 

475 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ალგეთი

476 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი არაფლო

477 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახლო-ლალო 

478 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბაიდარი 

479 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბაილარი 

480 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბუდიონოვკა 

481 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბურმა 

482 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი გაჯისაკენდი 

483 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი დაშტაფა 

484 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი მუღანლო 

485 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო სარალი

486 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ყულარი

487 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი თაზაკენდი

488 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი თაზაკენდი 

489 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი თამარისი 

490 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი იმირი

491 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი იმირჭალა

492 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი კაპანახჩი 

493 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი კაჩაგანი

494 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი კირაჩ-მუღანლო

495 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ლეჟბადინი 

496 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი მეორე ქესალო 

497 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნორგიული  

498 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა ბეგლიარი 

499 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი პირველი ქესალო

500 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი საბირკენდი 

501 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი სადახლო

502 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი საიმერლო

503 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი სეიდგოჯალო

504 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქეშალო

505 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო სარალი

506 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქუთლიარი

507 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყიზილ-აჯლო 

508 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი შაუმიანი 

509 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი შულავერი 

510 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი წერეთელი

511 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი წითელსოფელი 

512 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ენიკენდი

513 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახლომახმუდლო

514 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი კიროვკა

515 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი დამია გეურარხი

516 ქვემო ქართლი მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფელი თაქალო

517 ქვემო ქართლი რუსთავი ქალაქი ქ. რუსთავი 

518 ქვემო ქართლი წალკის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. წალკა

519 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. გორი

520 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი გარეჯვარი 

521 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ნიქოზი

522 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ხვითი

523 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი თედოწმინდა

524 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი თორტიზა 



525 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი კარალეთი 

526 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი მეჯვრისხევი

527 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნადარბაზევი

528 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნაწრეტი

529 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ორთაშენი 

530 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა გარეჯვარი

531 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი სათემო

532 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი სვენეთი 

533 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი სკრის დევნილთა დასახლება

534 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტინისხიდი 

535 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტყვიავი

536 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ნიქოზი

537 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ხვითი

538 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქიწნისი 

539 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყელქცეული

540 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი შავშვები

541 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი შერთული 

542 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძევერა 

543 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი წითელუბანი 

544 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხელთუბანი 

545 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხიდისთავი 

546 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი
ხურვალეთის დევნილთა 

დასახლება
547 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი რეხა

548 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბერბუკი

549 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბროწლეთი

550 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალუბანი

551 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიცი

552 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტირძნისი

553 შიდა ქართლი გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ერგნეთი

554 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. კასპი

555 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი აღაიანი 

556 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ახალშენი 

557 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი გამდლისწყარო

558 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვაკე 

559 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზადიანთკარი

560 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი პანტიანი

561 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი საკორინთლო

562 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი სარიბარი

563 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო რენე 

564 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყარაფილა

565 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩანგილარი 

566 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი კოდისწყარო

567 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო რენე

568 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი სადგური მეტეხი

569 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფრეზეთი

570 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი მიქელწყარო

571 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ჭალა

572 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხვითი

573 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი თვაურები

574 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორაკა

575 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფერმა

576 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოკამი

577 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი კავთისხევი 

578 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი თვალადი

579 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი სამთავისი

580 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი თოგოიანი

581 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი თეზი

582 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბარნაბიანთკარი

583 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი სასირეთი 

584 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ჩოჩეთი

585 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი ციხისუბანი

586 შიდა ქართლი კასპის მუნიციპალიტეტი სოფელი შუაუბანი

587 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ქარელი

588 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი არადეთი

589 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბებნისი



590 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბრეთი

591 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბრეთის მეურნეობა

592 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი დვანი 

593 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი დირბი

594 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვედრება

595 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ხვედურეთი

596 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი თათანაანთუბანი

597 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი თამარაშენი 

598 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი კეხიჯვარი

599 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი რუისი 

600 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი სასირეთი 

601 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი საღოლაშენი 

602 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტახტისძირი

603 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ღოღეთი 

604 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძლევიჯვარი 

605 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი წვერი 

606 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი აგარა

607 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვენადკოცა

608 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ხვედურეთი

609 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი სანებელი

610 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ფცა

611 შიდა ქართლი ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო შაქშაქეთი

612 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქალაქი ქ. ხაშური 

613 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი დიდი ბეკამი

614 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ვაყა 

615 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ზემო ოსიაური

616 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი პატარა ბეკამი

617 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი დაბა სურამი

618 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ტაშისკარი 

619 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვემო ოსიაური 

620 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ქვიშხეთი

621 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ცხრამუხა

622 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბულბულისციხე

623 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ბეღლეთი

624 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი მონასტერი

625 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი წაღვლი

626 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩონჩხა

627 შიდა ქართლი ხაშურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ყობი 


