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ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები 

 

ინდიკატორები კლასიფიცირებულია მათი მნიშვნელობისა და განხორციელების შესაძლებლობის მიხედვით: 

● მნიშვნელობა: 

o მწვანე -  აუცილებელია  

o ყვითელი – მნიშვნელოვანია 

o წითელი - საინტერესოა 

  
● განხორციელების შესაძლებლობა: 

o მწვანე - განხორციელებადი 

o ყვითელი - საჭიროებს გარკვეულ ძალისხმევას 

o წითელი - მოითხოვს მნიშვნელოვან ძალისხმევა 
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ეკოლოგიური პრინციპი – ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ტყის მართვა 
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის გათვალისწინება არა მხოლოდ დაცულ ტერიტორიებზე (სეგრეგაციის /გამიჯნვის მიდგომა) არამედ ტყის ყველა კატეგორიაში 

(ინკლუზიური/ინტეგრირებული მიდგომა) 
№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის 

ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები მონაცემთა წყარო  NFI მნიშვნე

ლობა 

განხორცი

ელებადო

ბა 

1. საქართველოში ტყით 

დაფარული ფართობი 

შენარჩუნებლია 

 

1.1 1.1.1 ტყის მთლიანი ფართობი  FE 1.1 ჰა 

ტყის საფარის რუკა 

(Sentilnel 2, 10მ რეზოლუცია) 

  

1.1.2 ტყის ფართობის წილი ხმელეთის 

მთლიანი ფართობიდან 

FE 1.1-ის 

ნაწილი 

% საქართველოს 

მთლიანი 

ტერიტორიიდან 

  

1.1.3 ტყის ფართობის წლიური 

ცვლილების ნეტო მაჩვენებელი 

FE 1.1-ის 

ნაწილი 

დაკარგული ტყის 

ფართობი  (ჰა) 

მიმატებული ტყის 

ფართობი  

ინფორმაცია ტყის მართვის 

ორგანოებისგან 

  

 1.1.4 მერქნის მარაგისთვის 

ხელმისაწვდომი ტყის ფართობი 

= სამეურნეო ან კომერციული 

ტყე  

FE 1.1-ის 

ნაწილი 

ჰა, % ტყის 

მთლიანი 

ფართობიდან 

ტყის კატეგირიები 

2.9.3.1  

(GIS info) 

  

1.2 1.2.1 ოფიციალურ დაცულ 

ტერიტორიებში არსებული ტყის 

ფართობი (ზურმუხტის ქსელის 

საიტების ჩათვლით) 

FE 4.9   

1.2.2 პირველყოფილი ტყის 

ფართობი=ანთროპოგენური 

შეშფოთების გარეშე არსებული 

ტყე  

FE 4.3-ის 

ნაწილი 

  

1.3  დაცვითი ტყის ფართობი FE 5.1   

1.4  სარეკრეაციო ტყის ფართობი  FE 6.10?   
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის 

ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები მონაცემთა წყარო  NFI მნიშვნე

ლობა 

განხორცი

ელებადო

ბა 

2. საქართველოში 

ტყეების ბუნებრივი 

ბიომრავალფეროვნება 

შენარჩუნებული და 

გაუმჯობესებულია  

 

  შემდეგი ინდიკატორებით ბუნებრივობა უნდა შეფასდეს ტყის სხვადასხვა კატეგორიებისთვის: დაცული ტყის 

ფართობებისთვის,  მერქნის მარაგისთვის ხელმისაწვდომი ტყის ფართობებისთვის, ისევე როგორც დაცვითი და 

სარეკრეაციო ტყეებისთვის: 

2.1  ბუნებრივად განახლებული ტყის 

ფართობი  

FE 4.2-ის 

ნაწილი 
ჰა/% 

ხის წარმომავლობა 

2.12.8 

 

 

 

 

2.2  დარგული ტყის ფართობი FE 4.3-ის 

ნაწილი 
ჰა/% 

2.3  ხეების სახეობრივი 

შემადგენლობა / 

მრავალფეროვნება 

FE 4.1 

ჰა/% 

 

ცალკეული ხის გაზომვა: ხის 

სახეობა 2.12.6 

განახლების შეფასება: 

განახლების სახეობები 2.11.2 

  

2.4  ენდემური ხის სახეობების 

სიმრავლე/ სიხშირე 

  

 

 

 

2.5  ინტროდუცირებული  ხის 

სახეობების სიმრავლე/ სიხშირე 

და ინვაზიური ხის სახეობების 

წილი  

FE 4.4 

2.6  საფრთხის ქვეშ მყოფი ხის 

სახეობების / წითელი ნუსხის ხის 

სახეობების სიმრავლე/სიხშირე 

FE 4.8 

2.7  ტყის კორომების სტრუქტურა  

კლასიფიცირებული იარუსების 

რაოდენობის (ვერტიკალური 

სტრუქტურა) და ხის ღეროების 

განაწილების (ჰორიზონტალური 

სტრუქტურა) მიხედვით  

 ჰა იარუსების 

კლასზე (1, 2, 

მრავალი) 

ჰა კლასზე 

ღეროების 

განაწილების 

მიხედვით (?) 

სანიმუშო ფართობის 

ვერტიკალური სტრუქტურა 

2.7.10 

ცალკეული ხის პოზიცია 

იარუსში 2.12.10 

ჰორიზონტალური 

სტრუქტურა (?) 

  

2.8  ჰაბიტატი ხეების 

სიმრავლე/სიხშირე 

 მ3/ჰა;ზეზემდგომი 

მარაგის % 

ჰაბიტატი ხე 2.12.9   
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის 

ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები მონაცემთა წყარო  NFI მნიშვნე

ლობა 

განხორცი

ელებადო

ბა 

2.9 2.9.1 ზეზეულად გამხმარი ხე-ტყე FE 4.5 

მ3/ჰა და გახრწნის 

კლასი 

ხის კლასი 2.12.5, DBH 2.12.7, 

ხის სიმაღლე 2.13.1.1 და 

გახრწნის კლასი  2.12.19 

მოტეხილი ხეები: 2.12.20-23 

  

2.9.2 ძირნაყარი ხე-ტყე ძირნაყარი ხე-ტყე 2.10   

   2.9.3 ხნოვანი ტყის ფართობი / 

პროპორცია  

 ჰა / % ხეების ხნოვანება 2.13.2   

3. საქართველოს 

ტყეების 

სიცოცხლისუნარიანო

ბა შენარჩუნებული 

და 

გაუმჯობესებულია, 

ტყის დაცვითი 

ფუნქციების 

უზრუნველყოფით 

3.1  ტყის კორომების განახლების 

უნარი, კლასიფიცირებული 

სხვადასხვა ხის 

სახეობების,სიმაღლის კლასების, 

დაზიანების და სიჯანსაღის 

მიხედვით  

FE 4.2 1 ჰა-ზე განახლება 2.11.2 -2.11.4   

3.2  ტყის დაზიანება აბიოტური, 

ბიოტური და ანთროპოგენული 

ფაქტორებით, 

კლასიფიცირებული სხვადასხვა 

ხის სახეობების, მიზეზისა და 

დაზიანების სიმძიმის მიხედვით  

FE 2.4 % ტყის მთლიანი 

ფართობიდან 

ჰა 

ხის დაზიანება 2.12.12   

3.3  ტყის მიწის დეგრადაცია 

კლასიფიცირებული 

დეგრადაციის მიზეზისა და 

ხარისხის მიხედვით 

FE 2.5 დეგრადირებული 

ტყის ფართობი (ჰა) 

ტყის დეგრადაციის 

სტატუსი 2.7.7 ნიადაგის 

ეროზია 2.7.5 ნიადაგის 

ეროზიის მიზეზები 2.7.6 

საქონლის ძოვება  2.9.1 

  

4 საქართველოს 

ტყეების 

პროდუქტიულობა 

გაუმჯობესებულია 

 

4.1  ხის სახეობების მიხედვით 

კლასიფიცირებული 

ზეზემდგომი ხე-ტყის მარაგი  

შედარებული შესაბამის 

ბუნებრივ ტყის ტიპში არსებულ 

ზეზემდგომ მარაგთან 

FE1.2 

ზეზემდგო

მი მარაგი 

მ3/ჰა 

შესაბამის ბუნებრივ 

ტყის ტიპში 

არსებული 

ზეზემდგომი 

მოცულობის %  

ცალკეული მერქნიანი 

სახეობის DBH 2.12.7 

ხის სიმაღლე 2.13.1.1 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის 

ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები მონაცემთა წყარო  NFI მნიშვნე

ლობა 

განხორცი

ელებადო

ბა 

4.2  ხის სახეობების მიხედვით 

კლასიფიცირებული მერქნის 

შემატება  შედარებული 

შესაბამის ბუნებრივ ტყის ტიპში 

არსებულ შემატებასთან  

ნაწილი FE 

3.1 -დან: 

შემატება 

და ჭრები 

მ3/ჰა 

შესაბამის ბუნებრივ 

ტყის ტიპში 

არსებული 

შემატების %  

დიამეტრის შემატება 2.13.3.1 

(გაბურღვა) 

   

4.3 4.3.1 ხის სახეობების მიხედვით 

კლასიფიცირებული ხნოვანების 

კლასების განაწილება  

თანაბარხნოვან ტყეებში  

FE 1.3 

ჰა / ხის სახეობა და 

ხნოვანების კლასი 

ხეების ხნოვანება 2.13.2   

4.3.2 ხის სახეობების მიხედვით 

კლასიფიცირებული დიამეტრის 

განაწილება თანაბარხნოვან 

ტყეებში 

ჰა / ხის სახეობა და 

დიამეტრის კლასი 

ცალკეული მერქნიანი 

სახეობის DBH 2.12.7 

  

5. ნახშირბადის 

გლობალურ ციკლში 

საქართველოს 

ტყეების წილი 

გაზდილია 

 

 

5.1 5.1.1 ნახშირბადის მარაგი ტყის 

მიწისზედა ბიომასაში 

ნაწილი FE 

1.4-იდან: 

ტყის 

ნახშირბად

ი 

ტ/ჰა 

გამოთვლილია ზეზემდგომი 

მარაგის მიხედვით (იხ.  4.1) 

ემისიის ფაქტორის ტიპიურ 

მაჩვენებელთან 

კომბინაციაში  

   

5.1.2 ნახშირბადის მარაგი ტყის 

მიწისქვეშა ბიომასაში   

ნაწილი FE 

1.4-იდან 

ზოგიერთი ინფორმაცია 

შეიძლება ეყრდნობოდეს 

ემისიის ფაქტორის ტიპიურ 

მაჩვენებლებს  (default 

factors) 

  

5.2  ნახშირბადის მარაგი ტყის 

ჩამონაყარის ფენაში 

5.3  ნახშირბადის მარაგი გამხმარ ხე-

ტყეში  (ძირნაყარი ხე-ტყე, 

ზეზეულად გამხმარი ხე-ტყე, 

კუნძები) 

ძირნაყარი ხე-ტყის შეფასება 

2.10 

ზეზემდგომი ხე-ტყის 

შეფასება: ხის კლასი 2.12.5 

და ზეზემდგომი გამხმარი 

ხის გახრწნის კლასი 2.12.19 

კუნძის შეფასება 2.14 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის 

ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები მონაცემთა წყარო  NFI მნიშვნე

ლობა 

განხორცი

ელებადო

ბა 

5.4  ნახშირბადის მარაგი ნიადაგში ზოგიერთი ინფორმაცია 

შეიძლება ეყრდნობოდეს 

ემისიის ფაქტორის ტიპიურ 

მაჩვენებლებს  (default 

factors) 

  

5.5 5.5.1 ნახშირბადის მარაგი მოჭრილი 

ხე-ტყის პროდუქტებში 

   

5.5.2 ხე-ტყიდან მიღებული ენერგიის 

წილი პირველადი ენერგიის 

მოხმარების მთლიანი 

რაოდენობიდან 

FE 6.9 % ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო / 

ენერგეტიკის დეპარტამენტი 
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ეკონომიკური პრინციპი 

№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

 

განხორციე

ლებადობა 

6. საქართველოს 

ტყეების 

პროდუქტიულობის 

ფუნქცია 

შენარჩუნებულია 

მდგრად დონეზე 

 

 

6.1 იმისთვის რომ შეფასდეს, მოჭრილი ხე-ტყის მოცულობა შემატებაზე ნაკლებია თუ არა შესაბამის ტყის 

ფართობებზე, გამოყენებული იქნება შემდეგი ინდიკატორები: 

  

6.1.1 ნებართვით მოჭრილი ხე-ტყის 

მოცულობა კლასიფიცირებული 

ხის სახეობებისა და ხარისხის 

მიხედვით 

ნაწილი FE 

3.1-დან 

(ჭრები) 

მ3/ხის სახეობა და 

ხარისხი 

გზდ 

ტყის მართვის ორგანოები  
 

6.1.2 დაუგეგმავი მოვლენების, 

როგორიცაა ქარქცევა, 

თოვლ/ყინულქცევა, ტყის 

ხანძარი, მავნებლები და 

დაავადებები, შედეგად  

მიღებული ხე-ტყის მოცულობა, 

კლასიფიცირებული ხის 

სახეობებისა და ხარისხის 

მიხედვით 

ნაწილი FE 

2.4-დან 

მ3/ხის სახეობა და 

ხარისხი 

ტყის მართვის ორგანოები 

გზდ  
 

6.1.3 უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყის 

მოცულობა, კლასიფიცირებული 

ხის სახეობებისა და ხარისხის 

მიხედვით  

 მ3/ხის სახეობა და 

ხარისხი 

გზდ 

ტყის მართვის ორგანოები 

 NFIის გარდა 

 
 

6.1.4 კანონიერად და უკანონოდ 

მოპოვებული ხე-ტყის და 

დაუგეგმავი მოვლენების 

შედეგად  მიღებული ხე-ტყის 

მთლიანი მოცულობა, 

შედარებული მერქნის 

შემატებასთან (იხ. ინდიკატორი 

4.2) კლასიფიცირებული ხის 

სახეობების მიხედვით 

ნაწილი FE 

3.1-დან 

შემატების % ტყის მართვის ორგანოები 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

 

განხორციე

ლებადობა 

6.2 6.2.1 საქართველოს ტყეებიდან 

კანონიერად და უკანონოდ 

მიღებული მრგვალი ხე-ტყის 

(საშეშე ხე-ტყის ჩათვლით) 

ღირებულება  

FE 3.2 ხის სახეობისთვის 

და წლისთვის: 

- სხვადასხვა 

ხარისხების GEL/მ3  

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამ. 

ფინანსთა სამინისტრო, 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 

ტყის მართვის ორგანოები 

 
 

6.3  ხე-ტყის (საშეშე ხე-ტყის 

ჩათვლით) და მისგან მიღებული 

პროდუქტების მოხმარება1 

FE 6.7 - მ3 მრგვალი ხე-

ტყის ქვივალენტი*2 

- მ3*/ოჯახი 

საქსტატი, 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო, 

ფინანსთა სამინისტრო 

 
 

6.4  ხე-ტყის (საშეშე ხე-ტყის 

ჩათვლთ) და მისგან მიღებული 

პროდუქტების იმპორტი და 

ექსპორტი  

FE 6.8 - მ3 მრგვალი ხე-

ტყის ექვივალენტი 

სხვადასხვა 

პროდუქტბისთვის  

ფინანსთა სამინისტრო, 

შემოსავლების სამსახური,  
შესყიდვების დეპარტამენტი 

 
 

7. საქართველოში მერქ

ნის გადამუშავებას 

ხელი ეწყობა 

 

7.1  სახერხების რაოდენობა, 

ტერიტორიული განაწილება და 

სამუშაო პოტენციალი3 

კლასიფიცირებული კანონიერად 

და უკანონოდ მოქმედ 

სახერხებად 

 რაოდენობა/მ3 

სახერხების % 

სასოფლო 

ტერიტორიებზე 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო, 

გზდ, ფინანსთა სამინისტროს 

შემოსავლების სამსახური 

 
 

                                                           
1აშკარა (ხილული / გამოვლენილი) მოხმარება = წარმოება + იმპორტი - ექსპორტი. (აშკარა) მოხმარება გამოხატულია მრგვალი ხე-ტყის ექვივალენტის მ³-ში. 

2სხვადასხვა პროდუქტებისთვის: საწვავი ხე-ტყე, სხვასამრეწველო მრგვალი ხე-ტყე, დახერხილი მერქანი, ხის პანელები, ქაღალდი და ფიცარი. (მ3 მრგვალი ხე-ტყის 

ექვივალენტი გამოხატავს მრგვალი ხე-ტყის რაოდენობას, რომელიც საჭიროა გარკვეული ხის პროდუქტის მ ³-ის წარმოებისათვის. ეს საშუალებას იძლევა გამოიხატოს 

ურთიერთ-მიმართება მოხმარებული მრგვალი ხე-ტყის მოცულობასა და ტყიდან გამოტანილ მოცულობას შორის.) 
3ნათია ც.-ს შემოთავაზებაა ასევე გათვალისწინებული იქნას კანონიერ სახერხებში უკანონოდ დახერხილიხე-ტყე. ესშეიძლებარელევანტური იყოსშესაბამისი, თუკი 

არსებულისიმძლავრეოფიციალურადგამოყენებულიხე-ტყის მოცულობაზე მაღალია. 

სავარუდოდ იგივეუნდაშეფასდესხისმეორადი გადამუშავების ადგილებისთვის (ინდიკატორი 7.2)! 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

 

განხორციე

ლებადობა 

7.2  მერქნის მეორადი გადამუშავების 

ადგილების რაოდენობა, 

ტერიტორიული განაწილება და 

პოტენციალი (მაგ. 

სადურგლოები, საწარმოები) 

კლასიფიცირებული კანონიერად 

და უკანონოდ მოქმედ 

საწარმეობად 

 რაოდენობა/მ3 

მერქნის მეორადი 

გადამუშავების 

საწარმების % 

სასოფლო 

ტერიტორიებზე 

ფინანსთა სამინისტრო, 

საჯარო რეესტრი, საქსტატი 

 

 
 

8. საქართველოს 

ეკონომიკაში 

სატყეო სექტორის 

წვლილი 

გაზრდილი და 

აღიარებულია  

 

8.1  მშპ-ში ტყის სექტორის წვლილი, 

კლასიფიცირებული შემდეგის  

მიხედვით: 

- ხე-ტყის პროდუქტები 

- ტყის არამერქნული 

პროდუქტები 

- რეალიზებული 

მომსახურება (იხ. ინდიკატორი 

10.1) 

FE 6.2 

GEL/წ 

%/წ 

საქსტატი 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამ., ფინანს. 

სამ. 

ტყის მართვის ორგანოები 

 
 

8.2 ფინანსური რესურსები ტყის მდგრადი მართვის განხორციელებისთვის: (FE 6.4)   

8.2.1 სატყეო სექტორის პოლიტიკის, 

მარეგულირებელი, 

მონიტორინგისა და 

ზედამხედველობის ამოცანებზე 

პასუხისმგებელი 

ორგანოებისთვის გამოყოფილი 

სახელმწიფო ბიუჯეტი (მაგ., 

ბიომრავალფეროვნებისა და 

სატყეო დეპარტამენტი /  სატყეო 

პოლიტიკის სამმართველო და 

გზდ / ტყის სექტორთან 

დაკავშირებული 

ზედამხედველობა) 

 

GEL/ჰა /წ ფინანსთა სამინისტრო 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

 

განხორციე

ლებადობა 

8.2.2 ტყის მართვის ორგანოებისათვის 

გამოყოფილი სახელმწიფო 

ბიუჯეტი კლასიფიცირებული 

შემდეგის მიხედვით:  მთლიანი 

ბიუჯეტი, ბიუჯეტის % 

გათვალისწინებული გზის 

მშენებლობისა და მოვლა-

შენახვისათვის, ბიუჯეტის % 

გათვალისწინებული 

თანამშრომლებისთვის 

 GEL/ჰა /წ 

%  
 

8.2.3 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტყის 

სექტორისთვის გამოყოფილი 

ნაწილი  (8.2.1 + 8.2.2)  

 % 
 

 

8.2.4 დონორების მხარდაჭერა სატყეო 

სექტორში 

 GEL/წ 
 

 

8.3  საჯარო ტყის მართვის 

ორგანოების ნეტო შემოსავალი 

(მაგ. ეროვნული სატყეო 

სააგენტო, აჭარის სატყეო 

სააგენტო, დაცული 

ტერიტორიების სააგენტო, 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი და 

ა.შ.) 

FE 6.3 

შემოსავალი (GEL) 

სხვადასხვა 

წყაროებიდან 

მინუს შესაბამისი 

წლიური ხარჯები 

(GEL)  

შემოსავლების სამსახური, 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისრო, 

ფინანსთა სამინისტრო 

 
 

  8.4  ტყის მერქნული რესურსებით 

უკანონო სარგებლობის შედეგად 

საქართველოს ეკონომიკისთვის 

მიყენებული ზიანი (დაბალი, 

საშუალო, მაღალი) 

 

ხარისხობრივი 
გზდ 

ტყის მართვის ორგანოები 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

 

განხორციე

ლებადობა 

9. ტყის არამერქნული 

პროდუქტების 

კომერციული 

შეგროვების 

ხელშეწყობა ხდება 

მდგრად დონეზე  

 

9.1.   ტყის არამერქნული 

პროდუქტების რაოდენობა და 

საბაზრო ღირებულება 

ნაწილი FE 

3.3-დან: 

ტყის 

არამერქნუ

ლი 

საქონელი 

ტყის არამერქნული 

პროდუქტის 

სახეობისთვის და 

ერთი წლისთვის: 

- ნედლეულის 

რაოდენობა მ3-ში, 

ტონებში ან სხვა 

შესაბამის 

ერთეულში 

- GEL/ ერთეული 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

ტყის მართვის ორგანო 

ფინანსთა სამინისტრო 

(შემოსავლების სამსახური) 

 

 
 

9.2  ბაზარზე გატანილი ტყის 

არამერქნული პროდუქტების 

რაოდენობა, შედარებულ 

დადგენილ მდგრად 

რაოდენობებთან რომლებიც 

გათვალისწინებულია 

სალიცენზიო კონტრაქტში 

 კანონით 

დაშვებული 

რაოდენობის %  

გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

ტყის მართვის ორგანო 

ფინანსთა სამინისტრო 

(შემოსავლების სამსახური) 

გზდ 

 
 

9.3  ტყის არამერქნული 

პროდუქტებით არამდგრადი 

კომერციული სარგებლობის 

შედეგად ტყის 

ეკოსისტემებისთვის მიყენებული 

ზიანი (დაბალი, საშუალო, 

მაღალი) 

 

 ხარისხობრივი 
 

 



სამუშაო ვერსია – 21.11.2018 

12 
 

№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ.ნაწ 

FOREST 

EUROPE-

დან (FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

 

განხორციე

ლებადობა 

10. საქართველოს 

ტყეების მიერ 

უზრუნველყოფილი 

მომსახურებები 

გაუმჯობესებულია4 

10.1  ტყისა და სხვა მერქნიანი 

მცენარეებით დაფარულ 

ტერიტორიებზე რეალიზებული 

მომსახურებების ღირებულება 

FE 3.4 GEL ტყის მართვის ორგანოები 
 

 

10.2  რეალიზებული მომსახურებებით 

ტყის ეკოსისტემებისთვის 

მიყენებული ზიანი (დაბალი, 

საშუალო, მაღალი) 

 ხარისხობრივი ტყის მართვის ორგანო 
 

 

 

  

                                                           

4რეალიზებული მომსახურებების მაგალითები (Forest Europe: ტერმინების განმარტება): 

ეკოლოგიური მომსახურებები: წყლის დაცვა, ნიადაგის დაცვა, ჯანმრთელობის დაცვა, ინფრასტრუქტურის დაცვა  

ბიოსფერული მომსახურებები: ბიომრავალფეროვნების დაცვა, კლიმატის რეგულირება  

სოციალური მომსახურებები: ტურიზმი, რეკრეაცია, სპორტული აქტივობები (მაგ. სანადირო და თევზჭერის ლიცენზიები, მართული ბუნებაში დასასვენებელი 

Amenity მომსახურებები: სულიერი მომსახურება, კულტურული მომსახურება, ისტორიული მომსახურება  

სხვა რეალიზებული მომსახურებები: მაგ. გადახდა ტყიანი ტერიტორიების მესაკუთრეებისთვის / ტყის მართვის ორგანოებისთვის, ხრეშის მოპოვების, საკომუნიკაციო 

ანძებისა და ქარის სადგურების დამონტაჟების და ელექტროენერგიის განაწილებისთვის საჭირო ლიცენზიებისთვის. 

ეს მომსახურებები პირდაპირ ხელს უწყობს ტყის მართვის ორგანოს შემოსავლების ზრდას და საზოგადოებისა და ადამიანის კეთილდღეობას, იმ შემთხვევვაში თუკი ეს 

განხორციელდა ტყის დაცვითი ფუნქციებისთვის და ტყესთან დაკავშირებული ბიომრავალფეროვნებისთვის  ზიანის მიუყენებლად. 



სამუშაო ვერსია – 21.11.2018 

13 
 

სოციალური პრინციპი 

№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

11. ტყის  სექტორში 

სამუშაო პირობები 

არის ღირსეული,  

უზრუნველყოფს 

გენდერულ 

თანასწორობას, 

სამუშაო 

უსაფრთხოებას და 

ჯანმრთელობას 

 

 

11.1  ტყის სექტორში სხვადასხვა 

დონეზე (ცენტრალური, 

რეგიონული, რაიონული)  

დასაქმებული პირები5 

კლასიფიცირებული გენდერისა 

და საქმიანობის კატეგორიის 

მიხედვით  

FE 6.5 რაოდენობა /% ასაკობრივი 

კლასისთვის; 

რაოდენობა /% სქესისთვის; 

რაოდენობა /% საქმიანობის 

კატეგორიისთვის 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

კერძო კომპანიები 

* (რომლებიც 

ჩართულნი არიან 

დარგვის, 

მოვლისა და ჭრის 

ღონისძიებებში) 

 
 

11.2  მინიმალური ხელფასის 

შესაბამისობა ქვეყანაში არსებულ 

საარსებო მინიმუმთან 

(მინიმალური სასაქონლო 

კალათა)  

 % 
 

 

11.3  ფატალური და არა-ფატალური 

უბედური შემთხვევები სამუშაო 

ადგილზე და პროფესიული 

დაავადებები 

კლასიფიცირებული სამუშაოს 

ტიპისა და უბედური შემთხვევის 

სერიოზულობის მიხედვით 

FE 6.6-ის 

ნაწილი 

(მოიცავს 

ასევე 

სიკვდილი

ანობას) 

უბედური შემთხვევების 

მთლიანი რაოდენობა; 

% უბედური შემთხვევა/კლასი; 

%  დაზიანება/ კლასი 

 

 
 

                                                           
5"ტყის სექტორში მწვანე სამუშაო ადგილების შესახებ" მომავალში აქ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ  არა მხოლოდ ის თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობენ ტყის მართვის ორგანოებისათვის (მათ 

შორის ლიცენზიის მფლობელთა თანამშრომლები?) და ხე-ტყის დამზადების ღონისძიებებში ჩართული კერძო პირებისთვის, არამედ ასევე ტყის სექტორთან დაკავშირებული სხვა სამუშაო 

ადგილები რომლებიც ჩართულები არიან მოსავლის ოპერაციებში , არამედ ტყის სექტორთან დაკავშირებული სხვა სამუშაო ადგილები (იხ. კრიტერიუმი 14): მაგ. 

• სახერხების, სადურგლოების, ხის გადამამუშავებელი საწარმოს თანამშრომლები 

• სატყეო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების თანამშრომლები, განსაკუთრებით სარეკრეაციო ტყეების ტერიტორიებზე 

• ტურისტული კომპანიების თანამშრომლები და თვითდასაქმებული გიდები, რომლებიც გიდობას უწევენ ტურისტებს ტყია ტერიტორიებზე  

• ფერმერები, რომლებიცუზრუნველყოფენ ცხენებს ტყეში საბილიკო ტურებისთვის 

• იმ  საწარმოთა თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულნი არიან ტყის არამერქნული პროდუქტების  მოგროვებასა და გადამუშავებაში 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

12. სატყეო უბნის 

დონეზე: თანაბარი 

კვალიფიკაციის 

შემთხვევაში 

პრიორიტეტი 

ენიჭება ტყის 

მიმდებარედ 

არსებული 

სოფლების 

მოსახლეობის 

წარმომადგენელ 

დაინტერესებულ 

აპლიკანტს 

12.1  ტყის მართვის ორგანოს 

თანამშრომლები სატყეო უბნის 

დონეზე, რომლებიც ტყის 

მიმდებარედ არსებული 

სოფლების მკვიდრნი არიან  

 სატყეო უბნის დონეზე 

თანამშრომელთა მთლიანი 

რაოდენობის %  

ტყის მართვის 

ორგანოები 

 

  

13. ტყის სექტორში 

დასაქმებულ 

პერსონალს გააჩნია 

სათანადო 

კვალიფიკაცია  

 

13.1  დასაქმებულთა კვალიფიკაცია 

კონკრეტული პოზიციების 

მოთხოვნების მიხედვით 

 

 მოთხოვნილი სერთიფიკატების 

მქონე დასაქმებულთა %  

ტყის მართვის 

ორგანოები 

გზდ 

კერძო 

კომპანიები* 

ლიცენზიანტები 

  

 13.2  ტყის მართვის და 

ზედამხედველობის 

ორგანოების 

თანამშრომლების, აგრეთვე 

კერძო კომპანიებისა და 

ლიცენზიის მფლობელების 

გადამზადება, საგნების 

მიხედვით 

კლასიფიცირებული საჭირო 

სერთიფიკატების მისაღებად 

 

 

ტრენინგების რაოდენობა 

 

დატრენინგებული პერსონალის 

რაოდენობა 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

გზდ 

კერძო კომპანიები 

ლიცენზიანტები 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

14. სატყეო განათლება 

გაუმჯობესებულია 

 

14.1  სტუდენტები, რომლებიც 

სწავლობენ მეტყევეობას ან 

ტყესთან დაკავშირებულ საგნებს 

უნივერსიტეტებში 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 

დოქტორანტურა) და 

პროფესიული განათლების 

კოლეჯებში  

 

კურსდამთავრებული 

სტუდენტების რაოდენობა 

განათლების 

სამინისტრო 

უნივერსიტეტები 

პროფესიული 

განათლების 

კოლეჯები 

 
 

  14.2  განათლება სატყეო სექტორის 

სახელმწიფო ინსტიტუტებში 

 
სტაჟირებების რაოდენობა 

ტყის მართვის 

ორგანოები  
 

  14.3  სოფლის მოსახლეობის წვდომა 

სატყეო განათლებაზე  

 ხარისხობრივი განათლების 

სამინისტრო  
 

15. შექმნილია  

შემოსავლის 

მიღების 

შესაძლებლობა 

ტყიანი 

ტერიოტრიების 

მიმდებარედ 

მცხოვრები სოფლის 

მოსახლეობისთვის 

 

15.1  ტყის არამერქნული 

პროდუქტებით სარგებლობის 

ლიცენზიები  ტყის მიმდებარედ 

მცხოვრები სოფლის 

მოსახლეობისთვის, 

კლასიფიცირებული ცალკეულ 

ტყის არამერქნულ 

პროდუქტებად 

 ლიცენზიანტების რაოდენობა; 

სალიცნზიო ფართობების 

ადგილმდებარეობა და ზომები;  

ტყის არამერქნ. პროდუქტების 

რაოდენობა ლიცენზიაზე 

ტყის მართვის 

ორგანოები  
 

15.2  ხე-ტყის მიწოდება კანონიერი 

სახერხებისა და 

სადურგლოებისთვის ტყიანი 

ტერიტორიების  მიმდებარედ, 

კლასიფიცირებული ხის 

სახეობებისა და ხე-ტყის 

ხარისხების მიხედვით 

 

 მ3 

მოპოვებული ხე-ტყის 

მთლიანი რაოდენობის % 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

(დაცული 

ტერიტორიების 

სააგენტოს 

გარდა) 

გზდ 
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

15.3  ტურიზმის სექტორში 

შემოსავლის მიღების 

შესაძლებლობა ტყიანი 

ტერიოტრიების მიმდებარედ 

მცხოვრები სოფლის 

მოსახლეობისთვის (დაბალი, 

საშუალო, მაღალი) 

 ხარისხობრივი 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

 

 
 

წვდომა ბუნებრივ რესურსებზე (მათ შორის რეკრეაცია ტყეებში და ძოვების უფლება)   

16. უზრუნველყოფილი

ა ყველა ადამიანის 

წვდომა ტყეზე, იმ 

პირობით  თუ არ 

ზიანდება ტყის 

ეკოსისტემები 

 

 

16.1  ტყის არამერქნული 

პროდუქტების არამდგრადი 

არაკომერციული სარგებლობით 

გამოწვეული ზიანი (დაბალი, 

საშუალო, მაღალი) 

FE 2.4-ის 

ნაწილი 

ხარისხობრივი ტყის მართვის 

ორგანოები 

გზდ 

  

16.2 16.2.1 ობიექტები, მაგ. საპიკნიკე 

ადგილები, საბანაკო ადგილები, 

საფეხმავლო ბილიკები და სხვ. 

FE 6.10 რაოდენობა ტყის მართვის 

ორგანოები   

 16.2.2 რეკრეაციული სარგებლობით 

გამოწვეული ზიანი (მაგ. ნაგავი 

საპიკნიკე ადგილების გარშემო, 

ხანძარი, ნიადაგის ეროზია) (არ 

არის, დაბალი, საშუალო, 

მაღალი) 

 ხარისხობრივი 

 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

გზდ 

  

17. ტყის მახლობლად 

მცხოვრებ სოფლის 

მოსახლეობას აქვს 

წვდომა მათი 

დასახლებების 

მიმდებარედ 

არსებულ საძოვარ 

ტერიტორიებზე, იმ 

17.1  საძოვარი ტერიტორიები ტყეში 

კლასიფიცირებული კანონიერად 

და უკანონოდ გამოყენებულ 

ტერიტორიებად 

 ჰა 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

 
 



სამუშაო ვერსია – 21.11.2018 

17 
 

№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

პირობით თუ არ 

ზიანდება ტყის 

ეკოსისტემები 

17.2  საშუალო დაშორება "საერთო 

სარგებლობისთვის საძოვრებს" 

და "დასახლებებს" შორის 

 მ ან კმ 
 

 

დაზიანების შეფასება - იხ ინდიკატორი 3.2  

(ეკოლოგიური პრინციპი)  

FE 2.4-ის 

ნაწილი 

    

გამჭვირვალობის პრინციპის გათვალისწინება ტყის მართვაში   

18. დაინტერესებულ 

მხარეებს უფლება 

აქვთ მონაწილეობა 

მიიღონ ტყეების 

მართვასთან 

დაკავშირებულ 

დაგეგმვისა და 

გადაწყვეტილების 

მიღებაში 

 

18.1 შემდეგი ინდიკატორებით უნდა შეფასდეს ტყის მართვის გეგმა  დამტკიცდა თუ არა საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების წესით 

  

18.1.1 დაინტერესებულ მხარეებთან 

შეხვედრები 

 რაოდენობა 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო/ბიომ

რავალფეროვნები

სა და სატყეო 

დეპარტამენტი/ 

სატყეო 

პოლიტიკის 

სამმართველო 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

მუნიციპალიტეტ

ები 

  

18.1.2 დაინტერესებულ მხარეთა 

უკუკავშირის/ გამოხმაურებების 

რაოდენობა 

 რაოდენობა 
  

18.1.3 დაინტერესებულ მხარეთა 

უკუკავშირი/  გამოხმაურება, რაც 

აისახა საბოლოო მართვის 

გეგმაში   

 ხარისხობრივი 
  

18.1.4 საკონსულტაციო საბჭოები 

მუნიციპალიტეტებში 

 ხარისხობრივი 
 

 

18.2  საჯარო ინტერესის 

მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებების სამუშაო 

ვერსიების არსებობა 

დაინტერესებულ მხარეთა 

კომენტარებით 

 ხარისხობრივი 
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სამართლებრივი, პოლიტიკური და ინსტიტუციური ჩარჩო 

 
№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

19. გაძლიერებულია 

ეროვნული 

პოლიტიკა, 

სტრატეგიები, 

კანონმდებლობა, 

რეგულაციები და 

ინსტიტუტები ტყის 

მდგრადი მართვის 

წასახალსებლად 

 

 

19.1  ტყის მდგრადი მართვის  

მხარდამჭერი ეროვნული 

პოლიტიკა (სატყეო კონცეფცია) 

დამტკიცებულია საქართველოს 

პარლამინტის მიერ  

 

ხარისხობრივი 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო/ბიომ

რავალფეროვნები

სა და სატყეო 

დეპარტამენტი/ 

სატყეო 

პოლიტიკის 

სამმართველო 

  

19.2  ეროვნულ სატყეო კონცეფციაზე 

დაფუძნებული სატყეო 

სექტორის სტრატეგია 

გათვალისწინებულია ეროვნულ 

გარემოსდაცვით სამოქმედო 

პროგრამაში და დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის მიერ 

ხარისხობრივი   

19.3  ტყის მდგრადი მართვის 

ეროვნული პრინციპები 

გათვალისწინებულია ტყის 

კოდექსში, რომელიც უნდა 

დამტკიცდეს პარლამენტის მიერ 

ხარისხობრივი   

19.4  ტყის მდგრადი მართვის 

ეროვნული კრიტერიუმები და 

ინდიკატორები, ისევე როგორც 

ეკოსისტემაზე დაფუძნებული 

ტყის მართვის კრიტერიუმები და 

ინდიკატორები 

გათვალისწინებულია 

ქვემდებარე რეგულაციებში 

ხარისხობრივი   

19.5  სატყეო სექტორის პოლიტიკური, 

სტრატეგიული და 

სამართლებრივი ჩარჩოს 

გავითარებისა და მონიტორინგის 

ეფექტური ინსტიტუტი 

ხარისხობრივი   
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

19.6  საქართველოს ტყეების მდგრადი 

მართვის ეფექტური 

ინსტიტუტები 

ხარისხობრივი   

19.7  ტყის მართვის და ტყის 

მერქნული და არამერქნული 

პროდუქტებით ვაჭრობის 

ზედამხედველობის ეფექტური 

ინსტიტუტები 

ხარისხობრივი   

19.8  მერქნული პროდუქტების 

მიკვლევის (Traceability) 

ეფექტური სისტემა 

 ჩამოყალიბებული; 

ოპერირებადი 

  

20. ტყის შეფასების 

ეროვნული და ქვე-

ეროვნული 

პროცესები 

ადგილზეა  

 

20.1  ტყის ეროვნული მონიტორინგის 

და ანგარიშგების 

სამართლებრივად 

დამტკიცებული და 

მეცნიერულად გამართლებული 

პროცესი (საქართველოს ტყის 

ეროვნული ინვენტარიზაცია)  

 ხარისხობრივი 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო/ბიომ

რავალფეროვნები

სა და სატყეო 

დეპარტამენტი/ 

სატყეო 

პოლიტიკის 

სამმართველო 

  

20.2  ცალკეული სატყეო უბნებისთვის  

10 წლიანი გეგმების 

შესამუშავებლად ტყის მართვის 

დონის ინვენტარიზაციის / 

ტაქსაციის სამართლებრივად 

დამტკიცებული მეთოდოლოგია 

 ხარისხობრივი   

20.3  ტყის იმ ფართობების წილი, 

რომელბიც ექვემდებარებიან 

გრძელვადიან ტყის მართვის 

გეგმებს, რომლებიც მტკიცდება 

პასუხისმგებელი სამინისტროს 

მიერ  (გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო) 

 %   
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№ კრიტერიუმი №  ინდიკატორი (თემატური თავები 

ინდიკატორის ფორმულირებისთვის) 

შესაბ. ნაწ. 

FOREST 

EUROPE-დან 

(FE) 

საზომი ერთეულები წყარო მნიშვნე

ლობა 

განხორციე

ლებადობა 

20.4  ტყის ფართობი 

დამოუკიდებლად დამოწმებული 

ტყის მართვის სერტიფიცირების 

სქემით 

 ჰა   

21. ტყეებთან 

დაკავშირებულ 

სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

ჩართული 

სამთავრობო 

უწყებები 

უზრუნველყოფენ 

ტყის მართვასთან 

დაკავშირებული 

ინფორმაციის 

საჯაროობასა და 

ხელმისაწვდომობას 

21.1  საქართველოში ტყის მდგრადი 

მართვის შესახებ საჯარო 

ინფორმაციის გაცემის ეფექტური 

სისტემა 

 ხარისხობრივი 

MoEPA/BFD/ FPD 

გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისადა 

განათლების 

ცენტრი 

გზდ; NFA 

ტყის მართვის 

ორგანოები 

  

21.2  ყველა მიღებული 

გადაწყვეტილება ქვეყნდება 

წყაროებით, რომლებიც 

ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული მხარისთვის 

 ხარისხობრივი   

21.3  სატყეო ინფორმაციაზე და 

მონიტორინგის შედეგებზე 

ინტერნეტით საჯარო წვდომა 

 ხარისხობრივი 

FIMS და / ან FLUIDS 

ჩამოყალიბებულია 

  

22. არსებობს ტყესთან 

დაკავშირებული 

პოლიტიკის, 

სტრატეგიებისა და 

სამართლებრივი 

რეგულაციების 

შემუშავებისა და 

განხორციელების 

პროცესში მრავალი 

დაინტერესებული 

მხარის 

მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის 

მექანიზმი 

22.1  ერვნული სატყეო პროგრამის 

პროცესის (NFP) სტატუსი  

 ხარისხობრივი 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო/ბიომ

რავალფეროვნები

სა და სატყეო 

დეპარტამენტი/ 

სატყეო 

პოლიტიკის 

სამმართველო 

  

22.2  ერვნული სატყეო პროგრამის 

პროცესის ფარგლებში შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფები 

 რაოდენობა და სახელები   

22.3  სამუშაო ჯგუფების წევრები, 

რომლებიც წარმოადგენენ 

სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს  

 ხარისხობრივი   
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