
2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

1.1.1
ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე 

მეურნეობების განვითარება

2021 წელს: სულ მცირე წარმოებულია 68,950 ახალი ნამყენი, 

საძირე და ნერგი. 

2022 წელს: სულ მცირე წარმოებულია 68,950 ახალი ნამყენი, 

საძირე და ნერგი.  

2023 წელს: სულ მცირე წარმოებულია 68,950 ახალი ნამყენი, 

საძირე და ნერგი. 

64,950 ახალი ნამყენი, საძირე და ნერგი, 

2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 775,638.00 775,638.00 775,638.00 2,326,914.00 07 07 07

1.1.2

 მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, 

საჩითილე მეურნეობების და 

ვეტერინარული კლინიკის 

განვითარების ხელშეწყობა

2021 წელს: თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილია სულ 

მცირე 1 სადემონსტრაციო ვაზის მეურნეობა; თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით მოწყობილია სულ მცირე 1 ხეხილის სანერგე 

მეურნეობა; საჩითილე მეურნეობაში ნაწარმოები ჩითილი 

750000 ცალი.

2022 წელს: თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილია სულ 

მცირე 1 სადემონსტრაციო ვაზის მეურნეობა; თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით მოწყობილია სულ მცირე 1 ხეხილის სანერგე 

მეურნეობა; საჩითილე მეურნეობაში ნაწარმოები ჩითილი 

750000 ცალი.

2023 წელს: თანამედროვე ტექნოლოგიებით თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით მოწყობილია სულ მცირე 1 სადემონსტრაციო 

ვაზის მეურნეობა; *თანამედროვე ტექნოლოგიებით 

მოწყობილია სულ მცირე 1 ხეხილის სანერგე მეურნეობა; 

*საჩითილე მეურნეობაში ნაწარმოები ჩითილი 750000 ცალი.

0 სადემონსტრაციო ვაზის მეურნეობა, 

2019 წელი

0 ხეხილის სანერგე მეურნეობა, 2019 წელი

0 ჩითილი, 2019 წელი

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 404,151.00 404,151.00 404,151.00 1,212,453.00 07 07 08

1.1.3
მეფუტკრეობის განვითარების 

ხელშეწყობა

2021 წელს: მეფუტკრე ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული სულ მცირე 2539 ცალი ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-

ნაყარი) სუბსიდირება; ჯარას  მეფუტკრეთა სერტიფიცირება 24 

ფერმერი.

2022 წელს: მეფუტკრე ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული სულ მცირე 2539 ცალი ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-

ნაყარი) სუბსიდირება; ჯარას  მეფუტკრეთა სერტიფიცირება 24 

ფერმერი.

2023 წელს: მეფუტკრე ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მიერ 

შესყიდული სულ მცირე 2539 ცალი ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-

ნაყარი) სუბსიდირება; ჯარას  მეფუტკრეთა სერტიფიცირება 24 

ფერმერი.

1200 ცალი ფუტკრის ოჯახის (ამანათ-

ნაყარი), 2019 წელი.

ჯარას  მეფუტკრეთა სერტიფიცირება 0 

ფერმერი, 2019 წელი.

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 338,133.00 338,133.00 338,133.00 1,014,399.00 07 07 11

1.1.4
აგრო-მომსახურების განვითარების 

ხელშეწყობა

2021 წელს: სულ მცირე 2100 ჰექტარ ფართობზე აჭარის 

ტერიტორიაზე ქობულეთის, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული  

1350 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების დახვნა, დადისკვა, 

დაფარცხვა. ქედის  ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში 

750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების დახვნა.

2022 წელს: სულ მცირე 2100 ჰექტარ ფართობზე აჭარის 

ტერიტორიაზე ქობულეთის, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული  

1350 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების დახვნა, დადისკვა, 

დაფარცხვა. ქედის  ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში 

750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების დახვნა.

2023 წელს: სულ მცირე 2100 ჰექტარ ფართობზე აჭარის 

ტერიტორიაზე ქობულეთის, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული  

1350 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების დახვნა, დადისკვა, 

დაფარცხვა. ქედის  ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში 

750 ჰა სახნავ-სათესი ფართობების დახვნა.

0 ჰექტარი, 2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 704,080.00 704,080.00 704,080.00 2,112,240.00 07 07 13

1.1.5
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ჯიშგანახლების ხელშეწყობა

2021 წელს: სულ მცირე ხელოვნური გზით განაყოფიერებული 

3200 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ფური)

2022 წელს: სულ მცირე ხელოვნური გზით განაყოფიერებული 

3200 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ფური)

2023 წელს: სულ მცირე ხელოვნური გზით განაყოფიერებული 

3200 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ფური)

 4921 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 

(ფური), 2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 179,176.00 179,176.00 179,176.00 537,528.00 07 11

1.1.6
მეციტრუსეობის განვითარების 

ხელშეწყობა

2021 წელს:  სულ მცირე სუბსიდირებულია 4000 ტონა 

სამრეწველო მანდარინი

2022 წელს:  სულ მცირე სუბსიდირებულია 4000 ტონა 

სამრეწველო მანდარინი

2023 წელს:  სულ მცირე სუბსიდირებულია 4000 ტონა 

სამრეწველო მანდარინი

4000 ტონა, 2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,200,000.00 O7 09

1.1.7
ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის 

ხელშეწყობა

2021 წელს:  სულ მცირე სუბსიდირებულია 4 000 000 კგ 

სამრეწველო მანდარინი

2022 წელს:  სულ მცირე სუბსიდირებულია 4 000 000 კგ 

სამრეწველო მანდარინი

2023 წელს:  სულ მცირე სუბსიდირებულია 4 000 000 კგ 

სამრეწველო მანდარინი

11,503,250.00 კგ, 2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,200,000.00 O7 09 01

დივერსიფიცირებული და კონკურენტუნარიანი სოფლის მეურნეობა და სოფლის ეკონომიკა, გაძლიერებული საბაზრო კავშირები, რომლებიც მოსახლეობისთვის მდგრადი საარსებო წყაროს არსებობას უზრუნველყოფენ

ბიუჯეტი (₾)

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტიაქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი (2019) დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

ამოცანა 1.1: სოფლის მეურნეობის გაზრდილი პროდუქტიულობა და მეწარმეობის დივერსიფიკაცია 

სექტორული პრიორიტეტი

მიზანი 1:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგია და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა



1.1.8

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე 

ხორცისა და ხორც-პროდუქტების 

წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წელს: სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სასაკლაოებზე, 

პროგრამით სუბსიდირებული ფერმერების მიერ   დაკლული  

პირუტყვის ხორცის წონა შეადგენს სულ მცირე 234210,5 კგ

2022 წელს: სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სასაკლაოებზე, 

პროგრამით სუბსიდირებული ფერმერების მიერ   დაკლული  

პირუტყვის ხორცის წონა შეადგენს სულ მცირე 234210,5 კგ

2023 წელს: სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სასაკლაოებზე, 

პროგრამით სუბსიდირებული ფერმერების მიერ   დაკლული  

პირუტყვის ხორცის წონა შეადგენს სულ მცირე 234210,5 კგ

0 კგ, 2019 წელი
მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 100,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 07 15

1.1.9

მაღალეფექტური 

მრავალწლიანისასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების წარმოების 

განვითარების ხელშეწყობა

მომდევნო 3 წლის მანძილზე, ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება 

მაღალეფექტური მრავალწლიანი კულტურების ინტენსიური და 

ნახევრადინტენსიური ბაღების გაშენების სუბსიდირება.

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 943,700.00 943,700.00 943,700.00 2,831,100.00 07 06

1.1.10
სასათბურე მეურნეობების 

განვითარების ხელშეწყობა

მომდევნო 3 წლის მანძილზე, ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება 

სასათბურე მეურნეობების კერძო საკუთრებაში გაშენების 

სუბსიდირება რითაც ჭარის დაბალ ზონებს მიენიჭებათ ახალი 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულება და ფუნქცია.

0 კვ.მ., 2019 წელი
მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 765,000.00 765,000.00 765,000.00 2,295,000.00 07 06

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

1.2.1

ადგილობრივად წარმოებული 

სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის 

რეალიზაციის ხელშეწყობა

აქტივობები დაზუსტდება 2021 წელს
აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი

1.1.9
სამელიორაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია

2021 წელს:  რეაბილიტირებულია სულ მცირე 58 კმ არხი

2022 წელს:  რეაბილიტირებულია სულ მცირე 58 კმ არხი

2023 წელს:  რეაბილიტირებულია სულ მცირე 58 კმ არხი

101,45 კმ, 2019 წელი
აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 1,350,390.00 1,400,000.00 1,400,000.00 4,150,390.00 07 13

1.2.2
ლაბორატორიული - კვლევითი 

საქმიანობა

ყოველწლიურად: სულ მცირე ჩატარებულია 12000 სასმელი, 

ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის, აუზებისა და წყალსატევების 

წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კვების 

პროდუქტების, ცხოველის საკვების  ნიმუშების 

ლაბორატორიული კვლევა; პრევენციული ღონისძიება; სულ 

მცირე გამოკვლეულია 250 მცენარეთა საკარანტინო და სხვა 

მავნე ორგანიზმების ნიმუში; სულ მცირე გამოკვლეულია 

აგროქიმიურად 50 ნიადაგის ნიმუში.

ჩატარებულია 31221 სასმელი, 

ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის, 

აუზებისა და წყალსატევების წყლის, 

მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის 

კვების პროდუქტების, ცხოველის საკვების  

ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა; 

პრევენციული ღონისძიება; 

გამოკვლეულია 700 მცენარეთა 

საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების 

ნიმუში; გამოკვლეულია აგროქიმიურად 50 

ნიადაგის ნიმუში, 2019 წელი

ლაბორატორიული-

კვლევითი ცენტრის 

ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო

სსიპ 

ლაბორატორიული-

კვლევითი ცენტრი

1 წელი 274,400.00 274,400.00 274,400.00 823,200.00 07 08

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

1.3.1
სოფლად მეწარმეობის განვითარების 

ხელშეწყობა

2021 წელს: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

კუთხით სხვადასხვა დარგში დაფინანსებულია სულ მცირე 10 

პროექტი

2022 წელს: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

კუთხით სხვადასხვა დარგში დაფინანსებულია სულ მცირე 10 

პროექტი

2023 წელს: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

კუთხით სხვადასხვა დარგში დაფინანსებულია სულ მცირე 10 

პროექტი

0 პროექტი, 2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

მიღება ჩაბარების 

აქტები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი
1 წელი 1,583,696.00 1,583,696.00 1,583,696.00 4,751,088.00 O7 14

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

1.4.1

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივებისა

და ფერმერული მეურნეობების 

განვითარების ხელშეწყობა -

ყოველწლიურად: დაფინანსებულია სულ მცირე 250 ერთეული, 

სხვადასხვა კულტურის ბაღის გაშენების პროექტი (შესაბამისი 

ნერგებით, ტექნიკით და აღჭურვილობით)

გაერთიანდა: 07 06 14, 07 06 15 და 07 06 17 

ღონისძიებები - 410 ერთეული, 2019

მიღება-ჩაბარების 

აქტები / 

ხელშეკრულებები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 1,738,500.00 6,000,000.00 6,000,000.00 13,738,500.00 07 06 18

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

აჭარის გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება პროცესში ადგილობრივი თემების ჩართულობის გაძლიერების გზით

დადასტურების წყარო

ბიუჯეტი (₾)
დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი
აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი დადასტურების წყარო

სატყეო და არა ხე-ტყის წარმოების, ბუნებრივი საძოვრებისა და მესაქონლეობის გაუმჯობესებული მართვა და გამოყენება; ასევე, მათი კავშირი ბაზართან

პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება

ამოცანა 2.1:

სექტორული პრიორიტეტი

მიზანი 2:

პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

ბიუჯეტი (₾)
დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი

პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

ბიუჯეტი (₾)

ამოცანა 1.4: მწარმოებელთა გაუმჯობესებული და გაძლიერებული ორგანიზაციული სტრუქტურები და განვითარებული ბაზრის ინფრასტრუქტურა

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი
აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება

არაფერმერული შემოსავლის და საარსებო წყაროების გაზრდა 

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი

ამოცანა 1.3:

პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

ბიუჯეტი (₾)
სახელმწიფო ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

ამოცანა 1.2: განვითარებულია აგრეგაციის, კონსოლიდაციის და ლოჯისტიკის ცენტრების ოპერაციული მუშაობა. პირველადი და მეორადი გადამუშავება



2.1.1

დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-

განახლება და ტყის მავნებლების 

წინააღმდეგ ბრძოლა

2021 წელს: ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის მიზნით 

შეღობილი ტყის ფართობი -190 ჰა; განთავსებული 

მწერდამჭერი ხაფანგებისა და ფერომონების რაოდენობა - 

3100 ცალი; ყოველკვირეულად შემოწმებული მწერდამჭერი 

ხაფანგების რაოდენობა - 3100 ცალი.

2022 წელს: ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის მიზნით 

შეღობილი ტყის ფართობი -190 ჰა; განთავსებული 

მწერდამჭერი ხაფანგებისა და ფერომონების რაოდენობა - 

3100 ცალი; ყოველკვირეულად შემოწმებული მწერდამჭერი 

ხაფანგების რაოდენობა - 3100 ცალი.

2023 წელს: ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის მიზნით 

შეღობილი ტყის ფართობი -190 ჰა; განთავსებული 

მწერდამჭერი ხაფანგებისა და ფერომონების რაოდენობა - 

3100 ცალი; ყოველკვირეულად შემოწმებული მწერდამჭერი 

ხაფანგების რაოდენობა - 3100 ცალი.

ტყის ბუნებრივი განახლების 

ხელშეწყობის მიზნით შეღობილი ტყის 

ფართობი - 200 ჰა; განთავსებული 

მწერდამჭერი ხაფანგებისა და 

ფერომონების რაოდენობა - 6200 ცალი; 

ყოველკვირეულად შემოწმებული 

მწერდამჭერი ხაფანგების რაოდენობა - 

3100 ცალი - 2019 წელი 

მიღება-ჩაბარების აქტი, 

ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/სსიპ აჭარის არ-ის სატყეო 

სააგენტო

1 წელი 278,100.00 278,100.00 278,100.00 834,300.00 07 12 03 01

2.1.2 სანიტარული ჭრა

2021 წელს: დაავადებულ ტყის უბნებში სანიტარული ჭრების 

განხორციელება - 4000 კბ.მ.

2022 წელს: დაავადებულ ტყის უბნებში სანიტარული ჭრების 

განხორციელება - 4000 კბ.მ.

2023 წელს: დაავადებულ ტყის უბნებში სანიტარული ჭრების 

განხორციელება - 4000 კბ.მ.

0 სანიტარული ჭრა, 2019
მიღება-ჩაბარების აქტი, 

ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/სსიპ აჭარის არ-ის სატყეო 

სააგენტო

1 წელი 360,000.00 360,000.00 360,000.00 1,080,000.00 07 12 03 02

2.1.3
სატყეო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურის გამართვა

2021 წელს: აშენებული ახალი სატყეო-სამეურნეო გზების 

სიგრძე - არანაკლებ 25 კმ; რეაბილიტირებული ძველი სატყეო-

სამეურნეო გზების სიგრძე - არანაკლებ 100 კმ; მოწყობილი 

მეტყევის სახლების (კორდონების) რაოდენობა - 1 ცალი.

2022 წელს: აშენებული ახალი სატყეო-სამეურნეო გზების 

სიგრძე - არანაკლებ 25 კმ; რეაბილიტირებული ძველი სატყეო-

სამეურნეო გზების სიგრძე - არანაკლებ 100 კმ; მოწყობილი 

მეტყევის სახლების (კორდონების) რაოდენობა - 1 ცალი.

2023 წელს: აშენებული ახალი სატყეო-სამეურნეო გზების 

სიგრძე - არანაკლებ 25 კმ; რეაბილიტირებული ძველი სატყეო-

სამეურნეო გზების სიგრძე - არანაკლებ 100 კმ; მოწყობილი 

მეტყევის სახლების (კორდონების) რაოდენობა - 1 ცალი.

აშენებული ახალი სატყეო-სამეურნეო 

გზების სიგრძე - არანაკლებ 62 კმ; 

რეაბილიტირებული ძველი სატყეო-

სამეურნეო გზების სიგრძე - არანაკლებ 

303 კმ; მოწყობილი მეტყევის სახლების 

(კორდონების) რაოდენობა - 1 ცალი - 2019  

წელი.

ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/სსიპ აჭარის არ-ის სატყეო 

სააგენტო

1 წელი 741,250.00 741,250.00 741,250.00 2,223,750.00 07 12 05 02

2.1.4
ბზის დაავადების გავრცელების 

მდგომარეობაზე მონიტორინგი

2021 წელს: ბზის დაავადების გავრცელების მინიმუმ 12 

კრიტიკული უბნის შესწავლა

2022 წელს: ბზის დაავადების გავრცელების მინიმუმ 12 

კრიტიკული უბნის შესწავლა

2023 წელს: ბზის დაავადების გავრცელების მინიმუმ 12 

კრიტიკული უბნის შესწავლა

35 ბზის კრიტიკული უბანი - 2019 წელი ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

1 წელი
ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაციუ

ლი ხარჯი
07 12 01

2.1.5

მეწყრულ და ეროზიულ უბნებზე 

მონიტორინგის განხორციელება და 

მათი დინამიურობის შეფასება

2021 წელს: შესწავლილია არანაკლებ 15 მეწყრული და 

ეროზიული უბანი

2022 წელს: შესწავლილია არანაკლებ 15 მეწყრული და 

ეროზიული უბანი

2023 წელს: შესწავლილია არანაკლებ 15 მეწყრული და 

ეროზიული უბანი

31 მეწყრული და ეროზიული უბანი - 2019 

წელი
ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

1 წელი
ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაციუ

ლი ხარჯი
07 12 01

2.1.6
საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება (სატყეო მიმართულებით)

2021 წელს: სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით ჩატარებული 8 ღონისძიება.

2022 წელს: სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით ჩატარებული 8 ღონისძიება.

2023 წელს: სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით ჩატარებული 8 ღონისძიება.

0 ღონისძიება, 2020

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/სსიპ აჭარის არ-ის სატყეო 

სააგენტო

1 წელი 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 07 12 04

2.1.7

მოსახლეობის საშეშე მერქანზე 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 

მიზნით ტყე-კაფების გამოყოფა

ყოველწლიურად: 1 წლიანი სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ტყე-კაფების გამოყოფა

92,275 კუბური მეტრი საშეშე ტყე-კაფების 

გამოყოფა - 2019

6190 კუბური მეტრი სამასალე ტყე-

კაფების გამოყოფა - 2019

ანგარიში

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო/სსიპ აჭარის არ-ის სატყეო 

სააგენტო

1 წელი
ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაციუ

ლი ხარჯი
07 12 05 01

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

2.2.1

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ბაზარზე

2021 წელს უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზრდება 5%-

ით; 

2022 წელს უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზრდება 6%-

ით; 

2023 წელს უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზრდება 7%-ით

2269071 ვიზიტორი, 2019 სტატისტიკური ანალიზი
აჭარის არ-ის ტურიზმისა და კურორტების 

დეპარტამენტი
1 წელი 1,794,000.00 2,151,300.00 2,366,400.00 6,311,700.00 04 13 02

2.2.2
ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი 

მოწყობის პროგრამა

2021 წელს: მთის კურორტებისათვის შექმნილია ურბანული 

განვითარების გეგმა და დაწყებულია ინფრასტრუქტურის 

განვითარება (2 ერთეული); 2021 მოწყობილია აჭარის 

ტერიტორიაზე ტურისტულ ადგილებსა და სვლაგეზებზე 

დასასვენებელი- საპიკნიკე ადგილები და დაწყებულია 

ტურისტულ-სარეკრეაციო ადგილების განვითარება; 

განხორციელებულია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, 

მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფლის განვითარებისთვის პირველი 

რიგის სამშენებლო სამუშაოები (2 ობიექტის მშენებლობა)

1 საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილი, 2019 წლიური ანგარიში
აჭარის არ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო
1 წელი 2,422,000.00 1,360,000.00 1,060,000.00 4,842,000.00 04 01 03

2.2.3
ტურისტული პროდუქტებისა და 

სერვისების განვითარება  

2021 წელს: რეგიონში შექმნილია / გაუმჯობესებულია 

ტურისტული პროდუქტები (5 ერთეული)

2022 წელს: რეგიონში შექმნილია / გაუმჯობესებულია 

ტურისტული პროდუქტები (5 ერთეული) 

2023 წელს:  რეგიონში შექმნილია / გაუმჯობესებულია 

ტურისტული პროდუქტები (5 ერთეული)  

რეგიონში შექმნილია / გაუმჯობესებულია 

ტურისტული პროდუქტები (5 ერთეული), 

2019 წელი

სტატისტიკური ანალიზი
აჭარის არ-ის ტურიზმისა და კურორტების 

დეპარტამენტი
1 წელი 1,268,200.00 1,395,020.00 1,534,500.00 4,197,720.00 04 13 03

2.2.4

საინჟინრო და კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ხელშეწყობა

2021 წელს: აჭარის მაღალმთიან რეგიონში არსებული 

დასახლებების გაზმომარაგების უზრუნველყოფა  

2021დასრულებულია შუახევი-გოდერძის უღელტეხილის 

მონაკვეთზე საშუალო წნევიანია გაზსადენის მშენებლობა

0 გაზსადენი, 2019 წელი წლიური ანგარიში
აჭარის არ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო
1 წელი 9,900,000.00 0.00 0.00 9,900,000.00 04 01 06

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი დადასტურების წყარო

დაფინანსების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

ბიუჯეტი (₾)
სახელმწიფო ბიუჯეტი

ამოცანა 2.2: სოფლის ტურიზმის, ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების, ტურისტული პაკეტების და სერვისების განვითარება 



2.2.5 გზების რეაბილიტაცია

2021 წელს: აღდგენილია 80 კმ. გზა

2022 წელს: აღდგენილია 80 კმ. გზა.

2023 წელს: აღდგენილია 80 კმ. გზა.

154 კმ, 2019 წელი წლიური ანგარიში

აჭარის არ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო/ საავტომობილო გზების 

მართვის დეპარტამენტი

1 წელი 35,500,000.00 35,500,000.00 35,500,000.00 106,500,000.00 04 14 02 01

2.2.6
ხელოვნური ნაგებობების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წელს: აშენებულ-რეაბილიტირებულია 240 ერთეული.

2022 წელს: აშენებულ-რეაბილიტირებულია 240 ერთეული.

2023 წელს: აშენებულ-რეაბილიტირებულია 240 ერთეული.

278 ერთეული, 2019 წელი წლიური ანგარიში

აჭარის არ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო/ საავტომობილო გზების 

მართვის დეპარტამენტი

1 წელი 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 24,600,000.00 04 14 02 02

2.2.7

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა

2021 წელს: 3800 კმ. გზის მოვლა-შენახვა

2022 წელს: 3800 კმ. გზის მოვლა-შენახვა

2023 წელს: 3800 კმ. გზის მოვლა-შენახვა

3800 კმ, 2019 წელი წლიური ანგარიში

აჭარის არ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტრო/ საავტომობილო გზების 

მართვის დეპარტამენტი

1 წელი 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 57,000,000.00 04 14 02 05

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

3.1.1
 ქართული ხალხური საკრავებით 

უზრუნველყოფა

2021 წელს: არანაკლებ 83 ინსტრუმენტით უზრუნველყოფილია 

3 მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი  

2022 წელს: არანაკლებ 83 ინსტრუმენტით უზრუნველყოფილია 

3 მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2023 წელს: არანაკლებ 83 ინსტრუმენტით უზრუნველყოფილია 

3 მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

0 ინსტრუმენტი, 2020

ფინანსური 

დოკუმენტაცია 

(სატენდერო 

დოკუმენტაცია და ა.შ.);

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მუნიციპალიტეტები, 

კულტურის 

ცენტრები; 

1 წელი 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00 05 15 03

3.1.2
ტრადიციული რეწვის განვითარების 

და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

2021 წელს: ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის 

განვითარების/პოპულარიზაციის ხელშემწყობი 1 ღონისძიება

2022 წელს: ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის 

განვითარების/პოპულარიზაციის ხელშემწყობი 1 ღონისძიება

2023 წელს: ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის 

განვითარების/პოპულარიზაციის ხელშემწყობი 1 ღონისძიება

1 გამოფენა, 2019 წელი

ფინანსური 

დოკუმენტაცია 

(სატენდერო 

დოკუმენტაცია და ა.შ.);

ბენეფიციართა 

მონაცემთა ბაზა; ფოტო 

მასალა.

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

საქართველოს 

ფოლკლორის 

ცენტრი;

ა(ა)იპ საქართველოს 

ტრადიციული რეწვის 

ასოციაცია

1 წელი 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 05 15 03

3.1.3

საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, 

ინვენტარის აღჭურვა და საჯარო 

სკოლის მოსწავლეების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

2021 წელს: 18 საჯარო სკოლის მშენებლობა/ რეაბილიტაცია;  8 

საჯარო სკოლაში გაუმჯობესებულია მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზა; ყოველწლიურად საჯარო სკოლების მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო მომსახურებით. 

2022 წელს: 18 საჯარო სკოლის მშენებლობა/ რეაბილიტაცია;  8 

საჯარო სკოლაში გაუმჯობესებულია მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზა; ყოველწლიურად საჯარო სკოლების მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო მომსახურებით. 

2023 წელს: 18 საჯარო სკოლის მშენებლობა/ რეაბილიტაცია;  8 

საჯარო სკოლაში გაუმჯობესებულია მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზა; ყოველწლიურად საჯარო სკოლების მოსწავლეები 

უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო მომსახურებით. 

32 საჯარო სკოლა, 2019 წელი 

0 მოსწავლის ტრანსპორტირება, 2019

ფინანსური 

დოკუმენტაცია 

(სატენდერო 

დოკუმენტაცია და ა.შ.);

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

1 წელი 11,863,300.00 11,881,465.00 11,900,538.00 35,645,303.00 05 03

3.1.4 ზოგადი და პროფესიული განათლება

2021 წელს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში 

გაიზრდება საშუალოდ 1600 მოსწავლის განათლების 

ხელმისაწვდომობა; კონკურსის წესით შერჩეული და 

დაფინანსებული 15 საჯარო სკოლის ინიციატივა; კონკურსებსა 

და ოლიმპიადებში ჩართული 15 000 მოსწავლე;

2022 წელს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში 

გაიზრდება საშუალოდ 1700 მოსწავლის განათლების 

ხელმისაწვდომობა;   კონკურსის წესით შერჩეული და 

დაფინანსებული 15 საჯარო სკოლის ინიციატივა; კონკურსებსა 

და ოლიმპიადებში ჩართული 15 000 მოსწავლე; 

2023 წელს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში 

გაიზრდება საშუალოდ 1800 მოსწავლის განათლების 

ხელმისაწვდომობა;   კონკურსის წესით შერჩეული და 

დაფინანსებული 15 საჯარო სკოლის ინიციატივა; კონკურსებსა 

და ოლიმპიადებში ჩართული 15 000 მოსწავლე.

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, 

შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში 0 

მოსწავლის განათლების 

ხელმისაწვდომობა; კონკურსის წესით 

შერჩეული და დაფინანსებული 17 საჯარო 

სკოლის ინიციატივა; კონკურსებსა და 

ოლიმპიადებში ჩართული 25000 

მოსწავლე - 2019 წელი

ფინანსური 

დოკუმენტაცია 

(სატენდერო 

დოკუმენტაცია და ა.შ.);

ბენეფიციართა 

მონაცემთა ბაზა; ფოტო 

მასალა.

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო, 

რესურსცენტრები, 

საჯარო სკოლები

1 წელი 900,000.00 920,000.00 940,000.00 2,760,000.00 05 08

3.1.5 უმაღლესი განათლება

2021 წელს: დაფინანსებულია  საშუალოდ 920 სტუდენტი; 

გაცემულია 60 გრანტი სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლის 

მიზნით; ევროოდისეას პროგრამის ფარგლებში მიღებულია და 

გაგზავნილია საშუალოდ 8-8 სტაჟიორი; ტექნიკური და 

საბუნებისმეტყველო მიმართულებით დაფინანსებულია 40 

სტუდენტი.

2022 წელს: დაფინანსებულია  საშუალოდ 950 სტუდენტი; 

გაცემულია 60 გრანტი სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლის 

მიზნით; ევროოდისეას პროგრამის ფარგლებში მიღებულია და 

გაგზავნილია საშუალოდ 8-8 სტაჟიორი; ტექნიკური და 

საბუნებისმეტყველო მიმართულებით დაფინანსებულია 50 

სტუდენტი. 

2023 წელს: დაფინანსებულია  საშუალოდ 970 სტუდენტი; 

გაცემულია 60 გრანტი სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლის 

მიზნით; ევროოდისეას პროგრამის ფარგლებში მიღებულია და 

გაგზავნილია საშუალოდ 8-8 სტაჟიორი; ტექნიკური და 

საბუნებისმეტყველო მიმართულებით დაფინანსებულია 60 

 1791 სტუდენტი; 96 გრანტი სტუდენტების 

საზღვარგარეთ სწავლის მიზნით; 

ევროოდისეას პროგრამის ფარგლებში 

მიღებულია და გაგზავნილია საშუალოდ 0-

0 სტაჟიორი; ტექნიკური და 

საბუნებისმეტყველო მიმართულებით 

დაფინანსებული 0 სტუდენტი - 2019 წელი.

ფინანსური 

დოკუმენტაცია 

(სატენდერო 

დოკუმენტაცია და ა.შ.);

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო, 

1 წელი 1,940,000.00 1,970,000.00 1,960,000.00 5,870,000.00 05 10

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი დადასტურების წყარო

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი
პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა

ბიუჯეტი (₾)

სექტორული პრიორიტეტი

მიზანი 3:
ამოცანა 3.1:

სიცოცხლისუნარიანი, მდგრადი თემები, რომლებიც ჩართულნი არიან მომსახურებების, ინფორმაციის, ინფრასტრუქტურისა და ბაზრებზე წვდომის დაგეგმვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში 
საგანმანათლებლო, კულტურის, ინფორმაციულ და საკონსულტაციო სერვისებზე და ახალ ტექნოლოგიებზე წვდომა და გამოყენება



3.1.6
საპანსიონო მომსახურების მქონე 

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

2021 წელს: საჯარო სკოლებში გაეზარდა სწავლისა და 

სწავლების მოტივაცია 307 მოსწავლეს 

2022 წელს: საჯარო სკოლებში გაეზარდა სწავლისა და 

სწავლების მოტივაცია 307 მოსწავლეს 

2023 წელს: საჯარო სკოლებში გაეზარდა სწავლისა და 

სწავლების მოტივაცია 307 მოსწავლეს 

246 მოსწავლე, 2019
ფინანსური 

დოკუმენტაცია

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

1 წელი 246,170.00 246,170.00 246,170.00 738,510.00 05 07 01

3.1.7

არაფორმალური განათლებისა და 

თავისუფალი დროის სწორად 

მართვის ხელშეწყობა

2021 წელს: სულ მცირე 415 ახალგაზრდა ჩართულია 

ლაშქრობისა და ბანაკების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 3,160 

ახალგაზრდა ჩართულია გართობა და შემეცნების 

ქვეპროგრამაში.

2022 წელს: სულ მცირე 415 ახალგაზრდა ჩართულია 

ლაშქრობისა და ბანაკების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 3,160 

ახალგაზრდა ჩართულია გართობა და შემეცნების 

ქვეპროგრამაში.

2023 წელს: სულ მცირე 415 ახალგაზრდა ჩართულია 

ლაშქრობისა და ბანაკების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 3,160 

ახალგაზრდა ჩართულია გართობა და შემეცნების 

ქვეპროგრამაში. 

ლაშქრობა და ბანაკები - 228 

ახალგაზრდა, 2019 წელი

გართობა და შემეცნება - 3504 

ახალგაზრდა, 2019 წელი

ფინანსური 

დოკუმენტაცია

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო / სსიპ 

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

მხიარულთა და 

საზრიანთა 

კლუბების 

ფედერაცია; 

ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია

1 წელი 656,200.00 684,600.00 684,600.00 2,025,400.00 05 18 02

3.1.7

ახალგაზრდობის ცნობიერების 

ამაღლება და მოხალისეობრივი 

საქმიანობის ხელშეწყობა 

2021 წელს: სულ მცირე 377 ახალგაზრდა ჩართულია 

კონფერენციებისა და ფორუმების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 

1032 ახალგაზრდა ჩართულია მოხალისეობის ქვეპროგრამაში.

2022 წელს: სულ მცირე 377 ახალგაზრდა ჩართულია 

კონფერენციებისა და ფორუმების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 

1032 ახალგაზრდა ჩართულია მოხალისეობის ქვეპროგრამაში. 

2023 წელს: სულ მცირე 377 ახალგაზრდა ჩართულია 

კონფერენციებისა და ფორუმების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 

1032 ახალგაზრდა ჩართულია მოხალისეობის ქვეპროგრამაში.

კონფერენციები და ფორუმები - 257 

ახალგაზრდა, 2019 წელი

მოხალისეობა - 65 ახალგაზრდა, 2019 

წელი

ფინანსური 

დოკუმენტაცია

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო / სსიპ 

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

AIESEC 1 წელი 226,800.00 242,600.00 242,600.00 712,000.00 05 18 03

3.1.9

კარიერული განვითარებისა და 

ახალგაზრდული ინიციატივების 

მხარდაჭერა 

2021 წელს: სულ მცირე 32 ახალგაზრდა მონაწილეობს 

კარიერული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში; სულ 

მცირე 11 ახალგაზრდა მონაწილეობს ახალგაზრდული 

ინიციატივების მხარდაჭერის ქვეპროგრამაში.

2022 წელს:  სულ მცირე 32 ახალგაზრდა მონაწილეობს 

კარიერული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში; სულ 

მცირე 11 ახალგაზრდა მონაწილეობს ახალგაზრდული 

ინიციატივების მხარდაჭერის ქვეპროგრამაში.

2023 წელს:  სულ მცირე 32 ახალგაზრდა მონაწილეობს 

კარიერული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში; სულ 

მცირე 11 ახალგაზრდა მონაწილეობს ახალგაზრდული 

ინიციატივების მხარდაჭერის ქვეპროგრამაში.

კარიერული განვითარების ხელშეწყობა - 

23 ახალგაზრდა, 2019 წელი 

ახალგაზრდული ინიციატივების 

მხარდაჭერა - 10 ახალგაზრდა, 2019 წელი

ფინანსური 

დოკუმენტაცია

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო / სსიპ 

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

AIESEC, აჭარაში 

მოქმედი კერძო 

კომპანიები

1 წელი 310,000.00 397,000.00 397,000.00 1,104,000.00 05 18 04

3.1.10

ახალგაზრდობის 

ინტელექტუალურ–კულტურული 

განვითარების მხარდაჭერა

2021 წელს: სულ მცირე 422 ახალგაზრდა მონაწილეობს 

ინტელექტუალური თამაშების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 515 

ახალგაზრდაა ჩართული კულტურისა და ხელოვნების 

ქვეპროგრამაში. 

2022 წელს: სულ მცირე 432 ახალგაზრდა მონაწილეობს 

ინტელექტუალური თამაშების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 520 

ახალგაზრდაა ჩართული კულტურისა და ხელოვნების 

ქვეპროგრამაში

2023 წელს: სულ მცირე 442 ახალგაზრდა მონაწილეობს 

ინტელექტუალური თამაშების ქვეპროგრამაში; სულ მცირე 525 

ახალგაზრდაა ჩართული კულტურისა და ხელოვნების 

ქვეპროგრამაში.

ინტელექტუალური თამაშები - 

294 ახალგაზრდა, 2019.

კულტურა და ხელოვნება - 500 

ახალგაზრდა, 2019 წელი.

ფინანსური 

დოკუმენტაცია

აჭარის არ-ის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო / სსიპ 

ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი

აჭარის ინტელექტ 

კლუბი
1 წელი 220,000.00 263,900.00 263,900.00 747,800.00 05 18 05

3.1.11
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

პრაქტიკის დარეგვა

ყოველწლიურად: სულ მცირე დასაქმებულია 10 სტუდენტი 

(ანაზღაურებადი სტაჟირება); სულ მცირე 15 მეცნიერ მუშაკის 

შრომის ანაზღაურება.

16 სტუდენტი, 2019 წელი

0 მეცნიერ-მუშაკი, 2019 წელი

ბრძანება / 

ხელშეკრულება

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 117,000.00 117,000.00 117,000.00 351,000.00 07 05 04

3.1.12

დასაქმების ხელშეწყობა 

პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების გზით

ყოველწლიურად: ქვეპროგრამის მონაწილე ბენეფიარებს (სულ 

90) შეძენილი/ამაღლებული აქვს პროფესიული და 

პრაქტიკული უნარჩვევები, სერტიფიცირებული და 

შესაბამისად კონკურენტუნარიანები არიან შრომის ბაზარზე 

დასაქმებისთვის, შენარჩუნებული აქვთ მდგრადობა სამუშაო 

ადგილებზე და გაზრდილია მათი დასაქმების მაჩვენებელი 

(არანაკლებ 30%)

სწავლება დაასრულა და მიიღო 

სერტიფიკატი 74 ბენეფიციარი, დასაქმდა 

61 (82%) ბენეფიციარი; კვალიფიკაცია 

აიმაღლა და სერტიფიკატი მიიღო 19 

ბენეფიციარი, 2019 წელი.

წლიური ანგარიში აჭარის არ-ის დასაქმების სააგენტო
პროფესიული 

სასწავლებელი
1 წელი 166,500.00 166,500.00 166,500.00 499,500.00 61007

3.1.13

შშმ პირთა პროფესიული 

გადამზადებისა და დასაქმების 

ხელშეწყობა

ყოველწიურად: გადამზადებული და სერტიფიცირებული 8 შშმ 

პირი და გაზრდილი დასაქმების მაჩვენებელი არანაკლებ 30%

 8 შშმპ, 2019 წელი 

6 დასაქმებული შშმპ, 2019 წელი
წლიური ანგარიში აჭარის არ-ის დასაქმების სააგენტო 1 წელი 20,800.00 20,800.00 20,800.00 62,400.00 06 10 06

3.1.14 სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა

ყოველწლიურად: ქვეპროგრამის მონაწილე სტუდენტების (50) 

შრომითი უნარების განვითარება და გადამზადების შედეგად 

დასაქმებული სტუდენტები არანაკლებ 30%

სტუდენტი განვითარება/გადამზადდება - 

42, 2019 წელი

სტუდენტი დასაქმებული -24, 2019 წელი

წლიური ანგარიში აჭარის არ-ის დასაქმების სააგენტო
პროფესიული 

სასწავლებელი
1 წელი 32,500.00 32,500.00 32,500.00 97,500.00 06 10 08

3.1.15
კვალიფიკაციის ამაღლება 

არაფორმალური განათლების გზით

ყოველწლიურად: სხვადასხვა პროფესიით დასაქმებული 

პირების(სულ 80) კვალიფიკაციის გაზრდა საბაზრო 

მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად

70 ბენეფიციარი, 2019 წელი წლიური ანგარიში აჭარის არ-ის დასაქმების სააგენტო

ტენდერში 

გამარჯვებული 

სასწავლო ცენტრი

1 წელი 44,000.00 44,000.00 44,000.00 132,000.00 06 10 05

3.1.16

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა  

სამედიცინო პერსონალის  სოფლად 

მუშაობის სტიმულირების გზით

ყოველწლიურად: მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, 

შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარი, სოფლის 

ექთნისათვის -150 ლარი, ხელვაჩაურის და ქობულეთის 

სოფლის ექიმებისათვის – 150 ლარი, სოფლის ექთნისათვის -

100 ლარი).

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, 

შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 

300 ლარი, სოფლის ექთნისათვის -150 

ლარი, ხელვაჩაურის და ქობულეთის 

სოფლის ექიმებისათვის – 150 ლარი, 

სოფლის ექთნისათვის -100 ლარი), 2019 

წელი

წლიური ანგარიში
აჭარის არ-ის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
1 წელი 429,600.00 429,600.00 429,600.00 1,288,800.00

ყოველწლიურად: ინფრასტრუქტურით მოწყობილია სულ 

მცირე 2  ციხე
ძეგლი 2, 2019 1 წელი 758,000.00 758,000.00 758,000.00 2,274,000.00 05 10 14 02

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, 

განვითარება და პოპულარიზაცია
3.1.17

აჭარის არ-ის/სსიპ - აჭარის კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები



ყოველწლიურად: სულ მცირე 4 არქეოლოგიური ექსპედიციის 

მოწყობა
ექსპედიცია 4, 2019 1 წელი 130,000.00 130,000.00 130,000.00 390,000.00 05 10 14 02

ყოველწლიურად: სულ მცირე 2 ავარიულ მდგომარეობაში 

მყოფი ძეგლის რეაბილიტაცია
ავარიული ძეგლი 2, 2019 1 წელი 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 05 10 14 02

ყოველწლიურად: სულ მცირე 5 ჩატარებული საინფორმაციო-

მარკეტინგული ღონისძიება
ღონისძიება 5, 2019 1 წელი 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 05 10 14 02

3.1.18 აგრარული ექსტენციის მიწოდება

2021 წელს: სულ მცირე 10200 ფერმერზე მიწოდებული 

ექსტენცია

2022 წელს: სულ მცირე 10200 ფერმერზე მიწოდებული 

ექსტენცია

2023 წელს: სულ მცირე 10200 ფერმერზე მიწოდებული 

ექსტენცია

6009 ფერმერი, 2019 წელი

მოქალაქეთა 

მომართვიანობა და 

დასწრების ფურცლები

აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
1 წელი 133,000.00 133,000.00 133,000.00 399,000.00 07 05

2021 2022 2023 ოდენობა (₾) კოდი

3.2.1

შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში 

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივ 

გაერთიანებებთან

2021 წელს: სულ მცირე 49 შეხვედრა აჭარაში არსებულ 46 

ამაგთან და 3 LAG-თან

2022 წელს: სულ მცირე 49 შეხვედრა აჭარაში არსებულ 46 

ამაგთან და 3 LAG-თან

2023 წელს: სულ მცირე 49 შეხვედრა აჭარაში არსებულ 46 

ამაგთან და 3 LAG-თან

46 შეხვედრა, 2019 შეხვედრის ოქმები
აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
UNDP 1 წელი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

ადმინისტრაცი

ული ხარჯი

პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა
ბიუჯეტი (₾)

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტიაქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, 

განვითარება და პოპულარიზაცია
3.1.17

ამოცანა 3.2: ფუნქციონირებადი სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი ორგანიზაციული სტრუქტურები და პლატფორმები "ამაგები" და "LAG"-ები

აჭარის არ-ის/სსიპ - აჭარის კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

მიღება-ჩაბარების 

აქტები


