
2021 წ. 2022 წ. 2023 წ.

337,012.1 334,794.8 346,867.4

1.1.1. ფერმერთათვის ეფექტიანი 

საექსტენციო მომსახურების მიწოდება
2021 წელს:  საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 60,000 ბენეფიციარს 

(ფიზიკური და იურიდიული პირი)

2022  წელს: საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 70,000 ბენეფიციარს 

(ფიზიკური და იურიდიული პირი)

2023  წელს: საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 80,000 ბენეფიციარს 

(ფიზიკური და იურიდიული პირი)

100,000 

ბენეფიციარი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო /  

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი)

ცდომილების ალბათობა 20% 

1.1.2. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელება აგრარული 

მიმართულებით. 

პროფესიული განათლების 

განვითარების ხელშეწყობა

32 03 01

2021 წელს:  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სოფლის 

მეურნეობის მიმართულებით (08 სოფლის მეურნეობა,მეტყევეობა, 
მეთევზეობა,ვეტერინარია)  ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა საბაზისო 

მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 5%-ით
2022  წელს: პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სოფლის 

მეურნეობის  (08 სოფლის მეურნეობა,მეტყევეობა, 
მეთევზეობა,ვეტერინარია) მიმართულებით ჩარიცხული სტუდენტების 

რაოდენობა 2021 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 3%-ით
2023  წელს:  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სოფლის 

მეურნეობის მიმართულებით (08 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, 
მეთევზეობა,ვეტერინარია) ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა 2022 წლის 

მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 3%-ით (იხ. კომენტარი)

487 

სტუდენტი

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრო / 

პროფესიული განათლების 

განვითარების 

დეპარტამენტი

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განმახორციელებელი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები;

სსიპ განათლების 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა

275.0 275.0 275.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

პროფესიული განათლების მიღების 

მსურველთა ნაკლები ინტერესი 

სოფლის მეურნეობის მიმართულების 

პროგრამების მიმართ

1.1.3. აგროსასურსათო პროდუქციის 

საბაზრო ფასების შესახებ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

ზრდა

2021 წელს: ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს 

ვებ-გვერდზე აგროსასურსათო პროდუქციის საბაზრო ფასების განთავსება
საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო /  

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

FAO 0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი)

1.2.1. ქვევიდან ზევით პრინციპით 

ინიციატივების მხარდაჭერის 

კრიტერიუმების შემუშავება

2021 წელს: შემუშავდება ქვევიდან ზევით პრინციპით ინიციატივების 

მხარდაჭერის კრიტერიუმები საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

პოლიტიკისა და 
ანალიტიკის დეპარტამენტი 

/ ა(ა)იპ სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სააგენტო

UNDP / FAO 0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი) / დონორი 

ორგანიზაციები

1.2.2. სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების გადამამუშავებელი 

დანადგარებით აღჭურვა

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 31 05 11

2021 წელს: სხვადსხვა დანადგარებით აღიჭურვება 26 კოოპერატივი 

20

 კოოპერატივი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

3,500.0 0.0 0.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 15%; 

ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი 

აქტივობა

1.2.3. თანამედროვე ხეხილის ბაღების 

გაშენების ხელშეწყობა
დანერგე მომავალი

31 05 04

2021 წელს: გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 1,300 ჰა ახალი ბაღი 

2,083 

ჰა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

11,500.0 0.0 0.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 20%; 

პროექტის მიმდინარეობის 

აგროვადებში ჩაჯდომა 
დამოკიდებულია ამინდებზე  

1.2.4. ქართული ჩაის წარმოების 

ხელშეწყობა
ქართული ჩაი

31 05 05

ინდიკატორები და ბიუჯეტები დაზუსტდება 2020 წელს

325 

ჰა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

500.0 500.0 500.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 20%; 

ამინდების გამო აგროვადების 

დარღვევა და შესაბამისად სამუშაოების 

განხორციელების გადავადება

1.2.5. სადაზღვევო პრემიის 

სუბსიდირება, აგროდაზღვევის 

განვითარების მიზნით

აგროდაზღვევა

31 05 03

2021 წელს: დაზღვეული იქნება  დაახლოებით 17,500 ჰა  სასოფლო-სამეურნეო  

მიწის ფართობი 

2022  წელს: დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 21,000 ჰა მიწის ფართობი   

2023  წელს: დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 21,000 ჰა მიწის ფართობი
11,557 

ჰა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო /  

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

10,000.0 12,000.0 12,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 15%; 

ბენეფიციარების დაბალი
აქტივობა; 

1.2.6. აგროკრედიტების  საპროცენტო 

განაკვეთის თანადაფინანსება
შეღავათიანი 

აგროკრედიტები

31 05 02

2021 წელს: მომსახურეობა გაეწევა 7,150 სესხს.   

2022  წელს:  მომსახურეობა გაეწევა 7,150 სესხს.  

2023  წელს: მომსახურეობა გაეწევა 7,150 სესხს.  
6,242 

სესხი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო, 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

74,100.0 76,400.0 77,950.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 20%; 

მაკროეკონომიკური
პარამეტრები და

ბენეფიციარების აქტივობა

1.2.7. ფერმერებისთვის მოსავლის 

ამღები ტექნიკის შეძენის 

თანადაფინანსება

მოსავლის ამღები ტექნიკის 

თანადაფინანსების 

პროექტი

31 05 08

2021 წელს:  სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა 
ნაწილობრივ დაუფინანსდება 76 ბენეფიციარს 

2022  წელს:  სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 

შეძენა ნაწილობრივ დაუფინანსდება 76 ბენეფიციარს 

2023  წელს: სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა 
ნაწილობრივ დაუფინანსდება 76 ბენეფიციარს 

0 

ბენეფიციარი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

4,000.0 4,000.0 4,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
ცდომილების ალბათობა 15%;

1.2.8. შემნახველი და 
გადამამუშავებელი საწარმოების 

შექმნა/გადაიარაღების 

თანადაფინანსება

სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის 

გადამამუშავებელი 

საწარმოების 

თანადაფინანსება 

31 05 06

2021 წელს: სრულად/ნაწილობრივ დაფინანსდება 9 

გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმო; 

2022  წელს:  სრულად/ნაწილობრივ დაფინანსდება 20 

გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმო; 

2023  წელს: სრულად/ნაწილობრივ დაფინანსდება 20 

გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმო; 

13 

საწარმო

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

6,000.0 13,000.0 13,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 20%; 

სხვადასხვა გარემოებების გამო 

მშენებლობისა და დანადგარების 

შეძენის ვადების
გახანგრძლივება და ბენეფიციარების 

მიერ ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა

1.2.9. ხარისხის სქემების განვითარება 
და მხარდაჭერა ეროვნულ და 
რეგიონალურ დონეზე

2021 წელს: შემუშავდება 4 ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაცია;
2022 წელს: გადაიხედება 10 არსებული გეოგრაფიული აღნიშვნების 

სპეციფიკაცია;
2023 წელს: გადაიხედება 10 არსებული გეოგრაფიული აღნიშვნების 

სპეციფიკაცია.
0

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სოფლის მეურნეობის, 

სურსათისა და სოფლის 

განვითარების 

დეპარტამენტი

სართაშორისო 

ორგანიზაციები
0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი) / დონორი 

ორგანიზაციები

1.2.10. ინდუსტრიების 

მიმართულებით კრედიტისა და 
ლიზინგის საგნის პროცენტის 

თანადაფინანსება

„აწარმოე საქართველოში“  - 

ინდუსტრიული ნაწილი

24 07 02

2021 წელს: თანადაფინანსება გაეწევა 10 ახალი ან არსებული საწარმოს 

გაფართოებას /გადაიარაღებას /მოდერნიზებას
2022  წელს:  თანადაფინანსება გაეწევა  10 ახალი ან არსებული საწარმოს 

გაფართოებას /გადაიარაღებას /მოდერნიზებას
2023  წელს: თანადაფინანსება გაეწევა 10 ახალი ან არსებული საწარმოს 

გაფართოებას /გადაიარაღებას /მოდერნიზებას

15 

საწარმო

საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო / სსიპ - აწარმოე 
საქართველოში

4,000.0 4,000.0 4,000.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი / 

დონორი 

ორგანიზაციები

შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი უწყება / 
დეპარტამენტი პარტნიორი 

ორგანიზაცია

 ბიუჯეტი (000 ლარი)

ამოცანა 1.2: სასოფლო-სამეურნეო 

და არასასოფლო-სამეურნეო 

ღირებულებათა ჯაჭვის 

განვითარების უზრუნველყოფა, 
დივერსიფიკაციაზე, ინოვაციურ 

ტექნოლოგიებზე, კოოპერაციაზე, 

მწარმოებელთა გაერთიანებების 

ხელშეწყობაზე ფოკუსირების გზით; 

ფინანსურ ინსტრუმენტებზე 

გაზრდილი ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

ამოცანა 1.1: ფერმერთა და 
მეწარმეთა ცოდნის / 

ინფორმირებულობის ამაღლების 

უზრუნველყოფა

2018 წ. საბაზისო 

მაჩვენებელი 
აქტივობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა*

ამოცანა
პროგრამის დასახელება 

სახ. ბიუჯეტში
პროგრამის 

კოდი

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG) კავშირი: 

მიზანი 2; მიზანი 4; მიზანი 5; მიზანი 8; მიზანი 9.  

შესაძლო რისკები
დაფინანსების 

წყარო

სტრატეგიული მიზანი 1: კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო სექტორები



1.2.11. სასტუმრო ინდუსტრიის 

განვითარება/გაფართოების 

მიმართულებით კრედიტისა და 
ლიზინგის საგნის პროცენტის 

თანადაფინანსება

„აწარმოე საქართველოში“  - 

ინდუსტრიული ნაწილი

24 07 02

2021 წელს: თანადაფინანსება გაეწევა 15 ახალი ან არსებული სასტუმროს 

გაფართოებას /გადაიარაღებას /მოდერნიზებას
2022  წელს:  თანადაფინანსება გაეწევა 15 ახალი ან არსებული სასტუმროს 

გაფართოებას /გადაიარაღებას /მოდერნიზებას
2023  წელს: თანადაფინანსება გაეწევა 15 ახალი ან არსებული სასტუმროს 

გაფართოებას /გადაიარაღებას /მოდერნიზებას

28

სასტუმრო

საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო / სსიპ - აწარმოე 
საქართველოში

2,000.0 2,000.0 2,000.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი / 

დონორი 

ორგანიზაციები

1.2.12. სასათბურო კლასტერის 

მოწყობა
იმერეთის აგროზონა

31  05 13

ინდიკატორები და ბიუჯეტები დაზუსტდება 2019 წელს, შპს „იმერეთის აგრო 

ზონა“-ს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის მიერ 

შექმნილი კონცეფციის შესაბამისად

0 ჰა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო, 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

შპს „იმერეთის აგრო ზონა“ 

2,000.0 2,000.0 2,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 20%; 

იმფრასტრუქტურული 

პროექტებისათვის დამახასიათებელი 

ტექნიკური და სხვა სირთულეები

1.3.1. კოოპერატივებში 

საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვისა და წარმოებული 

პროდუქციის  პოპულარიზაციის 

ხელშეწყობა

კოოპერატივებში 

საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვა 
და წარმოებული 

პროდუქციის  

პოპულარიზაცია
31 05 14

2021 წელს: 5 კოოპერატივში დაინერგება ხარისხისა და სურსათის 

უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტები; 

 მოხდება 10 სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია/ბრენდირება
2022  წელს: 15 კოოპერატივში დაინერგება ხარისხისა და სურსათის 

უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტები; 

 მოხდება 15 სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია/ბრენდირება
2023  წელს: 15 კოოპერატივში დაინერგება ხარისხისა და სურსათის 

უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტები; 

 მოხდება 20 სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია/ბრენდირება

0 

კოოპერატივი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

500.0 1,500.0 1,500.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 15%; 

ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი 

აქტივობა

1.3.2. ქართული აგროსასურსათო 

პროდუქციის პოპულარიზაციის 

მხრადაჭერა/ღონისძიებების გატარება

ქართული აგროსასურსათო 

პროდუქციის 

პოპულარიზაცია/ 
ქართული 

ღვინოპროდუქციის 

პოპულარიზაციის 

ხელშეწყობის  

ღონისძიებები 31 01 03

31 03 03

2021 წელს: ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის 11 გამოფენა-
დეგუსტაციის ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება/ მიღების უზრუნველყოფა 
მსოფლიოს სხვადასხვა  ქვეყანაში და ქვეყნის შიგნით;

მოეწყობა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 18 გამოფენა მსოფლიოს 

სხვადასხვა  ქვეყანაში და ქვეყნის შიგნით.

2022 წელს: ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის 11 გამოფენა-
დეგუსტაციის ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება/ მიღების უზრუნველყოფა 
მსოფლიოს სხვადასხვა  ქვეყანაში და ქვეყნის შიგნით;

მოეწყობა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 18 გამოფენა მსოფლიოს 

სხვადასხვა  ქვეყანაში და ქვეყნის შიგნით.

2023 წელს: ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის 11 გამოფენა-
დეგუსტაციის ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება/ მიღების უზრუნველყოფა 
მსოფლიოს სხვადასხვა  ქვეყანაში და ქვეყნის შიგნით;

მოეწყობა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 18 გამოფენა მსოფლიოს 

სხვადასხვა  ქვეყანაში და ქვეყნის შიგნით.

10 

გამოფენა

ღვინისა და 
ალკოჰოლიანი 

სასმელების 26 გამოფენა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

დეპარტამენტი,

სსიპ ღვინის ეროვნული 

სააგენტო

10,840.5 10,790.5 15,790.5
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 20-30%; 

ობიექტური მიზეზების 

გათვალისწინებით შესაძლებელია რიგი
ღონისძიებების გაუქმება/ჩანაცვლება.  

1.3.3. ქართული ვაზის წარმოშობის 

პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა
ქართული ვაზის 

წარმოშობის 

პოპულარიზაცია

31 03 06

2021 წელს: განხორციელდება 20 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური 

ვაზის შესწავლა ამპელოგრაფიის და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით;

2022  წელს:  განხორციელდება 20 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური 

ვაზის შესწავლა ამპელოგრაფიის და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით;

2023  წელს: განხორციელდება 20 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური 

ვაზის შესწავლა ამპელოგრაფიის და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით;

 10 

ნიმუში

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ღვინის ეროვნული 

სააგენტო

250.0 250.0 250.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 
10-20%;

უცხოელ მეცნიერ-მკვლევარების 

მოწვევის შეფერხება

1.3.4. ადგილწარმოშობის 

დასახელებების და გეოგრაფიული 

აღნიშვნების სისტემის განვითარება

ქართული ღვინის 

ადგილწარმოშობის 

დასახელებების სისტემის 

განვითარებისა და 
ქართული ღვინის 

აღნიშვნების დაცვის  

ხელშეწყობის 

ღონისძიებები
31 03 07

2021 წელს: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაცული იქნება 20-მდე 
ქართული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები; შემუშავდება 3 ახალი 

დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის წარმოების სპეციფიკაციის 

ფორმა; 
2022  წელს: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაცული იქნება 20-მდე 
ქართული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები; შემუშავდება 3 ახალი 

დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის წარმოების სპეციფიკაციის 

ფორმა;  
2023  წელს: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაცული იქნება 20-მდე 
ქართული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები; შემუშავდება 3 ახალი 

დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის წარმოების სპეციფიკაციის 

ფორმა;  

0

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ღვინის ეროვნული 

სააგენტო

200.0 200.0 200.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.3.5. სურსათის წარმოების 

საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვის ხელშეწყობა

პროექტების ტექნიკური 

მხარდაჭერის პროგრამა

31 05 09

2021 წელს: 40 ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო 

სისტემების/სტანდარტების დანერგვას/ სერტიფიცირებას და 
პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს; 

2022  წელს:  40 ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის 

საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების დანერგვას/ სერტიფიცირებას და 
პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს; 

2023  წელს: 40 ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის 

საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების დანერგვას/ სერტიფიცირებას და 
პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს; 

8

 ბენეფიციარი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

1,000.0 1,000.0 1,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
ცდომილების ალბათობა 20%

1.3.6. ვენახების კადასტრის აგება მევენახეობის 

განვითარების 

ღონისძიებები
31 03 04

2021 წელს: შემუშავდება ქართლის და იმერეთის  ადმინისტრაციული 

საზღვრების მევენახეობის  კადასტრი.

2022  წელს:  შემუშავდება გურიის და აჭარის ადმინისტრაციული საზღვრების 

მევენახეობის  კადასტრი.

2023  წელს: შემუშავდება სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვრების 

მევენახეობის  კადასტრი.

გურჯაანის ნაწილის 

ვენახების კადასტრი. 

საკადასტრო ბაზაში 

ატვირთული იქნა 
თელავისა და ახმეტის 

მონაცემები

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ღვინის ეროვნული 

სააგენტო

400.0 300.0 300.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
ცდომილების ალბათობა 5-10%

1.4.1. საზოგადოებრივ ცენტრებში 

სოფლის ახალგაზრდებისთვის 

ტრენინგების ჩატარება სამრთლებრივ 

და მოქალაქეობრივ საკითხებზე ინდიკატორები და ბიუჯეტები დაზუსტდება 2021 წელს
საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო

1.5.1. ფერმათა რეესტრის 

განვითარების უზრუნველყოფა
ფერმათა/ფერმერთა 
რეგისტრაციის პროექტი

31 05 07

2021  წელს: დარეგისტრირდება 6 000  ფერმერული მეურნეობა.
2022 წელს: დარეგისტრირდება 8 000  ფერმერული მეურნეობა.
2023 წელს: დარეგისტრირდება 10 000  ფერმერული მეურნეობა.

0

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების 

სააგენტო

300.0 300.0 300.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.5.2. ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

32 07 01

2021 წელს: განხორციელდება 350 საჯარო სკოლის ინვენტარით 

განახლება/აღჭურვა 
2022 წელს: განხორციელდება 350 საჯარო სკოლის ინვენტარით 

განახლება/აღჭურვა 
2023 წელს: განხორციელდება 350 საჯარო სკოლის ინვენტარით 

განახლება/აღჭურვა
390 

საჯარო სკოლა

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრო / 

სსიპ საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტო

7,191.6 7,649.3 8,106.9
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
შეფერხება ტექნიკური 

უზრუნველყოფის კუთხით

ამოცანა 1.2: სასოფლო-სამეურნეო 

და არასასოფლო-სამეურნეო 

ღირებულებათა ჯაჭვის 

განვითარების უზრუნველყოფა, 
დივერსიფიკაციაზე, ინოვაციურ 

ტექნოლოგიებზე, კოოპერაციაზე, 

მწარმოებელთა გაერთიანებების 

ხელშეწყობაზე ფოკუსირების გზით; 

ფინანსურ ინსტრუმენტებზე 

გაზრდილი ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და 
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა

ამოცანა 1.3: ფერმერთა/მეწარმეთა 
ბაზარზე ინტეგრაცია

ამოცანა 1.4: სოფლად ახალგაზრდა 
ფერმერებისა და მეწარმეების 

სტიმულირება  

დამატებითი აქტივობები დაზუსტდება 2021 წელს



1.5.3. პროფესიულ  განათლებაზე 
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება
32 07 02 02

2021 წელს: სულ მცირე ერთ დამატებით მუნიციპალიტეტში შეიქმნება 
პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა
2022  წელს: სულ მცირე ერთ დამატებით მუნიციპალიტეტში შეიქმნება 
პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა
2023  წელს: სულ მცირე ერთ დამატებით მუნიციპალიტეტში შეიქმნება 
პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა                           

1

მუნიციპალიტეტი

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრო / 

პროფესიული განათლების 

განვითარების 

დეპარტამენტი

სსიპ საგანმანათლებლო 

და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტო

1,500.0 1,500.0 1,500.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
რეაბილიტაციის, აღჭურვის ამ/და 

მშენებლობის პროცესების გაჭიანურება. 

1.5.4. სოფლად საგზაო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 
რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროგრამის ფონდი

56 08

2021 წელს: 250 კმ. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო 

მონაკვეთებზე დაიგება/რეაბილიტირებულ იქნება გზის საფარი
2022  წელს: 250 კმ. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო 

მონაკვეთებზე დაიგება/რეაბილიტირებულ იქნება გზის საფარი
2023  წელს: 250 კმ. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო საგზაო 

მონაკვეთებზე დაიგება/რეაბილიტირებულ იქნება გზის საფარი

587 კმ  გზა

საქართველოს რეგიონული 

განვითარების და 
ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 75,000.0 75,000.0 75,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.5.5. სოფლად სკოლამდელი 

აღზრდის ხელშეწყობა 
რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროგრამის ფონდი
56 08

2021 წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 8  საბავშვო ბაღი
2022  წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 8  საბავშვო ბაღი
2023  წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 8  საბავშვო ბაღი 24 საბავშვო ბაღი

საქართველოს რეგიონული 

განვითარების და 
ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2,500.0 2,500.0 2,500.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.5.6. სოფლად სპორტული და 
კულტურის ობიექტების მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 

რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროგრამის ფონდი
56 08

2021 წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 8  სპორტული და კულტურის 

ობიექტი
2022  წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 8  სპორტული და კულტურის 

ობიექტი
2023  წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 8  სპორტული და კულტურის 

ობიექტი

22 სპორტული და 
კულტურის ობიექტი

საქართველოს რეგიონული 

განვითარების და 
ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2,500.0 2,500.0 2,500.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.5.7. სოფლად წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების  სისტემების 

რეაბილიტაცია

რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროგრამის ფონდი / 

წყალმომარაგების 

ინფრასტრუქტურის 

აღდგენა-რეაბილიტაცია
56 08 / 25 04

2021 წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 100 კმ. წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების სისტემები და 4 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა
2022  წელს: აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 100 კმ. წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების სისტემები და 4 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა
2023  წელს:აშენდება/რეაბილიტირებულ იქნება 100 კმ. წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების სისტემები და 4 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა

410 კმ წყალმომარაგებისა 
და წყალარინების 

სისტემა. 

23 სათავე და გამწმენდი 

ნაგებობა

საქართველოს რეგიონული 

განვითარების და 
ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები / 

საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების 

კომპანია

40,000.0 40,000.0 40,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა

32 02 13

2020 წელს: 2 მუნიციპალიტეტში ორგანიზებულია არაფორმალური 

განათლების წრეები; 

2022 წელს:4 მუნიციპალიტეტში ორგანიზებულია არაფორმალური 

განათლების წრეები;

2023 წელს:6 მუნიციპალიტეტში ორგანიზებულია არაფორმალური 

განათლების წრეები;

46 მოსწავლე და 11 

მასწავლებელი

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრო

70.0 140.0 200.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

წრეების ორგანიზებას ახორციელებენ 

ტენდერის გზით შერჩეული 

ორგანიზაციები, შესაბამისად, 

გასათვალისწინებელია ტენდერებთან 

დაკავშირებული რისკები;

მუნიციპალიტეტების მხრიდან ნაკისრი 

ვალდებულებების დროული 

შესრულება  (მათ უნდა უზრუნველყონ 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და 
წრეებისთვის ფართის გამოყოფა)

დავისვენოთ და 
ვისწავლოთ ერთად

32 02 07

2021  წელს: მოსწავლეებისთვის ორგანიზებულია  სხვადასხვა შინაარსის 

საზაფხულო სკოლები;

2022 წელს: მოსწავლეებისთვის ორგანიზებულია  სხვადასხვა შინაარსის 

საზაფხულო სკოლები;

2023 წელს:მოსწავლეებისთვის ორგანიზებულია  სხვადასხვა შინაარსის 

საზაფხულო სკოლები;

1,500 მოსწავლე
საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრო

985.0 990.0 995.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

საზაფხულო სკოლების ორგანიზებას 

ახორციელებენ ტენდერის გზით 

შერჩეული ორგანიზაციები, 

შესაბამისად, გასათვალისწინებელია 
ტენდერებთან დაკავშირებული 

რისკები;

ზოგიერთი რეგიონისთვის 

დამახასიათებელი წეს-ჩვეულებები 

ხდება დამაბრკოლებელი ფაქტორი 

მშობლების მხრიდან  შვილების  

ბანაკებში გაშვებასთან დაკავშირებით

1.6.1. სამელიორაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია  
სამელიორაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია  
და ტექნიკის შეძენა

31  06 01

2021 წელს: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი  11.42 ათასი 

ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 9.5 ათ. ჰა;  ჭარბი 

წყლის მოცილება 4.5  ათასი ჰა 
2022  წელს:  რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი  10.58 

ათასი ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 2.68 ათ. 

ჰა;  ჭარბი წყლის მოცილება 13.96  ათასი ჰა 
2023  წელს: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი  4.18 ათასი 

ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4.0 ათ. ჰა; მიწის 

ფართობების დაშრობა 2.25  ათასი ჰა; 

რეგულარულ სარწყავში 

გადასაყვანი მიწის 

ფართობი  6.6 ათასი ჰა; 

სარწყავი მიწების წყლით 

უზრუნველყოფის 

გაუმჯობესება 22.5  ათ. 

ჰა; 

მიწის ფართობების 

დაშრობა 1.1 ათასი ჰა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

შპს "საქართველოს 

მელიორაცია"

75,000.0 75,100.0 80,100.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 15%; 

მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი 

სხვადასხვა გაუთვალისწინებული 

გარემოებები
და კლიმატური პირობები

1.6.2. ირიგაციისა და დრენაჟის 

სისტემების (მაგისტრალური არხების) 

რეაბილიტაცია

ირიგაციისა და დრენაჟის 

სისტემების გაუმჯობესება 
(WB)

31  06 03 ინდიკატორები და ბიუჯეტები დაზუსტდება 2021 წელს

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

დეპარტამენტი

დონორი 

ორგანიზაციები
-

1.6.3. წყლის რესურსების 

მომხმარებელებთა ციფრული 

მონაცემთა ბაზის შექმნა

2021 წელს: დარეგისტრირდება დაახლოებით 37,000 მომხმარებელი.

2022  წელს: დარეგისტრირდება დაახლოებით 36,000 მომხმარებელი.

2023  წელს: დარეგისტრირდება დაახლოებით 35,000 მომხმარებელი.

0

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

შპს "საქართველოს 

მელიორაცია"

0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი) / დონორი 

ორგანიზაციები

1.7.1 სოფლად ტურისტული 

პროდუქტის განვითარება 
შიდა ტურიზმი და 
მარკეტინგული 

ღონისძიებები 

საერთაშორისო ბაზარზე 24 05 02

2021 წელს: შეიქმნება 1 ახალი ტურისტული პროდუქტი  და ჩატარდება 2 

არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია.
2022 წელს: შეიქმნება 1 ახალი ტურისტული პროდუქტი  და ჩატარდება 2 

არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია.
2023 წელს: შეიქმნება 1 ახალი ტურისტული პროდუქტი  და ჩატარდება 2 

არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია.

3

ტურისტული პროდუქტი

საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო / სსიპ 
ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია

200.0 200.0 200.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.7.2. მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 
შიდა ტურიზმი და 
მარკეტინგული 

ღონისძიებები 

საერთაშორისო ბაზარზე 24 05 02

2021 წელს: შეიქმნება 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი
2022 წელს: შეიქმნება 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი
2023 წელს: შეიქმნება 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი

2

ინფრასტრუქტურული 

პროექტი

საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო / სსიპ 
ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია

400.0 400.0 400.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1.7.3. კერძო სექტორის უნარების 

განვითარება ტურისტული 

მომსახურების კუთხით 

(გადამზადების პროგრამა) 

შიდა ტურიზმი და 
მარკეტინგული 

ღონისძიებები 

საერთაშორისო ბაზარზე 24 05 02

2021 წელს: გადამზადდება 600  ბენეფიციარი
2022 წელს: გადამზადდება 600  ბენეფიციარი
2023 წელს: გადამზადდება 600  ბენეფიციარი

600

ბენეფიციარი

საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო / სსიპ 
ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია

300.0 300.0 300.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ამოცანა 1.6: ირიგაციისა და 
დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება

ამოცანა 1.7 სოფლად ტურიზმისა და 
შესაბამისი ტურისტული 

პროდუქტების განვითარება 

ამოცანა 1.5: ინფრასტრუქტურასა და 
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა

1.5.8. ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

მოსწავლეებისთვის არაფორმალური 

განათლების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა



24,890.0 27,920.0 29,420.0

ამოცანა 2.1: გარემოსთან 

ადაპტირებული, 

კლიმატგონივრული სასოფლო-

სამეურნეო პრაქტიკის გავრცელება 
და ბიო/ორგანული წარმოების 

განვითარების ხელშეწყობა

2.1.1. კლიმატის ცვლილებასთან 

ადაპტაციის შესაძლებლობების 

განსაზღვრა და ხელშეწყობა

2021 წელს: შეფასდება მინიმუმ 3 სასოფლო-სამეურნეო კულტურის კლიმატის 

ცვლილებისადმი მოწყვლადობა
2022  წელს:  განახლდება სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის ადაპტაციის 

ეროვნული გეგმა
2023  წელს: მომზადდება სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის ადაპტაციის 

ეროვნული გეგმის შესაბამისად საპროექტო იდეა/კონცეფცია

0

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

გარემოს და კლიმატის 

ცვლილების დეპარტამენტი

UN Environment 0.0 0.0 0.0
დონორი 

ორგანიზაციები

2.2.1. დაცული ტერიტორიების 

ტურისტულ მარშრუტებზე 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ეკოტურიზმის 

განვითარება და 
საზოგადოებასთან 

ეფექტური კომუნიკაცია

31 08 03

2021 წელს: დაცულ ტერიტორიებზე, არსებულ და ახალ ტურისტულ 

მარშრუტებზე, დამონტაჟებულია/ განახლებულია 50 ერთეული 

საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა. 
2022  წელს:   დაცულ ტერიტორიებზე, არსებულ და ახალ ტურისტულ 

მარშრუტებზე, დამონტაჟებულია/ განახლებულია 50 ერთეული 

საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა. 
2023  წელს:  დაცულ ტერიტორიებზე, არსებულ და ახალ ტურისტულ 

მარშრუტებზე, დამონტაჟებულია/ განახლებულია 50 ერთეული 

საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა. 
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დაფა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ დაცული 

ტერიტორიების სააგენტო

350.0 350.0 350.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

2.2.2. დაცული ტერიტორიების 

ინფრასტრუქტურით აღჭურვა
დაცული ტერიტორიების 

დაცვა და რესურსების 

მართვა

31 08 02

2021 წელს: დაცული ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ და ტერიტორიის 

ფარგლებში განთავსებულ ბილიკებზე განახლდება/დამონტაჟდება 100 

ერთეული საინფორმაციო მანიშნებელი/დაფა 
2022  წელს:  დაცული ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ და ტერიტორიის 

ფარგლებში განთავსებულ ბილიკებზე განახლდება/დამონტაჟდება 100 

ერთეული საინფორმაციო მანიშნებელი/დაფა
2023  წელს: დაცული ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ და ტერიტორიის 

ფარგლებში განთავსებულ ბილიკებზე განახლდება/დამონტაჟდება 100 

ერთეული საინფორმაციო მანიშნებელი/დაფა

119 

მანიშნებელი/დაფა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ დაცული 

ტერიტორიების სააგენტო

300.0 300.0 300.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

2.3.1. მერქნული რესურსის მართვა

ტყითსარგებლობის 

ღონისძიებები
31 09 03

2021 წელს: 600,000 მ3 ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე  უზრუნველყოფილი 

იქნება ხელმისაწვდომობა.
2022  წელს: 600,000 მ3 ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე  უზრუნველყოფილი 

იქნება ხელმისაწვდომობა.
2023  წელს: 600,000 მ3 ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე  უზრუნველყოფილი 

იქნება ხელმისაწვდომობა.

უზრუნველყოფილი იქნა 
ხელმისაწვდომობა 

523,206 მ3 მერქნულ 

რესურსზე

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო

18,900.0 21,900.0 23,400.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 საკუთარი 

სახსრები

2.3.2. ტყის მოვლა და აღდგენა

ტყის მოვლა-აღდგენის 

ღონისძიებები
31 09 02

2021 წელს: დამატებით 100 ჰა-ზე გაშენდება/აღდგენილი იქნება ტყის მასივი;

2022  წელს: დამატებით 100 ჰა-ზე გაშენდება/აღდგენილი იქნება ტყის მასივი;

2023  წელს: დამატებით 100 ჰა-ზე გაშენდება/აღდგენილი იქნება ტყის მასივი;
160.4 

ჰექტარი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო

1,850.0 1,850.0 1,850.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 საკუთარი 

სახსრები

2.3.3. ტყის აღრიცხვა-
ინვენტარიზაციის განხორციელება

ტყის აღრიცხვა-
ინვენტარიზაციის 

ღონისძიებები
31 09 04

2021 წელს: დამატებით შედგება ტყის მართვის გეგმების პროექტები 2 სატყეო 

უბნისათვის (142.5 ათასი ჰა).  
2022  წელს: დამატებით შედგება ტყის მართვის გეგმების პროექტები 3 სატყეო 

უბნისათვის (126.8 ათასი ჰა).  
2023  წელს: დამატებით შედგება ტყის მართვის გეგმების პროექტები 3 სატყეო 

უბნისათვის (128 ათასი ჰა).  
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სატყეო უბანი 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო

850.0 850.0 850.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 საკუთარი 

სახსრები

ამოცანა 2.4:  ენერგო-ეფექტური და 
განახლებადი ენერგიის 

ტექნოლოგიების და პრაქტიკის 

დანერგვის ხელშეწყობა

2.5.1. საქართველოს ფაუნის  

ადგილობრივ ჯიშებზე და 
პოპულაციებზე კვლევების ჩატარება 

საქართველოში 

გავრცელებული შინაური 

ცხოველების, 

ფრინველების, თევზების 

და სამეურნეო-სასარგებლო 

მწერების ადგილობრივი 

ჯიშების და პოპულაციების 

აღდგენა-გაუმჯობესება და 
გენეტიკური ბანკის შექმნა

31 04 02

2021 წელს: გამოიცემა 21  სტატია; შემუშავდება 14 რეკომენდაცია
2022  წელს: გამოიცემა 21  სტატია; შემუშავდება 14 რეკომენდაცია
2023  წელს: გამოიცემა 21  სტატია; შემუშავდება 14 რეკომენდაცია

12 

სტატია;  

5 

რეკომენდაცია

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სოფლის მეურნეობის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი

1,000.0 1,000.0 1,000.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

2.5.2. ერთწლოვან და მრავალწლოვან 

კულტურებზე კვლევების ჩატარება
ერთწლოვანი და 
მრავალწლოვანი 

კულტურების 

გენოფონდის შენარჩუნება, 
მათი გაშენების, მოვლა-
მოყვანის, 

ბიოაგროწარმოების 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

შემუშავება

31 04 03

2021 წელს: გამოცემა 54  სტატია; შემუშავდება 25 რეკომენდაცია 
2022  წელს:  გამოცემა 54  სტატია; შემუშავდება 23 რეკომენდაცია
2023  წელს: გამოცემა 53 სტატია; შემუშავდება 26 რეკომენდაცია

52 

სტატია; 

23 

რეკომენდაცია

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სოფლის მეურნეობის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი

1,640.0 1,670.0 1,670.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

64,459.0 52,647.0 52,745.0

ამოცანა 3.1: ევროკავშირის 

კანომდებლობასთან საქართველოს 

სანიტრიული და 
ფოტისანიტარიული სფეროს 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

დაახლოება

3.1.1. ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან საქართველოს 

სანიტარიული და 
ფიტისანიტარიული სფეროს 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

პროექტის შემუშავება 

სანიტარიულ და 
ფიტოსანიტარიულ (SPS) 

ზომები საქართველო-

ევროკავშირს შორის ღრმა 
და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის 

შესახებ (DCFTA) თანახმად

2021 წელს: სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

სფეროში შემუშავდება საკანონმდებლო დაახლოების პროექტი ევროკავშირის 

16 სამართლებრივ აქტთან  

2022  წელს: სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

სფეროში შემუშავდება საკანონმდებლო დაახლოების პროექტი ევროკავშირის 

26 სამართლებრივ აქტთან 

2023  წელს: სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

სფეროში შემუშავდება საკანონმდებლო დაახლოების პროექტი ევროკავშირის 

23 სამართლებრივ აქტთან

22

სამართლებრივი აქტი

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სოფლის მეურნეობის, 

სურსათისა და სოფლის 

განვითარების 

დეპარტამენტი,

იურიდიული  

დეპარტამენტი,

ევროინტეგრაციის 

დეპარტამენტი

0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი) 

სტრატეგიული მიზანი 2: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება, ეკოსისტემების შენარჩუნება, კლიმატის 

ცვლილებასთან ადაპტაცია 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG) კავშირი: 

მიზანი 13; მიზანი 15. 

ამოცანა 2.3:  ტყის რესურსების 

მდგრადი გამოყენება

სტრატეგიული მიზანი 3: სურსათის /ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

ეფექტური სისტემები
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG) კავშირი: 

მიზანი 3; მიზანი 6. 

აქტივობები დაზუსტდება 2021 წელს

ამოცანა 2.5:  აგრო-

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება

ამოცანა 2.2:  ეკოტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობა



3.2.1. სურსათის უვნებლობის 

მიმართულებით ლაბორატორიული 

კვლევების ჩატარება

სურსათის უვნებლობის 

სახელმწიფო კონტროლი

31 02 02

2021 წელს:  განხორციელდება 7,000 გეგმური ინსპექტირება; 4,500 სურსათის 

ნიმუშს ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა; ჩატარდება 8,000 

დოკუმენტური შემოწმება.
2022  წელს: განხორციელდება 7,000 გეგმური ინსპექტირება; 4,500 სურსათის 

ნიმუშს ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა; ჩატარდება 8,000 

დოკუმენტური შემოწმება.
2023  წელს: განხორციელდება 7,000 გეგმური ინსპექტირება; 4,500 სურსათის 

ნიმუშს ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა; ჩატარდება 8,000 

დოკუმენტური შემოწმება.

5,530 

გეგმური ინსპექტირება;

5,000 

ლაბორატორიული 

კვლევა;

7,155 

დოკუმენტური შემოწმება

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო

1,400.0 1,400.0 1,400.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

3.2.2. ცხოველთა პროფილაქტიკური  

ვაქცინაციების განხორციელება 
ცხოველთა 
ჯანმრთელობის დაცვა და 
იდენტიფიკაცია-
რეგისტრაცია

31 02 03

2021 წელს: ვაქცინირებული / გამოკვლეული იქნება (თურქულზე, ჯილეხზე, 
ცოფზე, ბრუცელოზზე, ნოდულარულ დერმატიტზე, წვრილფეხა პირუტყვის 

ყვავილზე და ჭირზე, ღრუბლისებურ ენცეფალოპატიაზე) 2,960,096 სული 

ცხოველი; იდენტიფიცირებული იქნება 428,000 პირუტყვი; ვეტ. 

ზედამხედველობის პუნქტებზე დამუშავებული იქნება გარეგან პარაზიტებზე  
736,000 სული პირუტყვი.

2022 წელს: ვაქცინირებული / გამოკვლეული იქნება (თურქულზე, ჯილეხზე, 
ცოფზე, ბრუცელოზზე, ნოდულარულ დერმატიტზე, წვრილფეხა პირუტყვის 

ყვავილზე და ჭირზე, ღრუბლისებურ ენცეფალოპატიაზე) 3,080,096 სული 

ცხოველი; იდენტიფიცირებული იქნება 428,000 პირუტყვი; ვეტ. 

ზედამხედველობის პუნქტებზე დამუშავებული იქნება გარეგან პარაზიტებზე 
736,000 სული პირუტყვი.

2023 წელს: ვაქცინირებული / გამოკვლეული იქნება (თურქულზე, ჯილეხზე, 
ცოფზე, ბრუცელოზზე, ნოდულარულ დერმატიტზე, წვრილფეხა პირუტყვის 

ყვავილზე და ჭირზე, ღრუბლისებურ ენცეფალოპატიაზე) 3,080,096 სული 

ცხოველი; იდენტიფიცირებული იქნება 428,000 პირუტყვი; ვეტ. 

ზედამხედველობის პუნქტებზე დამუშავებული იქნება გარეგან პარაზიტებზე 
736,000 სული პირუტყვი.

5,196,493 

სული ცხოველი;

582,750 

მსხვილფეხა და 
წვრილფეხა პირუტყვი;

721,633 

სული პირუტყვი.

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო

9,250.0 9,900.0 9,900.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ცდომილების ალბათობა 10-15 %-

ი,ქვეყანაში ეპიზოოტიური 

მდგომარეობის მკვეთრი ცვლილება, 
ახალი ეგზოტიკური დაავადების 

დაფიქსირება, ენდემური დაავადების 

ფონურ მაჩვენებელზე მეტი (მასიური) 

გამოვლინების შემთხვევები; ცხოველთა 
სულადობის მკვეთრი 

არაპროგნოზირებადი ცვლილება; 
გეგმით გათვასლისწინებული 

ვეტერინარული პრეპერატებისა და 
დამხმარე მასალების შესყიდვების 

დროს წარმოშობილი 

არაპროგნოზირებადი  პროცესი;  

3.2.3. მავნე მწერების წინააღმდეგ 

მცენარეთა დამუშავება 
მცენარეთა დაცვა და 
ფიტოსანიტარიული 

კეთილსაიმედოობა

31 02 04

2021 წელს: კალიების, ამერიკული თეთრი პეპელას, ბზის ალურას და  სხვა 
მავნებლების წინააღმდეგ  დამუშავდება 22,000 ჰა;
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის დასადგენად შემოწმებული 

იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში. 

2022  წელს: კალიების, ამერიკული თეთრი პეპელას, ბზის ალურას და  სხვა 
მავნებლების წინააღმდეგ  დამუშავდება 22,000 ჰა;
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის დასადგენად შემოწმებული 

იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში. 

2023  წელს: კალიების, ამერიკული თეთრი პეპელას, ბზის ალურას და  სხვა 
მავნებლების წინააღმდეგ  დამუშავდება 22,000 ჰა 
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის დასადგენად შემოწმებული 

იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში. 

17,269 

ჰა;

348 

ნიმუში

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო

800.0 800.0 800.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

მავნე ორგანიზმების განვითარება-
გავრცელება დიდად არის 

დამოკიდებული კლიმატურ პირობებზე

3.2.4. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ 

ფართობების დამუშავება
აზიური ფაროსანას 

წინააღმდეგ გასატარებელი
ღონისძიებები

31 02 06

2021 წელს: აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდება 250 ათასი  ჰექტარი  

(ოთხჯერადად)

2022  წელს: აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდება 250 ათასი  ჰექტარი 

(ოთხჯერადად)

2023  წელს: აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდება 250 ათასი  ჰექტარი 

(ოთხჯერადად)

800,000 

ჰა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო

44,714.0 32,282.0 32,365.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

3.2.5. ბაზარზე წარმოდგენილი 

ღვინის ნიმუშების ლაბორატორიული 

კვლევების განხორციელება

ღვინის ლაბორატორიული 

კვლევა

31 03 02

2021 წელს: ღვინის ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული იქნება 850 

ალკოჰოლური სასმელის  ნიმუში
2022  წელს: ღვინის ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული იქნება 850 

ალკოჰოლური სასმელის  ნიმუში 

2023  წელს: ღვინის ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული იქნება 850 

ალკოჰოლური სასმელის  ნიმუში

 852 

ნიმუში

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ ღვინის ეროვნული 

სააგენტო

700.0 700.0 700.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

ლაბორატორიული კვლევები 

დამოკიდებულია ღვინის საწარმოების 

რაოდენობაზე და ექსპორტის 

მოცულობაზე

ამოცანა 3.3: ლაბორატორიული 

შესაძლებლობების გაძლიერება

3.3.1. კვლევის ახალი მეთოდებისა და 
პარამეტრების დანერგვა

კვების პროდუქტების, 

ცხოველთა და მცენარეთა 
დაავადებების 

დიაგნოსტიკა

31 14

2021 წელს: ლაბორატორიაში დაინერგება და გაივლის აკრედიტაციის პროცესს 

კვლევის 5 ახალი მეთოდი და 5 ახალი პარამეტრი 

2022  წელს: ლაბორატორიაში დაინერგება და გაივლის აკრედიტაციის 

პროცესს კვლევის 5 ახალი მეთოდი და 5 ახალი პარამეტრი  

2023  წელს: ლაბორატორიაში დაინერგება და გაივლის აკრედიტაციის 

პროცესს კვლევის 5 ახალი მეთოდი და 5 ახალი პარამეტრი 

კვლევის 29 მეთოდი; 

67  

პარამეტრი 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია

7,000.0 7,000.0 7,000.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

 საკუთარი 

სახსრები

მომხმარებლის დაბალი აქტივობა;
 

სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან 

ამორთვა

3.4.1. ვეტერინარული პრეპარატების 

სახელმწიფო კონტროლის და 
მონიტორინგის განხორციელება

სახელმწიფო 

ვეტერინარული 

კონტროლი

31 02 05

2021 წელი: 485 ცხოველის ბიოლოგიური სითხეებში, ქსოვილებში, ცხოველის 

საკვებში, ცხოველის სასმელი წყალსა და ცხოველის ექსკრემენტებში  

გამოკვლეული იქნება აკრძალული  ნივთიერებების შემცველობა
2022  წელს:  555 ცხოველის ბიოლოგიური სითხეებში, ქსოვილებში, 

ცხოველის საკვებში, ცხოველის სასმელი წყალსა და ცხოველის ექსკრემენტებში  

გამოკვლეული იქნება აკრძალული  ნივთიერებების შემცველობა
2023  წელს: 625 ცხოველის ბიოლოგიური სითხეებში, ქსოვილებში, ცხოველის 

საკვებში, ცხოველის სასმელი წყალსა და ცხოველის ექსკრემენტებში  

გამოკვლეული იქნება აკრძალული  ნივთიერებების შემცველობა

315 

ცხოველი 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო

USDA, CIB 285.0 285.0 300.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
ლაბორატორიული შესაძლებლობების 

სიმწირე

3.4.2. თესლისა და სარგავი მასალის 

სერტიფიცირების სქემის შემდგომი 

განვითარება

2022  წელს: დამტკიცდება და იფუნქციონირებს ნერგების სასერტიფიკაციო 

სისტემა საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო / სსიპ სოფლის 

მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი

0.0 0.0 0.0

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

(ადმინისტრაციულ
ი ხარჯი) / დონორი 

ორგანიზაციები

3.4.3. საქართველოს მიწის ფონდის 

შესწავლა
საქართველოს მიწის 

ფონდის შესწავლა 
ნიადაგის ნაყოფიერების 

აღდგენა-გაუმჯობესების 

მიზნით
31 04 05

2021 წელს: შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20,000 ჰა-ზე; 
შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 

რუკა 
2022  წელს:  შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20,000 ჰა-ზე; 
შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 

რუკა 
2023  წელს: შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20,000 ჰა-ზე; 
შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 

რუკა 

20,000 ჰა;

1 რუკა

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სოფლის მეურნეობის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი

250.0 250.0 250.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

3.4.4. სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების 

მეთოდების სამეცნიერო კვლევა 

სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტთა შენახვა-
გადამუშავების მეთოდების 

სამეცნიერო კვლევა 

31 04 04

2021 წელს: გამიოცემა 3  სტატია; შემუშავდება 1  რეკომენდაცია 
2022 წელს: გამოცემა 4  სტატია; შემუშავდება 1  რეკომენდაცია            
2023 წელს: გამოცემა 2  სტატია; შემუშავდება 5 რეკომენდაცია  

5 რეკომენდაცია

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / 

სსიპ სოფლის მეურნეობის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი

60.0 30.0 30.0
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

426,361.13 415,361.76 429,032.40

* სამოქმედო გეგმა განახლდება ყოველი საანგარიშო წლის პირველ კვარტალში

ამოცანა 3.4: სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების საშუალებების ხარისხის 

უზრუნველყოფა

ამოცანა 3.2: ადგილობრივი და 
საექსპორტო ბაზრებისთვის 

მიწოდებული პროდუქციის 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა 
სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ  

სტანდარტებთან 


