


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  
2021  წლის დაზუსტებული  ბიუჯეტი
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ბიუჯეტი: 18 972 854 ლარი
0705 – აგროსექტორის მდგრადი განვითარება   
242 712   1%

0706 - სოფლის მეურნეობის განვითარება 
მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით
3 682 342 19%

0708 - ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 
521 600  3%

0701 - აგროსასურსათო სექტორის განვითარების 
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2 541 662 13%

0709 - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა
1 271 919 7%

0707 – აგროსერვისის განვითარება რეგიონში   
2 415 946   13%

0711- მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების 
ხელშეწყობა 179 176  1%

0712 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
5 491 488   29%

07 13 - სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია                
1 158 790     6%

0714 - სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა         
1 332 219    7%

0715 - ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც–
პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
135 000  1%  



ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულების 10 სტუდენტმა-

კურსდამთავრებულმა ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარა აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსა და მის საქვეუწყებო დაწესებულებებში  - 18 000 ლარი (1 სტუდენტი - 300 ლარი);

ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული სტაჟიორებისათვის განხორციელდა 2 აგტორური 

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სამეცნიერო/ექსპერიმენტალურ და სადემონსტრაციო 
მეურნეობებში, შესაბამისი პროფილის ლაბორატორიებში - 2 140  ლარი;                                                                                                                 

15 მეცნიერ-მკვლევარის მიერ სოფლის მეურნეობის მაპროფილებელ დარგებში არსებულ 
პრობლემებზე მიმდინარეობდა ყოველთვიური ანგარიშების წარმოდგენა;  წარმოდგენილი იქნა 7 
სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაცია და საბოლოო/შემაჯამებელი  ანგარიში. 
- 7 ანგარიში - 90750 ლარი; 

070504 ქვეპროგრამა - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა 
ბიუჯეტი 112 750 ლარი, ხარჯი 110 890 ლარი 

0705 პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება   
ბიუჯეტი - 242 712 ლარი



070506 ქვეპროგრამა - აგრარული ექსტენციის მიწოდება - ბიუჯეტი - 129 962 ლარი, ხარჯი -
127 524 ლარი

„აგრარული ექსტენციის მიწოდება“ ფარგლებში 8 სპეციალისტის მიერ 11 თვის ვადით

მემცენარეობაში, მეცხოველეობაში, მეფუტკრეობაში და მეთევზეობაში ექსტენციის ფაზების

მიხედვით ხუთივე მუნიციპალიტეტში ექსტენცია მიწოდებული იქნა ექსტენციას

დაქვემდებარებულ ფერმერულ მეურნეობებზე როგორც ინდივიდუალურად ასევე ინტერნეტ

ესქტენციის სახით.

ექსტენციაში ჩართული იყო 3678 ფერმერი და აგრომეწარმე. ასევე, ქვეპროგრამის

ფარგლებში ექსტენციონისტები ახორციელებედნენ ინდივიდუალურ ექსტენციას.

0705 პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება   
ბიუჯეტი - 242 712 ლარი



2021 წელში დაფინანსებული  - 314 
პროექტი

1,027,347 ₾

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტებში 
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 6 პირი 

68,075 ₾

070618  - ქვეპროგრამა  - სასოფლო-სამეურნეო გაერთიენებებისა და 
საოჯახო მეურნეობების განვითარების  ხელშეწყობა ბიუჯეტი- 2 182 342 

ლარი, ხარჯი 1 095 422 ლარი

0706 პროგრამა - სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური 
ტექნოლოგიების დანერგვის გზით

ბიუჯეტი - 3 682 342 ლარი



ქვეპროგრამის ბენეფიციარები მუნიციპალიტეტების შესაბამისად 

ქობულეთი ხელვაჩაური ბათუმი ქედა შუახევი ხულო

სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა     

სულ ჯამი - 314
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ქვეპროგრამის ბენეფიციარები მუნიციპალიტეტების შესაბამისად 

ქობულეთი ხელვაჩაური ბათუმი ქედა შუახევი ხულო სულ ჯამი - 1000
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070615 ქვეპროგრამა ,,
სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით 
ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

ბიუჯეტი 1 500 000 ლარი, ხარჯი 1 190 000 ლარი

რეგიონის 
ფერმერებსა და 

აგრომეწარმეებს
თანადაფინანსების 
პრინციპით 30/70%

გადაეცა 1000 
ერთეული

0706 პროგრამა - სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის 
გზით ბიუჯეტი - 3 682 342 ლარი



რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა - 18 სარწყავ და დამშრობ არხს, სულ - 65,04 კმ.

- არხები მოემსახურება - 1,677.00 ბენეფიციარს - 1,024.00 ჰა ფართობზე

0713 პროგრამა - სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია 
ბიუჯეტი 1 158 790 ლარი, ხარჯი 942 323 ლარი

ხელვაჩაური ქედა შუახევი ხულო

3 არხი, 
3,62 კმ

5 არხი, 
23,51 კმ

7 არხი, 
20,19 კმ

3 არხი, 
17,72კმ



07 07 07 ქვეპროგრამა ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება 
ბიუჯეტი - 751 663 ლარი, ხარჯი - 726 979 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში

 წარმოებულია ციტრუსის ახალი ნამყენი -10 000 ცალი;

 წარმოებულია ხეხილის ახალი ნამყენი - 3000 ცალი;

 წარმოებულია კაკლის საძირე - 4000 ცალი;

წარმოებული ციტრუსის ერთწლიანი ნერგი - 1800 ცალი;

 წარმოებულია ციტრუსის ორწლიანი ნერგი- 23 000 ცალი;

07 07 08 ქვეპროგრამა მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე 
მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა ბიუჯეტი - 379 551 ლარი, 

ხარჯი 354 457 ლარი

წარმოებულია ხეხილის ერთწლიანი

ნერგი - 1620 ცალი;

წარმოებულია ხეხილის ორწლიანი

ნერგი- 1000 ძირი;

 წარმოებულია ჟოლოს ნერგი - 1000 ძირი;

 წარმოებულია ვაზის ნერგი - 18 767 ძირი;

 წარმოებულია ციტრუსის, ვაზისა და

ხეხილის მოსავალი 52 479 კგ.

თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილია 

სადემონსტრაციო ვაზისა და ხეხილის სანერგე 

მეურნეობები მაღალმთიან აჭარაში. 

წარმოებულია 443 095 ცალი ჩითილი 

(კიტრი, პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი, 

სალათის ფურცელი და სხვა).

0707 პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში   ბიუჯეტი - 2 415 946 ლარი



07 07 13 ქვეპროგრამა აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა
ბიუჯეტი - 823  575 ლარი, ხარჯი - 801 979 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა
აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრები ფერმერების საკუთრებაში არსებული 2 164 
ჰექტარზე სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დამუშავება, 
ღირებულებით 570975 ლარი,  მათ შორის:

• ქობულეთის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში არსებული 1414 ჰა სახნავ-
სათესი ფართობების უსასყიდლოდ დახვნა (მ. შ 1290 ჰა ფართობების
უსასყიდლოდდადისკვა, დაფარცხვა).

• ქედის,  ხულოსა და  შუახევის მუნიციპალიტეტებში  არსებული 750 ჰა 
სახნავ-სათესი ფართობების უსასყიდლოდ  დახვნა.

• სერთიფიცირებულია ჯარას ბიო მეფუტკრეთა 23 ფერმერი.

• ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თაფლის  ერთი საწარმო 

სერთიფიცირებულია ქედის მუნიციპალიტეტში.

0707 პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში   ბიუჯეტი - 2 415 946 ლარი



07 09  პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა

07 09 01  ქვეპროგრამა  - ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა 
ბიუჯეტი - 1 271 919 ლარი, ხარჯი - 1 029 427 ლარი

1 კგ სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირების თანხა  0,10 
ლარი.

ქვეპრგრამის ფარგლებში 2021 წელში
განხორციელდა 10 294 271 კგ სამრეწველო
მანდარინის სუბსიდირება.

ექსპორტირებულია 38,268 ტონა მანდარინი 

(1,09,2021წ - 23,02,22წ) 

მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა ყაზახეთი, ესტონეთი,

ყირგიზეთი, სლოვენია, ბელორუსია, მოლდოვა, უკრაინა, სომხეთი,

რუსეთი და სხვა



პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის  
ჯიშგანახლების თანადაფინანსება 2021 წელს ჩატარებულია 3200 
ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურება.  

07 11 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა
ბიუჯეტი - 179 176 ლარი, ხარჯი -168 084 ლარი

ღირებულება

60 
ლარი

50% - 30 ლარი ქ. ბათუმი, ქობულეთისა და
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტები

ქედა, შუახევი და ხულოს
მუნიციპალიტეტები

თანადაფინანსების თანხა

17% - 50 ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირებულია 244329 კგ

ხორცის დაკვლის მომსახურების საფასური;

სუბსიდია შეადგენს დაკვლის მომსახურების 80%-ს
(0,475ლ/0,70ლ); დაკვლის სუბსიდია 1 კგ.მ-ზე 0,38/0,56 ლარი;

07 15 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების
წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

ბიუჯეტი - 135 000 ლარი, ხარჯი - 129 906 ლარი



1 -მეციტრუსეობის ხელშეწყობა, ხილის და ციტრუსის კოსოლიდაცია, დახარისხება, შეფუთვა და

რეალიზაცია;

1 -ფრინველის/ცხოველის კომბინირებული საკვების წარმოება;

1- მეფრინველეობის ფერმის განვითარება;

1 -საწვავი ბრიკეტის წარმოება;

1 -ხილის არყის წარმოება;

1 -პურის საცხობი;

1 -მეცხოველეობა, მეფრინველეობა პეკინური იხვის წარმოება;

1 -დეკორატიული ფილების წარმოება;

1 -ნედლი თხილის გაშრობა;

1 -სამაცივრე მეურნეობა;

1 -სოია გადამუშვება წარმოება;

2 -მეთევზეობა, საკალმახე მეურნეობა; 

1 -სუნელ-სანელებლების წარმოება რეალიზაცია;

2 -მეღვინეობა;

1 -პლასტმასის ყუთის წარმოება;

07 14 პროგრამა  სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
ბიუჯეტი - 1 332 219 ლარი, ხარჯი - 1 321 421 ლარი

პროგრამის ფარგლებში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით

სხვადასხვა დარგში დაფინასებულულია 16 პროექტი,ღირებულებით 1 131 901 ლარი

სულ ჯამი - 16 პროექტი



 სულ ჩატარდა                                                                               -
16 348 კვლევა

სურსათის ქიმია-ბაქტერიოლოგიური  გამოკვლევები   -
15 446 ნიმუშში. 

მცენარეთა საკარანტინო ორგანიზმების  გამოკვლევები   -
416 ნიმუშში.

მობილური ექსტენციის  მიერ გამოკვლეული ნიადაგები  -
486 ნიმუშში.

გამოვლენილი დარღვევები                                                              
-1022 ნიმუშში

ცენტრმა გაიარა აკრედიტაცია და მიენიჭა № GAC-TL-0308 
საქართველოს სტანდარტთან ისო/იეკ 17025:2017/2018-თან 
შესაბამისობით და აკრედიტაციის ვადად განისაზღვრა 
2025 წლის 22 ნოემბერი. 

07 08 პროგრამა ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 
ბიუჯეტი - 521 600 ლარი, ხარჯი - 438 433 ლარი
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07 12 02 01 ქვეპროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის, 
ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის 
ხარისხობრივი მაჩვენებლების მდგომარეობის 
მონიტორინგი - აღებული იქნება - 342 სინჯი;  

07 12 02 02 ქვეპროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდება ზღვის წყლის ხარისხობრივი
მაჩვენებლების მდგომარეობის მონიტორინგი 
და აღებული იქნება - 120 სინჯი;   

07 12 02 პროგრამა - გარემოსდაცვითი პროგრამა  
ბიუჯეტი - 65 400 ლარი, ხარჯი 65 400 ლარი

07 12 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
ბიუჯეტი - 5 491 488 ლარი, ხარჯი 5 381 426 ლარი

07 12 01 პროგრამა - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა

ბიუჯეტი - 1 257 238 ლარი, ხარჯი 1 249 372 ლარი
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07 12 03 ტყის დაცვა და მოვლა
ბიუჯეტი - 556 563 ლარი, ხარჯი 534 593 ლარი

განხორციელდა დეგრადირებული 
ტყეების აღდგენა-განახლება 190 ჰა  

ტყის მავნებლებიის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მიზნით განთავსდა ფერომონები 

(მწერდამჭერი ხაფანგები) - 3100 ცალი

სანიტარული ჭრა -
დაავადებულ ტყის უბნებში 

სანიტარული ჭრების 
განხორციელება - 4000 კბ.მ.                                                                                                                            

07 12 03 01  დეგრადირებული ტყეების 
აღდგენა, განახლება და ტყის 

მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა
ბიუჯეტი - 196 563 ლარი, ხარჯი - 176 228 

ლარი

07 12 03 02  სანიტარული ჭრა
ბიუჯეტი - 360 000 ლარი, ხარჯი - 358 365 

ლარი
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07 12 05  ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები

ბიუჯეტი - 3 608 287 ლარი, ხარჯი 3 528 061 ლარი

 გაყვანილია ახალი სატყეო-სამეურნეო
დანიშნულების 28,96 კმ გზა;

 რეაბილიტირებულია 228,75 კმ არსებული სატყეო-
სამეურნეო დანიშნულების გზა;

 განხორციელებულია დონორის მიერ აშენებული 
მეტყევის სახლის ინვენტარით აღჭურვა;                                                                                          

07 12 05 01  ორგანიზაციული მართვა
ბიუჯეტი - 2 867 037 ლარი, ხარჯი - 2 800 615 ლარი

07 12 05 02  სატყეო-სამეურნეო 
ინფრასტრუქტურის გამართვა

ბიუჯეტი - 741 250 ლარი, ხარჯი -727 446 
ლარი

071204 პროგრამა  - 07 12 04 01  საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
ბიუჯეტი - 4000 ლარი, ხარჯი - 4000 ლარი - ჩატარებულია 8 ღონისძიება 

სატყეო სექტორთან დაკავშირებით


