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შესავალი 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა შეადგენს 336.5 ათას კაცს. აქედან ქალაქის 

მოსახლეობა - 186.6 ათას კაცს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა - 149.9 ათას კაცს. სოფლის მოსახლეობის 

პროცენტული მაჩვენებელი რეგიონის მთლიანი მოსახლეობის 44.6% შეადგენს*.  მათი აბსოლუტური 

უმრავლესობა ჩართულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. შესაბამისად, აჭარის რეგიონისთვის 

სოფლის მეურნეობა მოსახლეობის ნახევრის შემოსავლების და კეთილდღეობის საწინდარია. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2017-2020 

წლების პერიოდში მიზნად აიღო სწრაფი განვითარების კომპლექსური მიდგომა, რომელიც  

ითვალისწინებს დარგში სისტემური და ინსტიტუციონალური ცვლილებების გატარებას ისეთი 

ძირეული პრობლემების მოწესრიგებისათვის, როგორიცაა ფერმერების მიერ წარმოებული 

პროდუქციის შეუფერხებელი რეალიზაცია, ახალი სასოფლო-სამეურნეო ფუნქციების განვითარება, 

ფერმერული მეურნეობებიდან შემოსავლების რამოდენიმეჯერ ზრდა და ა.შ. ამ მიზნების მისაღწევად, 

თანმიმდევრული სამოქმედო გეგმის სახით შედგენილია წინამდებარე  დოკუმენტი - აჭარის რეგიონის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რომელიც ეფუძნება რეგიონში შრომითი რესურსების 

გადანაწილებით შექმნილ რეალობას, დარგის განვითარებისათვის არსებულ პოტენციალს, 

საერთაშორისო და ადგილობრივი ბაზრის კონიუნქტურასა და თანამედროვე  გამოწვევებს.  

აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია შესაბამისობაშია და ჰარმონიზირებულია   

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების, საქართველოს სოფლის განვითარების, აჭარის 

სოფლის განვითარების, აჭარის რეგიონული განვითარების გეგმებთან, ასევე საერთაშორისო 

პროექტების ფარგლებში განხორციელებულ კვლევებთან და სხვა დოკუმენტებთან.  

1. ხედვა 
აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრტეგიული ხედვა, მდგრადი განვითარების 

პრინციპებზე  დაყრდნობით ითვალისწინებს ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც მოკლევადიან 

პერსპექტივაში: 

- ხელს შეუწყობს სოფლად მაცხოვრებელთა შემოსავლების ზრდას; 

- უზრუნველყოფს ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას; 

- დატვირთავს რეგიონს ახალი, სასოფლო-სამეურნეო ფუნქციებით; 

- ხელს შეუწყობს სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სურსათის უვნებლობას; 

 

2. არსებული მდგომარეობა და ტენდენციები 
             ტერიტორია და გეოგრაფიული მდებარეობა 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი უჭირავს და ერთიან 

ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ოლქს წარმოადგენს. მისი უკიდურესი წერტილებია: ჩრდილოეთით - მდინარე 

ჩოლოქის შესართავი (ჩ.ს. 41 0531), სამხრეთით - ხებას მთა (ჩ.ს. 410261), აღმოსავლეთით - ღმანის მთა 

(ა.გ. 420351), დასავლეთით - სოფელი სარფი (ა.გ. 410331). ადმინისტრაციულად ჩრდილოეთით  

ოზურგეთის და ჩოხატაურის, ხოლო აღმოსავლეთით - ადიგენის მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება. 

სამხრეთით აჭარის საზღვარი ემთხვევა სახელმწიფო საზღვარს საქართველოსა და თურქეთის 

რესპუბლიკას შორის.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფართობი 2.9 ათას კვ. კმ-ს შეადგენს, საიდანაც დაბლობზე  მოდის 

1.7%, მთისწინეთზე  - 0.8%, მთაზე - 97.5%. აჭარის მთების უმაღლესი წერტილია ყანლის მთა ანუ 

კენჭული (2992 მეტრი), რომელიც მდებარეობს არსიანის ქედის ნაწილში იმ ადგილას, სადაც მას 

შავშეთის ქედი უკავშირდება. დაბალი წერტილია ისპანის ჭაობი (10 მეტრი) - ქობულეთის დაბლობზე. 

*წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

 

ტერიტორია საშუალო და მაღალმთიანეთის, მთა-ტყისა და ტენიანი სუბტროპიკული ლანდშაფტური 

კატეგორიების რთული კომპლექსია, რომელთაც ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირი აქვთ, მაგრამ ამავე 

დროს თითოეული მათგანი თვითმყოფადი და მკაცრად ინდივიდუალურია. გეოგრაფიული 
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მდებარეობით, კლიმატური პირობებით, მცენარეული საფარისა და ლანდშაფტის მრავალფეროვნებით 

2 ნაწილად იყოფა - აჭარის ზღვის სანაპირო მხარედ და შიდამთიან აჭარად. ზღვისპირა ზოლი ტენიანი 

სუბტროპიკული ჰავით ხასიათდება, ხოლო შიდამთიან მხარეში ხმელთაშუა ზღვის მშრალი 

სუბტროპიკული ჰავის მსგავსი კლიმატით.  

ნიადაგები 

სანაპირო ზოლში ძირითადად გავრცელებულია წითელმიწა ნიადაგები. სანაპირო ვაკე (ქობულეთისა 

და კახაბრის დაბლობი) - ჭარბტენიანი და ალუვიური ნიადაგებითაა წარმოდგენილი. გორაკ-ბორცვისა  

და მთისწინა ქვეზონაში უმეტესად ძლიერი და მკვეთრად გამოხატული წითელმიწა ნიადაგებია 

გავრცელებული. მთა-ტყის ნიადაგების ქვედა ზონის კლიმატის პირობებში მჟავე ნიადაგების საფარია 

შესამჩნევი, შუა ზონაში ტყის ყომრალი ნიადაგებია და გამოირჩევა მორუხო და მოყავისფრო 

შეფერადებით, ზემო ზონაში კი ყომრალი ნიადაგები უფრო ღია შეფერადებით ხასიათდება. სუბალპურ 

ზონაში უმეტესად ტყე-მდელოს ნიადაგებია და გვხვდება, როგორც საშუალოდ განვითარებული 

ხორხატიანი, ისე პრიმიტიული და ჭარბტენიანი ნიადაგები. ალპური ზონა მთა-მდელოს კორდიანი 

ნიადაგებითაა წარმოდგენილი.  

ჰავა 

აჭარის ჰავის ძირითად თავისებურებას განსაზღვრავს ერთის მხრივ, შავი ზღვის უშუალო სიახლოვე  და 

მეორეს მხრივ - რელიეფის თავისებურებანი. ზღვა პირდაპირ გავლენას ახდენს ჰაერის 

ტემპერატურაზე , ამცირებს ზაფხულის მაღალ ტემპერატურას და სითბოს მატებს ზამთრის სიცივეს, 

რელიეფის სირთულე  კი განსაზღვრავს რთულ მიკროკლიმატურ პირობებსა და ჰავის ვერტიკალურ  

ზონალობას. მაღალმთიანეთს ყველაზე  მკაცრი ჰავა ახასიათებს და მიეკუთვნება ნოტიო კლიმატის  

ზომიერად ცივი ზამთრისა და მოკლე ზაფხულის ტიპს. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 1400 

მმ-ზე მეტია, ხოლო წლიური საშუალო ტემპერატურა 4-50-ია. მთა-ტყის ზონის ჰავა ნოტიო კლიმატის  

ზომიერად ცივი ზამთრისა და თბილი, ხანგრძლივი ზაფხულის ტიპს მიეკუთვნება, ზონაში ნალექების 

წლიური რაოდენობა 1200 მმ-ს და მეტს შეადგენს, ხოლო წლიური საშუალო ტემპერატურა 10-110-ია. 

ტენიანი სუბტროპიკული ზონა ხასიათდება თბილი კლიმატით, თბილი ზამთრითა და ცხელი 

ზაფხულით, ნალექების რაოდენობა 2500 მმ-ს, ხოლო წლიური საშუალო ტემპერატურა 140-ს 

უახლოვდება. მზის ნათების საშუალო წლიური  ხანგრძლივობა 1903 საათის ტოლია.  

წყ ლის რესურსი 

აჭარის ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარეები, ტბები, ჭაობები და მიწისქვეშა წყლები. მდინარეები 

უმეტესად წვიმის წყლით საზრდოობის ტიპს მიეკუთვნებიან, მაგრამ მაღალმთიან ნაწილში დიდია  

აგრეთვე  თოვლის ნადნობი წყლებითა და მიწისქვეშა წყლებით საზრდოობის როლი, რის გამოც მათ 

ახასიათებთ ორი - გაზაფხულისა და შემოდგომის მაქსიმუმები. ინტენსიური წვიმებისა და თოვლის  

დნობისაგან აჭარის ტერიტორიაზე  წარმოიქმნება უამრავი დროებითი ნაკადები. ტბები აჭარაში, 

როგორც დაბლობ, ისე მთიან ნაწილშიც გვხვდება. ტბები პატარა ფართობითა და მცირე სიღრმით 

ხასიათდება. მთიანი ნაწილის ყველა ტბა მტკნარი და ნაკლებად მინერალიზებულია. გამონაკლისს  

წარმოადგენს ზღვისპირა ვაკის რელიქტური ტბები, რომლებიც არც ისე დიდი ხნის წინ 

უკავშირდებოდნენ ზღვას და ხასიათდებოდნენ მომლაშო წყლით, მაგრამ ზღვიდან მოწყვეტის გამო 

ახალ გამტკნარებას განიცდიან. ჭაობები აჭარაში ძირითადად ზღვის სანაპირო დაბლობზეა  

გავრცელებული*.  

_____________________________________________________________________________________________ 

*წყარო: ანზორ თაფლაძე - ,,აჭარის ა.რ. მიწის რესურსებისა და ნიადაგების აღწერა, მათი ტიპების დაცვის, 

ე როზიულობის, დეგრადირებულობისა და მოსავლიანობის ცვლილებების მიხედვით“, 2003 წ  

 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეული 290.0 ათასი მიწის 

ფონდიდან სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეადგენს 72.9 ათას ჰექტარს, რაც მთლიანი 

ფონდის მხოლოდ 25.1%-ია. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებიდან რეგისტრირებულია სულ 

27.9 ათასი ჰექტარი, რაც საერთო სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 38%-ია. შესაბამისად, 

რეგისტრაციის გარეშე დარჩენილი სავარგულები შეადგენს 45.2 ათას ჰექტარს, ანუ 

დაურეგისტრირებელია -  62%*.   

საკუთრებაში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულიდან ფიზიკურ პირებზე, ანუ მათზე 

ვინც უშუალოდ არის დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოებასთან, მოდის მხოლოდ 45%, რაც 

12.6 ათას ჰექტარს შეადგენს, ხოლო შემდგომ მოდის სახელმწიფო 42%-ით, რომლის საკუთრებაში 

რეგისტრირებულია 11.6 ათასი ჰექტარი, ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია - 10%, რაც 2.9 

ათას ჰექტარს შეადგენს, მუნიციპალიტეტების, კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და სხვ. 

საკუთრებაში  - 3%, რაც 0.8 ათასი ჰექტარია. 

მ ეურნეობების განაწილება ფართობების მიხედვით 

 

რეგისტრაციის არსებული მონაცემებით სახელმწიფო და ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რაც სულ 14.5 ათას ჰექტარს შეადგენს არის ის 

პოტენციალი, რომელიც განსახელმწიფოებრივობისა და საინვესტიციო პროექტების განხორციელების 

გზით ჩართული იქნება სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვაში**.  

 

ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებები   

რეგიონში სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების მაჩვენებელის ანალიზით დგინდება, რომ 

მნიშვნელოვანი წინსვლა ამ მიმართებით არ არის, ხოლო რიგ შემთხვევებში მაჩვენებელი კლებადობით 

ხასიათდება (ცხრილი №1), რაც გამოწვეულია, როგორც სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული  

ინვესტიციებისა და ღონისძიებების შედეგიანობის ხანგრძლივობაზე , ასევე  იმით, რომ აგროსექტორში 

ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელი და მყარი წინაპირობების 

სრული ფორმირება. 

*წყარო: მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი, 2004 წლის  1 იანვრის მდგომარეობით 

**წყარო: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 
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აჭარის რეგიონში ფიზიკურ პირებზე რეგისტრირებული სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების ფრაგმენტაციის მაჩვენებელი (ათასი ჰა)

0.1 ჰამდე

0.1 ჰა-დან 0.3 ჰა-მდე

0.3 ჰა-დან - 0.5 ჰა-მდე

0.5 ჰა-დან - 1 ჰა-მდე

1 ჰა-დან - 3 ჰა-მდე

5 ჰა-დან ზევით
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ცხილი №1: სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია (ათასი ტონა), მსხვლფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა (ათასი სული), ფუტკრის 
ო ჯახი (ათასი) 

დასახელება 
წე ლი 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ლობიო 2.1 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 

კარტოფილი 31.6 16.7 11.6 9 13.6 11.7 18.1 12.1 

ხილი 12.7 8.2 5.7 8.5 12.1 14.4 11.6 14 

ციტრუსი 32.6 78.3 24.7 44.8 51.9 84.6 51.4 65.3 

ჩ აი 0.5 0 1 0.7 1.1 1.1 0.2 0.9 

რძე 49.7 37.9 30.4 29.8 35.2 35.3 43.7 36.5 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 87.7 87.5 79.3 87.7 86.1 86.7 95 86.1 

ფუტკრის ოჯახი  9,1 21.2 37.4 49.3 55.2 61.9 56.1 40.3 
 წ ყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

რეგიონისათვის ერთ-ერთ მთავარ სტარტეგიულ აგრარულ მიმართულებას მეციტრუსეობა 

წარმოადგენს, რომელიც საექსპორტო პროდუქციაა. რეგიონში სულ 7 755 ჰა მიწის ფართობზე   22 

ათასამდე  მეციტრუსეობის ფერმერული მეურნეობა არის წარმოდგენილი.  მეურნეობების 

აბსოლუტური უმრავლესობა საშუალოდ 0.3 ჰა-ს არ აღემატება, რაც მაღალი ფრაგმენტაციის 

მაჩვენებელია. ასეთ პირობებში იზრდება აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე  და ლოჯისტიკურ  

მომსახურებაზე  გაწეული დანახარჯები, რაც პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას ამცირებს. 

2013 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით რეგიონში არსებული 

ციტრუსის მიმღები საწარმოების პრივატიზება განხორციელდა. გარადა აღნიშნულისა, ციტრუსის 

გადამამუშავებელი საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა სახელმწიფო 

პროგრამები. შედეგად, რეგიონში უკვე ფუნქციონირებს 40-მდე ტექნოლოგიური ხაზებით აღჭურვილი 

ციტრუსის მიმღები და შემფუთავი საწარმო, მათ შორის სამრეწველო გადამუშავებას ახდენს სამი 

საწარმო. 

რეგიონის მაღალმთიანი ზონის ძირითად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას მეცხოველეობასთან 

ერთად მეკარტოფილეობა და ზოგადად მებოსტნეობა წარმოადგენს. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 

დიდი ნაწილის საოჯახო მეურნეობები ორიენტირებულია არარენტაბელურ, პირადი საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად აუცილებელი პროდუქციის წარმოებაზე . შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაციის მიზნით,  

გეგმავს რეგიონის დაბლობი ზონისათვის ახალი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და ფუნქციის 

მინიჭებას. ამ მიმართულებით ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში სასათბურე  

მეურნეობების განვითარება, როგორც მოსახლეობის საქმიანობიდან მაღალი შემოსავლების მიღების, 

ასევე  იმპორტის ჩანაცვლებისა და სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით რეალურ პერსპექტივად 

განიხილება. ყოველივე  ზემოთ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტებში განხორციელდება აგროპარკების პროექტი, ყოველწლიური გაფართოების 

პერსპექტივით. 

აგროპარკებში მოწყობილ სასათბურე  მეურნეობებში,  მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების 

დანერგვის გზით  შესაძლებელია არსებითად გაიზარდოს ბოსტნეულის წარმოება, რაც უწყვეტ რეჟიმში 

ბაზრის მომარაგების შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან, რეგიონში საფუძველი ჩაეყრება სოფლის  

მეურნეობის წარმოების ახალ მიმართულებას.  

რეგიონის მაღალმთიანი ზონის მოსახლეობა ტრადიციულად მესაქონლეობას მისდევს, თუმცა დღეის 

მდგომარეობით მესაქონლეობის რენტაბელობა მინიმალურ მაჩვენებელზეა. საშუალო წველადობა 

მერყეობს 1100 ლიტრის ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა არაპროპორციული შედეგია იმ გაწეულ შრომით  

და მატერიალურ დანახარჯებთან, რომელსაც მოსახლეობა ეწევა. ამ შემთხვევაშიც ხელშემშლელი 

ფაქტორები მრავალმხრივია, მათ შორის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბალპროდუქტიული  
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ჯიშები, მწირი საკვები ბაზა, ამორტიზებული საძოვრები, ფერმერთა ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი, 

ვეტერინარული მომსახურებაზე  ნაკლები ხელმისაწვდომობა და სხვ.  

სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობისა და 

სოფლის განვითარებისათვის (ENPARD აჭარა) ფარგლებში განხორციელებული ფინანსური და 

ტექნიკური მხარდაჭერით რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნა მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების სადგურები, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი 

მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და დაკომპლექტებულია კვალიფიციური სპეციალისტებით, 

რომლებმაც გადამზადება გაიარეს ამავე პროგრამის ფარგლებში. დღეის მდგომარეობით რეგიონში 4 

ათასამდე  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვია მიღებული ხელოვნური განაყოფიერების გზით, თუმცა 

აღნიშნული ღონისძიება არ არის საკმარისი რეგიონში მეცხოველეობის დარგის განვითარებისათვის.   

აკვაკულტურების განვითარება, რეგიონისათვის მეტად მნიშვნელოვანი და დღეის მდგომარეობით 

აუთვისებელი პოტენციალია. რეგიონში არსებული წყლის რესურსი და ბუნებრივ-კლიმატური 

პირობები დარგის განვითარების ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. შესაბამისად, სამინისტრო მიზნად 

ისახავს 2017-2020 წლებში ქმედითი ნაბიჯებით უზრუნველყოს აკვაკულტურების განვითარების 

პოტენციალის ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვა. დარგის მნიშვნელობიდან და დარგში არსებული 

ფაქტობრივად  კრიზისული მდგომარეობიდან გამომდინარე , სამინისტრო ამ მიმართულებით 

შეიმუშავებს ცალკე დოკუმენტს სტრატეგიული გეგმის სახით. 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის დინამიკა (2012-2016 წწ) 

2013 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 2 483.6 ათასი ლარით 

გაიზარდა და 3 263.4 ათასიდან 5 747 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ ზრდის მაჩვენებელი 76.1 პროცენტია. 

სულ 2016 წლის ჩათვლით ზრდის მაჩვენებელი 129.8 პროცენტს შეადგენს, შესაბამისად,  რესპუბლიკურ  

ბიუჯეტში საბიუჯეტო ასიგნება 3 263.4 ათასიდან 7 500 ათას ლარამდე გაიზარდა. 

 

2013-2016 წლებში მნიშნელოვნად გაიზარდა დაფინანსება აგროსექტორის განვითარების მხარდაჭერის 

მიზნით და შესაბამისად ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამები ძირითად მოიცავდა 6 

მიმართულებას: 1) აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 2) 

მექანიზაციის საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; 3) 

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა; 4) მეცხოველეობის დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა; 5) აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 6) ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება.  

გარდა აღნიშნულისა, იმავე პერიოდში რეგიონში აგროსექტორის განვითარების ხელშემწყობი 

ღონისძიებები ხორციელდებოდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს 

პროგრამების ფარგლებში, რომელიც მოიცავდა შეღავათიან აგროკრედიტებს, აგროდაზღვევას, 
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მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობას,  გადამამუშავებელი  და შემნახველი 

საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას თანადაფინანსების გზით, სეზონურ პროექტებს და სხვ.  
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სტრატეგიული მიმართულება 3.1. აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება 
 

 ღონისძიება 3 .1.1. ფერმერთა ცოდნის ამაღლება და ეფექტური სასოფლო-სამეურნეო 

ექსტენციის მომსახურების გაწევა 
 
ფერმერის ეფექტურობა პირდაპირ დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოების 

ცოდნასთან და წარმოების საშუალებებზე  ხელმისაწვდომობასთან. აჭარის რეგიონის აგრარული 

სპეციფიკის პირობებში (ნიადაგისა და ბუნებრივ-კლიმატური პირობები), ასევე  იმპორტირებულ 

პროდუქტებთან დაბალი კონკურენტუნარიანობის პირობებში, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციას 

განსაკუთრებული დატვირთვა და მნიშვნელობა ენიჭება. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მომსახურეობას 

მიაწოდებს „საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის“ დოკუმენტზე  

დაყრდნობით, რომელიც დიდწილად სწორედ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მისი 

ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ გამოცდილების გათვალისწინებით იქნა შექმნილი. 

 

მიწოდებული სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია დაჯგუფებული იქნება: მიზნობრივი ექსტენციის, 

ზოგადი ექსტენციის და დამხმარე  ექსტენციის მიხედვით. ამგვარად ის მოიცავს, როგორც ფერმერთა 

ფართო მასებს, ასევე კონკრეტულ მსხვილ მწარმოებლებს. ექსტენციის მომსახურეობა მიწოდებული 

იქნება ჯგუფური, ინდივიდუალური და დისტანციური მეთოდებით ისეთი დამხმარე  საშუალებების 

გამოყენებით, როგორიცაა საველე-სადემონსტრაციო პროექტები, საუკეთესო პრაქტიკა - აგროტური, 

ბეჭდური მედია, ტელევიზია, სატელეფონო შეტყობინებები, ინტერნეტი და ა.შ. 

 

ეფექტური სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მიწოდების მიზნით, რეგიონის სტრატეგიულ 

პროდუქტებზე  აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავდება შესაბამისი 

ლიტერატურა, აგროკალენდარის გათვალისწინებით შემუშავდება ექსტენციის მიწოდების გრაფიკი, 

ეფექტურობის ინდიკატორები, ექსტენციის შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემა. ამ მხვრივ 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ექსტენციის პროგრამული უზრუნველყოფის ამოქმედებას. 

 

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის ეფექტური მიწოდების მიზნით განხორციელდება საჯარო, 

არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციების როლის განსაზღვრა და მათი პირდაპირი ჩართულობა ამ 

პროცესებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პროფესიონალი, კვალიფიცირებული 

ექსტენციონისტების საკითხს. 

 
 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის 

სტრატეგიის დოკუმენტი; 

- ექსტენციის მარვთის ელექტრონული პროგრამა და მასში მუშაობის გამოცდილება; 

- მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით  აღჭურვილი ოფისები: ელექტრო 

მიკროსკოპები, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო 

ინვენტარი, ნიადაგის ქიმიური ანალიზის მობილური ლაბორატორია, სატრანსპორტო 

საშუალებები; 

- სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები და მათი შესაძლებლობები: (ა(ა)იპ 

„აგროსერვის ცენტრი“ და სსიპ „ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“; 

- სამინისტროს მიერ განხორციელებული სადემონსტრაციო პროექტები, როგორც ბაზა 

ექსტენციის მომსახურების მიწოდებისთვის; 

- ექსტენციის მიწოდების გამოცდილება 2013 წლიდან პროექტ ENPARD-ის ფარგლებში; 

- მედია ექსტენციის საშუალებები: ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო ლიტერატურა; 

- რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პროექტები; 
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სუსტი მხარეები 

- თანამედროვე  წარმოების საშუალებებზე  ფერმერთა და აგრომეწარმეთა დაბალი 

ინფორმირებულობა; 

- სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციფიკა დაკავშირებული რთულ გეოგრაფიულ 

პირობებთან, მიწის ზომებთან და ა.შ.; 

- მემცენარეობის მიმართულებით ექსტენციის დაბალი ეფექტი; 

- მცირე ფერმერული მეურნეობები და ფერმერთა დაბალი დაინტერესება ცოდნის შეძენის 

კუთხით; 

- სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სუსტი განვითარება; 

 

შესაძლებლობები 

- ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ცოდნისა და უნარ ჩვევების გაზრდა (მედია, ბეჭდვითი და ა.შ.); 

- სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; 

 

საფრთხეები 

- მიწოდებული ექსტენციის არაეფექტურობა გაუთვალისწინებლობის  ან სხვა მიზეზით; 

- შეუსაბამობა ექსტენციასა და მის შემდგომ ღონისძიებებს შორის. 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. მემცენარეობის დარგში პრაქტიკული ექსტენციის პროგრამის მომზადება; 

2. თევზსაშენი მეურნეობების მიმართულებით პრაქტიკული ექსტენციის პროგრამის მომზადება; 

3. მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის მიმართულებით პრაქტიკული ექსტენციის 

პროგრამების მომზადება; 

4. ექსტენციის პროგრამის მიწოდება ფერმერებისათვის, ასევე სოფლის მეურნეობაში მოქმედი 

კოოპერატივებისათვის არასამთავრობო და კერძო სექტორის ჩართულობით; 

5. მედია ექსტენციის შემუშავება და მიწოდება (ბეჭდვითი; აუდიო; ვიდეო; სატელევიზიო; 

ინტერნეტისა და სატელეფონო შეტყობინებების მეშვეობით); 

6. აგროტურების, საინფორმაციო შეხვედრების და სწავლება/ტრენინგების ორგანიზება 

ფერმერებისათვის; 

7. მაღალკვალიფიცირებული დარგის სპეციალისტების მოწვევა გამოცდილებისა და ცოდნის 

გაზიარების მიზნით; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. აჭარის რეგიონისთვის სტრატეგიული კულტურების ექსტენციის პრაქტიკული პროგრამის  

დოკუმენტი; 

2. აჭარის რეგიონში მოქმედი თევზსაშენი მეურნეობებისთვის ექსტენციის პრაქტიკული 

პროგრამის დოკუმენტი; 

3. აჭარის რეგიონში მოქმედი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მწარმოებლებისთვის ექსტენციის 

პრაქტიკული პროგრამის დოკუმენტი; 

4. აჭარის რეგიონში მოქმედი მეფუტკრეებისათვის ექსტენციის პრაქტიკული პროგრამის  

დოკუმენტი; 

5. აჭარის რეგინში მოქმედი მეფრინველეობის ფერმებისათვის ექსტენციის პრაქტიკული 

პროგრამის დოკუმენტი; 

6. განხორციელებული ექსტენციის პროგრამების რაოდენობა; 

7. ექსტენციის პროგრამის მეშვეობით მოცული ფერმერების რაოდენობა; 

8. ექსტენციის პროგრამის მეშვეობით მოცული კომპანიების/კოოპერატივების რაოდენობა; 

9. შემუშავებული მედია ექსტენციის ინსტრუმენტების რაოდენობა (ბეჭდვითი, აუდიო, 

ვიდეო,სატელევიზიო, ინტერნეტით, სატელეფონო შეტყობინებებით); 
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10. მიწოდებული მედია ექსტენციის ინსტრუმენტების რაოდენობა (ბეჭდვითი, აუდიო, 

ვიდეო,სატელევიზიო, ინტერნეტით, სატელეფონო შეტყობინებებით); 

11. ჩატარებული ტრენინგების, სწავლებების, სემინარების და აგროტურების რაოდენობა; 

12. ტრენინგებზე , სემინარებზე , აგროტურებზე  და ა.შ. დასწრებული ფერმერების რაოდენობა; 

13. მაღალკვალიფიცირებული ექსპერტების რაოდენობა; 

14. მიმართულებები და დარგები, რომლებშიც მოწვეული იქნენ მაღალკვალიფიცირებული  

ექსპერტები; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-5; 9 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

6; 10; 11; 13; 

14 

ა) ოპერაციული; 

ბ) ექსპერტების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 

7-8; 12 ფერმერებისა და კერძო კომპანიების 

დაბალი ინტერესი 

ამაგების ჩართულობა; ცნობიერების 

ამაღლება 

 
 
 

 
 
 

 ღონისძიება 3.1.2. პროფესიული სწავლების ხარისხის და უმაღლესი განათლების 
გამუჯობესების ხელშეწყობა აგრარულ სექტორში - წარმოადგენს ეროვნული დონის 
ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს 
მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრტეგიით. 
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 ღონისძიება 3.1.3. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარება და 
მიწათსარგებლობაში თანამედროვე მიდგომების დანერგვა 

 
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთ ძირითად მიზანს ფერმერულ მეურნეობათა 

შემოსავლების ზრდა წარმოადგენს. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესწავლა, მიწის 

ბაზრის განვითარება, მიწათსარგებლობის თანამედროვე  მიდგომების დანერგვა ფრაგმენტაციის დონის 

შემცირება, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების რაციონალური გამოყენება, ნიადაგის დაცვა და 

ნაყოფიერების გაზრდა, ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენა, ამ მიზნის მიღწევისკენ გადადგმული 

ნაბიჯები იქნება. 

 

სამინისტრო შეისწავლის სახელმწიფო და რესპუბლიკურ საკუთრებაში არსებული სასოფლო-

სამეურნეო მიწების სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვაში ჩართვის პოტენციალს და მოამზადებს 

კონკრეტულ წინადადებებსა და პროექტებს საინვესტიციო პოლიტიკის განხორციელების მიზნით.  

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრუქტურაში გამოიკვეთება მიწის საკითხებზე  

პასუხისმგებელი ერთეული შესაბამისი ფუნქცია მოვალეობებით. 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული „მიწის კონსოლიდაციის  

სტრატეგიასთან“ შესაბამისობაში შემუშავდება აჭარის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის კონსოლიდაციის მიდგომები, რეკომენდაციები და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. 

 

მიწის საკითხების საკანონმდებლო დონეზე რეგულირების მიზნით მომზადდება და საკანონმდებლო 

ორგანოს წარედგინება კონკრეტული ანალიზი, მოსაზრებები და რეკომენდაციები.   

 

ფერმერების საკუთრებაში არსებული მიწის შესწავლის კუთხით განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმობა ექსტენციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ფერმერთა ნაკვეთების რეგისტრაციას. 

 

პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში შემუშავდება და განახორციელდება მიწის კონსოლიდაციის 

საცდელი პროექტები სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების ხელშემწყობ პროგრამებთან ერთად, 

მათ შორის, როგორც სახელმწიფო და ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობების გამოყენებით, ასევე ფიზიკურ პირების საკუთრებაში 

არსებული ნაკვეთების გამოსყიდვა-გამსხვილების გზით მათი შემდგომი რეალიზაციის ან მათზე 

სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტების განხორციელების და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- რეგისტრაციის ერთიანი სახელმწიფო სისტემა პროგრამული უზრუნველყოფით; 

- საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ სრულად  

ამოქმედება და კანონის ფარგლებში გათვალისწინებული შეღავათები; 

- ,,ზოგიერთ დასახლებაში ფიზიკურ პირთა ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №318 

დადგენილებით განსაზღვრული მიწის რეფორმის განხორციელება; 

- აზომვითი ნახაზების მომზადების ხელმისაწვდომობა; 

- მოქალაქეებისათვის მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით რეგისტრაციისათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავებაზე  საჯარო რეესტრის ვალდებულება; 

- უფასო პირველადი რეგისტრაცია; 

- გასულ წლებში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით ჩატარებული 

აზომვითი სამუშაოები; 

- სოფლის მეურნეობის დარგის პრიორიტეტულობა; 
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- აგროსექტორში სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგრამები; 

- მიწის კონსოლიდაციის სტრატეგია 

 

სუსტი მხარეები 

- მიწის ფრაგმენტაციის მაღალი დონე; 

- დაურეგისტრირებელი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები; 

- რეგიონის დონეზე სახელმწიფო და ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 

სავარგულების დიდი რაოდენობა; 

- შესაბამისი ინსტიტუციური ერთეულის არ არსებობა; 

- მიწის კადასტრის არ არსებობა; 

- მიწის ბონიტირების არ არსებობა; 

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის დაბალი საბაზრო ფასი; 

- მიწათსარგებლობის ტრადიციული ე.წ. მამა-პაპისეული ფორმა; 

- დაურეგისტრირებელ სასოფლო-სამეურნეო მიწების რეალურ განკარგვაზე  სახელმწიფოს 

უფლების თვითშეზღუდვა ტრადიციული მიწათსარგებლობის გამო; 

- სავარგულების რთული გეოგრაფიული და რელიეფური მდებარეობა; 

- ნიადაგის ნაყოფიერების დაბალი დონე; 

- მაღალმთიან ზონაში ხანმოკლე  სავეგეტაციო პერიოდი; 

 

შესაძლებლობები 

- მიწის ბაზრის განვითარება; 

- მიწის კონსოლიდაცია; 

- მეურნეობების ოპტიმიზაცია; 

- ნიადაგის ნაყოფიერების ზრდა; 

- ალტერნატიული, მაღალპროდუქტიული კულტურების გაშენება; 

- თანამედროვე  ტექნოლოგიების დანეგვა; 

- კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება; 

- ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენა; 

- მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა; 

- ინვესტიციების გაზრდა; 

 

საფრთხეები 

- მოსახლეობის ნაწილის მიერ სავარგულების გაყიდვა საბაზრო ღირებულებაზე  ნაკლებ ფასად  

და მიწისა და შემოსავლის გარეშე დარჩენა; 

- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ოპტიმალურ რაოდენობაზე  მეტად შემცირება (სოფლების 

დაცარიელება); 
 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 
1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესწავლა: 

- ფიზიკური საზღვრების დაზუსტება და ზედაპირის მდგომარეობის შესწავლა; 

- ნიადაგის შემადგენლობის ანალიზი და კლიმატურ-გეოგრაფიული ზონალურობის  

განსაზღვრა; 

- სასოფლო-სამეურნეო წარმოების კუთხით პოტენციალის განსაზღვრა და 

პრიორიტეტების გამოკვეთა; 

- საინვესტიციო ბიზნეს პროექტების შემუშავება; 

2. კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების შესწავლა: 
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- ნაკვეთების ფერმერთა რეესტრის მიხედვით რეგისტრაცია; 

- ნაკვეთების პოტენციალისა და ეფექტურობის ამაღლების რეკომენდაციების 

შემუშავება; 

3. „მიწათსარგებლობის თანამედროვე  მეთოდების“ დოკუმენტის შექმნა (ეკონომიკური 

ეფექტურობის ზრდა, ნაყოფიერების ამაღლება, ნიადაგის დაცვა და ეკოლოგიური 

წონასწორობის აღდგენა) და მისი დანერგვა, როგორც კერძო მეურნეობებში, ასევე მისი 

გათვალისწინება საინვესტიციო პროექტებში; 

- დოკუმენტის მომზადება; 

- პუბლიკაციების მომზადება და გავრცელება ფერმერებში; 

4. აჭარის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კონსოლიდაციის სტრატეგიის 

და შემდგომი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

- მიწის კონსოლიდაციის სტრატეგიის შემუშავება; 

- მიწის კონსოლიდაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

5. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწათსარგებლობის საკითხების საკანონმდებლო 

დონეზე რეგულირების მიზნით წინადადებების მომზადება და წარდგენა; 

6. სამინისტროს პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში მიწის კონსოლიდაციის საცდელი 

პროექტების შემუშავება და განახორციელება; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწების შესწავლილი 

ფართოებების რაოდენობა; 

2. კერძო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწების შესწავლილი ფართოებების 

რაოდენობა; 

3. „მიწათსარგებლობის თანამედროვე  მეთოდების “დოკუმენტი; 

4. აჭარის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კონსოლიდაციის სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა; 

5. ანალიტიკური ნარკვევების ან/და საკანონმდებლო ინიციატივების რაოდენობა 

მიწათსარგებლობის საკითხებთან მიმართებაში; 

6. მიწის კონსოლიდაციის საპილოტე პროექტების რაოდენობა; 

 
 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-2; 5; 6 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

3-4 ა) ოპერაციული; 

ბ) ექსპერტების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი; 

 
 

 ღონისძიება 3.1.4. სასოფლო-სამეურნეო საკრედიტო და სალიზინგო სისტემის 

გაძლიერების შესაბამისი პირობების შექმნა - წარმოადგენს ეროვნული დონის 
ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს 
მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრტეგიით. 

 
 

 ღონისძიება 3.1.5. სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევის ბაზრის განვითარება - 

წარმოადგენს ეროვნული დონის ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო ხელმძღვანელობს მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სტრტეგიით. 
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 ღონისძიება 3 .1.6. სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების 
მხარდაჭერა  

 
აჭარის სოფლის მეურნეობა წარმოდგენილია მცირე საწარმოო რესურსების მქონე ფერმერული 

მეურნეობებით, რომელთა ეფექტურობაც და წარმოების რენტაბელობაც შესაბამისად დაბალია. სწორედ 

ამიტომ, რეგიონისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კოოპერაციული მეურნეობების 

განვითარება, როგორც წარმოების გამსხვილების, ასევე საწარმოო საშუალებების გაიაფების გზით. 

 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო 

დონორი ორგანიზაციები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფუნქციონალური განვითარების, 

საწარმოო და ტექნოლოგიური   სიახლეების დანერგვის ხელშეწყობის მიმართულებით აქტიურად 

ახორციელებენ საგრანტო და ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამებსა და პროექტებს.  

 

კოოპერაციული მეურნეობების განვითარებაზე  დაკვირვებამ ცხადყო, რომ მათი სიცოცხლის  

უნარიანობის ამაღლება სამინისტროს წინაშე არსებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 

 

რეგიონში კოოპერაციული მეურნეობების და მთლიანობაში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

კოოპერირების დონის ამაღლებისათვის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მხრიდან სოფლის მეურნეობის დარგში კოოპერირების უპირატესობისა და მისი სიკეთით  

დაინტერესების მიზნით მაქსიმალურად მოხდება ინფორმაციის მიწოდება ფერმერებსა და 

აგრომეწარმეებზე.  

 

სამინისტროს სამომავლო პროგრამები/ქვეპროგრამები და პროექტები მიმართული იქნება რეგიონში 

კოოპერირების მხარდაჭერისკენ. პრიორიტეტად დასახული იქნება კოოპერატივების  

შესაძლებლობებისა და სიცოცხლისუნარიანობის განვითარება. 

 

სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიხედვით გაძლიერდება მუშაობა კოოპერატივის წევრთა განათლების 

დონისა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო   დაეხმარება რეგიონში მოქმედ 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ 

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ პროგრამებში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებით. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრუქტურაში გამოიკვეთება ფერმერული მეურნეობების 

განვითარებაზე  პასუხისმგებელი ერთეული, რომელიც ამავე დროს უზრუნველყოფს კოოპერატიული 

მეურნეობების შესაბამისი საინფორმაციო და მონაცემთა ბაზის ფორმირებას. 

 
 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- კოოპერაციული მეურნეობების მიმართულებით სამინისტროს მიერ პროგრამების 

განხორციელების გამოცდილება; 

- UNDP. ENPARD AJARA, USAID და სხვა კოოპერაციის მხარდამჭერი პროგრამები; 

- სამინისტროს 2017 წლის ქვეპროგრამით რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემის მოდელი; 

- საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ; 

- აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს  (სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“)  

კოოპერაციული მეურნეობების განვითარებაზე  ორიენტირებული პროგრამები; 
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სუსტი მხარეები 

- მეურნეების  სიფრთხილე  კოოპერატივებში გაწევრებასთან დაკავშირებით; 
- ფერმერებისა და აგრომეწარმეების დაბალი ინფორმირებულება კოოპერირების ფორმების, 

მათი შექმნის, მართვისა და უპირატესობების შესახებ; 
- დაქსაქსული ფერმერული მეურნეობები, ნიადაგების  მაღალი ფრაგმენტაცია; 
- არსებული კოოპერატივების დაბალი აქტივობა; 

 

შესაძლებლობები 
- აქტიური, საჭიროებაზე  ორიენტირებული კოოპერაციული მეურნეობების სტიმულირება; 
- კოოპერატივების  განვითარებაზე  ორიენტირებული  პროგრამების შემუშავება; 
- ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა კოოპერაციულ მეურნეობებში; 
- კოოპერატივების ფინანსურ რესურსებზე  წვდომის გაუმჯობესება; 

 
საფრთხეები 

- მეურნეობის გაძღოლის ტრადიციული მეთოდები და ფერმერთა კონსერვატორული 

დამოკიდებულება; 
- კოოპერაციული მენეჯმენტის ცოდნისა და  უნარების ნაკლებობა; 

 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 
1. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით  

ფერმერებთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება; 

2. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ მედია პაკეტის (ბეჭდური, ვიდეო, 

სატელევიზიო) მომზადება და გავრცელება; 

3. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სიცოცხლისუნარიანი სქემების შემუშავება და 

დემონსტრირება; 

4. წარმატებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მაგალითების წარმოჩენა (აგროტურების 

ორგანიზება, გამოცდილების გაცვლა და ა.შ.); 

5. სამინისტროს მიერ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებაზე  ორინეტირებული  

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; 

6. მჭიდრო თანამშრომლობა კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსთან, როგორც მათი 

პროექტების მოზიდვის კუთხით ასევე ინფორმირებულობის ამაღლების კუთხით; 

7. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წევრებისთვის სასწავლო/ტრენინგ პროგრამების 

შედგენა და მიწოდება; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების თემაზე ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები; 

2. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების პოპულარიზაციის მედია ინსტრუმენტები და მათი 

რაოდენობა (ბეჭდური, ვიდეო, სატელევიზიო); 

3. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სიცოცხლისუნარიანი სქემების შემუშავებული და 

ფერმერებზე  მიწოდებული რაოდენობები; 

4. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული 

აგროტურების რაოდენობა; 

5. სამინისტროს და მისი საქვეუწყებო დაწესებულებების მიერ შემუშავებული და 

განხორცილებული პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც ორიენტირებულია სასოფლო 

სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებაზე ; 

6. კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსთან ერთად განხორციელებული აქტივობების 

რაოდენობა; 

7. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წევრებზე  ორიენტირებული  სასწავლო პროგრამების 

შემუშავებული რაოდენობა; 

8. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წევრებზე  სასწავლო პროგრამების მიწოდების მიზნით 

ჩატარებული შეხვედრების/სწავლებების/სემინარების რაოდენობა; 
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 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-3; 5; ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

2; 4 ა) ოპერაციული; 

ბ) ექსპერტების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 

5; 6; 7; 8 ა) ოპერაციული; 

ბ) კოოპერატივების სააგენტოს 

ფაქტორი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები სააგენტოსთან; 
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 ღონისძიება 3 .1.7. სოფლის მეურნეობაში საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ 

ინფორმირებულობის ამაღლება  
 

აჭარის სოფლის მეურნეობას ინვესტიციების მოზდივის კუთხით მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია. 

დღევანდელი მდგომარეობით, რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწების 70% 

სახელმწიფო საკუთრებაშია. ამასთან დაკავშირებით, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

შეისწავლის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების საინვესტიციო პოტენციალს, 

ხოლო ჩატარებული კვლევების საფუძველზე  შეიმუშავებს სოფლის მეურნეობის დარგში 

ინვესტიციების შესაძლებლობებისა და მათი გამოყენების დოკუმენტს. 

 

საინვესტიციო პოტენციალის მაქსიმალური ეფექტით ამოქმედებისთვის აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო მჭიდროდ ითანამშრომლებს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, პოტენციურ 

ინვესტორებთან, კერძო სექტორთან, სპეციალიზირებულ ფონდებთან, საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან. 

 

ჩატარდება კვლევები, მომზადდება საინფორმაციო პაკეტები, ტიპიური ბიზნეს გეგმები და საწარმოო 

ჯაჭვების ანალიზი. აღნიშნული ინფორმაცია ჩაირთვება რეგიონის საინვესტიციო პაკეტში და 

მიეწოდება დაინტერესებულ მხარეებს. 

 
 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობები; 
- საინვეტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოში არსებული 

ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზა; 
- სამინისტროს მიერ მომზადებული საინვეტიციო პროექტები; 

 

სუსტი მხარეები 

- აგროსექტორის განვითარების დაბალი დონე; 
- სასოფლო-სამურნეო წარმოებისათვის საჭირო რესურსების სიმცირე ; 
- რეგიონის რთული გეოგრაფიული და რელიეფური პირობები; 
- საერთაშორისო დონეზე რეგიონისა და მისი პოტენციალის ნაკლები ცნობადობა; 
- კვალიფიციური პროექტ-მენეჯერების ნაკლებობა; 

 
შესაძლებლობები 

- საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშვება და საინვესტიციო მედია პაკეტის მომზადება; 
- კომუნიკაცია შესაბამის საჯარო და კერძო სექტორის წრეებთან; 
- საინვესტიციო ფორუმების ორგანიზება, მონაწილეობა სხვა საინვესტიციო ფორუმებში; 

 
საფრთხეები 

- ადგილობრივი წარმოების დაბალი კონკურენტუნარიანობა; 
- სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის ნაკლებობა; 
- წარმოების საშუალებების სიმწირე  (თესლი, ტექნოლოგიები და სხვა ) და სიმცირე  (მიწა); 

 

 
 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 

 
1. სოფლის მეურნეობის საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა/შესწავლა; 

2. საორიენტაციო/ტიპიური ბიზნეს-გეგმების შემუშავება სოფლის მეურნეობის დარგში;  

3. საინფორმაციო-საინვესტიციო მედია პაკეტების შემუშავება და გამოცემა (ბუკლეტები, 

ფლაერები, ვიდეო კლიპები, პრეზენტაციები საინვესტიციო ობიქტების შესახებ); 
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4. ბიზნეს ფორუმებში, გამოფენებში, საინვესტიციო ღონისძიებებში  მონაწილეობის მიღება, 

როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; 

5. სპეციალიზირებული საინფორმაციო ვებ-გვერდის მომზადება; 

6. მჭიდრო კავშირი ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოსთან, ასევე სხვადასხვა ფონდებთან და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. აჭარის სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის კვლევის დოკუმენტი; 

2. საორიენტაციო/ტიპიური შემუშავებული ბიზნეს-გეგმების რაოდენობა; 

3. საინფორმაციო საინვესტიციო მედია ინსტრუმენტების რაოდენობა (ბუკლეტები, ფლაერები, 

ვიდეო კლიპები, პრეზენტაციები საინვესტიციო ობიქტების შესახებ); 

4. ჩატარებული ან/და მონაწილეობა საინვესტიციო თემატიკასთან დაკავშირებული ბიზნეს 

ფორუმების, გამოფენების, საინვესტიციო ღონისძიებების რაოდენობაში, როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; 

5. აჭარის რეგიონში, სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის პოპულარიზაციისა და 

შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის შემცველი ინტერნეტ გვერდი/ჩანართი; 

6. აჭარის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის თემატიკაზე  ჩატარებულ 

ღონისძიებებში ჩართული სტეიკჰოლდერების რაოდენობა და ვინაობა; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

3-6 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

1-2 ა) ოპერაციული; 

ბ) ექსპერტების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 
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 ღონისძიება 3.1.8. ეროვნული სასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშემწყობი 

ღონისძიებების გატარება და მარკეტინგული პროგრამის განხორციელება. 
 
ეროვნული სასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით და თანამონაწილეობით მოეწყობა თემატური 

გამოფენები, ფესტივალები და საინფორმაციო ტურები. რეგიონში წარმოებული პროდუქციის  

პოპულარიზაციის ღონისძიებებში ჩართული იქნება აჭარის და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო 

პალატები და მათი კავშირები საზღვარგარეთ მოქმედ სავაჭრო სამრეწველო პალატებთან.  

 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ციტრუსის საინფორმაციო კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდება ვიზიტები სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ახალი ბაზრის მოძიების თვალსაზრისით, 

ასევე  არსებული ბაზრებზე  ქართული ციტრუსის წარმომადგენლობის გაძლიერების მიზნით. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ტრადიციული, 

ცნობადი ქართული პროდუქტების რებრედინგს და ასეთი პროდუქტების „გაცოცხლების“ 

შესაძლებლობას. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სსიპ საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრის - „საქპატენტი“-ს მჭიდრო თანამშრომლობით 

განხორციელდება „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების“ 

მიმართულებით პროდუქტების რეგისტრაცია. 

 
მოხდება საერთაშორისო ბაზრების და მათზე შეღწევადობის შესწავლა კანონმდებლობაში, 

ლოჯისტიკაში თუ სხვა მხრივ არსებული ნაკლოვანებების იდენტიფიცირების და მათი შემდგომი 

აღმოფხვრის მიზნით. 

 

ადგილობრივი წარმოების პოპულარიზაციის ღონისძიებებში აქტიურად იქნება გამოყენებული ა(ა)იპ 

„აგროსერვის ცენტრი“-ს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ყველა ღონისძიება გატარებული იქნება კერძო 

სექტორთან, ასევე პოტენციურ და მოქმედ ექსპორტიორებთან და ინვესტორებთან მჭიდრო კავშირში. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების მიმღებ-გადამამუშავებელი, შესაფუთი 

საწარმოები; 
- ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ცნობადობა მრავალ ქვეყანაში - ე.წ. ისტორიული 

მეხსიერება; 
- ქ. ბათუმში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და ტექნოლოგიების ტრადიციულად ქცეული 

ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა; 
- რეგიონის ფერმერებისა და აგრომეწარმეების მონაწილეობა სხვადასხვა გამოფენებში ქვეყნის 

მასშტაბით; 
- ადგილობრივ ტელევიზიაში ყოველკვირეული სატელევიზიო პროექტი აგროსექტორის 

თემატიკით; 
- ევროკავშირთან ღრმა და ყოფლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმება (DCFTA); 
- რეგიონში აქტიურად ფუნქციონირებადი სავაჭრო-სამრეწველო პალატა; 
- რეგიონში ფუნქციონირებადი სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი; 
- ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; 

 

სუსტი მხარეები 
- ფერმერების დაბალი ცოდნა საერთაშორისო ბაზარსე არსებული სტანდარტების შესაბამისად 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების საკითხებში (მოკრეფა-შენახვა, შეფუთვა და 

სხვ.); 
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- ფერმერების მხრიდან შეუსაბამო დოზითა და პირობებით პესტიციდებისა და შხამქიმიკატების 

გამოყენება; 
- რეგიონში ლოჯისტიკური კომპანიების ნაკლებობა და არასაკმარისი ლოჯისტიკური 

ინფრასტრუქტუა; 
- რეგიონში ფუნქციონირებადი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად პროდუქციის  

შესაბამისად მიმღებ-გადამამუშავებელი და შესაფუთი საწარმოების სიმცირე ; 
 

შესაძლებლობები 
- ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრების დივერსიფიკაცია; 
- ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პოპულარიზაცია; 
- ფერმერებსა და აგრომეწარმეებში აგროსექტორისადმი ინტერესის (მოტივაციის) გაზრდა; 
- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდა; 

 
საფრთხეები 

- არასტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობები; 
- ფერმერთა ინერტულობა, დაბალი დაინტერესება; 
- ადგილობრივი წარმოების დაბალი კონკურენტუნარიანობა; 
- პრობლემები დაკავშირებული ადგილობრივი წარმოების რეალიზაციასთან; 

 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. საერთაშორისო ბაზრებზე  ქართული პროდუქტის შეღწევის ხელისშემშლელი ფაქტორების 

შესწავლა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

2. ადგილობრივი პროდუქტის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების 

მიხედვით რეგისტრაცია; 

3. წარსულში ცნობადი ქართული პროდუქტების რებრედინგი და მათთან დაკავშირებული  

ინვესტირების გეგმის შედგენა/განვითარება; 

4. ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებთან დაკავშირებული ფესტივალების, გამოფენების, 

საინფორმაციო ტურების და ა.შ. ორგანიზება; 

5. სტრატეგიული პროდუქტების (მაგ: ციტრუსი) საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, როგორც  

ქვეყნის შიგნით ასვე ქვეყნის გარეთ; 

6. ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გამოყენება ადგილობრივი 

წარმოების პროდუქტებზე  საინფორმაციო თუ პრომო კამპანიების წარმოების დროს; 

7. მჭიდრო თანამშრომლობა სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან, მათ პარტნიორებთან და სხვა 

სტეიკჰოლდერებთან, როგორც ადგილობრივად, ასევე  საზღვარგარეთ; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების რაოდენობა, რომელზეც ჩატარებული იქნა 

ანალიტიკური კვლევები მათი საერთაშორისო ბაზრებზე შეღწევის/შესვლის თაობაზე; 

2. ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების რაოდენობა, რომელიც დარეგსტრირებულია 

ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების მიხედვით; 

3. ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების რაოდენობა, რომელზეც განხორციელდა 

რებრენდინგი და შემუშავდა ინვესტირების გეგმა; 

4. ადგილობრივი წარმოების პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული ფესტივალების, 

გამოფენების, საინფორმაციო ტურების და ა.შ. რაოდენობა და თემატიკა; 

5. საინფორმაციო/პრომო კამპანიების რაოდენობა, რომლებიც მიზანმიმართულია  

ადგილობრივად წარმოებული სტრატეგიული პროდუქტების თემატიკაზე , როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; 

6. ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ ბაზაზე ჩატარებული საინფორმაციო და პრომო კამპანიების 

რაოდენობა; 

7. სხვადასხვა სტეიკჰოლდერების ვინაობა, რაოდენობა და ჩართულობა ადგილობრივად 

წარმოებული პროდუქტების რეალიზაციის კუთხით. 
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 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1; 4-7 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

2-3 ა) ოპერაციული; 

ბ) ექსპერტების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 
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სტრატეგიული მიმართულება 3.2: ინსტიტუციური განვითარება 
 

 ღონისძიება 3.2.1. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზაციული სტრუქტურის 
გაუმჯობესება, პერსონალის მართვისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის 
გაძლიერება 

  
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძირითადი ფუნქცია რეგიონში სოფლის მეურნეობის 

ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელებაა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია 

სამინისტროს სტრუქტურა, შესაბამისი ორგანიზაციული მოწყობა, შეფასებისა და მონიტორინგის  

სისტემის გამართული ფუნქციონირება, ადამიანური რესურსის მუდმივი განვითარება და 

გადაწყვეტილებების  მიღების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუციური მექანიზმების 

შექმნა-გაძლიერება. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეიმუშავებს ახალ ორგანიზაციულ სტრუქტურას, რითაც 

გააძლიერებს სამინისტროს ძირითად ბირთვს. სამინისტროს შიგნით შეიქმნება ახალი სტრუქტურული 

ერთეულები, რომლებშიც მკაფიოდ გამოიკვეთება და უზრუნველყოფილი იქნება ისეთი ფუნქციების 

შესრულება, როგორიცაა პოლიტიკის დაგეგმვა და მონიტორინგი, ინვესტიციები სოფლის  

მეურნეობაში, სოფლის განვითარება, აგრობიზნესის ხელშეწყობა და ა.შ. სამინისტრო გაატარებს ისეთ 

ღონისძიებებს, როგორიცაა მართვის ფუნქციათა მკაფიო, კონკრეტული განსაზღვრა და გამიჯვნა 

ადმინისტრაციული იერარქიის სხვადასხვა დონეთა შორის; სამინისტროს საქმიანობის შესაბამისი 

უფლება-მოვალეობათა გადანაწილება; საშტატო ერთეულებისთვის  თანამდებობრივი ინსტრუქციების 

მომზადება და ა.შ.  

 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას (სწავლება, 

გაცვლითი პროგრამების ორგანიზება და ა.შ.). შემუშავებული იქნება თანამშრომელთა მუშაობის 

დაგეგმვის, მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და სამუშაოთა შესრულების და შეფასების სისტემა.  

 

გადაწყვეტილების  მიღების პროცესში გაიზრდება სამოქალაქო ჩართულობა, რისთვისაც სამინისტრო 

სხვადასხვა ქმედით ღონისძიებებთან  ერთად განახორციელებს აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი 

გაერთიანებების  („ა.მ.ა.გ.ი“) შექმნისა და გაძლიერების მიმართულებით პროგრამებს/ქვეპროგრამებს, 

ხოლო გაერთიანებებში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წარმომადგენლების წინადადებები და 

რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება სამინისტროს მიერ აგროსექტორში პოლიტიკის 

შემუშავებისა და განხორციელებისათვის  მისაღებ გადაწყვეტილებებში.    

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია; 

- აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია; 

- სამინისტროს ინსტიტუციური მეხსიერება და დაგროვილი გამოცდილება; 

- სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტები ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე; 

 

სუსტი მხარეები 
- სამინისტროს არაეფექტური სტრუქტურული ფორმა და ორგანიზაციული მოწყობა; 

- შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის არასრულყოფილი ფორმა; 

- მოძველებული, არაეფექტური თანამდებობრივი ინსტრუქციები და დებულებები; 

- დაბალი შრომის ანაზღაურება, როგორც რისკი მაღალკვალიფიცირებული კადრების  

მოზიდვისთვის; 

 

შესაძლებლობები 

- 2017-2020 წლების გამოწვევების შესაბამისი ეფექტური სტრუქტურული ფორმის, 

ორგანიზაციული მოწყობის და მართველობის სისტემის დანერგვა; 

- ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გაძლიერება; 
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- რეგიონის აგროსექტორში პოლიტიკის განხორციელების მაღალი დონე; 

- გადაწყვეტილების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის მაღალი დონე; 

- რისკების იდენტიფიცირებისა და შემდგომი მართვის ეფექტური სისტემა ; 

- კადრების კვალიფიკაციის და უნარების გაძლიერება; 

 

საფრთხეები 

- მაღალკვალიფიციური კადრების გადინება; 

- მთავრობის მიერ სამინისტროს სტრუქტურულ ცვლილებებზე  უარი; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. სამინისტროს სტრუქტურული ფორმის ჩამოყალიბება, სადაც სამინისტრო იქნება სოფლის  

მეურნეობის დარგის პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების კონტროლის ძირითადი 

ინსტიტუტი: 

- პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის შექმნა; 

- აგრარული განვითარების დეპარტამენტის შექმნა; 

- სოფლის განვითარების დეპარტამენტის შექმნა; 

- აგრარული პროექტების დანერგვისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

სამსახურის შექმნა; 

2. სტრუქტურული ერთულების და მათში შემავალი შტატებისთვის: 

- ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრა; 

- ტექნიკური და პროფესიული მოთხოვნილებების განსაზღვრა; 

- თანამდებობრივი ინსტრუქციების მომზადება; 

3. პროგრამების განხორციელების და მასთან დაკავშირებული პროცესების (შესყიდვები, 

ფერმერთა მობილიზება, პროცედურული და სხვა საკითხები) სამინისტროს ფუნქციებიდან 

გამოყვანა და ცალკე საქვეუწყებო ერთეულად ჩამოყალიბება; 

4. ეფექტური შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება და დანერგვა; 

5. სწავლებები თანამშრომელთა კვალიფიკაციისა და უნარების ამაღლების მიზნით; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. სამინისტროს ახალი სტრუქტურა და ორგანიზაციული მოწყობის ფორმა; 

2. სამინისტროს განახლებული დებულების, საშტატო და თანამდებობრივი უფლება 

მოვალეობების და ტექნიკურ-პროფესიული მოთხოვნილებების დოკუმეტები; 

3. ახალი ორგანიზაციული ერთეული სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომელიც პროგრამების 

განხორციელებითა და ამასთან დაკავშირებული პროცესების მართვითაა დაკავებული; 

4. სამინისტროს შეფასებისა და მონიტორინგის განახლებული მოდელი და შესაბამისი 

დოკუმეტაცია; 

5. სამინისტროს თანამშრომელთა რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს სხვადასხვა 

ტრენინგები/სწავლებები და ა.შ.; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-2; 4-5 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

3 ა) ოპერაციული; 

ბ) საბიუჯეტო; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები ფინანსთა 

სამინისტროსთან 
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 ღონისძიება 3.2.2. საბაზრო ინფორმაციული სისტემის შექმნა, მონაცემთა შეგროვების, 

დამუშვებისა და აგრარულ სექტორში დასაქმებულთათვის ეფექტიანად მიწოდება. 
 

მაღალკონკურენტული და დინამიური ბაზრის პირობებში, მაშინ როდესაც სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტების დიდი ნაწილი იმპორტირებულია, ხოლო ადგილობრივი წარმოება მრავალი გამოწვევის 

წინაშე  დგას, საბაზრო ინფორმაციის მოგროვება, სისტემატიზაცია, ანალიზი და შესაბამის მხარეებზე  

მიწოდება განმსაზღვრელია, როგორც ადგილობრივი წარმოების გაძლიერების თვალსაზრისით, ასევე 

სამინისტროს მხრიდან კონკრეტული ტენდეციების დროული გამოვლენისა და საჭიროების 

შემთხვევაში ეფექტური რეაგირების უზრუნველსაყოფად. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს პროდუქტების ფასების კვლევას 

ადგილობრივ ბაზარზე. უზრუნველყოფილი იქნება კვლევის შედეგების მიწოდება ფერმერებსა და 

მწარმოებლებზე , ბაზარზე არსებული ხელსაყრელი ტრენდების გამოყენების მიზნით. 

 

სამინისტროს რესურსის, ადგილობრივი ექსპერტების და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით 

შესწავლილი იქნება მიზნობრივი საერთაშორისო ბაზრები. ამ მხვრივ განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმობა ეროკავშირის ბაზარზე არსებული რეგულაციების შესწავლას და შესაბამისი ინფორმაციის 

მიწოდებას ადგილობრივ მწარმოებლებზე . 

 

შეიქმნება და რეგულარულად განახლდება შესაბამისი საინფორმაციო ბაზები, დამყარდება მჭიდრო 

თანამშრომლობა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ინფორმაციის მოგროვებისა და შემდგომი 

დამუშავების ხარისხის ამაღლების მიზნით. 

 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საქართველოს და აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიები; 

- სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ადგილობრივი ბაზრები (აგრარული ბაზარი, მარკეტები, 

კვების ობიექტები, სასტუმროები და სხვ.); 

- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ აგრარულ ბაზრებზე  სოფლის  

მეურნეობის პროდუქციის ფასების აღრიცხვის ელექტრონული პროგრამა; 

- მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის თანამშრომელთა 

გამოცდილება ბაზარზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ფასების კვლევის მიმართულებით; 

 

სუსტი მხარეები 

- საერთაშორისო ბაზარზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ფასების კვლევაზე  შეზღუდული 

წვდომა; 

- ინფორმაციის დამუშავების შემდეგი ფაზის (ანალიტიკური ინფორმაციის შედგენა და მისი 

გავრცელება ან/და გამოყენება დარგის განვითარების პოლიტიკაში) არ არსებობა; 
 

შესაძლებლობები 

- ანალიტიკური ინფორმაციის სწორი მართვის საფუძველზე ადგილობრივი წარმოების 

გაძლიერება ან/და სტიმულირება; 

- პერსპექტიული მიმართულებების განსაზღვრა, დარგის პოლიტიკის განვითარებაზე  ასახვა და 

შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა; 

- ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ინფორმირებულობის გაზრდა მათი კონკურენტუნარიანობის  

გაძლიერების მიზნით; 

- ლოჯისტიკური სისტემების დაგეგმარების და ამოქმედების შესაძლებლობა; 
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საფრთხეები 

- შესაბამისი კომუნიკაციის აწყობა კერძო სექტორთან ბაზრის შესახებ ანალიტიკური 

ინფორმაციის შემდგომი ეფექტური მართვისა და შესაბამისი შედეგების მიღწევისთვის; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. პროდუქტის ფასების კვლევა ადგილობრივ ბაზრებზე ; 

2. მიზნობრივ საერთაშორისო ბაზრებზე  სტრატეგიული პროდუქტების ფასების კვლევა; 

3. ბაზრის კვლევის შედეგების/ანალიზის ფორმირება და შემდგომი მიწოდება ფერმერებზე, 

მწარმოებლებზე , ექსპორტიორებზე  და ა.შ.; 

4. ევროკავშირის ბაზრებზე  მოქმედი რეგულაციების შესწავლა/ანალიზი და შესაბამისი 

კომუნიკაცია პოტენციურ ექსპორტიორებთან; 

5. კვლევის შედეგების სისტემატიზაციის მიზნით საბაზრო - საინფორმაციო ბაზების წარმოება და 

მუდმივი განახლება; 

6. მჭიდრო თანამშრომლობა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. პროდუქტების რაოდენობა, რომლებზეც განხორციელდა ფასების კვლევა ადგილობრივად; 

2. პროდუქტების რაოდენობა, რომლებზეც განხორციელდა ფასების კვლევა  საერთაშორისო, 

მიზნობრივ ბაზრებზე ; 

3. ფერმერების/ორგანიზაციების რაოდენობა, რომლებსაც მიეწოდება ფასების კვლევის შედეგად 

შემუშავებული ანალიტიკური მასალა; 

4. ევროკავშირის ბაზრებზე  მოქმედი რეგულაციების თაობაზე ჩატარებული კვლევები და 

შემუშავებული დოკუმეტები; 

5. საინფორმაციო ბაზების არსებობა და მათი მდგომარეობა ფასების კვლევის თვალსაზრისით; 

6. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთობლივად განხორციელებული შეხვედრების, 

ღონისძიებების და ა.შ. რაოდენობა და თემატიკა; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-6 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 
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 ღონისძიება 3.2.3. ფერმერთა რეესტრის შექმნა 
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივითა და დონორი 

ორგანიზაციების ფინასური და ტექნიკური მხარდაჭერით შემუშავდა ფერმერთა ერთიანი რეესტრის 

პირველადი სისტემა. მიმდინარე  პერიოდში სისტემა ეროვნული მასშტაბით გადამუშავდება და მალე 

მიიღებს დასრულებულ სახეს. სხვა მრავალი დადებითი ეფექტის პარალელურად, არსებული სისტემის 

მეშვეობით განხორციელდება აჭარის რეგიონში მაცხოვრებელ ფერმერთა რეესტრის შექმნა. შედეგად 

შესაძლებელი იქნება ანალიზის გატარება ფერმერთა მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობის, ფართობის, 

საქმიანობის ტიპის, სასოფლო-სამეურნეო საქმნიანობის ეფექტურობის და სხვა ნიშნით. 

 

სისტემის მონაცემები გახდება დასაყრდენი  სამინისტროს პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ისეთ 

საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა მიწის ბაზრის განვითარება, თანამედროვე  ტექნოლოგიების 

დანერგვა, ფერმერთა მოკლევადიანი და განვითარებაზე  ორიენტირებული საჭიროებების განსაზღვრა 

და ა.შ. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უზრუნველყოფს ფერმერთა რეესტრის შექმნას, სისტემა 

მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ფერმერის სტატუსის და ამასთან დაკავშირებული საკითხების 

რეგულირების საქმეში. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- ფერმერთა რეესტრის ელექტრონული პროგრამა (ექსტენციის სოფტი); 

- სამინისტროს მიერ გახორციელებული პროგრამების ბენეფიციარები და მათი მონაცემები; 

- მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილების თანამშრომელები; 

 

სუსტი მხარეები 

- ფერმერთა რეესტრის მონაცემების წარმოებისთვის საჭირო დრო და ადამიანური რესურსი; 

- რეგიონის გეოგრაფიული დაქსაქსულობა და რთული გეოგრაფიული წვდომა; 

 

შესაძლებლობები 

- ფერმერული მეურნეობების ოპტიმიზაციის მიზნით ეფექტური ექტსენციის წარმოება; 

- ნებისმიერ ჭრილში (ტერიტორია, პროდუქტი და სხვა) სოფლის მეურნეობის საჭიროებების 

კვლევა; 

- დარგის განვითარებაზე  ორიენტირებული ღონისძიებების სწორი დაგეგმვა; 

 

საფრთხეები 
- ფერმერების მხრიდან ინფორმაციის დამალვა ან/და არასრული მიწოდება; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. ექსტენციის სოფტის ამოქმედება და დანერგვა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

სისტემაში; 

2. ფერმერთა მონაცემების ბაზის შექმნა და მისი შემდგომი ანალიზი; 

3. ფერმერთა რეესტრის მონაცემთა გამოყენება სამინისტროს პოლიტიკის შემუშავებაში; 

4. ფერმერთა მონაცემების ანალიზის საფუძველზე  საკანონმდებლო ინიციატივების და 

წინადადებების შემუშავება ისეთ საკითხებზე როგორიცაა, ფერმერის სტატუსი, მიწის 

რეფორმა და ა.შ; 
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 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. სამინისტროს სტრუქტურაში ექტსენციის სოფტის მუშაობაზე  პასუხისმგებელი ერთეული; 

2. რეგისტრირებული ფერმერული მეურნეობები; 

3. ფერმერთა მეურნეობების ანალიზი და მათი შედეგები სამინისტროს პროგრამებში; 

4. საკანონმდებლო ინიციატივების და ანალიტიკური ნარკვევების რაოდენობა ფერმერული 

მეურნეობების ეფექტურობის ამაღლების თემატიკაზე ; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-4 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 
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 ღონისძიება 3.2.4. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, დონორ ორგანიზაციათა და სხვა 
დაინტერესებულ პირებს შორის კოორდინაციის განმტკიცება/გაძლიერება  

 
მნიშვნელოვანია საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა აჭარის ა/რ სოფლის  

მეურნეობის და სოფლის განვითარების მიმართულებით. რეგიონში წარმატებით მიმდინარეობს 

არაერთი მსხვილი თუ მცირე მასშტაბის პროექტი. 

 

სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის ეფექტურად განხორციელება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

მაღალკვალიფიცირებულ საერთაშორისო ექსპერტიზის და დამატებითი ფინანსური რესურსის 

მობილიზებაზე . საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი მხრიდან განხორციელებადი პროექტების 

მნიშვნელობა ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ხაზგასასმელია. 

 

დონორთა ინტერესების გაზრდის, ახალი პროექტების და დაფინანსების გაზრდის კუთხით  

განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმობა დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრებში მონაწილეობას 

და მათთან უშუალო კავშირის დამყარებას. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათთან მუშაობის პოზიტიური 

გამოცდილება; 

- საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალი მხარდაჭერა საქართველოში აგროსექტორის 

განვითარების საკითხებში; 

- რეგიონში, სხვადასხვა დარგის განვითარების და სამინისტროს ინსტიტუციური მხარდაჭერის 

მიზნით წარმატებით განხორციელებული და მიმდინარე  პროექტები; 

- სამინისტროში დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მიმართულებით ფუნქციონირებადი 

სტრუქტურული ერთული; 

 

სუსტი მხარეები 

- აჭარის რეგიონის მასშტაბით დონორთა სუსტი კოორდინაცია აგროსექტორში; 

- დონორებთან შეხვედრებში რეგიონის სუსტი ჩართულობა ეროვნულ დონეზე; 

 

შესაძლებლობები 

- დონორებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის გაძლიერება; 

- რეგიონში ახალი პროექტების მოზიდვა, ამ მიზნით საპროექტო წინადადებების მომზადება; 

 

საფრთხეები 

- სამინისტროს პრიორიტეტებისა და დონორი ორგანიზაციების პოლიტიკის თანხვედრა; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. დონორთა მიერ განხორციელებული/მიმდინარე  პროექტების ინვენტარიზაცია; 

2. სხვადასხვა არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის აწყობა; 

3. მჭიდრო კავშირი  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ 

ერთეულთან, ასევე საქართველოში არსებულ საერთაშორისო, დონორ  ორგანიზაციებთან და 

სხვადასხვა ქვეყნის  საელჩოებთან; 

- სამინისტროს საჭიროებების დოკუმენტის მომზადება/განახლება; 

- საჭიროებების დოკუმენტის დაგზავნა და უკუკავშირის უზრუნველყოფა; 
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4. მინიმუმ წელიწადში ერთჯერ, საკოორდინაციო შეხვედრის ორგანიზება, ადგილობრივი და 

საქართველოს მასშტაბით  მოქმედი საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების,  ფონდების, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით; 

5. მონაწილეობა დონორთა კონფერენციებში, ფორუმებში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე  მის 

ფარგლებს გარეთ; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. დონორთა პროექტების რაოდენობა და ბიუჯეტი; 

2. პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რაოდენობა; 

3. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დონორებთან ურთიერთობის საჭიროების 

დოკუმენტი; 

4. დონორთა საკოორდინაციო/მუშა შეხვედრების რაოდენობა, რომელიც იყო ორგანიზებული ან 

რომელშიც სამინისტრომ მიიღო მონაწილეობა; 

5. დონორთა კონფერენციების, ფორუმების, და ა.შ. რაოდენობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე  

მის ფარგლებს გარეთ; 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-3; 5 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

4 ა) ოპერაციული; 

ბ) დონორების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; შეხვედრები; 
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 ღონისძიება 3.2.5. აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების („ა.მ.ა.გ“-ი) 

შექმნა და განვითარების ხელშეწყობა, ამგვარად სამინისტროს პოლიტიკაში სოფლის 

მაცხოვრებელთა მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა 
 
რეგიონის დანაწევრებული მიწის ნაკვეთები, ფერმერთა სუსტი კონსოლიდაციის დონე, პირველადი 

წარმოების რესურსული დეფიციტი, მცირე ფერმერების აგრარულ ბაზართან შეზღუდული წვდომა, 

დამატებითი ღირებულების განვითარების შეფერხება და შეზღუდული აგროლოჯისტიკური  

ინფრასტრუქტურა სოფლის მეურნეობის დაბალი რენტაბელობის და აგრარული სექტორის 

განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორებია. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკა, მიმართული 

რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე , საჭიროებს დაგეგმარების ახალი მოდელის 

ჩამოყალიბებას. ახალი მოდელის ჩამოყალიბება ითვალისწინებს ისეთი მექანიზმების შექმნას, 

რომლებიც  უზრუნველყოფენ უშუალო და პირდაპირ კონტაქტს ფერმერებთან. ამ კუთხით სამინისტრო 

მიზნად ისახავს აჭარის რეგიონში, სოფლებში და სოფლის ტიპის დასახლებებში წინასწარ 

განსაზღვრული ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში ჩამოყალიბდეს აქტიურ მოქალაქეთა 

ადგილობრივი გაერთიანებები („ა.მ.ა.გ.“–ები), რომლებიც წარმართავენ საქმიანობას თავიანთი 

მეურნეობების და სოფლის განვითარების პოტენციალის გამოვლენისა და საჭიროებების შესწავლის 

მიზნით. 

 

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებები წარმოადგენს ბაზისს, რომელიც შესაძლოა 

გარდაიქმნას იურიდიული სტატუსის მქონე სუბიექტებად, ასეთი ტიპის ჯგუფები წარმოადგენს 

დასაყრდენს რეგიონის სამთავრობო და მუნიციპალური უწყებებისათვის სხვადასხვა დარგში 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების კუთხით. მოქალაქეთა ამგვარი გაერთიანება 

აუმჯობესებს ქალთა, ახალგაზრდა ფერმერთა და საზოგადოების სხვა ჯგუფების ჩართულობას 

სოფლის ეკონომიკაში. 

 

მუნიციპალიტეტებში,, ა.მ.ა.გ.“-ების ჩამოყალიბება უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანობის ზრდას  

და ფერმერებისთვის უფრო ხელმისაწვდომს გახდის წარმოების საშუალებებს, მომსახურებასა და 

რეალიზაციას. ,,ა.მ.ა.გ“.-ების აქტიური მუშაობა სახელმწიფოს ეფექტიანი, სისტემური და შედეგზე  

ორიენტირებული მხარდაჭერის შემთხვევაში საფუძველს ჩაუყრის საქართველოს სოფლისა და სოფლის  

მეურნეობის განვითარებაში ისეთ მიდგომებს, როგორიცაა: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

წარმოების სტიმულირება, ხარისხის ამაღლება, რაოდენობისა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდა. 

,,ა.მ.ა.გ.“ების, როგორც ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების შექმნა, ხელს შეუწყობს სამინისტროსა და 

მცირე ფერმერთა შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებას, თანამშრომლობის განმტკიცებას, აგრარულ 

დარგში ჩართული ინსტიტუციების მოზიდვას, გააძლიერებს ფერმერთა  ექსტენციაზე, 

კონსულტაციებზე  და სხვა ინსტრუმენტებზე   წვდომას, რომლებიც აუცილებელია სოფლისა და დარგის 

განვითარებისათვის.   

 

პრიორიტეტად წარმოდგენილი იქნება ,,ა.მ.ა.გ.“-ების შესაძლებლობების განვითარებაზე  

ორიენტირებული მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება, მათ შორის, უზრუნველყოფილი იქნება 

,,ა.მ.ა.გ.“ების წევრთა მენეჯმენტის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები და   მარკეტინგული  

შესაძლებლობების გაძლიერებაზე  მიმართული ღონისძიებები. 

 

სტრატეგიის ფარგლებში სამინისტრო მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ხუთივე  მუნიციპალიტეტში 

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების-,, ა.მ.ა.გ“.-ების შექმნას. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების შექმნის მზაობა აჭარის მთავრობაში; 

- ევროკავშირის ქვეყნების წარმატებული პრაქტიკის გაზიარების შესაძლებლობა (ENPARD); 

- საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა და დაგეგმილი პროექტები (ENPARD); 

- რეგიონში განხორციელებული საპილოტე  პროგრამები (ENPARD); 
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სუსტი მხარეები 

- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მხრიდან მართვისა და ადგილზე  აგროსექტორის 

განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის გამოცდილების არასაკმარისი დონე; 

- აგროლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა / არ არსებობა; 
 

შესაძლებლობები 

- სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის დაგეგმვაში ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების 

მაქსიმალური გათვალისწინება / ჩართულობა; 

- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის აქტივობის გაზრდა და მათი პროცესებზე  გავლენის 

უზრუნველყოფა; 

- სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების: ა) ხელშემშლელი გარემოებების ზუსტი 

იდენტიფიცირება; ბ) განვითარების ეფექტური გეგმის შედგენა; 

- სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების საჭიროებათა კველვა; 
 

საფრთხეები 

- ა.მ.ა.გ.-ების ჩამოყალიბებისა და შემდგომი აქტიური ფუნქციონირებისადმი მაცხოვრებელთა 

ინერტულობა; 

-  ა.მ.ა.გ.-ების მდგრდობა ფინანსური, ორგანიზაციული თუ სხვა სუსტი ფაქტორების პირობებში;  

- ა.მ.ა.გ.-ების როლის არასწორად წარმოჩენა ან/და მათი როლის დაკნინება; 
 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. აჭარის თითოეულ მუნიციპალიტეტში (ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო)  

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების  (ა.მ.ა.გ.-ი) შექმნა; 

2. ა.მ.ა.გ.-ების განვითარების სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

3. ა.მ.ა.გ.-ების საჭიროებათა დოკუმენტის შემუშავება და სამინისტროს რეაგირებისთვის 

რეკომენდაციების მომზადება; 

4. ა.მ.ა.გ.-ებთან მუდმივი კომუნიკაცია და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა სამინისტროს 

პროგრამების დაგეგმარების ეტაპზე; 

5. ა.მ.ა.გ.-ების წევრთა ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლება: 

- სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით; 

- სოფლის ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით; 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. ა.მ.ა.გ.-ების რაოდენობა აჭარის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 

2. ა.მ.ა.გ.-ების განვითარების სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების დოკუმენტების რაოდენობა; 

3. ა.მ.ა.გ.-ების საჭიროებათა დოკუმენტების რაოდენობა; 

4. ა.მ.ა.გ.-ებთან ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; 

5. ა.მ.ა.გ.-ების წევრთა ტრენინგები/სწავლება/სემინარები და ა.შ.; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-5 ა) ოპერაციული; 

ბ) მოქალაქეთა დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) საინფორმაციო შეხვედრები; ტრენინგები 

და ა.შ. 
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სტრატეგიული მიმართულება 3.3: ირიგაცია და ნიადაგის ნაყოფიერება 
 

 ღონისძიება 3.3.1. სარწყავი (საირიგაციო) და საშრობი (სადრენაჟე) სისტემების 

გაუმჯობესება - ამ ეტაპზე წარმოადგენს ღონისძიებას, რომელიც აჭარის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციის მიღმაა და უშუალოდ აჭარის მთავრობის 
დაქვემდებარებაშია; 

 
 

 ღონისძიება 3.3.2. ნიადაგების რაციონალური გამოყენება; 

 
აჭარა გეომორფოლოგიურად მრავალფეროვანი რეგიონია. მის რელიეფში შერწყმულია დაბლობების, 

გორაკ-ბორცვები, ღრმა ხეობები, მთები და სხვა.  ტერიტორიის გეოგრაფიული რთული ხასიათი, 

ფერდობების დახრილობისა და დანაწევრების მაღალი დონე აფერხებს მეურნეობის განვითარებას, თან 

ერთვის  ნიადაგის ეროზიული პროცესების გაძლიერება, რის  შედეგად იკარგება მცენარისათვის 

საჭირო საკვები ელემენტები, უარესდება ნიადაგის ფიზიკური და წყლოვანი თვისებები. ყველაფერი ეს 

დაბლა სწევს ნიადაგის ნაყოფიერებას და შესაბამისად მცირდება მოსავლიანობაც. სუსტად ჩამორეცხილ 

ნიადაგებზე  მოსავლიანობა 10-30 %-ით მცირდება, საშუალოდ ჩამორეცხილზე  -30-35 %-ით, ძლიერ 

ჩამორეცხილ ნადაგებზე   კი- 50-70 % - ით მცირდება.  

 

რეგიონში ნიადაგების რაციონალური გამოყენებისათვის აუცილებელია საერთო მდგომარეობის 

შესწავლის მიმართულებით აქტიური ღონისძიებების განხორციელება, ნიადაგების ნაყოფიერების და 

ნიადაგების კონსოლიდაციის კუთხით მიღებული შედეგების საფუძველზე  სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. ძირითადი ამოცანაა ნიადაგური საფარის ზუსტი 

შესწავლა, ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნებისა და მოსავლიანობის გაზრდისათვის  გვალვიან 

მიწებზე  სარწყავი სისტემების აღდგენა და ჭარბტენიანი მიწების დაშრობისათვის საჭირო სადრენაჟე 

სისტემების რეაბილიტაცია, წყლის მიერი და ქარისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების 

განხორციელება. ნიადაგის შესწავლის, მისი დაცვის და აღწერის სამუშაოებისათვის და რაციონალური 

გამოყენების სწორად განსაზღვრისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო აქტიურ ღონისძიებებს განახორციელებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროსთან და აჭარის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსთან  

კოორდინირებით. სამინისტრო მიიღებს მონაწილეობას  ნიადაგის რაციონალური გამოყენებასთან  

დაკავშირებული საკითხების მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში. 

    

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პროექტები; 

- ადგილობრივი მთავრობის მზაობა პრობლემების დაძლევის მიზნით; 

  

სუსტი მხარეები 

- ფერმერების და აგრომეწარმეების დაბალი ინფორმირებულობა  ნიადაგების სწორ 

ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით; 

- გაძლიერებული   ეროზიული პროცესები; 

- გამოწვევებისადმი არასრულფასოვანი აგროტექნიკა; 

- მორწყვის თანამედროვე  ტექნოლოგიების გამოყენების დაბალი მაჩვენებელი; 
 

შესაძლებლობები 

- ნიადაგების დეგრადაციის პროცესის შეჩერება; 

- ნიადაგის  ნაყოფიერების ამაღლება,  მისი ეფექტური ათვისება და მართვა; 

- ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  ფინანსური შემოსავლების გაუმჯობესება; 
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- ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა; 
 

საფრთხეები 

- ეროზიული პროცესების გაძლიერება; 

- კლიმატის გლობალური ცვლილება; ატმოსფერული ნალექების მატება; 

- ფერმერთა ინერტულობა ნიადაგის დაცვისა და გაჯანსაღების ღონისძიებების მიმართ; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. აჭარის რეგიონში ნიადაგების ზოგადი მდგომარეობის შესწავლა; 

- ნიადაგის საფარის შესწავლა; 

- წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის ზონების გამოვლენა და მათი ეფექტის განსაზღვრა 

სოფლის მეურნეობის დარგზე; 

- ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენისათვის საჭირო ღონისძიებების და ამ ღონისძიებების 

ფინანსური დანახარჯების განსაზღვრა; 

- ნიადაგის ქიმიური მელიორაციისათვის საჭირო ღონისძიებების დანერგვა; 

2. სარწყავი სისტემების აღდგენის და სადრენაჟე  სისტემების რეაბილიტაციის ეკონომიკური 

ეფექტის შესწავლა/ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება; 

3. ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობის შესწავლა და მათი აღდგენის საჭიროების, ასევე 

გასატარებელი ღონისძიებების და ამ ღონისძიებათა ფინანსური დანახარჯების 

შესწავლა/ანალიზი; 

4. ნიადაგის ეროზიული პროცესებისაგან დაცვის მიზნით, ცალკეული კულტურების  

სტრატეგიული გაადგილების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. აჭარის რეგიონში ნიადაგების ანალიზის დოკუმენტი; 

2. აჭარის რეგიონში სარწყავი სისტემების აღდგენის, სადრენაჟე  სისტემების რეაბილიტაციის  

საჭიროებისა, ეკონომიკური ეფექტის და ამ ღონისძიებათა ფინანსური დანახარჯების ანალიზის 

კვლევის დოკუმენტი; 

3. აჭარის რეგიონში ქარსაფარი ზოლების, მათი აღდგენის საჭიროების, ასევე გასატარებელი 

ღონისძიებების და ამ ღონისძიებათა ფინანსური დანახარჯების ანალიზის კვლევის 

დოკუმენტი;  

4. ნიადაგის ეროზიული პროცესებისაგან დაცვის მიზნით, ცალკეული კულტურების  

სტრატეგიული გაადგილების პროგრამა; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-4 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 
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სტრატეგიული მიმართულება 3.4: რეგიონული და დარგობრივი განვითარება - დამატებული 
ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა 

 

 ღონისძიება 3.4.1. რეგიონებისთვის სოფლის განვითარებისა და პრიორიტეტულ 
დარგებში ინვესტირების გეგმის შემუშავება და მათი განხორციელების ხელშეწყობა. 

 
აჭარის რეგიონის განვითარება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის კუთხით მოითხოვს გრძელვადიანი 

განვითარების ჭრილში არსებული საჭიროებების, ასევე რეგიონის ბუნებრივ-კლიმატური სპეციფიკის  

და კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებას და მათ სწორად შეხამებას საინვესტიციო 

შესაძლებლობებსა და პოტენციალთან. ამასთან დაკავშირებით, აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო შეიმუშავებს გრძელვადიან ინვესტირების გეგმას.  

 

ინვესტირების გეგმა წარმოდგენილი იქნება, როგორც ადგილობრივი ინვესტიციების, ასევე უცხოური 

ინვესტიციების მიმართ რეგიონის მთავრობის მიდგომის თვალსაზრისით, ასევე პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრით და ამ მიმართულებებში სტიმულირების მექანიზმებით. 

ინვესტირების გეგმაში წარმოჩენილი იქნება გადამამუშავებელი საწარმოების განვითარების 

პერსპექტივა მასთან დაკავშირებული ნედლეულის ბაზის შექმნის/განვითარების შესაძლებლობით. 

განხორცილედება შესაბამისი კაპიტალდაბანდების კვლევა და ამ კაპიტალის სახელმწიფო და 

მოზიდული რესურსების ჭრილში დაგეგმვა/ფორმირება. 

 

ინვესტირების გეგმის მაქსიმალური ეფექტით ამოქმედებისთვის აჭარის სოფლის მეურნეოების 

სამინისტრო მჭიდროდ ითანამშრომელებს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, პოტენციურ 

ინვესტორებთან, კერძო სექტორთან, სპეციალიზირებულ ფონდებთან, საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან. ჩატარდება კვლევები, მომზადდება საინფორმაციო 

პაკეტები, ტიპიური ბიზნეს გეგმები და საწარმოო ჯაჭვების ანალიზი, რომელიც მიეწოდება 

დაინტერესებულ მხარეებს. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გამოცდილება; 

 

სუსტი მხარეები 

- სამინისტროში არ არის გამოკვეთილი საინვესტიციო პროექტებზე  და მასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე  პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული;  

- აგროსექტორის განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების სუსტი ანალიზი; 

- სახელმწიფო და რესპუბლიკურ საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწებზე  თვითნებური სარგებლობის ე.წ. ტრადიციული ფორმები; 

- სამინისტროში პროექტ მენეჯმენტის გამოცდილების ან/და ცოდნის ნაკლებობა; 

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფრაგმენტაციის მაღალი დონე 
 

შესაძლებლობები 

- პრიორიტეტული დარგების სწრაფი განვითარება; 

- თანამედროვე  ცოდნის და უნარების დანერგვა ცალკეულ მიმართულებებში/დარგებში; 

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური განკარგვა; 

- ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარინობის ზრდა; 

- დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის განვითარება (პირველადი სასოფლო-

სამეურნეო წარმოება, გადამამუშავებელი მრეწველობა, ლოჯისტიკა) 

 

საფრთხეები 

- არასტაბილური სავალუტო კურსი; 
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 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. მუნიციპალიტეტების მიხედვით აჭარის რეგიონში პრიორიტეტული დარგების და მათი 

განვითარების სტრატეგიის მომზადება; 

- პრიორიტეტული დარგების დოკუმენტის მომზადება; 

- პრიორიტეტულ დარგებში ინვესტირების მოზიდვის გეგმის შემუშავება; 

- პრიორიტეტული დარგების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; 

2. აჭარაში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება და 

სისტემატიზაცია. მათ შორის: 

- წარმოებული ნედლეულის შესახებ; 

- გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტების შესახებ; 

3. მჭიდრო კავშირი ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოსთან, ასევე სხვადასხვა ფონდებთან და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 

4. ბიზნეს გეგმების, საინვესტიციო პროექტების, მედია პაკეტების და საინვესტიციო 

პრეზენტაციების დამზადება და პოტენციურ ინვესტროებზე მიწოდება; 

5. ბიზნეს ფორუმებში, გამოფენებში, საინვესტიციო ღონისძიებებში  მონაწილეობის მიღება, 

როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 

1. აჭარის სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული დარგების კვლევის დოკუმენტი; 

2. აჭარაში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის დოკუმენტი; 

3. ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოსთან და სხვა სტეიკჰოლდერებთან ერთად ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა; 

4. ბიზნეს გეგმების, საინვესტიციო პროექტების, მედია პაკეტების და საინვესტიციო 

პრეზენტაციების რაოდენობა და თემატიკა; 

5. საინვესტიციო თემატიკაზე  ჩატარებული ან/და მონაწილეობა ბიზნეს ფორუმებში, 

გამოფენებში, საინვესტიციო ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე  ქვეყნის გარეთ; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-5 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 
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 ღონისძიება 3.4.2. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

პროგრამების შემუშავება, განხორციელება, მონიტორინგი. 
 
რეგიონში სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისთვის და კონკურენტუნარიანი წარმოების 

ჩამოყალიბებისთვის, აუცილებელია კომპლექსური ღონისძიებების გატარება. მათ შორის: დარგში 

არსებული გამოწვევებისა და პრობლემების კვლევა, თანამედროვე  ტექნოლოგიების დანერგვა, 

მაღალპროდუქტიული კულტურების გაშენება, ჯიშთგანახლება, ლოჯისტიკური სისტემების გამართვა, 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრების დივერსიფიკაცია, საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვა და ა.შ. ხშირ შემთხვევაში ფერმერები და აგრომეწარმეები მოკლებული არიან აღნიშნულ 

ამოცანათა გადაწყვეტის შესაძლებლობებს, ერთის მხრივ შესაბამისი ცოდნის არ არსებობის, ან 

ინფორმაციაზე  წვდომის არ არსებობის გამო, ან მათგან დამოუკიდებელი გარე  ფაქტორებით 

გამოწვეული წინააღმდეგობების  გამო.  

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეიმუშავებს ცალკეული დარგების განვითარების 

სტრატეგიას და შესაბამის სამოქმედო გეგმას. სწორედ ასეთ სტრატეგიულ გეგმებზე  დაყრდნობით 

შემუშავებული იქნება პროგრამები, ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. მხედველობაში იქნება 

მიღებული სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის (ა.მ.ა.გ.-ების) საჭიროებები, ასევე  სამეცნიერო - 

კვლევითი დაწესებულებების, არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების რეკომენდაციები და 

განხორციელებული კვლევები.  

 
სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების საქმეში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიცირებით ქვეყნის მასშტაბით და მათ შორის  

აჭარის რეგიონში განსახორციელებელი პროექტები. რეგიონში არსებული სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების განსხვავებული თავისებურებების  გათვალისწინებისა და აღნიშნული პროექტების უფრო  

მეტი მასშტაბურობით განხორციელების უზრუნველსაყოფად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად ითანამშრომლებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსთან, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთან და სხვა 

ორგანიზაციებთან, რომლებიც მონაწილეობენ სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით პროგრამების შემუშავება-განხორციელების პროცესებში. ამ მიზნით პროექტების შემუშავების 

ეტაპზე  მომზადდება წინადადებები რეგიონისათვის შესაბამისი პირობების გათვალისწინების  

თაობაზე. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- სხვადასხვა პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება; 
- სამინისტროს პროგრამული ბიუჯეტი, პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფა; 

- რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პროექტები; 

- რეგიონში მოქმედი ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი; 

- მუნიციპალიტეტებში სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები; 

 

სუსტი მხარეები 

- ადგილობრივი წარმოების და მისი პოტენციალის კვლევის ნაკლებობა; 

- სოფლის მეურნეობის წარმოების მკაცრი გეოგრაფიული და ნიადაგობრივი პირობები; 

- მიწათსარგებლობის არაეფექტური პრაქტიკა; 

- ფერმერთა შეზღუდული წვდომა ფინანსურ რესურსებზე  სოფლის მეურნეობის 

წარმოებისთვის; 

- ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ინფორმირებულობის დაბალი დონე; 

 

შესაძლებლობები 

- ფერმერული მეურნეობების შემოსავლების ზრდა სოფლის მეურნეობის საქმიანობიდან; 

- მაღალპროდუქტიული და მაღალეფექტური სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წარმოება; 
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- დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის განვითარება (პირველადი სასოფლო-

სამეურნეო წარმოება, გადამამუშავებელი მრეწველობა, ლოჯისტიკა); 

- საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების განვითარება; 

- სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ინოვაციებისა და თანამედროვე  ტექნოლოგიების დანერგვა; 

- სასოფლო-სამეურნეო რესურსების რაციონალური გამოყენება; 

- ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ინფორმირებულობის ზრდა; 

 

საფრთხეები 

- სამინისტროს პროგრამების და ფერმერთა მოლოდინის/ინტერესების დაბალი თანხვედრა; 

- ფერმერთა მხრიდან სიახლეებისა და ინოვაციების დარეგვაზე  თავის შეკავება; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 

1. ცალკეული დარგების მიმდინარე  მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, შეფასება; 

2. ცალკეული დარგების განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

3. დარგის განვითარების სტრატეგიებზე  დაყრდნობით კონკრეტული პროგრამების და 

ქვეპროგრამების შემუშავება, მათი ეფექტის განსაზღვრა და ფინანსური დანახარჯების 

საჭიროებათა შეფასება; 

4. აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივ გაერთიანებათა (ა.მ.ა.გ.-ების) განვითარების 

სტრატეგიებისა და საჭიროებათა დოკუმენტების ანალიზი, შეფასება და პროგრამული 

ინტერპრეტაცია; 

5. პროგრამების შემუშავებასთან დაკავშირებით მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოს სოფლის  

მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოსთან; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების და კონკრეტული შესწავლილი მიმართულებების 

რაოდენობა; 

2. სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის 

დოკუმენტი; 

3. შემუშავებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების რაოდენობა და თემატიკა; 

4. ა.მ.ა.გ.-ების განვითარების სტრატეგიები და საჭიროებათა დოკუმენტები ასახული 

პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში; 

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოსთან ერთად 

განხორცილებული ღონისძიებების რაოდენობა და თემატიკა; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-5 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

 
 

 
ღონისძიება 3.4.3. ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღვნიშვნის სქემების 
განვითარების მხრდაჭერა - წარმოადგენს ეროვნული დონის ღონისძიებას, სადაც აჭარის 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს მხოლოდ საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სტრტეგიით. 
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 ღონისძიება 3.4.4 . თესლისა და სარგავი მასალის წარმოების განვითარების მხარდაჭრა 
 
აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე  სელექციურ საქმიანობას, კერძოდ თესლისა და სარგავი 

მასალის წარმოების განვითარებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. ამ მიმართულებით პირველი 

ნაბიჯები უკვე გადადგმულია. ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ ბაზაზე მოქმედებს ციტრუსის, ვენახის, 

ხილისა და კენკროვნების საცდელ სადემონსტრაციო სანერგეები. ცალკეულ შემთხვევაში 

მიმდინარეობს დაკვირვება და კვლევები ადგილობრივი მეცნიერების ჩართულობით. ხელმისაწვდომია 

პირველადი შედეგები, რაც საშუალებას იძლევა ფერმერებს მიეწოდოს ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიმართულებებით პრაქტიკული ინფორმაცია. 

 
2017-2020 წლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან სარგავი მასალის წარმოების 

ხელშეწყობის ღონისძიებების დაგეგმარებისა და განხორციელებისას  ყურადღება გამახვილდება ისეთ 

კულტურებსა და ჯიშებზე , რომლებიც ხასიათდება კონკურენტუნარიანი ნიშან-თვისებებით, როგორც 

ადგილობრივ ნიადაგურ და კლიმატურ პირობებთან შეგუების თვალსაზრისით, ისე მათი 

რენტაბელობისა და წარმოების კომერციული ღირებულებიდან გამომდინარე  და ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ბაზრებზე  რეალიზაციის პერსპექტივიდან გამომდინარე .  

 
საქართველოს და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროთა პროექტების ფარგლებში ხელი შეეწყობა 

თესლისა და სარგავი მასალის კერძო წარმოების დანერგვას. ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ ბაზაზე 

კერძო მწარმოებლებს საშუალება მიეცემათ მოახდინონ საკუთარი წარმოების პოპულარიზაცია და ამ 

მიზნით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მომზადება/მენეჯმენტი. 

 
მომზადდება და გამოიცემა შესაბამისი ბეჭდვითი საშუალებები (ლიფლეტები, ბროშურები, 

ბუკლეტები და ა.შ.), რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება ფერმერებისთვის. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი“-ს სანერგე  მეურნეობები და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

- ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი“-ს მიერ ნერგების წარმოების მრავალწლიანი გამოცდილება; 

- დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭრა და მათი განხორციელებული პროექტები; 

- რეგიონში მეცნიერებისა და სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებების არსებობა; 
- ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ინფორმირებისა და ექსტენციის მიწოდების საშუალებები; 

 

სუსტი მხარეები 
- ქვეყანაში სარგავი, სათესლე  მასალის სერტიფიკაციის სისტემისა და საკანონმდებლო 

რეგულაციების არარსებობა, ასევე სარგავი, სათესლე  მასალის სერტიფიკაციის  

არასავალდებულობა; 

- სასელექციო საქმიანობის სუსტი მიმდინარეობა; 

- რეგიონში კერძო სანერგე  და სათესლე  მასალების ხარისხიანი მწარმოებლების ნაკლებობა; 

- ტეკნიკური, სპეციალური უნარ-ჩვევების მქონე პერსონალის (მაგ: მყნობელი) ნაკლებობა; 

- თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირება და სტანდარტიზაცია; 

 

შესაძლებლობები 

- მაღალეფექტური ენდემური და ინტროდუცირებული ჯიშების, თესლისა და ნერგების 

წარმოება; 

- მაღალი ხარისხის სარგავი მასალით (ნერგი, თესლი) ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფა; 

- კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარება; 

- ფერმერებისათვის წარმოების საშუალებებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

- მეფუტკრეობის განვითარება თაფლოვანი მცენარეების სანერგეს შექმნის საშუალებით; 

 

საფრთხეები 

- ფერმერების მხრიდან წარმოების საშუალებებისადმი დაბალი ინტერესი; 
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- ფერმერების თავდაჭერა სიახლეების დანერგვის კუთხით; 

 

 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 

1. კონკურენტუნარიანი ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების გამოვლენა და შესაბამისი 

წარმოების ღირებულებათა ჯაჭვის შესწავლა; 

2. სასელექციო მეურნეობის შექმნა; 

3. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სანერგეებში პერსპექტიულ კულტურებზე  

სამეცნიერო დაკვირვებებისა და კვლევების წარმოება; 

4. სადემონსტრაციო ბაღების, სათბურების და ნაკვეთების წარმოება, მონიტორინგი და შედეგების 

გაცნობა ფერმერებსა და აგრო-მწარმოებლებზე ; 

5. სერტიფიცირებული სათესლე  და სარგავი მასალების მწარმოებელთა/მომწოდებელთა 

ხელშეწყობა; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. ერთწლიანი და მრავალწლივანი კულტურების რაოდენობა, რომლებზეც მომზადებული იქნა 

წარმოების ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი; 

2. სამეცნიერო დაკვირვების, სწავლების, ანალიზის დოკუმენტი აჭარის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სანერგეებში არსებულ კულტურებზე ; 

3. სადემონსტრაციო ბაღების, სათბურების და ნაკვეთების რაოდენობა, სადაც განხორციელდება 

სელექციური სამუშაოები; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1; 3 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

2 ა) ოპერაციული; 

ბ) მეცნიერების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

კონკურსი 

4 ა) ოპერაციული; 

ბ) კომპანიების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 

 
 
 

 
 
ღონისძიება 3.4.5. თესლისა და სარგავი მასალი სერტიფიცირების პროცესის მხარდაჭერა - 

წარმოადგენს ეროვნული დონის ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო ხელმძღვანელობს მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სტრტეგიით. 
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 ღონისძიება 3.4.6. სანაშენე საქმის განვითარება 

 
გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე , თურქეთის ბაზართან მისი სიახლოვის  

გათვალისწინებით, საქართველოს, მათ შორის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, ცოცხალი 

პირუტყვისა და ხორცპროდუქტების წარმოების და რეალიზაციის სერიოზული პერსპექტივები გააჩნია. 

მიუხედავად შესაძლებლობებისა, მეცხოველეობის და მეფრინველეობის განვითარება მრავალი 

გამოწვევის წინაშე დგას. მათ შორის ხაზგასასმელია: ა) პირუტყვის მართებული კვება; ბ) სადგომი და 

სანიტარული პირობები; გ) დაავადებებისა და ჯანმრთელობის კონტროლი; დ) კონკურენტუნარიანი  

ჯიშები. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაატარებს მიზანმიმართულ პოლიტიკას ზემოთ 

ჩამოთვლილი პრობლემების მოგვარების მიზნით. მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

კუთხით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მაღალმთიან აჭარის შესაძლებლობებზე და 

პერსპექტივებზე . ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი“ გააგრძელებს პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების 

პროგრამას, რაც ჯიშთგანახლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილების მომტანია. 

 

ცენტრალური და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების ფარგლებში 

გათვალისწინებული იქნება სანაშენე  მეურნეობების შექმნა, რომლებიც თანმდევი პროდუქციის  

წარმოება-რეალიზაციასთან ერთად სისტემატიურად უზრუნველყოფენ მოსახლეობას და მესაქონლე  

ფერმერებს მაღალპროდუქტული პირუტყვით და ფრინველით. 

 

სამინისტრო რეგიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით  განსაკუთრებულ 

ყურადღებას დაუთმობს აკვაკულტურის დარგის განვითარებას, კერძოდ შეიქმნება თევზის 

სასელექციო ინკუბატორი, თევზის ტბორული მეურნეობები, განვითარდება მარიკულტურა. 

 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კერძო და საჯარო ვეტერინარიის განვითარებას. 

მეცხოველეობისათვის მყარი საკვები ბაზის შესაქმნელად მოხდება ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების 

შესწავლა, გაკულტურება, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება და სახეობათა მრავალფეროვნების 

შენარჩუნება, ახალი საკვები კულტურების დივერსიფიკაცია და ეკოლოგიურად უსაფრთხო საკვების 

წარმოება. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- ხელოვნური განაყოფიერების სერვის ცენტრები აჭარის ხუთივე  მუნიციპალიტეტში; 

- ლიბერალური რეგულაციები და მინიმალური სამთავრობო ინტერვენციები; 

- საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და მათ მიერ განხორციელებული პროექტები; 

- მეცხოველეობა, როგორც სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი შემოსავლიანი მიმართულება;  

- მეცხოველეობის ისტორიული ტრადიცია მაღალმთიან აჭარაში; 

 

სუსტი მხარეები 
- რეგიონში ვეტერინარიის სუსტი განვითარება; 

- სოფლის მეურნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიების დაბალი ცოდნის დონე; 

- მეცხოველეობაში მყარი საკვები ბაზის არ არსებობა; 

- მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში სანაშენე მეურნეობების არარსებობა;  

- რეგიონში, ცალაკეულ დარგებში კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობა; 

 

შესაძლებლობები 

- სანაშენე   მეურნეობების შექმნა და ფუნქციონირება; 

- თევზსაშენი მეურნეობების განვითარება; 

- გადამამუშავებელი წარმოების სტიმულირება მეცხოველეობისა და მეთევზეობის 

მიმართულებით; 

- კერძო და საჯარო ვეტერინარიის განვითარება; 
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საფრთხეები 

- ინფექციური და ინვაზიური  დაავადებების გავრცელების რისკი; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 

1. მეცხოველეობის დარგში მყარი საკვები ბაზის შექმნა; 

- საკვების მწარმოებელი კომპანიების შექმნის/მუშაობის ხელშეწყობა; 

2. სანაშენე  საქმიანობა: 

- მეცხოველეობის დარგში (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი; მეფუტკრეობა); 

- მეცხოველეობაში ხელოვნური განაყოფიერების წარმოება; 

- აკვაკულტურის დარგში; 

3. აკვაკულტურის დარგის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შექმნა; 

4. კერძო და საჯარო ვეტერინარიის განვითარება; 

- ვეტერინარული კლინიკების შექმნა/ხელშეწყობა; 

- ვეტერინარების სწავლება/გადამზადება; 

5. სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების  შექმნის ხელშეწყობა; 

6. აქტიური თანამშრომლობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის 

სტრუქტურულ ერთეულებთან, რომლებიც მონაწილეობენ სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება - განხორციელების პროცესში.  

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. მეცხოველეობაში მყარი საკვების ბაზის არსებობა; 

2. სანაშენე  მეურნეობების არსებობა მეცხოველეობაში, მემცენარეობაში და აკვაკულტურებში; 

3. აკვაკულტურის დარგის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი; 

4. ვეტერინარული კლინიკების და გადამზადებული ვეტერინარების რაოდენობა; 

5. სანაშენე  მეურნეოების რაოდენობა; 

6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან 

ერთად ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; 

 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

3;6 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

1-2; 4-5 ა) ოპერაციული; 

ბ) კომპანიების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 
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 ღონისძიება 3.4.7. მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა 

(შემნახველი, დამხარისხებელი, შემფუთავი, გადამამუშავებელი და სადისტრიბუციო 

სექტორების განვითარების ხელშეწყობა) 
 
მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების სუსტი განვითარება, ლოჯისტიკური 

ინფრასტრუქტურის სისუსტე  და მიუწვდომლობა ფერმერებისთვის დარგის განვითარების 

შემაფერხებელი ფაქტორებია.  

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოების 

მონაცემებზე  დაყრდნობით შეისწავლის, გაანალიზებს მოსავლის აღების შემდგომი პერიოდის  

მოთხოვნებს ტექნოლიგიური მხარდაჭერის თვალსაზრისით და მისცემს მას ტექნიკურ და ფინანსურ 

შეფასებას.  

 

ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე  შემუშავდება მოკლვადიანი და საშუალოვადიანი მოქმედების 

სტრატეგია, რაც ასახვას ჰპოვებს სოფლის მეურნეობის დარგში განსახორცილებელი ინვესტირების 

გეგმაში.  

 

სამინისტრო შექმნის ყველა პირობას სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაციის  

ალტერნატიული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის. კერძოდ, მუნიციპალიტეტების დონეზე 

განხორციელდება „მომსახურების ცენტრების“ პროექტი, რაც გულისხმობს, პირველ ეტაპზე, 

თითოეულ მუნიციპალიტეტის, სასაწყობო, პროდუქტის პირველადი დამუშავების, თანამედროვე  

საბაზრო სახით შეფუთვის და სატრანსპორტო საშუალებებით აღჭურვას.  

 

ქალაქ ბათუმში (ან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში) შეიქმნება მსხვილი საბითუმო ობიექტი, 

რომელიც მოახდენს აჭარის სოფლებში წარმოებული და მუნიციპალიტეტების დონეზე დამუშავებული 

წვრილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის კონსოლიდაციას და მისი რეალიზაციის ხელშეწყობას. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- ციტრუსის დარგში მოსავლის აღების შემდგომი პროცესების ორგანიზებასთან დაკავშირებით 

დაგროვილი გამოცდილება; 

- საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დონორთა მხარდაჭერა და პროექტები რეგიონში; 

 

სუსტი მხარეები 

- გადამამუშავებელი საწარმოების სიმცირე ; 

- პირველადი წარმოების სიმცირე ; 

- შემნახველი და სამაცივრე  მეურნეობების სიმცირე ; 

- მოსავლის აღებისა და შემდგომ გადამუშავების თანამედროვე  ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის 

ნაკლებობა; 

- მოსავლის აღების შემდგომი საჭიროებებისთვის ლოჯისტიკის ინფრასტრუქტურის სუსტი 

განვითარება; 

 

შესაძლებლობები 

- შემნახველი, გადამამუშავებელი და ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სტიმულირება; 

- თანამედროვე  ტექნოლოგიების დანერგვა და შესაბამისი ცოდნის მიწოდება ფერმერებსა და 

აგრომეწარმეებზე ; 

 

საფრთხეები 

- დაბალხარისხიანი და იაფი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტის მოცულობის ზრდა; 
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 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მონაცემებზე  დაყრდნობით 

მოსავლის აღების შემდომი პერიოდის მოთხოვნების შესწავლა და მისი ტექნიკური და 

ფინანსური შეფასება კულტურების მიხედვით; 

2. მოსავლის აღების შემდგომი პროცესების მართვის მოკლევადიანი და საშუალო ვადიანი 

სტრატეგიის შემუშავება; 

3. მოსავლის აღებისა და მართვის თანამედროვე  ტექნოლოგიების შესახებ ფერმერთა 

ცნობიერების ამაღლება; 

4. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემის 

შექმნა/ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრებისა და ქალაქ ბათუმში ან 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ლოჯისტიკის ცენტრის შექმნა); 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. აჭარაში მოსავლის აღების შემდგომი პერიოდის საჭიროებების ანალიზის დოკუმენტი; 

2. აჭარაში მოსავლის აღების შემდგომი პროცესების მართვის მოკლევადიანი და საშუალო 

ვადიანი სტრატეგია; 

3. მოსავლის აღებისა და მართვის თანამედროვე  ტექნოლოგიების შესახებ ფერმერებთან 

ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა და მათზე დასწრებული ფერმერების 

რაოდენობა; 

4. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემა წარმოდგენილი 

მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრებისა და ქალაქ ბათუმში ან ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში ლოჯისტიკის ცენტრით; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-4 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 
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 ღონისძიება 3 .4.8. და 3 .4.9. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებებისა და 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ამაღლება. სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის 
ხელმისაწვდომობის ამაღლება. 

  
ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტი, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, იმპორტირებული 

პროდუქტის მიმართ არაკონკურენტუნარიანია. მიზეზი, თანამედროვე  სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების საშუალებებზე ცოდნის არქონა ან მათზე ხელმიუწვდომელობაა. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი რესურსის, ასევე მწარმოებლებისა და 

იმპორტიორების ჩართულობით განახორციელებს ღონისძიებებს მიმართულს ფერმერთა ცნობიერების 

და ცოდნის დონის ამაღლებაზე . 

 

ფერმერთა სტიმულირება თანამედროვე  წარმოების საშუალებების გამოყენების თვალსაზრისით, 

როგორც სათესლე-სარგავი მასალის, ასევე ტექნიკისა და მანქანა-მოწყობილობების კუთხით, 

გათვალისწინებული იქნება კონკრეტული პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვა-განხორციელების 

დროს. 

 

სამინისტრო მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სერტიფიცირებული სათესლე  და სანერგე  მასალების 

მწარმოებელ ადგილობრივ ფერმერებს გააცნონ საკუთარი შესაძლებლობები. 

 

ადგილობრივი გამოფენების ორგანიზებით, ასევე  საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღების 

გზით, სამინისტრო საშუალებას მისცემს ფერმერებს გაეცნონ თანამედროვე  ტექნოლოგიურ მიღწევებს. 

 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-ს მიერ ნერგების წარმოების გამოცდილება; 

- რეგიონში ფუნქციონირებადი შპს „მექანიზატორი“; 

- სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და ტექნიკის ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა; 

- სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის ამწყობი და სარეალიზაციო კომპანიები; 

 

სუსტი მხარეები 
- სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებების შესყიდვისა და დაქირავების სიმცირე ; 

- ფუნქციონირებადი სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების დაბალი მაჩვენებელი; 

- თესლისა და ნერგის სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების სისტემა; 

- სოფლის მეურნეობის წარმოების საშუალებების მართებულად მოხმარებასთან, 

ექსპლოატაციასთან დაკავშირებით ცოდნის ნაკლებობა; 

 

შესაძლებლობები 

- მაღალპროდუქტიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების  წარმოება; 

- კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის და პროდუქტების წარმოება; 

 

საფრთხეები 

- წარმოების საშუალებებზე  ფერმერთა ინერტულობა, გამოწვეული ეკონომიის მასშტაბით, 

უნდობლობითა თუ სხვა ფაქტორით; 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. აგროსექტორში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების უზრუნველსაყოფად სასოფლო- 

სამეურნეო წარმოების საშუალებებზე  და ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა: 

2. აგრომარკეტების შექმნის სტიმულირება/ხელშეწყობა; 

3. სერტიფიცირებული თესლისა და ნერგების მწარმოებელთა ხელშეწყობა; 

4. აგროტექნიკის მწარმოებელთა/მიმწოდებელთა ხელშეწყობა;  

5. ფერმერთა ტრენინგებისა და კონსულტაციების უზრუნველყოფა; 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 
 

1. აჭარის ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებადი აგრომარკეტი; 

2. სერტიფიცირებული თესლისა და ნერგების მწარმოებელი კომპანიები; 

3. აგროტექნიკის მწარმოებელთა/მიმწოდებელთა რაოდენობა; 

4. წარმოების საშუალებებისა და აგროტექნიკის თემატიკაზე  ფერმერებთან ჩატარებული 

ტრენინგებისა და კონსულტაციების რაოდენობა; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

5 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

1-4 ა) ოპერაციული; 

ბ) კომპანიების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 
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სტრატეგიული მიმართულება 3.5 . სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

 

 
 

 ღონისძიება 3.5.1. სასურსათო უსაფრთხოების მონიტორინგი - წარმოადგენს 

ეროვნული დონის ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
ხელმძღვანელობს მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სტრატეგიით. 
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სტრატეგიული მიმართულება 3.6. სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა 

 
 ღონისძიება 3.6.1. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი და 

მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება, ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან 
ქართული კანონმდებლობის მიახლოება საქართველოში არსებული სასურსათო 
ჯაჭვის თავისებურებების გათვალისწინებით - წარმოადგენს ეროვნული დონის 

ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს 
მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრტეგიით. 

 

 
 ღონისძიება 3.6 .2. ვეტერინარია 

 
მეცხოველეობის დარგის განვითარება პირდაპირ არის დაკავშირებული ვეტერინარიაში არსებულ 

მდგომარეობასთან. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პრიორიტეტად ისახავს ამ დარგის 

გაძლიერებას 2017-2020 წლების პერიოდში. ეფექტიანი კერძო ვეტერინარული მომსახურების 

უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტებში აშენდება ვეტერინარული კლინიკები, რომლებიც 

აღიჭურვებიან თანამედროვე  ხელსაწყოებით.  აღნიშნულ ცენტრებში ფერმერებს შესაძლებლობა 

ექნებათ მიიღონ, როგორც პრაქტიკული მომსახურება, ასევე კვალიფიციური კონსულტაციები  

ვეტერინარიის სხვადასხვა მიმართულებით, გაჩნდება შესაძლებლობა ადგილზე  შეძენილი იქნეს 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებები. 

 
ვეტერინარიის გაძლიერებასთან პირდაპირ კავშირშია ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტების 

განვითარება, როგორიცაა მაღალმთიან აჭარაში ცოცხალი პირუტყვის აგრარული ბაზრობის მოწყობა 

და ცოცხალი პირუტყვით ვაჭრობის სტიმულირება.  

 

ვეტერინარული სამსახურის წინაშე  დასახული ამოცანების გადასაჭრელად აუცილებელია 

კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა. ამ მიზნით მოხდება რეგიონში მოქმედი კერძო და საჯარო 

სექტორის ვეტრინარების სწავლება/გადამზადება და სტაჟირება. 

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიიღებს აქტიურ მონაწილეობას ცხოველთა ჯანმრთელობის 

ეროვნულ პროგრამაში, ასევე ვეტერინალურ პრეპარატების რეგისტრაციის, პირუტყვის აღრიცხვის და 

სხვა ეროვნული კოორდინაციის ღონისძიებებში. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და მათი პროექტები; 

- მეცხოველეობის დარგის მდგრადი განვითარება; 

 

სუსტი მხარეები 

- ვეტერინარული სერვისების და მომსახურეობის მიწოდების დაბალი დონე; 

- ვეტერინარული განათლებისა და კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობა; 

 

შესაძლებლობები 

- კერძო და საჯარო ვეტერინარიის განვითარება; 

- თანამედროვე  სტანდარტების შესაბამისი პროფესიონალი კადრების მომზადება; 

- ცოცხალი პირუტყვის აგრარული ბაზრობების განვითარების შესაძლებლობა; 

- სურსათის უვნებლობის მიმართულებით გაწეული კონტრიბუცია; 

- ცხოველთა ჯანმრთელობის საკითხებზე  გაუმჯობესებული კომუნიკაცია ფერმერებთან; 
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საფრთხეები 

- კვალიფიცირებულ ვეტერინარ სპეციალისტთა ნაკლებობა მუნიციპალიტეტებში; 

- ახალი დაავადებების წარმოქმნის შესაძლებლობა და მათი მართვის პრაქტიკის არარსებობა; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 

1. ვეტერინარული სერვისის გაუმჯობესებისათვის  მუნიციპალიტეტებში ვეტერინარული 

კლინიკების შექმნა; 

2. კერძო და საჯარო სექტორის ვეტერინარების   სწავლება/გადამზადება/სტაჟირება; 

3. მეცხოველე  ფერმერებთან სისტემატიური კომუნიკაცია ცხოველთა ჯანმრთელობის 

საკითხებზე  (შეხვედრების ორგანიზება და აქტიური თანამშრომლობა); 

4. ვეტერინარული მიმართულებით საექსტენციო საქმიანობის გაძლიერება და წარმოება; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. ვეტერინარული კლინიკების და ვეტერინარების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; 

2. ვეტერინარების სწავლება/გადამზადება/სტაჟირების რაოდენობა; 

3. ფერმერებთან ცხოველთა ჯანმრთელობის, კვების, გენეტიკის და მოვლა-პატრონობის  

თემატიკაზე  ჩატარებული შეხვედრების/კონსულტაციების როდენობა; 

4. პრაქტიკული ვეტერინარული საექსტენციო პროგრამის მომზადება; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1;4 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

2 ა) ოპერაციული; 

ბ) ვეტერინარების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 

3 ა) ოპერაციული; 

ბ) ფერმერების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე; 

ტენდერი 
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 ღონისძიება 3.6 .3. მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობა; 

 
მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობა იყო და დღემდე  რჩება ერთ-ერთ 

აქტუალურ პრობლემად სოფლის მეურნეობაში და ყველა იმ სფეროში, სადაც კი მცენარესთან გვაქვს 

საქმე. FAO-ს მონაცემებით ყოველწლიურად სოფლის მეურნეობაში მოსავლის 1/3 ნადგურდება, 

იკარგება მცენარეთა მავნე ორგანიზმების: მავნებლების (მავნე  მწერები, მღრღნელები, ტკიპები, 

ნემატოდები), დაავადებების და სარეველების მავნე ზემოქმედების შედეგად, რაც მნიშვნელოვანი 

ზარალია, როგორც თითოეული გლეხისა თუ ფერმერისათვის, ისე მთლიანად ქვეყნის 

ეკონომიკისათვის.  

 
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პრიორიტეტად ისახავს ამ დარგის გაძლიერებას 2017-2020 

წლების პერიოდში. ეფექტური მცენარეთა დაცვისა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის  

უზრუნველსაყოფად აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ,,ლაბორატორიული კვლევითი 

ცენტრის“ საგამოცდო ლაბორატორია აღიჭურვება თანამედროვე  ხელსაწყოებით, სადაც ფერმერებს 

შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ, როგორც პრაქტიკული მომსახურება, ასევე  კვალიფიციური  

კონსულტაციები მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა მიმართულებით (ენტომოლოგია, ფიტოპათოლოგია, 

სარეველათმცოდნეობა და მცენარეთა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლა).  

 

მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობა პირდაპირ კავშირშია ისეთი 

მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებასთან, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

(ერთწლიანი და მრავალწლიანი) მავნებელი დაავადებების აღწერა და დიაგნოსტიკა, მათ წინააღმდეგ 

ბრძოლის ღონისძიებებისა და კვალიფიციური რეკომენდაციების შემუშავება, ნიადაგის ნაყოფიერების 

დადგენა. 

 

დასახული ამოცანების გადასაჭრელად აუცილებელია ლაბორატორიის შესაძლებლობების 

გაძლიერება, აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და 

კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა. ამ მიზნით მოხდება თანამედროვე  უახლესი  აპარატურის 

შეძენა, ახალგაზრდა პერსპექტიული  კადრების მოზიდვა,  სწავლება/გადამზადება და სტაჟირება. 

 
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიიღებს აქტიურ მონაწილეობას „ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“  შეთანხმების შედეგად  საქართველოს მიერ 

მცენარეთა დაცვის სფეროში  ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დასაახლოებელი სამართლებრივი 

აქტების ეტაპობრივ შესრულებაში. 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- რეგიონში მოქმედი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ,,ლაბორატორიული 

კვლევითი ცენტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის მზარდი განვითარება; 

-  სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციები (ბსუ, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და სხვა); 

-  საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და მათი პროექტები; 

 

სუსტი მხარეები 

- მცენარეთა დაცვის სერვისების და მომსახურეობის მიწოდების დაბალი დონე; 

- კვალიფიციური სპეციალისტების (ენტემოლოგები, ფიტოპათოლოგები და სხვა) ნაკლებობა; 

 

შესაძლებლობები 

- კერძო მცენარეთა დაცვის სადგურების/პუნქტების განვითარების შესაძლებლობა; 

- თანამედროვე  სტანდარტების შესაბამისი პროფესიონალი კადრების მომზადება; 

- მცენარეთა დაცვის და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის მიმართულებით გაწეული 

კონტრიბუცია; 
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- მცენარეთა დაცვის და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის საკითხებზე  გაუმჯობესებული 

კომუნიკაცია ფერმერებთან და კოოპერაციულ მეურნეობებთან; 

 

საფრთხეები 

- კვალიფიცირებულ  სპეციალისტთა ნაკლებობა მუნიციპალიტეტებში; 

- სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში ახალი დაავადებების წარმოქმნის შესაძლებლობა და მათი 

დიაგნოსტიკის პრაქტიკის არ არსებობა; 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 

5. ლაბორატორიის საქმიანობისა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებში ვირუსული და სოკოვანი დაავადებების (კარტოფილის მურა და რგოლური  

სიდამპლის, კივის ბაქტერიული კიბოს, ფიტოფტორიზის, ატმის ბაქტერიული ხმობის, 

კარტოფილის ტუბერის თითისტარისებრი ვიროიდის და სხვა)    დიაგნოსტიკაზე  ევროპული 

რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად;      

6. მცენარეთა დაცვის და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის გაუმჯობესებისათვის 

მუნიციპალიტეტებში მცენარეთა დაცვის პუნქტების  შექმნა; 

7. რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების 

შესწავლა და დიაგნოსტიკა; 

8. ნიადაგის შესწავლა და პასპორტიზაცია; 

9. კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებული მცენარეთა დაცვის სპეციალისტების    

სწავლება/გადამზადება/სტაჟირება; 

10. ფერმერებთან სისტემატიური კომუნიკაცია მცენარეთა დაავადებების დროული 

დიაგნოსტიკისა და გასატარებელი აგროქიმიური ღონისძიებების  საკითხებზე  (შეხვედრების 

ორგანიზება და აქტიური თანამშრომლობა); 

11. მცენარეთა დაცვის და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის მიმართულებით საექსტენციო 

საქმიანობის გაძლიერება და წარმოება; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
5. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების დიაგნოსტიკის  

მიზნით გამოკვლეული ნიმუშების რაოდენობა; 

6. ენტემოლოგების, ფიტოპათოლოგების სწავლება/გადამზადება/სტაჟირების რაოდენობა; 

7. ფერმერებთან მცენარეთა დაავადებების დროული დიაგნოსტიკისა და გასატარებელი 

აგროქიმიური ღონისძიებების  საკითხებზე  ჩატარებული შეხვედრების/კონსულტაციების 

როდენობა; 

8. პრაქტიკული ენტემოლოგიის და ფიტოპათოლოგიის საექსტენციო პროგრამის მომზადება; 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1; 4 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

2 ა)   ოპერაციული; 

ბ) ენტემოლოგების, ფიტოპათოლოგების  

დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე;  

3 ა) ოპერაციული; 

ბ) ფერმერების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე;  
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 ღონისძიება 3 .6.4. ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება და სურსათის 

უვნებლობის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლის 
მიზნებისათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კვლევების (ტესტირების) 
წარმოება; 

 

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ,,ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის“ 

საგამოცდო ლაბორატორიამ 2013-2016 წლებში განიცადა მნიშვნელოვანი პროგრესი და  წარმატებებს 

მიაღწია, როგორც ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, რაც გამოიხატება შემდეგში:  

ლაბორატორიას ჩაუტარდა კაპიტალური შეკეთება,  განახლებულ იქნა მისი მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა, შეძენილი იქნა უახლესი ტიპის ლაბორატორიული საკვლევი აპარატურა და  დანადგარ-

მოწყობილობები (ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტრი, სითხური და გაზური ქრომატოგრაფები მასს 

სპექტრომეტრით, რეალური დროის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მოწყობილობა და სხვა), 

აკრედიტაცია გაიარა  საერთაშორისო სტანდარტის ISO 17025:2010 მოთხოვნათა შესაბამისად.   

 

სამინისტრო პრიორიტეტად ისახავს ლაბორატორიული შესაძლებლობების  გაძლიერებას 2017-2020 

წლების პერიოდში, რაც მოიცავს: ლაბორატორიის ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწას, 

სერტიფიცირებას ISO 9001-ის შესაბამისად; ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

თანამედროვე  კვლევის მეთოდების დანერგვას და აკრედიტაციას; სურსათის ტესტირების 

შესაძლებლობების ევროკავშირის მოთხოვნების სრულად დასაკმაყოფილებლად უახლესი აპარატურის  

შეძენას, კვლევის ახალი მეთოდების დანერგვასა და აკრედიტაციას; საერთაშორისო 

ლაბორატორიათაშორის კვლევებში მონაწილეობას;  კადრების მოზიდვას,  სწავლება/გადამზადებას და 

სტაჟირებას თანამედროვე  მეთოდოლოგიებში, ახალი მეთოდების ვალიდაციას; „ევროკავშირთან ღრმა 

და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“  შეთანხმების შედეგად  საქართველოს 

მიერ სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში  ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან დასაახლოებელი სამართლებრივი აქტების ეტაპობრივ შესრულებას;  

ფერმერებისა და მიზნობრივი ჯგუფებისათვის მოქნილი სერვისის მიწოდებას. 

 

ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაუმჯობესება და სრულად გამოყენება რეგიონში  სურსათის  

უვნებლობის,  ცხოველთა ჯანმრთელობის,  ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობისა  და სასოფლო-

სამეურნეო პოტენციალის გაზრდისკენ არის მიმართული.   

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საერთაშორისო სტანდარტის ISO 17025:2010 მოთხოვნათა შესაბამისად აკრედიტებული, 

რეგიონში მოქმედი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ,,ლაბორატორიული 

კვლევითი ცენტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის მზარდი განვითარება; 

- გამოცდილი, კვალიფიციური სპეციალისტები; 

- კოორდინაცია ფინანსთა სამინისტროს სსიპ „შემოსავლების სამსახურთან“ და სოფლის  

მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან“; 

-  სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციები (ბსუ, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი); 

-  საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და მათი პროექტები; 

 

სუსტი მხარეები 

- ქართულ ენაზე ნათარგმნი  საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) და მეთოდოლოგიის  

ნაკლებობა; 

- არ არის დანერგილი ნედლეულის წარმოებიდან/შესყიდვიდან დაწყებული და პროდუქციის  

წარმოებით/ დისტრიბუციითა და მოხმარებით დამთავრებული, ბიოლოგიური, ქიმიური და 

ფიზიკური საფრთხეების ანალიზისა და კონტროლის მეშვეობით სურსათის უვნებლობის 

უზრუნველყოფის მართვის სისტემა  (HACCP); 

- სურსათის/ცხოველის საკვების სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების სისტემა; 
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- ახალგაზრდა სპეციალისტების (ქიმიკოსები, მიკრობიოლოგები, გენეტიკოსები, 

პარაზიტოლოგები და სხვა) ნაკლებობა; 

- სურსათის  ბიზნესოპერატორების ცოდნის დაბალი დონე. 

 

შესაძლებლობები 

- ლაბორატორიის საქმიანობისა და აკრედიტაციის სფეროს შემდგომი გაფართოება ევროპული 

რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების 

კვლევებზე ,  დიოქსინის, ბენზ(ა)პირენის, პოლიქლორირებული ბიფენილების, საკვები 

ფერმენტების  კვლევებზე  სურსათში და ცხოველის საკვებში, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებში ვირუსული და სოკოვანი დაავადებების (კარტოფილის მურა და რგოლური  

სიდამპლის, კივის ბაქტერიული კიბოს, ფიტოფტორიზის, ატმის ბაქტერიული ხმობის, 

კარტოფილის ტუბერის თითისტარისებრი ვიროიდის და სხვა)    დიაგნოსტიკაზე ;      

- თანამედროვე  სტანდარტების შესაბამისი ახალგაზრდა პროფესიონალი კადრების მომზადება; 

- სურსათის უვნებლობის,  ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კვლევების 
მიმართულებით გაწეული კონტრიბუცია; 

- სურსათის უვნებლობის,  ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლის   
საკითხებზე  გაუმჯობესებული კომუნიკაცია იურიდიულ პირებთან და ფერმერებთან; 

 

საფრთხეები 

- ადამიანის/ცხოველის ჯანმრთელობისათვის საშიში სურსათის/ცხოველის საკვების ექსპორტი. 

 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 

1. სურსათის ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა,  კვლევის საერთაშორისო 

მეთოდების დანერგვა,    ასაღები ნიმუშების რაოდენობის, სურსათის სახეობებისა და საკვლევი 

პარამეტრების შერჩევა საფრთხეების ადეკვატურად, რაც უზრუნველყოფს სამომხმარებლო 

ბაზრის დაცვას და პროდუქციის  ექსპორტის ხელშეწყობას;  

2. ევროკავშირის მოთხოვნების სრულად დასაკმაყოფილებლად უახლესი აპარატურის  შეძენა; 

3. ლაბორატორიული კვლევების შედეგების მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

4. სასურსათო პროდუქციის სერტიფიცირება - აკრედიტირებული სასერტიფიკაციო ორგანოს 

შექმნის ფარგლებში; 

5. საქართველო-ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების 

(DCFTA) ეფექტიანი იმპლემენტაციისთვის კერძო სექტორის ცნობიერების ამაღლება სურსათის 

უვნებლობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით; 

6. საერთაშორისო (მათ შორის ევროკავშირის) ლაბორატორიებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; 

7. სპეციალისტების    სწავლება/გადამზადება/სტაჟირება; 

8. ბიზნესოპერატორებთან სისტემატიური კომუნიკაცია სურსათის უვნებლობის საკითხებზე  

(შეხვედრების ორგანიზება და აქტიური თანამშრომლობა); 

9. სურსათის უვნებლობის,  ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლის  
მიმართულებით საექსტენციო საქმიანობის გაძლიერება და წარმოება; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. სურსათის მწარმოებელ ბიზნესოპერატორებთან, იმპორტიორებთან და დისტრიბუტორებთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებები;  

2. გამოკვლეული ნიმუშების რაოდენობა; 

3. სპეციალისტების  სწავლება/გადამზადება/სტაჟირების რაოდენობა; 

4. ბიზნესოპერატორებთან, იმპორტიორებთან და დისტრიბუტორებთან სურსათის უვნებლობის 

საკითხებზე  ჩატარებული შეხვედრების/კონსულტაციების რაოდენობა; 
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 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1; 2 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

3 ა)   ოპერაციული; 

ბ) სპეციალისტების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე;  

4 ა) ოპერაციული; 

ბ) ბიზნესოპერატორების დაბალი ინტერესი; 

ა) შესრულების შიდა მონიტორინგი; 

ბ) კონსულტაციები; ღია კარის დღე;  

 

 

 
 
 

 ღონისძიება 3.6.5. სოფლის მეურნეობის პროდუქტის იმპორტისა და ექსპორტის 

კონტროლის მიზნით ვეტრინარული სასაზღვრო - საკარანტინო და ფიტოსანიტარული 

სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის არსებული პრაქტიკის შეფასება და 

გაუმჯობესება - წარმოადგენს ეროვნული დონის ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს მხოლოდ საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სტრტეგიით. 
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სტრატეგიული მიმართულება 3.7. კლიმატის ცვლილება, გარემო და  

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება 
 

 ღონისძიება 3.7 .1. „კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის“ პრინციპებით 

ხელმძღვანელობა, ბიომრავალფეროვნებისა და მდგრადი გარემოსდაცვითი 

პროგრამების შემუშავება  
 
აჭარა ბიომრავალფეროვნების  თვალსაზრისით გამორჩეული რეგიონია. ამ რეგიონის სოფლის  

მეურნეობისათვის  პრიორიტეტული მიმართულებაა გარემოს დაცვა, აგროეკოსისტემების  

მდგომარეობა, კლიმატის ცვლილებებზე  სწრაფი რეაგირება, ბიომრავალფეროვნების  შენარჩუნება. 

,,კარგი სასოფლო - სამეურნეო პრაქტიკის“ მიზანია უსაფრთხო და მაღალხარისხოვანი სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის ეფექტური და სტაბილური წარმოება, ნიადაგის დეგრადაციის პროცესის 

შეჩერება, მისი ნაყოფიერების გაუმჯობესება და შენარჩუნება. 

 

„კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის“ პირობებში ყველა აღნიშნული მიმართულება საჭიროებს 

კომპლექსურ მიდგომას. ერთიანად გასათვალისიწინებელია, ნიადაგის ეროზიული პროცესები, 

ნიადაგის ნაყოფიერება, მცენარეთა და ცხოველთა დაცვა, სელექციური და გენეტიკური 

მიმართულებები, თესლბრუნვა, ქიმიური სასუქებისა და პრეპარატების ოპტიმალური რაოდენობით 

გამოყენება და თანამედროვე  აგრარული ტექნოლოგიების დანერგვის საკითხები.     

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძირითადი ამოცანებია: 

სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ადგილობრივი  

პროდუქციის წარმოების კონკურენტუნარიანობის  ზრდა, თანამედროვე  აგროტექნოლოგიების  

დანერგვა, ნიადაგის პროდუქტიულობის ამაღლება და აგრარულ სექტორში დასაქმებულების ცოდნის 

გაფართოება. აჭარაში სოფლის ტიპის დასახლებების, სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით „კარგი სასოფლო-

სამეურნეო პრაქტიკის“ დანერგვის მიზნით დღის წესრიგში დგება მთელი რიგი ღონისძიებების 

განხორციელება. კერძოდ: რეგიონში არსებული ბუნებრვი რესურსის სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების რაციონალურად გამოყენების აუცილებლობა; სოფლის მეურნეობის მემცენარეობის 

დარგში   რეკომენდაცია მიეცემა ისეთ ჯიშებს, რომლებიც მაქსიმალურად მოერგებიან ადგილობრივ 

კლიმატურ–ნიადაგურ პირობებს და მაღალშემოსავლიანი იქნებიან რეგიონის ფერმერებისა და 

აგრომეწარმეებისათვის; ბიოორგანული წარმოების ხელშეწყობა პირველადი და გადამამუშავებელი 

საწარმოების დონეზე.  

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან და აჭარის გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსთან ერთად კოორდინაციას გაუწევს რეგიონალური 

და გლობალური კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო პრევენციული და ადაპტური ზომების 

შემუშავებას.  შემუშავდება და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნული პრაქტიკის 

დასანერგად. განიხილება ორგანული (ეკოლოგიური) წარმოების არსებული პოტენციალი.  

შემუშავებული პროგრამები ორიენტირებული იქნება ბიომრავალფეროვნების  შენარჩუნების/დაცვისა 

და მდგრადი განვითარების მიმართულებაზე . კლიმატის ცვლილების შედეგად წარმოქმნილ 

გარემოსთან ადაპტაციისა და ნიადაგის დეგრადაციის წინააღმდეგ ღონისძიებების შემუშავების 

მიმართულებით   აქცენტები გაკეთდება აჭარის მთისწინებში ეროზიული პროცესების შეჩერებაზე . მისი 

თავიდან აცილების მიზნით დამუშავებული იქნება შესაბამისი აგროტექნოლოგიური სქემა, 

განხორციელდება აგროეკოსისტემების  და ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების მართვის სრულყოფისაკენ 

მიმართული ქმედებები. გაძლიერდება ექსტენციის მიმართულებით მუშაობა, ჩატარდება სემინარები 

და ტრენინგები (თესლბრუნვა, პესტიციდებისა და სასუქების გამოყენება, წყლის რესურსების 

რაციონალურად გამოყენება     და ა.შ), დახმარება გაეწევა ბიომეურნეობების შექმნის, წახალისების და 

მათი განვითარების მიმართულებებს ეკოსისტემური მიდგომის გათვალისწინებით, დაინერგება 

აჭარაში არსებულ წყლის რესურსებზე  აკვაკულტურის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები. 

შედეგად ეს ხელს შეუწყობს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პოტენციალის გაზრდას და 

უზრუნველყოფს პროდუქტიულობის ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მატებას, რაც წინააღმდეგობაში 

არ იქნება სოფლის მეურნეობის განვითარების ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ და ეკოლოგიურ 

ასპექტებთან.  
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სოფლის მეურნეობის და კლიმატის ცვლილების მიმართ სოფლის მეურნეობის მოწყვლადობის 

შესამცირებლად აუცილებელია ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაცია. ბუნებრივი 

რესურსები (ნიადაგი, წყალი, მცენარეულობა, წიაღისეული და სხვ.) არ უნდა განვიხილოთ 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. აუცილებელია ლანდშაფტური ურთიერთქმედებების 

ინტეგრირებული მიდგომის გამოყენება, რომელიც მოიცავს ისეთ პარალელურ სფეროებსაც, 

როგორიცაა ბიომრავალფეროვნება, სოფლის მეურნეობის მდგრადობა, საძოვრების მართვა და ა.შ.  
 

კლიმატგონივრულ სოფლის მეურნეობაში ლანდშაფტური ურთიერთქმედებების  ინტეგრირებული  

მიდგომის გამოსაყენებლად აუცილებელია ლანდშაფტის შემადგენელი კომპონენტების მოწყვლადობის 

შეფასება, რადგან სასოფლო-სამეურნეო სისტემების მოწყვლადობა ლანდშაფტის კომპონენტების 

მოწყვლადობასთან არის პირდაპირ კავშირში.  

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- რეგიონის ეკოსისტემა (აგროეკოსისტემა) და   მდიდარი ბიომრავალფეროვნება; 

- აგროკლიმატური რესურსები სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისათვის; 

 

სუსტი მხარეები 

- ფერმერებისა და აგრომეწარმეების დაბალი ინფორმირებულება ახალ აგროტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებით; 

- ფერმერებისა და აგრომეწარმეების დაბალი ინფორმირებულება გარემოს დაცვის საკითხებთან 

მიმართულებით; 

- ფერმერებისა და აგრომეწარმეების  დაბალი ინფორმირებულება რეგიონში არსებული 

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების მიმართულებით; 

- ფერმერების და აგრომეწარმეების დაბალი ინფორმირებულობა  აგროტექნოლოგიურ  

სიახლეებთან მიმართებაში; 

- დაქსაქსული ფერმერული მეურნეობები, ნიადაგების  მაღალი ფრაგმენტაცია; 

- სურსათისა და სოფლის მეურნეობისათვის მნიშვნელოვანი, საფრთხეში მყოფი გენეტიკური 

რესურსი; 

- შინაურ ცხოველთა აბორიგენული ჯიშებისა და ადგილობრივი პოპულაციების საფრთხე 

არაადგილობრივ ჯიშებთან ჰიბრიდიზაციის გამო; 

- ნიადაგების ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ არსებული მწირი ინფორმაცია; 

- კლიმატის ცვლილება. 

 

შესაძლებლობები 

- კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის დანერგვის გზით ორგანული (ეკოლოგიური) 

მეურნეობების განვითარება; 

- ნიადაგის  ნაყოფიერების ამაღლება,  აგროეკოსისტემების აგროკლიმატური რესურსების 

გონივრული გამოყენება; 

- „გარემოსადმი მეგობრული“ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; 

 

საფრთხეები 

- ფერმერების და აგრომეწარმეების იდენფერენტულობა კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის  

პრინციპებისადმი; 

 
 

 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებები: 

 
1. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპების შემუშავება; 
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2. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გაცნობის მიზნით საინფორმაციო პაკეტის შემუშავება 

და ფერმერებსა და სხვა აგრომწარმოებლებზე  მიწოდება; 

3. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრაქტიკული მაგალითების წარმოჩენა; 

4. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპებზე  დაყრდნობით პროგრამების შემუშავება 

და ამ გზით სტიმულირება; 

5. ლანდშაფტური მიდგომებისა და ეკოსისტემური სერვისების დემონსტრირება და მათ შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება; 

6. თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, გარემოს დაცვის, ტურიზმისა და 

ეკონომიკის სექტორებს შორის;  

7. საძოვრების მონაცვლეობის პრაქტიკის შემოღება; 

8. ეკოსისტემური სერვისების ინტეგრირება ფერმების მართვაში; 

9. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსთან კომპეტენციის ფარგლებში 

შემდეგი ტიპის სამუშაოების ჩატარება:  

- აჭარის რეგიონის აგრარული ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების 

ეკონომიკური და ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება; 

- აგრარული ეკოსისტემებისა და ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების მდგრადი გამოყენების 

სტრატეგიის შემუშავება და ადგილობრივი თვითმმართველობების  სამოქმედო დოკუმენტში 

შესაბამისი ღონისძიებების ჩართვა;  

 

 

 

 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპების დოკუმენტი; 

2. ფერმერების რაოდენობა, რომელიც გაეცნო კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის  

პრინციპებს/მაგალითებს; 

3. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გაცნობის მიზნით აგროტურების ჩატარება; 

4. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპების გათვალისწინებით შემუშავებული 

პროგრამების რაოდენობა და თემატიკა; 

 

 
 
 

 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 
 

ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-4 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 

 
 
 

 ღონისძიება 3.7.2. აგრობიომრავალფეროვნებისა და ენდემური ჯიშების შენარჩუნების 

მიზნით გენეტიკური ბანკის შექმნა/მართვა - წარმოადგენს ეროვნული დონის 
ღონისძიებას, სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს 
მხოლოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრტეგიით. 

 



58 
 

 ღონისძიება 3.7.3. კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დანერგვის 

ხელშეწყობა  
 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 მაისის N 343 დადგენილებით დამტკიცებულია 2014-2020 

წლების საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია, შემუშავებულია მოქმედებათა გეგმა, 

რომელშიც განხილულია აგრობიომრავალფეროვნებასთან  დაკავშირებული პრობლემები. ამ 

პრობლემებს შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად მიჩნეულია  კლიმატგონივრული სოფლის  

მეურნეობის პრაქტიკის დანეგვის ხელშეწყობა. 

 

აჭარა გამოირჩევა მრავალფეროვანი ბუნებით. შავზღვასთან უშუალო სიახლოვე , დაბლობების, 

ხეობებისა და მთების მონაცვლეობა წარმოშობს განსხვავებულ კლიმატურ ზონებს. სასოფლო-

სამეურნეო წარმოება მჭიდროდ უკავშირდება კლიმატურ პირობებს. კლიმატის ცვლილება ზრდის  

რისკებს, რაც საბოლოოდ აისახება ფერმერთა კეთილდღეობაზე . ფერმერთა მხრიდან არასწორი 

სამეურნეო აქტივობები, ეროზიულ-მეწყერული პროცესების განვითარებას, ნიადაგების სხვადასხვა 

ნივთიერებებით დაბინძურებას უწყობს ხელს, აღნიშნულის შედეგად აჭარა განიცდის ნიადაგების 

კარგვას. ცხადია, მიწის რესურსის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი მცირემიწიანი რეგიონისათვის, 

როგორიც აჭარაა. სწორედ ამიტომ, აჭარის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ბუნებრივი 

რესურსების დაცვა და რაციონალური გამოყენება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აჭარის გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის კომპლექსური პროგრამა, რომელშიც უმთავრეს ადგილს მიწა და მისი 

ოპტიმალური გამოყენება დაიჭერს. 

 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე , აჭარაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის სავარგულების დაცვას და მდგრად გამოყენებას, ისე  ნიადაგების 

დეგრადაციის, მეწყრული და ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო ღონისძიებების  გატარებას. 

აჭარაში არსებული ფერმერული მეურნეობის მართვა/მუშაობა მიმდინარეობს მთაგორიან, 

ინტენსიურად  დანაწევრებულ და   დიდი  დაქანების ფერდობების და ინტენსიური ნალექების 

მოსვლის პირობებში, რაც ხშირ შემთხვევაში აგროწესების უხეში დარღვევით ხდება. ეს იწვევს  

ყოველწლიურად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ძლიერ გადარეცხვას და სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების უმეტესი ნაწილის დაზიანებას. 

 

სოფლის მეურნეობა კლიმატგონივრულია მაშინ, როდესაც ის იყენებს ინფორმაციას კლიმატის  

ცვლილების შესახებ. შესაბამისად, აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენების შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობისათვის. ინფორმაცია კლიმატის ცვლილების  

შესახებ შეიძლება ორ ნაწილად გაიყოს: მოკლევადიანი – როგორიცაა ამინდის პროგნოზი, მეწყრული 

პროცესების პროგნოზი; ასევე, კლიმატის ცვლილებისა და სტიქიური პროცესების გრძელვადიანი 

პროგნოზი. აღნიშნული ინფორმაცია საჭიროა, როგორც ფერმერებისათვის, ასევე ეროვნულ დონეზე 

დაკვირვებების განსახორციელებლად. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა იქნეს ინტერპრეტირებული, 

როგორც რეგიონულ, ისე ფერმერთა დონეზე. 

 

იმისათვის, რომ დაინტერსებული მხარეები უზრუნველყოფილ იყვნენ სათანადო ინფორმაციით, 

აუცილებელია თავად დაინტერესებული მხარეებისა და სამინისტროს შესაძლებლობების გაზრდა. 

კერძოდ, სამინისტროს უნდა შეეძლოს რეგიონულ დონეზე არსებული ინფორმაციის დამუშავება, რაც 

დაეხმარება ფერმერს მართვის გაუმჯობესებაში. ეს უშუალო კავშირშია კლიმატგონივრული  

ექსტენციის სამსახურების გაძლიერებასთან. 

 
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდება საექსტენციო პაკეტები და დაიგეგმება 

სხვადასხვა ტიპის აქტივობები: კონფერენციები, ტრეინინგები, მედია–ექსტენცია, რათა 

ინდივიდუალურად განხორციელდეს ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ინფორმირება კლიმატის  

ცვლილების ზეგავლენის შესახებ სოფლის მეურნეობაზე . შეიქმნება საინფორმაციო ბაზა კლიმატის 

ცვლილებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენის შესახებ. 

პრაქტიკაში დაინერგება აგროკლიმატური მონიტორინგის, ანალიზის, შედეგების საკომუნიკაციო და 

სხვა მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების სისტემა. 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუნიციპალიტეტებში 

არსებული საინფორმაციო - საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლების შესაძლებლობების 
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გაზრდის მიზნით უნდა განხორციელდეს სოფლის მეურნეობაში კლიმატგონივრულ მიდგომებზე  

შესაბამისი ტრეინინგ პროგრამები. 

 

უნდა ჩატარდეს კვლევა და შეფასდება კლიმატის ცვლილების ზეგავლენა სოფლის მეურნეობის 

სექტორზე . გაკეთდება მიწის დეგრადაციის ანალიზი, შეიქმნება საინფორმაციო ბაზა, რომელიც  

მოიცავს კლიმატის ცვლილებითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული ზეგავლენის 

შესახებ ინფორმაციას, ასევე ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ფასის ცვლილებასთან, 

პროდუქტიულობის დანაკარგთან და სხვ.  

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უნდა განახორციელოს 

აგროკლიმატური მონიტორინგი, საკომუნიკაციო და სხვა მონაცემებისა და ინფორმაციის გამოყენება, 

აგრომეტეოროლოგიური სისტემების და ადრეული შეტყობინების სერვისის განვითარება.  

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უნდა განახორციელოს კლიმატგონივრული სოფლის  

მეურნეობის პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების გაცნობა ფერმერებისთვის ექსტენციის გაძლიერებითა და 

სუბსიდიების დაფინანსების მეშვეობით. 

 

 

 მოცემული ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძლიერი მხარეები, 

სისუსტეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები:  

 

ძლიერი მხარეები 

- საჯარო სამსახურების მზადყოფნა კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკისა და 

შესაბამისი სამუშაოების გატარების კუთხით; 

 

სუსტი მხარეები 

- სასოფლო-სამეურნეო სექტორზე  კლიმატის ცვლილების კვლევებისა და შეფასებების 

ნაკლებობა; 

- საინფორმაციო ბაზის არარსებობა, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის 

დარგზე კლიმატის ცვლილებითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული შედეგების 

შესახებ; 

- წარმოების დარგის (პირველადი და გადამამუშავებელი) და კლიმატგონივრული სასოფლო 

სამურნეო პრაქტიკის მკვეთრი დაცილება; 

 

შესაძლებლობები 

- ევროკავშირის დირექტივებისა და საერთაშორისო დოკუმენტებთან ევროკავშირის ასოცირების 

ხელშეკრულების შესაბამისად მოთხოვნების შესწავლა; 

- კატასტროფების რისკის მართვის სტრატეგიასა და შესაბამის ქმედებებში ინტეგრაცია 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების შერბილების მიზნით; 

- სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება კლიმატგონივრული  

სოფლის მეურნეობის მიდგომებსა და ტექნოლოგიებში, რათა მან ჩაატაროს სამეცნიერო 

შეფასებები და მიღებული შედეგები გაითვალისწინოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; 

- აგროკლიმატური მონიტორინგის, ანალიზისა და საკომუნიკაციო სისტემების 

დანერგვა/გაძლიერება და გამოყენება სოფლის მეურნეობის დარგში; 

- მიწის რესურსების მდგრადი მართვის, მათ შორის საძოვრების მართვის პროგრამის შედგენა; 

- საუკეთესო, კლიმატგონივრული პრაქტიკის დანერგვა ფერმერებთან; 

- რესურსების ეფექტიანი გამოყენების ტექნოლოგიების შემოტანისა და დანერგვის ხელშეწყობა; 

- სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი მხარეების ცნობიერების ამაღლება; 

საფრთხეები 

- კლიმატგონივრული სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის კომერციული საფუძველი;  

- დარგის მზაობა და განათლების დონე შესაბამისი სტანდარტების დანერგვისთვის; 
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 მოცემული ღონისძიების ფარგლებში, დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით 

გასატარებელი ღონისძიებები: 
 

1. სასოფლო-სამეურნეო სექტორზე  კლიმატის ცვლილების გავლენის ეკონომიკური შეფასება; 

2. საინფორმაციო ბაზის შექმნა, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის დარგზე 

კლიმატის ცვლილებითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული ზეგავლენის 

შესახებ; 

3. ევროკავშირის დირექტივებისა და საერთაშორისო დოკუმენტებთან ევროკავშირის ასოცირების 

ხელშეკრულების შესაბამისად მოთხოვნების შესწავლა; 

4. კატასტროფების რისკის მართვის სტრატეგიასა და შესაბამის ქმედებებში ინტეგრაცია 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების შერბილების მიზნით; 

5. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება კლიმატგონივრული  

სოფლის მეურნეობის მიდგომებსა და ტექნოლოგიებში, რათა მან ჩაატაროს სამეცნიერო 

შეფასებები და მიღებული შედეგები გაითვალისწინოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; 

6. აგროკლიმატური მონიტორინგის, ანალიზისა და საკომუნიკაციო სისტემების 

დანერგვა/გაძლიერება და გამოყენება სოფლის მეურნეობის დარგში; 

7. მიწის რესურსების მდგრადი მართვის, მათ შორის საძოვრების მართვის პროგრამის შედგენა; 

8. საუკეთესო, კლიმატგონივრული პრაქტიკის დანერგვა ფერმერებთან; 

9. რესურსების ეფექტიანი გამოყენების ტექნოლოგიების შემოტანისა და დანერგვის ხელშეწყობა; 

10. სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი მხარეების ცნობიერების ამაღლება; 

 
 გასატარებელ ღონისძიებათა შეფასების ინდიკატორები: 

 
1. სასოფლო-სამეურნეო სექტორზე  კლიმატის ცვლილების გავლენის ეკონომიკური შეფასების 

დოუმენტი; 

2. განახლებადი საინფორმაციო ბაზა, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის 

დარგზე კლიმატის ცვლილებითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული 

ზეგავლენის შესახებ; 

3. კლიმატგონივრული სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკასთან მიმართებაში ევროკავშირის  

დირექტივებისა და საერთაშორისო დოკუმენტებთან ევროკავშირის ასოცირების 

ხელშეკრულების შესაბამისად მოთხოვნების ანალიზის დოკუმენტი; 

4. აჭარის რეგიონში კატასტროფების რისკის მართვის სტრატეგიასა და შესაბამის ქმედებებში 

ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმა; 

5. სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების ტრენინგი 

კლიმატგონივრული პოლიტიკის საკითხებში; 

6. აგროკლიმატური მონიტორინგის, ანალიზისა და საკომუნიკაციო სისტემების პროგრამები; 

7. მიწის რესურსების მდგრადი მართვის, მათ შორის საძოვრების მართვის პროგრამა; 

8. კლიმატგონივრული პრაქტიკის დანერგვის მაგალითები (რაოდენობა და თემატიკა) 

ფერმერებთან; 

9. კლიმატგონივრული პრაქტიკის თემატიკაზე  მონაწილე  მხარეების (სტეიკჰოლდერების ) 

ჩართულობა და რაოდენობა; 

10. კლიმატგონივრული ტექნოლოგიების ეკონომიკური შეფასება და მისი უპირატესობის 

დასაბუთება წარმოების ტრადიციულ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში. 

 
 ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული რისკები და მათზე ზემოქმედება: 

 
ღონისძიების 

ნომერი 

რისკის ტიპი რისკის შემცირების ღონისძიებები 

1-10 ოპერაციული შესრულების შიდა მონიტორინგი 
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ღონისძიება 3.7.4. სათბურის აირების ემისიების შემცირების ხელშეწყობა  

შესავალი   

ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობას დიდი წვილი შეაქვს სათბურის აირების ემისიებში, კერძოდ, 

ფერმერული მეურნეობებიდან ხდება CO2-ნახშირორჟანგის, NO2-აზოტის ოქსიდისა და CH4-მეთანის 

გაფრქვევა. საქართველოში სათბურის აირის ემისიების 17% სოფლის მეურნეობაზე  მოდის. არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის ადაპტაციის შედეგად შესაძლებელია არა მარტო ემისიების შემცირება, 

არამედ ნიადაგში ნეშომპალის შემცველობის გაზრდა, წყლის დაბინძურებისა და ფერმერებისა და 

მთელი საზოგადოების ხარჯების შემცირება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ქმედებები ყველა 

მიმართულებით სასარგებლოა.  

ნაკელის შენახვა და მოვლა  

საქართველოში ნაკელის შენახვა სათანადოდ არ ხდება. შესაბამისად, ადგილი აქვს NO2-ის ემისიებსა და 

წყლის რესურსების დაბინძურებას, რაც ქვემოთ მდებარე  ტერიტორიებზე  წყლის გაწმენდისთვის 

საჭირო ხარჯებს ზრდის. ნაკელის სათანადოდ შენახვითა და მოვლით შესაძლებელია მოსავლიანობის 

გაზრდა და ისეთი ნივთიერებების, როგორიცაა CH4 და NO2, ემისიების შემცირება. 

ნიადაგის დამუშავება 

ნიადაგის ინტენსიური დამუშავების პრაქტიკა CO2-ის ემისიების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. 

ნიადაგის მინიმალური დამუშავების პრაქტიკის დანერგვა შეამცირებს ნეშომპალის დანაკარგებს და 

შესაბამისად, CO2-ის ემისიებს. ეროზირებულ საძოვრებზე  წარმოქმნილი CO2-ის ემისიების შემცირება 

შესაძლებელია საძოვარმონაცვლეობის  პრაქტიკის დანერგვით.  

აზოტის სასუქების გამოყენება  

აზოტოვანი სასუქები (ფერმაში დაგროვილ ნაკელთან ერთად) NO2-ის ემისიების მნიშვნელოვან წყაროს 

წარმოადგენს. NO2-ის წარმოქმნის გზით აზოტის დანაკარგების შესამცირებლად, აუცილებელია 

ნიადაგის ნაყოფიერების მონიტორინგის გაუმჯობესება. ამით შესაძლებელი იქნება აზოტის სასუქების 

ჭარბი გამოყენების თავიდან აცილება. იგივე  ეფექტი ექნება ფერმაში წარმოქმნილი ნაკელის სათანადოდ 

შენახვასა და გამოყენებას.  

ბალახისმჭამელი  ცხოველების ემისიები  

საკვების გადამუშავების პროცესში ბალახისმჭამელი ცხოველები CH4-ის (მეთანის) საკმაოდ დიდ 

რაოდენობას გამოყოფენ. ემისიის მოცულობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საკვებზე . საკვების 

ინგრედიენტების დაბალანსებით შესაძლებელია ემისიების მნიშვნელოვნად შემცირება.  

ქმედებები დამოკიდებულია ფერმის მასშტაბზე . ამ ეტაპზე  სასურველია ქმედებების შემუშავება 5-ზე  

მეტი მსხვილფეხის ან 0,5 ჰა-ზე მეტი ფართობის მიწის მქონე  ფერმებისათვის.  

ქმედებები 

 ნაკელის შენახვისა და მოვლის პრაქტიკის გაუმჯობესება; 

 რეგიონის  პირობებისთვის პირუტყვის ოპტიმალური კვების სქემის შემუშავება;  

 მიწის დამუშავების არსებული პრაქტიკის შესწავლა; 

 მიწის დამუშავების ალტერნატიული სისტემის შემუშავება; 

 მინერალური აზოტის გამოყენების პრაქტიკის შესწავლა; 

 ფერმერებისთვის ნიადაგის ნაყოფიერების სახელმძღვანელოს შემუშავება. 

  

ქმედებები უნდა განხორციელდეს ფერმების დონეზე, თუმცა განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს რეგიონული 

წარმომადგენლობები. 

 


