
2015-2017 წლებში გაწეული 
საქმიანობის ანგარიში

2018-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობა

თბილისი 2018 წელი



საკუთარ სახლებში 
ღირსეული და უსაფრთხო 

დაბრუნება

ოკუპირებული აფხაზეთის 
მოსახლეობაზე 

ზრუნვა

სტრატეგიული  მიზანი
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ძირითადი მიმართულებები

სამშვიდობო პოლიტიკა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

განათლება, კულტურა, სპორტი

სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა

სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები
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სამშვიდობო პოლიტიკა

თანამშრომლობა 
საერთაშორისო 

ფორმატში

ჟენევის 
საერთაშორისო 

დისკუსიები

ორმხრივი 
პროფესიული 
შეხვედრები 

საზღვარგარეთ

სამშვიდობო 
პლატფორმა

ანგარიშგება 
წარმომადგენლობით 

ორგანოსთან და 
საზოგადოებასთან

მთავრობის 
სამშვიდობო  
პოლიტიკის  
შემუშავებაში 
ჩართულობა

კონფერენციები და 
მრგვალი მაგიდები

სამშვიდობო 
ინიციატივების  

განხილვა  
დიპკორპუსთან

კონფლიქტის პოლიტიკური დარეგულირების გზების მოძიება 
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სამშვიდობო პოლიტიკა

ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 
ფორმატი და ინფორმაციის მომზადება

აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე 
საერთაშორისო საზოგადოების 

ინფორმირება

 აშშ
 დიდი ბრიტანეთი
 გერმანია
 საფრანგეთი
 იტალია
 იაპონია
 თურქეთი 
 ჩეხეთი 
 პოლონეთი
 რუმინეთი           
 ბულგარეთი

 ლატვია
 ესტონეთი
 ლიტვა
 უკრაინა
 სლოვაკეთი
 UNDP
 EUMM
 UNHCR
 UNICEF
 IOM
 COE

 მონაწილეობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების               

12 რაუნდში

 ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადამიანის 
უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე  მომზადდა:

150 - ყოველკვირეული და  
9 - კვარტალური ინფორმაცია. 

აღნიშნული ინფორმაცია სისტემატურად მიეწოდება     
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს 

 გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისართან

 ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს 
უმაღლეს კომისართან

 ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელთან

სისტემატური შეხვედრები ელჩებთან და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების  წარმომადგენლებთან

პოლიტიკური აქტივობები
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სამშვიდობო პოლიტიკა

6

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული გადასასვლელებით 
მოსარგებლეთა საშუალო დღიური მაჩვენებელი

დახურული გამშვები 
პუნქტები

ორსანტია-ოტობაია

ხურჩა-ნაბაკევი

შამგონა-თაგილონი

ფახულანი-საბერიო

წელი
კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე  
გადმოვიდა

ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე 

გადავიდა

2015-2016 1640 1290

2017 738 665

თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხი ჟენევის 
დისკუსიების ფორმატში მუდმივად განიხილება

საქართველოს  მთავრობის  და  UNHCR თანამშრომლობის  
შედეგად 2017 წ. ენგურის ხიდზე, მოხუცების, ბავშვების და 
შშმ პირების გადაადგილებისათვის მიკროავტობუსი დაინიშნა

2017 წელს გამყოფი ხაზის ე.წ. გადაკვეთისთვის უკანონოდ 
დააკავეს 1 025 ადამიანი



სამშვიდობო პოლიტიკა
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სამშვიდობო პოლიტიკა

 ჩეხეთის რესპუბლიკა

არზაყან ემუხვარის იუბილესადმი
მიძღვნილი მემორიალური დაფის
გახსნა პრაღაში 
შეხვედრები: ჩეხეთის სენატი, 
კულტურის  სამინისტრო, 
კარლოვი-ვარის მუნიციპალიტეტი

 საფრანგეთის რესპუბლიკა 

შეხვედრები: დიასპორასთან ლევილში,   
ლევილის მუნიციპალიტეტის  
წარმომადგენლებთან და სხვა

 იტალიის რესპუბლიკა

შეხვედრები: რომისა და ფლორენციის 
მერიებში, დიასპორების წარმომადგენლებთან

ვიზიტები და შეხვედრები საზღვარგარეთ

 თურქეთის რესპუბლიკა

შეხვედრები: საკანონმდებლო და აღმასრულებელი  
ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წევრებთან,   
აკადემიური, არასამთავრობო, დიასპორის  და 
ბიზნეს წრეების  წარმომადგენლებთან  

 ამერიკის შეერთებული შტატები 

შეხვედრები: ხელისუფლების, აკადემიური და  
არასამთავრობო წრეების წარმომადგენლებთან
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სამშვიდობო პოლიტიკა

 ესპანეთი (ბასკეთი) - ბილინგვურ 
სწავლებასთან დაკავშირებით -
პედაგოგები

 თურქეთის რესპუბლიკა               
ჯანდაცვისა  და სოფლის 
მეურნეობის სფეროს 
წარმომადგენლები

 შვეიცარია - არასამთავრობო 
სექტორის  წარმომადგენლები

 ავსტრიის, ჩეხეთის და სომხეთის 
რესპუბლიკები  - გარემოს დაცვის  
სპეციალისტები 

 “კულტურათაშორისი დიალოგი” 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში

 „რა გვაერთიანებს და რა გვაშორებს“

 “პლანეტა დედამიწა, ინტელექტუალური 
მოგზაურობა, მემკვიდრეობა და დიალოგის 
წარმართვა”

www.lifebeyondtourism.org. 

საქართველო ჩაერთო ფონდის
ინტერნეტ-პორტალში, რომელიც 
5 კონტინენტს მოიცავს 

პროფესიული შეხვედრები
36 ქართველი,  33 აფხაზი

ფლორენცია - დელ  ბიანკოს  ფონდი
200-მდე მონაწილე
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სამშვიდობო პოლიტიკა

 C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით ისარგებლა 400-მდე ეთნიკურმა აფხაზმა 

 აივ/შიდსით 220 დაავადებულმა გაიარა მკურნალობა

 ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამით 6 თვიანი მკურნალობის კურსი გაიარა  

27 პაციენტმა

 187 ნარკოდამოკიდებულმა გაიარა რეაბილიტაციის კურსი

 ფოტოიდენტურობის დადასტურება და საცხოვრებელი ადგილის დადგენა -

3 023   ადამიანი (მათ შორის - 280 აფხაზი)

 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა გაეცა 

148 ეთნიკურ აფხაზს

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
სტრუქტურების თანამონაწილებით მიწოდებული სერვისები 

რეფერალური პროგრამით ისარგებლა  3 297 ეთნიკურმა აფხაზმა - 8083 000 ლარი

აფხაზ პაციენტთა და მათ თანმხლებ პირთათვის 
განკუთვნილი საცხოვრისით ქ. თბილისსა და ქუთაისში
ისარგებლა 173 პირმა
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სამშვიდობო პოლიტიკა

 აფხაზეთი დღეს - პრობლემები და 
გამოწვევები

 კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის 
პირობებში

 კულტურული დიალოგი და ახალგაზრდების 
როლი სამშვიდობო პროცესში

 ოკუპირებული ტერიტორის მოსახლეობის 
სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და 
მათი საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 ნდობის აღდგენის და შერიგების 
შიდასახელმწიფოებრივი და 
საერთაშორისო მექანიზმები

 ჩვენ ერთმანეთი გვყავს გადასარჩენი

 საერთო წარსულით საერთო მომავლისკენ

 მუჰაჯირობა - ჩვენი საერთო სატკივარი

 ქართულ-აფხაზური ახალგაზრდული 
ფესტივალი ნდობის აღდგენისა და 
შერიგებისათვის

 ახალგაზრდული ფორუმი - ქართველი და 
აფხაზი ახალგაზრდების სამოქალაქო 
ცნობიერების ამაღლება

 აფხაზეთის გამოჩენილი 
მეცნიერების, თვალსაჩინო საზოგადო 
მოღვაწეების საიუბილეო თარიღების 
აღნიშვნა 

შეხვედრები, კონფერენციები  და “მრგვალი მაგიდა”
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სამშვიდობო პოლიტიკა

 აფხაზური ენის სწავლება აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის
სამინისტროს   6 საჯარო სკოლაში: 

- აკაკი წერეთლის „გამზრდელი“- სპექტაკლი აფხაზურ ენაზე;
- ლიტერატურული კომპოზიცია „ერთად ჟღერდეს ჩონგური და აფხიარცა“;
- ქართული და აფხაზური ლიტერატურული ნაწარმოებების განხილვები

(ა. წერეთლის „გამზრდელი“, ლ. ქიაჩელის „ჰაკი  აძბა“, შ. ნიშნიანიძის „აფხაზური 
კანტატა“)

 აფხაზური ენის შემსწავლელი ელექტრონული პროგრამა თვითმასწავლებლის 
I-II დონეები 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აფხაზური ენის კათედრა და აფხაზური 
ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, აფხაზური ფილოლოგიის მაგისტრატურის 
სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა  

 აფხაზური ენის დაცვისა და განვითარების საკითხები - მრგვალი მაგიდა 
მეცნიერების, ექსპერტების და სხვათა მონაწილეობით

 ქართულ და აფხაზურ ენაზე წიგნებისა და დისკების გამოცემა ( “აფხაზი თავადები 
ემიგრაციაში”, “ქედუხრელი რაინდი”, “მერაბ კოსტავა”, ანიმაციური ფილმი -
“ლექსი ვეფხისა და მოყმისა”, “15 აფხაზური სიმღერა” და სხვა. მომზადების 
პროცესშია კომპაქტ-დისკი “ანიმაციური სალაპარაკო” აფხაზურ ენაზე.)

აფხაზური ენის პოპულარიზაცია და დაცვა 
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სამშვიდობო პოლიტიკა

სამშვიდობო ბანაკები

1302  მოზარდი ( მათ შორის
479  - ოკუპირებული ტერიტორიიდან)

 ესპანეთი - 59
 საბერძნეთი - 45
 ჩეხეთი - 30 
 მოლდოვა - 8
 საქართველო - 1 160

აფხაზეთის დღისადმი მიძღვნილი 
ყოველწლიური ღონისძიებები

 აფხაზური ენის  კვირეული
 კონცერტები, გამოფენები, კულტურულ-

შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიებები
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სამშვიდობო პოლიტიკა 

გადაცემა „აფხაზეთი“ ქართულ-აფხაზური 
ურთიერთობების განმტკიცებაში შეტანილი 
წვლილისათვის დაჯილდოვდა დიპლომით -
„ბრენდ გადაცემა - 2017“

საინფორმაციო უზრუნველყოფა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის “მე-2 არხის”ეთერში   
გავიდა 113 გადაცემა და 70 სიუჟეტი  
ქართულად - კვირას,  აფხაზურად - სამშაბათს

 გალის რაიონში ისტორიულ-არქიტექტურულ 6  
ნაგებობას და სოხუმის საკათედრო ტაძარს მიენიჭა 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი

 ვიკიპედიაში განთავსდა ინფორმაცია აფხაზეთის 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული 
კულტურული მემკვიდრეობის 178 ძეგლის შესახებ  
ქართულ, 100-მდე  - ინგლისურ და 17 - აფხაზურ 
ენებზე.

 2017 წელს შეიქმნა:

- აფხაზეთის ისტორიის, კულტურისა და ეთნოლოგიის  
ვირტუალური მუზეუმი (meca.gov.ge/vm/)

- აფხაზეთის არქიტექტურულ-ისტორიული 
ნაგებობების ონლაინ-რუკა 
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ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

სამედიცინო დაწესებულებები 

ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე

კონტროლირებად
ტერიტორიაზე

14 პოლიკლინიკა

470 დასაქმებული პირი

7 - თბილისში 

5- სამეგრელოში

2 - იმერეთში  
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ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი „მზერა“
 საუნივერსიტეტო კლინიკა „ნიუ ვიჟენი“
 ჩაფიძის სახ. კარდიოლოგიური ცენტრი
 ღუდუშაურის ეროვნული ცენტრი
 დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი
 ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი
 დ. აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა
 რესპუბლიკური საავადმყოფო
 შარაშიძის სამედიცინო ცენტრი
 სხივური მედიცინის ცენტრი
 თვალის კლინიკა „ახალი მზერა“
 ჟორდანიას კლინიკა
 “N Medicine” 

ჯანდაცვის  შეღავათიანი  სერვისებით სარგებლობის მიზნით გაფორმებული მემორანდუმები

42 გასვლითი პროფილაქტიკური გასინჯვა 
თბილისსა და რეგიონებში: 

- სერვისით ისარგებლა 12 000-მდე ბენეფიციარმა
მათ შორის:
 აფხაზეთის ომის ვეტერანები - 8 000-მდე
 აფხაზეთის ომში დაღუპული მეომრების 

დედები - 500-მდე
 3 და მეტშვილიანი ოჯახები - 2000-ზე მეტი 

და სხვა

- განხორციელდა  45 000-ზე მეტი ვიზიტი

მემორანდუმების ფარგლებში ქ. თბილისში 
კლინიკების მიერ ორგანიზებულ აქციებში 
მომსახურება გაეწია

- 591 ბენეფიციარს შედგა 2 564 ვიზიტი

16



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

2015 2016 2017 წელი

სოციალურ ჯგუფებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 
დახმარება გაეწია 9 623 დევნილს

220 400

228 400

354 375

- მეორე მსოფლიო ომის  მონაწილეები 
- მკვეთრად გამოხატული  შშმ პირები 
- მარჩენალ-დაკარგულები 
- საომარ მოქმედებებში  დაღუპულთა 
ოჯახის წევრები

- დედ-მამით ობოლი არასრულწლოვნები 
- ოთხი და მეტი არასრულწლოვანშვილიანი 
ოჯახები 

- 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეები 
- ბავშვობიდან უნარშეზღუდულები 
- და სხვა მოწყვლადი ჯგუფი

 მცირებიუჯეტიანი სარემონტო სამუშაოები 
111 ობიექტი, 56 100 ლარი
თვითმმართველობებთან თანადაფინანსებით
4 ობიექტი,  2 250 ლარი

რემონტამდე

რემონტის შემდეგ
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ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

18

სოციალური პროექტი „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“

დახმარება გაეწია 5 000-მდე  დევნილ, სოციალურად დაუცველ ოჯახსა და ცალკეულ პირს 

კატეგორიები:

 მრავალშვილიანი ოჯახები
 მარჩენალდაკარგულთა ოჯახები
 ეთნიკურ აფხაზთა ოჯახები
 აფხაზეთის ომის I და II ჯგუფის ინვალიდები
 ომში დაღუპული მეომრების დედები
 მარტოხელა დედები
 ობოლი ბავშვები
 შშმ და ლეიკემიით დაავადებული ბავშვები
 II მსოფლიო ომის ვეტერანები და ინვალიდები
 90 წელს გადაცილებული პირები 

პროექტი განხორციელდა სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში, ასევე  ქ. თბილისში



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

19

დევნილთა ადვოკატირება

დახმარება გაეწია 2 000-ზე მეტ 
დევნილს

 სამართლებრივი კონსულტაციების 
გაწევა

 დოკუმენტების მოძიება/შედგენა
 სასამართლოში წარსადგენი 

სარჩელების მომზადება

საარქივო საქმიანობა

გაიცა 1 189 
სოციალურ-სამართლებრივი  

ხასიათის ცნობა

წელი დადებითი უარყოფითი სულ

2015 281 96 377

2016 302 149 451

2017 228 133 361

პროექტი „სამშობლოსათვის მარადისობაში“  

შეგროვდა და გამოსაცემად მომზადდა
ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა 

ბიოგრაფიები და ფოტო-მასალა

სოციალურ-სამართლებრივი  დახმარება



ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

 კორონაროგრაფია, არტერიოგრაფია

 ექსიმერული ლაზერით მხედველობის კორექცია

 თვალის სკრინინგული კვლევა

 რეაბილიტაცია (აბილიტაცია, პოსტტრავმული, 
ინსულტის შემდგომი პაციენტების მოვლა ბინაზე)

 მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, კომპიუტერული  
ტომოგრაფია, ელექტროენცეფალოგრაფია, 
გასტროფიბროდუოდენოსკოპია, დოპლეროგრაფია, 
კოლპოსკოპია

 მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროტეზირება

 სტომატოლოგიური პროტეზირება

 უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

 ონკოლოგიური პაციენტების მომსახურება - ბიოფსია, 
იმუნოჰისტომორფოლოგია

 “ოკუპაციური თერაპია“  - 85 შშმ  ბავშვი

 95 შშმ პირს გადაეცა ეტლი 

61%22%

11%6%

სოციალური მხარდაჭერა და ერთჯერადი 
დახმარება

სარეაბილიტაციო, ამბულატორული და 
ჰოსპიტალური მკურნალობა

სადიაგნოსტიკო, პროფილაქტიკური გასინჯვები

მედიკამენტებით დახმარება

დახმარება გაეწია 19 110   ბენეფიციარს

1 407 645

512 000

252 000 

135 000 

2 306 645  ლარის ოდენობით

 სარეაბილიტაციო, ამბულატორული და 
ჰოსპიტალური მკურნალობა 

დევნილთა მხრიდან თანადაფინანსების გარეშე
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კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე

21

13 

საჯარო სკოლა

2 156 მოსწავლე

257 პედაგოგი

54 
ტექპერსონალი



განათლება, კულტურა, სპორტი

გალის რაიონის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
განხორციელებული პროექტები

 არზაყან ემუხვარის, ჟიული შარტავას  და ილია ვეკუას 
სახ. სტიპენდიები

 წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის 
პროგრამა

 აფხაზური ენის მასწავლებელთა გადამზადების 
40-საათიანი მოდულის შექმნა და იმპლემენტაცია

 აფხაზეთის ისტორიის 2-თვიანი სალექციო კურსი 
,,გავიღრმავოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ” -
თბილისის  საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის

 შემეცნებითი პროგრამა შშმ მოზარდებისათვის 

 ამერიკული აკადემია  300-მდე მოსწავლე

 სასკოლო-საგანმანათლებლო ოლიმპიადები - 800-მდე 
მოზარდი

კონტროლირებად ტერიტორიაზე განხორციელებული 
პროექტები და ღონისძიებები
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ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია 

 აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის  სახელმწიფო ანსამბლი „აფხაზეთი”

 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი 

 გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო  საგუნდო კაპელა

 სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა  სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა“ 

 აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი 

 აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრი  

 აფხაზეთის ლიტერატორთა და ხელოვანთა შემოქმედებითი გაერთიანება 

 სოხუმის დ. არაყიშვილის სახ. სამუსიკო სასწავლებელი  

 სოხუმის ალ. შერვაშიძე-ჩაჩბას სახ. სამხატვრო სასწავლებელი 

 აფხაზეთის მოზარდ-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

 აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი

 კინოცენტრი,,ქართული ფილმი-აფხაზეთი”

 აფხაზეთის კულტურულ-საგამომცემლო ცენტრი - (აღნიშნული სსიპ  შეიქმნა 
2017 წ. დეკემბერში 3 ლიკვიდირებული სსიპ-ის ბაზაზე)

23



განათლება, კულტურა, სპორტი

ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ „აფხაზეთის დღე“

საახალწლო ზეიმიგამოფენები შემოქმედებითი საღამოები

24



განათლება, კულტურა, სპორტი 

ტურნირები  - 14 600 მონაწილე

საერთაშორისო ტურნირები

რეგიონული და შიდა უწყებრივი

 ამირან მაისურაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ
ჭიდაობაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო)

 საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში
(რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი, ქუვეითი, საქართვე
ლო)

 აფხაზეთის ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის ტურნირი
ძიუდოში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო)

 ვიქტორ სანაევის სახ. ტურნირი 
მძლეოსნობაში 

 გენო ზარიას სახ. ტურნირი ფეხბურთში

 ღია პირველობა ჭადრაკში

 სასკოლო-სპორტული ოლიმპიადა

 სპორტულ-მასობრივი ღონისძიებები
(მძლეოსნობა, მინი-ფეხბურთი)

აფხაზეთის ღია პირველობა მინი-ფეხბურთში
ინვალიდ-ამპუტანტთა ნაკრებ გუნდებს შორის

25



სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა 

ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე  მცენარეთა დაცვის პროექტები

26



სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე  მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარიის პროექტები

27

 ვეტერინარიის მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების შედეგად გალის რაიონი წარმოადგენს  ერთ-ერთ 
უსაფრთხო არეალს საშიში ინფექციური დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით



სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა 

გალის  რაიონში აზიური  ფაროსანას  წინააღმდეგ განხორციელებული 
სამუშაოების  2017 წლის გეგმა-შესრულება

28



სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები 

ზუგდიდის რაიონის სოფ. რუხში აფხაზეთიდან დევნილთა საინციატივო ჯგუფის მიერ 
ინიცირებული და აფხაზეთის ა/რ მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი 
ერთწლიანი კულტურის - სიმინდის მოყვანა

2015 წელს, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დახმარებით ენდემური ქართული რუხი 
ფუტკრის  ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით    ჩამოყალიბდა და 
აღიჭურვა (პირველად სამხრეთ კავკასიაში) დედა-ფუტკრის ხელოვნური 
განაყოფიერების ლაბორატორია 

მეფუტკრეობის დარგში საქმიანობა წარიმართა ორი მიმართულებით -
საკონსულტაციო მომსახურება და სამეწარმეო საქმიანობის მხარდაჭერა. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „კოდორი 2015“-ის შექმნილმა პროდუქციამ 
უმაღლესი შეფასება მიიღო ევროპის წამყვან ლაბორატორიებში და ცნობადია  
როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე
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სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები 

- USAID/NEO და USAID/ZRDA-სთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე 12 
რაიონში მოეწყო 68 მცირე და საშუალო სასათბურე მეურნეობა, სსიპ „ბიზნეს-ინკუბატორის“ 
ტერიტორიაზე ქ.ქუთაისში (1000 კვ.მ) სათბური მოეწყო. დასაქმდა 200-ზე მეტი იძულებით 
გადაადგილებული პირი, 

- იაპონიის სამთავრობო პროგრამა „GRASSROOT“-ის მხარდაჭერით, ზუგდიდის რაიონის 
სოფ. რუხში 3 000 კვ.მ. ფართობზე მოეწყო სასწავლო-სადემონსტრაციო სათბური

ქ. ქუთაისში, 4 წელია ფუნქციონირებს „ბიზნეს-ინკუბატორი“, რომელიც ხელს უწყობს 
დევნილთა პროფესიულ განვითარებას და მათ შემდგომ დასაქმებას.   „ბიზნეს-
ინკუბატორი“-ის ფარგლებში განხორციელდა - სოფლის მეურნეობის, ინდუსტრიული 
(ლითონის და ხის დამუშავება) და პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი 
პროექტები, რომლებშიც ჩართული იყო 15 კომპანია, სადაც დასაქმდა 80-მდე დევნილი

თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო „TIKA"-ს  ფინანსური 
მხარდაჭერით ვაზიანის დასახლებაში ფუნქციონირება დაიწყო სამკერვალო მინი-
ფაბრიკამ, სადაც დასაქმდა 20 დევნილი. ფაბრიკის მიერ წარმოებული 700 წყვილი 
ფეხსაცმელი  დაურიგდათ დევნილებს. იგეგმება მინი-ფაბრიკის გაფართოვება და 
დასაქმებულთა რიცხვის 40-მდე გაზრდა.
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მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით,
აფხაზეთის აღმასრულებელ უწყებებში ჩატარებული
სტრუქტურული რეორგანიზაცია-ოპტიმიზაციის შედეგად:

- აღმასრულებელი ხელისუფლების 10 დაწესებულებიდან დარჩა - 7 

- შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯები  

- გამოთავსუფლებული 415 000  ლარი მიმართულ იქნა  

სამედიცინო, სოციალურ და საგანმანათლებლო პროგრამების 

დასაფინანსებლად

31

სტრუქტურული რეორგანიზაცია



32

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა



2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
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ნდობის აღდგენისა და შერიგების მიმართულებით



2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

34

განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებით



2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
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განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებით



2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

36

ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით



2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
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სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მიმართულებით



2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

38

სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით



აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობა

გმადლობთ ყურადღებისთვის!
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