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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 

(აფხაზეთის ა/რ ლტოლვილთა და  

განსახლების სამინისტრო) 

2005-2015  წლების  მუდმივად შესანახი 

დოკუმენტების   ანაწერი №1 

 

 

საქმის 

NN 

             საქმის სათაურის  

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 

      შენიშვნა  

 

     1 2         3           4             5 

 2005 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებები: 

12.09.2005 

18.10.2006 

7 

 

 

 

 

 1.ლტოლვილთა, იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

რეგისტრაციისა და სოციალური 

საკითხების, სახელმწიფო ფულადი 

შემწეობის, ჰუმანიტარული და სხვა 

სახის დახმარების გაცემის მოწესრიგების 

ღონისძიებათა შესახებ 

 

№157 

12.09.2005 

 

1-5  

 2. ,,ლტოლვილთა, იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

რეგისტრაციისა და სოციალური 

საკითხების, სახელმწიფო ფულადი 

შემწეობის, ჰუმანიტარული და სხვა 

სახის დახმარების გაცემის მოწესრიგების 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2005 წლის 12 სექტემბრის 

N157 დადგენილებაში ცვლილებისა და 

დამატების შეტანის თაობაზე 

 

№190 

18.10.2006 

 

6-7  

2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N21, 

NN25-26. 

 

25.01.2005 

21.02.2005 

3  

 

 

 1. აფხაზეთის ავტონომიური  

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ 

 

№21 

25.01.2005 

 

1  



2 
 

 

 

     1 2         3           4             5 

 2. სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

№25 

15.02.2005 

 

2  

 3. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარესა  და მის 

მოადგილეებს შორის უფლებამოსილების 

გამიჯვნის შესახებ 

 

 

№26 

21.02.2005 

 

3  

3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2005 წლის ანგარიში 

 

 

2005 11  

              კადრების განყოფილება 

 

   

4 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2005 წლის საშტატო 

განრიგი 

 

 

2005 2  

5 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2005 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ კითხვარი   

N10-01-01 (წლიური) 

 

 

2005 2  

 ბუღალტერია 

 

   

6 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2005 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 

 

16.03.2005 

30.12.2005 

3  

 

 

7 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ხარჯთანუსხის 

შესრულების ანგარიში (ბალანსის 

დანართი  N2) 

2005 წლის წლიური  

 

18.01.2006  4  



3 
 

     1 2         3           4             5 

 2006  წელი 

კანცელარია 

 

   

8 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები  N146;  N157;  N166;  N192.  

 

14.04.2006 

23.05.2006 

8  

 1. გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობის 

მოსახლეობის 2006-2007 წლის ზამთრის 

პერიოდისათვის სურსათითა და 

პირველადი მოხმარების საქონლით 

უზრუნველყოფისათვის მოსამზადებელ 

ღონისძიებათა შესახებ 

 

№146 

14.04.2006 

 

1-3  

 2. ხონის რაიონის სამხედრო დასახლებაში 

და ცაგერის რაიონის კომპაქტურად 

ჩასახლების ობიექტებში განთავსებულ 

დევნილთათვის ჰუმანიტარული 

დახმარების განაწილების შესახებ 

 

№157 

20.04.2006 

 

4-5  

 3. ცაგერის რაიონში, ხონის რაიონის 

სამხედრო დასახლების, დაბა კოპიტნარის, 

ქალაქ სენაკის და დაბა მენჯის 

კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებში 

განთავსებულ აფხაზეთიდან  

დევნილთათვის ჰუმანიტარული 

დახმარების განაწილების შესახებ 

 

№166 

27.04.2006 

 

6-7  

 4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობასა და ბავშვთა სოლიდარობის 

ინიციატივის ასოციაცია A.I.S.I.N-ის შორის 

2006 წლის 25 იანვარს დადებული 

ხელშეკრულების შესაბამისად ესპანეთში 

აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების 

გაგზავნის შესახებ 

 

 

№192 

23.05.2006 

 

8  

9 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  N22; N31; N38;  

N44;  N67;  N70; 

 

23.03.2006 

11.09.2006 

12  

 1. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ჰუმანიტარული 

დახმარების კოორდინაციის 

განყოფილების დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

 

№22 

29.03.2006 

 

1  

1 2 3 4 5 



4 
 

 2. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სოციალური დახმარების 

ფონდიდან, აფხაზეთის ომის I -ჯგუფის 

ინვალიდებზე მატერიალური დახმარების 

გაცემის შესახებ 

 

№31 

19.04.2006 

 

2-6  

 3. ესპანეთში აფხაზეთიდან დევნილი 

ბავშვების გამგზავრების 

უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

№38 

25.05.2006 

 

7-8  

 4. ესპანეთში აფხაზეთიდან დევნილი 41 

ბავშვის გამგზავრებისთვის საჭირო 

დოკუმენტაციის ნოტარიალურად 

დადასტურებისათვის, საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროსა და 

საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროში დოკუმენტების 

ლეგალიზაციისათვის დეპარტამენტის 

ბიუჯეტის ასიგნებიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

№44 

12.06.2006 

 

9-10  

 5. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტში ადმინისტრაციული 

განყოფილების გაუქმების შესახებ;  

5-ა. ადმინისტრაციული განყოფილების  

ბაზაზე თავმჯდომარის აპარატის შექმნის 

შესახებ 

 

№67 

07.09.2006 

 

11  

 6. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის აპარატის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

№70 

11.09.2006 

 

12  

10 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 2006 წელს 

გაწეული მუშაობის  ანგარიში 

 

2006 12  

11 დოკუმენტები  (აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის ბრძანებები; 

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები; 

ხელშეკრულებები; ნებართვა; 

მოხსენებითი ბარათი; მიმოწერა) მძიმე 

სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდგომარეობაში მყოფი აფხაზეთიდან 

დევნილი ბავშვების ესპანეთში 

დასასვენებლად გამგზავრების 

თაობაზე 

09.06.2006 

07.06.2011 

 

20.03.2013 

16.09.2015 

136  

1 2 3 4 5 



5 
 

 კადრების განყოფილება 

 

   

12 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2006 წლის საშტატო 

განრიგი 

 (საქმეში ინახება საშტატო განრიგი 

2006-2010 წლებისათვის)  

 

2006 4  

13 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2006 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური დაკვირვების 

კითხვარი   N10-01-01 (წლიური) 

 

14.02.2007 2  

 ბუღალტერია 

 

   

14 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2006 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 

2006 1  

15 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2006 წლის 

ხარჯთანუსხის შესრულების ანგარიში  

 

 

08.01.2007 2  

 2007 წელი 

კანცელარია 

 

   

16 საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებები:  N72;  N788;  N818.  

 

14.02.2007 

21.12.2007 

 

20  

 1. საქართველოში იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

რეგისტრაციისა (ახალი ნიმუშის მოწმობის 

გაცემა) და კომპაქტურად განსახლების 

ობიექტების აღრიცხვის ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ 

 

N72 

14.02.2007 

 

1-16  

 2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-

დევნილთა ერთჯერადი ფულადი 

დახმარების შესახებ 

 

N788 

17.12.2007 

 

17-18  

1 2 3 4 5 



6 
 

 3. შპს ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტის 

ცენტრალური კლინიკიდან“ 

გამოსახლებულ იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის-

დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობის 

დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

 

 

N818 

21.12.2007 

 

19-20  

17 აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები:  

N18;  N26;  N47;  N62. 

 

25.04.2007 

22.11.2007 

 

7  

 1. აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის 

კომპაქტური ჩასახლების რიგ ობიექტებში 

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების 

ჩატარების შესახებ 

 

 

N18 

25.04.2007 

 

1  

 2. აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის 

კომპაქტური ჩასახლების რიგ ობიექტებში 

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების 

ჩატარების მიზნით აფხაზეთის აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ 

 

 

N26 

13.06.2007 

 

2-3  

 3. იტალიის ქალაქ ტურინის ეკლესიის 

იღუმენის ანდრია ვეიდისა და იტალიელი 

ფოტოჟურნალისტის ალბერტო ჩელონის 

აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან 

შეხვედრების ორგანიზების მიზნით 

აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

 

N47 

04.10.2007 

 

4-5  

 4. 2007 წელს აფხაზეთიდან დევნილთა და 

სხვა მოქალაქეთა შორის, ნომინაციების 

შესაბამისად, საუკეთესოთა გამოვლენისა 

და დაჯილდოების მიზნით, აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ 

 

 

 

N62 

22.11.2007 

 

6-7  

1 2 3 4 5 



7 
 

18 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  N2; N5-6; NN8-14;  

N19.  

 

05.01.2007 

10.12.2007 

 

12  

 1. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სალაროში 2007 წლის 

ნაღდი ფულის ნაშთის ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ 

 

N02 

05.01.2007 

 

1  

 2. აფხაზეთიდან დევნილთა საწვავით 

უზრუნველყოფის შესახებ 

 

N05 

16.03.2007 

 

2  

 3. შპს ,, ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრში“ 

ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 

8(რვა) ოჯახის საწვავით უზრუნველყოფის 

შესახებ 

 

N06 

21.03.2007 

 

3  

 4. მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის 

შექმნის შესახებ 

 

N08 

27.04.2007 

 

4  

 5. არქივზე პასუხიმგებელი პირის 

გამოყოფის თაობაზე 

 

N09 

27.04.2007 

 

5  

 6. აფხაზეთის ა/რ მთავრობისა და ბავშვთა 

სოლიდარობის ინიციატივის ასოციაცია 

AISIN-ს შორის 2006 წლის 25 იანვარის 

დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად 

ესპანეთში აფხაზეთიდან დევნილი 

ბავშვების გამგზავრების 

უზრუნველსაყოფად კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

N10 

04.05.2007 

 

6-7  

 7. დეპარტამენტის საქმისწარმოების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 

 

N11 

07.05.2007 

 

8  

 8. დეპარტამენტის საქმეთა 

ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ 

 

N12 

07.05.2007 

 

9  

 9. საექსპერტო კომისიის დებულების 

დამტკიცების თაობაზე 

 

N13 

16.05.2007 

 

10  

 10. არქივის დებულების დამტკიცების 

თაობაზე 

 

N14 

16.05.2007 

 

11  

 11. აფხაზეთზე წლის პოპულარული 

სიმღერის ავტორის გამოვლენის 

ქვეკომისიის შექმნის შესახებ 

 

N19 

10.12.2007 

 

12  

1 2 3 4 5 



8 
 

 

19 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებების 

სარეგისტრაციო ჟურნალი ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ   

 

05.01.2007 

10.12.2007 

 

12  

20 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარესთან მალხაზ 

აკიშბაიასთან  2007 წლის 13 ნოემბრის 

თათბირის ოქმის ამონაწერი 

 

13.11.2007 

19.11.2007 

 

3  

21 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის (ოქმი№1) აფხაზეთზე 

წლის პოპულარული სიმღერის 

ავტორის გამოვლენის ქვეკომისიის 

სხდომის ოქმი ოქმი №1 

 

11.12.2007 2  

22 აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის 

კომპაქტური განსახლების ობიექტებში 

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების 

ჩატარებასთან  დაკავშირებით 

შექმნილი აფხაზეთის მთავრობის 

სათათბირო ორგანო-კომისიის 

ანგარიში 

 

2007 3  

23 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 2007 წელს 

გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

2007 10  

24 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიმოწერა აფხაზეთის 

ა/რ ფინანსთა სამინისტროსთან 

ბიუჯეტის თაობაზე 

 

27.04.2007 

29.12.2012 

 

14.03.2014 

17.12.2014 
 

67  

 კადრების განყოფილება 

 

   

25 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2007 წლის საშტატო 

განრიგი 

 

 

07.03.2007 

-10.2007 
 

5  

1 2 3 4 5 



9 
 

 

26 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2007 წლის  

მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური დაკვირვების 

კითხვარი  N10-01-02 

 (I-III კვარტალი) 

 

 

2007 6  

 ბუღალტერია 

 

   

27 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2007 წლის ხარჯთა 

ნუსხის პროექტი და დამტკიცებული 

ბიუჯეტი  

 

 

20.02.2007 

30.03.2007 

 

6  

28 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2007 წლის 

ხარჯთანუსხის ანგარიში (წლიური)  

 

 

2007 1  

 2008 წელი 

კანცელარია 

 

   

29 საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებები: N8;  N655;  N667.  

 

09.01.2008 

10.10.2008 

3  

 1. ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა- 

დევნილთა ერთჯერადი ფულადი 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2007 წლის 17 დეკემბრის 

N788 განკარგულებაში დამატებების 

შეტანის თაობაზე 

 

N8 

09.01.2008 

 

1  

 2. 2008-2009 წლის ზამთრის სეზონთან 

დაკავშირებით საქართველოს 

მოსახლეობის, მათ შორის რუსეთის 

ფედერაციის სამხედრო აგრესიის 

შედეგად დაზარალებული კომპაქტურად 

განსახლებული მოსახლეობის სათბობი 

შეშით მომარაგების ღონისძიებათა 

შესახებ 

 

N655 

08.10.2008 

 

2  



10 
 

1 2 3 4 5 

 3. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო 

აგრესიის შედეგად უსახლკაროდ 

დარჩენილ პირთა მიმართ სახელმწიფო 

სტრატეგიის შემუშავების შესახებ 

 

 

N667 

10.10.2008 

 

3  

30 აფხაზეთის მთავრობის 

დადგენილება  N6. აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

 

 

03.06.2008 6  

31 აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: №23; №49; №55; 

№58; №68; №87;  

 

22.05.2008 

29.12.2008 

 
 

31  

 1. ზემო აფხაზეთის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარებისათვის 2008 

წელს გასატარებელ ღონისძიებათა 

გეგმის შემუშავებისა და 

განხორციელების მიზნით აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-

კომისიის შექმნის შესახებ 

 

N23 

22.05.2008 

 

1-3  

 2. ზემო აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსახლეობის აღრიცხვიანობის, მათი 

სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შესწავლისა და 

განსახორციელებელ ღონისძიებათა 

შემუშავების მიზნით აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო-ორგანო 

კომისიის შექმნის შესახებ 

 

N49 

12.09.2008 

 

4-6  

 3. აფხაზეთის მთავრობისათვის 

გადმოცემული სახელმწიფოს 

საკუთრებაში მიქცეული სამრეწველო და 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 

საქონლის მიღებისა და განკარგვის 

შესახებ 

 

N55 

25.09.2008 

 

7-9  

 4. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

N58 

08.10.2008 

 

10-11  



11 
 

1 2 3 4 5 

 5. ,აფხაზეთის მთავრობისათვის 

გადმოცემული სახელმწიფოს 

საკუთრებაში მიქცეული სამრეწველო და 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 

საქონლის მიღებისა და განკარგვის 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2008 

წლის 25 სექტემბრის N55 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

N68 

31.10.2008 

 

12-30  

 6. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

N87 

29.12.2008 

 

31  

32 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N01; 

N10; N12; N13;  N14;  N17;  N20;  N25;  

N28; 
 

03.01.2008 

15.08.2008 

 
 

24  

 1. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის  დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N01 

03.01.2008 

 

1-2  

 2. აფხაზეთის ა/რ მთავრობისა და 

ინტეგრაციისა და სოლიდარობის ფონდ 

,,ფინსოლი“-ს-შორის 2008 წელს 

დადებული ხელშეკრულების 

შესაბამისად  ესპანეთში აფხაზეთიდან 

დევნილი ბავშვების გასამგზავრებლად 

კომისიის შექმნის შესახებ 

 

N10 

15.05.2008 

 

3  

 3. ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სტრუქტურული 

ერთეულების გაუქმებისა და მათი 

დებულებების დამტკიცების შესახებ 

ბრძანებების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

N12 

01.07.2008 

 

4-5  

 4. ,,რეორგანიზაციის შედეგად 

დეპარტამენტში  ახალი სტრუქტურული 

ერთეულების შექმნისა და მათი 

დებულებების დამტკიცების შესახებ“ 

N13 

01.07.2008 

 

6-12  



12 
 

 

1 2 3 4 5 

 5. ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N14 

01.07.2008 

 

13-16  

 6. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვისა 

და თავმჯდომარის მოადგილეებისათვის 

დეპარტამენტში შემავალი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

კურირების განსაზღვრის შესახებ 

 

N17 

23.07.2008 

 

17-18  

 7. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტში გერბიანი ბლანკებისა 

და ბეჭდების არსებობის, გამოყენებისა 

და შენახვის შემოწმების მიზნით 

კომისიის შექმნის შესახებ 

 

N20 

23.07.2008 

 

19-20  

 8. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ დადებული 

ხელშეკრულებების პირობების 

შესრულებაზე და გასაფორმებელი 

ხელშეკრულებების სამართლებრივი 

კონტროლის მიზნით ინსპექტირების 

ჯგუფის შექმნის შესახებ 

 

N25 

01.08.2008 

 

21-22  

 9. საქართველოში არსებულ საომარ 

მდგომარეობასთან დაკავშირებით 

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ღონისძიებათა 

შესახებ 

 

N28 

10.08.2008 

 

23-24  

33 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებების 

სარეგისტრაციო ჟურნალი ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ   

 

03.01.2008 

20.06.2008 

 

8  

34 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებების 

სარეგისტრაციო ჟურნალი ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ   

01.07.2008 

31.12.2008 
 

5  



13 
 

1 2 3 4 5 

35 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის 

სამინისტროს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  №№01/124; 

01/125. 

 

14.11.2008 

26.11.2008 
 

4  

 1. ს.ს.ი.პ. ,,აფხაზეთის სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის სააგენტო“-ს ბალანსზე 

რიცხული ა/მ ,,უაზ 31514“-ის სახ. NSOO-

929, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ 

 

N01/121 

14.11.2008 

 

1-2   

 2. აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული ა/მ ,,TOYOTA 4 RUNNER“-ის 

სახ. NSKI-183, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ 

 

N01/125 

26.11.2008 

 

3-4  

36 ზემო აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსახლეობის აღრიცხვიანობის, მათი 

სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შესწავლისა და 

განსახორციელებელი ღონისძიებათა 

შემუშავების მიზნით შექმნილი 

აფხაზეთის მთავრობის სათათბირო-

ორგანო კომისიის სხდომის ოქმები 

№№1-8 

 

 

15.09.2008 

27.11.2008 
 

57  

37 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის მ/შ კონსტანტინე 

კუჭუხიძესთან თათბირის ოქმები 

 

 

13.08.2008 

17.08.2008 
 

5  

38 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის (ყოველკვირეული) 

ოპერატიული თათბირის ოქმები 

№№1-2 

 

18.04.2008 

20.07.2008 
 

4  
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39 ანგარიში აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის მიერ 2008 

წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

2008 9  

40 ანგარიში აფხაზეთის ა/რ  დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის მიერ 2008-

2010 წლებში გაწეული საქმიანობის  

შესახებ 

 

29.11.2010 19  

41 ინფორმაცია ზემო აფხაზეთიდან 

დევნილი მოსახლეობის 

კომპაქტურად ჩასახლების 

ობიექტების და მათი პირველად 

მოთხოვნილებათა  შესახებ  

 

2008 3  

 კადრების განყოფილება 

 

   

42 აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2008 წლის საშტატო 

განრიგი  

2008 4  

 ბუღალტერია 

 

   

43 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2008 წლის ხარჯთა 

ნუსხის პროექტი და დამტკიცებული 

ბიუჯეტი  

 

12.02.2008 3  

44 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2008 წლის ხარჯთა 

ნუსხის ანგარიში (წლიური) 

 

15.01.2009 2  

 2009  წელი 

კანცელარია 

 

   

45 საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებები: №4; №403; №575. 

 

12.01.2009 

11.05.2010 
 

42  

 1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა -

დევნილთა მიმართ სახელმწიფო 

სტრატეგიიდან გამომდინარე 

განსახორციელებელ ღონისძიებათა 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ 

N4 

12.01.2009 

 

1-2  
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1 2 3 4 5 

 2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა -

დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში 

სახელმწიფო სტრატეგიის 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N403 

28.05.2009 

 

3-23  

 3. ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა -

დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში 

სახელმწიფო სტრატეგიის 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 28 მაისის N 403 

განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე 

 

N575 

11.05.2010 

 

24-42  

46 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

პრეზიდიუმის 2009 წლის 16 

ნოემბრის დადგენილება: 

აფხაზეთიდან დევნილთა 

საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის 

შემსწავლელი კომისიის შექმნის 

შესახებ  

 

29.12.2009 3  

47 აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

№8; №15; №25; №№54-55; №93; 

 

25.03.2009 

19.11.2009 
 

18  

 1. იტალიელი ფოტოჟურნალისტის 

ალბერტო ჩელონის  აფხაზეთიდან 

დევნილ მოსახლეობასთან შეხვედრების 

ორგანიზების მიზნით აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

N8 

25.03.2009 

 

1-2  

 2. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

N15 

24.04.2009 

 

3-7  

 3. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

 

N25 

25.05.2009 

 

8-9  
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 4. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

N54 

18.08.2009 

 

10  

 5. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

N55 

03.09.2009 

 

11-13  

 6. კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში 

განსახლებულ აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის, საყოფაცხოვრებო 

პირობების შესწავლისა და ერთიანი 

საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ 

 

 

N93 

19.11.2009 

 

14-18  

48 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N5; 

N22; N29; N31;  N35;  N55;  N63;  N65-67;  

N98; 

 

30.01.2009 

01.10.2009 
 

36  

 1. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N5 

30.01.2009 

 

1-4  

 2.  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N22 

27.02.2009 

 

5-7  

  3. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N29 

01.04.2009 

 

8-10  

 4. იტალიელი ფოტოჟურნალისტის 

ალბერტო ჩეოლინის აფხაზეთიდან 

დევნილ მოსახლეობასთან შეხვედრების 

უზრუნველყოფის შესახებ 

 

N31 

01.04.2009 

 

11  
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 5. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობისა და 

ინტეგრაციისა და სოლიდარობის ფონდ 

,,FINSOL“-ს შორის 2008 წლის 25 

თებერვალს დადებული ხელშეკრულების 

შესაბამისად ესპანეთში აფხაზეთიდან 

დევნილი ბავშვების გაგზავნის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

2008 წლის 1 მაისის N30 ბრძანების 

შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 

კომისიის შექმნის შესახებ 

 

N35 

13.04.2009 

 

12-15  

 6. თ. ბენდელიანის თურქეთის  

რესპუბლიკის დედაქალაქ ანკარაში 

მივლინების შესახებ 

 

N55 

25.06.2009 

 

16-17  

 7.აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სახელმწიფო 

შესყიდვების ინსპექტირების ჯგუფის 

შექმნისა და აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2008 წლის 1 აგვისტოს 

N25 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

 

N63 

15.07.2009 

 

18-19  

 8. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  

თავმჯდომარის მოადგილეების 

უფლებამოსილებათა განსაზღვრისა და 

დეპარტამენტის  თავმჯდომარის 2008 

წლის 23 

ივლისის N17 ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

 

N65 

21.07.2009 

 

20-21  

 9. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანების მიმაგრების, მათზე 

ინდივიდუალური მატერიალური 

პასუხისმგელობის დაკისრებისა და 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2008 

წლის 23 ივლისის N21 ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

 

 

N66 

21.07.2009 

 

22-31  
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 10. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტში გერბიანი ბლანკების, 

ბეჭდებისა და სხვა საშუალებების 

გამოყენების, შენახვისა და განადგურების 

წესის დაცვის შემოწმების მიზნით 

კომისიის შექმნისა და დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2008 წლის 23 ივლისის 

N20 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

N67 

21.07.2009 

 

32-33  

 11. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N98 

01.10.2009 

 

34-36  

49 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 2009 წელს 

გაწეული მუშაობის ანგარიში  

 

2009 12  

 კადრების განყოფილება 

 

   

50 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის ბრძანება №115 

გიორგი ბობოხიძის აფხაზეთის 

დევნილთა საქმეების დეპრტამენტის 

თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ 

 

 

13.07.2009 1   

51 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2009 წელს 

დამტკიცებული, 2010-2011 წლების 

საშტატო განრიგების პროექტები 

 

 

2009 4  

52 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2009 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური დაკვირვების 

კითხვარი №10-01-01 (წლიური) 

 

 

2009 2  
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 ბუღალტერია  

 

   

53 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2009 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 

28.01.2009 

03.02.2009 
 

5  

54 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2009 წლის ბალანსი 

(წლიური)  

 

06.01.2010 18  

 2010  წელი 

კანცელარია 

 

   

55 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის ბრძანებები: 

№5; №212; №324; №328; №333; №587; 

 

22.01.2010 

28.12.2010 
 

12  

 1. აფხაზეთის სამთავრობო დელეგაციის 

საბერძნეთში სამუშაო ვიზიტის შესახებ 

 

 

N5 

22.01.2010 

 

1-2  

 2. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთიდან 

დევნილი ბავშვების ესპანეთში 

გამგზავრებასთან დაკავშირებით თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

 

 

N212 

20.05.2010 

 

3-4  

 3. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის 

დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

 

N324 

29.07.2010 

 

5-7  

 4. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის 

დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

 

 

N328 

10.08.2010 

 

8-9  
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 5. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის 

დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

N333 

31.08.2010 

 

10-11  

 6. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის 

დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

N587 

28.12.2010 

 

12  

56 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N09; 

N48; N58; N76;  N106. 
 

11.02.2010 

25.11.2010 
 

18  

 1. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N09 

11.02.2010 

 

1-6  

 2. აუდიტორთა ჯგუფის ხელშეწყობისა 

და სალაროში არსებული ნაღდი ფულის, 

ძირითადი საშუალებების და სხვა 

მატერიალურ  ფასეულობათა 

ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ 

 

N48 

28.04.2010 

 

7-8  

 3. ლ. არქანიასა და დ. ადამიას, 

თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში 

მივლინების შესახებ 

 

N58 

22.06.2010 

 

9-11  

 4. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 

 

N76 

26.07.2010 

 

12-16  

 5. ,,აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სახელმწიფო 

შესყიდვების ინსპექტირების ჯგუფის 

შექმნისა და აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2008 წლის 1 აგვისტოს 

N25 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ“, აფხაზეთის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2009 

წლის 15 ივლისის N63 ბრძანებაში, 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

N106 

25.11.2010 

 

17-18  
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57 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს ბრძანება №01/06: 

აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს სააუქციონო კომისიის 

სხდომის ოქმი №1 (28.01.2010 წ.) 

დამტკიცების შესახებ 

 

05.02.2010 7  

58 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 2009 წლის 01 

ივნისიდან 2010 წლის 08 ივნისამდე  

ჩატარებული სამუშაოს ანგარიში  

 

08.06.2010 10  

59 ანგარიში აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის მიერ 2010 

წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

2010 14  

60 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ 

კონტროლის პალატის წარდგინება, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის ფინანსური 

შესაბამისობის გასვლითი 

კომპლექსური აუდიტის შედეგების 

შესახებ   

 

18.06.2010 

13.07.2010 
 

5  

61 დოკუმენტები (ინფორმაცია, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის მიერ 

ჩართულობის სტრატეგიის 

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 

განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ  

 

03.07.2010 

27.10.2010 

 

17.04.2013 

23.07.2015 
 

74  

62 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ 

უმაღლესი საბჭოს დადგენილება, 

ინფორმაცია, მოხსენებითი ბარათი, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  

 

08.07.2010 

10.08.2015 

 

189  

 კადრების განყოფილება 

 

   

63 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2010 წლის საშტატო 

განრიგი  

 

04.02.2010 

05.07.2010 

 

2  
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64 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2010 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური დაკვირვების 

კითხვარი №10-01-02 (I-IV 

კვარტალური) 

 

2010 5  

 ბუღალტერია 

 

   

65 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2010 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 

 

05.02.2010 

08.02.2010 

 

6  

66 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2010 წლის ბალანსი 

(წლიური)  

 

 

05.01.2011 18  

 2011  წელი 

კანცელარია 

 

   

67 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის ბრძანებები: 

 №285 №367; №664. 

 

03.05.2011 

29.12.2011 

 

4  

 1.აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთიდან 

დევნილი ბავშვების ესპანეთში 

გამგზავრებასთან დაკავშირებით თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

 

 

N285 

03.05.2011 

 

1  

 2. გ. ბობოხიძის უზბეკეთში მივლინების 

შესახებ 

 

 

N367 

10.06.2011 

 

2  

 3. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის 

დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

N664 

29.12.2011 

 

3-4  
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68 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N01; 

N17; N35; N39;  N62;  N88. 
 

10.01.2011 

28.11.2011 
 

20  

 1. სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

N01 

10.01.2011 

 

1  

 2. ,,სატენდერო კომისიის შექმნის 

შესახებ“ აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2011 წლის 10 იანვრის N1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

 

N17 

07.03.2011 

 

2-3  

 3. აუდიტორისათვის ხელშეწყობისა და 

სალაროში არსებული ნაღდი ფულის, 

ძირითადი საშუალებების და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა 

ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ 

  

 

N35 

05.05.2011 

 

4-8  

 4. ლ. არქანიასა და დ. ადამიას თურქეთის 

დედაქალაქ ანკარაში მივლინების შესახებ 

 

 

N39 

09.06.2011 

 

9-10  

 5. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტში სატენდერო კომისიის 

შექმნისა და ,,სატენდერო  კომისიის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2011 წლის 10 იანვრის N1 

ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

 

N62 

01.08.2011 

 

11-12  

 6. აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანების მიმაგრების, მათზე 

ინდივიდუალური მატერიალური 

პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და 

აფხაზეთის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2009 

წლის 21 ივლისის N66 ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

 

 

N88 

28.11.2011 

 

13-20  
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69 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თათბირის ოქმი  N2 

 

 

18.03.2011 2  

70 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სახელმწიფო 

სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები 

 

 

12.01.2011 

20.12.2011 

164  

71 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობის პრიორიტეტები: 2011 

წლის მე-2 ნახევარში დაგეგმილი 

ღონისძიებების ნუსხა  

 

2011 6  

72 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 2011 წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

2011 7  

 კადრების განყოფილება 

 

   

73 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2011 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევა 

კითხვარი №7-2-01  (წლიური) 

 

 

2011 3  

 ბუღალტერია 

 

   

74 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2011 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი  

 

 

03.01.2011 

05.01.2011 

7  

75 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2011 წლის ბალანსი 

(წლიური) და ინფორმაცია 

პრიორიტეტების, პროგრამების და 

ღონისძიებების შესახებ 

 

 

10.01.2012 17  



25 
 

1 2 3 4 5 

 2012  წელი 

კანცელარია 

 

   

76 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N42; 

N72-74; N89. 
 

14.06.2012 

31.12.2012 
 

21  

 1. დ. ადამიას და გ. გვაზავას თურქეთის 

დედაქალაქ ანკარაში მივლინების შესახებ 

 

 

N42 

14.06.2012 

 

1-5  

 2. აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროსთვის სასკოლო 

ნივთების კომპლექტის გადაცემის 

შესახებ 

 

N72 

10.09.2012 

 

6-8  

 3. აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისათვის სარგებლობის 

უფლებით ფართის გადაცემის შესახებ 

მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის  

უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 

 

 

N73 

14.09.2012 

 

9-10  

 4. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობისათვის 

სარგებლობის უფლებით ქონების 

გადაცემის შესახებ 

 

 

N74 

14.09.2012 

 

11-14  

 5. აფხაზეთია ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ 

 

N89 

31.12.2012 

 

15-21  

77 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სახელმწიფო 

სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  N1-3 
 

09.01.2012 

23.01.2012 
 

6  

78 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ 2012 წელს 

დაგეგმილი ღონისძიებების ხუსხა 

 

2012 4  



26 
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79 ანგარიში აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის მიერ 2012 

წელს გატარებული ეკონომიკური, 

სოციალური და სხვა სახის 

ღონისძიებების შესახებ  

 

2012 9  

 

 

 

 

 

 

80 დოკუმენტები (ამონაწერი აფხაზეთის 

მთავრობის ოქმიდან, წინადადებები, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა 

და პროგრამების საშუალოვადიანი 

ბიუჯეტის შესახებ 2013-2019 წ.წ. 

 

25.05.2012 

03.08.2015 

 

 

51  

 კადრების განყოფილება 
 

   

81 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2012 წლის საშტატო 

განრიგი და 2013 წლის საშტატო 

განრიგის პროექტი  
 

 

2012 2  

82 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2012  წლის მაისის 

თვის მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევა 

კითხვარი №7-2-03  (ყოველთვიური) 

 

 

2012 2  

 ბუღალტერია 

 

   

83 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2012 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი  

 

 

2012 2  

84 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2012 წლის ბალანსი 

(წლიური)  

 

 

2012 21  
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 2013  წელი 

კანცელარია 

 

   

85 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  N28; 

N50-51; N67;  N88. 

 

19.02.2013 

22.10.2013 
 

12  

 1. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტში სატენდერო  კომისიის 

შექმნისა და ,,სატენდერო კომისიის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2011 წლის 1 აგვისტოს 

N62 ბრძანებია ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

N28 

19.02.2013 

 

1-2  

 2. ქ. თბილისში მდებარე აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-

დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების 

ადგილებში-ამხანაგობებსა 

(პრივატიზირებული ობიექტები) და 

კოლექტიურ 

ცენტრებში(არაპრივატიზირებული 

ობიექტები) არსებული შენობა-

ნაგებობებისა ტექნიკური მდგომარეობისა 

და დევნილთა საყოფაცხოვრებო 

პირობების მიზნით 

 

N50 

24.06.2013 

 

3  

 3. ქ. თბილისში მდებარე აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-

დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების 

ადგილებში-ამხანაგობებსა 

(პრივატიზირებული ობიექტები) და 

კოლექტიურ 

ცენტრებში(არაპრივატიზირებული 

ობიექტები) არსებული შენობა-

ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა 

და დევნილთა საყოფაცხოვრებო 

პირობების შესწავლით მიზნით 

 

N51 

24.06.2013 

 

4-7  

 4. ქ. თბილისში რეგისტრირებული 

დევნილების გრძელვადიანი 

საცხოვრებელით უზრუნველყოფისათვის 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

 

N67 

26.07.2013 

 

8-10  
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 განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს მიერ  გამოცხადებული 

სააპელაციო ფორმების შევსებასთან 

(სააპლიკაციო ფორმების შევსება 

ტარდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას, 16, მე-3 სართული) 

დაკავშირებული პროცესის ხელშეწყობის 

მიზნით თანამშრომელთა მორიგეობის 

გრაფიკი 

 

   

 5. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

მოადგილეების უფლებამოსილებათა  

განსაზღვრისა და აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2009 წლის 21 ივლისის 

N65 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

 

N88 

22.10.2013 

 

11-12  

86 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  მიერ 2013 წელს 

დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხა 
 

 

 

05.06.2013 7  

87 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  მიერ 2013 წელს  

გაწეული მუშაობის შესახებ 
 

 

 

16.01.2014 11  

88 ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 

მიერ 2013 წელს ეკონომიკური, 

სოციალური, და სხვა კუთხით 

გატარებული ღონისძიებების შესახებ  

 

 

 

31.01.2014 

06.02.2014 

10  

 კადრების განყოფილება 

 

   

89 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2013 წლის საშტატო 

განრიგი 

 

 
 

27.03.2013 4  
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90 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2013 წლის 

სექტემბერ-დეკემბრის მონაცემები 

შრომის შესახებ: სტატისტიკური 

გამოკვლევის კითხვარი №7-2-3 

(ყოველთვიური)  
 

2013 8  

91 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2013 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 
 

03.01.2014 

04.01.2014 

6  

 ბუღალტერია 

 

   

92 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2013 წლის ბალანსი 

(წლიური) და ინფორმაცია 

პრიორიტეტების, პროგრამების და 

ღონისძიებების შესახებ 

 
 

10.01.2014 25  

 2014 წელი 

კანცელარია 
 

   

93 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

დადგენილებები:  

 

26.08.2014 

07.11.2014 

9  

 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

დადგენილებები:  

1. №37 ,,აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის №6 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ  

 

N37 

26.08.2014 

 

1-2  

 2. №49 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

 

 

N49 

07.11.2014 

 

3-9  

94 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ:  

№32; №107; №132; №163; №165. 

 
 

11.04.2014 

08.12.2014 

18  
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 1. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მოხელეთა საკონკურსო-

საატესტაციო საპრეტენზიო კომისიის 

განსაზღვრის შესახებ 

 

N32 

11.04.2014 

 

1-2  

 2. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ 

 

N107 

11.09.2014 

 

3-7  

 3. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ 

 

N132 

01.12.2014 

 

8-15  

 4. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

დეპარტამენტზე რიცხული 

ავტომანქანების ,,MERSEDES-BENZ”(სახ. 

N DRD-415), ,,TOYIOTA 4-

RANNER”(სახ.NSKY408), “VOLKSWAGEN 

PASSAT“(სახ. N RWR-737), 

“VOLKSWAGEN PASSAT“(სახ. N NSN-

393), პირად პასუხისმგებლობაში 

გადაცემის შესახებ 

 

N163 

05.12.2014 

 

16  

 5. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

მოადგილეების უფლებამოსილების 

განსაზღვრისა და აფხაზეთის დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2013 წლის 22 ოქტომბრის 

N88 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

 

N165 

08.12.2014 

 

17-18  

95 აფხაზეთის  მთავრობის სხდომის 

ოქმების  №№29-30; 37 (ამონაწერები) 

01.08.2014  

18.09.2014 

 
 

6  

96 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

თავმჯდომარის მოვალეობის 

შემსრულებელთან ჩატარებული 

თათბირის ოქმი  

№1; 2014 წ.10 აპრილს 

 

24.04.2014 7  

97 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის 

უფროსის აფხაზეთის ა/რ 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების საჯარო 

მოხელეებთან თათბირის ოქმი №1  

 

26.08.2014 11  
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98 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებებთან ურთიერთობისა 

და სოციალურ საკითხთა 

დეპარტამენტში გამართული 

თათბირის ოქმი №1 

 

 

12.06.2014 4  

99 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი 

აფხაზეთის მთავრობის 2014 წლის I-

III კვარტლების სამუშაო გეგმაში 

გასათვალისწინებელი წინადადებები 

და მთავრობის სხდომაზე 

განსახილველი საკითხების ნუსხები 

 

 

23.12.2013 

16.06.2014 

11  

100 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2014 წლის  მე-4 

კვარტლის სამუშაო გეგმა და 

განსახორციელებელი ღონისძიებების 

ნუსხა 

 

 

01.10.2014 

07.10.2014 

5  

101 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისა და აფხაზეთის ა/რ 

წარმომადგენლობების მიერ 2014 

წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

 

27.01.2015 51  

 კადრების განყოფილება 

 

   

102 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2014 წლის იანვარ-

მარტის; მაისი-ივნისის; ნოემბერ-

დეკემბრის თვეების მონაცემები 

შრომის შესახებ: სტატისტიკური 

გამოკვლევის კითხვარი №7-2-03 

(ყოველთვიური) 

 

2014 14  

 ბუღალტერია 

 

   

103 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2014 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 

08.01.2014 7  
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104 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2014 წლის ბალანსი 

(წლიური) და ინფორმაცია 

პრიორიტეტების, პროგრამების და 

ღონისძიებების შესახებ  

 

15.01.2015 24  

 2015 წელი 

კანცელარია 

 

   

105 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ:  

№1; №2; №4; №8;  №18-24; №26; №28; 

№30;  №32;  №34;  №36;  №38;  №40. 

 

09.01.2015 

21.12.2015 

77  

 1. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სარგებლობაში 

არსებული უძრავი ქონების, 

სარგებლობის უფლებით, აფხაზეთის ა/რ 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსათვის გადაცემის შესახებ 

 

 

N1-ძ/ს 

09.01.2015 

 

1-2  

 2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-

დევნილთა მიერ სააპლიკაციო ფორმების 

შევსების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით 

აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თანამშრომლების 

მორიგეობის გრაფიკის დამტკიცებს 

შესახებ 

 

N2-ძ/ს 

14.01.2015 

 

3-5  

 3. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

N4-ძ/ს 

21.01.2015 

 

6-14  

 4. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მოხელეთა საკონკურსო-

საატესტაციო საპრეტენზიო კომისიის 

განსაზღვრისა და ,,აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 

მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო 

საპრეტენზიო კომისიის განსაზღვრის 

შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 11 აპრილის 

N32 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ 

N8-ძ/ს 

24.02.2015 

 

15-16  
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 5. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძლებით 

გადაადგილებულ(დევნილის სტატუსის 

მაძიებელი) პირთა მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილის დადგენის 

და/ან ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა ად აფხაზეთის ა/რ 

ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური 

მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო 

დოკუმენტის მიღებაზე უფლებამოსილ 

პირთა საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენი კომისიის გადაწყვეტილების 

საჩივრის განმხილველი სამუშაო ჯგუფის 

შექმნის შესახებ 

 

 

N17-ძ/ს 

21.04.2015 

 

17-18  

 6. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სარგებლობაში 

არსებული  უძრავი ქონების, 

სარგებლობის უფლებით, ზემო 

აფხაზეთში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობისათვის გადაცემის 

შესახებ 

 

N18-ძ/ს 

07.05.2015 

 

19-20  

 7. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თანამშრომლების ქ. 

თბილისის რაიონებში და საქართველოს 

რეგიონებში მდებარე ორგანიზებული 

ჩასახლების ობიექტებზე მიმაგრების 

შესახებ 

 

N19-ძ/ს 

10.06.2015 

 

21-24  

 8. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანა ,,VOLKSWAGEN PASSAT”-ის 

ბალანსიდან ამოღების და აფხაზეთის ა/რ 

ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროსათვის გადაცემის შესახებ. 

 

N20-ძ/ს 

26.06.2015 

 

25  

 9. აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობებში(ქ. თბილისში, ქ. 

ქუთაისსა და ზუგდიდში) 

ელექტრონული საქმის წარმოებაზე 

გადასვლასთან დაკავშირებით  

კომპიუტერული ტექნიკის პროგრამასთან 

თავსებადობის დადგენისა და საჯარო 

მოხელეებთან ტრეინინგის ჩატარების 

მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 

 

 

N21-ძ/ს 

06.07.2015 

 

26-27  
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 10. ი. დარჯანიასათვის  და  ლ. 

აბსანძისათვის აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის არქივზე 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 

 

N22-ძ/ს 

10.07.2015 

 

28-29  

 11. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის მუდმივმოქმედი 

საექსპერტო კომისიის შექმნისა და მისი 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

 

N23-ძ/ს 

14.07.2015 

 

30-31  

 12. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

დეპარტამენტზე რიცხული 

ავტომანქანების ,, MERSEDES-

BENZ”(სახ.NBG804GB), ,,TOYTA 4-

RUNNER”(სახ.NSKY 408), 

,,VOLKSWAGEN PASSAT”(სახ.NSN-393) 

პირად პასუხისმგებლობაში გადაცემის 

შესახებ 

 

N24-ძ/ს 

14.07.2015 

 

32  

 13. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანა ,,VOLKSWAGEN PASSAT”-

ის ბალანსიდან ამოღების და აფხაზეთის 

ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროსათვის გადაცემის შესახებ 

 

N26-ძ/ს 

11.09.2015 

 

33-34  

 14. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტზე რიცხული 

ავტომანქანების ,,MERSEDEZ-

BENZ”(სახ.BG804GB), ,,TOYOTA 4-

RANNER”(სახ.NSKY408), ,,SKODA 

OQTAVIA”(სახ. NM-077-MN) პირად 

პასუხისმგებლობაში გადაცემის შესახებ 

 

N28-ძ/ს 

30.09.2015 

 

35  

 15. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის თანამშრომლების 

მორიგეობის განრიგების დამტკიცების 

შესახებ იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა -დევნილთა მიერ სააპლიკაციო 

ფორმების შევსების პროცესის 

ხელშეწყობის მიზნით 

 

N30-ძ/ს 

21.10.2015 

 

36-37  

 16. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანა ,,MERSEDES-BENZ”-ის 

ბალანსიდან ამოღების და აფხაზეთის ა/რ 

ფინანსთა  და ეკონომიკის   

სამინისტროსათვის გადაცემის შესახებ 

 

 

 

N32-ძ/ს 

05.11.2015 

 

38-39  
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 17. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტზე რიცხული ,,SKODA 

OQTAVIA”(სახ. DV152VD), TOYOTA 4-

RANNER”(სახ.NSKY408), SKODA 

OQTAVIA”(სახ. NM-077-MN) პირად 

პასუხისმგებლობაში გადაცემის შესახებ 

 

N34-ძ/ს 

05.11.2015 

 

40  

 18. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების საჯარო მოხელეების 

თანამდებობრივი 

ინსტრუქციების(ფუნქციების) 

დამტკიცების შესახებ 

 

N36-ძ/ს 

17.11.2015 

 

41-72  

 19. აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის შტატგარეშე 

მომსახურეების მიერ გაწეულ 

საქმიანობაში არსებული 

ნაკლოვანებების აღმოფხვრის შესახებ 

 

N38-ძ/ს 

18.11.2015 

 

73-74  

 20. შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან 

დაკავშირებით საქველმოქმედო 

ჰუმანიტარული ღონისძიებები 

ორგანიზების მიზნით აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში 

მუშა ჯგუფის შექმნის შესახებ 

 

N40-ძ/ს 

21.12.2015 

 

75-77  

106 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  სხდომის ოქმი №1 

(თანდართული მასალებით) 

 

 

04.03.2015 14  

107 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის  2015 წლის სამუშაო 

გეგმა და განსახორციელებელი  

ღონისძიებების ნუსხა 
 

 

30.01.2015 6  

108 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობების (აღმოსავლეთ 

საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონში, იმერეთის, 

გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო 

სვანეთის რეგიონებისა და აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში) 2015 

წლის სამუშაო გეგმა 

 

 

 

21.01.2015 

19.02.2015 

16  
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109 ანგარიში აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტისა და 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობების მიერ 2014 

წლის 01 სექტემბრიდან  2015 წლის 

01 სექტემბრამდე აფხაზეთის ა/რ 

სამთავრობო პროგრამის შესაბამისად 

გაწეული მუშაობისა და საქმიანობის 

შესახებ 

 

 

18.09.2015 65  

110 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტისა და აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის წარმომადგენლობების 

მიერ 2015 წლის 9 თვეში გაწეული 

საქმიანობის შესახებ (ანგარიში 

წარმოდგენილია აფხაზეთის 

მთავრობის სამუშაო გეგმის 

მიხედვით) 

 

 

25.09.2015 

09.10.2015 

38  

111 

 

აღმოსავლეთ საქართველოში 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობის 2014 წლის;  2014 

წლის 01 სექტემბრიდან 2015 წლის 01 

სექტემბრამდე  და 2015 წლის 9 თვის 

ანგარიშები გაწეული მუშაობის 

შესახებ 

 

 

 

08.01.2015 

05.10.2015 

38  

112 იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის 

და ქვემო სვანეთის რეგიონებისა და 

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკაში აფხაზეთის  ა/რ 

მთავრობის წარმომადგენლობის 2014 

წლის, 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 

2015 წლის 01 სექტემბრამდე,  2015 

წლის 9 თვის ანგარიშები გაწეული 

მუშაობის შესახებ (საქმეში ინახება 

კომპაქტური ჩასახლების 

ობიექტების ანკეტირების შესახებ 

ანგარიში) 

 

 

 

06.01.2015 

28.09.2015 

 67  
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113 აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის 

წარმომადგენლობის სამეგრელო-

ზემო სვანეთის რეგიონში 2014 წლის; 

2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2015 

წლის 01 სექტემბრამდე; 2015 წლის 9 

თვის ანგარიშები გაწეული მუშაობის 

შესახებ  

 

 

12.01.2015 

06.10.2015 

38  

114 ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა/რ  

მთავრობის წარმომადგენლობის 2014 

წლის; 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 

2015 წლის 01 სექტემბრამდე; 2015 

წლის 9 თვის ანგარიშები გაწეული 

მუშაობის შესახებ  

 

 

26.012015 

05.10.2015 

10  

115 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2014 წლის 

ფინანსური აუდიტის ანგარიში  

 

 

 

24.02.2015 

21.04.2015 

25  

 კადრების განყოფილება 

 

   

116 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2015 წლის 

მონაცემები  შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევის 

კითხვარი №7-2-3 (ყოველთვიური) 

თებერვალი; მარტი; მაისი-აგვისტო; 

ოქტომბერი-დეკემბერი 

 

 

 

2015 18  

117 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2015 წლის საშტატო 

ნუსხა  

 

 

02.12.2015 7  

 ბუღალტერია 

 

   

118 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2015 წლის  ბიუჯეტი 

 

 

20.03.2015 19  



38 
 

 

P.S. 2000 წლის მუდმივად  

 შესანახი დოკუმენტი 

 

 

სულ ანაწერ №1 -ში შეტანილია 2005-2015  წლების 119 (ასცხრამეტი) მუდმივად შესანახი საქმე,  

№№1-დან  119-ის ჩათვლით, რომელსაც დაემატა   P.S. -ით გამოტანილი  2000  წლის 1 (ერთი) 

საქმე.  

 

სულ: ანაწერ  №1 -ში შეტანილია 120  (ასოცი) მუდმივად შესანახი საქმე. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

119 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის 2015 წლის I 

კვარტლის ბალანსი და ინფორმაცია 

პრიორიტეტების, პროგრამების და 

ღონისძიებების შესახებ 

(ქსეროასლები)  

საქმეში ინახება 9 თვის ანგარიში 

მხარჯავი დაწესებულების 

პრიორიტეტების, პროგრამების და 

ღონისძიებების შესახებ  

 

08.04.2015 

-.10.2015 

26  

1 2 3 4 5 

  

                          2000 წელი 

                         კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ლტოლვილთა და 

განსახლების სამინისტროს 1993-

1999 წლებში გაწეული მუშაობის 

მოკლე ანგარიში  

 

18.01.2000 65  


