
 

afxazeTis avtonomiuri respublikis iusticiis 
departamentis arqivis ganyofileba 

 
 
 
 
 
 

fondi #25 
 
 

aRwera #1 
 
 
 

afxazeTis avtonomiuri respublikis iusticiis 
departamentis arqivis ganyofileba  

(01.01.2005 _          ) 
 

(saxelmwifo saarqivo departamenti (27.02.1996_04.08.1998) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis mTavari saarqivo 

sammarTvelo (04.08.1998_31.12.2004)) 
 
 
 
 
 

 
1996-2007 

 
 
 
 
 
 



afxazeTis avtonomiuri respublikis 
iusticiis departamentis  
arqivis ganyofilebis 
mudmivad Sesanax saqmeTa 
aRwera #1 
1996-2007 wlebi 
 
 

saqmis 
# 

saqmeTa saTaurebis dasaxeleba 
kiduri 

TariRebi 
furclebis 

r-ba 
SeniSvna 

1 2 3 4 5 
 

1996 weli 
   

 kancelaria   
 

1 

 
afxazeTis a.r. ministrTa 
sabWos dadgenileba #28 
saxelmwifo saarqivo departa-
mentis aRdgenis Sesaxeb 
 

27.02.1996 
 

2 
 

 

 
2 

saxelmwifo saarqivo departa-
mentis debuleba 

18.06.1996 14 
 

3 

 
saqarTvelos saarqivo 
saxelmwifo departamentis 
brZanebebi, davalebebi da miTi-
Tebebi, romlebic exeba 
departamentis saqmianobas 
 

26.09.1996 

28.11.1996 
 

10 

  

4 
mimowera zemdgom organoebTan 
saorganizacio - meTodur da 
sameurneo sakiTxebze 

1996-2004  

 

 
 

kadrebis ganyofileba 
 

  
 

5 
statistikuri angariSi Tanam-
SromelTa raodenobisa da 
xelfasis fondis Sesaxeb f.#4 

1996 1 

 

 



 

1 2 3 4 5 
 

buRalteria 
   

6 

 
saxelmwifo saarqivo departamentis saStato 
ganrigi da xarjTaRricxava 
 

01.09.1996 
 

7 

 

 
 
7 

 
saxelmwifo saarqivo departamentis wliuri 
balansi da xarjTaRricxavis Sesrulebis 
angariSi 
 

1996 5 

 

 
 

1997 weli 
 

  
 

 kancelaria 
 

   

 
8 
 

 
saqarTvelos prezidentis gankarguleba 
saqarTveloSi saarqivo dargis Semdgomi 
ganviTarebis RonisZiebaTa Sesaxeb (proeqti) 
 

1997 9  

9 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba departamentis 
saqmianobas 
 

12.02.1997 

25.12.1997 
68  

10 

 
angariSi saarqivo saxelmwifo departa-
mentis mier gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

19.12.1997 5  

 
 

kadrebis ganyofileba 
   

11 

 
statistikuri angariSi TanamSromelTa 

raodenobisa da xelfasis fondis Sesaxeb 
f.# 1-S, 4 

 

1997 7  

 buRalteria    

12 

 
saxelmwifo saarqivo departamentis saStato 
ganrigi da xarjTaRricxava 

 

1997 5  

13 

 
saxelmwifo saarqivo departamentis wliuri 
balansi da xarjTaRricxavis Sesrulebis 
angariSi 
 

1997 6  

 



 
1 2 3 4 5 

 
 

1998 weli 
 

   

 kancelaria    

14 

 
afxazeTis a. r. umaRlesi sabWos dadgeni-
leba # 46 saarqivo saqmeebis saxelmwifo 
departamentis saarqivo saqmeebis mTavar 
sammarTvelod gardaqmnis Sesaxeb 
 

04.08.1998 7  

15 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba departamentis 
(sammarTvelos) saqmianobas 
 

05.02.1998 

13.11.1998 
38  

16 

 
afxazeTis a. r. saarqivo saxelmwifo 
departamentis 1998 wlis I naxevris ZiriTad 
RonisZiebaTa gegma 
 

20.01.1998 1  

17 

 
angariSi mTavari saarqivo sammarTvelos 
mier gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

1998 4  

 
 

kadrebis ganyofileba    

18 

 
statistikuri angariSi TanamSromelTa 
raodenobisa da xelfasis fondis Sesaxeb 
f.# 1-S, 4 
 

1998 9  

 
buRalteria 

 
   

19 

 
saxelmwifo saarqivo departamentis 
saStato ganrigi da xarjTaRricxava 

 

1998 3  

20 

 
departamentis 1998 wlis I, II da III 
kvartlebis xarjTanusxis Sesrulebis 
angariSi 
 

1998 4  

 



 
1 2 3 4 5 

 
1999 weli 

 
   

 kancelaria    

21 

 
afxazeTis a. r. ministrTa sabWos dadge-
nileba # 28 afxazeTis a. r. mTavari saar-
qivo sammarTvelos debulebis Sesaxeb 
(debuleba Tan erTvis) 
 

26.02.1999 11  

22 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo departa-
mentis brZanebebi, davalebebi da miTiTe-
bebi, romlebic exeba sammarTvelos 
saqmianobas 
 

25.01.1999 

22.12.1999 
52  

23 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos angariSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

1999 
 

2  

 
buRalteria 

 
   

24 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos wliuri 
balansi da xarjTaaRricxvis Sesrulebis 
angariSi 
 

1999 6  

 
 

2000 weli 
   

 
 

Kkancelaria 
 

   

25 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba sammarTvelos 
saqmianobas 
 

20.04.2000 

30.11.2000 
11  

26 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos 2000 wlis 
ZiriTad RonisZiebaTa gegma 
 

2000 1  

27 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos angariSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

2000 4  

 
buRalteria 

 
   

28 
sammarTvelos 2000 wlis saStato ganrigi 
da xarjTaRricxva 

01.01.2000 2  



 
1 2 3 4 5 

 
2001 weli 

 
   

 kancelaria    

29 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba sammarTvelos 
saqmianobas 
 

28.01.2001 

12.11.2001 
13  

30 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos saqmeTa 
nomenklatura (mowonebulia sk mier 
03.05.2000w. #1 oqmi) 
 

2001 9  

31 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos 2001 wlis 
ZiriTad RonisZiebaTa gegma 
 

2001 1  

32 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos angariSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

2001 4  

33 

 
informacia devnilobaSi myofi afxazeTis 
a. r. mTavari saarxivo sammarTvelos 
saqmianobis Sesaxeb (1996-2001 w.w.) 
 

03. 2001 7  

 buRalteria    

34 
 

sammarTvelos 2001 wlis saStato ganrigi 
 

01.01.2001 1  

 
 

2002 weli 
 

   

 
Kkancelaria 

 
   

35 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba sammarTvelos 
saqmianobas 

 

25.02.2002 

25.11.2002 
7  

36 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos 2002 wlis 
ZiriTad RonisZiebaTa gegma 
 

2002 1  



 
 
1 2 3 4 5 

37 

 
informacia devnilobaSi myofi afxazeTis 
a. r. mTavari saarqivo sammarTvelos 
saqmianobis Sesaxeb (1996-2002 w.w.) 
 

2002 3  

38 

 
informacia afxazeTis a.r. mTavari saarqivo 
sammarTveloSi erovnuli saarqivo fondis 
dakompleqtebis, dokumentebis Semfasebeli 
eqspertizis, maTi sauwyebo Senaxvisa da 
saqmiswarmoebaSi dokumentTa organizaciis 
dargSi 2002 wlis Sesrulebuli muSaobis 
Sesaxeb 
 

2002 6  

 
 

2003 weli 
 

   

 kancelaria    

39 

 
 saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba sammarTvelos 
saqmianobas 
 

11.03.2003 

31.10.2003 
16  

40 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos 2003 wlis 
samuSao gegma 
 

2003 10  

41 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos angariSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

2003 5  

42 

 
 
statistikuri angariSi sauwyebo Senaxvaze 
arsebuli erovnuli saarqivo fondis 
dokumentebis mdgomareobisa da moculobis 
Sesaxeb 2003 wlis 1 dekembrisaTvis f.# 2- 
csa 
 

2003 1  

 
2004 weli 

 
   

 kancelaria    

43 

 
saqarTvelos saarqivo saxelmwifo 
departamentis brZanebebi, davalebebi da 
miTiTebebi, romlebic exeba sammarTvelos 
saqmianobas 

23.06.2004 

08.12.2004 
6  



 
 

1 2 3 4 5 

44 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos 2004 wlis 
samuSao gegma 
 

10.02.2004 10  

45 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos angariSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

2004 5  

46 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos brZaneba  # 
1 saeqsperto- Semmowmebeli komisiis Seqmnis 
Sesaxeb 
 

04.05.2004 1  

47 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos saeqsperto- 
Semmowmebeli komisiis (sSk) debuleba 
  

20.05.2004 7  

48 

 
mTavari saarqivo sammarTvelos saeqsperto- 
Semmowmebeli komisiis sxdomis oqmi  # 1 
(danarTebiT) 
 

19.05.2004 13  

49 

 
statistikuri angariSi sauwyebo Senaxvaze 
arsebuli erovnuli saarqivo fondis 
dokumentebis mdgomareobisa da moculobis 
Sesaxeb 2004 wlis 1 dekembrisaTvis f.# 2- 
csa 
 

2004 1  

 
2005 weli 

 
   

 
Kkancelaria 

 
   

 
50 
 

 
saqarTvelos erovnuli arqivis 
(saxelmwifo saqveuwyebo dawesebuleba_ 
saxelmwifo arqivebis marTvisa da 
saqmiswarmoebis departamenti) brZanebebi, 
davalebebi da miTiTebebi arqivis 
ganyofilebis ZiriTadi saqmianobis Sesaxeb 
  

24.11.2005 

10.12.2007 
65  

 
51 
 

 
Aarqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis sxdomis oqmebi 
##1_5 (danarTebiT) 
 

14.03.2005 

29.07.2005 
33  



 
 
 
1 2 3 4 5 
 
52 
 

Aarqivis ganyofilebis 2005 wlis samuSao 
gegma 

2005 10  

 
53 
 

Aarqivis ganyofilebis 2005 wlis gegmis 
Sesrulebis angariSi 

2005 26  

 
54 
 

 
statistikuri angariSi sauwyebo Senaxvaze 
arsebuli erovnuli saarqivo fondis 
dokumentebis mdgomareobisa da moculobis 
Sesaxeb 2004 wlis 1 dekembrisaTvis f.# 2- 
csa 
 

2005 1  

 
2006 weli 

 
   

 
Kkancelaria 

 
   

 
55 
 

 
arqivis ganyofilebis brZanebebi ZiriTadi 
saqmianobis Sesaxeb 
 

01.06.2006 

01.10.2007 
4  

 
56 
 

arqivis ganyofilebis saqmeTa nomen-
klatura 

2006 5  

 
57 
 

A 
arqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis debuleba  
 

07.06.2006 5  

 
58 
 

A 
arqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis sxdomis oqmi #1 
(danarTebiT) 
 

07.06.2006 19  

 
59 
 

Aarqivis ganyofilebis 2006 wlis samuSao 
gegma 

2006 10  

60 

A 
arqivis ganyofilebis 2006 wlis gegmis 
Sesrulebis angariSi 
 

2006 32  

61 

 
statistikuri angariSi sauwyebo Senaxvaze 
arsebuli erovnuli saarqivo fondis 
dokumentebis mdgomareobisa da moculobis 
Sesaxeb 2004 wlis 1 dekembrisaTvis f.# 2- 
csa 
 

2006 1  



 
 
1 2 3 4 5 

 
2007 weli 

 
   

 
Kkancelaria 

 
   

 
62 
 

 
afxazeTis a.r. iusticiis departamentis 
brZanebebi, davalebebi da miTiTebebi, 
arqivis ganyofilebis ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb 
 

14.08.2007 1  

 
63 
 

A 
arqivis ganyofilebis debuleba  
 

14.08.2007 6  

 
64 
 

A 
arqivis ganyofilebis saeqsperto komisiis 
debuleba  
 

27.12.2007 5  

 
65 
 

 
arqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis debuleba  
 

30.08.2007 6  

66 

A 
arqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis sxdomis oqmi #1 
(danarTebiT) 
 

30.08.2007 27  

 
67 
 

 
arqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis sxdomis oqmi #2 
(danarTebiT) 
 

27.12.2007 30  

 
68 
 

 
arqivis ganyofilebis saeqsperto_ 
Semmowmebeli komisiis sxdomis oqmi #3 
(danarTebiT) 
 

28.12.2007 18  

69 

 
Aarqivis ganyofilebis 2007 wlis samuSao 
gegma 
 

2007 9  

70 

A 
arqivis ganyofilebis 2007 wlis gegmis 
Sesrulebis angariSi 
 

2007 23  



 
1 2 3 4 5 

71 

 
statistikuri angariSi sauwyebo Senaxvaze 
arsebuli erovnuli saarqivo fondis 
dokumentebis mdgomareobisa da moculobis 
Sesaxeb 2004 wlis 1 dekembrisaTvis f.# 2- 
csa 
 

2007 1  

 
 
 

sul aRweraSi Sesulia 1996_2007 wlebis 71 (samocdaTerTmeti) mudmivad 
Sesanaxi saqme. 

 
 

   
 

 



1 
 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საქვეუწყებო დაწესებულება -აფხაზეთის ა/რ  

არქივის სამმართველოს 

მუდმივად შესანახ საქმეთა 

ანაწერი N1 

2008-2015 წ.წ. 

 

საქმის 

NN 

             საქმის სათაურის  

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 

      შენიშვნა  

 

     1 2         3           4             5 

 2008 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ 

 

31.03.2008 

15.02.2013 

26 

 

 

 

 

 

 შიგა ანაწერი 

1.ნომენკლატურის შედგენისა და 

ფორმირების შესახებ. 

 

 

31.01.2008 

 

1 
 

 2. ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ. 

 

19.05.2008 2  

 3. სშკ-ის შემადგენლობის გადახალისების 

შესახებ. 

 

31.10.2008 3  

 4. სია N1-ის დამტკიცების შესახებ 

 

 

04.11.2008 4  

 5. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარების 

შესახებ. 

 

09.03.2009 5  

 6. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის შედეგების 

შესახებ. 

 

20.03.2009 6  

 7. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარების 

შესახებ. 

 

17.08.2009 7  

 8. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის შედეგების 

შესახებ. 

 

19.10.2009 8  

 9. არქივზე პასუხისმგებელი პირის 

გამოყოფის შესახებ. 

 

19.10.2009 9  



2 
 

 

 

1 2 3 4 5 

 10. საგეგმო, საანგარიშო და სააღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დანერგვის შესახებ. 

 

08.01.2010 10-15  

 11. სშკ-ის და სკ-ის შემადგენლობის 

გადახალისების შესახებ. 

 

15.03.2010 16  

 12. არქივზე პასუხისმგებელი პირის 

დროებით დანიშვნის შესახებ. 

 

28.05.2010 17  

 13. N1 სიის გადახალისების შესახებ. 

 

28.05.2010 18  

 14. ნომენკლატურის შედგენისა და 

ფორმირების შესახებ. 

 

28.05.2010 19  

 15. N1 სიის დამტკიცების შესახებ. 

 

30.06.2010 20  

 16. ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ. 

 

30.06.2010 21  

 17. არქივზე პასუხიმგებელი პირის 

გამოყოფის შესახებ. 

 

20.12.2010 22  

 18. სშკ-ის და სკ-ის შემადგენლობის 

გადახალისების შესახებ. 

 

30.05.2011 23  

 19. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის შედეგების 

შესახებ. 

 

24.02.2012 24  

 20. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის შედეგების 

შესახებ. 

 

11.01.2013 25  

 21. დოკუმენტების მიზნობრივი 

შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარების 

შესახებ. 

 

 

15.02.2013 26  

2 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების თანამშრომელთა 

სამუშაო ადგილის აღწერილობები 
 

 

2008 9  

3 საექსპერტო-შემმოწმებელი კომისიის 

სხდომის ოქმები (დანართებით) 

 

 

 

15.05.2008; 

08.09.2008; 

03.11.2008. 

58  



3 
 

 

 

     1                         2        3        4             5 

4 საექსპერტო კომისიის სხდომის ოქმები 

(ოქმების მასალები) 

 

 

31.03.2008; 

24.04.2008; 

 

8  

5 აფხაზეთში საარქივო საქმის 

განვითარების 2008 წლის გეგმა 

 

 

18.02.2008 22  

6 აფხაზეთში საარქივო საქმის 

განვითარების 2008 წლის გეგმის 

შესრულების ანგარიში  

ახსნა-განმარტებითი ბარათი 

 

27.06.2008 

22.12.2008 

37  

7 აქტი 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის (ყოფილი იუსტიციის 

სამინისტრო) აფხაზეთის ა/რ სანოტარო 

ბიუროების, სააღსრულებო 

დეპარტამენტის, სამოქალაქო აქტების 

რეგისტრაციის განყოფილების 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება ჩაბარების შესახებ  

ფონდი №5 

 

27.05.2008 15  

8 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილება, 

მოხსენებითი ბარათები, კომისიის 

დასკვნა, შუამდგომლობა, აქტი, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ არქივის 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  

26.02.2008 

05.11.2008; 

 

16.02.2010 

18.07.2011; 

 

18.06.2013 

31.12.2015 

 

99  

9 აქტი 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების დოკუმენტების 

სახელმწიფო შენახვისათვის მიღება-

გადაცემის შესახებ 

ფონდი №25 

31.03.2008 

15.05.2008 

1  



4 
 

 

1 2 3 4 5 

10 აქტი   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს სააღსრულებო 

დეპარტამენტის დოკუმენტების 

სახელმწიფო შენახვისათვის მიღება-

გადაცემის შესახებ 

ფონდი №6 

 

20.08.2008 

08.09.2008 

1  

11 აქტი    შპს ,,ავტოტრანსსერვისი-ს“ 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №36 

 

07.10.2008 7  

12 აქტი №1; №2.   აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა 

სამინისტროს სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და  სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №4 

 

10.12.2008; 

17.12.2008; 

26.11.2014 

17  

13 სტატისტიკური ანგარიში საუწყებო 

შენახვაზე არსებული ეროვნული 

საარქივო ფონდის დოკუმენტების 

მდგომარეობისა და მოცულობის 

შესახებ 2008 წლის 01 დეკემბრისთვის 

ფ. №2-ცსა 

 

01.02.2008 1  

14 არქივის განყოფილების საქმეთა 

ნომენკლატურა 

 

2008 6  

 2009 წელი 

კანცელარია 

 

   

15 საექსპერტო კომისიის (სკ) სხდომის 

ოქმები 

(ოქმების მასალები) №№1-5 

 

02.03.2009; 

01.05.2009; 

25.05.2009; 

20.07.2009; 

26.08.2009; 

 

02.03.2009 

26.08.2009 

 

29  



5 
 

 

1 2 3 4 5 

16 საექსპერტო კომისიის (სკ) სხდომის 

ოქმი №6 მიზნობრივი ექსპერტიზის 

შედეგად გამოყოფილ საქმეთა აქტების 

განხილვის შესახებ (დანართებით)  

 

15.10.2009 97  

17 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების საექსპერტო - 

შემმოწმებელი კომისიის (სშკ)  სხდომის 

ოქმები №№1-6 (დანართებით) 

 
 

06.03.2009 

03.09.2009 

84 საქმეში ინახება 

მიზნობრივი 

ექსპერტიზის 

შედეგად 

გამოყოფილ 

საქმეთა 

აქტების 

განხილვა 

(ოქმი №2) 

(18.03.2009)  

18 აფხაზეთის საარქივო საქმის 

განვითარების წლიური სამუშაო გეგმა  

 

 

2009 10  

19 აფხაზეთის საარქივო საქმის 

განვითარების 2009 წლის გეგმის 

შესრულების ანგარიში, ახსნა- 

განმარტებითი ბარათი 

 

04.12.2009 13  

20 ცნობა    აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების მიერ აფხაზეთის ა/რ 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა 

და  ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტში საარქივო საქმისა და 

საქმისწარმოების მდგომარეობის 

შემოწმების შედეგების შესახებ  

 

 

06.08.2009 13  

21 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების მიერ აფხაზეთის ა/რ 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა 

და  ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის-საქვეუწყებო 

დაწესებულება სატყეო სამმართველოს 

საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების 

მდგომარეობის შემოწმების შედეგების 

შესახებ  

 

14.08.2009 9  



6 
 

 

 

1 2 3 4 5 

22 არქივის განყოფილების სარეგისტრაციო 

ჟურნალი დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო დაცვაზე გადაცემის 

შესახებ 

 

12.06.2009 

23.07.2012 

112  

23 აქტი №1; №2; №3.    აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკის სამინისტროს 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

სამი მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №3 

03.04.2009; 

23.07.2012; 

26.11.2014 

20 სამი მიღება-

ჩაბარების 

აქტი 

24 აქტი   სსიპ- აფხაზეთის სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის სააგენტოს  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №37 

01.05.2009 5  

25 აქტი  სსიპ ქ. სოხუმის პეტრე ჯაფარიძის 

სახელობის სამედიცინო კოლეჯის 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №38 

12.06.2009 9  

26 აქტი  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  დოკუმენტები და 

საქმეები სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და  სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №39 

 

 

11.08.2009; 

16.06.2014 

7  



7 
 

1 2 3 4 5 

27 აქტი  №1   აფხაზეთის ა/რ კონტროლის 

პალატის  დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №1 

 

17.11.2009 5  

28 აქტი   სოხუმის მრავალდარგოვანი 

კოლეჯის  დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №40 

 

03.12.2009 6  

29 სტატისტიკური ანგარიში 

დაწესებულებათა არქივებში ეროვნული 

საარქივო ფონდის დოკუმენტების 

მდგომარეობისა და მოცულობის შესახებ 

2010 წლის 01 იანვრისთვის ფ. №2-ცა 

 

11.12.2009 1  

 2010 წელი 

კანცელარია 

 

   

30 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო კომისიის (სკ)  სხდომის 

ოქმები №№1-5 (დანართებით) 

 

 

23.03.2010 

21.09.2010 

28  

31 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო-შემმოწმებელი კომისიის 

(სშკ)  სხდომის ოქმები №№1-6 

დანართებით) 

 

 

29.03.2010 

21.12.2010 

98  

32 არქივის განყოფილების 2010 წლის 

სამუშაო გეგმა  

 

 

30.12.2009 13  

33 არქივის განყოფილების  2010 წლის 

გეგმის შესრულების ანგარიში  

 

 

10.12.2010 15 
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34 აქტი   ქ. სოხუმის მერიის, ქ. გაგრის 

მერიის, ქ. ტყვარჩელის მერიის, სოხუმის 

რაიონის გამგეობის, გულრიფშის 

რაიონის გამგეობის, გუდაუთის 

რაიონის გამგეობის, ოჩამჩირის რაიონის 

გამგეობის, გალის რაიონის გამგეობის 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით 

ბეჭდისა და კუთხური შტამპის 

განადგურების აქტების შესახებ  

 

05.01.2010 3  

35 აქტი   სსიპ სოხუმის კ. გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №41 

 

 

01.07.2010; 

07.09.2010 

9  

36 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

მიერ მისი დაკომპლექტების წყარო-

დაწესებულებებში საქმისწარმოებისა და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

შემოწმების ცხრილი 2010 წლის მაისის 

მდგომარეობით 

 

 

28.05.2010 5 1997-2007 

შემოწმების 

ცნობები იხ. პ.ს 

37 სტატისტიკური ანგარიში სახელმწიფო 

შენახვაზე არსებული ეროვნული 

საარქივო ფონდის დოკუმენტების 

შენახვის ორგანიზაციის შესახებ 2010 

წლის 01 იანვრისთვის ფ. №3-სა 

 

 

04.01.2010 1  

38 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საქმეთა ნომენკლატურა 

 

 

2010 11  



9 
 

 

1 2 3 4 5 

 2011 წელი 

კანცელარია 

 

   

39 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო კომისიის (სკ)  სხდომის 

ოქმები №№1-4 (დანართებით) 

 

04.10.2011 

25.11.2011 

23  

40 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო-შემმოწმებელი კომისიის 

(სშკ)  სხდომის ოქმები №№1-5 

დანართებით) 

 

02.03.2011 

28.11.2011 

60  

41 არქივის განყოფილების 2011 წლის 

სამუშაო გეგმა  

 

 

10.12.2010 

13.12.2010 

10  

42 არქივის განყოფილების 2011 წლის  

გეგმის შესრულების ანგარიში   

 

 

08.12.2011 17  

43 აქტი №1   აფხაზეთის ა/რ განათლებისა 

და კულტურის სამინისტროს  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №2 

 

04.03.2011 16  

44 აქტი  აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-სურსათის 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა დაცვის სამმართველოს   

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №30 

 

 

05.04.2011 

13.04.2011 

5  



10 
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45 აქტი სსიპ აფხაზეთის,,მედია-ცენტრი-ს“ 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და  სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ 

ფონდი №35 

 

13.07.2011 

29.07.2011 

8  

46 აქტი   საქართველოს საავტომობილო 

ტრანსპორტის სამინისტროს აფხაზეთის 

ავტოსატრანსპორტო გაერთიანების 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სსიპ 

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 

საფინანსო და ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტის  მუდმივ 

შესანახად დოკუმენტების დ მიღება-

გადაცემის შესახებ 

ფონდის პირობითი  №17 

 

 

27.07.2011 3  

47 სტატისტიკური ანგარიში სახელმწიფო 

შენახვაზე არსებული ეროვნული 

საარქივო ფონდის დოკუმენტების 

შენახვის ორგანიზაციის შესახებ 2011 

წლის 01 იანვრისთვის ფორმა №3-სა 

 

03.01.2011 1  

48 სტატისტიკური ანგარიში 

დაწესებულებათა არქივებში ეროვნული 

საარქივო ფონდის დოკუმენტების 

მდგომარეობისა და მოცულობის შესახებ 

2011 წლის 01 იანვრისთვის  ფ. №2-ცა 

 

 

28.01.2011 1  

49 ცნობა 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

მიერ აჟარის  (ზემო აფხაზეთის) 

მუნიციპალიტეტში  

საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების 

მდგომარეობის შემოწმების შედეგების 

შესახებ  

 

12.07.2011 9  

 



11 
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 2012 წელი 

კანცელარია 

 

   

50 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო კომისიის (სკ)  სხდომის 

ოქმები №№1-4 (დანართებით) 

 

23.02.2012 

12.12.2012 

42  

51 აქტები №1-31 

ფონდების №№ 3-6; 8-11; 13-18; 20-24; 26-

29; 31-34; 36,38,39,41-ის დროებით 

შესანახი (6 წლის ჩათვლით) 

საბუღალტრო დოკუმენტების 

გასანადგურებლად გამოყოფის შესახებ, 

რომლებიც არ ექვემდებარებიან შენახვას 

(მიზნობრივი ექსპერტიზის შედეგად) 

1999-2005 წ.წ.  

 

20.02.2012 

23.02.2012 

81  

52 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო-შემმოწმებელი კომისიის 

(სშკ)  სხდომის ოქმები №№1-3 

დანართებით) 

 

 

07.06.2012 

14.12.2012 

27  

53 არქივის განყოფილების 2012 წლის 

სამუშაო გეგმა  

 

 

 

18.01.2012 9  

54 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

სტრატეგიული გეგმა  და 

პრიორიტეტების განსაზღვრა 2013-2016 

წლებისათვის  

 

 

30.05.2012 4  

55 არქივის განყოფილების 2012 წლის  

გეგმის შესრულების ანგარიში   

 

 

 

21.12.2012 15  



12 
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56 აქტი   აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

აპარატის (მინისტრთა საბჭო) 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ (ორი მიღება-

ჩაბარების აქტი) 

ფონდი №42 

 

 

26.03.2012; 

10.09.2012; 

03.07.2015 

 

16  

57 აქტი    გაზეთი ,,აფხაზეთის ხმის„ 

რედაქციის  დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების შესახებ  

ფონდი №43 

 

 

26.03.2012; 

08.06.2012 

5  

58 აქტი უახლესი ისტორიის ცენტრალური 

არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის 

ფორმირების საქმისწარმოებისა და 

სამეცნიერო-საცნობარო განყოფილება 

გადასცემს საქ. პარლამენტის ფრაქცია 

,,აფხაზეთი-ს“ დოკუმენტებსა და 

საქმეებს სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების შესახებ  

ფონდი №44 

 

 

11.06.2012 1  

59 სტატისტიკური ანგარიში სახელმწიფო 

შენახვაზე არსებული საარქივო ფონდის 

დოკუმენტების შენახვის ორგანიზაციის 

შესახებ 2012 წლის 01 იანვრისათვის  

ფ. №3-სა 

 

04.01.2012 1  

 2013 წელი 

კანცელარია 

 

   

60 საქართველოს ეროვნული არქივის 

ბრძანებები, დავალებები და მითითებები 

არქივის სამმართველოს ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 

 

28.03.2013 

11.12.2015 

74  



13 
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61 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

დადგენილება №10 ,,აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2009 წლის 12 ოქტომბრის 

№25 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე  

 

13.03.2013 7  

62 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები აფხაზეთის 

ა/რ არქივის სამმართველოს ძირითადი  

საქმიანობის შესახებ  

 

03.10.2013 

09.06.2015 

17  

 შიგა ანაწერი 

1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის არქივის 

სამმართველოში დაცული დოკუმენტების 

არსებობისა და მდგომარეობის შემმოწმებელი 

კომისიის შექმნის თაობაზე. 

 

 

03.10.2013 

№33§1 

 

1 
 

 2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

02.06.2014 

№44§1 

2-3  

 3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის  ა/რ 

არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საექსპერტო შემმოწმებელი კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

02.06.2014 

№44 §1 

4-5  

 4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრის აპარატის საარქივო საქმისა და 

საქმისწარმოების მდგომარეობის შემოწმების 

შესახებ. 

 

08.10.2014 

№74 §1 

6  

 5. იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკაში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობაში საარქივო საქმისა და 

საქმისწარმოების მდგომარეობის შემოწმების 

შესახებ.  

 

20.10.2014 

№77 §1 

7-8  



14 
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 6. აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

არქივის სამმართველოს უფროსის სვეტლანა 

ხუბულავასა და ამავე სამმართველოს 

ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების 

შენახვა-დაცვის, გამოყენების, ეროვნული 

საარქივო ფონდის ფორმირების, 

საქმისწარმოებისა და დაწესებულებს 

დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური 

საქმისწარმოებისა და  დაწესებულებების 

დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავების განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტის ელა გაბისონიას ქ. ქუთაისში 

მივლინების შესახებ. 

 

 

20.10.2014 

№77 §2 

9-10  

 7.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში საარქივო 

საქმის და საქმისწარმოების მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ. 

 

 

07.11.2014 

№84 §1 

11-12  

 8. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების 

მდგომარეობის შემოწმების შესახებ. 

 

 

13.11.2014 

№85 §1 

13  

 9. აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობაში საარქივო საქმისა და 

საქმისწარმოების მდგომარეობის შემოწმების 

შესახებ. 

 

 

28.04.2015 

№33 §1 

14-15  

 10. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

2015 წლის 16 იანვრის N6 §5 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

 

 

09.06.2015 

№47 §1 

16  

 11. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

2015 წლის 16 იანვრის N6 §4 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

09.06.2015 

№47 §2 

17  



15 
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63 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს განკარგულებები 

ძირითადი  საქმიანობის შესახებ  

 

21.05.2013 

09.10.2014 

14  

 შიგა ანაწერი 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს საექსპერტო-

შემმოწმებელი კომისიისა (სშკ) და საქსპერტო 

კომისიის (სკ) დებულებების და კომისიების 

შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ. 

 

 

 

 

21.05.2013 

№1 

 

 

 

1-2 

 

 3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს მოხელეებზე 

ფუნქციების განაწილების შესახებ. 

 

08.02.2014 

№1 

5-7  

 4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს მოხელეებზე 

ფუნქციების განაწილების შესახებ. 

 

02.09.2014 

№2 

8-11  

 5. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრის აპარატის საარქივო საქმისა და 

საქმისწარმოების მდგომარეობის შემოწმებაში 

მონაწილება მიიღონ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს განყოფილების 

უფროსმა გ. პარკაიამ და უფროსმა 

სპეციალისტმა ელა გაბისონიამ 

 

09.10.2014 

№3 

12-14  

64 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

(არქივის სამმართველოს) საექსპერტო 

კომისიის (სკ)  სხდომის ოქმები №№1-2 

დანართებით) 

 

14.02.2013 

09.09.2013 

47  

65 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის განყოფილების 

საექსპერტო-შემმოწმებელი კომისიის 

(სშკ) სხდომის  ოქმები (დანართებით)  

  

21.06.2013 

10.09.2013 

45 საქმეში ინახება 

ფინანსთა 

სამინისტროს 

საქმეთა 

ნომენკლატურა; 

და არქივის სკ 

დებულებები)  
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66 არქივის განყოფილების 2013 წლის სამუშაო 

გეგმა  

 

 

20.12.2012 8  

67 არქივის სამმართველოს 2013 წლის გეგმის 

შესრულების ანგარიში  

 

09.01.2014 9  

68 აქტი  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 

დოკუმენტებისა და საქმეების სამეცნიერო-

ტექნიკური დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-ჩაბარების 

შესახებ 

ფონდი №45 

 

01.03.2013 9  

69 აქტი   ზემო აფხაზეთის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დოკუმენტების მუდმივი და ხანგრძლივი 

შენახვისათვის    მიღება-ჩაბარების შესახებ  

ფონდი №46 

 

29.11.2013 3  

70 აქტი    აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურისა და 

კინოფოტოფონოდოკუმენტების 

ცენტრალური არქივის CD -დისკის 

სახელმწიფო შენახვაზე მიღება-ჩაბარების 

შესახებ  

 

31.12.2013 

26.08.2014 

3  

71 აქტები №1-10 

ფონდების №№ 2; 22; 24; 26; 28; 29; 31; 33; 34; 

36-ის დროებით შესანახი (6 წლის 

ჩათვლით) საბუღალტრო დოკუმენტების 

გასანადგურებლად გამოყოფის შესახებ, 

რომლებიც არ ექვემდებარებიან შენახვას 

(მიზნობრივი ექსპერტიზის შედეგად) 2000-

2006 წ.წ.  

 

07.02.2013 

15.02.2013 

31  

72 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის სამმართველოს 

ანაწერების რეესტრი 2005 -2013 წლების 

 

 

2013 13  
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73 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

არქივის განყოფილების ,,სშკ“ 

სარეგისტრაციო ჟურნალი დოკუმენტებისა 

და საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო დაცვაზე 

გადაცემის შესახებ  

 

 

01.03.2013 

29.11.2013 

27  

74 სტატისტიკური ანგარიში სახელმწიფო 

შენახვაზე არსებული საარქივო ფონდის 

დოკუმენტების შენახვის ორგანიზაციის 

შესახებ 2013 წლის 01 იანვრისათვის  

ფ. №3-სა 

 

08.01.2013 1  

 2014  წელი 

კანცელარია 

 

   

75 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილება 

№34 ,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

 

07.08.2014 17  

76 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

არქივის სამმართველოს საექსპერტო 

კომისიის (სკ) სხდომის ოქმები 

(დანართებით)  

 

10.06.2014 

08.12.2014 

23  

77 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

არქივის სამმართველოს საექსპერტო -

შემმოწმებელი კომისიის (სშკ) სხდომის 

ოქმები  № №1-6 (დანართებით)  

 

 

13.06.2014 

25.12.2014 

70  

78 აფხაზეთის ა/რ არქივის სამმართველოს  

2014 წლის სამუშაო გეგმა  

 

 

19.12.2013 8  

79 აფხაზეთის ა/რ არქივის სამმართველოს  

2014 წლის გეგმის შესრულების ანგარიში 

 

 

09.01.2015 10  
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80 ცნობები აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მიერ რეგიონალური მართვის 

საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის 

აპარატში საქმისწარმოებისა და საარქივო 

საქმის მდგომარეობის შემოწმების შესახებ  

 

16.10.2014 17 საქმეში ინახება 

რეგიონალური 

მართვის 

საკითხებში 

აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის 

აპარატის 

არქივის 

დებულება; ს/კ 

დებულება; 2010 

21.07 

 

81 ცნობები   აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მიერ იმერეთის, გურიის, 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 

რეგიონებისა და აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობაში საქმისწარმოებისა და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის შემოწმების 

შესახებ 

 

23.10.2014 7  

82 ცნობები   აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მიერ აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში 

საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის შემოწმების შესახებ 

 

11.11.2014 42  

83 ცნობები  აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მიერ აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტში 

საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის შემოწმების შესახებ 

 

14.11.2014 7  

84 სტატისტიკური ანგარიში სახელმწიფო 

შენახვაზე არსებული საარქივო ფონდის 

დოკუმენტების შენახვის ორგანიზაციის 

შესახებ 2014 წლის 01 იანვრისათვის  

ფ. №3-სა 

 

24.01.2014 1  

85 სტატისტიკური ანგარიში დაწესებულებათა 

არქივებში ეროვნული საარქივო ფონდის 

დოკუმენტების მდგომარეობისა და 

მოცულობის შესახებ 2014 წლის 24 

იანვრისათვის  ფ. №2-ცა 

 

 

24.01.2014 1  
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 2015  წელი 

კანცელარია 

 

   

86 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილებები: 

№29 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის  საქვეუწყებო დაწესებულება-

აფხაზეთის ა/რ არქივის სამმართველოს 

შექმნის შესახებ;   

 №35 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-

აფხაზეთის ა/რ არქივის სამმართველოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

25.09.2015 

29.10.2015 

6  

87 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

12.11.2015 

18.12.2015 

38  

 შიგა ანაწერი 

1.არქივის სამმართველოს საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

12.11.2015 

N1ძ/ს 

 

1-3 

 

 2.არქივის სამმართველოს საქმისწარმოების წესის 

შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 

 

14.11.2015 

N2ძ/ს 

4-10  

 3. არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

03.12.2015 

N3ძ/ს 

11-12  

 4. არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საექსპერტო შემმოწმებელი კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

03.12.2015 

N4ძ/ს 

13-14  

 5. არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

შემადგელობის დამტკიცების შესახებ. 

 

11.12.2015 

N6ძ/ს 

15-16  

 6. საარქივო ფონდის შტამპის. სკ-ს მოწონების სშკ-

ს შეთანხმების, დამტკიცების შტამპებისა და 

კანცელარიის მრგვალი ბეჭდის დამზადების 

შესახებ. 

 

11.12.2015 

N7ძ/ს 

17-28  

 7. არქივის სამმართველოს მატერიალურად 

პასუხისმგებელ პირად ერასტი ფენდერავას 

დანიშვნის შესახებ. 

 

11.12.2015 

N8ძ/ს 

91-20  
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 8. არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

14.12.2015 

N9ძ/ს 

21-22  

 9. არქივის სამმართველოს 2016 წლის სამუშაო 

გეგმისა და საქმეთა ნომეკლატურის 

დამტკიცების შესახებ. 

18.12.2015 

N11ძ/ს 

23-38 გეგმა 

ინახება 

2016წ. 

ნომ.N01-12 

საქმეში. 

88 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის სამმართველოს 

საექსპერტო კომისიის (სკ) სხდომის ოქმები 

№1-4  (დანართებით)  

 

14.01.2015 

05.10.2015 

19  

89 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის სამმართველოს 

საექსპერტო -შემმოწმებელი კომისიის (სშკ) 

სხდომის ოქმები  № №1-4 (დანართებით)  

 

15.01.2015 

05.10.2015 

32  

90 არქივის სამმართველოს 2015 წლის 

სამუშაო გეგმა 

 

24.12.2014 12  

91 არქივის სამმართველოს  2015 წლის გეგმის 

შესრულების ანგარიში 

 

11.01.2016 11  

92 აქტი   რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატის 

მუდმივ და ხანგრძლივ შესანახად 

დოკუმენტებისა და საქმეების მიღება-

გადაცემის შესახებ 

ფონდი №47 

 

20.01.2015 2  

93 აქტი   სამოქალაქო თანხმობისა და 

კონფლიქტის დარეგულირების 

საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის 

აპარატის მუდმივ და ხანგრძლივ 

შესანახად დოკუმენტებისა და საქმეების 

მიღება-გადაცემის შესახებ 

ფონდი №48 

 

09.10.2015 2  

94 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის სამმართველოში 

დაცული ფონდების სია 2015 წლის 13 

ნოემბრის მდგომარეობით 

 

13.11.2015 6  
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1 2 3 4 5 

95 სტატისტიკური ანგარიში  

საუწყებო შენახვაზე არსებული საარქივო 

ფონდის დოკუმენტების მდგომარეობისა 

და მოცულობის შესახებ 2015 წლის 01 

იანვრისათვის  ფ. №2-ცა; №2-რსა 

 

17.02.2015 2  

96 სტატისტიკური ანგარიში სახელმწიფო 

შენახვაზე არსებული ეროვნული საარქივო 

ფონდის დოკუმენტების შენახვის 

ორგანიზაციის შესახებ 2015 წლის 01 

იანვრისათვის ფ. №3-სა 

17.02.2015 1  

 ბუღალტერია 

 

   

97 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის 

განაცხადი; საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების პროექტი  

 

10.11.2015 

11.11.2015 

4  

98 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს 2015 წლის ბალანსი 

(წლიური)  

 

18.01.2016 29  
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P.S 1997-2007 წლების მუდმივად  

 შესანახი დოკუმენტების  ჩამონათვალი  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 1997 წელი 

                         კანცელარია 

 

   

1 მოხსენებითი ბარათი 

აფხაზეთის ა/რ სოციალურ-

ეკონომიკური ინფორმაციის 

დეპარტამენტის  საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ  

 

21.03.1997 7  

2 მოხსენებითი ბარათი 

აფხაზეთის ა/რ შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ  

 

15.09.1997 7  

                           2000 წელი 

                         კანცელარია 

 

   

3 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის 

დაცვის სამინისტროს 

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის შემოწმების შესახებ  

03.2000 12  საქმეში ინახება 

აფხ. ა/რ 

ჯანმრთელობის 

დაცვის 

სამინისტროს 

დებულება 

                           2001 წელი 

                         კანცელარია 

 

   

4 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ განათლების  

სამინისტროს საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ  

 

 

30.01.2001 

18.04.2001 

 

25.06.2008 

25.10.2010 

 

61 

 

 

 

საქმეში ინახება 

დებულებები 

5 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ მიწის მართვის 

მთავარი სამმართველოს 

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის შემოწმების შესახებ  

 

 

12.10.2001 6  
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1 2 3 4 5 

6 ცნობები 

1. აფხაზეთის ა/რ კულტურის 

სამინისტროს; 

2. აფხაზეთის ა/რ გალის რაიონის 

კულტურის განყოფილების;  

3. აფხაზეთის ა/რ ქართული ხალხური 

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 

ანსაბლის;  

4. აფხაზეთის ა/რ სახელმწიფო 

ფილარმონიის; საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

კომპლექსური შემოწმების შედეგების 

შესახებ 

 

26.10.2001; 

25.04.2002 

 

17.04.2002 

29.04.2002 

31  

7 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ ქ. სოხუმის  

მერიის  საქმისწარმოების და საარქივო 

საქმის მდგომარეობის კომპლექსური 

შემოწმების შედეგების შესახებ  

 

19.11.2001 6  

 2002  წელი 

კანცელარია 

 

   

8 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ გალის რაიონის 

გამგეობის  საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

კომპლექსური შემოწმების შედეგების 

შესახებ  

 

23.07.2002 9  

9 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ გულრიფშის 

რაიონის გამგეობის  საქმისწარმოების 

და საარქივო საქმის მდგომარეობის 

კომპლექსური შემოწმების შედეგების 

შესახებ  

 

12.08.2002 14  

10 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ სოხუმის 

რაიონის გამგეობაში   

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის კომპლექსური 

შემოწმების შედეგების შესახებ  

 

20.08.2002; 

24.12.2002; 

26.12.2002.  

16  

11 ცნობა 

აფხაზეთის ა/რ ქ. გაგრის მერიაში  

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის კომპლექსური 

შემოწმების შედეგების შესახებ 

 

13.09.2002; 

 

6  
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1 2 3 4 5 

12 ცნობა    აფხაზეთის ა/რ  ქ. ტყვარჩელის 

რწმუნებულის აპარატის  

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის კომპლექსური 

შემოწმების შედეგების შესახებ 

 

18.09.2002; 

23.12.2002 

20  

13 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ  ქ. გუდაუთის 

რწმუნებულის აპარატის  

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის კომპლექსური 

შემოწმების შედეგების შესახებ 

 

25.09.2002 8  

14 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ  ოჩამჩირის 

რაიონის გამგეობის საქმისწარმოების 

და საარქივო საქმის მდგომარეობის 

კომპლექსური შემოწმების შედეგების 

შესახებ 

 

30.09.2002; 

30.12.2002 

39  

 2003  წელი 

კანცელარია 

 

   

15 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ  ინფორმაციის 

სამინისტროს საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

კომპლექსური შემოწმების შედეგების 

შესახებ 

 

07.05.2003 6  

16 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ  ფინანსთა 

სამინისტროს საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

კომპლექსური შემოწმების შედეგების 

შესახებ 

 

21.05.2003; 

25.05.2010 

16  

17 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ  სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საქმისწარმოების 

და საარქივო საქმის კომპლექსური 

შემოწმების შედეგების შესახებ 

 

08.08.2003 10  

18 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ ახალგაზრდობის 

საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის 

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის  შემოწმების შესახებ 

 

18.09.2003 7  
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 2004  წელი 

კანცელარია 

 

   

19 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ ვეტერანთა 

საქმეების  სახელმწიფო 

დეპარტამენტის საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის  

შემოწმების შესახებ 

30.06.2004 6  

20 ცნობა  აფხაზეთის ა/რ ტრანსპორტისა 

და კომუნიკაციების სახელმწიფო 

დეპარტამენტის საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის  

შემოწმების შესახებ 

 

14.07.2004 6  

 2005  წელი 

კანცელარია 

 

   

21 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების მიერ აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკის სამინისტროს  

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის  შემოწმების 

შედეგების  შესახებ 

 

24.11.2005 12  

22 აქტი    რეგიონალური მართვის 

საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის მუდმივ და 

ხანგრძლივ შესანახად 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №10 

 

20.01.2005 2  

23 აქტი  აფხაზეთის ა/რ ინფორმაციის 

სამინისტროს დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №11 

 

22.03.2005 2  
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24 აქტი  აფხაზეთის ა/რ აფხაზთამბაქოს 

სახელმწიფო კორპორაციის  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №16 

 

04.05.2005 3  

25 აქტი  აფხაზეთის ა/რ ტრანსპორტის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №17 

 

06.05.2005 2  

26 აქტი  აფხაზეთის ტურიზმისა და 

კურორტების მთავარი სამმართველოს  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №15 

 

06.05.2005 3  

27 აქტი  აფხაზეთის ა/რ სპორტის 

დეპარტამენტის  დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №18 

 

15.12.2005 

04.05.2006 

3  

28 აქტი   აფხაზეთის ა/რ კულტურის 

სამინისტროს   დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №12 

 

23.12.2005 4  



27 
 

 

 

1 2 3 4 5 

29 აქტი   აფხაზეთის ა/რ 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სახელმწიფო დეპარტამენტის  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №19 

 

23.12.2005 

04.05.2006 

3  

30 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების ,,სშკ“  სარეგისტრაციო 

ჟურნალი დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

დაცვაზე  გადაცემის შესახებ 

 

20.01.2005 

23.02.2007 

13  

31 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების ,,სშკ“  სარეგისტრაციო 

ჟურნალი დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

დაცვაზე  გადაცემის შესახებ 

 

22.03.2005 

01.10.2007 

24  

 2006  წელი 

კანცელარია 

 

   

32 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების მიერ აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის აპარატში  

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

შემოწმების შედეგების  შესახებ 

 

14.11.2006 11  

33 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების მიერ აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 

საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის 

მდგომარეობის შემოწმების შედეგების  

შესახებ 

30.11.2006 8  
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1 2 3 4 5 

34 აქტი   აფხაზეთის ა/რ სტატისტიკის 
(აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სტატისტიკის სამმართველო) 

დეპარტამენტის  დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №20 

12.01.2006 

22.06.2007 

5  

35 აქტი   აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს ქონების მართვის 

სამმართველოს  დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე მიღება-ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №21 

04.09.2006 

01.10.2007 

8 დაიწერა ორი 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი  

36 აქტი   აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტის  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №13 

14.12.2006 4  

37 აქტი   აფხაზეთის ა/რ 

კავშირგაბმულობისა და ფოსტის  

მთავარი სამმართველოს 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №14 

 

15.12.2006 4  

 2007  წელი 

კანცელარია 

 

   

38 ცნობა   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების მიერ აფხაზეთის ა/რ 

სოხუმის ეკონომიკისა და სამართლის 

ინსტიტუტში საქმისწარმოებისა და 

საარქივო საქმის მდგომარეობის 

შემოწმების შედეგების  შესახებ 

24.05.2007 10  
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1 2 3 4 5 

39 აქტი    აფხაზეთის ა/რ გალის რაიონის 

გამგეობის დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №22 

 

05.02.2007; 

07.06.2007; 

24.03.2008; 

 

18  

40 აქტი    სოხუმის რაიონის გამგეობის 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №23 

 

12.04.2007 3  

41 აქტი    აფხაზეთის ა/რ გაგრის მერიის  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №29 

 

04.05.2007 

07.05.2007 

4  

42 აქტი   გულრიფშის რაიონის 

განათლების სამსახურის  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №26 

 

18.06.2007 3  

43 აქტი   აფხაზეთის არ/ მედია-ცენტრის 
(აფხაზეთის ა/რ სახელმწიფო 

ტელერადიოკომპანია, საინფორმაციო 

პოლიტიკური დეპარტამენტი)  

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №33 

25.06.2007 5  
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1 2 3 4 5 

44 აქტი   აფხაზეთის არ/ ოჩამჩირის 

რაიონის გამგეობის დოკუმენტებისა 

და საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №31 

 

 

07.07.2007 

08.08.2007 

5  

45 აქტი   აფხაზეთის არ/ გალის რაიონის 

გამგეობის კულტურის სამსახურის  

დოკუმენტებისა სახელმწიფო 

შენახვისათვის მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №27 

 

 

10.07.2007 1  

46 აქტი  გულრიფშის რაიონის გამგეობის 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა 

და სახელმწიფო შენახვაზე 

გადასაცემად მიღება-ჩაბარების  

შესახებ 

ფონდი №24 

 

23.07.2007 6  

47 აქტი   აფხაზეთის ა/რ გუდაუთის  

რაიონის გამგეობის დოკუმენტებისა 

და საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №28 

 

 

27.07.2007 5  

48 აქტი   აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საინფორმაციო-პოლიტიკის 

დეპარტამენტის დოკუმენტებისა და 

საქმეების სახელმწიფო შენახვისათვის 

მიღება-გადაცემის შესახებ  

ფონდი №34 

 

05.12.2007 

27.12.2007 

1  
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49 აქტი   აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - საგარეო 

ურთიერთობათა დეპარტამენტის 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სახელმწიფო შენახვისათვის მიღება-

გადაცემის შესახებ  

ფონდი №9 

 

11.12.2007 3  

50 აქტი   ქ. სოხუმის მერიის 

დოკუმენტებისა და საქმეების 

სახელმწიფო შენახვაზე გადასაცემად 

მიღება-ჩაბარების შესახებ  

ფონდი №32 

 

18.12.2007 

29.12.2007 

4  

51 აქტი    სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

რეინტეგრაციის საკითხებში 

მინისტრის აპარატის დოკუმენტებისა 

და საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №7 

 

27.12.2007 3  

52 აქტი    საგანგებო დავალებათა 

საკითხებში მინისტრის აპარატისა და 

განსაკუთრებულ დავალებათა 

საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის დოკუმენტებისა 

და საქმეების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

შენახვაზე გადასაცემად მიღება-

ჩაბარების  შესახებ 

ფონდი №8 

 

27.12.2007; 

29.09.2014 

6  

53  აქტიები №№1-8 

ფონდები №№12-15; 17-20 დროებით 

შესანახი (10 წლის ვადით) 

საბუღალტრო დოკუმენტების 

გასანადგურებლად გამოყოფისა, 

რომლებიც შენახვას არ 

ექვემდებარებიან 1993-1996 წ.წ.  

 

28.12.2007 

31.12.2007 

11  
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სულ ანაწერ №1 -ში შეტანილია 2008-2015  წლების  98 (ოთხმოცდათვრამეტი) მუდმივად შესანახი 

საქმე,  №№1-დან  98-ის ჩათვლით, რომელსაც დაემატა    

 

P.S -ით გამოტანილი  1997-2007  წლების  55 (ორმოცდათხუთმეტი) საქმე.  

 

სულ: ანაწერ  №1 -ში შეტანილია  153 (ას ორმოცდაცამეტი) მუდმივად შესანახი საქმე. 

 

 

1 2 3 4 5 

54 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის  

განყოფილების ,,სშკ“ სარეგისტრაციო 

ჟურნალი დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

დაცვაზე გადაცემის შესახებ  

 

05.02.2007 

27.07.2007 

28  

55 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის  

განყოფილების ,,სშკ“ სარეგისტრაციო 

ჟურნალი დოკუმენტებისა და 

საქმეების სამეცნიერო ტექნიკური 

დამუშავებისა და სახელმწიფო 

დაცვაზე გადაცემის შესახებ  

 

30.07.2007 

05.01.2010 

77  
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