
 

  afxazeTis avtonomiuri respublikis  iusticiis 
departamentis afxazeTis avtonomiuri respublikis 

arqivis sammarTvelo 
 
 

 
 
 

 
 

 
fondi #42 

 
anaweri #1 

 
 
 
 

afxazeTis avtonomiuri respublikis mTavroba 
(mTavrobis aparati)  

 
 
 

(afxazeTis avtonomiuri respublikis ministrTa sabWo) 

 
 

2005-2009 wlebi 
 
 
 
 

 
               Mmudmivad  Sesanaxi 



 

afxazeTis avtonomiuri respublikis ministrTa sabWos 
(afxazeTis avtonomiuri respublikis mTavrobis aparati) 
mudmivad  Sesanax saqmeTa  
anaweri #1   
1993_2005 w.w.  
 
saqmis 

## saqmeTa saTaurebis dasaxeleba 
kiduri 

TariRebi 
furcl. 
r-ba 

SeniSvna 

1 2 3 4 5 
 
 

 

1993 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
1 

 
saqarTvelos respublikis ministrTa 
kabinetis gankargulebebi da 
dadgenilebebi afxazeTis sakiTxebis 
Sesaxeb 
 
 

 
23.01.1993 

07.12.1994 

 
 
28 

 

 
2 
 

 
saqarTvelos respublikis premier_ 
ministris gankargulebebi afxazeTis 
sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
1993_1994 

 
19 

 

 
3 
 

 
saqarTvelos respublikis premier_ 
ministris moadgilesTan Catarebuli 
TaTbiris oqmi #6/96 
 

 
10.12.1993 

 
3 

 

 
4 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi da 
dadgenilebebi ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
25.10.1993 

30.12.1993 

 
17 

 

 
5 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebis Sesaxeb, 
romlebic asaxaven ministrTa sabWos 
saqmianobis ZiriTad sakiTxebs. 
 

 
09.11.1993 

17.12.1997 

 
141 

 
sk_is 
gadawyveti-
lebiT ana-
wer #1_Si 
damatebiTi 
informacii-
saTvis Se-
tanil iqna 
gankargule-
bebi mivli-
nebis Sesa-
xeb 
 



 

 

1 2 3 4 5 
 
6 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos prezidiumis 
sxdomis oqmi ##1_3 
  

 
09.11.1993 

06.12.1993 

 
8 

 

 
 

 
 

 
7 
 

 
mimowera sxvadasxva dawesebulebeb-
Tan afxazeTis struqturebis 
Camoyalibebisa da saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
30.10.1993 

31.12.1993 

 
122 

 

 
8 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos prescentris 
gancxadebebi devnilobaSi axlad 
Seqmnili struqturebis amoqmedebis 
Sesaxeb 
 

 
(1993) 

 
2 

 

  
buRalteria 

 

   

 
9 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis saStato 
ganrigi da xarjTa nusxa 
 

 
1993 

 
3 

 

  
1994 weli  

  

   

  
kancelaria 

 

   

 
10 

 
saqarTvelos saxelmwifos meTauris 
brZanebuleba #464 da gankarguleba 
#230 afxazeTis sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
10.11.1994 

 
04.11.1995 

 
4 

 
 

 
11 
 

 
saqarTvelos parlamentis dadgeni-
lebebi afxazeTis sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
09.06.1994 

16.07.2003 

 
13 

 

 
12 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi da 
dadgenilebebi ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
03.01.1994 

31.05.1994 

 
90 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
13 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi da 
dadgenilebebi ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb; me-2 tomi 
 

 
06.06.1994 

27.12.1994 
 

 
149 

 

 
14 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi da 
dadgenilebebi materialuri daxma-
rebis Sesaxeb 
 

 
25.01.1994 

04.12.1997 
 

05.02.1999 

15.10.1999 
 

 
129 

 

 
15 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
safinanso_sameurneo saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
10.03.1994 

28.10.1999 
 

12.01.2001 

02.02.2001 
 

 
179 

 

 
16 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
 

 
11.01.1994 

28.12.1994 

 
63 

 

 

17 
 

 
afxazeTis struqturebis angariSebi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb 
 

 
1994 

 
43 

 

 

18 
 

 
mimowera sxvadasxva dawesebulebeb-
Tan afxazeTis sakiTxebze 
 

 
05.01.1994 

29.12.1994 

 
132 

 

  
buRalteria 

 

   

 
19 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis saStato 
ganrigi da xarjTa nusxa 
  

 
1994 
 

 
5 

 

 

 
20 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis 1994 
wlis xarjTa nusxis Sesrulebis 
angariSi 
 

 
1994 

 
3 

 



 

 

1 2 3 4 5 
  

1995 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
21 

 
saqarTvelos respublikis 
ministrTa kabinetis sxdomis oqmi 
#14  

 
10.05.1995 

 

 
15 

 
 

 

 
22 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
umaRlesi sabWos prezidiumis 
dadgenilebebi ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
25.01.1995 

24.12.2004 

 
96 

 

 
23 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi 
saqmianobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
12.01.1995 

31.05.1995 

 
155 

 

 
24 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi 
saqmianobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
07.06.1995 

27.12.1995 

 
184 

 

 
25 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
 

 
17.01.1995 

19.12.1995 

 
53 

 

 
26 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis 
TaTbiris oqmebi 
 

 
19.06.1995 

25.12.1995 

 
47 

 

 

27 
 

 
moxsenebiTi baraTebi Catarebuli 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
1995 

 
44 

 

 
28 
 

 
dokumentebi (saqarTvelos preziden-
tis brZanebuleba, gankarguleba, 
oqmi, angariSi, mimowera) gulrifSis 
raionis kodoris xeobaSi arsebuli 
problematuri viTarebis Sesaxeb 
 

 
17.08.1995 

30.12.2004 

 
88 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
29 
 

 
dokumentebi (mimarTva prezidenti-
sadmi, oqmi, brZaneba, moxsenebiTi 
baraTi, gancxadeba) afxazeTidan 
devnili mezRvaurebisa da gemis 
kapitnebis socialur_ekonomikuri 
problemebis, afxazeTis mcire 
flotis katarRebis, Tbomavlebis, 
satvirTo barJebis dasaqmebis, maTi 
privatizebisa da soxumis meTevzeTa 
kolmeurneobis saqmianobis Sesaxeb 
 

 
21.12.1995; 

 
01.04.1997 

29.11.2004 

 
92 

 

 

30 
 

 
mimowera saqarTvelos prezidentTan 
afxazeTis sakiTxebze 
 

 
09.01.1995 

17.11.1995 

 
34 

 

 

31 
 

 
mimowera sxvadasxva dawesebulebeb-
Tan afxazeTis struqturebis 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
05.01.1995 

22.12.1995 

 
241 

 

 

32 
 

 
gazeTi “konfliqti afxazeTSi” 

 
04.1995 

 
6 

 

 

33 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gancxadebebi 
afxazeTSi momxdar movlenebze 
 

 
1995 

 
18 

 

 
 

 
buRalteria 

 

   

 
34 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis saStato 
ganrigi da xarjTa nusxa 
 

 
1995 

 
3 

 

 
35 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis 1995 
wlis xarjTa nusxis Sesrulebis 
angariSi 
 

 
1995 

 
3 

 



 

 

1 2 3 4 5 
  

1996 weli  
  

   

 kancelaria 

 
   

 
36 
 

 
saqarTvelos parlamentis afxaze-
Tis problemebTan dakavSirebuli 
droebiTi komisiis sxdomis oqmebi 
 

 
26.07.1996; 

 
22.06.1999 

22.12.2000 
 

18.01.2002; 
  

24.02.2004 
 

 
66 

 

 
37 
 

 
afxazeTis a.r. umaRlesi sabWosa da 
ministrTa sabWos prezidiumis 
dadgenilebebi ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
10.05.1996; 

 
16.05.1996 

 
18 

 

 
38 
 

 
afxazeTis a.r. ministrTa sabWos 
prezidiumis samegrelosa da zemo 
svaneTis mxaris saqarTvelos 
prezidentis saxelmwifo rwmune-
bulis administraciis kolegiis, 
saqarTvelos respublikis ltol-
vilTa da gansaxlebis saministros 
kolegiis dadgenileba #2 
(danarTebiT) 

 
15.02.1996 

 
29 

 

 
39 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
02.01.1996 

29.03.1996 

 
175 

 

 
40 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
10.04.1996 

25.07.1996 

 
154 

 

 
41 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 

 
01.08.1996 

30.09.1996 

 

147 

 



 

 

1 2 3 4 5 

 
42 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
  

 
04.10.1996 

29.10.1996 

 
127 

 
 

 
43 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_5tomi 
 

 
04.11.1996 

30.12.1996 

 
136 

 

 
44 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
##1_15 
 

 
03.01.1996 

10.09.1996 

 
39 

 

 
45 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis 
TaTbiris oqmebi ##1_33, 35_39 
 

 
01.01.1996 

16.12.1996 

 
93 

 

 
46 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos TavmjdomaresTan 
Catarebuli TaTbiris oqmebi 
 

 
27.06.1996 

04.12.1996 

 
20 

 

 
47 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWosa da afxazeTis 
avtonomiuri respublikis sabiuje-
to organizaciebis xelmZRvaneleb-
Tan (Catarebuli) TaTbiris oqmi #2 
 

 
20.02.1996 

 
4 

 

 

48 
 

 
moxsenebiTi baraTebi afxazeTis 
struqturebis saqmianobis Sesaxeb 
 

 
1996 

 
137 

 

49 
 

dokumentebi (angariSi, informacia, 
moxsenebiTi baraTi, mimowera) 
afxazeTis a.r. warmomadgenlobebis 
(samegrelosa da zemo svaneTis 
mxareSi, guriis mxareSi, aWaris a.r., 
samTavrobo centris imereTis 
mxareSi) mmarTvelobiTi aparatis 
srulyofisa da saqmianobis Sesaxeb, 
devnili mosaxleobis mwvave 
socialur_ekonomikuri mdgomareo-
bis gaumjobesebasTan dakavSirebiT  

 
15.03.1996 

23.01.1998 
 

03.11.2000 

28.12.2004 

 
73 

 



 

1 2 3 4 5 

 
50 
 

 
dokumentebi (oqmi, angariSi, 
informacia, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis adgilob-
rivi mmarTvelobis organoebis 
saqmianobis Sesaxeb, devnili 
mosaxleobis mwvave socialur_ 
ekonomikuri mdgomareobis gaumjo-
besebasTan dakavSirebiT; 1 tomi 
 

 
19.11.1996 

27.11.2002 

 
107 

 

 
51 
 
 

 
dokumentebi (oqmi, angariSi, 
informacia, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis adgilob-
rivi mmarTvelobis organoebis 
saqmianobis Sesaxeb, devnili 
mosaxleobis mwvave socialur_ 
ekonomikuri mdgomareobis gaumjo-
besebasTan dakavSirebiT; me_2 tomi 
 

 
27.01.2003 

10.02.2005 

 
86 

 

 

52 
 

 
mimowera saqarTvelos prezidentTan 
afxazeTis sakiTxebze 
 

 
21.06.1996 

30.12.1996 

 
59 

 

 
53 
 

 
mimowera saqarTvelos janmrTelo-
bis dacvis saministrosTan da sxva 
uwyebebTan, afxazeTis avtonomiuri 
respublikis ministrTa sabWosTan, 
uwyeba_dawesebulebebTan afxazeTis 
janmrTelobis dacvis saministros 
saqmianiobis Sesaxeb, devnilTa 
samedicino daxmarebis gaumjobese-
bisa da misi misawvdomobis 
uzrunvelsayofad 
  

 
06.11.1996 

10.02.2005 

 
101 

 

 

54 
 

 
mimowera sxvadasxva dawesebulebeb-
Tan afxazeTis struqturebis 
Camoyalibebisa da saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
15.01.1996 

09.12.1996 

 
315 

 

 

55 
 

 
informaciebi da gancxadebebi 
afxazeTSi momxdari genocidis 
faqtebze 
 

 
06.05.1996 

18.09.1996 

 
62 

 

 

56 
 

 
presa afxazeTis konfliqtis 
Sesaxeb 

 
1996 

 
18 

 



 

  

1 2 3 4 5 
 

57 
 

 
sruliad saqarTvelos kaTolikos_ 
patriarqis ilia II_isa da cxum_ 
afxazeTis mTavarepiskoposis 
danielis mimarTva afxazeTidan 
devnili mosaxleobisadmi 
 

 
1996 

 
5 

 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
58 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ## 1_S; 4 
 

 
1996 

 
3 

 

 
 

buRalteria 
 

   

 
59 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxa 
 

 
1996 

 
4 

 

 
60 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos 1996 wlis xarjTa 
nusxis Sesrulebis angariSi 
 

 
1996 

 

4 

 

  
1997 weli  

  

   

 kancelaria 

 
   

 
61 
 

 
saqarTvelos prezidentis gankargu-
lebebi da brZanebulebebi galis 
raionidan devnili mosaxleobisaT-
vis daxmarebis gawevis, afxazeTSi 
ugzo_ukvlod dakarguli mebrZol-
Ta moZiebisa da sxvaTa Sesaxeb. 
 

 
17.12.1997 

31.08.1999 
 

09.07.2004 

 

27 

 

 
62 
 

 
saqarTvelos saxelmwifo ministris 
brZanebebi afxazeTis sakiTxebis 
Sesaxeb 
 

 
10.09.1997; 
15.02.2000; 
23.04.2003 

 

3 

 

 
63 
 

 
saqarTvelos mTavrobis sxdomis 
oqmebi afxazeTis sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
02.04.1997; 
05.11.1997; 
17.12.1997 

 

17 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
64 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
05.01.1997 

29.01.1997 

 

146 

 

 
65 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
04.02.1997 

27.03.1997 

 

192 

 

 
66 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
08.04.1997 

27.05.1997 

 

143 

 

 
67 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
02.06.1997 

29.07.1997 

 

118 

 

 
68 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_5 tomi 
 

 
13.08.1997 

27.08.1997 

 

117 

 

 
69 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_6 tomi 
 

 
01.09.1997 

19.12.1997 

 

173 

 

 
70 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
##3_8 
 

 
20.03.1997 

05.11.1997 

 

37 

 

 
71 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos prezidiumis 
sxdomis oqmebi ##2_8 
 

 
05.03.1997 

09.12.1997 

 

36 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
72 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sakoordinacio 
Stabis gafarToebuli sxdomis oqmi 
#1 
 

 
16.01.1997 

 

6 

 

 
73 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos TaTbiris oqmebi 
##1_20; 23_37 
 

 
10.01.1997 

29.12.1997 

 

83 

 

 
74 
 

 
moxsenebiTi baraTebi afxazeTis 
struqturebis saqmianobis Sesaxeb 
 

 
08.12.1997 

24.02.1998 

 

75 

 

 
75 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sakoordinacio 
Stabisa da saqarTvelos ltolvil-
Ta da gansaxlebis saministros 
samegrelos regionaluri sammarTve-
los 1997 wels gaweuli muSaobis 
angariSi da mimowera 
 

 
15.01.1998 

03.08.1999  

 

41 

 

 
76 
 

 
dokumentebi (brZanebuleba, dadgeni-
leba, debuleba, angariSi) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ltolvilTa da gansaxlebis 
saministros saqmianobis Sesaxeb 
 

 
14.01.1997 

2000 

 

127 

 

 
77 
 

 
dokumentebi (dadgenilebis proeqti, 
angariSi, mimarTva, mimowera) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
Sromisa da dasaqmebis saministros 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
17.12.1997 

27.02.1998 
 

2000 

15.07.2003 

 

38 

 

 
78 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
janmrTelobis dacvis saministros 
informaciebi da mimowera afxazeTi-
dan devnilTa, agreTve kodoris 
xeobisa da galis raionis 
teritoriaze mcxovrebTa samedici-
no uzrunvelyofisaTvis gaweuli 
muSaobisa da misi Semdegi 
gaumjobesebis RonisZiebebis Sesaxeb 
 

 
1997 

07.05.1998 
 

22.05.2002 

17.06.2002 

 

40 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
79 
 

 
dokumentebi (dadgenileba, oqmi, 
angariSi, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis trans-
portis saxelmwifo departamentis 
(transportisa da saavtomobilo 
gzebis saministro) saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
07.07.1997 

22.02.2002 

 
110 

 

 
80 
 

 
dokumentebi (brZanebuleba, dadgeni-
leba, gegma, angariSi, mimowera) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
saxelmwifo qonebis marTvis 
saxelmwifo departamentis (sami-
nistros) saqmianobis Sesaxeb 
 

 
04.1997 

28.01.1998 
 

30.01.2001 

15.06.2004 

 
106 

 
mimarTva 
saqarTvelos 
prezidentisadmi 
(12.08.2003) afxaze-
Tis sakurorto 
obieqtebis, sadao 
sakiTxebis gada-
wyvetis Sesaxeb 

 
81 
 

 
dokumentebi (moxsenebiTi baraTi, 
informacia, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis soflis 
meurneobis da sursaTis saxelmwifo 
departamentis da veterinariis 
sammarTvelos saqmianobis Sesaxeb 
 

 
20.12.1997; 

 
18.09.2001 

15.11.2004 

 
66 

 

 
82 
 

 
dokumentebi (brZanebuleba, angari-
Si, moxsenebiTi baraTi, mimowera) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvisa da satyeo meurneobis 
saxelmwifo departamentebis saqmia-
nobis Sesaxeb 
 

 
19.12.1997 

09.01.1998 
 

10.01.2001 

08.08.2002 
 

29.09.2004 

12.11.2004 
 

 
65 

 

 
83 
 

 
dokumentebi (oqmi, angariSi, mimo-
wera) afxazeTis avtonomiuri 
respublikis gazisa da navTob-
produqtebis, geodeziisa da karto-
grafiis saxelmwifo departamente-
bisa da geologiis mTavari 
sammarTvelos (yofili geologiis 
saxelmwifo departamenti) saqmiano-
bis Sesaxeb 
 

 
19.12.1997 

08.12.1998 
 

11.09.2001 

29.08.2003 

 
30 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
84 
 

 
angariSi da mimowera afxazeTis 
avtonomiuri respublikis urbaniza-
ciisa da mSeneblobis saxelmwifo 
departamentis saqmianobis Sesaxeb 
da afxazeTSi samSeneblo dargis 
politikis koncefcia 
 

 
18.12.1997; 

 
05.06.2001 

27.07.2001 
 

10.01.2003 

02.11.2004 
 

 
39 

 

 
85 
 

 
angariSi galis raionis gamgeobis 
da adgilobrivi mmarTvelobis sxva 
organoebis mier gaweuli muSaobis 
Sesaxeb; 
informacia galis raionSi 
araorganizebulad dabrunebuli 
mosaxleobis socialuri mxar-
daWeris RonisZiebaTa Sesaxeb. 
 

 
1997_1998; 

 
30.11.2004 

 
31 

 

 
86 
 

 
informacia saqarTvelos axalgazr-
duli wiTeli jvris afxazeTis 
regionaluri organizaciis saqmia-
nobis Sesaxeb da mimowera TurqeTis 
respublikis wiTel jvarTan 
 

 
22.09.1997 

01.09.1998 
 

26.02.2003 

 
12 

 

 

87 
 

 
mimowera saqarTvelos perezident-
Tan afxazeTis sakiTxebze 
 

 
10.02.1997 

25.11.1997 

 
109 

 

 

88 
 

 
mimowera saqarTvelos parlament-
Tan afxazeTis sakiTxebze 
 

 
31.01.1997 

30.12.1997 

 
165 

 

 

89 
 

 
mimowera saqarTvelos mTavrobasTan 
afxazeTis ministrTa sabWos saqmia-
nobis Sesaxeb 
 

 
09.01.1997 

10.12.1997 

 
132 

 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
90 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ## 1_S; 4 
 

 
1997 

 
3 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
 

 
buRalteria 

 

   

 
91 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxa 
 

 
1997 

 
4 

 

 
92 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos 1997 wlis xarjTa 
nusxis Sesrulebis angariSi 
 

 
1997 

 

4 

 

  
1998 weli  

  

   

 kancelaria 

 
   

 
93 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
13.01.1998 

25.01.1998 

 

151 

 

 
94 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
04.02.1998 

15.04.1998 

 

109 

 

 
95 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
01.05.1998 

30.06.1998 

 

110 

 

 
96 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
06.07.1998 

20.09.1998 

 

186 

 

 
97 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_5 tomi 
 

 
05.10.1998 

25.12.1998 

 

136 

 

 



 

1 2 3 4 5 
 
98 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebebis Sesaxeb, 
romlebic asaxaven ministrTa 
sabWos saqmianobis ZiriTad 
sakiTxebs. 
 

 
13.02.1998 

01.10.1999 

 
70 

 
sk_is gadawyveti-
lebiT anawer 
#1_Si damatebiTi 
informaciisaTvis 
Setanil iqna 
gankargulebebi 
mivlinebis 
Sesaxeb 

 
99 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
 

 
10.03.1998 

20.10.1998 

 
19 

 

 
100 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos prezidiumis 
sxdomis oqmebi 
 

 
13.01.1998 

04.12.1998 

 
57 

 

 
101 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis 
(gafarToebuli) TaTbiris oqmebi 
##1_28; 30_43 
 

 
05.01.1998 

21.12.1998 

 
92 

 

 
102 
 

 
dokumentebi (mimarTva prezidenti-
sadmi, moxsenebiTi baraTi, amonari-
di gazeTidan, gancxadeba_saCivari, 
mimowera) afxazeTis avtonomiuri 
respublikis ministrTa sabWos saq-
mianobis Sesaxeb, devnili mosax-
leobis yofiTi pirobebis, socia-
luri da ekonomiuri mdgomareobis 
gaumjobesebasTan dakavSirebiT;  
1 tomi 
 

 
26.02.1998 

25.12.2001 

 
99 

 

 
103 
 

 
dokumentebi (moxsenebiTi baraTi, 
mimarTva, gancxadeba_saCivari, mimo-
wera) afxazeTis avtonomiuri res-
publikis ministrTa sabWos saqmia-
nobis Sesaxeb, devnili mosaxleobis 
yofiTi pirobebis, socialuri da 
ekonomiuri mdgomareobis gaumjo-
besebasTan dakavSirebiT; me_2 tomi 
 

 
08.01.2002 

16.12.2004 

 
151 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

104 
 

 
dokumentebi (angariSi, informacia, 
monacemebi, mimowera) ganaTlebis 
saministros saqmianobis Sesaxeb, 
sxvadasxva saswavlo dawesebulebe-
bis funqcionirebis gaumjobesebas-
Tan dakavSirebiT 
 

 
1998; 

 
12.06.2001 

04.02.2005 

 
49 

 
saqmeSi inaxeba 
sarekomendacio 
werili saqarTve-
los sazogadoeb-
riv saganmanaT-
leblo moZrao-
bis “kvali 21”_is 
axalgazrda wev-
rebis saqmianobis 
Sesaxeb 

 
105 
 

 
dokumentebi (gegma, angariSi, 
moxsenebiTi baraTi, programa) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
janmrTelobis dacvis saministros 
saqmianobis Sesaxeb 
  

 
05.01.1998 

30.07.1998 

 
40 

 

 
106 
 

 
dokumentebi (informacia, cnoba, 
gadawyvetilebis proeqti, mimowera) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
prokuraturis mier damnaSaveobis 
winaaRmdeg brZolis, marTlwesrigis 
da adamianis uflebaTa dasacavad 
gaweuli muSaobisa da momavali 
amocanebis Sesaxeb 
 

 
02.03.1998 

14.06.2002 
 

20.01.2004 

15.11.2004 

 
93 

 

 

107 
 

 
moxsenebiTi baraTebi afxazeTis 
struqturebis saqmianobis Sesaxeb 
 

 
1998 

 
54 

 

 
108 
 

 
moxsenebiTi baraTi “pirvel etapze 
mosaxleobis anabrebze ricxuli 
fuladi saxsrebis  indeqsaciis 
meqanizmisa da misi ganxorcielebis 
RonisZiebaTa Sesrulebis wesis” 
Sesaxeb; 
informacia devnilTaTvis kompensa-
ciisa da Semnaxveli bankis devnil 
meanabreTa anabrebis ganaRdebis 
meqanizmis Sesaxeb 
 

 
26.02.1998 

 
8 

 

109 
 

informacia saqarTvelos kontro-
lis palatisa da afxazeTis 
avtonomiuri respublikis kontro-
lis palatis mier erToblivad 
devnilTaTvis biujetidan gamoyo-
fili saxsrebis miznobrivad 
xarjvis saqmeSi gamovlenili 
darRveva_naklovanebis Sesaxeb  

 
02.03.1998 

 
11 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

110 
 

 
informaciebi da mimowera 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
Sinagan saqmeTa saministros 
saqmianobasTan dakavSirebiT 
 

 
04.03.1998 

15.08.2002 
 

01.10.2004 

 
45 

 

 
111 

 
dokumentebi (dadgenileba, moxsene-
biTi baraTi, informacia, mimowera) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
finansTa saministros, sabaJo 
sammarTvelos, sagadasaxado samsa-
xuris saqmianobis da afxazeTis 
avtonomiuri respublikis saxelmwi-
fo biujetis Sesrulebis 
mimdinareobisa da Sedegebis Sesaxeb 
 

 
23.12.1998 

24.12.2004 

 
142 

 
saqmeSi inaxeba 
1995 wlis 
dokumenti 
afxazeTis 
centraluri 
bankis aRdgenis  
Sesaxeb 

 
112 
 

 
dokumentebi (oqmi, prezidentisadmi 
mimarTva, miznobrivi programa, 
gancxadeba, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis mcire 
sawarmoTa ganviTarebisa da 
xelSewyobis centris (mcire 
biznesis ganviTarebis fondi), 
glexTa sakredito kavSiris, 
fermerTa momsaxurebis kavSiris, 
“afxazinterkonti”_s da sxva Sps_s 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
15.12.1998 

26.03.2004 

 
117 

 
saqmeSi inaxeba 
afxazeTis 
avtonomiuri 
respublikis 
ekonomikis 
saxelmwifo 
departamentis 
mier 
warmodgenili 
2000 wlis biznes 
winadadebebis 
nusxa 

 
113 
 

 
dokumentebi (prezidentisadmi mi-
marTva, dadgenileba, oqmi, mimowera) 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
saxelmwifo aviakompania “abavia”_s 
saqmianobis, aviatorebis dasaqmebisa 
da maT winaSe mdgari problematuri 
sakiTxebis gadaWris Sesaxeb 
 

 
01.09.1998 

25.11.2004 

 
56 

 

 

114 
 

 
mimowera saqarTvelos prezidentTan 
afxazeTis Sesaxeb 
 

 
08.01.1998 

18.12.1998 

 
94 

 

 

115 
 

 
mimowera saqarTvelos parlamentTan 
afxazeTis sakiTxebze 
  

 
30.01.1998 

12.11.1998 

 
41 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

116 
 

 
mimowera saqarTvelos mTavrobasTan 
afxazeTis Sesaxeb 
 

 
12.01.1998 

24.12.1998 

 
161 

 

 

117 
 

 
mimowera sazRvargareTTan afxaze-
Tis Sesaxeb 
 

 
29.01.1998 

17.09.1998 

 
22 

 

 

118 
 

 
mimowera sxvadasxva dawesebulebeb-
Tan afxazeTis struqturebis 
saqmianobis Sesaxeb 
  

 
05.01.1998 

18.12.1998 

 
333 

 

 

119 
 

 
mimowera afxazeTis struqturebTan 
kodoris xeobis Sesaxeb 
  

 
05.01.1998 

27.10.1998 

 
17 

 

 

120 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gancxadebebi 
afxazeTis konfliqtis Sesaxeb, 
milocvebi saiubileo TariRebTan 
dakavSirebiT, mimarTvebi devnili 
mosaxleobisadmi 
 

 
1998 

 
14 

 

 
121 
 

 
afxazeTidan devnili Rirseuli 
mamuliSvilebis xsovnisadmi miZRv-
nili werilebi 
 

 
1998_2004 

 
34 

 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
122 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ## 1_S; 4 
 

 
1998 

 
4 

 

 
 

buRalteria 
 

   

 
123 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxa 
 

 
1998 

 
4 

 

 
124 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos 1998 wlis xarjTa 
nusxis Sesrulebis angariSi 

 
1998 

 

5 

 



 

1 2 3 4 5 
 
 

 

1999 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
125 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenileba 
galis raionSi 1998 wlis maisis 
movlenebis Sedegad dazaralebuli 
mosaxleobis yofiTi pirobebis, 
socialur_ekonomikuri mdgomareo-
bisa da misi gaumjobesebis Ronis-
ZiebaTa Sesaxeb 
 

 
1999 

 
11 

 

 
126 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
14.01.1999 

26.02.1999 

 
163 

 

 
127 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
02.03.1999 

26.04.1999 

 
114 

 

 
128 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
07.05.1999 

18.06.1999 

 
192 

 

 
129 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
02.07.1999 

27.08.1999 

 
181 

 

 
130 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_5 tomi 
 

 
16.09.1999 

30.12.1999 

 
135 

 

 
131 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos prezidiumis 
sxdomis oqmebi 

 
05.02.1999 

26.11.1999 

 
39 

 



 

1 2 3 4 5 
 

132 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis 
TaTbiris oqmebi ##1_31 
 

 
25.01.1999 

13.12.1999 

 
75 

 

 

133 
 

 
moxsenebiTi baraTebi afxazeTis 
struqturebis saqmianobis Sesaxeb 
 

 
16.02.1999 

30.11.1999 

 
138 

 

 

134 
 

 
informacia engurhesis hidro-
eleqtrosadguris muSaobis mdgoma-
reobis, afxazeTis avtonomiuri 
respublikis ekonomikis funqcioni-
rebisa da sxva sakiTxebze 
 

 
21.04.1999 

17.12.1999 

 
35 

 

 
135 
 

 
informacia da mimowera Sps 
“engurhesi”_s afxazeTis avtonomiu-
ri respublikis biujetis winaSe 
davalianebis dafarvis RonisZiebaTa 
da sareabilitacio samuSaoebis 
Catarebis Sesaxeb 
 

 
18.10.1999 

22.11.1999 
 

25.09.2001 

12.08.2004 

 
39 

 
saqmeSi inaxeba 
enguris hidro-
eleqtrosadgu-
ris reabilita-
ciis proeqti 

 
136 
 

 
informacia da mimowera afxazeTis 
winaaRmdegobis komitetis, sazoga-
doebrivi programebis fondis, gae-
ros ganviTarebis fondi qalTaTvis, 
afxazeTis invalidTa da ltolvil-
Ta kavSiris (asociaciis), afxazeTis 
arasamTavrobo organizaciis usi-
naTloTa da yru-munjTa kavSiri 
“hera”_s, cxum_afxazeTis invalidTa 
kavSiris, maSvelTa kavSiri 
“iupiteri”_sa da meomarTa kavSiris 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
16.04.1999 

 
22.02.2001 

20.12.2004 

 
39 

 

 
137 
 

 
dokumentebi (moqalaqeTa mimarTva 
saqarTvelos prezidentisadmi, 
moxsenebiTi baraTi, Ria werili, 
mimowera) afxaz da qarTvel xalxs 
Soris urTierTobebis aRdgenis 
(saxalxo diplomatiis instrumentis 
amoqmedebiT) da afxazeTis konfliq-
tis  mSvidobiani daregulirebis 
daCqarebis Sesaxeb 
 

 
09.06.1999 

02.12.2004 

 
85 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

138 
 

 
dokumentebi kodoris xeobis 
Sesaxeb 

 
28.01.1999 

19.07.1999 
 

 
24 

 

 

139 
 

 
cnobebi (dokumentebi) afxazeTis 
struqturebSi momuSave pirTa 
samewarmeo saqmianobaSi monawileo-
bis Sesaxeb 
 

 
1999 

 
110 

 

 

140 
 

 
mimowera saqarTvelos samTavrobo 
struqturebTan 
 

 
17.03.1999 

30.11.1999 

 
96 

 

 
141 
 

 
mimowera saqarTvelos prezident-
Tan, qalaq moskovis merTan, 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWosTan, umaRlesi 
saswavleblebis xelmZRvanelebTan, 
sxvadasxva organizaciebTan da 
dawesebulebebTan soxumis mozard 
mayurebelTa saxelmwifo Teatris 
“TeTri talRis” SemoqmedebiTi 
pirobebis gaumjobesebisa da 
organizaciuli RonisZiebaTa 
Sesaxeb, sagastrolo moRvaweobis 
xelSesawyobad. 
  

 
16.07.1999 

07.10.2002 
 

08.08.2004 

17.01.2005 

 
44 

 

 
142 
 

 
mimowera saqarTvelos samTavrobo 
struqturebTan, afxazeTis avtono-
miuri respublikis ministrTa 
sabWosTan, sxvadasxva uwyebebTan da 
organizaciebTan afxazeTis avtono-
miuri respublikis ltolvilTa da 
gansaxlebis saministros saqmia-
nobis Sesaxeb, devnilTa prob-
lemebis gadaWrisa da socialur_ 
ekonomiuri pirobebis gaumjobesebis 
mizniT 
 

 
05.08.1999 

13.09.2004 

 
121 

 

 

143 
 

 
mimowera gaeros ltolvilTa 
komisariatTan, safrangeTis saxal-
xo daxmarebis misiis Tavmjdomares-
Tan da sxva dawesebulebebTan 
afxazeTis sakiTxebze 
 

 
22.02.1999 

25.10.1999 

 
30 

 



 

1 2 3 4 5 
 
144 
 

 
mimowera afxazeTis avtonomiuri 
respublikis umaRles sabWosTan, 
ministrTa sabWosTan da sxva 
struqturebTan afxazeTis avtono-
miuri respublikis profesiuli 
kavSirebis gaerTianebis (afxazeTis 
profkavSirebis sakoordinacio 
sabWos) saqmianobis Sesaxeb 
 

 
26.07.1999 

 
14.12.2001 

03.12.2004 

 
26 

 

 

145 
 

 
mimowera sxvadasxva dawesebulebeb-
Tan afxazeTis struqturebis 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
18.01.1999 

20.12.1999 

 
266 

 

 
146 
 

 
winadadebebi da mimowera qarTuli 
xuroTmoZRvrebis unikaluri Zeglis 
_ bediis didebuli taZris 1000 
wlisTavis aRniSvnasTan dakavSire-
biT 
 

 
30.04.1999 

19.08.1999 

 
5 

 

 
147 
 

 
broSurebi afxazeTis Sesaxeb 
(saqarTvelos parlamentis afxaze-
Tis problemebis sainformacio 
analitikuri jgufis mier 
momzadebuli) 

1. afxazeTi qarTul presaSi; 
2. konfliqtis zona: informacie-

bi, faqtebi, movlenebi; 
 

 
08.06.1999 

15.06.1999 
 

18.03.2002 

24.03.2002 

 
8 

 

 

148 
 

 
misaloci da samadlobelo werile-
bi 

 
1999 

 
40 

 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
149 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ## 1_S; 4 
 

 
1999 

 
3 

 

 
 

 
buRalteria 

 

   

 
150 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxa 

 
1999 

 
2 

 



 

 
1 2 3 4 5 
 

151 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos balansi 
 

 
1999 

 

10 

 

 
 

 

2000 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
152 
 

 
saqarTvelos prezidentis brZanebu-
lebebi da gankargulebebi afxaze-
Tis sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
13.02.2000 

19.11.2004 

 
37 

 

 
153 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
28.01.2000 

16.05.2000 

 

178 

 
inaxeba 
ministrTa 
sabWos I kv. 
gegma 

 
154 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
05.06.2000 

11.08.2000 

 

175 

 

 
155 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
15.08..2000 

15.09.2000 

 

160 

 

 
156 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
29.09.2000 

24.11.2000 

 

153 

 

 
157 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_5 tomi 
 

 
08.12.2000 

29.12.2000 

 

178 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

158 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
14.04.2000 

08.09.2000 

 

125 

 

 
159 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
13.09.2000 

15.11.2000 

 

65 

 

 
160 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
16.11.2000 

 

142 

 

 
161 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
20.12.2000 

29.12.2000 

 

63 

 

 
162 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
##1_6 
 

 
28.03.2000 

08.12.2000 

 

18 

 

 
163 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos prezidiumis 
sxdomis oqmebi ##1_9 
 

 
28.01.2000 

29.09.2000 

 

25 

 

 
164 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis muSakTa 
TaTbiris oqmebi ##1_36 
 

 
03.01.2000 

18.12.2000 

 

99 

 

 
165 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWosTan arsebuli 
afxazeTis omSi monawileebTan 
gaTanabrebul pirTa damdgeni 
mudmivmoqmedi komisiis sxdomis 
oqmi #3 (amonaweri) 
  

 
26.04.2000 

 

8 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

166 
 

 
qalaq soxumis meriis afxazeTis 
omis monawilesTan gaTanabrebuli 
samoqalaqo pirTa damdgeni komisiis 
sxdomis oqmebi 
 

 
27.01.2000 

16.09.2004 

 

82 

 

 
167 
 

 
qalaq gagris meriasTan arsebuli 
afxazeTis omSi monawileebTan 
gaTanabrebuli samoqalaqo pirTa 
damdgeni mudmivmoqmedi komisiis 
sxdomis oqmebi 
 

 
02.2000 

08.04.2002 
 

08.06.2004 

 

51 

 

 
168 
 

 
soxumis raionis gamgeobis afxaze-
Tis omSi monawile samoqalaqo 
pirTa damdgeni mudmivmoqmedi 
komisiis sxdomis oqmebi 
 

 
01.02.2000 

25.03.2002 

 

24 

 

 
169 
 

 
gulrifSis raionis gamgeobis 
afxazeTis omSi monawile samoqa-
laqo pirTa damdgeni komisiis 
sxdomis oqmebi 
 

 
07.03.2000 

26.03.2002 

 

22 

 

 
170 
 

 
oCamCiris raionis gamgeobis 
afxazeTis omSi monawile samoqa-
laqo pirTa damdgeni mudmivmoqmedi 
komisiis sxdomis oqmebi 
 

 
22.03.2000 

29.06.2004 

 

44 

 

 
171 
 

 
meriebisa da gamgeobebis afxazeTis 
omSi monawile samoqalaqo pirTa 
damdgeni mudmivmoqmedi komisiebis 
angariSebi 2000 wels gaweuli 
muSaobis Sedegebis Sesaxeb 
 

 
23.04.2001 

03.07.2001   

 

15 

 

 
172 
 

 
informacia afxazeTis avtonomiuri 
respublikis aRmasrulebeli struq-
turebis mier 2000 wels sagareo 
urTierTobaTa dargSi ganxorciele-
bul RonisZiebaTa Sesaxeb 
 

 
01.02.2001 

 

4 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

173 
 

 
dokumentebi (oqmi, informacia, Ria 
da sarekomendacio werili, 
gancxadeba, mimowera) galis raionis 
teritoriaze qarTul enaze ganaT-
lebis miRebis akrZalvis, qarTuli 
skolebis, moswavleTa da maswavle-
belTa raodenobis, maTi mdgomareo-
bisa da uflebaTa Selaxvis Sesaxeb 
 

 
29.12.2000 

15.01.2005 

 

88 

 

 

 
174 
 

 
dokumentebi (brZaneba, angariSi, 
informacia, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis socialu-
ri dacvis saministrosa da 
socialuri uzrunvelyofis erTiani 
saxelmwifo fondis saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
18.01.2000 

30.08.2004 

 

98 

 

 
175 
 

 
analizi afxazeTis avtonomiuri 
respublikis socialuri dacvis 
saministrosTan  arsebuli invali-
debis saqmeTa departamentis mier 
1997_1999 da 1997_2000 wlebSi 
Sesrulebuli muSaobis Sesaxeb 
  

 
14.01.2000 

2001 

 

19 

 

 
176 
 

 
mimowera saqarTvelos prezident-
Tan, zemdgom organoebTan, 
sxvadasxva organizaciebTan da 
uwyebebTan humanitaruli daxmarebi-
sa da saqvelmoqmedo saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
03.02.2000 

29.12.2004 

 

95 

 

 
177 
 

 
mimowera saqarTvelos prezident-
Tan, ekonomikis, mrewvelobis, 
vaWrobis saministrosTan, afxazeTis 
avtonomiuri respublikis ministrTa 
sabWos ekonomikuri samsaxuris 
kurirebis sferoSi Semavali uwyebe-
bis saqmianobasTan dakavSirebiT 
 

 
24.11.2000 

01.09.2004 

 

39 

 
saqmeSi inaxeba 
2004 wlis 
xarjTa nusxa 
reorganizaciis 
gaTvaliswinebiT 



 

 

1 2 3 4 5 
 

178 
 

 
mimowera saqarTvelos prezidentis 
kancelariasTan, afxazeTis avtono-
miuri respublikis umaRles 
sabWosTan, ministrTa sabWosTan da 
sxva uwyebebTan afxazeTis avtono-
miuri respublikis axalgazrdobis 
saqmeTa saxelmwifo departamentis 
saqmianobis Sesaxeb 
 

 
11.05.2000 

08.01.2004 

 

21 

 

 
179 
 

 
mimowera saqarTvelos prezident-
Tan, afxazeTis avtonomiuri 
respublikis ministrTa sabWosTan 
ukrainaSi, qalaq sumSi mcxovreb 
afxazeTidan devnil m. mebonias 
saqmianobis Sesaxeb, qalaq sumis 
administraciisaTvis madlobis 
gamocxadebis da sxva sakiTxebze. A 
amonaridi gazeTebidan (ukrainuli 
presa) ukrainaSi, qalaq sumis olqSi 
moqmedi qarTuli kulturuli 
centris “mziuri”_s, cekvis ansambli 
“soxumi”_sa da axalgazrduli 
centris “megobrobis” moRvaweobis 
Sesaxeb 
 

 
28.01.2000 

03.12.2001 

 

41 

 

 
180 
 

 
mimowera afxazeTis avtonomiuri 
respublikis ministrTa sabWos 
afxazeTis omSi monawile samoqala-
qo pirTa damdgen mudmivmoqmed 
komisiasTan, afxazeTis avtonomiuri 
respublikis teritoriaze saomari 
moqmedebebis periodSi funqcionire-
badi uwyebaTa, organizacia_ 
dawesebulebebis (saxalxo laSqro-
bisa da razmebis wevrTaTvis) 
momuSave pirTaTvis afxazeTis omis 
monawilis gaTanabrebulis statu-
sis miniWebis Sesaxeb 
 

 
17.03.2000 

09.11.2004 

 

88 

 

 
181 
 

 
saqarTvelos prezident baton 
eduard SevardnaZisadmi gagzavnili 
misaloci werilebi 
 

 
11.04.2000 

2001 

 

3 

 

 



 

 
1 2 3 4 5 
 

182 
 

 
afxazeTidan devnili Rvawlmosili 
moqalaqeebisadmi gagzavnili weri-
lebi, saiubileo TariRis aRsaniSna-
vad 
 

 
2000; 

2003_2004 

 

5 

 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
183 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ## 1_S; 4 
 

 
2000 

 
3 

 

 
 

 
buRalteria 

 

   

 
184 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis saStato 
ganrigi da xarjTa nusxa 
 

 
2000 

 
4 

 

 
185 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos balansi 
 

 
2000 

 

10 

 

 
 

 

2001 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
186 
 

 
saqarTvelos prezidentis brZanebu-
lebis “afxazeTidan devnili 
mosaxleobis yofiTi pirobebis 
socialuri da ekonomikuri mdgo-
mareobis gaumjobesebis, avtono-
miuri respublikis xelisuflebis 
struqturebis saqmianobis xelSemw-
yob RonisZiebaTa Sesaxeb” _ 
saboloo varianti 
 

 
13.06.2001 

25.06.2001 

 
8 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

187 
 

 
2001 wlis 21 ivniss saqarTvelos 
plenarul sxdomaze gansaxilvel 
dadgenilebaTa proeqtebi: 
1. afxazeTSi ganxorcielebuli ge-
nocidisa da eTnikuri wmendis 
Sesaxeb; 
2. afxazeTSi saxelmwifo sazoga-
doebrivi da kerZo sakuTrebis 
dacvis mdgomareobisa da ukanono 
privatizaciis praqtikis Sesaxeb 
 
mimowera afxazeTis problemebTan 
dakavSirebuli droebiT komisiasTan 
saqarTvelos parlamentis 2002 wlis 
20 martis dadgenilebaTa Sesrule-
bis pirveli rigis meqanizmebis 
Taobaze 
  

 
08.06.2001 

12.04.2002 

 
18 

 

 
188 
 

 
saqarTvelos mTavrobis sxdomis 
oqmebi afxazeTis sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
07.03.2001; 
21.04.2001; 

 
05.06.2004 

01.12.2004 
 

 
31 

 

 
189 
 

 
saqarTvelos saxelmwifo ministris 
moadgilis baton Tedo isakaZisa da 
aRmasrulebeli xelisuflebis 
warmomadgenelTa Sexvedris oqmi 
#18/10 senakisa da zugdidis 
raionebSi gansaxlebul afxazeTi-
dan devnil mosaxleobasTan 
 

 
05.02.2001 

 
3 

 

 
190 
 

 
saqarTvelos mudmivi warmomadgen-
lis, gaerTianebuli erebis 
organizaciasTan, petre CxeiZis 
moxsenebiTi baraTi saqarTvelos 
prezident baton eduard Sevard-
naZisadmi “bodenis dokumentis” 
mTavar sakiTxebTan dakavSirebiT 
 

 
22.01.2001 

06.12.2001 

 
9 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

191 
 

 
saqarTvelos gansakuTrebul saqme-
Ta saministros informaciebi da 
mimowera qarTul_afxazuri kon-
fliqtis daregulirebis, gaeros 
damkvirvebelTa misiis warmomadgen-
lebis saqmianobis Sesaxeb. 
omis da Sromis veteran giorgi 
zedaSiZis  werili gaeros dam-
kvirvebelTa misiis warmomadgenle-
bis muSaobasTan dakavSirebiT da 
amonaridi gazeTebidan. 
 

 
20.03.2001 

09.10.2003 

 
43 

 

 
192 
 

 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saminitros informaciebi, amonabeW-
debi gazeTebidan (“respublika 
abxazia”, “nuJnaia gazeta”) da 
mimowera; 1 tomi 
 

 
19.11.2001 

25.06.2002 

 
118 

 

 
193 
 

 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saminitros informaciebi, amonabeW-
debi gazeTebidan (“respublika 
abxazia”, “nuJnaia gazeta”, agreTve 
internet saitis sainformacio 
masalebidan, saelCoebis notis 
aslebi) da mimowera; me_2 tomi 
 

 
01.07.2002 

01.12.2004 

 
120 

 

 
194 
 

 
dokumentebi (oqmi, moxsenebiTi 
baraTi, mimowera) saqarTvelos 
konstituciaSi ormagi moqalaqeobis 
institutis SemoRebis mizan-
Sewonilobis Sesaxeb 
 

 
28.02.2001 

02.07.2001 

 
19 

 

 
195 
 

 
monacemebi saqarTveloSi registri-
rebul devnilTa raodenobis 
Sesaxeb regionebis mixedviT 2001 
wlis 1 agvistos mdgomareobiT 
 

 
01.08.2001 

 
4 

 

 
196 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
15.01.2001 

02.05.2001 

 
170 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

197 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
07.05.2001 

21.06.2001 

 
96 

 

 
198 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
16.07.2001 

22.08.2001 

 
116 

 

 
199 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
14.09.2001 

31.12.2001 

 
194 

 

 
200 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
26.01.2001 

27.04.2001 

 
114 

 

 
201 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
01.05.2001 

31.12.2001 

 
132 

 

 

202 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb (danarTebiT); 
me_3 tomi 

 
15.05.2001 

21.05.2001 

 
378 

 

 

203 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb (danarTebiT); 
me_4 tomi 
 

 
21.05.2001 

 
402 

 

 
204 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebebis Sesaxeb, rom-
lebic asaxaven ministrTa sabWos 
saqmianobis ZiriTad sakiTxebs 

 
12.01.2001 

28.12.2001 

 
145 

 
sk_is gadawyveti-
lebiT anawer 
#1_Si damatebiTi 
informaciisaTvis 
Setanil iqna gan-
kargulebebi miv-
linebis Sesaxeb 



 

 

1 2 3 4 5 
 

205 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
 

 
23.02.2001 

30.11.2001 

 
36 

 

 
206 
 

 
informacia afxazeTis avtonomiuri 
respublikis samTavrobo struqtu-
rebis saqmianobis Sesaxeb 1993_2001 
wlebSi 
 

 
04.02.2002 

 
18 

 

 
207 
 

 
moxsenebiTi baraTebi ministrTa 
sabWos ekonomikuri samsaxuris 
kurirebis sferoSi Semavali 
uwyebebis struqturuli cvlilebe-
bis Sesaxeb 
 

 
15.01.2001 

 
8 

 

 
208 
 

 
informacia da mimowera 1999 wlidan 
2001 wlis CaTvliT afxazeTis 
teritoriaze kontrabanduli tvirT-
brunvis da afxazeTis teritoriidan 
gadmosuli ukanono tvirTbrunvis 
aRsakveTad gasatarebeli RonisZie-
bebis Sesaxeb 
 

 
26.03.2001 

25.05.2001 

 
17 

 

 
209 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
saxelmwifo uSiSroebis saminist-
ros operatiuli informaciebi 
afxazeTis teritoriaze ganviTare-
bul movlenebTan dakavSirebiT da 
afxazeTidan devnili mosaxleobis 
problemebis Sesaxeb 
 

 
05.04.2001 

13.02.2004 

 
83 

 

 
210 
 

 
informaciebi da mimowera 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos TavmjdomaresTan, 
mis pirvel moadgilesTan informa-
ciis saministrosa da teleradio-
kompaniis saqmianobis Sesaxeb 
 

 
10.01.2001 

19.09.2001 
 

02.10.2003 

27.12.2004 

 
35 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

211 
 

 
dokumentebi (gegma, angariSi, moxse-
nebiTi baraTi, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis kulturis 
saministros, daqvemdebarebuli da-
wesebulebebisa da koleqtivebis 
saqmianobisa da maT winaSe mdgari 
problemebis Sesaxeb 
  

 
27.03.2001 

22.12.2004 

 
58 

 
saqmeSi inaxeba 
1989_1991 wlebis 
dokumentebic  

 
212 
 

 
dokumentebi (oqmi, angariSi, moxsene-
biTi baraTi, mimowera) afxazeTis 
avtonomiuri respublikis sportis 
saxelmwifo departamentis saqmia-
nobis Sesaxeb da afxazeTis avtono-
miuri respublikis fexburTis fede-
raciis mier momzadebuli 2005_2006 
wlebis “devnilTa Soris ferxbur-
Tis ganviTarebis programa” (proeq-
ti) 
 

 
28.05.2001 

17.11.2004 

 
61 

 

 
213 
 

 
informaciebi da mimowera afxaze-
Tis avtonomiuri respublikis 
organizacia_dawesebulebebis (saga-
reo_ekonomikuri urTierTobebis 
departamenti, statistikis saxelmwi-
fo departamenti, erovnuli 
umciresobasTan muSaobis mTavari 
sammarTvelo, sayofacxovrebo mom-
saxurebis sammarTvelo, Sromisa da 
teqnikuri zedamxedvelobis saxel-
mwifo inspeqcia) saqmianobisa da maT 
winaSe mdgari problemebis Sesaxeb 
 

 
14.09.2001 

24.04.2004 

 
20 

 

 
214 
 

 
mimowera afxazeTidan devnil 
mwerlebTan da mTavar redaqtoreb-
Tan wignebisa da Jurnalebis 
gamocemis dafinansebis Sesaxeb 
 

 
10.09.2001 

07.10.2002 

 
23 

 
saqmeSi inaxeba 
10.12.1992 wlis 
gazeTi 
“respublikisa” 
da 04.1998 wlis 
gazeTi “galis” 
wina gverdi 
(pirveli 
furceli) 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
215 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ##10_01_01; 1_S; 4 

 
2001 

 
7 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
 

 
buRalteria 

 

   

 
216 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxis ganacxadi 
 

 
2001 

 
2 

 

 
217 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos balansi 
 

 
2001 

 

10 

 

 
 

 

2002 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
218 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
umaRlesi sabWos Tavmjdomaris 
gankargulebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb 
 

 
28.11.2002 

24.08.2004 

 

5 

 

 
219 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
18.01.2002 

22.03.2002 

 

158 

 

 
220 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
02.04.2002 

30.04.2002 

 

167 

 

 
221 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
22.05.2002 

27.12.2002 

 

181 

 

 
222 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi materialuri 
daxmarebis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
18.01.2002 

26.07.2002 

 

104 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

223 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_2 tomi 
 

 
08.08.2002 

17.10.2002 

 

89 

 

 
224 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_3 tomi 
 

 
22.10.2002 

29.11.2002 

 

84 

 

 
225 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_4 tomi 
 

 
06.12.2002 

30.12.2002 

 

69 

 

 
226 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebebis Sesaxeb, rom-
lebic asaxaven ministrTa sabWos 
saqmianobis ZiriTad sakiTxebs;         
1 tomi 
 

 
04.01.2002 

28.06.2002 

 

122 

 
sk_is gadawyveti-
lebiT anawer 
#1_Si damatebiTi 
informaciisaTvis 
Setanil iqna 
gankargulebebi 
mivlinebis 
Sesaxeb  

 
227 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebebis Sesaxeb, rom-
lebic asaxaven ministrTa sabWos 
saqmianobis ZiriTad sakiTxebs;         
me_2 tomi 
 

 
01.07.2002 

27.12.2002 

 

107 

 
/--------------------/ 

 
228 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos sxdomis oqmebi 
 

 
26.02.2002 

27.12.2002 

 

19 

 

 
229 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis muSakTa 
TaTbiris oqmebi ##1_22, 24_36 
 

 
21.01.2002 

23.12.2002 

 

80 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

230 
 

 
afxazeTSi saomari moqmedebebis 
dros qalaqebisa da raionebis 
mixedviT stabilizaciis Stabis 
wevrebis damdgeni komisiis sxdomis 
oqmi ##1,2 da afxazeTis 
avtonomiuri respublikis ministrTa 
sabWosa da stabilizaciis Stabis 
wevrebis sia 
 

 
26.02.2002; 

 
18.03.2002 

 

19 

 

 
231 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos Tavmjdomaris 
winadadebebi afxazeTis avtonomiu-
ri respublikis aRmasrulebebli 
xelisuflebis struqturis srulyo-
fis RonisZiebaTa Sesaxeb 
 

 
12.08.2002 

 

12 

 

 
232 
 

 
moxsenebiTi baraTi afxazeTis 
avtonomiuri respublikis ekonomi-
kuri da socialuri ganviTarebis 
2002 wlis 9 Tvis Sedegebis Sesaxeb 
 

 
29.10.2002 

 

19 

 

 
233 
 

 
dokumentebi (angariSi, moxsenebiTi 
baraTi, wardgineba, mimowera) 
kontrolis palatis saqmianobis 
Sesaxeb 
 

 
20.06.2002 

17.05.2004 

 

63 

 

 
234 
 

 
dokumentebi (informacia, monaceme-
bi, gancxadeba, mimowera) qalaq 
Tbilisis devnilebiT Casaxlebul 
obieqtebSi miwisZvris da samegre-
los regionSi Stormuli qarebis 
dazianebis Sedegebis salikvidacio 
RonisZiebebis mimdinareobis Sesaxeb 
  

 
26.04.2002 

12.01.2004 

 

95 

 

 
235 
 

 
dokumentebi (gankarguleba, oqmi, 
programis proeqti, mimowera) galis 
raionis binaTmSeneblobisa da sxva 
socialur_kulturuli daniSnule-
bis obieqtebis aRdgena_reabilita-
ciis proeqtebis ganxorcielebis 
Sesaxeb 
 

 
07.02.2002 

19.08.2002 

 

39 

 

 



 

 
1 2 3 4 5 
 

236 
 

 
mosazrebebi galis raionis sofle-
bis: Tagilonis, nabakevis, Wubur-
xinjis, gagidas, otobaias da fiCo-
ras damSrobi sistemebis reabilita-
ciis Taobaze 
  

 
2002 

 

22 

 

 
237 
 

 
dokumentebi (gankarguleba, gegma, 
mimarTva, mimowera) saqarTveloSi 
2002 wlis 27 seqtembers “xsovnisa 
da imedis” dRis aRniSvnisa da 
mowyobis RonisZiebaTa Sesaxeb; 
valida bukias statia “27 seqtemberi 
ars jvarTamaRleba... gaxsovdeT 
a_fxazeTi!!!” 
 

 
04.01.2002 

15.09.2003 

 

23 

 

 
238 
 

 
afxazeTis a.r. Sinagan saqmeTa 
saministros cnoba_memorandumebi, 
afxazeTis droebiT okupirebul 
teritoriaze mimdinare procesebis 
amsaxveli faqtebis Sesaxeb 
 

 
02.02.2002 

07.08.2003 

 

66 

 

 
239 
 

 
afxazeTis dazvervis sammarTvelos 
cnobebi “afxazuri radiosa da 
televiziis” mier gadmocemuli 
masalebis mixedviT 
 

 
29.01.2002 

26.09.2002 

 

13 

 

 
240 
 

 
moxsenebiTi baraTebi afxazeTSi 
arsebuli kriminogenuli viTarebis 
da afxazuri separatistuli reJimis 
samTavrobo struqturebSi ganxor-
cielebuli cvlilebebis Sesaxeb 
 

 
18.06.2002 

17.04.2003 

 

11 

 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
241 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ##10_01_01; 4 
 

 
2002 

 
4 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 
 

 
buRalteria 

 

   

 
242 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi  
 

 
2002 

 
1 

 

 
243 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos balansi da 
xarjTa nusxis Sesrulebis angariSi 
 

 
2002 

 

9 

 

 
 

 

2003 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
244 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
24.01.2003 

11.03.2003 

 

200 

 

 
245 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
18.03.2003 

21.04.2003 

 

91 

 

 
246 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_3 tomi 
 

 
07.05.2003 

27.05.2003 

 

164 

 

 
247 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_4 tomi 
 

 
05.06.2003 

13.06.2003 

 

113 

 

 
248 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_5 tomi 
 

 
01.07.2003 

27.08.2003 

 

162 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

249 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi saqmia-
nobis Sesaxeb; me_6 tomi 
 

 
04.09.2003 

30.12.2003 

 

174 

 

 
250 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
1 tomi 
 

 
20.01.2003 

25.03.2003 

 

108 

 

 
251 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_2 tomi 
 

 
02.04.2003 

30.05.2003 

 

112 

 

 
252 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_3 tomi 
 

 
05.06.2003 

30.06.2003 

 

97 

 

 
253 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_4 tomi 
 

 
04.07.2003 

31.07.2003 

 

108 

 

 
254 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_5 tomi 
 

 
01.08.2003 

31.08.2003 

 

107 

 

 
255 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_6 tomi 
 

 
01.09.2003 

16.09.2003 

 

83 

 

 
256 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_7 tomi 
 

 
20.09.2003 

28.10.2003 

 

108 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

257 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_8 tomi 
 

 
03.11.2003 

30.12.2003 

 

109 

 

 
258 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebis Sesaxeb, 
romlebic asaxaven ministrTa 
sabWos saqmianobis ZiriTad 
sakiTxebs 
 

 
02.01.2003 

29.12.2003 

 

200 

 
sk_is gadawyveti-
lebiT anawer 
#1_Si damatebiTi 
informaciisaTvis 
Setanil iqna 
gankargulebebi 
mivlinebis 
Sesaxeb  

 
259 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos aparatis muSakTa 
TaTbiris oqmebi ##1_7, 10-22, 30,31 
 

 
13.01.2003 

15.12.2003 

 

55 

 

 
260 
 

 
moxsenebiTi baraTi, winadadebebi 
ministrTa sabWos reglamentSi 
cvlilebebis Setanis Sesaxeb 
 

 
04.05.2003 

 

17 

 

 
261 
 

 
moxsenebiTi baraTi afxazeTis 
avtonomiuri respublikis saminis-
troebisa da uwyebebis mier 2003 
wlis II kvartlisa da 6 TveSi 
ganxorcielebuli saxelmwifo 
Sesyidvebis Sesaxeb 
 

 
31.07.2003 

 

15 

 

 
262 
 

 
informaciebi 2002_2003 wlebSi 
afxazeTSi mimdinare procesebis 
Sesaxeb (afxazeTis Sida 
politikuri viTarebis Sesaxeb, aseve 
separatistTa urTierTobebi ruse-
Tis sxvadasxva struqturebTan) 
  

 
21.05.2003 

19.06.2003 

 

62 

 

 
263 
 

 
cnoba samcxe_javaxeTis regionSi 
gansaxlebul devnilebze gamoyofi-
li Semweobis Tanxebis miTvisebis 
Sesaxeb 
 

 
22.12.2003 

 

6 

 



 

 

1 2 3 4 5 
  

kadrebis ganyofileba 
 

   

 
264 
 

 
statistikuri angariSi muSakTa 
raodenobisa da xelfasis fondis 
Sesaxeb; f.f. ##10_01_01; 10_01_02 
(daumtk. egz.) 
 

 
2003 

 
5 

 

 
 

 
buRalteria 

 

   

 
265 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxa 
 

 
2003 

 
11 

 

 
266 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos balansi da 
xarjTa nusxis Sesrulebis angariSi 
 

 
2003 

 

9 

 

 
 

 

2004 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
267 
 

 
saqarTvelos mTavrobis gankargule-
bebi afxazeTis sakiTxebis Sesaxeb 
 

 
24.11.2004; 
04.12.2004 

 

2 

 

 
268 
 

 
saqarTvelos premier_ministris 
brZaneba #657 da qalaq Tbilisis 
premieris gankarguleba #330 qalaq 
TbilisSi, sastumro “iveriaSi” 
ganTavsebuli devnili mosaxleobis 
gayvanis sakixebTan dakavSirebiT 
 

 
06.08.2004; 
13.08.2004 

 

3 

 

 
269 
 

 
afxazeTis mTavrobis dadgenilebebi 
#691, 692, 693 afxazeTis 
avtonomiuri respublikis sagangebo 
davalebaTa departamentis, sagareo 
urTierTobaTa departamentis da 
sainformacio politikis departa-
mentis debulebebis damtkicebis 
Sesaxeb (debulebebi Tan erTvis) 

 
27.12.2004 

 

28 

 



 

1 2 3 4 5 
 

270 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi 
saqmianobis Sesaxeb; 1 tomi 
 

 
05.01.2004 

28.06.2004 

 

106 

 

 
271 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
da dadgenilebebi ZiriTadi 
saqmianobis Sesaxeb; me_2 tomi 
 

 
05.07.2004 

15.12.2004 

 

87 

 

 
272 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb;  
1 tomi 
 

 
08.01.2004 

30.03.2004 

 

175 

 

 
273 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_2 tomi 
 

 
05.04.2004 

07.05.2004 

 

148 

 

 
274 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_3 tomi 
 

 
13.05.2004 

15.06.2004 

 

131 

 

 
275 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dadgenilebebi 
materialuri daxmarebis Sesaxeb; 
me_4 tomi 
 

 
22.06.2004 

22.12.2004 

 

145 

 

 
276 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos gankargulebebi 
muSakTa mivlinebis Sesaxeb, 
romlebic asaxaven ministrTa 
sabWos saqmianobis ZiriTad 
sakiTxebs 
 

 
05.01.2004 

08.12.2004 

 

116 

 
sk_is gadawyveti-
lebiT anawer 
#1_Si damatebiTi 
informaciisaTvis 
Setanil iqna 
gankargulebebi 
mivlinebis 
Sesaxeb 

 
277 
 

 
afxazeTis mTavrobis Tavmjdomaris 
brZanebebi #26, 49 afxazeTis 
mTavrobis aparatis 2005 wlis 
struqturis, saStato ganrigisa da 
xarjTa nusxis damtkicebis Sesaxeb 

 
22.12.2004; 

 
30.12.2004 

 

10 

 
danarTis saxiT 
inaxeba afxaze-
Tis mTavrobis 
aparatis struq-
tura, saStato 
ganrigi da 
xarjTa nusxa 



 

1 2 3 4 5 
 

278 
 

 
informacia afxazeTis avtonomiuri 
respublikis ministrTa sabWos 
daqvemdebarebaSi myofi sawarmoebisa 
da organizaciebis muSaobis Sesaxeb 
2004 wlis ianvar_seqtemberSi (34_e 
gverdi) 
 

 
01.2004 

09.2004 

 

35 

 
saqarTvelos eko-
nomikuri ganviTa-
rebis saminist-
ros statistiku-
ri departamentis 
mier gamocemuli 
Jurnali “saqarT-
velos socialur 
_ekonomikuri 
mdgomareoba” 
 

 
279 
 

 
afxazeTis sabanko_safinanso rein-
tegraciis koncefcia 
 

 
2004 

 

17 

 
komfedencialuri 
moxseneba 

 
280 
 

 
dokumentebi (informacia, cnoba, 
daijesti, mimowera) afxazeTSi mim-
dinare sazogadoebriv_politikuri 
procesebis Sesaxeb, afxazeTSi “sa-
prezidento arCevnebTan dakavSire-
biT” 
 

 
23.06.2004 

03.12.2004 

 

38 

 

 
281 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
saxalxo damcvelis m. Cxotuas 
moxsenebiTi baraTi saWSi arsebuli 
qarTuli kulturis centris “iveri-
is” funqcionirebisa da afxazeTidan 
devnili mosaxleobis socialur_ 
yofiTi mdgomareobis Sesaxeb. 
informaciebi afxazeTis teritoria-
ze genocidisa da eTnikuri wmendis, 
adamianis uflebebis darRvevebis 
faqtebis Sesaxeb 
 

 
09.08.2004 

12.11.2004 

 

29 

 

 
282 
 

 
dokumentebi (saqarTvelos prezi-
dentisadmi gagzavnili emzar 
kvicianis werili da spartak 
qoCqianis mimarTva, statia gazeT “24 
saaTSi”, kodoris xeobis mcxov-
rebTa Ria baraTi afxazeTis avto-
nomiuri respublikis ministrTa 
sabWos Tavmjdomarisadmi) kodoris 
xeobaSi arsebuli  dapirispirebis 
Sesaxeb 
 

 
24.05.2004 

19.08.2005 

 

57 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

283 
 

 
saqarTvelos prezidentisadmi ga-
gzavnili koleqtiuri gancxadeba da 
informacia afxazeTidan iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa socialur_ 
ekonomikuri problemebis Sesaxeb 
 

 
30.11.2004 

16.12.2004 

 

14 

 

 
284 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
iusticiis saxelmwifo mrCevlis 
paata daviTaias gancxadeba saerTa-
Soriso sisxlis samarTlis sasa-
marTloSi afxazeTis teritoriaze 
qarTuli mosaxleobis winaaRmdeg 
Cadenil danaSaulSi damnaSave 
pirTa dasasjelad 
 

 
17.09.2004 

 

4 

 

 
285 
 

 
cxum_afxazeTis mitropolit meufe 
danielisadmi gagzavnili werili 
lixnis zaris restavraciis Sesaxeb. 
gegma lixnis zarTan sruliad 
saqarTvelos wminda adgilebsa da 
devnilTa gansaxlebis regionebSi 
molocvis Sesaxeb 
 

 
09.07.2004 

 

4 

 

 
286 
 

 
mimowera saqarTvelos generalur 
prokurorTan baton i. oqruaSvil-
Tan da gazeT “rezonansi”_s mTavar 
redaqtorTan baton l. tuRuSTan 
sastumro “odiSi”_s igive “araSen-
da”_sTan dakavSirebuli probleme-
bis Sesaxeb 
 

 
29.04.2004 

04.05.2004 

 

5 

 

 
 

 
buRalteria 

 

   

 
287 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos saStato ganrigi 
da xarjTa nusxis proeqti 
 

 
2004 

 
12 

 
danarTis saxiT 
inaxeba afxaze-
Tis a.r. ministr-
Ta sabWos struq-
tura 

288 
 

afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ministrTa sabWos dargobriv sawar-
moTa xelSewyobis da ganviTarebis 
mTavari sammarTvelos saStato 
ganrigi, marTvis sqema da biujetis 
proeqti 

 
2004 

 

12 

 



 

 

1 2 3 4 5 
 

289 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
saxalxo damcvelis aparatis 2004 
wlis saStato ganrigi 
 

 
2004 

 

4 

 

 
290 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
janmrTelobis dacvis saministros 
daqvemdebarebaSi myofi samedicino 
dawesebulebebis (devnilTa polik-
linika, dispanseri, saeqimo ambula-
toria, samedicino punqti da samsa-
xuri, qalTa konsultacia) saStato 
ganrigi 
 

 
2004 

 

40 

 

 
291 
 

 
afxazeTis avtonomiuri respublikis 
sportis saxelmwifo departamentis 
saStato ganrigi da safexburTo 
klub soxumis “cxumi”_s xarjTa 
nusxa 
 

 
2004 

 

8 

 

 
 
 
  sul anawerSi Sesulia 1993_2005 wlebis  291 (oras oTxmocda 

TerTmeti) mudmivad Sesanaxi saqme. 
 
 



1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის                                  

მთავრობის  (მთავრობის აპარატი)                                                                 

მუდმივად შესანახ საქმეთა                                                                                                         

ანაწერი №1                                                                                                                                     

2005-2009 წ.წ.                                                                                                              

 

საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

  

2005 წელი 

   

 

 
კანცელარია    

1 საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულებები აფხაზეთის ა/რ 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

22.07.2005 

28. 09.2006 

10  

2 

 

საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულებები აფხაზეთის ა/რ 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

29.07.2005 

03.10.2006 

6  

3 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებები 

და განკარგულებები 

 

24.01.2005 

12.09.2005 

 

23.02.2006 

24.04.2006 

 

10  
 

 

 

 

 

 

4 საქართველოს პრემიერ მინისტრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ 

 

 

28.01.2005 

06.11.2009 

27  

5 

 

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებები 

 

 

22.04.2005 

03.11.2006 

11  

6 საქართველოს მთავრობის სხდომის ოქმები 

 

 

18.05.2005 

20.07.2005 

9  

 

 



2 
 

 

1 2 3 4 5 

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს მიღებული კანონი 

1. „აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის 

სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ“ კანონში 

ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზე. 

2. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

აფხაზეთის კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების თაობაზე 

3. „ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების შესახებ“ 

აფხაზეთის კანონში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

17.01.2005 

06.10.2009 

 

124  

8 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

№№1-18 (დანართები) 
1. აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

2. აფხაზეთია ა/რ განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს  დებულების დამტკიცების შესახებ. 

3. აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

4. საქართველოს სამხედრო ძალებში აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა 

სამხედრო სამსახურში 2005 საგაზაფხულო გაწვევის 

შესახებ. 

5 აფხაზეთის მთავრობის, სამინისტროების, 

დეპარტამენტებისა და ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოების საჯარო 

თანამდებობრივი სარგოების შესახებ. 

6. სამსახუროებრივი ავტომანქანების გამოყენების 

წესის შესახებ. 

7. აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულების-ადმინისტრაციულ- სამეურნეო 

სამმართველოს შექმნის შესახებ. 

8. აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

9 აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის (დროებითი) დებულების შესახებ. 

10.აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების შსახებ. 

11. .აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის აპარატის შექმნის შესახებ.  

12.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ.  

13.აფხაზეთის ა/რ გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის დეპარტამენტის აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო მეურნეობის 

სამმართველოს შესახებ. 

17.01.2005 

07.03.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123  

 



3 
 

 

 

1 2 3 4 5 

 14. აფხაზეთის ა/რ  საჯარო სამსახურის 

თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ. 

15. აფხაზეთის მთავრობის, მთავრობის აპარატის, 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების, საქვეუწყებო დაწესებულებების, 

ადგილობრივი მართველობის ორგანოებისა და 

წარმომადგენლობების მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურების სისტემის მოწესრიგების 

ღონისძიებათა შესახებ. 

16. „აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებითი დებულების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2004 წლის 13 დეკემბრის №687 

დადგენილებით   დამტკიცებულ დებულებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. 

17.აფხაზეთის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის დებულების შესახებ. 

18. აფხაზეთში გენოციდის მსხვერპლთა, 

განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 

დევნილთა ოჯახებისათვის სოციალური 

დახმარების გაცემის წესის და ფორმების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

   

9 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

№№19-47 (დანართებით) 
1. აფხაზეთის ა/რ გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების     დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულების- სატყეო მეურნეობის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ. 

2. აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

3. გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობაში 

აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის შექმნის 

შესახებ. 

4. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

სათათბირო ორგანო-კომისიის „გიორგი შერვაშიძის 

სახელობის სახელმწიფო პრემიების კომიტეტი“-ს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

5. გალის რაიონის გამგეობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

6. გუდაუთის რაიონის გამგეობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

7. გულრიფშის რაიონის გამგეობის დროებითი  

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

8. ოჩამჩირის რაიონის გამგეობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

9. სოხუმის რაიონის გამგეობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

10. სოხუმის მერიის გამგეობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

11გაგრის მერიის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

12. ტყვარჩელის მერიის დროებითი დებულების 

23.03.2005 

18.11.2005 

229  
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დამტკიცების შესახებ. 

 

 

1 2 3 4 5 

 13. აფხაზეთის ა/რ გულრიფშის რაიონის კოდორის 

ხეობაში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

14. სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების 

წესის შესახებ. 

15. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

„აფხაზეთის გეოლოგიის და მინერალური 

რესურსების სააგენტოს“ შექმნის შესახებ. 

16. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- 

„აფხაზეთის ა/რ უსინათლოთა საზოგადოების 

სამმართველოს“ლიკვიდაციის შესახებ. 

17. აფხაზეთის ქართული ხალხური სიმღერისა და 

ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „დიოსკურია“-ს 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად 

ჩამოყალიბების შესახებ. 

18. სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბების 

შესახებ. 

19. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის - 

კინოცენტრი „აფხაზეთი“-ს  შექმნის შესახებ. 

20. აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 17 იანვრის №2 

დადგენილებაში- „აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების 

შესახებ“- ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

21. აფხაზეთის ა/რ საინფორმაციო პოლიტიკის 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ 

აფხაზეთის მთავრობის 2004 წლის 27 დეკემბრის 

№693 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში 

ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე. 

22. აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 01 თებერვლის №8 

დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

23. „აფხაზეთის ა/რ საჯარო სამსახურის  

თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 22 თებერვლის 

№14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

24. საქართველოს სამხედრო ძალებში აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურში 2005 წლის 

საშემოდგომო გაწვევის შესახებ. 

25. აფხაზეთის ა/რ 2005 წლის ბიუჯეტის შესახებ 

აფხაზეთის კანონით გათვალისწინებული 

საგამომცემლო საქმიანობის სუბსიდირებული 

ასიგნებების განკარგვისა და კონტროლის წესის 

შესახებ. 

26. ,,აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 5 აპრილის  №20 

დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში 
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ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

 

1 2 3 4 5 

 27. აჭარის ა/რ და გურიის რეგიონში აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის წარმომადგენლობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ.  

28. იმერეთის მხარეში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ.  

29. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის მხარეში 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის 

დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

   

10 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ (ინახება ბრძანებები მივლინების 

შესახებ, რომელიც ეხება ძირითად 

საქმიანობას)  

28. 02.2005 

12. 12.2006 

192  

11 აფხაზეთის მთავრობის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები სოციალური (ფულადი) 

ერთჯერადი დახმარების გაცემის შესახებ 

(ოქმი №1-4) 

05.04.2005 

19.04.2005 

 

17.05.2005 

17.06.2005 

 

 

204  

12 აფხაზეთის მთავრობის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები №№ 242-272 

სოციალური (ფულადი) ერთჯერადი 

დახმარების გაცემის შესახებ  (ოქმი №5) 

 

 

02.08.2005 249  

13 აფხაზეთის მთავრობის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები №№ 288-312 

სოციალური (ფულადი) ერთჯერადი 

დახმარების გაცემის შესახებ  (ოქმი №6) 

 

 

18.08.2005 177  

14 აფხაზეთის მთავრობის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები №№ 320-351 

სოციალური (ფულადი) ერთჯერადი 

დახმარების გაცემის შესახებ  (ოქმი №7) 

 

 

07.09.2005 256  

15 აფხაზეთის მთავრობის  თავმჯდომარის 

ბრძანებები 

სოციალური (ფულადი) ერთჯერადი 

დახმარების გაცემის შესახებ  (ოქმი №8-10) 

19.10.2005 

04.11.2005 

 

21.11.2005 

95  
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 19.12.2005  
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16 

 

აფხაზეთის მთვრობის განკარგულებები 

№№1-50  მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

(დანართებით) 

 

31.01.2005 

26. 08.2005 

141  

 

 

 

17 

 

აფხაზეთის მთვრობის განკარგულებები 

№№51-82  მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

(დანართებით) 

 

 

02.09.2005 

30.12.2005 

137  

 

 

 

18 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები 

№№ 1-12; 14-26 (დანართებით) 

 

17.01.2005 

07. 10.2005 

166  

 

 

 

19 

 

აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი  

№13  

(დანართებით) ,,1 ტომი” 

 

 

22.07.2005 156  

20 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი  

№13 (დანართებით) ,,მე-2 ტომი” 

 

22.07.2005 64  

21 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები 

 № № 27-33; 35-45 

 

 

17.10.2005 

30.12.2005 

132  

22 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი  

№34  (დანართებით) ,,1 ტომი“ 

 

 

15.11.2005 141  

23 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი  

№34  (დანართებით) ,,მე-2ტომი“ 

 

 

15.11.2005 173  

24 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმის  

№34 -ის  დანართი 

 

15.11.2005 41  

 

 

25 აფხაზეთის მთავრობის სათათბირო - 

კომისიის სხდომის ოქმი  №2 აფხაზეთის 

ა/რ 2005 წლის ბიუჯეტის შესახებ 

აფხაზეთის კანონით გათვალისწინებული 

31.10.2005 7  
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საგამომცემლო საქმიანობის 

სუბსიდირებული ასიგნებების განკარგვისა 

და კონტროლის შესახებ 

 

 

1 2 3 4 5 

26 მოხსენებითი ბარათი აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის  

ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების შედეგების შესახებ  

 

26.01.2005 

28.02.2005 

26  

27 მოხსენებითი ბარათი აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის  

სამინისტროებისა და უწყებების მიერ 2004 

წელს განხორციელებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

 

08.02.2005 8  

28 მოხსენებითი ბარათი აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის  

ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების შედეგების შესახებ 2005 

წლის პირველ ნახევარში  

 

 

06.05.2005 

25.07.2005 

28 ინახება 2005 წლის I 

კვარტლის 

ინფორმაცია 

29 მოხსენებითი ბარათი აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის  

სამინისტროებისა და უწყებების მიერ 2005 

წელს განხორციელებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

 

03.05.2005 

26.01.2006 

18  ინახება 2005 წლის I 

და  II კვარტლის 

მოხსენებითი 

ბარათები 

30 გეგმა, ანგარიში, მოხსენებითი ბარათი, 

ინფორმაცია, მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის აპარატის (დეპარტამენტების) 

საქმიანობასთან დაკავშირებით 

 

2005 

14. 05.2009 

117 საქმეში ინახება 

აფხაზეთის 

მთავრობის 

სათათბირო- 

ორგანო კომისიის 

 ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

31 დოკუმენტები (მემორანდუმი, დებულება, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის, საქართველოში 

მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა 

და არასამთავრებო სექტორების 

ერთობლივი პროგრამების შემუშავებისა 

და განხორციელების შესახებ 

 

 

 

2005 

02.09.2009 

37  

32 ინფორმაციები და მიმოწერა საქართველოს 05. 01.2005 240  
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საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან 

აფხაზეთთან დაკავშირებით 

 

22.05.2009 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

33 მიმოწერა საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროსთან, 

საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან, აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკის სამინისტროსთან კოდორის 

ხეობაში საავტომობილო გზების, 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 

ავიარეისებთან დაკავშირებული 

პრობლემების შესახებ   ,,1 ტომი“ 

 

06.01.2005 

17.11.2006 

110 საქმეში ინახება 

,,აფხაზკაპმშენისა 

და შპს ,,კოდორის 

გზის“ (2004 წლის) 

საქმიანობასთან 

დაკავშირებული 

ინფორმაციები და 

მე-2 ტომში 2003 

წლის საპროექტო 

დოკუმენტაცია 

34 საპროექტო დოკუმენტაცია  

კოდორის ხეობაში  ჭუბერი-საკენის 

საავტომობილო გზის მშენებლობის 

შესახებ  ,,მე-2 ტომი“ 

 

,,______“ 52  

35 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის 

ზემდგომ ორგანოებთან და სხვადასხვა 

უწყებებთან აფხაზეთის სტრუქტურების 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით 

,,1 ტომი“ 

 

06.01.2005 

09.08.2005 

142  

36 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის 

ზემდგომ ორგანოებთან და სხვადასხვა 

უწყებებთან აფხაზეთის სტრუქტურების 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით 

,,მე-2 ტომი“ 

 

01.04.2005 

06.09.2005 

160  

37 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის 

ზემდგომ ორგანოებთან და სხვადასხვა 

უწყებებთან აფხაზეთის სტრუქტურების 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით 

,,მე-3 ტომი“ 

 

 

02.09.2005 

27.12.2005 

168  

38 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

დალის (კოდორის) ხეობის უხუცესთა 

საბჭოს კავშირის მიმართვა და 

ანტიკორუფციული პროექტი კოდორის 

ხეობაში შექმნილი მძიმე კრიმინოგენული 

მდგომარეობის გაჯანსაღების 

ღონისძიებათა შესახებ, აფხაზეთში 

10.01.2005 

31.10.2005 

143 საქმეში ინახება 

ინფორმაციები 

დალის (კოდორის) 

ხეობის უხუცესთა 

საბჭოს კავშირის 

შესახებ და 

ამონარიდები 

1995,1997,2000-2004 

წლების 

გაზეთებიდან 
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საქართველოს ტერიტორიულ 

მთლიანობის აღდგენისა და აფხაზებთან 

შერიგების პროექტი  

 

 

1 2 3 4 5 

39 დოკუმენტები (აფხაზეთის მთავრობის 

ბრძანება, აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო კომისიის 

გიორგი შარვაშიძის სახელმწიფო პრემიების 

კომიტეტის სხდომის ოქმი, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა) აფხაზეთის ლიტერატურისა 

და ხელოვნების შემოქმედებითი კავშირის  

გ. შარვაშიძის სახ. პრემიების სახელმწიფო 

კომიტეტის საქმიანობის შესახებ 

 

11.01.2005 

02.03.2009 

98  

40 დოკუმენტები (ბრძანებულება,ოქმი, გეგმა, 

ინფორმაცია, მიმოწერა) 2005 წლის ივლისი-

დეკემბრის თვეებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

მიმდინარე უკანონო პროცესებთან, ბრძოლებში 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა 

მოძებნისა და ადამინის უფლებათა დარღვევის 

კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით 

(ძირითადად გალის რაიონში) 

 

11.01.2005 

03.05.2007 

166 საქმეში ინახება 

საქართველოს 

მთავრობის 

სხდომის 

ოქმი№32. 20. 

07.2005 

საქართველოს 

პეზიდენტის 

ბრძანებულება 

№602  12.10.2006 

41 დოკუმენტები (ოქმი, მოხსენებითი ბარათი, 

ხელშეკრულება, ინფორმაცია, მიმოწერა) 

დევნილი მოსახლეობის პოლიკლინიკების 

საქმიანობისა და მათ ბაზაზე დაფუძნებული 

შ.პ.ს.-ების ეკონომიკური მაჩვენებლების 

შესახებ 

 

12.01.2005 

06.10.2009 

202  

42 დოკუმენტები (მოხსენებითი   ბარათი,                    

მიმართვა, მიმოწერა) აფხაზეთის ვეტერანთა 

დეპარტამენტის (სამმართველო) 

საქმიანობასთან დაკავშირებით 

13.01.2005 

14.12.2007 

 

17.11.2009 

03.12.2009 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 მიმოწერა ზემო აფხაზეთის სამედიცინო 

დაწესებულებების სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების სამსახურის ფუნქციონირების და 

ზემო აფხაზეთიდან დევნილთა პრობლემების 

მოგვარებასთან დაკავშირებით 

 

16.01.2005 

21.07.2009 

122  

 

 

 

 

 

44 საქართველოსა და აფხაზეთის პროფესიული 

კავშირების გაერთიანებების მიმოწერა 

21.01.2005 

25.05.2006 

42  
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აფხაზეთის მთავრობასთან აფხაზეთიდან 

დევნილი მოსახლეობის შრომითი და 

სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებთან 

დაკავშირებით 

 

 

13.11.2008 

26.12.2008 

 

1 2 3 4 5 

45 მიმოწერა აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან 

(ი. ალასანია, მ. აკიშბაია, გ. ბარამია) სხვადასხვა 

საკითხებზე 

 

 

21.01.2005 

02.11.2009 

153 

 

 

 

 

 

 

46 დოკუმენტები (აფხაზეთის მთავრობის 

დადგენილება, მოხსენებითი ბარათი,  პრეს-

რელიზი, მიმოწერა) სოხუმის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრ „თეთრი 

ტალღა“-სა და სოხუმის კ. გამსახურდიას სახ. 

დრამატული  თეატრის სსიპ -ად ჩამოყალიბების 

შესახებ.  

ფინანსურ-ორგანიზაციული პრობლემების, 

გასტროლების თაობაზე 

 

 

25.01.2005 

04.11.2009 

72  

47 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის აფხაზეთის 

ა.რ. მთავარ სამმართველოს და აფხაზეთის ა.რ 

შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოს მიერ 

მიღებული ინფორმაციები და გატარებული 

ღონისძიებები ,,1 ტომი“ 

 

26. 01.2005 

25. 07.2005 

145  

48 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის აფხაზეთის 

ა.რ. მთავარი სამმართველოს, აფხაზეთის ა.რ. 

შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოს და 

აფხაზეთის ა.რ. საგანგებო დავალებათა 

დეპარტამენტის მიერ მიღებული ინფორმაციები  

,,მე-2 ტომი“ 

 

01.08.2005 

21.11.2005 

 

183  

49 დოკუმენტები (დადგენილება, პროგრამა, 

მიმოწერა) აფხაზეთიდან დევნილთათვის 

ფეხბურთის განვითარებისა და მხარდაჭერის 

მოკლევადიანი პროგრამა, პირველი 

საფეხბურთო გუნდების ჩამოყალიბების, 

ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური სპორტ-

სკოლის და სხა  სპორტსმენთა დაფინანსების 

26.01.2005 

27.10.2009 

176  
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შესახებ 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

50 დოკუმენტები (საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის ბრძანება, აფხაზეთის 

მთავრობის განკარგულება, ოქმი, მოხსენებითი 

ბარათი, ანგარიში, პრობლემატურ საკითხთა 

ნუსხა, მიმოწერა ) ზემო აფხაზეთის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

საშუალოვადიანი (2006-2010წ.წ.) პროგრამის 

მიხედვით დაგეგმილი  ღონისძიებებისა და 

სამუშაოების 2005-2006 წლებში ზამთრის 

პერიოდისათვის სურსათითა და პირველადი 

მოხმარების საქონლით უზრუნველყოფის 

ღონისძიებათა შესახებ 

 

28.01.2005 

06.08.2008 

165  

51 დოკუმენტები (გეგმა, ანგარიში, ინფორმაცია, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა.რ. განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამმართველოს საქმიანობასთან 

დაკავშირებით და სამმართველოს კოლექტივში 

არსებული პრობლემების შესახებ 

 

28.01.2005 

11.12.2007 

75 საქმეში ინახება 

ხელმოუწერელი

დოკუმენტები 

52 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მეცნიერებათა აკადემიის მიმოწერა 

საქართველოს პრეზიდენტთან, საქართველოსა 

და აფხაზეთის სამინისტროებთან კოლხეთის 

გენეტიკის ინსტიტუტის სტატუსის 

შენარჩუნების, გალის რ-ნში უნიკალური 

ნივთების პოვნის, მეცნიერთა გამოკვლევების, 

წიგნის გამოშვებისა და სხვა საჭირბოროტო 

საკითხების შესახებ 

 

01.02.2005 

18.12.2009 

 

163  

53 ამონაწერი ოქმიდან, ინფორმაცია, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა აფხაზეთის ა.რ. სოფლის 

მეურნეობის დეპარტამენტის საქმიანობასთან 

დაკავშირებით 

02.02.2005 

18.09.2009 

134  

 

 

 

 

 

54 დოკუმენტები (განკარგულება, პროექტი, 

ინფორმაცია მიმოწერა) იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა სტატისტიკური 

02.02.2005 

30.07.2009 

150  



12 
 

მონაცემების, რეგისტრაციის მონაცემების 

გადამოწმების, ახალ კომპიუტერიზებულ 

მონაცემთა ბაზის შექმნისა  და დევნილთა 

დასახმარებლად ახლებური მიდგომის 

პრიორიტეტების შესახებ 

 

 

1 2 3 4 5 

55 მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ სატყეო მეურნეობის 

სამმართველოს საქმიანობასთან დაკავშირებით 

 

08.02.2005 

 

09.03.2007 

 

05.11.2009 

 

 

23  

56 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის 

სხვადასხვა უწყებებსა და დაწესებულებებთან, 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

კომპაქტურად ჩასახლების ადგილების 

პრივატიზაციის, გამოთავისუფლებული 

ფართის სანაცვლოდ კომპესაციის გაცემის 

შესახებ 

 

11.02.2005 

18.02.2008 

 

20.02.2009 

17.12.2009 

144  

57 ანგარიშები, მიმოწერა, აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ; 

ანალიტიკური ბარათი აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკური და  სოციალური სფეროს 

განვითარების შედეგების შესახებ-2005 წელს 

14.02.2005 

12.11.2007 

 

29.01.2009 

23.07.2009 

 

177  

58 ანგარიში, მოხსენებითი ბარათი და მიმოწერა 

აფხაზეთის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის საქმიანობასთან 

დაკავშირებით 

 

14.02.2005 

28.12.2005 

107  

59 აფხაზეთის ა.რ მთავრობის მიმოწერა 

სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან აფხაზეთის უსინათლოთა 

და ყრუ-მუნჯთა კავშირი „ჰერა“-სა და 

მოქალაქე ედუარდ სააკაშვილის მიერ 

წარმოდგენილი პროექტებისა და პროგრამების 

რეალიზაციის მხარდასაჭერად 

 

14.02.2005 

25.12.2009 

94  

60 გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობაში 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების 

16.02.2005 

15.04.2008 

36  



13 
 

მდგომარეობის შესახებ 

 

61 დოკუმენტები (აფხაზეთის კანონი, უმაღლესი 

საბჭოს სესიის დადგენილება, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა და სხვა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2005 წლის 

ბიუჯეტის შესახებ  ,,1ტომი“ 

16.02.2005 

06.12.2005 

161  

 

1 2 3 4 5 

62 დოკუმენტები (აფხაზეთის კანონი, უმაღლესი 

საბჭოს სესიის დადგენილება, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა და სხვა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2005 წლის 

ბიუჯეტის შესახებ  ,,მე-2 ტომი“ 

 

 

2005 117  

63 დოკუმენტები (კანონი, განკარგულება, გეგმა, 

მოხსენებეთი ბარათი, მიმოწერა) შ.პ.ს. 

ავიაკომპანია „აბავია“-ს საქმიანობასთან 

დაკავშირებით, კოდორის ხეობაში არსებული 

აეროდრომის ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველსაყოფად და ბიზნეს წინადადებები 

ავიაკომპანიის კრიზისიდან გამოსაყვანად 

 

01. 03. 2005 

12. 01. 2007 

 

20. 02. 2009 

23. 09. 2009 

119 საქმეში ინახება 

2000, 2003, 2004 

წლების 

დოკუმენტები 

 

 

 

64 აფხაზეთის ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოების: მერიების, გამგეობების მიმოწერა 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობასთან მმართველობის 

ორგანოთა ინსტიტუციონალური 

სამართლებრივი რეფორმების, აფხაზეთის 

სტატუსის განსაზღვრის, დევნილთა 

სოციალური და სამართლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სხვა  

საკითხების თაობაზე 

 

02.03.2005 

13.10.2006 

101  

65 დოკუმენტები (დადგენილება, წესდება, 

მიმოწერა) აფხაზეთიდან გადმოყვანილი 

კატარღების მდგომარეობის, მათთან 

დაკავშირებით შექმნილი ფინანსური 

პრობლემების, ეკიპაჟის წევრთა პირობებისა და 

მცურავი საშუალებების შემდგომი ეფექტური 

ექსპლუატაციის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით 

 

 

10.03.2005 

17.08.2009 

179 საქმეში ინახება: 

1992,1997, 1998, 

2000,2004 წლების 

დოკუმენტები 

66 დოკუმენტები (ანგარიში, ინფორმაცია, 

მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა) აფხაზეთის 

18.03.2005 

02.12.2009 

249 საქმეში ინახება 

საშტატო განრიგი 

2009 წ. 01 
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ა/რ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საქმიანობასთან 

დაკავშირებით 

 

 

სექტემბრის 

მდგომარეობით 

 

 

1 2 3 4 5 

67 დოკუმენტები (საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება, ოქმი, მოხსენებითი ბარათი, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 

კულტურის ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების,  სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობისა და შემდგომი 

ფუნქციონირების საკითხებზე 

 

28.03.2005 

02.09.2009 

175  

68 დოკუმენტები (განკარგულება, ოქმები, 

ანგარიში, მიმოწერა) აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსახლეობის კომპაქტური ჩასახლების 

ობიექტებში სამშენებლო სამუშაოების 

ჩატარების შესახებ 

 

25.03.2005 

29.09.2009 

112  

69 დოკუმენტები (აფხ. მთავრობისა და ნორვეგიის 

ლტოლვილთა საბჭოს ურთიერთშეთანხმების 

მემორანდუმი, მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა 

საქართველოსა და აფხაზეთის ა/რ  უწყებებთან, 

შ.პ. ს. ენგურჰესთან) გალის რაიონში 

საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, 

მდინარე ენგურზე ხიდის აღდგენის, 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შესახებ 

 

20. 04. 2005 

 

25. 12. 2007 

 

23.02.2009 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 საქართველოს პრეზიდენტისა და აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და 

აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საჭოს მიმართვა 

აფხაზეთის ა/რ მოსახლეობისადმი და ასევე 

მიმოწერა აფხაზეთის კონფლიქტის 

მოწესრიგების (ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენის) პროცესის თაობაზე 

 

21.04.2005 

04.12.2009 

133 საქმეში ინახება: 

აფხაზეთის 

მთავრობის 

თავმჯდომარის ბ-ნ 

გიორგი ბარამიას 

მიერ საქართველოს 

პარლამენტის, 

ტერიტორიული 

მთლიანობის 

აღდგენის საკითხთა 

დროებით კომისიაში 

წარდგენილი 

ანგარიში.(04. 12. 2009) 

71 დოკუმენტები (აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულება, გეგმა, პროექტი, სამამულო 

ომის ვეტერანთა სია, მიმოწერა) ქ. თბილისში 

ფაშიზმზე გამარჯვების 60 და  61 

26.04.2005 

24.04.2007 

64  
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წლისთავისადმი აღსანიშნავი ღონისძიებების 

შესახებ 

 

 

 

72 დოკუმენტები (საქართველოს პრეზიდენტის, 

აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები, 

მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა) ბავშვთა და 

ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკების 

„პატრიოტი“-ს მოწყობის შესახებ 

07.05.2005 

07.08.2008 

29  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

73 2003 წელს სეპარატისტულ აფხაზეთში 

ჩატარებული მოსახლეობის აღწერის მასალები 

 

11.05.2005 7   

 

 

 

74 დოკუმენტები (მემორანდუმი, მიმოწერა) 

საერთაშორისო ფონდების მიერ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის 

ჰუმანიტარული დახმარების გადაცემისა და 

მისი განაწილების შესახებ 

07.06.2005 

05.02.2007 

 

29.06.2009 

22.07.2009 

18  

 

 

 

 

 

 

75 მიმოწერა გაზეთ „აფხაზეთის ხმის“ გაუქმებისა 

და  შემდგომ მედია-ცენტრის ფარგლებში ამავე 

სახელწოდებით გაზეთის გამოცემის, გაზეთ 

„абхазский меридиан“-ის გამოცემის 

გაგრძელებისა და ჟურნალ „რიწის“ 

დაფინანსების თაობაზე 

 

05.07.2005 

26.12.2006 

23  

76 ინფორმაცია აფხაზეთის საწარმოებისა და 

ორგანიზაციების მუშაობის შესახებ 2005 წელს 

19.07.2005 

23.01.2006 

47 საქმეში ინახება 

2005 წლის  

6, 9, 10-11 თვის 

ინფორმაციები 

  

 

 

77 დოკუმენტები (პროექტები, მიმოწერა) 

თბილისის მერიის მთავარი ოლიმპიური 

მზადების (კომპლექსური) ცენტრის სპორტის 

სახეობათა ფილიალ „აფხაზეთი“-ს, დევნილ 

მწვრთნელთა, სპორტსმენთა დაფინანსებისა და 

სხვა საკითხების შესახებ 

 

08.08.2005 

26.12.2009 

78  

78 პეკინის ზაფხულის 29-ე ოლიმპიური 

თამაშებისათვის საქართველოს ნაკრებ 

გუნდებში აფხაზეთის ა/რ სპორტსმენთა 

მომზადების მიზნობრივი პროგრამა 2006-2008 

წლებში (ასლი) ძალოსნობაში და თავისუფალ 

ჭიდაობაში სპორტსმენების მომზადებისათვის 

12.08.2005 

02.12.2005 

28  
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საჭირო დაფინანსების შესახებ 

 

 

 

79 ინფორმაცია და მიმოწერა ლევან და დინარა 

მამასახლისების, გრიგოლ ნანავას მიერ 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის 

წინააღმდეგ წარდგენილ განაცხადთან 

დაკავშირებით 

 

17.08.2005 

03.08.2007 

201  

 

1 2 3 4 5 

80 დოკუმენტები აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

(ანგარიში, ნორმატიული აქტების სახელმწიფო 

რეესტრი, მიმოწერა) საქმიანობის შესახებ 

 

26.09.2005 

21.09.2009 

67  

81 მიმოწერა აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის კოდორის ხეობაში, აჟარის 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, სოციალურ 

რეაბილიტაციის ფონდის შექმნის შესახებ. 

ხეობაში მცხოვრები მოსახლეობის განცხადებები 

მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების თაობაზე 

 

30.09.2005 

05.08.2008 

71  

82 აფხაზეთის ა/რ მთავრობისა და ბავშვთა 

სოლიდარობის ინიციატივის ასოციაცია (AISIN) 

ინტეგრაციისა და სოლიდარობის ფონდი 

(FINSOL)-ს შორის დადებული 

ხელშეკრულებები და სხვა დოკუმენტები. 

აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების ესპანეთში 

დასასვენებლად გაგზავნის შესახებ 

 

03.10.2005 

01.12.2009 

77  

83 აფახეთის მთავრობის წარმომადგენლობების 

(აღმოსავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის, იმერეთის მხარეში, აჭარისა და 

გურიის რეგიონში) სამუშაო გეგმა, ანგარიშები 

გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 

13.10.2005 

13.10.2009 

167  

84 მიმოწერა საქართველოს პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციასთან, იუსტიციის 

სამინისტროსთან, სახალხო დამცველთან, 

პარლამენტის წევრთან და აფხაზეთის ზემდგომ 

ორგანოებთან აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტელერადიო კომპანიისა და 

აფხაზეთის მედია-ცენტრის საქმიანობასთან 

24.10.2005 

11.04.2008 

21  
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დაკავშირებული პრობლემების შესახებ 

 

 

 

 

85 აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს პროექტი „ჩვენი წარსული“, 

მიმოწერა იუნესკოს საქმეთა საქართველოს 

ეროვნულ კომისიასთან, საქართველოსა და 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ 

 

18.11.2005 

26.12.2008 

49 საქმეში ინახება 

დისკი 

 

1 2 3 4 5 

86 აფხაზეთის თვითგამოცხადებული 

რესპუბლიკის ზოგიერთი სოციალ-

ეკონომიკური მაჩვენებელი  2005 წელს 

 

24.11.2005 14 აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკის 

სამინისტროს 

სტატისტიკის 

სამმართველოს მიერ  

მომზადებული 

ბიულეტენის 

მიხედვით  

 

87 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სტატისტიკის სამმართველოს ინფორმაცია 

აფხაზეთის ა/რ მმართველობით ორგანოებში 

დასაქმებულ მუშაკთა მოსალოდნელ 

შემცირებასთან დაკავშირებით, აფხაზეთის 

საწარმოებისა და ორგანიზაციების მუშაობის 

შესახებ 2005 წელს 

 

01.12.2005 

23.01.2006 

20  

88 გალის რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური 

რეაბილიტაციის პროგრამა 

25.06.2005 

11.08.2005 

58  

 

 

 

89 ანგარიში და მიმოწერა აფხაზეთის მთავრობის, 

ქალაქების მერიებისა და რაიონულ გამგეობებში 

შექმნილი გენოციდის მსხვერპლთა, 

განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 

დევნილთა ოჯახებისთვის ფულადი დახმარების 

გამცემი სპეციალური კომისიების მუშაობის 

შესახებ 

 

13.12.2005 

18.01.2006 

37 ინფორმაციისა-

თვის საქმეში 

ინახება შავი 

მასალა 

90 მოქალაქეთა განცხადებები სხვადასხვა 

საკითხებთან დაკავშირებით 

17.02.2005 

29.12.2005 

 

08.06.2009 

21.07.2009 

 

37  

 

 

 

 

 

 

91 კოდორის ხეობის სოციალურ-ეკონომიკური 

მაჩვენებლები  (სტატისტიკური კრებული)  

2005 29  
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 2006 წელი 

კანცელარია 
 

   

92 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

 № №1-41 (დანართებით) მთავრობის 

საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით 

 

 

01.02.2006 

15.12.2006 

209  

 

1 2 3 4 5 

93 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები 

 №№1-27 (დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

18.01.2006 

25.05.2006 

125  

94 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები  

№№ 28-95 (დანართებით) მთავრობის 

საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით  

 

06.06.2006 

29.12.2006 

 

147  

95 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების, 

მმართველობის ორგანოების რეფორმის 

განხორციელების მიზნით აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 26 დეკემბრის № 80 

განკარგულებით შექმნილი აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

სხდომის ოქმი №2 

 

 

09.01.2006 11  

96 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები 

 №№ 1-35 (დანართებით) 

18.01.2006 

08.06.2006 

 

159  

97 იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის 

შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის 2006 

წლის 25 აპრილის სამუშაო შეხვედრის  

ოქმი №1 

 

25.04.2006 

19.05.2006 

4  

98 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

თათბირის ოქმები 

 

06.06.2006 

29.05.2009 

85  

 

 

 

 

99 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის  

ოქმი №36 (დანართებით) 

09.06.2006 159  
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100 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის  

ოქმები № № 65-96 (დანართებით) 

 

 

11.09.2006 

29.12.2006 

120  

101 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები 

 № № 37-64 (დანართებით) 

 

 

12.06.2006 

08.09.2006 

65  

 

1 2 3 4 5 

102 აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს 2005 წლის 

გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

 

27.02.2006 9  

103 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამრნტის 

სტატისტიკური ბიულეტენი №22 სასურსათო 

უზრუნველყოფის მდგომარეობა-ტენდენციები 

ციფრებში 

 

 

03.2006 27  

104 ანგარიში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კონტროლის პალატის მიერ 2005 წელს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ 

 

 

03.04.2006 48  

105 ინფორმაცია №№ 3,4, 2006 წლის იანვარ-ივნისის 

თვეებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადამიანის 

უფლებების დარღვევებისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

 

10.04.2006 

10.07.2006 

110  

106 ინფორმაცია  №№ 5,6 2006 წლის ივლის-

დეკემბრის თვეებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევებისა და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

 

 

09.2006 

10.01.2007 

173  

107 მოხსენებითი ბარათი 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სამინისტროებისა და უწყებების მიერ 2006 წლის 

27.04.2006 

03.11.2006 

37 ინახება 2006 

წლის 1 და მე-2 

კვარტლის 

მოხსენებითი 
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9 თვეში განხორციელებული სახელმწიფო  

შესყიდვების შესახებ 

ბარათი 

 

 

 

108 მოხსენებითი ბარათი 

საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ მე-15 მუხლის, მე-17 მუხლის „ვ“ 

ქვეპუნქტის, 50-ე მუხლის 1 პუნქტისა და 64-ე 

მუხლის დარღვევის ფაქტების გამოვლენის 

შესახებ 

 

09.03.2006 51  

     

 

1 2 3 4 5 

109 დოკუმენტები (საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება, სტატისტიკური მონაცემები, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში 

მყოფი საბავშვო ბაღების შესახებ, სკოლისგარეშე, 

სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების დაფინანსების შესახებ 

 

2006 

03.12.2009 

119  

110 დოკუმენტები (აფხაზეთის კანონი, უმაღლესი 

საბჭოს სესიის დადგენილება, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა და სხვა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2006 წლის 

ბიუჯეტის შესახებ  

 ,,1 ტომი” 

 

2006 

 

158  

111 დოკუმენტები (აფხაზეთის კანონი, უმაღლესი 

საბჭოს სესიის დადგენილება, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა და სხვა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2006 წლის 

ბიუჯეტის შესახებ  

,,მე-2 ტომი“ 

 

2006 140  

112 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის 

ზემდგომ ორგანოებთან და სხვადასხვა 

უწყებებთან აფხაზეთის სტრუქტურების 

პრობლემურ  საკითხებთან დაკავშირებით 

„1 ტომი“ 

 

07.02.2006 

09.11.2006 

165  

113 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის 

ზემდგომ ორგანოებთან და სხვადასხვა 

უწყებებთან აფხაზეთის სტრუქტურების 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით 

„მე-2 ტომი“ 

03.07.2006 

06.02.2007 

169  
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114 მიმოწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, 

საქ. მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

ხელმძღანელთან, აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

მინისტრთან დალის (კოდორის) ხეობის 

სოციალური და ეკონომიკური 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების 

რეაბილიტაციის შესახებ. 

წინადადებანი ზემო აფხაზეთში მცირე ბიზნესის 

განვითარების და მოსახლეობის დასაქმების 

შესახებ 

 

13.02.2006 

28.12.2006 

112  

 

1 2 3 4 5 

115 დოკუმენტები (საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულება, საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება, მოხსენებითი ბარათი, 

ინფორმაცია, მიმოწერა) იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ 

სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების, 

შემუშავებული სამოქმედო გეგმის პროექტის 

განხილვის, საპრეზიდენტო პროგრამით „ჩემი 

სახლი“გათვალისწინებული პროცედურების 

განხორციელების შესახებ 

 

06.03.2006 

14.05.2008 

89  

116 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე სახელმწიფო კუთვნილებაში 

მყოფი  უძრავი ქონების და შენობა-ნაგებობების 

ნუსხა 1992-1993 წ.წ. მდგომარეობით 

 

15.03.2006 66  

117 ინფორმაცია და მიმოწერა მოქალაქეების 

ფომკინის, ტაგანოვასა და ესართიას მიერ 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილ 

განაცხადთან დაკავშირებით 

 

06.04.2006 

29.12.2006 

44  

118 სახელმწიფო პროგრამა „საქართველო-

მშვიდობიანი კავკასიისთვის“ მიმოწერა 

პროექტის ირგვლივ 

 

 

 

18.05.2006 

14.11.2006 

66  

119 მიმოწერა საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტროსთან, საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროსთან, ზემო 

აფხაზეთში ჰიდროელექტროსადგურების 

12.06.2006 

24.07.2008 

142 საქმეში ინახება 

ნახაზების 

ალბომი და 

ხარჯთაღრიცხვი

ს დოკუმენტაცია 
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მშენებლობის პროექტის შეთანხმების, მისი 

ექსპლუატაციის პროცესში წარმოშობილი 

პრობლემებისა და მათი მოგვარებისათვის 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ 

 

120 ანალიტიკური ბარათი 

აფხაზეთის ა/რ  ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების შედეგების შესახებ 2006 წლის 9 

თვეში და სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების ძირითადი საპროგნოზო 

მაჩვენებლები 2006-2009 წლებისათვის 

 

19.06.2006 

17.11.2006 

69 საქმეში ინახება 

2006 წლის 1 და 

მე-2 კვარტლის 

ინფორმაციები 

 

     

 

1 2 3 4 5 

121 დოკუმენტები (აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულება, პროექტები, მოხსენებითი 

ბარათი, ინფორმაცია, მიმოწერა) აფხაზეთის 

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს პროექტის „ჯანმრთელობა 

21“-ის, მიზნობრივი ღონისძიებების ფარგლებში 

იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის 

სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვების 

უზრუნველყოფის შესახებ“ 

 

 

 

19.06.2006 

08.12.2009 

206  

122 დოკუმენტი (მოხსენებითი ბარათი, სასარჩელო 

განცხადება, სააპელაციო საჩივარი, მიმოწერა) 

მოსარჩელე იური თურქიას საკუთრების 

რესტიტუციის შესახებ 

 

 

 

05.07.2006 

01.10.2009 

118  

 

 

 

 

123 წინადადებები „აფხაზეთიდან დევნილთა  

სოციალური და სამართლებრივი დაცვის 

მექანიზმების სრულყოფის შესახებ“ 

 

 

 

04.08.2006 8  
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124 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის მიერ კოდორის ხეობაში 

აღმშენებლობითი   სამუშაოების უმოკლეს 

ვადაში შესრულებისათვის სახელმწიფო 

ჯილდოზე წარსადგენი მოქალაქეების 

მონაცემების შესახებ      

   

29.09.2006 45  

125 რეზო ჭეიშვილის განცხადება და მიმოწერა ქ. 

გაგრასა და ქ. ბიჭვინთაში განლაგებული 

ყოფილი ს.ს.რ.კ-ს მწერალთა კავშირის 

დასასვენებელი სახლების, საქართველოს 

სახელმწიფო (ლიტფონდზე რიცხული) ქონების 

გასხვისების შესახებ და აფხაზეთის დაბრუნების 

მისეული გზები 

 

29.11.2006 

26.01.2007 

15  

 

1 2 3 4 5 

126 აფხაზეთის მთავრობის და აფხაზეთის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების სამუშაო პრიორიტეტები 2007 

წლისთვის. 

 

29.11.2006 

16.01.2007 

29  

127 მიმოწერა კოდორის ხეობის ბუნებრივი 

რესურსების ათვისებისა და გამოყენების 

თაობაზე 

14.11.2006 

17.07.2008 

42 საქმეში ინახება 

საქართველოს 

კანონის პროექტი 

„დალის ხეობის 

ეროვნული პარკის 

შესახებ“ 

 

128 დოკუმენტები (დადგენილება, 

ანგარიში,სამეცნიერო კვლევების პროგრამა, 

ხარჯთაღრიცხვის პროექტი, 

მიმოწერა)აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის 

მუშაობის, გრანტების მიღებისა და აკადემიაში 

შექმნილი კონფლიქტური ვითარების შესახებ 

 

25.12.2006 

26.08.2009 

194  

129 სტატისტიკური კრებული 

„აფხაზეთის ა/რ ადგილნაცვალი სტრუქტურები 

და მოსახლეობა 1993-2005 წლებში“ 

 

2006 56  

  

ბუღალტერია 

 

   

130 მთავრობის აპარატის 2006 წლის ბალანსი 2006 22  
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131 მთავრობის აპარატის 2006 წლის ბიუჯეტი და 

საშტატო განრიგი 

 

06.02.2006 

30.11.2006 

40  

     

 2007 წელი 

კანცელარია 
 

   

132 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

 №№ 1-15 (დანართებით) მთავრობის 

საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით 

17.01.2007 

28.03.2007 

131  

 

 

 

133 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები №№ 16-

33 (დანართებით) მთავრობის საქმიანობის  

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

28.03.2007 

03.09.2007 

169  

 

 

 

1 2 3 4 5 

134 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები  

№№ 34-38 (დანართებით) მთავრობის 

საქმიანობის  საკითხებთან დაკავშირებით 

19.09.2007 

25.12.2007 

162  

 

 

 

135 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

(ინახება ბრძანებები მივლინებების შესახებ, 

რომელიც ეხება ძირითად საქმიანობას) 

 

10.12.2007 

29.12.2009 

78  

136 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები  

№№1-25 (დანართებით)მთავრობის საქმიანობის  

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

31.01.2007 

30.05.2007 

211  

137 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები  

№№26-42; 45,69,71-80 (დანართებით) მთავრობის 

საქმიანობის  საკითხებთან დაკავშირებით 

 

13.06.2007 

28.12.2007 

189 განკარგულება  

№№ 43,44, ინახება 

ანაწერ № 2-ში 

პირადი 

შემადგენლობის 

შესახებ 

 

138 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის უფროსის 

ბრძანებები (მივლინებების, ძირითადი 

საშუალებებისა და სხვა მატერიალური 

ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების, 

ზუგდიდის რ-ნის სოფ. განმუხურში აფხაზეთის 

15.10.2007 

03.12.2009 

83  
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მთავრობის მიერ დაგეგმილ 2007 წლის 

საანგარიშო ღონისძიების ჩასატარებლად)  

აფხაზეთის მთავრობის აპარატის ბიუჯეტიდან 

ასიგნებების გამოყოფის, მთავრობის აპარატის 

საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაო დროის 

გამოყენების აღრიცხვის, მობილური და 

სამსახურებრივი ტელეფონით „8“ინდექსით 

სარგებლობისათვის 

ყოველთვიური თანხის ლიმიტის, მთავრობის 

აპარატში 24 საათიანი მორიგეობის შემოღების, 

მთავრობის აპარატის ბალანსზე რიცხული 

ძირითადი საშუალებების ბალანსიდან 

ჩამოწერის, მთავრობის აპარატში სტაჟირების 

საბჭოს შექმნისა და მისი შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

139 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები    

№№1-23, 26-51, 53-75 (დანართებით) 

17.01.2007 

28.12.2007 

197  

 

 

140 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები  

№25 (დანართებით)  ,,1 ტომი“ 

 

11.04.2007 82  

 

1 2 3 4 5 

141 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები  

№25 (დანართებით)  ,,მე-2 ტომი“ 

 

 

11.04.2007 141 

 

 

 

 

142 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი  

№52 (დანართებით)   ,,1 ტომი“ 

 

 

06.08.2007 120  

143 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის 

ოქმი№52(დანართებით)  ,,მე-2 ტომი“ 

 

06.08.2007 82  

144 ინფორმაცია №7  2007 წლის იანვრის, თებერვლისა 

და მარტის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

2007 85  

145 ინფორმაცია №8  2007 წლის აპრილი, მაისი და 

ივნისის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

2007 70  

146 ინფორმაცია №9 2007 წლის ივნისი, აგვისტო და 2007 133  
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სექტემბრის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

147 მოხსენებითი ბარათი 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ბიუჯეტისა და აჟარის მუნიციპალიტეტის 2007 

წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შედეგები 

 

 

19.10.2007 71  

148 ანალიტიკური ბარათი 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 

შედეგების შესახებ 2007 წლის იანვარ-სექტემბერში 

 

20.08.2007 

10.12.2007 

55 საქმეში ინახება 

2007 წლის 1 

კვარტლის 

ინფორმაციები 

149 დოკუმენტები (აფხაზეთის კანონი, უმაღლესი 

საბჭოს სესიის დადგენილება, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა და სხვა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

2007 წლის ბიუჯეტის შესახებ ,,1  ტომი” 

 

2007 182  

 

 

1 2 3 4 5 

150 დოკუმენტები (აფხაზეთის კანონი, უმაღლესი 

საბჭოს სესიის დადგენილება, მოხსენებითი 

ბარათი, მიმოწერა და სხვა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

2007 წლის ბიუჯეტის შესახებ ,,მე-2 ტომი“ 

 

2007 182  

151 მიმოწერა საქართველოსა და აფხაზეთის ზემდგომ 

ორგანოებთან და სხვადასხვა უწყებებთან 

აფხაზეთის სტრუქტურების პრობლემურ 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

05.01.2007 

11.02.2008 

91  

152 დოკუმენტი (ბიუჯეტის პროექტი, ღონისძიებათა 

ნუსხა, მოხსენებითი ბარათი, საინფორმაციო 

ბიულეტენი, მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

სსიპ სულიერებისა და კულტურის ცენტრის 

საქმიანობის შესახებ 

05.01.2007 

21.09.2007 

 

24.11.2009 

21.12.2009 

 

33  

153 ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა 

მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების 

შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 2 

თებერვლის №47 განკარგულება და აღნიშნულთან 

02.02.2007 

03.07.2007 

31  



27 
 

დაკავშირებით აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 3 

ივლისის თათბირის ოქმი  

 

154 მიმოწერა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ზემო 

აფხაზეთში ინფრასტრუქტურის ობიექტების 

მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოთა 

ხელშეწყობის შესახებ. საგანგებო სამსახურის 

შექმნის აუცილებლობაზე და სხვა საკითხებზე 

 

02.02.2007 

04.08.2008 

79  

155 მიმოწერა აფხაზეთის ზემდგომ ორგანოებთან ზემო 

აფხაზეთში მიწის რეფორმის განხორციელების 

საკითხთან დაკავშირებით 

 

12.02.2007 

13.06.2008 

22  

156 საადვოკატო ფირმის ს.პ.ს. „ეკა და კომპანია“-ს 

მიმოწერა. აფხაზეთის მთავრობასთან, აფხაზეთის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში საქ. კონტროლის 

პალატის თავმჯდომარესთან კოდორის ხეობის 

სოფ. ჩხალთის საგამგებლოში ჰუმანიტარული 

ტვირთის შეტანა-განაწილების საკითხების 

შესახებ. (ნორა არღვლიანის წინააღმდეგ სისხლის 

სამართლის საქმის აღძვრასთან დაკავშირებით) 

 

01.03.2007 

27.04.2007 

8  

 

1 2 3 4 5 

157 ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ მთავრობის მიერ 2006 

წლის მიღებული განკარგულებების შესრულების 

თაობაზე  

 

13.03.2007 7  

158 ზემო აფხაზთის, კოდორის ხეობის ადგილობრივი 

მოსახლეობის თხოვნა, საქართველოსა და 

აფხაზეთის შესაბამის სტრუქტურებთან 

სამართალდამცავ ორგანოებთან შუამდგომლობის 

შესახებ, სპეცოპერაციის დროს უდანაშაულოდ 

დაჭერილი ახალგაზრდების შეწყალების თაობაზე 

 

02.04.2007 

12.09.2007 

28  

159 დოკუმენტები (კანონი, ბრძანებულება, 

დადგენილება, კითხვარი, განაცხადი 

საქართველოსა და რუსეთის წინააღმდეგ, 

მიმოწერა) აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებული პირების (მეხუზლა, დვალი, 

გოგია, სანაია) მიერ კონფლიქტის ზონაში მდებარე 

უძრავი ქონებით სარგებლობის შეუძლებლობისა 

და საქართველოს ხელისუფლების მიერ 

აღნიშნული ქონების საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოში რეგისტრაციის 

17.04.2007 

02.07.2007 

236  



28 
 

განუხორციელებლობის საკითხებთან 

დაკავშირებით 

 

160 აფხაზეთის მთავრობის მიერ საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული 

შტაბების ეროვნული გვარდიის 

დეპარტამენტისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა 

ხელშეწყობის შესახებ თათბირის ოქმი 

 

 

03.05.2007 3  

161 დოკუმენტები (ბრძანება, ოქმი, ანგარიში, 

მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობებში დევნილთა სოციალურად 

დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაცემასთან 

დაკავშირებით 

 

 

04.05.2007 

31.12.2009 

192  

162 მიმოწერა აფხაზეთის ზემდგომ ორგანოებთან 

ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქიისთვის ზემო აფხაზეთში, 

აჟარაში, ტაძრის და სამონასტრო კომპლექსის 

ასაშენებლად მიწის ფართობის გამოყოფასა და 

საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით 

 

18.05.2007 

01.04.2008 

11  

 

1 2 3 4 5 

163 დოკუმენტები (პროგრამა, მიმოწერა) აფხაზეთში 

ქართული ისტორიულ-კულტურული 

ფასეულობების მატერიალური ძეგლების 

გადარჩენასა და საქართველოს ტერიტორიაზე 

არსებული აფხაზური კულტურის, როგორც 

ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილის, 

ექსპონატებისა და ნიმუშების პრეზენტაციის 

პროგრამის, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის  

გ. ჩიტაიას სახელობის ქართული ხალხური 

ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმი IX ზონა 

აფხაზეთის აღდგენა რეაბილიტაციის შესახებ 

 

23.05.2007 

04.07.2007 

34  

164 დადგენილება და მიმოწერა ზემო აფხაზეთში 

მრამბის ჰიდროელექტროსადგურის 

(„საქჰიდროენერგომშენი“-ს)  თანამშრომლების 

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოზე წარდგენის 

შესახებ 

 

17.08.2007 

21.10.2007 

11  

165 მიმოწერა აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური 

კვლევის ინსტიტუტის დეპარტამენტის 

13.09.2007 

20.12.2007 

60  



29 
 

დირექტორთან ბ-ნ ირაკლი გაგუასთან და მოკლე 

მიმოხილვა აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების შესახებ 1990-2000  წლებში 

 

166 „ზემო აფხაზეთში სამართლებრივი დახმარების“ 

პროექტის ფარგლებში დანაშაულების კვლევისა და 

პროგნოზირების ცენტრის მიერ ჩატარებული 

მოსახლეობის სოციალური გამოკითხვის შედეგები 

და მასთან დაკავშირებული მიმოწერა 

 

06.09.2007 

17.09.2007 

12  

167 მიმოწერა საზღვრისპირა თანამშრომლობის 

პროგრამის-(CBC), შავი ზღვის აუზის 

ქვეყნებისათვის, განხილვის შესახებ 

 

 

12.10.2007 

29.10.2007 

35  

168 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

გულრიფშის რაიონის ზემო აფხაზეთის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

საშუალოვადიანი (2006-2010 წ.წ. ) პროგრამა 

 

2007 64  

169 ინფორმაციული ბიულეტენი: ზემო აფხაზეთის 

რეგიონში 2006 წლის გეოლოგიური სტიქიის 

შედეგები და მისი განვითარების პროგნოზი 2007 

წლისათვის  

 

2007 40  

 

1 2 3 4 5 

 კადრების განყოფილება 

 

   

170 მონაცემები  შრომის შესახებ 

ფორმა  №10-01-01 

 

 

2007 5  

 ბუღალტერია 

 

   

     

171 მთავრობის აპარატის 2007 წლის ხარჯთა ნუსხა და 

საშტატო განრიგი (ხარჯთა ნუსხა-1 აპრილის 

მდგომარეობით) 

 

01.02.2007 

27.12.2007 

24  

172 მთავრობის აპარატის 2007 წლის  ბალანსი  

ინახება ხარჯთანუსხის შესრულების ანგარიში 

 

2007 37  

  

 

2008 წელი  

   



30 
 

კანცელარია 

 

173 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილებები 

აფხაზეთის კანონის ,,აფხაზეთის ა/რ  2008 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის  შესახებ და კანონში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე  

 

15.01.2008 

24.07.2008 

116  

174 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილებები 

აფხაზეთის ა/რ 2008 წლის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტის  კანონის ცვლილებებთან 

დაკავშირებით 

 

05.09.2008 

28.11.2008 

139  

175 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილებები. 

აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და 

აპარატის თანამშრომლების მოსახლეობასთან 

შეხვედრისა და აფხაზეთმცოდნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრის დაფუძნების შესახებ 

 

 

01.04.2008 

20.02.2009 

9  

176 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები №№1-9 

(დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

27.03.2008 

30.07.2008 

75  

 

1 2 3 4 5 

177 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები 

 №№ 38-63, 65-98 (დანართებით) მთავრობის 

საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით 

25.07.2008 

31.12.2008 

250  

178 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები  

№№ 1-37 (დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით. 

 

21.01.2008 

25.07.2008 

208  

179 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმები 

№№ 1-7;  9-66 (დანართებით) 

  

 

16.01.2008 

31.12.2008 

112  

180 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი 

№8 (დანართებით) ,,1 ტომი“ 

 

22.03.2008 145  

181 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი 

№8 (დანართებით)  (აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დაწესებულებების ანგარიშები)  

22.03.2008 114  



31 
 

,,მე-2 ტომი“ 

 

 

182 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მალხაზ 

აკიშბაიას ზემო აფხაზეთის მოსახლეობასთან 

შეხვედრის ოქმი 

 

26.08.2008 

24.12.2008 

6  

183 მოხსენებითი ბარათი  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის და აჟარის 

მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტის 6  

თვის შესრულების შედეგების შესახებ 

 

21.07.2008 57  

184 მოხსენებითი ბარათი 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2008 

წლის ნაერთი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების 

შედეგების შესახებ 

 

21.10.2008 60  

185 ანგარიში 

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს მიერ 2007 წელს ჩატარებული 

მუშაობის შესახებ 

 

28.01.2008 19  

186 ზემო აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის ანგარიში 2007 წლის 

ჩატარებული მუშაობის შესახებ 

 

17.01.2008 6  

 

 1 2 3 4 5 

187 ანალიტიკური ბარათი 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკური  და სოციალური განვითარების 

შედეგები  2008 წელს 

03.05.2008 

10.03.2009 

94 ანგარიშში ცალკე 

თავად არის 

გამოყოფილი ზემო 

აფხაზეთში 

გაწეული 

სამუშაოები 2006-

2008 წლებში; 

საქმეში ინახება 2008 

წლის I და III 

კვარტლის 

ინფორმაციები 

 

188 ინფორმაცია №10  2007 წლის ოქტომბერი, 

ნოემბერი და დეკემბრის თვეში აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების  

დარღვევისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

 

08.01.2008 113  

189 ინფორმაცია №11  2008 წლის იანვრის, თებერვლისა 

და მარტის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევებისა და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

 

07.04.2008 116  
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190 ინფორმაცია №12   2008 წლის აპრილის, მაისის და 

ივნისის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევებისა და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ   

 

07.07.2008 149  

191 ინფორმაცია №13  2008 წლის ივლისის, აგვისტოს 

და სექტემბრის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევებისა და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

 

03.10.2008 160  

192 ინფორმაცია  2008 წლის 8 აგვისტოდან 1 

დეკემბრის ჩათვლით ზემო აფხაზეთიდან 

დევნილი მოსახლეობისათვის გაწეული 

დახმარების შესახებ 

 

05.12.2008 30  

193 სტატისტიკური ბიულეტენი აფხაზეთის ა.რ. 

ადგილნაცვალი სტრუქტურების 2001-2007 

წლებისა და 2008 წლის I კვარტლის ძირითადი 

სტატისტიკური მაჩვენებლების შესახებ 

 

16.05.2008 18  

194 მიმოწერა საქართველოს და აფხაზეთის ზემდგომ 

ორგანოებთან და სხვადასხვა უწყებებთან 

აფხაზეთის სტრუქტურების პრობლემურ 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

12.02.2008 

10.06.2009 

197  

 

 

 1 2 3 4 5 

195 მიმოწერა საქართველოს საელჩოსთან უკრაინაში, 

საბერძნეთის თესალონიკის, ილიას და ოლენას 

მიტროპოლიტებთან არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„მართმადიდებლური კავშირი წმ. პავლე“-ს თან, 

აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების უკრაინაში და 

საბერძნეთში დასასვენებლად გამგზავრებასთან 

დაკავშირებით 

 

 

19.08.2008 

19.08.2009 

44  

196 მიმოწერა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარესთან ზემო 

აფხაზეთიდან დევნილების გათავისუფლებისა და 

მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის 

შესახებ 

 

 

 

26.08.2008 

01.12.2009 

94  
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197 ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან 

საქართველოში შექმნილი კრიზისული ვითარების 

საკითხებში ბ-ნ პიერ მორელთან შეხვედრის 

ამსახველი ანგარიშები და მიმოწერა. 

ინფორმაცია 2008 წლის 15 ოქტომბერს ჟენევაში 

გამართული მოლაპარაკებების შესახებ 

 

 

 

22.09.2008 

23.01.2009 

25  

 კადრების განყოფილება 

 

   

     

198 მონაცემები შრომის შესახებ №10-01-01 

 

 

 

 

2008 5 

 

 

 

 

 ბუღალტერია    

     

199 მთავრობის აპარატის 2008 წლის  ბალანსი 

 

 

 

2008 32  

200 მთავრობის აპარატის 2008 წლის საშტატო განრიგი 21.01.2008 

03.10.2008 

 

14  

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 2009 წელი  

კანცელარია 

 

   

201 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილებები 

აფხაზეთის კანონი ,,აფხაზეთის ა/რ 2009 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და კანონში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

 

 

12.01.2009 

30.09.2009 

154  

202 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილებები 

აფხაზეთის ა/რ 2009 წლის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტის კანონის ცვლილებებისა და აფხაზეთის 

ა/რ კანონის კუთვნილი შემოსულობების 

ბიუჯეტებს შორის განაწილებასთან დაკავშირებით 

 

13.10.2009 

29.12.2009 

141  
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203 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

 №№1-15(დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

 

22.01.2009 

14.09.2009 

152  

204 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები  

№№16-27 (დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

14.09.2009 

18.12.2009 

125  

205 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები 

 №№1-64 (დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

12.01.2009 

25.09.2009 

204  

206 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები 

 №№65-179 (დანართებით) მთავრობის საქმიანობის 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

 

25.09.2009 

29.12.2009 

165  

207 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კონტროლის პალატის თავმჯდომარის ბრძანება 

აფხაზეთის მთავრობის აპარატის საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის კომპლექსური 

აუდიტის ჩატარების შესახებ 

 

11.08.2009 

 

5  

208 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი 

№№ 1-13 (დანართებით) 

 

12.01.2009 

27.03.2009 

181  

     

 

 1 2 3 4 5 

209 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი 

№№ 14-74 (დანართებით) 

 

 

01.04.2009 

29.12.2009 

149  

210 ანგარიში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ 

2008 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს 

შესახებ 

 

28.01.2009 17  

211 ანგარიში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკურ და სოციალური განვითარების 

შედეგების შესახებ 

 

 

28.05.2009 

03.12.2009 

81  

212 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ბ-ნ გიორგი 

ბარამიას მიერ საქართველოს პარლამენტის, 

04.12.2009 18  
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ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა 

დროებით კომისიაში წარდგენილი ანგარიში 

 

213 მოხსენებითი ბარათი 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სამინისტროების და უწყებების მიერ 2009 წლის 9 

თვეში განხორციელებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

 

30.04.2009 

27.10.2009 

17 ინახება 2009 

წლის I და II 

კვარტლის 

მოხსენებითი 

ბარათები 

214 ინფორმაცია №14  2009 წლის ოქტომბრის, ნოემბრისა 

და დეკემბრის თვეში აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

ადამიანის უფლებების დარღვევებისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

12.01.2009 104  

215 ინფორმაცია №15;16  2009 წლის იანვარ-ივნისის 

თვეებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადამიანის 

უფლებების დარღვევებისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

10.04.2009 

17.07.2009 

195  

216 ინფორმაცია №17  2008 წლის ივლის-ნოემბრის 

თვეებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადამიანის 

უფლებების დარღვევებისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ 

 

12.10.2009 

15.11.2009 

165  

217 ინფორმაციები 2009 წლის მაისი-ოქტომბრის 

თვეებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადამიანის 

უფლებათა დარღვევისა და მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ   (ძირითადად გალის რაიონში) 

 

28.09.2009 48  
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218 სახალხო დიპლომატიის ქართულ-აფხაზური 

ფონდის ზოგადი მოსაზრებანი სახალხო 

დიპლომატიის როლის ამაღლების თაობაზე 

ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების 

მოწესრიგების მიზნით 

 

09.07.2009 

15.07.2009 

9  

219 მიმოწერა სცენარის პროექტის სრულმეტრაჟიანი 

მხატვრული ფილმის „მოგზაურობა ჯოჯოხეთში“ 

გადაღების ორგანიზებისა და დაფინანსების 

შესახებ 

 

03.08.2009 

01.12.2009 

57 საქმეში ინახება 

მხატვრული ფილმის 

სცენარი „მოგზაურობა 

ჯოჯოხეთში“ 

220 ანგარიში და მიმოწერა რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ 

სრულმასშტაბიან აგრესიასთან დაკავშირებით 

12.08.2009 

25.08.2009 

97 საქმეში ინახება 

რეინტეგრაციის 

საკითხებში საქ. 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატის 

მიერ გამოცემული 

ბროშურა, დაბეჭდილი 
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ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე 187ფურც.აგვისტ. 

2009წ. 

 

221 კვლევისა და განვითარების საერთაშორისო 

ცენტრის, საავტორო წიგნის „შთაგონებანი 

დიდიდან პატარა კავკასიონამდე“ საჯარო 

განხილვის თაობაზე 

 

24.08.2009 

08.09.2009 

20  

222 მიმოწერა საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ 

წარმოდგენილი პროექტის „საქართველოს 

სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის 

სტრატეგიის შესახებ“ 

 

 

20.10.2009 

09.11.2009 

46  

 კადრების განყოფილება 

 

 

   

223 მონაცემები შრომის შესახებ  ფორმა №10-01-01 2009 5  

 

 

 ბუღალტერია 

 

   

224 მთავრობის აპარატის 2009 წლის   ბალანსი 

 

 

2009 32  

225 მთავრობის აპარატის 2009 წლის ბიუჯეტი 

(კვარტლების მიხედვით) და საშტატო განრიგი 

 

29.01.2009 

01.10.2009 

24  

                                        

სულ ანაწერში შეტანილია 2005-2009 წლების  225 (ორასოცდახუთი) მუდმივად შესანახი საქმე  

№№1-დან  225-ის ჩათვლით.  

 

P.S.  აღნიშნული ფონდის ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა  1994-2004  წლების   

დოკუმენტები, რადგან ფონდი მიღებულ იქნა არასრულყოფილად, რის შედეგადაც დამატებით 

შედგა ანაწერი №11, რომელშიც შევიდა    საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებები, აფხაზეთის 

მთავრობის განკარგულება, აფხაზეთის ა/რ კონტროლის პალატის პრეზიდიუმის დადგენილება,  

აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს აპარატის სხდომის (თათბირის) ოქმები, მოხსენებითი ბარათები, 

ინფორმაცია, მიმოწერა აფხაზეთის სხვადასხვა დაწესებულებების სტრუქტურულ ქვედანაყოფების 

სხვადასხვა საკითხებზე. 
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ანაწერი №11 

1994-2009 წ.წ. 

 
საქმის 

№№ 
საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

1 საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულებები  №№561; 423; 374; 551. 

აფხაზეთის ა/რ გურლიფშის რაიონის 

კოდორის ხეობის მოსახლეობისათვის  

1996-1999 წლებში სოციალური დახმარების 

გაწევის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ 

 

 

23.08.1996 

19.05.1999 

10  

2 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულება 

აფხაზეთის კონფლიქტში კოდორის (დალის) 

ხეობიდან დაღუპულ მეომართა 

ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების 

გამოყოფის შესახებ   

 

 

27.12.2004 2  

                 

     

 

 

1 2 3 4 5 

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კონტროლის პალატის პრეზიდიუმის 

დადგენილება №14/1 აფხაზეთის ა/რ 

გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობაში 

საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო 

რწმუნებულის აპარატის 2000 წლის 01 

ნოემბრიდან 2004 წლის 01 სექტემბრამდე 

პერიოდის კომპლექსური რევიზიის 

შედეგების შესახებ (სალიკვიდაციო კომისიის 

მასალები თან ერთვის) 

 

01.10.2004 

08.02.2005 

66 საქმეში ინახება 

აფხაზეთის ა/რ 

გულრიფშის რაიონის 

კოდორის ხეობაში 

საქართველოს 

პრეზიდენტის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

დებულება (დამატ. 

საქართველოს 

პრეზიდენტი 1998 

წლის 27 მაისის № 353 

ბრძანებულებით. 

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა 

თათბირის ოქმები  №№1-40 

08.01.2001 

24.12.2001 

 

16.02.2004 

20.09.2004 

106  
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5 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სხდომის ოქმები 

 

 

31.01.2003 

24.10.2003 

49  

6 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სხდომის ოქმები №№1-5 

 

 

23.01.2004 

18.11.2004 

23  

7 მოხსენებითი ბარათი 2003 წლის ბიუჯეტის 

შესრულების შედეგების და  აფხაზეთის ა/რ 

2004 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ 

 

 

27.02.2004 

24.11.2004 

40  

8 ინფორმაცია „კვირის პალიტრაში“ 

გამოყენებულ „ვინ აშენდა“არაშენდა“-თი“ 

სტატიის ირგვლივ ჩატარებული 

სამართლებრივი შემოწმების შესახებ 

 

 

03.05.2004 

 

9  

9 საქართველოს სუს აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავარი სამმართველოს მიერ 

მიღებული ინფორმაციები და დაიჯესტები 

გატარებული ღონისძიებების შედეგების 

შესახებ 

 

 

15.10.2004 

07.03.2005 

70  

 

 

 

 

 

       

1 2 3 4 5 

10 დოკუმენტები (ოქმი, გადაწყვეტილებები, 

კომიუნიკე, თანხმობა და სხვა) აფხაზეთის 

კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ 

 

11.01.1994 

18.12.1998 

111 საქმეში ინახება 

დოკუმენტები 

რუსულ ენაზე 

11 დოკუმენტები(მოხსენებითი ბარათი, 

სხდომის ოქმი, განცხადება, მიმოწერა) 

„პირველ ეტაპზე მოსახლეობის ანაბრებზე 

რიცხული ფულადი სახსრების ინდექსაციის 

მექანიზმის და მისი განხორციელების 

ღონისძიებათა შესრულების წესის “ შესახებ 

 

19.12.1997 

17.03.1998 

36  

12 რენალდ დგებუაძე  „თავისუფალ 

სამურზაყანოს“ თავისუფალი ეკონომიკური 

ზონის სტატუსი 
 

 

2004 წელი 

ივნისი 

14  
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13 დოკუმენტები (დადგენილება, ბრძანება, 

მიმოწერა) მცირე საწარმოთა განვითარებისა 

და  ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსების 

შესახებ 

 

19.12.2001 

22.04.2002 

11  

14 მიმოწერა აფხაზეთის ზემდგომ ორგანოებთან 

სასწავლებლების: სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, სოხუმის პ.ჯაფარიძის სახ. 

სახელმწიფო სამედიცინო სასწავლებლის, 

სოხუმის მრავალდარგოვანი კოლეჯის, 

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოხუმის 

ჩხარტიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის 

(ზესტაფონში) სწავლებასთან დაკავშირებული 

საკითხების შესახებ  და რესპუბლიკური 

ბიბლიოთეკის დაფუძნების თაობაზე 

 

2004-2008 174  

15 აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს მიმოწერა საქართველოს და 

აფხაზეთის სამინისტროებთან, უწყებებთან, 

დაწესებულებებთან აფხაზეთის სიმღერისა და 

ცეკვის ანსამბლ „დიოსკურია“-ს ბავშვთა 

გოგონათა და სხვა ანსამბლების დაფინანსების, 

აფხაზეთის კულტურის ცენტრ „სოხუმი“-ს 

ფართის კეთილმოწყობის, შემოქმედებითი 

კონკურსის გიორგობიდან-გიორგობამდე ნიჭიერი 

ახალგაზრდების პრეზიდენტის სტიპენდიაზე 

წარდგენის, დასაქმების და სხვა საკადრო 

საკითხების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით 

 

05.01.2004 

03.12.2009 

170  

 

 

1 2 3 4 5 

16 გალის რ-ნის გამგეობის  ინფორმაცია, 

მიმოწერა. საქართველოს და აფხაზეთის 

სახელმწიფო საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელ სტრუქტურებთან გალის  

რ-ნის  ეკონომიკური და სოციალური 

რეაბილიტაციის, გალში დარჩენილი და 

გალიდან დევნილი მოსახლეობის ყოფითი 

პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით 

 

 

09.10.2004 

22.06.2006 

 

25.02.2009 

04.12.2009 

24 საქმეში ინახება 

ინფორმაცია გალის 

რ-ნის მოსახლეობის 

რაოდენობის შესახებ 

1993; 2005 წ.წ.  

17 დოკუმენტები(ოქმი დანართებით, დასკვნა, 

მიმოწერა) „სამკურნალო და არომატულ 

მცენარეთა კულტივირება საქართველოს 

უნიკალური მრავალფეროვნების 

შესანარჩუნებლად“,  ხილ-ბოსტნეულისა და 

10.09.2004 

09.06.2005 

50  
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ციტრუსოვანთა ტარა-შესაფუთი მასალების 

ევროსტანდარტებით დამზადების 

ტექნოლოგია და „აფხაზეთის მეფუტკრეობის 

რეაბილიტაციის პროგრამის“ შესახებ 

 

 

18 დოკუმენტები (ოქმი, ინფორმაცია, მონაცემი, 

სია, მიმოწერა) გალის რაიონში, ძველ 

საზღვრებში მოქმედი სკოლების, საბავშვო 

ბაღების, პედაგოგებისა და ტექნიკურ 

პერსონალთა შესახებ (რუსეთის მიერ 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განათლების 

სფეროში შექმნილი მდგომარეობის თაობაზე) 

 

 

07.02.2001 

 

28.09.2004 

 

28.01.2009 

 

172  

19 დოკუმენტები (ოქმი, გეგმა ანგარიში, 

საშტატო განრიგი) აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მერიებისა და გამგეობების 

შესახებ 

 

18.10.2004 

04.01.2007 

78  

20 მიმოწერა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

მშვიდობიანი მოწესრიგების, მხარეთა შორის 

ნდობის აღდგენისა და ურთიერთ 

თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. 

ქართულ-აფხაზური შეხვედრის მონაწილეთა 

აფხაზური მხარის სია და მოძრაობა „ს-ს-ი“  

საინფორმაციო ბიულეტენი 

 

09.11.2004 

22.05.2007 

57  

     

 

1 2 3 4 5 

21 დოკუმენტები (საქ. მთავრობის განკარგულება, 

სოციალური დახმარების პროგრამები, გეგმა-

პროექტი, მიმოწერა) დევნილებისათვის 

პენსიების გაზრდის, გაცემის მონიტორინგის 

საკითხებზე 

 

24.11.2004 

26.09.2007 

110  

22 დოკუმენტები (განკარგულება, ოქმი, 

პროგრამა, მიმართვა, მოხსენებითი ბარათი, 

სტატისტიკური მონაცემები, მიმოწერა) 

აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობების 

აღმოსავლეთ საქართველოში, იმერეთში, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში, აჭარისა და 

გურიის რეგიონში, საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებების საერთაშორისო და 

ადგილობრივი, არასამთავრობო 

03.12.2004 

09.10.2009 

137  
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ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და სხვა 

საკითხების შესახებ 

 

23 დოკუმენტები (დადგენილება, განკარგულება, 

ბრძანება, ოქმი, პროგრამა, მოხსენებითი 

ბარათი, ცნობა, მიმოწერა) გალის რაიონის 

ჯანდაცვის სისტემის რეაბილიტაციის შესახებ 

 

18.12.2004 

21.08.2009 

121  

24 მიმოწერა აფხაზეთიდან დევნილ მწერლებთან 

წიგნების, კატალოგების გამოცემისათვის 

საჭირო თანხების გამოყოფის თაობაზე 

 

22.12.2004 

29.12.2009 

128  

25 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა.რ. სამთავრობო 

კომისიის დასკვნა, მოხსენებითი ბარათი, 

მიმოწერა) აფხაზეთის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს საქმიანობასთან 

დაკავშირებით 
 

28.12.2004 

06.10.2009 
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№№1-დან  25-ის ჩათვლით.  
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