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იმერეთის მხარეში აფხაზეთის ავტონომიური 

 რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 

(აფხაზეთის ა.რ. წარმომადგენლობა;  

აფხაზეთის ა.რ. მინისტრთა საბჭოს რეგიონული ცენტრი, 

 სამთავრობო ცენტრი)  
 

1995-2006  წლების მუდმივად შესანახ 

დოკუმენტების   ანაწერი №1    

          

საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

1995 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

1995 

1997 

2005 

138  

2 დროებითი დებულება აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრთა საბჭოს რეგიონული ცენტრის 

შესახებ იმერეთის მხარეში 

 

15.08.1995 2  

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში დადგენილებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 
1.აფხაზეთიდან გადმოყვანილი ავტოტრანსპორტის 

ხიზანთა ინტერესებისამებრ გამოყენების შესახებ 

 №1 24.10.1995 წელი 

2. აფხაზეთის მეომართა კავშირის იმერეთის 

რეგიონული განყოფილების შექმნის შესახებ 

 №2 26.10.1995 წელი 

3. აფხაზეთიდან გადმოყვანილი ავტოტრანსპორტის 

ხიზანთა ინტერესებისამებრ გამოყენების შესახებ  

№1 12.02.1996 წელი 

4. აფხაზეთიდან ევაკუირებული  

ავტომოტოტრანსპორტისა  და სასოფლო- სამეურნეო 

ტექნიკის დევნილი მოსახლეობის დასაქმებისა და 

სოციალური დაცვისათვის კანონიერი გამოყენების 

შესახებ №3  4.03.1996 წელი 

5. ქ. ქუთაიში და მიმდინარე რაიონებში 

განთავსებული, აფხაზეთიდან გამოყვანილი 

ტრანსპორტის აღრიცხვისა და ამოქმედების შესახებ 

№4  18.03.1996 წელი 

 

 

1995-1996 

2002 

8  



2 
  

1 2 3 4 5 

 6. წყალტუბოში მცხოვრები აფხაზეთის ომის დროს 

დაღუპული და დაინვალიდებული ოჯახებისათვის 

ერთჯერადი დახმარების გაცემის შესახებ  

№11  28.12.1996 წელი 

7. საქართველოს ოლიმპიური დღის აღნიშვნის 

შესახებ   №1  4.09.2002 წელი 

 

   

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს იმერეთის მხარის 

სამთავრობო ცენტრის სხდომის ოქმები 

№№1-37 

 

13.07.1995 

27.12.1995 

63  

5 დოკუმენტები (ინფორმაცია, მოხსენებითი 

ბარათი, განცხადება, მიმოწერა) იმერეთში 

განთავსებულ დევნილთა სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემების შესახებ „1 ტ“ 

02.12.1995 

10.12.1996 

09.06.1998 

05.12.2002 

 

86  

6 დოკუმენტები (ინფორმაცია, მოხსენებითი 

ბარათი, განცხადება, მიმოწერა) იმერეთში 

განთავსებულ დევნილთა სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემების შესახებ   

„ მე-2 ტ“       

           

02.01.2003 

17.11.2005 

80  

 ბუღალტერია 
 

   

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იმერეთის მხარის საკორდინაციო შტაბის 

(სამთავრობო ცენტრის) ხარჯთაღრიცხვის 

გაანგარიშება 

1995 წლის    

სექტემბერი - 

დეკემბერი  

3 

 

 

 

  

1996 წელი 

კანცელარია 
 

   

8 აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს 

განკარგულებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ  

 

30.08.1996 

09.11.2006 

21  

9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში განკარგულებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

20.03.1996 

16.09.1998 

03.01.2001 

07.06.2004 

05.08.2004 

29.08.2006 

 

21  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
  

1 2 3 4 5 

10 პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის 

იმერეთის მხარეში განკარგულებები 

ძირითადი საკითხების შესახებ  

 

27.09.1996 

06.11.1996 

4  

11 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში სხდომის ოქმები   

№№ 1-43 

 

03.01.1996 

27.12.1996 

56  

12 იმერეთის მხარეში განთავსებულ 

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის 

წარმომადგენელთა კრების ოქმი 

 

09.05.1996 2  

13 მოხსენებითი ბარათები; იმერეთში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის მრჩევლების, 

თანამშრომლის, რწმუნებულის ტყიბულში, 

გალის რ-ნის რწმუნებულის, ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 

 

14.11.1996 

21.02.2002 

34  

  

ბუღალტერია 
 

   

14 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს საკორდინაციო შტაბის 

(სამთავრობო ცენტრის) იმერეთის მხარეში 

ხარჯთაღრიცხვა 

1996 2  

  

1997 წელი 

კანცელარია 
 

   

15 საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულება აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოს შექმნის, მათი სამოქმედო 

ტერიტორიის ადგილსამყოფლისა და 

მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის 

შესახებ 

 

27.11.1997 4  

16 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს დადგენილება 

აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის 

მსხვერპლთა ხსოვნის შესახებ 

 

18.09.1997 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
  

1 2 3 4 5 

17 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოსთან არსებული 

საკონსულტაციო ეკონომიკური საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

 

13.05.1997 7  

18  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში სხდომის ოქმები   

№№30-45 

 

27.08.1997 

24.12.1997 

17  

19 ოქმი - საქართველოს სამთავრობო 

კომისიის შეხვედრის იმერეთის მხარეში 

განთავსებული დევნილების 

წარმომადგენლებთან 

18.12.1997 

 

7  

 

 

 

 

20 ლტოლვილთა და განსახლების დასავლეთ 

საქართველოს მთავარი რეგიონალური 

სამმართველოს შესახებ (ცნობა)  

 

1997 12 თარიღი 

მითითებული არ 

არის 

21 მოხსენებითი ბარათი   

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ჯანდაცვის სამინისტროს დევნილთა 

იმერეთის დროებითი სამხარეო 

სამედიცინო სამსახურის საქმიანობასთან 

დაკავშირებით 

 

24.01.1997 

11.06.1999 

06.06.2002 

22  

  

კადრების განყოფილება 
 

   

22 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს იმერეთში მოქმედი 

სამთავრობო ცენტრის შემადგენლობა, 

ქალაქებისა და რაიონების 

წარმომადგენელთა გათვალისწინებით 

 

1997 1  

  

ბუღალტერია 

  

 

 

 

23 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს იმერეთის მხარეში 

მოქმედი (სამთავრობო ცენტრის ) 1997 

წლის ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტებული 

პროექტი  

 

1997 2  

 



5 
  

1 2 3 4 5 

24 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს იმერეთის მხარეში 

მოქმედი სამთავრობო ცენტრის საშტატო 

განრიგი 

 

1997 1  

  

1998 წელი 

კანცელარია 
 

   

25 საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულება გალის რ-ნის 

გამგეობისათვის ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკის კრედიტით შეძენილი 

სატრაქტორო ტექნიკის გადაცემის შესახებ 

 

 

04.07.1998 1  

26 აფხაზეთის ა/რ  უმაღლესი საბჭოს, 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს და 

საქართველოს ლტოლვილთა და 

განსახლების სამინისტროს ერთობლივი 

დადგენილება. იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა- დევნილთა 

განსახლებისა და მისი ორგანიზაციული 

სრულყოფის დამატებით ღონისძიებათა 

შესახებ 

 

 

12.03.1998 4  

27 საქართველოს პარლამენტის აფხაზეთის 

პრობლემებთან დაკავშირებით დროებითი 

კომისიის, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს 

იმერეთის სამთავრობო ცენტრის, 

ქ.წყალტუბოს მერიის ერთობლივი 

სხდომის ოქმი 

 

 

04.09.1998 

13.05.1999 

11  

28 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში სხდომის ოქმები 

 №№ 1-53 

 

 

11.01.1998 

30.12.1998 

111  

 

 

 



6 
  

1 2 3 4 5 

29 ოქმი - აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რაიონების გამგებლების და 

ქალაქების მერიების შეხვედრისა 

მოქალაქეობის და პირადობის დამდგენ 

კომისიებთან და იმერეთის მხარეში 

განთავსებულ სხვა სტრუქტურებთან 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

მონაწილეობით 

 

15.05.1998 6  

30 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შესახებ  

 

1998 9  

31 1. იმერეთში მოქმედი აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა 

საბჭოს სამთავრობო ცენტრთან არსებული 

დასაქმების სამსახურის 1998 წლის 

ანგარიში 

2. აფხაზეთის დასაქმების ერთიანი 

სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლის 

იმერეთში 2000 წლის მუშაობის ანგარიში 

 

1998 

2000 

5  

32 მთავარი სახელმწიფო მრჩევლის ზაზა 

ჩაჩავას ანგარიში ჩატარებული სამუშაოს 

შესახებ 

 

 

1998 

2000 

20  

33 მიმოწერა ქ. სოხუმის „ორგტექნიკის“ 

საქმიანობასთან დაკავშირებით ქ. ქუთაიში 

 

09.11.1995 

09.03.1998 

12.06.1998 

28.03.2000 

07.07.2000 

 

19  

  

ბუღალტერია 
 

   

34 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს წარმომადგენლობა 

იმერეთის მხარეში საშტატო განრიგი ( 1998 

წლის 1 ნოემბრისათვის) 

 

01.11.1998 1  

 

 

 

 

 

 



7 
  

1 2 3 4 5 

 1999 წელი 

კანცელარია 
 

   

35 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობათა დებულება 

 

 

26.02.1999 4  

36 აფხაზეთის ავტონომიური რეპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

(წარმომადგენლობის) სხდომის ოქმები 

№№ 1-32  

 

06.01.1999 

20.12.1999 

64  

37 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის,  აფხაზეთის ა/რ 

ჯანდაცვის სამინისტროს, იმერეთის 

ჯანდაცვის დეპარტამენტის ერთობლივი 

სხდომის ოქმი 

 

01.09.1999 15  

38 ოქმი - ქ. ქუთაისის მერიაში გამართულ, 

ხიზანთა სოციალური და ყოფითი 

პრობლემებისადმი მიძღვნილი თათბირის 

შესახებ 

 

15.10.1999 

17.12.1999 

6  

39 მდ. რიონში დამხრჩვალი აფხაზეთიდან 

დევნილი გიორგი ბერიკაშვილის 

ძებნასთან დაკავშირებული სხდომის ოქმი 

 

 

19.05.1999 2  

 

 

 

 

40 მთავარი სახელმწიფო მრჩევლის ზაზა 

ჩაჩავას სამუშაო გეგმა განათლებისა და 

კულტურის საკითხებში 

 

 

1999 

2001 

13  

41 ინფორმაცია იმერეთში მოქმედი 

აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო ცენტრის მიერ 

1999 წლის განმავლობაში გაწეული 

მუშაობის შესახებ  

 

 

1999 8  

42 მოხსენებითი ბარათი, ანგარიში, სოხუმის 

რ-ნის გამგეობის წარმომადგენლის 

იმერეთის მხარეში ჩატარებული სამუშაოს 

შესახებ 

 

1999 

2001 

2003-2004 

13  

 



8 
  

1 2 3 4 5 

43 მოხსენებითი ბარათი, ანგარიში, 

გურლიფშის რაიონის გამგეობის 

რწმუნებულის იმერეთის მხარეში 

ჩატარებული მუშაობის ანგარიში 

 

1999 

2001-2004 

9  

44 მოხსენებითი ბარათი, ანგარიში, 

ჩატარებული მუშაობის შესახებ, ოჩამჩირის 

რაიონის გამგეობის წარმომადგენლის 

იმერეთის მხარეში 

 

1999-2003- 

წლიური 

 

2004- I-III 

კვარტლის 

 

17  

45 მოხსენებითი ბარათი, ანგარიში, 

გუდაუთის რ-ნის გამგეობის 

წარმომადგენლის იმერეთის მხარეში 

ჩატარებული სამუშაოს შესახებ  

 

1999 

2001 

2003-2004 

11  

  

ბუღალტერია 
 

   

46 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სამთავრობო ცენტრის მმართველობითი 

აპარატის იმერეთის რეგიონში საშტატო 

განრიგის პროექტი 

 

1999 1  

  

2000 წელი 

კანცელარია 
 

   

47 განკარგულება - იმერეთში, გურია და რაჭა-

ლეჩხუმ-ლენტეხში განთავსებული იგპ-

თაგან წვევამდელი ასაკის ახალგაზრდების 

საქართველოს სამხედრო ძალებში 2000 

წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ 

 

06.12.2000 2  

48 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის სათათბიროს 

სხდომის ოქმები №1-45 

 

 

06.01.2000 

25.12.2000 

78  

49 საქართველოს სამხედრო ძალებში 

აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებული ასაკის ახალგაზრდების 

გაწვევასთან დაკაშირებული თათბირის 

ოქმი 

 

28.06.2000 

30.10.2000 

15  



9 
  

 

1 2 3 4 5 

50 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის შეხვედრის ოქმი 

 

 

08.03.2000 5  

51 ოქმი - დევნილთა პრობლემების 

მოგვარების შესახებ 

 

 

24.04.2000 3  

52 მცირე ბიზნესისა და საერთაშორისო 

საქმიანი ურთიერთობების ხელშემწყობი 

ფონდი „აფხაზინტერკონტის“ გამგეობის 

სხდომის ოქმი  

 

14.03.2000 11  

53 ოქმი - ქ.წყალტუბოში განთავსებული 

დევნილთა პრობლემების  საკითხების 

შესახებ 

 

17.11.2000 3  

54 აფხაზეთიდან იგპ ჰუმანიტარული 

სამედიცინო განათლებისა და დახმარების 

ასოციაცია „ აფხაზეთის სამედიცინო 

სექტორი“ წესდება (ასლი)  

 

2000 18 ინახება 

დამფუძნებელთა 

კრების ოქმი 

55 წარმომადგენლობის მთ. სახელმწიფო 

მრჩევლის განათლებისა და კულტურის 

საკითხებში ნ. რამიშვილის ინფორმაცია 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობის სამსახურის მიერ გაწეული 

მუშაობის შესახებ და ინფორმაცია 2003 

წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

2000 

2003 

7  

56 იმერეთის სამხარეო მთავარ 

სამმართველოში აფხაზეთის შს 

სამინისტროს ატესტირებულ 

თანამშრომელთა მიერ 2000 წლის 

მუშაობის შედეგები 

 

2000 11  

57 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობა იმერეთში, 2000 წელს 

ჩატარებული მუშაობის ანგარიში 

ჯანდაცვის, სოციალური დაცვისა და 

დევნილთა საყოფაცხოვრებო საკითხების 

მიხედვით 

 

2000 13  



10 
  

 

1 2 3 4 5 

58 მოხსენებითი ბარათი, ანგარიში გალის 

რაიონის გამგეობის რწმუნებულის 

იმერეთის მხარეში ჩატარებული სამუშაოს 

შესახებ 

 

2000 

2004 

9  

59 დოკუმენტები ( საფეხბურთო ტურნირების 

დებულებები ქუთაისის საქალაქო 

სპორტკომიტეტის ბრძანება, ოქმი, აქტი, 

მიმოწერა, საქართველოს ბავშვთა და 

მოზარდთა შორის საფეხბურთო 

ტურნირების ჩატარების თაობაზე 

 

10.03.2000 

29.05.2002 

29 საქმეში ინახება 

მონაწილეთა და 

დაჯილდოებულ

თა დიპლომები 

და სურათები 

  

2001 წელი 

კანცელარია 
 

   

60 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის სათათბირო სხდომის 

ოქმები №№ 1-47 

 

08.01.2001 

17.12.2001 

148  

61 იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

კოპიტნარის სამხედრო დასახლების 

ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის 

შესახებ შეთანხმების ოქმი  

 

 

30.01.2001 2  

62 აფხაზეთის განთავისუფლების პარტიის 

გურიის რეგიონალური ორგანიზაციის 

საერთო კრების ოქმი, განცხადება, 

ორგანიზაციის თავმჯდომარის არჩევის 

შესახებ 

 

30.08.2001 4  

63 ქ. სოხუმის მერიის რწმუნებული იმერეთის 

მხარეში სამუშაო გეგმა. 2001-წლიური. 

2002- II-IV კვარტლის; 2003- II-IV 

კვარტლის 

 

2001 

2003 

8  

64 ქ. გაგრის მერიის რწმუნებულის იმერეთის 

რეგიონში სამუშაო გეგმა. 2001 წლის 

წლიური 2002 წლის - III კვარტ. 2003 წლის 

-III-IV კვარტლის. 2004 წლის - III-

IVკვარტლის. 

 

2001 

2004 

10  

 



11 
  

1 2 3 4 5 

65 ქ. ტყვარჩელის მერიის რწმუნებულის 

სამუშაო გეგმა 2001 წლის წლიური. 2002-

2004 კვარტალური, 2002 წლის II-IV; 2003 

წლის III-IV; 2004 წლის III კვარტ. 

 

2001 

2004 

7  

66 სოხუმის რაიონის გამგეობის  

რწმუნებულის გეგმა. 2001- წლიური,  

2002- IVკვარტ; 2003 - III კვ; 2004 - II-IV 

კვარტ.  

 

2001 

2004 

13  

67 აფხაზეთის ა/რ ოჩამჩირის რაიონის 

გამგეობის წარმომადგენლის იმერეთის 

მხარეში მოქალაქეობისა და პირადობის 

დამდგენი კომისიის მოკლე სამუშაო გეგმა. 

2001- წლიური; 2002- III კვ; 2003 - I-IVკვ; 

2004- I-IV კვარტ. 

 

2001 

2004 

20  

68 გუდაუთის რ-ნის რწმუნებულის იმერეთის 

მხარეში სამუშაო გეგმა. წლიური და 

კვარტალურები. 2001- წლიური; 2002- III-

IV კვარტ. 2003- III-IVკვარტ. 2004 -I-IV 

კვარტ. 

 

2001 

2004 

15  

69 მოხსენებითი ბარათი, ანგარიში ქ. სოხუმის 

მერიის რწმუნებულის იმერეთის მხარეში 

ჩატარებული სამუშაოს ანგარიში 

 

2001 

2003 

2004 

8  

70 აფხაზეთის ა/რ ქ. გაგრის (მერიის) 

წარმომადგენლის (რწმუნებულის) 

იმერეთის მხარეში ჩატარებული 

სამუშაოების ანგარიში. 

 

2001 

2003 

2004 

8  

71  ქ. ტყვარჩელის მერიის რწმუნებულის 

იმერეთის მხარეში ანგარიში ჩატარებული 

სამუშაოს შესახებ 

 

2001 

2002 

3  

 2002 წელი 

კანცელარია 
 

   

72 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის საბჭოს სხდომის 

ოქმები №№ 2-7; 9-24; 26-29; 31-43. 

 

21.01.2002 

18.12.2002 

79  

 

 



12 
  

1 2 3 4 5 

73 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობისა და ქუთაისში 

აკრედიტებული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების შეხვედრის ოქმი 

 

26.02.2002 3  

74 საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი 

„აფხაზეთი“ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 

დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური 

გამოკვლევების შესახებ ოქმი 

 

10.01.2002 3  

75 გულრიფშის რაიონის წარმომადგენლის 

იმერეთის რეგიონში სამუშაო გეგმა 2002 II-

IV კვარტ; 2003- IV კვარტ; 2004 - II- III- IV 

კვარტ; 

 

2002 

2004 

9  

76  გალის რაიონის გამგეობის რწმუნებულის 

იმერეთის რეგიონში სამუშაო გეგმა 2002- I-

IV კვარტ. 2003- III კვარტ; 2004 წელი - III- 

IV კვარტ. 

 

2002 

2004 

8  

77 იმერეთის რეგიონში წამყვანი სახელმწიფო  

მრჩევლის სპორტის დარგში ალექსი 

კოპალიანის მოხსენებითი ბარათი 2002-

2003 წლებში გაწეული სამუშაოს შესახებ 

 

2002 

2003 

4  

78 დევნილთა იმერეთის სამხარეო 

სამედიცინო სამსახურის 2002,2003,2005 

წლის მუშაობის ანგარიში ( წლიური)  

 

2002 

2003 

2005 

8  

  

ბუღალტერია 
 

   

79 აფხაზეთია ა/რ წარმომადგენლობა 

იმერეთში ხარჯთა ნუსხა 

 

27.06.2002 1  

 2003 წელი 

კანცელარია 
 

   

80 იმერეთში აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის წარმომადგენლობის 

სათათბიროს დადგენილება № 7  

 

16.04.2003 3  

     

 

 



13 
  

1 2 3 4 5 

81 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის 

იმერეთის მხარეში ბ-ნ ოთარ 

კუხალაშვილის მოხსენების ტექსტი, 

იმერეთში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის ბ-ნ ავთანდილ ჯორბენაძის 

ჩამოსვლასთან დაკავშირებულ სხდომაზე  

 

 

2003 2  

82  ქ. ქუთაისის მთავრობის დადგენილება 

№31 აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან 

დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა 

და გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ 

 

 

23.04.2003 4  

83  იმერეთში განთავსებული იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა იმერეთის 

სამხარეო ადმინისტრაციის აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

ხელმძღვანელობის იძულებით 

გადაადგილებულ პირებთან შეხვედრის 

ოქმი 

 

 

21.01.2003 5  

84 აფხაზეთის ა/რ წარმომადგენლობის 

აპარატის სხდომის ოქმები №№ 1; 3-24 

 

  

 

08.01.2003 

10.12.2003 

27  

85 1.აფხაზეთის ა/რ ჯანდაცვის სამინისტროს 

იმერეთის სამხარეო სამედიცინო 

სამსახურის 2003 წლის (წლიური) სამუშაო 

გეგმა, 

2. იმერეთის მხარეში აფხაზეთის შსს 

სამინისტროს წარმომადგენლობის 2003 

წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმა 

3. იმერეთში აფხაზეთის ა/რ 

წარმომადგენლობის პრეს-სამსახურის 

სამუშაო გეგმა 2003 წლის III კვარტ. 

 

2003 6  

     

 

 

 



14 
  

1 2 3 4 5 

  

2004 წელი 

კანცელარია 
 

   

86 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს სამთავრობო ცენტრის 

იმერეთის მხარეში ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 
1. იმერეთში აფხაზეთის ა/რ 

წარმომადგენლობის აპარატის 

თანამშრომლების ფუნქციების დაკისრების 

შესახებ 

2. აფხაზეთიდან იგპ-თა სამხედრო სამსახურში 

2004 წლის საგაზაფხულო გაწვევის 

მომზადებისა და ორგანიზებულად ჩატარების 

შესახებ 

3. იმერეთში აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის წარმომადგენლობის საშტატო 

ერთეულების შემცირების შესახებ 

4. აფხაზეთიდან იგპ-თა სამხედრო სამსახურში 

2004 წლის საშემოდგომო გაწვევის 

მომზადებისა და ორგანიზებულად ჩატარების 

შესახებ 

5. საქართველოს სამხედრო ძალებში 

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 

2005 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ 

 

 

03.05.2004 

19.10.2005 

9  

87 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის სათათბირო სხდომის 

ოქმები №№ 1-19 

 

15.01.2004 

24.11.2004 

19  

88 ქ. ქუთაისში განთავსებულ იგპ-თან 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს 

ხელმძღვანელობასთან შეხვედრების ოქმი 

 

11.11.2004 3  

89 1. იმერეთში აფხაზეთის ა/რ 

წარმომადგენლობის საქმიანობის 

ძირითადი მიმართულებები და სამოქმედო 

გეგმა 2004 წლისათვის 

2. იმერეთში აფხაზეთის ა/რ 

წარმომადგენლობის 2004 წლის პირველი 

ნახევრის (6 თვე) სამუშაო გეგმა  

 

2004 18  
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1 2 3 4 5 

  

2005 წელი 

კანცელარია 
 

   

90 საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

1. ლტოლვილთა, იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

რეგისტრაციისა და სოციალური 

საკითხების, სახელმწიფო ფულადი 

შემწეობის, ჰუმანიტარული და სხვა სახის 

დახმარების გაცემის მოწესრიგების 

ღონისძიებათა შესახებ 

 

12.09.2005 5  

91 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება 

იმერეთის მხარეში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

18.11.2005 8  

92 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის სათათბირო სხდომის 

ოქმები №№ 1-20 

 

12.01.2005 

30.11.2005 

26  

93 აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 10 

ივნისის სხდომის ოქმი № 11 ( ამონაწერი) 

საზაფხულო გაწვევის შესახებ 

 

2005 3  

94 ინფორმაცია (ანგარიში ) იმერეთში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის მიერ 2005 წლის 1 

კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

11.04.2005 3  

  

ბუღალტერია 
 

   

95 აფხაზეთის  ავტონომიური   რესპუბლიკის 

მთავრობის იმერეთის წარმომადგენლობის 

2005 წლის საშტატო განრიგი 

 

2005 2  
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 2006 წელი 

კანცელარია 
 

   

96 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანება აფხაზეთის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

დაწესებულებების საქმიანობის შესწავლის 

მიზნით აფხაზეთის მთავრობის 

სათათბირო ორგანო-კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

27.04.2006 3  

97 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობის იმერეთის მხარეში 

სათათბირო სხდომის ოქმები №№ 1-4 

 

29.03.2006 

08.11.2006 

6  

98 ქუთაისის დევნილთა საბჭოს სხდომის 

ოქმი № 3 

12.07.2006 2  

  

ბუღალტერია 
 

   

99 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთში 

2006 წლის საშტატო განრიგი 

 

2006 2  

 

  სულ ანაწერში №1  შეტანილია 1995-2006  წლების  99 (ოთხმოცდაცხრამეტი) მუდმივად შესანახი 

საქმე  №№1-დან  99-ის ჩათვლით.  


