
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტისა და 
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობების მიერ  2018 წლის დეკემბრის  თვეში 

დაგეგმილ ღონისძიებათა ნუსხა 
 

 
      1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო 
დაწესებულების არქივის სამმართველოში სახელმწიფო დაცვაზე გადაგზავნის მიზნით, 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში 
შექმნილი დოკუმენტური ფონდის დამუშავება არქივის სამმართველოს სამეცნიერო-
ტექნიკური დამუშავების განყოფილების ხელშეწყობით. შემსრულებელი დევნილთა 
საქმეების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული განყოფილება დეკემბერი, ქ. თბილისი 
 
  2. დეპარტამენტში დასაქმებული  საჯარო მოხელეების მეოთხე - წლიური შეფასების 
ჩატარების ორგანიზება. შემსრულებელი: ადმინისტრაციული განყოფილება. ქ. 
თბილისი. 24-28 დეკემბერი. 
 
3. დეპარტამენტის ოფიციალური ვებ და ფეისბუკ გვერდების აფხაზეთის მთავრობის 
ერთიან საინფორმაციო პორტალთან კოორდინირებული ფუნქციონირების 
ორგანიზება. შემსრულებელი დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი დეკემბერი, ქ. 
თბილისი . 
 
4. დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული 
სისტემის ფუნქციონირების სრულყოფა. შემსრულებელი: ადმინისტრაციული 
განყოფილება. ქ. თბილისი დეკემბერი. 
 
5.ქ.თბილისის ვაკის, საბურთალოსდა დიდუბის გამგეობებში დაგეგმილ 
ღონისძიებებში სოციალურად დაუცველი დევნილი მოზარდების ჩართვის 
ორგანიზება. შემსრულებელი დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის დევნილთა 
განსახლებისა და სოციალური  დაცვის   განყოფილება დეკემბერი, ქ. თბილისი 
 
 
 
 
 



 
 

აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
რეგიონში: 

 

წარმომადგენლობის შესაბამისი საჯარო მოსამსახურეების სამუშაო შეხვედრები 
რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ორგანიზებულად განსახლებულ აფხაზეთიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირებთან მათი საბინაო -საყოფაცხოვრებო და სხვა 
პრობლემური საკითხების ადგილზე შესწავლის და შესაძლო გადაწყვეტის გზების 
დასახვის მიზნით:  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში-3 და 10 დეკემბერი 

ფოთის მუნიციპალიტეტში- 7 დეკემბერი 

ხობის მუნიციპალიტეტში- 1 დეკემბერი 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში- 17 დეკემბერი 

აბაშის მუნიციპალიტეტში- 19 დეკემბერი 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში- 21 დეკემბერი 

სენაკის მუნიციპალიტეტში- 24 დეკემბერი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში-27 დეკემბერი 

 

 

იმერეთის, გურიის , რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკაში ა.რ მთავრობის წარმომადგენლობა 

 

1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების მიზნით შეხვედრები 
დევნილთა ორგანიზებული ჩასახლების ობიექტებში, ადგილზე საჭირო იურიდიული 



კონსულტაციების მიწოდება. შემსრულებელი წარმომადგენლობის შესაბამისი 
სამსახურები საკურატორო რეგიონი, დეკემბერი. 

2.სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გასავლელად წვევამდელთა 
დაუწყება.საკურატორო რეგიონი. დეკემბერი. 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 
აღმოსავლეთ საქართველოში 

 
 

1.შეხვედრები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებთან: 
            ქ.თბილისში- 3 დეკემბერი 
            ბოლნის-გარდაბანი  -10 დეკემბერი 
 

2.დევნილი წვევამდელების დაუწყება და მომზადება ცენტრალურ სამედიცინო 
გამწვევ კომისიაზე გასაყვანად: 

            ქ.თბილისში -7 დეკემბერი 

      აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონები -დეკემბრის თვე  
   ქ.რუსთავი-20 დეკემბერი 
  გარდაბანი -27 დეკემბერი 
 

3.დევნილთა ორგანიზებული ჩასახლების ობიექტებში განხორციელებული მცირე 
სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, შესასრულებელ სამუშაოებზე ტენდერის 
გამოცხადება ქ.თბილისი 10 დეკემბერი. 
 
4.ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსული არაქართველი ეროვნების 
პირების განცხადებების (სტატუსის მინიჭება) კომისიური განხილვა. ქ.თბილისი 06, 
11,14,18 და 26 დეკემბერს. 
 
5. წინასაახალწლო -საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზება/მომზადება. 
  ქ.თბილისი. აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონები -27-28-29 დეკემბერი. 


