
 

 

საქართველო 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

 
   (ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 27-25-45)                                             18 ივნისი  2012 წელი 

  

დადგენილება №23 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  დებულების   დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს  №10 დადგენილებაში ცვლილების  

შეტანის  შესახებ  
 

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად, საკრებულომ: 

 

                                                  დ ა ა დ გ ი ნ ა 
 

 მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს  №10 

დადგენილებაში (სსმ, ნაწილი V, №13, 18/08/2010წ.) და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე–

14 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანოებია: 

 ა) ქ. ოზურგეთის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ქ. ოზურგეთი); 

 ბ) დაბა ურეკის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ურეკი, წვერმაღალა); 

 გ) დაბა ლაითურის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ლაითური);  

 დ) დაბა ნარუჯის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ნარუჯა);  

 ე) დაბა ნასაკირალის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ნასაკირალი); 

 ვ) ასკანის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ასკანა, მზიანი, ეწერი); 

 ზ) ბაილეთის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ბაილეთი, ახალსოფელი 

და ჭანიეთური); 

 თ) ბახვის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ქვედა ბახვი, ბახვი, 

მშვიდობაური); 

 ი) ბოხვაურის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ბოხვაური, ჭალა);  

 კ) გურიანთის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – გურიანთა, 

ციხისფერდი); 

 ლ) კონჭკათის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – კონჭკათი, განთიადი); 

 მ) ვაკიჯვრის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ფამფალეთი, ვაკიჯვარი); 

 ნ) სოფელ თხინვალის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – თხინვალი); 

 ო) მაკვანეთის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ქვედა მაკვანეთი, ზედა 

მაკვანეთი, გოგიეთი); 

 პ) დვაბზუს თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – დვაბზუ, გაღამა დვაბზუ); 

 ჟ) ლიხაურის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ლიხაური, აჭი, 

კვაჭალათი, ნიაბაური); 

 რ) მერიის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – მერია, ნაღობილევი, 

ხვარბეთი, ჭახვათა); 

 ს) სოფელ მელექედურის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – მელექედური); 
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 ტ) მთისპირის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – მთისპირი, უკანავა, 

ოქროსქედი, ვანისქედი); 

 უ) ნაგომარის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ნაგომარი, მაღალი 

ეწერი, ჟანაურა, შუაისნარი); 

 ფ) ნატანების თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ზედა ნატანები, ქვედა 

ნატანები, შეკვეთილი); 

 ქ) სოფელ ოზურგეთის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – სოფ. ოზურგეთი); 

 ღ) სოფელ სილაურის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – სილაური); 

 ყ) შრომის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – შრომა, ორმეთი, ხრიალეთი, 

მოცვნარი, ზედუბანი, ვაკე); 

 შ) შემოქმედის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – შემოქმედი, გომი, 

კვირიკეთი, წითელმთა, გონებისკარი); 

 ჩ) ცხემლისხიდის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ცხემლისხიდი, 

ბაღდადი, უჩხუბი); 

 ც) ძიმითის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ზედა ძიმითი, ქვედა 

ძიმითი, ნასაკირალი); 

 ძ) ჭანიეთის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ჭანიეთი, ქაქუთი, 

ვაშტიალი) 

 წ) ჯუმათის თემის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია – ჯუმათი, იანეთი, ბოგილი, 

ძირჯუმათი)“. 

  

  მუხლი 2.   ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 
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