κϟϑωύϖϔτϏϒϑψϒώϗϐωϑϖ"
Нейтралон документ у гуманитарон миниуæджы
документ, кæцы дæтты фадат Абхаз æмæ
Цхинвалы регионы цæрджытæн социалон сервис
райсынæн æмæ сæрибарæй бынæттæ фаивынæн ф
æсарæнты.Ацы документ у нейтралон æмæ йæ
сконды нæй гуырдзыстоны паддзахадимæ кæнæ
хицауадимæ баст исты хуызы символикæ.

αωύϖϔτϏϒϑψϒώϗϐωϑϖϖ¨ϕϖϟ
ψϟϗϗ¨ϙϗϟϋϒϑ
αωύϖϔτϏϒϑϓωϔϕϒϑτϏϒϑυ¨Ϗφϟϔψχ¨ϑ¨ϑ
ΥτϏϚϟϑωύϖϔτϏϒϑψϒώϗϐωϑϖ

κϟϗϑωύϖϔτϏϒϑϓωϔϕϒϑτϏϒϑ
υ¨Ϗφϟϔψχ¨ϑ¨ϑ"
Нейтралон персоналон бæлвырдгæнæн у адæ
ймаджы бæлвырдгæнæн документ, кæцы ацы
документы хицауæн дæтты фадат æнæаргъ
социалон лæггад райсын æмæ дæлдæр ранымад
бартæй спайда кæнын:
όϗϐ¨ύτχϓϔϒϘωϕϕόϒϑτϏϒϑ¨ϐ¨ϗ¨Ϗψ¨ϔ
τϙϗϟϔψϋόϑτψϔτύϕϟϑ
Ϗ¨φτϔϐωψόϚόϑϒϑ¨ϑ¨ϑόϋψϋόϑτψϟ?¨ϐϙ¨
ϕϖϘόϑτϑϕϖ¨ϗτψϋϟϑτψϟ?Ϗ¨χχτψϔτύϕϟϑ
ϔϗϙϕτψϒϑϋϒϑτψϒϑόϔϖτϕ¨ϑ¨ϑ¨
ϑόϋψόϑτψϟϙϞτϙϞϙϞ¨ϑτψϟ
ώϗϏϖϗϔϒϑϕϓϒϔϖόφϒϑϕϒϚότϏϒϑ¨ϐ¨¨ϑψ¨ϔ
ϓϔϒωώϖ¨ϕϟϙϙ¨ϕϖώ¨ϑϟϑ¨ϑχϔτϑϖϔτύϕϟϑ
¨ϑψ¨ϔϕϒϚότϏϒϑϗ¨Ϗυτϔϖ¨ύϓτύψτώ¨ϑϟϑ
αωύϖϔτϏϒϑϓωϔϕϒϑτϏϒϑυ¨Ϗφϟϔψχ¨ϑ¨ϑτϔ¨
ϕϖ¨ϔϚϟψχϗϟϔψϋότχτυϙτϋ¨ϐ¨

Нейтралон персоналон бæлвырдгæнæн арæст æ
рцыд гуырдзиаг-абхаз æмæ гуырдзиаг-ирон æвзгæ
тыл.Нысангонд документ райсæн ис барвæндонæй.

κϟϗυτϏϚϟϑωύϖϔτϏϒϑ
ψϒώϗϐωϑϖ"
Балцы нейтралон документ у адæймаджы бæ
лвырдгæнæн документ, кæцы уæлдæр банысангонд
пайдатæй дарддæр, документы хицауæн дæтты
мадзæлтæ фæсарæнтæм сæрибарæй балцы ацæ
уын.
Балцы нейтралон документ арызт у æрмæст
англисаг æвзагыл.Нысангонд документæ райсæн ис
барвæдонæй.

ή¨ϐ¨ϑόϕχ¨ϑ¨ϑϔτύϕτ
ϑωύϖϔτϏϒϑψϒώϗϐωϑϖϖ¨"
Нейтралон персоналон бæлвырдгæнæн æмæ
Балцы нейтралон документтæ райсæн ис кæцы фæ
нды адæймагæн дæр æмæ сæ байзæддæгтæн кæ
цы Абхазы æмæ Цхинвалы регионы цардис 1992 азы
31 декабыры рæстæджы æмæ кæцытæн нæй
гуырдзыстоны граждандзинад.

ή¨ϐχ¨ϑ¨ϑόϕϔτύϕϟϑ
ϑωύϖϔτϏϒϑψϒώϗϐωϑϖϖ¨"
Нейтралон документ райсæн ис кæцы фæнды
юстицийы хæдзары.

ή¨ϐ¨ϑόϕχ¨ϑ¨ϑώϗϟϔψότϖ
υτφψόϕϟϑ"
- документтæ райсын кæй фæнды уыцы адæймæгтæ
сæрмагонд сæхæдæг;
веб-фарсыл www.house.gov.ge он-лайн режимы
документ райсын кæй фæнды уый;
- нотариусы фæткæй æвдисæны æууæнчы гаххæт к
æмæ ис, уыцы æртыггаг адæймагæн;
- æнææххæсткарджыны кæнæ æн архайыныхъомы
бæсты- ныййарджытæй сæ иуæн кæнæ законмæ гæ
сгæ йæ минæварæн.(16 аздзыдмæ æнææххæ
сткарджын кæнæ æнæрхайджынхъом адæймагтæн
Балцы нейтралон документ райсыны тыххæй æнæ
мæнг хъæуы дыууæ ныййараджы разы кæныны æ
мхъуыды бавдисын).

ήϗϟϔψότϖόϐ¨όϗϐ¨ϙϞϗτϐτ
¨φψϟϕϖ¨ϔϚ¨ϗτ
1.Адæймæджы бæлвырдгæнæн документтæй сæ иу:
tʆʖʝʚʦʱʇʌʇʆʱʧʞʢʘʤʡʞʠʤʣʥʖʧʥʤʦʨ
tɶʗʫʖʝʱʢʌʫʞʣʘʖʡʱʦʛʙʞʤʣʱʖʦʫʖʟʖʙ
ʚʛʪʖʠʨʤ ʦʖʝʢʤʣʙ ʤʦʙʖʣʱʡʘʦʚ ʦʖʟʙʱʩʦʚʱ
ʘʚʞʧʣʚʖʦʠʣʥʛʦʧʤʣʤʡʤʣʗʡʘʱʦʚʙʣʣ
tɶʗʫʖʝʱʖʘʨʤʣʤʢʞʟʱʦʛʧʥʩʗʡʟʠʖʟʱʫʞʬʖʩʖʚʱʠʣ
ʦʖʝʚʦʱʋʩʧʧʖʦɾʦʱʧʨʤʣʱʖʘʨʤʣʤʢʞʟʱʤʗʡʖʧʨʱ
ʖʚʢʞʣʞʧʨʦʖʬʞʟʱʡʘʦʚʗʦ
ʙʙʫʫʨ
tʖʝʚʝʱʚʢʢʖʝʱʚʛʠʖʗʱʦʱʪʧʨ
ʭʞʦʖʟʙʩʱʦʚʩʱʬʱʖʚʟʢʙʨʣʫʰʩʱʗʖʘʚʞʧʱʣ
ʦʖʟʙʩʱʦʚʱʘʚʞʧʣʚʖʦʠʣʖʚʖʟʢʖʚʜʱʗ
ʡʘʱʦʚʙʣʣʱʠʬʱʪʣʚʱʚʤʠʩʢʛʣʨʟʣʱʟʟʖʦ
ʚʜʱ=ʧʞʚʝʦʫʧʙʱ ʩʡʚʦʗʖʣʱʧʖʣʙʤʣʚ
документимæ иумæ
tɶʚʟʢʖʚʜʱʗʡʘʱʦʚʙʣʙʬʱʪʣʚʱʚʤʠʩʢʛʣʨʨ
ɾʩʠʰʖʢ Y ʗʖʦʬ ʢʱʫʩʱʦʙʤʣʚʟʢ
ʳʡʛʠʨʦʤʣʤʣʪʤʦʢʖʟʱ 
ɺʤʠʩʢʛʣʨʱʦʖʟʧʱʣʣʠʘʞʨʖʣʬʞʡʙʙʖʚʱʖʦʙʰ
ʗʖʪʞʚʱʣʱʨʱʫʫʟ
ʀʚʢʖʚʟʢʖʙʣʞʧʣʛʟʨʦʖʡʤʣʥʛʦʧʤʣʖʡʤʣʗ
ʡʘʱʦʚʙʣʣʩʚʩʱʟʗʱʣʚʩʦʱʡʙʣʣʞʧʦʖʟʧʣ
ʣʛʟʨʦʖʡʤʣʗʖʡʬʱʗʡʘʱʦʚʙʣʣ

ί¨χχτψϟτϔχϞϗ
Hейтралон персоналон бæлвырдгæнæн-10 лары;
нейтралон балцы бæлвырдгæнæн-35 лары.
Къам сисын æмæ лæггады аргъ бафидын гæнæн
ис юстицийы хæдзары.
Нейтралон персоналон бæлвырдгæнæн æмæ
балцы нейтралон документ райсæн ис бавдысты фæ
стæ 10 кусты боны дæргъы.

κϟϔ¨ϕϖ¨χϐ¨ψ¨ϖϖϚ¨ϗϟ
ϑϟϕτϑχϒϑψψϒώϗϐωϑϖϖ¨"
18-аздзыдæй уæлдæр адæймæгтæн:
Нейтралон персоналон бæлвырдгæнæн дæтт цæуы
-5 азы æмгъуыдмæ,
Балцы нейтралон документ-10 азы æмгъуыдмæ,
Балцы нейтралон документ 18 аздзыдмæ адæймæгт
æн-3 азы æмгъуыдмæ.
Рæстæг куы ацæуа уæд та лæвæрд æрцæуыдзæн
ногæй Нейтралон персоналон бæлвырдгæнæн æмæ
Нейтралон Балцы нейтралон документ.
Нейтралон документты хицæуыты тыххæй
информаци у хъахъхъæд .
Нейтралон документты тыххæй уæлæмхæсæн
информаци фенут веб-фарсыл www.house.gov.ge æ
мæ иугонд ут юстицийы хæдзары номыримæ:

2 405 405
www.house.gov.ge
info@house.gov.ge
www.facebook.com/publicservicehall

