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განკარგულება N45 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის  გაწეული მუშაობის ანგარიში  შეფასების  შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა.“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა.“ ქვეპუნქტისა 

და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
 

მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის გაწეული მუშობის  ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 
 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14). 
 

      მუხლი 3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:              დავით დარჩია 

  

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის  

სამსახურის გაწეულიმუშობის ანგარიში 

 2014 წლის 2-აგვისტოდან 2014 წლის 31 დეკემბრამდე. 

 

2014 წლის 2 აგვისტოდან 2014 წლის 31 დეკემბრამდე  სამობილიზაციო განყოფილებამ 

შეასრულა შემდეგი სახის სამუშაოები, კერძოდ: 

 საკონტრაქტო სამსახურში წასასვლელად მოამზადა და გააგზავნა 18 პირადი საქმე 3-

ეგზემპლიარად. 

 სარეზერვო შეკრების მზადყოფნისათვის 28 სოფელში ანკეტები შეავსო 1270 

რეზერვისტზე. 

დამუშავდა სამხედრო განყოფილებაში აღრიცხვაზე მყოფი რეზერვის სერჟანტებისა და 

რიგითების ნამსახურების ბარათები. 

27 წლამდე ასაკის 412 ბარათი 

27 წლიდან 40 წლამდე ასაკის 920 ბარათი. 

40 წელს ზემოთ 2980 ბარათი. 

ასევე რეზერვის ოფიცერთა პირადი საქმეები, 27 წლიდან 40 წლამდე 95 პირადი საქმე. 40 

წელს ზევით 622 პირადი საქმე. 

აღრიცხვაზე ავყანილია მე-2 კატეგორიის 295 რეზერვისტი. სახვადასხვა რაიონის 

სამოქალაქო რეესტრიდან მოხსნილია ჩვენს მიერ და  აყვანილია აღრიცხვაზე მათი ანბანური და 

სააღრიცხვო ბარათის შექმნით 28 რეზერვისტი. 

აღრიცხვაზე აყვანილია  და შევსებულია სააღრიცხვო ბარათები27 წლამდე ასაკის 62 

რეზერვზე, რომლებმაც გაიარეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური. 

აღრიცხვიდან მოხსნილია 1944 წელს დაბადებული 201 რეზერვისტი. 1945 წელს 

დაბადებული 

254 რეზერვისტი.1946 წელს დაბადებული 266 რეზერვისტი. 1947 წელს დაბადებული 242 

რეზერვისტიდა 1948 წელს დაბადებული210 რეზერვისტი. 

 მიმდინარეობს 1949-50-51-52 წლებში დაბადებულრეზერვისტთა აღრიცხვიდან მოხსნა. 

 ჩატარდა მთლიანი საქმეების ინვენტარიზაცია, მომსახურეობა გაუწიეთ სამამულო ომის 

მონაწილეებს და საპენსიო ასაკის მოქალაქეებს. 

 საქართველოს ძლების შტაბის ჯ-1-ის პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტიდან 

მიღებული იქნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებიდან დათხოვნილი, სამხედრო 

მოსამსახურეების 125 პირადი საქმე, რომლების ავანილი იქნა სამობილიზაციო განყოფილებაში 

აღრიცხვაზე. 

სამხედრო ძალების რეზერვი დაყოფილი გვაქვს  3- კატეგორიად. 

ა) აქტიური რეზერვი დაკომპლექტებული გვყავს იმ პირებისაგან რომლებმაც სამხედრო-

სავალდებულო (საკონტრაქტო) სამსახური გაიარეს და ჩარიცხულ არიან რეზერვში. 

ბ)  ეროვნული გავარდიის რეზერვი დაკომპლექტებულია ადმინისტრაციული 

ტერიტორიული ერთეულის მიხედვით. 

გ)  ინდივიდუალური რეზერვი დაკომპლექტებული გვყავს იმ პირებისაგან როლებიც არ 

ირიცხებიან აქტიურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვში. 

 სამსახურის რეორგანიზაციის შედეგად შეიქმნა ორი სამსახური, ქ. ოზურგეთის მერიის 

სამხედრო სამსახური და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო სამსახური, 

გამოცალკავდა ამ ორი სამსახურის პირადი საბუთები. 

 

 

 

 



                                                           გაწვევის განყოფილება 

2014 წლის 2 აგვისტოდან   წლის ბოლომდე  გაწვევის განყოფილებამ ჩაატარა შემდეგი 

სახის სამუშაობები: კერძოდ 

პრველ რიგში გავმიჯნეთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და ქალაქ  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასაწვევ (27 წლამდე) კონტიგენტთა ბაზა. 

 გაკეთდა1988 -1996 წლებში დაბადებულ წვევამდელთა სრული ელექტრონული ბაზა და 

იგი მოითხოვს ეტაპობრივ მუშაობას ანუ ცვლილებების შეტანას. 

 დაზუსტდა წვევამდელთა ფაქტიური მისამართები, ტელეფონის ნომრები . 

პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა მუშაობა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 

მოქალაქეთა 2014 წლის საშემოდგომო გაწვევაზე. (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  #461 

დადგენილების შესრულების მიზნით.) 

2014 წლის საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა 

განისაზღვრა 41 კაცით.მათ შორის:  

თავდაცვის ჯარი - 30 

იუსტიციის ჯარი  - 2 

შინაგანი ჯარი 9 

 სულ 41 კაცი. 

ქ. თბილისში გამწვევ -გამანაწილებელ პუნქტში გადაყვანილ იქნა 128 წვევამდელი 

აქედან: 

თავდაცვის ჯარში -ჩაერიცხა 39, 

იუსტიციის ჯარში  - 3 

შინაგან ჯარში- 11 

   სულ - 53, აქედან გამომდინარე გეგმა შესრულდა  -129%-ით. 

გეგმის გარეშე სახელმწიფო დაცვის სპეც სამსახურში ჩაერიცხა 1 წვევამდელი, 

ვადიან საკონტრაქტო სამსახურში ჩაერიცხა 10 წვევამდელი. ( დაცვის პოლიცია) 

კანონის შესაბამისად გადავადება სამხედრო სამსახურში გაწვევისაგან  მიეცა 413 

წვევამდელს. 

 გაიცა 159 წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა და 108 რეზერვისტის დროებითი 

მოწმობა. 

წვევამდელთა კართოტეკაში 2014 წლის მდგომარეობით ინახება 2774 წვევამდელთა 

პირადი საქმე, რომელიც დალაგებულია  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის 

შესახებ“საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის ქვეპუნქტების შესაბამისადდა მოითხოვს მუდმივ 

მუშაობას. 

 გაწვევის სამსახურში წარმოებაშია ნომენკლატურით გათვალისწინებული 142 საქმე. 

კორესპონდეციის სახით გასულია 289 და შემოსულია 594 დოკუმენტი. რომელიც  

შესრულებულია და პასუხგაცემულია. 

 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან შემოსულია 21 წვევამდელთა პირადი საქმე და ჩვენს 

მიერ გაგზავნილია 9 პირადი საქმე.  ისინი აყვანილი არიან სამხედრო აღრიცხვაზე. 

 2014 წელს ჩვენს მიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან და სამოქალაქო 

რეესტრიდან წარმოდგენლი მასალების მიხედვით პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილი 

იქნა 1997 წელს დაბადებული 410 ჭაბუკი. 

  გარდა ამისა ყოველდღიურად სრულდებოდა მიმდინარე სამუშაო მოქალაქეთა 

მომსახურების მიზნით. 

   

  პატივისცემით, 

    

 სამსახურის უფროსი:                             ილია ლეჟავა 
 


