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      დელეგირებულ უფლებამოსილების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდის 

განმავლობაში სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურმა 

განახორციელა  შემდეგი სახის სამუშაოები: 

გაწვევის განყოფილება 

2020 წელს გამწვევ კომისიაზე გამოსაცხადებლად დაუწყებული იქნა 1 750  წვევამდელი.  

ჩატარადა გამწვევი კომისიის 23 სხდომა.  

 

გამწვევ კომისიაზე გამოცხადდა  407   წვევამდელი. საიდანაც  „სამხედრო 

ვავლდებულებისა  და სამხედრო სამსახურის შესახებ’’   კანონის 30-ე და  29-ე მუხლის 

შესაბამისად სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან გადავადება მიეცა 298  

წვევამდელს. 

 

საქართველოს კანონის ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ ‘’ 

მუხლი-9 -ს საფუძველზე  შ.ს.ს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის ოზურგეთის რაიონული 

სამმართველოს გადაეცა 224  წვევამდელი. 

2020 წლის  განმავლობაში ქალაქ თბილისში გამწვევ-გამანაწილებელ პუნქტში 

გადაყვანილი იქნა 100 წვევამდელი. საიდანაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა  

43 წვევამდელი, კერძოდ: 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებში - 7 წვევამდელი. 

საქართველოს თავდაცვის ძალებში - 21  წვევამდელი.  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პეციალურ პენიტენციურ სამსახურში - 15 წვევამდელი 

.გეგმის გარეშე საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში  -  9  წვევამდელი 

57 წვევამდელს მუდმივმომქმედი სამხედრო სამედიცინო საექსპერტო კომისიის 

გადაწყვეტილების შესაბამისად, თავდაცვის მინისტრის 1996 წლის N360 ბრძანების 

საფუძველზე მიეცათ გადავადება,  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. 

 ,,სამხედრო ვალდებულებისა  და სამხედრო სამსახურის შესახებ’’  კანონის       მ-21:პ-3-ის 

საფუძველზე    (რომელთაც სხვადასხვა მიზეზით არ უმსახურიათ სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში და მიაღწიეს ზღვრულ ასაკს) რეზერვში გადარიცხული იქნა 328 წვევამდელი . 

     2020 წლის  განმავლობაში    გაიცა 189   წვევამდელის სამხედრო სააღრიცხვო მოწმობა. 

 მომზადდა ანგარიში 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევის  შესახებ  საქართველოს 

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარსადგენად შესაბამისი 

ფორმების მიხედვით. 

  2020 წლის განმავლობაში კორესპოდენციით შემოვიდა და დამუშავდა 545 დოკუმენტი 

და გაცემულია 275  დოკუმენტი. 
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გარდა ამისა, სისტემატიურად მიმდინარეობდა მუშაობა მოქალაქეთა მომსახურეობის 

მიზნით. 

სამობილიზაციო  განყოფილება 

 

    2020 წლის განმავლობაში მობილიზაციის განყოფილებაში შესრულებეული იქნა 

შემდეგი სახის სამუშაოები: 

 

 აღრიცხვაზე აყვანილი იქნა მერის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე  და შეიქმნა 

სააღრიცხვო დოკუმენტაცია სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან დემობილიზებულ  71 

რეზერვისტზე. 

 

 2020  წლის განმავლობაში შესაბამის ბრძანებათა გათვალისწინებით აღრიცხვაზე 

აყვანილი იქნა და შეიქმნა როგორც სამხედრო სააღრიცხვო ასევე ანბანური ბარათები 1993  წელს 

დაბადებულ ზღვრულ ასაკს მიღწეულ 328 პირზე. 

 

  შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო პროფესიულ სამხედრო სამსახურში გაწვეული 

იქნა 13 პირი. მათზე მოძიებული იქნა სათანადო მასალები და შედგენილი იქნა  პირადი 

საქმეები. 

  

 რეგისტრაციის მისამართის ცვლილების გამო აღრიცხვიდან მოიხსნა  და შესაბამის 

რეგისტრაციის მისამართზე გადაიგზავნა 38 რეზერვისტის სააღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

 

 გაცემული იქნა  80 ცალი რეზერვისტის დროებითი მოწმობა. 

 

 შეტანილი იქნა სათანადო ცვლილებები ქალაქისა და სოფლების მიხედვით 

სამობილიზაციო რეზერვის შემადგენლობაში, სამოქალაქო რეესტრიდან მოწოდებული 

მონაცემების შესაბამისად. 

 

კანონმდებლობის საფუძველზე ასაკობრივი ზღვრების მიხედვით აღრიცხვიდან იქნა 

მოხსნილი რეზერვისტთა ნაწილი. 

 

დამუშავდა თავდაცვის სარდლობის შტაბის J -1- ის სამსახურიდან გადმოგზავნილი 

საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურიდან დემობილიზებულთა 18 პირადი საქმე 

და მათზე სამხედრო წოდებათა მიხედვით შეიქმნა სააღრიცხვო დოკუმენტაცია. 

 

 ძალოვანი სტრუქტურებიდან შემოსული მომართვების საფუძველზე საანგარიშო 

პერიოდში შეტანილი იქნა სათანადო ცვლილებები სპეციალური აღრიცხვის კარტოტეკაში. 

 

  შედარებული იქნა ოფიცრებისა და სერჟანტების კარტოტეკა სააღრიცხვო მონაცემებთან. 
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 ძალოვანი სტრუქტურებიდან შემოსული მომართვების საფუძველზე შეტანილი იქნა 

სათანადო ცვლილებები სპეციალური აღრიცხვის კარტოთეკაში. 

 

 სასამართლოდან გადმოგზავნილ განაჩენთა საფუძველზე ცვლილებები იქნა შეტანილი 

მსჯავრდებულთა კარტოთეკაში. 

 

მომსახურეობა გაეწია სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლებში მონაწილეებსა და მათი ოჯახის წევრებს მათთთვის საჭირო ინფორმაციისა და 

მასალების მისაწოდებლად. 

 

  მიღებული იქნა მოქალაქეები , განხილული იქნა მათი მოთხოვნები და გაწეული იქნა 

სათანადო მომსახურეობა. 

 

  პასუხი იქნა გაცემული განყოფილებეაში სხვადასხვა სტრუქტრებიდან შემოსულ 

კორესპოდენციებზე. 

 

 განხორციელებული იქნა სამსახურის დებულებით და სამართლებრივი აქტებით 

განსაზრვრული ფუნქციები. 

 

 

 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი  

 

ილია ლეჟავა 

 

 

 

 

 

 

 


