
ხონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის

2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული მუშაობის

ა ნ გ ა რ ი შ ი

      ხონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 
არის ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული. იგი თავის 
საქმიანობას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ 
საქართველოს კანონის „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის 
შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „მობილიზაციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონების, ხონის მუნიციპალიტეტის მერის 
სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.

           სამსახური ანგარიშვალდებულია საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის 
მერის წინაშე, იგი ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

       დღეის მდგომარეობით შტატით ირიცხება 8(რვა) თანამშრომელი, ერთი 
სამსახურის ხელმძღვანელი, 7-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი. 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები იყო:

    -17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, მოქალაქეთა 
სამხედრო სამსახურში გაწვევის მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება;

   -ჯარში გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წარდგენა და სხვა 
საკითხები, რომლებიც წარმოიქმნება მუშაობის პერიოდში;

   -აღურიცხავი წვევამდელების მოძიება და აღრიცხვაზე აყვანა

    გეგმისა და დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით მეტნაკლებად გადაიჭრა 
ყველა საკითხი.

      2020 წლის დასაწყისში მიმდინარეობდა პრაქტიკული შემოწმება იმ 
სასწავლო დაწესებულებების, რომლებშიც ირიცხებოდნენ აღრიცხვაზე 
ასაყვანი 17 წლის ჭაბუკები, გამოთხოვილი იქნა მათზე საჭირო საბუთები, 
რომელიც საჭირო იყო მათზე პირადი საქმეების შესაქმნელად. დადგინდა 
მისაწერთა საერთო რაოდენობა -104 მოქალაქე. დამტკიცდა სამხედრო 
სამსახურში მათი გამოცხადების გრაფიკი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე 
ასაყვანად.

მარტი -აპრილის თვეში გრაფიკის მიხედვით კომისიაზე  გავატარეთ 64 
სამხედრო მიწერას დაქვემდებარებული ჭაბუკი. 40 მოქალაქე პანდემიიდან 
გამომდინარე ვერ გამოცხადდა აღრივხვაზე ასაყვანად. მათი აღრიცხვაზე 



აყვანა მიმდინარეობს მიმდინარე წელს 2004 წელში დაბადებული ჭაბუკებთან 
ერთად..

          ხონის  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახურში 2020 წლის 
საგაზაფხულო  გაწვევის  დაწყებასთან  დაკავშირებით  განხორციელდა 
წვევამდელთა ზუსტი  აღრიცხვა.  დადგინდა  შემდეგი:  აღრიცხვაზე  სულ 
დგას 925 წვევამდელი აქედან „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 
სამსახურის შესახებ“ კანონის 29 და 30-ე მუხლებით სარგებლობს 
გადავადებით 449 წვევამდელი, მათ შორის შეზღუდულად ვარგისია 70  
წვევამდელი. ,,ლ“ მუხლით (მღვდელმთსახური) გადაუვადდა 32 წვევამდელს, 
(28 გირჩი, 2 იეჰოვა, 2 სასულიეროს სტუდენტი) წინასწარი მონაცემებით  164 
წვევამდელი გასულია საზღვარგარეთ, 116 წვევამდელი გასულია 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და დაუდგენელია მათი საცხოვრებელი 
ადგილი. გამოსაძახებელი რესურსი დარჩა 157 წვევამდელი.

      2020 წლის საანგარიშო პერიოდში სავალდებულო სამსახურში ჩასარიცხად, 
ხონის სამხედრო სამსახურს გეგმით განისაზღვრა 39 წვევამდელით, მათ 
შორის შსს –13 წვევამდელი, თავდაცვა – 20 წვევამდელი და ს.ა.დ. – 6 
წვევამდელი. პანდემიიდან გამომდინარე გეგმაში მოხდა კორექტირება და 
სულ ჩასარიცხად განისაზღვრა 17 წვევამდელით.  

        საანგარიშო პერიოდში გამწვევ კომისიაზე სულ გამოძახებული იქნა 117 
წვევამდელი. ქ.თბილისში ცენტრალურ–გამწვევ პუნქტზე გადაყვანილი იქნა 
58  წვევამდელი.  საიდანაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჩაირიცხა 13 
წვევამდელი, ალტერნატიულ სამსახურში 1 წვევამდელი, გამოკვლევაზე 
გაიგზავნა 4 წვევამდელი,  შეზღუდულად ვარგისია 34 წვევამდელი, დროებით 
უვარგისია 6 წვევამდელი.  11 წვ. ჩაირიცხა საკონტაქტო სამსახურში, 3 
წვევამდელი დაცვის პოლიციაში.   გადავადება  მიეცა 30-ე  მუხლით  (სწავლის 
გამო და ოჯახური პირობებით) 57 წვევამდელს, 2 წვ. განთავისუფლდა 
სავალდებულო სამსახურიდან 29-ე მუხლით. პოლიციას გადაუგზავნეთ 
მასალები 46 წვევამდელზე საიდანაც 15 გამოცხადდა.  მოძიებული და 
აღრიცხვაზე აყვანილი იქნა 11 წვევამდელი, რეზერვში გადაირიცხა -131 
წვევამდელი.

         წვევამდელთა და რეზერვისტთა გადაყვანა ცენტრალურ-გამწვევ 
პუნქტზე ხორციელდებოდა თანამშრომლების მიერ.

      საანგარიშო პერიოდში გამოძახების შემთხვევისთვის, მზადყოფნის 
მიზნით პერიოდულად ხორციელდებოდა იმ რეზერვისტთა გადამოწმება 
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, რომლებიც ჩარიცხული არიან 
თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ბატალიონებში.   



       მთელი წლის განმავლობაში სამსახური იმყოფებოდა სამუშაო რეჟიმში 
სისტემატურ კონტაქტში იყო იმ სამხედრო ნაწილებთან, რომლებშიც 
მსახურობდნენ ხონის მუნიციპალიტეტიდან გაწვეული სამხედრო 
მოსამსახურები. 

     სამსახურს შესწევს უნარი პირნათლად შეასრულოს მასზედ დაკისრებული 
მოვალეობა.  

    


