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მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №29 

2010 წლის 15 ნოემბერი 

ქ. მარტვილი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხისა და გაწვევის 
სამსახურის დებულება 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22-ე 

მუხლის „ი“ პუნქტისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 

(რეგლამენტის) მე-5 მუხლი  „გ“ პუნქტის თანახმად, 

მარტვილის მუნიციპალიტეის საკრებულომ დაადგინა: 

1. დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის დებულება თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო ბსამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 29 იანვრის №3 დადგენილება. 

3. დაევალოს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოს დადგენილების 

რეგისტრაცია და გამოქვეყნება. 

4. დადგენილება ამოქმედდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                          ზ. გოროზია 

დანართი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხისა და გაწვევის 

სამსახურის 

დებულება 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური (შემდგომში – სამსახური) არის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 

საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის, 1-ლი პუნქტის საფუძველზე შექმნილი 

სამსახური, რომელიც მარტვილის მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს საქართველოს 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებას და 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას. 

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს კანონით, საქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, გამგეობის დებულებით. 

3. სამსახურს აქვს ბეჭედი საკუთარი სახელწოდებით, შტამპი და ბლანკი. 

4. სამსახური ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სახაზინო მომსახურების 

პრინციპით. 
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5. სამსახურის იურიდიული მისამართია: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქ. №8. 

 მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები 
1. სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) ჭაბუკების და წვევამდელი ახალგაზრდების ზუსტი აღრიცხვა; 

ბ) 17 წლის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

გ) წვევამდელთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ 

სამუშაოთა შესრულება; 

დ) სამხედრო სავალდებულო სამსახუში გამწვევი კომისიების მუშაობის ორგანიზაცია და 

გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტებში გაგზავნის ორგანიზაცია; 

ე) აღრიცხვაზე აყვანასა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევასთან 

დაკავშირებული საკითხების შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა 

და სათანადო რეაგირება; 

ვ) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 

კანონის მოთხოვნათა უზრუნველყოფის მიზნით უფლებამოსილების ფარგლებში 

ღონისძიებების გატარება და სათანადო მასალების მიწოდება სამართალდამცავი 

ორგანოებისათვის; 

ზ) სასწავლო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა კონტროლი 

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 

მოთხოვნათა დაცვის კუთხით; 

თ) გააკონტროლოს მუნიციპალიტეტის სასწავლო დაწესებულებებში მოსწავლე 

ახალგაზრდობის პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის მიმდინარეობა, გაუწიოს 

კონსულტაციები სასწავლო დაწესებულებათა ხელმძღვანელებს, დაწყებითი სამხედრო 

მომზადების მასწავლებლის შერჩევის საკითხებში, ჩაუტაროს მათ სასწავლო მეთოდური 

მეცადინეობა; 

ი) გამოიკვლიოს მოქალაქის პროფესიულ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა სამხედრო 

სამსახურში მისი ეფექტიანად გამოყენების მიზნით; 

კ) მოამზადოს და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესაბამის სამსახურს 

დადგენილ ვადებში წარუდგინოს ინფორმაცია და ანგარიში მოქალაქეთა სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურში გაწვევის შესახებ. 

 მუხლი 3. სამსახურის უფლებამოსილებანი 
1. სამსახურს უფლება აქვს, თავისი უფლებემოსილების ფარგლებში შეუფერხებლად 

ითხოვოს და მიიღოს მისთვის აუცილებელი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებიდან. 

2. მოაწყოს თათბირები და შეხვედრები სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული 

საკითხების შესახებ. 

3. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი. 

 მუხლი 4. სამსახურის უფროსი: 
1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახურის უფროსი, არის საჯარო მოხელე, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ” 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი: 



 3 

ა) წარმართავს მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას; 

ბ) პასუხს აგებს სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე; 

გ) ამ დებულებით განსაზღვრული სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულების შესაბამისად შეიმუშავებს და გამგებელს წარუდგენს 

სამსახურის ერთეულის დებულებას, მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ განაწილებას და 

სამუშაო გეგმას; 

ე) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სამსახურის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 

მოვალეობათა შესრულებას; 

ვ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს; 

შეიმუშავებს წინადადებებს სამსახურის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

ზ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს; 

თ) ხელმძღვანელობს სამსახურს, წარმართავს მის საქმიანობას, აწესრიგებს სამსახურის 

სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს; 

ი) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი კანონმდებლობის, 

მთავრობის დადგენილებების, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

აქტის შესრულებაზე; 

კ) პერსონალურად პასუხს აგებს სამსახურის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე, 

შესრულებულის სამუშაოს ხარისხზე; 

ლ) აწარმოებს მოქალაქეთა მიღებას; 

მ) მარტვილის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 

ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 


