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Abstract 

Nowadays it is necessary to have a defense force that meets modern 

requirements for the development and stable future of Georgia, as well as for the 

protection of national interests, and for implementation of national security 

priorities, and strategic choice. To achieve these goals, the country is oriented on 

establishing a combat-ready, well-equipped, and trained defense force. The 

implementation of mentioned above the most important component is the further 

refinement of military servicemen's management systems and the management of 

career development. 

It is a fact that the need for the formation and reform of the Armed Forces has 

arisen many times in the history and independent period of Georgia. The way of 

building the armed forces in 1918-1921, taken by the government, is still relevant 

and the difference is realities and environment today.  

It should be noted that at both stages of Georgia's independence, in 1918-1921 

and the 1990s, the country faced a difficult political and economic situation, 

ongoing combat actions, and the existing reality was accordingly reflected in the 

formation of the armed forces and the reform process. 

It is noteworthy that from 1990 following the first 10 years, were not clearly 

defined perspectives and strategic vision of the Armed Forces. According to that 

Georgia did not have a consistent system of military service management, in many 

cases, the management process was conducted by the traditions and practices of the 

former Soviet Army, based on non-objective opinions and biased decisions. It 

should also be noted that since 2000 the changes vectors of the leadership of the 

Armed Force have substantially changed and shifted the development trends to the 

qualitatively new reality. The choice was made on the Georgia-US Strategic 

Partnership within the framework of the Memorandum of Understanding. The 

format of cooperation with NATO was defined, for future full integration into 

NATO and cooperation within the framework of the EU common security and 

defense policy. 

To involve the Georgian Defense Forces in European and Euro-Atlantic 

integration processes and to ensure compatibility with NATO standards, have been 

defined legislative, conceptual, and institutional foundations within the framework 

of ongoing development and transformation. More attention was paid to the 

development of the personnel policy direction, structural, institutional, and 

operational capacity of the Georgian Armed Forces, elaborated conceptual 

documents, regulations related to military personnel career management which 

ensured the establishment of a career development system based on military 

education and experience. Established deliberative bodies, "selection boards", 

which limited individual and biased decision-making, and it was based on objective, 

transparent and fair principles. Nowadays, reforms in the Ministry of Defense's 

system have significantly improved the military personnel management system, 

which has significantly changed and is mainly focused on systematic management, 

based on the mission of the military and the strategy for the security challenges 

facing the country. 
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It should be noted that the career development management of the military 

servicemen, or definition of the ways that lead to the set goal based on directions 

such as experience and recommendations of Western countries, as well as 

commitments to NATO. 

It is noteworthy that the career development management of the military 

servicemen of the Ministry of Defense of Georgia includes certain stages, such as 

conscription, active service, retirement, and transitional periods, and is based on a 

policy of objectivity, fairness, and transparency. The centralized and decentralized 

career development management system of the military servicemen is gradually 

establishing in the system of the Ministry of Defense of Georgia and oriented 

toward knowledge and experience-based career management. 

The dissertation consists of an introduction, two chapters (which include 

subsections as well), and a conclusion. 

The introduction part  includes of the actualization of the research, the aim of 

the research, scientific novelty, practical and theoretical significance, research 

object, subject, and methods. 

The first chapter - the formation of the Georgian Defense Forces and the 

management of military personnel, consists of two subsections. It reflects the 

important aspects of the formation and reforms of the Georgian Armed Forces in 

1918-1921 and from 1990 till now.  

The second chapter - the management policy of the military servicemen, 

contemporary challenges, and perspectives of the career management in the system 

of the Ministry of Defense of Georgia, consists of two subsections. The current 

trends of military servicemen management policy are presented in this part of the 

research. The life cycle is analyzed of military servicemen in the system of the 

Ministry of Defense of Georgia: planning, recruitment and retention, career 

development, and retirement. 

The conclusion outlines the research results and recommendations. The 

processes of formation and reform of the Georgian Armed Forces at both stages of 

Georgia's independence, in 1918-1921 and in the 1990s, are assessed. The career 

management process of the military servicemen of the Ministry of Defense of 

Georgia is summarized within the framework of current development, 

transformation, and future perspectives. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ადამიანური რესურსების მართვისა და 

პროფესიული განვითარების სისტემის სრულყოფა თავდაცვის სისტემაში 

რეფორმების ერთ-ერთ წამყვან პრიორიტეტის წარმოადგენს. 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვა, როგორც საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, მუდმივი განვითარების პროცესშია. 

„საქართველოს თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის 2017-2020 წლების 

დოკუმენტში“, „თეთრ წიგნსა“ და „ადამიანური რესურსებისა და 

პროფესიული განვითარების კონცეფციაში“ ნათლად არის გამოკვეთილი 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვაში არსებული გამოწვევებისა 

და პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობა. თავდაცვის ძალების 

მზადყოფნა და სიძლიერე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის ეფექტიანი მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე, 

რომელიც მოიცავს: რეკრუტირების, შერჩევის, შეფასების, დაწინაურების, 

დანიშვნა-გადანაწილების, პროფესიული განვითარების, შენარჩუნების, 

დათხოვნის შემდეგ სამოქალაქო ცხოვრებაში რეინტეგრაციისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებს. 

ამდენად, მნიშვნელოვანია თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვაში არსებული გამოწვევებისა 

და პრობლემური საკითხების მეცნიერულად დამუშავება. ამასთან, იმის 

გათვალისწინებით, რომ თავდაცვის სისტემის განვითარების ერთ-ერთ 

ორიენტირს ნატოს-თან და პარტნიორი ქვეყნების არმიებთან თავსებადობის 

მიღწევა  და შესაბამისი  სტანდარტების დამკვიდრება წარმოადგენს, ასევე, 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა, ანალიზი, 

ურთიერთთავსებადობის გაზრდა, ამოცანების რეალობასთან შეჯერება, 

რეკომენდაციების შემუშავება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში, თანამედროვე მიდგომების 

დანერგვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის  

მართვის პროცესების სრულყოფას. 



 
6 

 

სამუშაოს მიზანი. კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვის 

საკითხის და პროცესების კვლევას. აშშ-ს, ნატო-სა და დასავლეთის 

ქვეყნების არმიების წარმატებული გამოცდილების შესწავლასა და 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემისათვის ადეკვატური და 

ადაპტირებული რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას. სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის მართვის მნიშვნელობისა და პრაქტიკული 

დანიშნულების გამოკვეთას, არსებული გამოწვევებისა და პრობლემების 

იდენტიფიცირებას, გადაჭრის გზების დასახვას, შესაბამისი 

მეთოდოლოგიებისა და მოდელების შემუშავებას. ამასთან, 

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს 

გამოწვევები ესაა ლოკალური, რეგიონალური თუ გლობალური, 

ცვალებადია და, შესაბამისად, იცვლება თავდაცვის სამინისტროს სისტემის 

წინაშე ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული ამოცანებიც.  

კვლევის ობიექტი და მეთოდები.  კვლევის ობიექტია სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის მართვასთან დაკავშირებული პროცესები 

დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის ეტაპებზე, რომელმაც მოიცვა 

1918-1921 წლები და 90-იანი წლებიდან დღემდე პერიოდები. 

კვლევის საგანია სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვა 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე 

რეფორმებისა და განვითარების თანამედროვე  პირობებში. 

ნაშრომზე მუშაობისას ძირითადად გამოყენებულია დოკუმენტების, 

სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლისა და შედარების მეთოდები. 

რეტროსპექციის მეთოდის გამოყენებით მოვახდინეთ საკვლევი თემის 

ნაწილის კონტენტ-ანალიზი.  საქართველოს, ნატო-ს და დასავლეთის 

ქვეყნების არმიებში დაგროვილი გამოცდილების ანალიზით, სინთეზითა 

და მომავალზე ორიენტირებული პროგნოზების გათვალისწინებით, 

გამოტანილი იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები, რამაც განაპირობა 

ნაშრომის სრულყოფა, მათი სამომავლო პერსპექტივაში  გამოყენების 

შესაძლებლობა. 
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ნაშრომის ძირითადი შედეგები და სიახლე. ნაშრომის მეცნიერულ 

სიახლეს განაპირობებს ის ფაქტი, რომ საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვის 

პროცესებთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება 

პრაქტიკულ ასპექტში ნაკლებად ხელმისაწვდომია მკვლევრებისათვის, 

ამიტომ საქართველოს რეალობაში მწირია არსებულ პრობლემებზე 

მეცნიერული ნაშრომები. იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოდგენილი 

ნაშრომის ავტორი ჩართული იყო სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში, 

გააჩნია თავდაცვის ძალებში 25-წლიანი სამხედრო სამსახურის 

გამოცდილება, მათ შორის როგორც რიგით, ისე ზემსახურისა და  ოფიცრის 

სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობეზე, კვლევის პროცესში 

საშუალება მოგვცა გამოგვეყენებია არა მარტო ქართული და უცხოური 

ლიტერატურის, სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის ფართო სპექტრი, 

არამედ როგორც სისტემაში გარდაქმნების უშუალო მონაწილეს 

გაეანალიზებინა პრაქტიკულ ასპექტში რეფორმების განხორციელების 

პროცესი. კოპლექსურად შესწავლილიყო და გაანალიზებულიყო 

საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში სამხედრო მოსამსახურეთა 

კარიერის მართვის პროცესები და შესაბამისად გამოიკვეთილიყო სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის განვითარების მიმართულებით ახლებური ხედვა 

და პერსპექტივები. მიმდინარე პროცესების შესწავლის შესაბამისად 

ჩამოყალიბებულიყო არსებულ სიტუაციაზე მორგებული რეკომენდაციები, 

რომლებიც მოიცავს კარიერის განვითარების მართვის სფეროს. კერძოდ, 

„შესაძლებლობებზე“ დაფუძნებულ სამხედრო მოსამსახურეთა დაგეგმვის 

პროცესს, რეკრუტირებისა და შენარჩუნების პროცესების მართვის 

თანამედროვე პრაქტიკას, კარიერის განვითარების მოდელებსა და 

იმპლემენტაციას, პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას, სამხედრო 

მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერის 

პროგრამებს, შეღავათების, პრივილეგიებისა და წახალისების სისტემას, 

დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეთა სამოქალაქო ცხოვრებაში 

რეინტეგრაციის პროგრამებს, ტექნოლოგიური განვითარების ფარგლებში 
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რესურსების ოპტიმიზაციას. ასევე, შემუშავებული იქნა სამხედრო 

მოსამსახურეთა დაგეგმვის მეთოდოლოგია, კარიერის განვითარების 

მოდელი და ცალკეული პროგრამები, რომლებიც განაპირობებს 

დისერტაციის ძირითადი მიზნის მიღწევასა და  საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვის 

პროცესების განვითარების ხელშეწყობას. 

ცნობები დისერტაციის მოცულობისა და სტრუქტურის შესახებ 

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება შესავლის, ორი თავისაგან, რომელიც, 

თავის მხრივ, მოიცავს ქვეთავებს, დასკვნასა და გამოყენებული 

ლიტერატურის ჩამონათვალს. ნაშრომი მოიცავს 170 გვერდს და 

დანართების 19 გვერდს.  

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

თავი I. საქართველოს თავდაცვის ძალების ფორმირება და სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვა  

1.1.  საქართველოს  შეიარაღებული ძალების ფორმირების შესახებ (1918-

1921 წლები); 

1.2.  საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეფორმების შესახებ (90-

იანი წლებიდან  დღემდე); 

თავი II. სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის პოლიტიკა, კარიერის მართვის 

თანამედროვე გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში 

2.1 სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის პოლიტიკა საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში; 

2.2. სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის „სასიცოცხლო ციკლი“ 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში,  არსებული  

პრობლემები  და  თანამედროვე გამოწვევები; 

2.2.1. სამხედრო მოსამსახურეთა დაგეგმვა; 

2.2.2. სამხედრო მოსამსახურეთა რეკრუტირება; 

2.2.3. სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნება; 
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2.2.4. სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის განვითარება; 

2.2.5. სამხედრო მოსამსახურეთა დათხოვნა; 

დასკვნა და რეკომენდაციები; 

გამოყენებული ლიტერატურა; 

დანართები. 

 

                                              ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

      ნაშრომის შესავალში დასაბუთებულია თემის აქტუალურობა და 

დასახულია სამუშაოს მიზანი, ჩამოყალიბებულია კვლევის ობიექტი და 

მეთოდები, წარმოდგენილია ნაშრომის ძირითადი შედეგები და სიახლე. 

ნაშრომის ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილში წარმოჩენილია სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის მართვის საკითხებზე არსებული ქართველი და 

უცხოელი მკვლევარების მთელი რიგი ნაშრომები. საქართველოს 

საკანონმდებლო და სხვა სამართლებლივი აქტები, ნატო-ს წევრი და 

დასავლეთის ქვეყნების არმიების რეგულაციები და გამოცემები, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები, ინტერნეტრესურსი და სხვა 

წყაროები. 

ნაშრომის პირველი თავი  _ „საქართველოს თავდაცვის ძალების 

ფორმირება და სამხედრო მოსამსახურეთა მართვა“, _ შედგება ორი 

ქვეთავისაგან. მასში ასახულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

ფორმირებისა და რეფორმების მნიშვნელოვანი ასპექტები 1918-1921 წლებში 

და 90-იანი წლებიდან დღემდე. 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ფორმირების ეტაპები 

დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ორ მნიშვნელოვან მოვლენასთან: 

საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებასა და დამოუკიდებლობის 

აღდგენის ფაქტთან. 

1918 წლის 26 მაისს, როდესაც გამოქვეყნდა „საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აქტი“ და „საერთაშორისო ომიანობაში საქართველო 

მუდმივ ნეიტრალურ სახელმწიფოდ“ გამოცხადდა, განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა მიენიჭა რესპუბლიკის, როგორც დემოკრატიული 
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სახელმწიფოს დაცვას, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების 

შენარჩუნებას. 1918-1921 წლებში, მიუხედავად ქვეყანაში არსებული 

რთული პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობებისა, ხელისუფლებამ 

გამოიჩინა პოლიტიკური ნება, საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად იქცა 

შეიარაღებული ძალების მშენებლობის საკითხები. კერძოდ, შეიქმნა 

საკანონმდებლო ბაზა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის მიმართულებების განვითარებას, შეიარაღებული 

ძალების სტრუქტურის ფორმირებას საჭიროებებზე მორგებული 

ფუნქციებით, მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში მოზიდვის, გაწვევისა და 

რეზერვის სისტემის ფორმირებას, სამხედრო დისციპლინის განმტკიცებას, 

პროფესიულ განათლების მიღების, დათხოვნისა და სოციალურ საკითხებს.  

მუდმივი ჯარის შევსებისათვის  სავალდებულო გახდა  სამხედრო-

სავალდებულო სამსახური-მოქალაქეთა მიერ სამხედრო ბეგარის მოხდა და, 

რაც მნიშვნელოვანია, ითვალისწინებდა  შესაფერისი ფიზიკური, ცოდნისა 

და გამოცდილებით მოვალეობის შესრულებას. შეიქმნა „ლაშქარი“, 

რომელსაც სარეზერვო/სათადარიგო სამსახურის ფუნქციაც მიენიჭა. 

დამტკიცდა ასევე სადისციპლინო წესდება, რომელიც ავალდებულებდა 

როგორც „უფროსთა, ისე ხელქვეითთა“ შემადგენლობას სამხედრო 

დისციპლინისა და წესრიგის დაცვას. აღსანიშნავია, რომ სამხედრო 

მოსამსახურეს პასუხისმგებლობა „სადისციპლინო სასჯელის“ სახით 

ეკისრებოდა როგორც სამხედრო დისციპლინის, ისე საზოგადოებრივი 

წესრიგის დარღვევის შემთხვევებშიც. ასევე, აღსანიშნავია, რომ 

პროფესიული განათლების  მიღების ფორმა, ითვალისწინებდა უწყვეტი, 

საფეხურებრივი სამხედრო განათლების მიღების შესაძლებლობას, 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული განვითარების გზაზე. 

მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნა რიგი სოციალური გარანტიები, მათ შორის  

შესაძლებელი გახდა ჯარში გაწვეულ მოსამსახურეებს სამხედრო 

სამსახურის პერიოდში მიეღოთ დამქირავლებისგან იმ ჯამაგირის ნახევარი, 

რომელიც ჰქონდათ ჯარში გაწვევამდე, ამასთან სამხედრო სამსახურის 

შემდეგ შეეძლოთ დაბრუნებოდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს. ასევე 
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შემუშავებული იქნა სხვა რეგულაციებიც, რომლებიც თავისი შინაარსით 

დღესაც აქტუალურია. 

90-იანი წლებიდან საწყის ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლებას დიდი 

ძალისხმევა დასჭირდა, რომ არმია გამხდარიყო ქვეყნის სახელმწიფო 

ლეგიტიმური სტრუქტურა. 1990 წლის 20 დეკემბერს შეიქმნა „შინაგანი 

ჯარები-ეროვნული გვარდია“, რომელიც დაექვემდებარა შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს. აღნიშნული გადაწყვეტილებით ფაქტიურად საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების ლეგიტიმური ფორმირების ახალი ეტაპი დაიწყო.  

აღსანიშნავია, რომ 1991 წლის იანვრიდან საფუძველი ჩაეყარა 

წვევამდელთა გაწვევის სისტემის ჩამოყალიბებას და  შეიქმნა წვევამდელთა 

გამწვევი რესპუბლიკური საბჭო. ეროვნული გვარდიის ლეგიტიმური 

სტატუსის მინიჭების ადრეულ ეტაპზე ხელისუფლებამ დაიწყო ზრუნვა, 

რომ ეროვნული გვარდია, რომელიც ფუნქციონალურად პოლიციურ 

სისტემას წარმოადგენდა, გარდაქმნილიყო „სამხედრო სტრუქტურად“. 

შესაბამისად, ეროვნულ გვარდიაში „ოფიცერთა და სხვა სამხედრო 

მოსამსახურეთა სამხედრო სამსახურის გავლის წესის დროებითი 

დებულებით“  განისაზღვრა ოფიცერთა და სხვა სამხედრო მოსამსახურეთა 

უფლება-მოვალეობები, ოფიცერთა სამხედრო წოდებების იერარქია და 

დასახელებები, რომლებიც დაიყო უმცროს, უფროს და უმაღლეს მეთაურთა 

შემადგენლობად. დებულებამ აგრეთვე დაარეგულირა წოდებების 

მინიჭების თანმიმდევრობა და ვადებიც.  მნიშვნელოვანია, რომ 1991 წლის 

18 აპრილს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ  გამოსცა დადგენილება „შინაგან 

ჯარებში - ეროვნულ გვარდიაში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის 

გავლის წესის შესახებ“, რამაც ფაქტობრივად უკვე მოიცვა სამხედრო 

მოსამსახურეთა ყველა კატეგორიის მიერ სამხედრო სამსახურის გავლის 

წესი. 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა 

და დღის წესრიგში მთელი სიმწვავით დადგა საქართველოს 

ტერიტორიიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანისა და ეროვნულ ღირებულებებსა 

და სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე დაფუძნებული შეიარაღებული 

ძალების შექმნის აუცილებლობა. 
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მიუხედავად საქართველოს შეიარაღებული ძალებში მიმდინარე 

რეფორმებისა, წარმატებები ამ სფეროში უმნიშვნელო იყო. გვარდიის 

სტრუქტურული დაქვემდებარების ცვლილების ხშირი პროცესი 

არასტაბილურ მდგომარეობას ქმნიდა. ფაქტობრივად 1990 წლის 

დეკემბრიდან 1991 წლის სექტემბრის ჩათვლით შინაგან ჯარებს-ეროვნულ 

გვარდიას რამდენჯერმე შეეცვალა სტატუსი და სამხედრო-პოლიტიკური 

მართვის სისტემა. შეიარაღებული ძალების მართვის ინსტიტუციონალური 

მექანიზმის ჩამოყალიბება უკავშირდება 1991 წლის 9 სექტემბერს 

„საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს“ შექმნას და 

განხორციელებულ სტრუქტურული დაქვემდებარების ცვლილებას _ 

ეროვნული გვარდია უშუალოდ დაექვემდებარა საქართველოს პრეზიდენტს 

და სამინისტროს დაევალა ეროვნული არმიის ჩამოყალიბება. ამ პერიოდში 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა განათლებული უმცროს ოფიცრეთა 

კადრების ადგილობრივად მომზადების საკითხმა და 1992 წლის 1 აპრილს 

უკვე შეიქმნა „ოფიცერთა დახელოვნებისა და ზემდეგთა მომზადების 

კურსები’’, ხოლო 1993 წლის 28 მაისს ქვეყნის „სამხედრო ძალებისათვის 

სამეთაურო კადრების მომზადების მიზნით შეიქმნა თავდაცვის 

სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემია“. ამავე წლიდან 

ჩამოყალიბდა სამხედრო-საზღვაო და სამხედრო-საჰაერო ფილიალებიც. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 1990-1991 წლებში შეარაღებულ ძალებში 

გადაუჭრელ პრობლემად რჩებოდა პროფესიონალიზმის, საკადრო 

საკითხების მართვისა და დისციპლინის დაბალი დონე. სამეთაურო 

თანამდებობები ჯერ კიდევ ეკავათ არაპროფესიონალებს და „კლანური“ 

მიდგომებით მართავდნენ სამხედრო ნაწილებს. ამასთან, 1991-1993 წლებში 

მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები, იყო ფინანსური და მატერიალურ 

კრიზისი, საკადრო პოლიტიკა წარიმართებოდა არასაკმარისი, 

არასრულფასოვანი რეგულაციების არსებობის ფონზე. 90-იანი წლებიდან 

მოყოლებული თითქმის მთელი ათი წლის განმავლობაში მკვეთრად არ იყო 

გამოკვეთილი  შეიარაღებული ძალების პერსპექტივები და სტრატეგიული 

ხედვა; საქართველოში არ არსებობდა სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის 
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თანმიმდევრული სისტემა და ჯერ კიდევ მართვის სადავეებთან იდგნენ 

პრორუსული კადრები; მართვის პროცესები ხშირ შემთხვევაში 

წარიმართებოდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის არმიაში დამკვიდრებული 

ტრადიციებისა და პრაქტიკის შესაბამისად, ეფუძნებოდა არაობიექტურ 

მოსაზრებებსა და ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს. 

საყურადღებოა, რომ მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ურთიერთობების 

განვითარებისა და თანამშრომლობისკენ სწრაფვაში გამოკვეთა 

ორიენტირები აშშ-ის, ნატო-ს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და 

საქართველოს ურთიერთობებში დაიწყო სამხედრო სამსახურის 

განვითარების ახალი ეტაპი. 2002 წლის მაისში აშშ-ს უშუალო მხარდაჭერით 

დაიწყო „წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა“, რომელიც მოიცავდა 

საქართველოს „საზღვრების უსაფრთხოების, ანტიტერორისტული, 

კრიზისებზე რეაგირების ოპერაციების“ წვრთნებსა და სამხედრო 

რეფორმებს. აღნიშნული რეფორმების ფარგლებში საქართველოს 

შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო-სავალდებულო სამსახური ჩაანაცვლა 

საკონტრაქტო (პროფესიულმა) სამხედრო სამსახურმა, რომელიც  მიღებული 

პრაქტიკა იყო აშშ-ს და ნატო-ს წევრ ქვეყნებში და ითვალისწინებდა 

პროფესიულ მომზადებას, განვითარებასა და კონტრაქტის საფუძველზე 

გარკვეული ვადით სამსახურის ვალდებულებას.  

საქართველომ გააკეთა სტრატეგიული პარტნიორობის არჩევანი, 

დაისახა შემდგომი თანამშრომლობის გეგმები, გაფორმდა ორმხრივი 

თანამშრომლობის მემორანდუმი ისეთ ქვეყნებთან, როგორებიცაა ამერიკის 

შეერთებული შტატები, ნატო-ს წევრი ქვეყნები და შეიცვალა შეიარაღებული 

ძალების ხელმძღვანელობის მართვის ვექტორებიც, არსებითად და 

თვისობრივად ახალ რეალობაში გადავიდა შეიარაღებული ძალების 

ინსტიტუციური განვითარების პერსპექტივები.  

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ნატო-ს წინაშე აღებული 

ვალდებულებებით, დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილებებისა და  

რეკომენდაციების გათვალიწინებით, სამხედრო მოსამსახურეთა განათლება 

და კვალიფიკაცია მჭიდროდ დაუკავშირა სამხედრო მოსამსახურეთა 
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კარიერის მართვის პროცესს. ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 2010 წლიდან უფრო ინტენსიურად 

დაიწყო საკადრო პოლიტიკის მიმართულებების განვითარება, შემუშავდა 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვის საკითხებთან 

დაკავშირებული კონცეპტუალური დოკუმენტები და რეგულაციები, 

რომლებმაც უზრუნველყო სამხედრო მოსამსახურეთა „განათლებასა და 

გამოცდილებაზე“ დაფუძნებული კარიერის განვითარების სისტემის შექმნა. 

ნაშრომის მეორე თავი - „სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის 

პოლიტიკა, კარიერის მართვის თანამედროვე გამოწვევები და 

პერსპექტივები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სიტემაში“,_  

შედგება ორი ქვეთავისაგან. კვლევის ამ ნაწილში წარმოდგენილია 

სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის პოლიტიკაში არსებული ტენდენციები. 

გაანალიზებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის 

სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის სასიცოცხლო ციკლი: სამხედრო 

მოსამსახურეთა დაგეგმვა, რეკრუტირება და შენარჩუნება, კარიერის 

განვითარება და დათხოვნა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებისა და 

განვითარების პროცესი თანმიმდევრულად მიმდინარეობს და სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვა ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია ადამიანური 

რესურსების მართვის სფეროში თავისი სტრუქტურიდან, რაოდენობიდან, 

მნიშვნელობიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე. სისტემაში გატარებული 

რეფორმები მნიშვნელოვნად აისახა სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის 

პოლიტიკაზე და დღესდღეობით თვისობრივად ახალ საფეხურზე 

წარმოგვიდგება. შესამჩნევია საკადრო პოლიტიკის განმახორციელებელი 

სტრუქტურების მაღალეფექტიანი საქმიანობა, რომელიც არსებითად 

განსხვავდება ძველი „კადრების სამსახურებისაგან, საკადრო 

ორგანოებისგან“.  

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის პოლიტიკის შემუშავებზე, ჩამოყალიბებაზე, 
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კონტროლსა და აღსრულებაზე პასუხისმგებლობები გადანაწილებულია 

შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებზე: საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი, საქართველოს 

თავდაცვის ძალების J-1 პერსონალის დეპარტამენტი და საქართველოს 

თავდაცვის ძალების სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრი, რომლებიც 

ურთიერთკოორდინირებულად საქმიანობს. საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის „სასიცოცხლო 

ციკლი“ დაჯგუფებულია ოთხ ძირითად საკვანძო კომპონენტად: სამხედრო 

მოსამსახურეთა დაგეგმვა, რეკრუტირება და შენარჩუნება, კარიერული 

განვითარება და დათხოვნა, რომლებიც, თავის მხრივ, დაკავშირებული 

არიან ერთმანეთთან და ქმნიან საერთო სისტემას. 

 თავდაცვის რესურსების დაგეგმვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს 

სამხედრო მოსამსახურეთა დაგეგმვა წარმოადგენს. შესაბამისად, ნაშრომში 

გაანალიზირებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

თავდაცვის რესურსების დაგეგმვის „საფრთხეებზე“ დაფუძნებული 

მეთოდოლოგია. კვლევებით დასტურდება, რომ  „საფრთხეებზე 

დაფუძნებული დაგეგმვა და მიდგომები მიმართულია პოტენციურ 

მოწინააღმდეგესა და კონფლიქტზე“ და მას სხვა მეთოდოლოგიისაგან 

გამოარჩევს რიგი უპირატესობები. კერძოდ, როგორც ამ სფეროს ექსპერტები 

მიუთითებენ იგი საშუალებას იძლევა „ინვესტიცია, აღჭურვილობა და 

შესაძლებლობები ფოკუსირდეს იმ მიმართულებით, რომლებიც 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, როგორიცაა საფრთხეები და მომავალი 

პოტენციური კონფლიქტები“. ასევე, ქმნის გადაწყვეტილების მიღების 

დამაჯერებელ საფუძვლებს,  თავდაცვის ძალების მომავალ ფორმირებასთან 

დაკავშირებით, საჭირო რესურსების მხარდასაჭერად.  

ნაშრომში ჩვენ მიერ გაანალიზებული და შემოთავაზებული იქნა 

თავდაცვის რესურსების „შესაძლებელობებზე“ დაფუძნებულ დაგეგმვის 

მეთოდოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა, რომელიც ექსპერტების 

აზრითა და ავტორიტეტული კვლევების შესაბამისად, მათ შორის „Research 
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and Development (RAND)“ - კვლევა და განვითარების მიერ შემდეგნაირად 

ფასდება: „მეთოდოლოგია ფოკუსირებულია სასურველი შესაძლებლობების 

განსაზღვრაზე, რომელსაც უნდა ფლობდეს თავდაცვის ძალები, რათა 

დაუპირისპირდეს „თუნდაც ბუნდოვნად“ გამოკვეთილ, განსაზღვრულ 

საფრთხეებს და უპასუხოს სტრატეგიით განსაზღვრულ სამომავლო 

მიზნებს. თავდაცვის რესურსების „შესაძლებლობებზე“ დაფუძნებულ 

დაგეგმვის პროცესში იმის ნაცვლად, რომ საფუძვლად გამოყენებული იქნეს 

სპეციფიკური, კონკრეტული შესაძლო საფრთხე, დაგეგმვა ეფუძნება ფართო 

შეფასებას, შესაძლებლობების საჭიროების განსაზღვრას მასიური სამხედრო 

კონფლიქტებისათვის. მეთოდოლოგიის უპირატესობაა სამომავლო 

კონფლიქტის გათვალიწინებით პერსპექტიული, შორს ხედვის კულტურა 

და ნაკლებად რეაქტიული მიდგომა დაგეგმვისკენ“. საყურადღებოა, რომ 

თავდაცვის რესურსების „შესაძლებელობებზე“ დაფუძნებული დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია ითვალისწინებს: სტრატეგიულ-პოლიტიკურ დაგეგმვას, 

სამხედრო ოპერატიულ დაგეგმვასა და რესურსების დაგეგმვას, ხოლო 

თავდაცვის რესურსების გეგმები შესრულების ვადების გათვალისწინებით 

არის როგორც გრძელვადიანი, საშუალოვადიანი და მოკლევადიანი. 

მნიშვნელოვანია, რომ „შესაძლებელობებზე“ დაფუძნებული 

მეთოდოლოგია დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება ნატო-ს წევრ და 

დასავლეთის ქვეყნებში, შესაბამისად, ამ მეთოდოლოგიაზე გადასვლა 

უდავოდ მხარს დაუჭერს საქართველოს მომავალ პერსპექტივებს,ნატო-სთან 

და პარტნიორ ქვეყნებთან თავსებადობის ამაღლებას. 

სამხედრო მოსამსახურეთა რეკრუტირება და შენარჩუნება სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის „სასიცოცხლო ციკლის“ მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია და იგი მოიცავს სამხედრო სამსახურის ყველა კატეგორიას: 

სამხედრო-სავალდებულო სამსახურს, საკონტრაქტო (პროფესიულ) 

სამსახურს, კადრის სამსახურსა და სამხედრო სამსახურს რეზერვში.  

აღსანიშნავია,  რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

რეკრუტირების პროცესი გარკვეული ხარვეზებით ხასიათდება, ჯერკიდევ 

არათანმიმდევრულია და არის პრობლემებიც. საყურადღებოა, რომ 
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სისტემას ჯერ კიდევ არ გააჩნია კონცეპტუალურ ჭრილში შემუშავებული 

რეკრუტირების პოლიტიკა, მიმდინარე პროცესები ატარებს ფრაგმენტულ 

ხასიათს და ორიენტირებულია ცალკეული საკითხების რეგულირებაზე. 

რეკრუტირების პროცესში არსებული ხარვეზები,  გარკვეულწილად 

უკავშირდება გაწვევის მოძველებულ სისტემას, იგი ყოფილი საბჭოთა 

კავშირის დროს არსებული სისტემის მსგავსია და არაეფექტიანია. ხოლო ის 

ფაქტი, რომ სამხედრო-სავალდებულო სამსახურის გავლა ხორციელდება 

სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში, გავლენას ახდენს სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურის, ხარისხსა და ეფექტიანობაზეც, რადგან მათ 

მიერ შეთავაზებულია სამხედრო მომზადების სხვადასხვა სტანდარტები, 

განსხვავებული საყოფაცხოვრებო, სოციალურ პირობები და სხვა. ასევე 

საყურადღებოა, რომ წვევამდელთათვის არ არსებობს სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურში გასაწვევად წინასწარი რეგისტრაციის 

ელექტრონული სისტემა, რაიონული სამხედრო განყოფილებების  

საქმიანობაც ვერ აკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნებს და სხვა. 

აღსანიშნავია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

გახორციელებული სამხედრო-სავალდებულო სამსახურის რეფორმებიც, 

შეიცვალა სამხედრო სამსახურის ყაზარმული ცხოვრების სტილი; 

სამხედრო-სავალდებულო სამსახურის ძირითად ფუნქციად დაცვისა და 

უზრუნველყოფის ელემენტის განისაზღვრა; გაიზარდა სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგო და 

სხვა. 

საქართველოს სამხედრო-სავალდებულო სამსახურის რეკრუტირების 

პროცესის გაანალიზებისა და ფინეთის არმიის გამოცდილების შეჯერების 

შესაბამისად, ჩვენ მიერ ჩამოყალიბდა რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც 

წარმოდგენილია ნაშრომსა და ავტორეფერატის დასკვნით ნაწილში. 

რეკომენდაციები უკავშირდება სამხედრო-სავალდებულო სამსახურში 

რეფორმების გატარებას. კერძოდ, საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოებისა 

და პოპულარიზაციის სტრატეგიის შემუშავებას, ასევე მოიცავს რაიონული 

სამხედრო სამობილიზაციო განყოფილებების განვითარების 
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შესაძლებლობას, მათზე სხვადასხვა უფლებამოსილებისა და 

პასუხისმგებლობის მინიჭებას, სამხედრო-სავალდებულო სამსახურის 

გავლის ვალდებულების ერთ სისტემაში თავმოყრასა და სამსახურის 

ხანგრძლივობი სცვლილებასა და სხვა. 

ნაშრომში, ასევე, საკონტრაქტო (პროფესიულ) და კადრის სამხედრო 

სამსახურში რეკრუტირების გამოწვევებთან დაკავშირებით 

იდენტიფიცირებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

რეკრუტირების პროცესზე მოქმედი შიდა და გარე ფაქტორები. 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის რეკრუტირებაზე 

მოქმედი გარე ფაქტორებიდან გაანალიზებულია საკითხები, როგორიცაა: 

შრომის ანაზღაურება, დასაქმება, დემოგრაფია, იმიგრაციისა და ემიგრაციის 

პროცესები. შემგომში რეკრუტირება ორიენტირებული უნდა გახდეს 

ქვეყანაში შრომის ბაზარზე მოსალოდნელ ცვლილებებთან სწრაფ 

ადაპტირებასა და კონკურენციაზე. შესაბამისად, უზრუნველყოფილი უნდა 

იქნეს დასაქმების ბაზარზე კონკურენციის მართვის ეფექტიანი პოლიტიკის 

შემუშავება-გატარება  და სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს სამხედრო 

მოსამსახურეთა ფინანსური და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხები, 

როგორიცაა: ანაზღაურება, შეღავათები, პრივილეგიები და სხვა, ხოლო  

რეკრუტირებაზე მოქმედი შიდა ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე 

გამოიკვეთა გამოწვევები და შემუშავებული იქნა რიგი რეკომენდაციები, 

რომლებიც უკავშირდება სამხედრო სამსახურში მოტივირებული გარემოს 

შექმნას, სოციალური, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, 

კარიერული ზრდის შესაძლებლობას, ადამიანური რესურსების მართვის 

ელექტრონული მართვის სისტემის მოდერნიზაციას და სხვა. 

სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნების პროცესი მჭიდროდ 

დაკავშირებულია რეკრუტირებასთან, რადგან იგი ემსახურება 

კვალიფიციური პერსონალის შენარჩუნებასა და დაკომპლექტებას.  ბოლო 

წლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში სამხედრო 

მოსამსახურეთა შენარჩუნების მიმართულებით ძირითად პრობლემას 

წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეთა გადინების მაღალი მაჩვენებელი. 
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სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნების ეფექტიანად მართვისათვის 

შემდგომ დახვეწას მოითხოვს „პირადი შემადგენლობის შენარჩუნების 

სახელმძღვანელო“, რომლითაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

სისტემაში რეგულირდება შესაბამისი პროცესები.  

სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნებასთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ 

შესწავლილი იქნა აშშ-ს არმიის რეგულაციები, პრაქტიკული გამოცდილება 

და შემოთავაზებული იქნა არსებულ რეალობასთან ადაპტირებული 

პროგრამა და პრაქტიკაში მისი რეალიზებისათვის,  არსებული რესურსების 

ფარგლებში, სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნებისათვის საჭირო 

რეკომენდაციები. 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის განვითარება სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის ციკლის ყველაზე კომპლექსური პროცესია. იგი 

აერთიანებს სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის რამდენიმე სისტემასა და 

ქვესისტემას, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სამხედრო მოსამსახურეთა 

პროფესიული განვითარება, თანამდებობრივი ცვლა, დაწინაურება, 

სტაბილიზაცია. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერის მართვასთან დაკავშირებით 

გატარებული რეფორმების შესაბამისად დაინერგა სამხედრო 

მოსამსახურეთა „განათლებასა და გამოცდილებაზე“ დაფუძნებული 

კარიერის განვითარების სისტემა, ხოლო არსებული  სისტემური 

პრობლემები ჯერ კიდევ აფერხებს სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული 

ზრდის შესაძლებლობებს. ამ მხრივ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

წოდებრივ-თანამდებობრივი დისბალანსის აღმოფხვრის საჭიროება, 

რომელიც წლების წინ წარმოიშვა, არასრულყოფილი რეგულაციებიის 

შედეგად და მაღალი სამხედრო წოდების მქონე „პოლკოვნიკებისა“ და „ვიცე-

პოლკოვნიკების“ სამხედრო მოსამსახურეთა „ჭარბი“ რაოდენობით 

შეიზღუდა  დაწინაურების შესაძლებლობა შედარებით დაბალი წოდების 

მქონე სამხედრო მოსამსახურეთათვის.  
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შევისწავლეთ რა აშშ-ის არმიის გამოცდილება სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის განვითარების სფეროში და გავითვალისწინეთ 

საქართველოში  მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციების მოთხოვნები, 

ჩვენ მიერ შეიქმნა ადმინისტრაციული გვარეობის „სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერული განვითარების მოდელი“, რომელიც 

წარმოდგენილია დანართში N1. „სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული 

განვითარების მოდელი ,,წარმოადგენს დროში გაწერილ გეგმას, რომელიც 

მოიცავს სამხედრო მოსამსახურეთა პროფესიული განათლების საფეხურებს, 

თვითგანვითარების ეტაპებს, მორიგი სამხედრო წოდების მიღების, 

თანამდებობრივი ცვლის პროცესებსა და სამოქალაქო რეინტეგრაციისათვის 

მომზადების პერიოდს.  შემოთავაზებული მოდელი ითვალისწინებს  

სამხედრო წოდებებს შორის სამსახურის ვადების გაზრდას,  რომელიც  

უზრუნველყოფს შესაძლებლობას სამხედრო მოსამსახურეებმა გაიარონ  

ყველა აუცილებელი საფეხური დაწინაურებამდე, როგორიცაა სამხედრო 

განათლების მიღება, საკარიერო კურსები, თვითგანვითრება, 

თანამდებობრივი ცვლა საკვანძო და საკვანძო-განმავითარებელ 

თანამდებობებზე. ამასთან შემოთავაზებული მოდელი გრძელვადიანი 

პერსექტივით განტვირთავს მაღალი სამხედრო წოდების მქონე 

მოსამსახურეთა „ჭარბ“ რაოდენობას.  

„სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული განვითარების მოდელის“ 

იმპლემენტაციისათვის შემოთავაზებულია საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში ჩამოყალიბდეს სამხედრო მოსამსახურეთა 

კარიერული განვითარებაზე პასუხისმგებელი „პროპონენტების“ რგოლი, 

რომლებიც ისევე, როგორც აშშ-ს არმიაშია,  პრაქტიკულად წარმართავენ 

კარიერის მართვის პოლიტიკას და უზრუნველყოფენ სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის განვითარების პროცესების კოორდინაციასა და 

სწორ მართვას. 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში სამხედრო 

მოსამსახურეთა დათხოვნა სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის ციკლის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ვინაიდან იგი ძალიან მჭიდროდ 
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არის დაკავშირებული ციკლის სხვა კომპონენტებთან და  წარმოადგენს 

პროცესს, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო მოსამსახურეთა შემდგომ 

კომპენსაციას, სოციალური პროგრამების განხორციელებას, გაწეული 

სამსახურის გამო დაფასებას და სამოქალაქო ცხოვრებაში 

რეინტეგრაციისათვის სახელმწიფოს მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნული აქტივობები ნაწილობრივ ხორციელდება, არ არსებობს ერთიანი 

წესი, რომელიც ამ პროცესებს დაარეგულირებდა.   

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 

დათხოვნის შემდგომი საკომპენსაციო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით 

გარკვეული დადებითი ნაბიჯები გადაიდგა. შემუშავებული იყო  

სხვადასხვა პროექტები, კერძოდ, ინიცირებული იყო კანონპროექტი 

„სამხედრო მოსამსახურეებზე კომპენსაციების გაცემის შესახებ“, რომელიც 

ითვალისწინებდა სამხედრო წოდებისა და სამხედრო სამსახურის სტაჟის 

მიხედვით პენსიის დაანგარიშებას. 

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის სექტემბრიდან პირადი სურვილით 

დათხოვნილი „პოლკოვნიკის“ სამხედრო წოდების მქონე სამხედრო 

მოსამსახურეებზე, გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 

შემთხვევაში, გაიცემა კომპენსაციები, რაც უზრუნველყოფს დაბალი 

სამხედრო წოდების მქონე სამხედრო მოსამსახურეთა მოტივაციასა და 

კარიერული ზრდის შესაძლებლობების გაზრდას. 

ნაშრომში განხილულია დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ს არმიიდან 

დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებზე კომპენსაციის გაცემის წესი, 

რომელიც ითვალისწინებს არმიაში კარიერის განვითარების ხელშეწყობასა 

და დათხოვნილი სამხედრო მოსამსახურეების სოციალურ მხარდაჭერას.  

ნაშრომში დასაბუთებულია აღნიშნული გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან 

დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებისათვის რეალობასთან  

ადაპტირებული კომპენსაციის სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებლობა. 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მხრიდან სამხედრო 

მოსამსახურეთა თავდადებისა და სამსახურის ადეკვატური 
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დაფასებისათვის სამოქალაქო რეინტეგრაციის სხვადასხვა პროგრამების 

შემუშავება. კერძოდ, სამხედრო მოსამსახურის დათხოვნამდე, შემდგომი 

დასაქმების პერსპექტივის მიზნით, სახელმწიფო და კერძო სექტორში 

ვაკანსიების წინასწარ მოძიება, ახალი სპეციალობის ათვისება ან სწავლების 

დაფინანსება და სხვა. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული აქტივობების 

განხორცილების პერიოდი გაწერილია ჩვენ მიერ შემოთავზებულ „კარიერის 

განვითარების მოდელშიც" და გეგმაზომიერებას  დაექვემდებარება. 

ნაშრომში დასაბუთებულია ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა დამსახურების აღმნიშვნელი 

ღონისძიებებისა და ტრადიციების დამკვიდრების საჭიროება. 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

ამრიგად, ნაშრომში წარმოვაჩინეთ საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში არსებული გამოწვევები, ნატო-ს და პარტნიორი  

ქვეყნების არმიების საუკეთესო გამოცდილება და შესაბამისი ანალიზის 

საფუძველზე ჩამოვაყალიბეთ დასკვნები და შევიმუშავეთ რეკომენდაციები: 

1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ფორმირებისა და 

რეფორმების ეტაპების  შესწავლისას მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ იმ 

მემკვიდრეობის ანალიზი, რომელიც 1918-1921 წლებში დამოუკიდებელი 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ფორმირებისას გამოიკვეთა. 

აღსანიშნავია, რომ მაშინდელი საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლება 

სრულად აცნობიერებდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შეიარაღებული 

ძალების მშენებლობა და  მიუხედავად ქვეყანაში არსებული რთული 

პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობებისა, ხელისუფლებამ გამოიჩინა 

პოლიტიკური ნება, საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აქცია და დიდი 

ყურადღება მიაპყრო შეიარაღებული ძალების მშენებლობის საკითხებს.  

შეიქმნა საკანონმდებლო ბაზა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის მიმართულებების განვითარებას, შეიარაღებული 

ძალების სტრუქტურის ფორმირებას, მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში 
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მოზიდვის, გაწვევისა და რეზერვის სისტემის ფორმირებას, სამხედრო 

დისციპლინის განმტკიცებას, პროფესიულ განათლების მიღების, 

დათხოვნისა და სოციალური საკითხების რეგულაციებს. ფაქტობრივად, 

მოკლე პერიოდში  თითქმის სრულად მოცული იქნა “სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის სასიცოცხლო ციკლი“ რომელიც დღესაც 

ეხმაურება თანამედროვე თავდაცვის ძალებში არსებულ  მოთხოვნებს. აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მიერ ზემოთ 

ჩამოთვლილი ძალისხმევისა, მრავალი ობიქტური თუ სუბიექტური 

ფაქტორების გათვალისწინებით, ვერ მოხერხდა ქვეყნის წინაშე არსებული 

საფრთხეების ადეკვატური შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბება. თუმცა, 

1918-1921 წლებში შეიარაღებული ძალების მშენებლობის გზა, რომელსაც 

იმდროინდელი ხელისუფლება დაადგა, დღესაც აქტუალურია, მხოლოდ 

განსხვავებულ რეალობასა და გარემოებებში. 

    2.  90-იანი წლებიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

ფორმირების საწყის ეტაპზე ქვეყნის ხელისუფლებას დიდი ძალისხმევა 

დასჭირდა, რათა არმია გამხდარიყო ქვეყნის სახელმწიფო ლეგიტიმური 

სტრუქტურა. მიუხედავად გატარებული რიგი რეფორმებისა, ის ფაქტი, რომ 

მკვეთრად არ იყო გამოხატული შეიარაღებული ძალების განვითარების 

პერსპექტივები და სტრატეგიული ხედვა, არ არსებობდა სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის თანმიმდევრული სისტემა და ჯერ კიდევ მართვის 

სადავეებთან იდგნენ პრორუსული კადრები, მნიშვნელოვნად აფერხებდა 

შეიარაღებული ძალების განვითარებას.  

მას შემდეგ, რაც საქართველოს სამხედრო მმართველობის 

განხორციელების სტრატეგიულ ორიენტირებად ჩამოყალიბდა აშშ-სა და 

ნატო-ს წევრი ქვეყნების სტანდარტები, შეიარაღებული ძალების 

ხელმძღვანელობის მართვის ვექტორების ცვლილებამ არსებითად შეცვალა 

და თვისობრივად ახალ რეალობაში გადაიტანა შეიარაღებული ძალების 

ინსტიტუციური განვითარების პერსპექტივები. აღნიშნულმა 

მნიშვნელოვნად განაპირობა მართვისა და ორგანიზაციის, განსაკუთრებით 

ადამიანური რესურსის  მართვის თანამედროვე მეთოდების მიდგომების 
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გამოყენების აუცილებლობა, რომელიც ორგანულად უკავშირდება 

თავდაცვის სისტემის მოდერნიზებას და ერთ-ერთი პრიორიტეტული 

ადგილი უკავია. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში 2010 წლიდან ინტენსიურად დაიწყო საკადრო 

პოლიტიკის მიმართულებების განვითარება, შემუშავდა სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის მართვის საკითხებთან დაკავშირებული 

კონცეპტუალური დოკუმენტები და რეგულაციები. კერძოდ, „სამხედრო 

პირადი შემადგენლობის მართვის სიტემების განვითარების სტრატეგია“, 

„სამხედრო მოსამსახურეთა დაწინაურების კონცეფცია“ და სხვა, რამაც 

უზრუნველყო სამხედრო მოსამსახურეთა „განათლებასა და 

გამოცდილებაზე“ დაფუძნებული კარიერის განვითარების სისტემის შექმნა. 

არსებითად გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ-

წოდებრივი დანიშვნით შესაბამისობა და ხელი შეუწყო სამხედრო 

მოსამსახურეთა დაწინაურების, დანიშვნისა და პროფესიული 

განვითარების პროცესებს. სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის პოლიტიკის 

რეალიზების მიმართულებით გადაიდგა წარმატებული ნაბიჯები. კერძოდ, 

საქართველოს თავდაცვის სამინიტროს ოფისსა და თავდაცვის ძალებში 

განხორციელდა ინსტიტუციონალური ცვლილებები, დაიხვეწა 

ორგანიზაციული სტრუქტურა _ განხორციელდა სამხედრო მოსამსახურეთა 

საკადრო პოლიტიკის შემმუშავებელი, განმახორციელებელი და 

მაკონტროლებელი სტრუქტურული ერთეულების გამიჯვნა, ფუნქციების 

გადანაწილება, უზრუნველყოფილი იქნა  სამოქალაქო და სამხედრო 

კომპონენტების კოორდინირებულად მუშაობა. შეიქმნა სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის სისტემები და ქვესისტემები და სხვა. 

3. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში სამხედრო 

მოსამსახურეთა მართვის სისტემების/ქვესისტემებით  მოცული იქნა 

სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის „სასიცოცხლო ციკლი“: სამხედრო 

მოსამსახურეთა დაგეგმვა, რეკრუტირება, შენარჩუნება, კარიერის მართვა და 

დათხოვნა. ჩამოყალიბებულმა სისტემებმა უზრუნველყო მართვის ციკლის 

ცაკლეული კომპონენტის ურთიერთკავშირი.  
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თავდაცვის რესურსების დაგეგმვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ნაწილს, სამხედრო მოსამსახურეთა დაგეგმვა  წარმოადგენს, რომელიც 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში არსებული 

თავდაცვის რესურსების „საფრხეებზე" დაფუძნებული დაგეგმვის 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად წარიმართება. არსებული გამოწვევების 

შესაბამისად, უმჯობესი იქნება თუ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

სისტემაში ეს პროცესი თავდაცვის რესურსების „შესაძლებლობებზე" 

დაფუძნებული დაგეგმვის მეთოდოლოგიას დაეფუძნება. შედეგად, 

უზრუნველყოფილი იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეების  

ფართო შეფასება, შესაძლებლობების, საჭიროების განსაზვრა და ნატო-სთან 

და პარტნიორ ქვეყნებთან თავსებადობის ამაღლება. მეთოდოლოგია 

გააერთიანებს სამ საფეხურს - სტრატეგიულ-პოლიტიკური დაგეგმვას, 

რესურსების დაგეგმვასა და სამხედრო-ოპერატიულ დაგეგმვას.  

 მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში  

რეორგანიზაციის ჩატარება დაუკავშირდეს თავდაცვის ძალების 

ეფექტიანობის გაზრდას, საბრძოლო მზადყოფნის მაღალი დონის 

მიღწევას/შენარჩუნებას და გრძელვადიან დაგეგმვას. შესაბამისად, 

„თავდაცვის ძალების ძალთა მართვის სისტემის სახელმძღვანელოში’’ 

რეორგანიზაციის პროცესის განხორციელების პირობები უნდა  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავდაცვის ძალებში 

რეორგანიზაციის პროცესი განხორციელდეს ერთი სტრუქტურული 

ერთეულის მეორეზე მიკუთვნების, გადაჯგუფების ან გაუქმების  

შემთხვევები, დაეფუძნოს ტექნოლოგიების განვითარებას, შეიარაღების 

მოდერნიზაციას, საფრთხეების, თავდაცვის ძალების სტრატეგის, 

ამოცანების, მიზნების  ცვლილებას“. 

4.   საქართველოს თავდაცვის მართვის სისტემაში მნიშვნელოვანი  

ადგილი უკავია  სამხედრო მოსამსახურეთა რეკრუტირების  პროცესების 

მართვას. მიუხედავად გატარებული რიგირეფორმებისა, რომლებიც 

მიმართული იყო  სამხედრო-სავალდებულო სამსახურში, რეზერვში, 

საკონტრაქტო (პროფესიულ) და კადრის  სამხედრო სამსახურში პროცესების 
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მართვაზე, დღემდე გამოწვევად რჩება რეკრუტირებისადმი სისტემური 

მიდგომის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი კონცეპტუალური 

დოკუმენტის  შექმნის საკითხი. ამ მხრივ შესაძლებლად მიგვაჩნია 

გაზიარებული იქნეს აშშ-ს არმიის რეკრუტირების გამოცდილება, სადაც 

„რეკრუტირება“ სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს და  შემუშავდეს 

საქართველოს თავდაცვის ძალებისათვის მორგებული და ადაპტირებული 

პრინციპებისა და ამოცანების გათვალისწინებით  სამხედრო მოსამსახურეთა 

რეკრუტირების კონცეფცია.  არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია შემუშავდეს სამხედრო-სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევის ეფექტიანი საინფორმაციო პოლიტიკა. სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურის პოპულარიზაციისათვის განისაზღვროს სწორი 

სტრატეგია.  გაიზარდოს მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ხარისხი და 

ოპერატიულად  მიეწოდოთ ინფორმაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე. 

ამ მხრივ, თუ გავითვალისწინებთ ფინეთის არმიის გამოცდილებას,  

მნიშვნელოვანია   გაიხსნას საინფორმაციო ცენტრები ან მოქმედ რაიონულ 

სამხედრო სამობილიზაციო განყოფილებებს მიენიჭოთ უფლებამოსილება, 

აწარმოონ პირდაპირი, ახლო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან.  მოხდეს 

მოსახლეობის ცნობიერების, სამხედრო პატრიოტული სულისკვეთების 

ამაღლება, რათა მოპოვებული იქნეს მოსახლეობის ნდობა და მხარდაჭერა.  

 ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო-სავალდებულო სამსახურის 

რეკრუტირება ორიენტირებული იქნეს არა მხოლოდ „რაოდენობრივ“ 

დაკომპლექტებაზე, არამედ „ხარისხზე“.  ამჟამად,  წვევამდელები სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურში გაიწვევიან  სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში, 

სადაც  სამხედრო მომზადების სხვადასხვა სტანდარტები, საყოფაცხოვრებო  

და სოციალური პირობებია.  აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სამხედრო-სავალდებულო სამსახური დარჩეს 

მხოლოდ ერთი ძალოვანი სისტემის, ამ შემთხვევაში თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემის, დაქვემდებარებაში. ამასთან, სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურის ვადა 12 თვის ნაცვლად შემცირდეს 6 თვემდე და  

წლის განმავლობაში წვევამდელის გაწვევა მოხდეს ორ ეტაპად, რადგან 
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სრულად მოხდეს გასაწვევი რესურსის ათვისება საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს მიერ. აღნიშნული  უზრუნველყოფს რეზერვისთვის 

რესურსის დაჩქარებულად მომზადებას და თავდაცვის ძალებში დაცვისა და 

უზრუნველყოფის ფუნქციის შესრულებას.  

ასევე, რეკომენდირებულია  შეიქმნას ელექტრონული რეგისტრაციის 

პლატფორმა, სადაც აღრიცხული იქნება ყველა მოქალაქე, რომლებიც 

ექვემდებარებიან სამხედრო-სავალდებულო სამსახურში გაწვევას ან ამ 

ვალდებულების გადავადებასა და გათავისუფლებას. პლატფორმამ 

წვევამდელებს საშუალება უნდა  მისცეს დაგეგმონ თავიანთი სამხედრო-

სავალდებულო სამსახურის მოხდა, შეარჩიონ სასურველი ქვედანაყოფი, 

ლოკაცია და დრო.       

        სამხედრო მოსამსახურეთა რეკრუტირების პროცესზე ზეგავლენას 

ახდენენ  შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნები. ამიტომ რეკრუტირება  

შრომის ბაზარზე მოსალოდნელ ცვლილებებთან სწრაფ ადაპტირებასა და 

კონკურენციაზე ორიენტირებული უნდა იყოს და, შესაბამისად,  საჭიროებს 

კონკურენციის მართვის ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავებასა და გატარებას. 

სახელმწიფო დონეზე უნდა იქნეს აყვანილი სამხედრო 

მოსამსახურეებისათვის ღირსეული პირობების შექმნისა და მათი 

დამსახურების დაფასების საკითხები. სამხედრო სამსახური, მათ შორის 

სავალდებულო სამსახური და რეზერვი, უნდა  გახდეს დასაქმების ერთ-

ერთი წყარო შრომის ბაზარზე, როგორც მიმზიდველი კარიერული 

შესაძლებლობების ზრდის მქონე უწყება. 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის შიდა ფაქტორების 

დასაძლევად, რომლებიც გავლენას ახდენს რეკრუტირების პროცესზე, 

მნიშვნელოვანია შესაბამისი ღონისძიებების გატარება: სამხედრო 

სამსახურში მოტივირებული გარემოს შექმნა, სოციალური, 

საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, თავდაცვის ძალების 

საბრძოლო შეიარაღების, აღჭურვილობისა და საბრძოლო ტექნიკის 

მოდერნიზაცია, შესაბამისი პროგრამების გაგრძელება და სხვა. 
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სამხედრო მოსამსახურეთა მოტივირებასთან დაკავშირებით 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სამხედრო მოსამსახურეთა მართვის, 

რეკრუტირების, წვრთნისა და სასწავლო პროცესში მოტივაციის 

თვითგამორკვევის თეორიაზე Self-determination Theory SDT დაფუძნებული 

მეთოდოლოგიის გამოყენება. აღსანიშნავია, რომ თეორია ეფუძნება სამ 

ძირითად მახასიათებელს კერძოდ - ავტონომიას, კომპეტენციასა და 

ურთიერთკავშირს. შეესატყვისება „ამოცანით მართვის კულტურის“ 

ძირითად მახასითებლებს, რომელიც თანდათან მკვიდრდება საქართველოს 

თავდაცვის ძალებშიც. მოტივაციის თვითგამორკვევის STD თეორიაზე 

დაფუძნებული მოტივაციის მეთოდოლოგით თავდაცვის ძალებში ფართოდ 

გავრცელებულ „დასჯა-წახალისებაზე“ დაფუძნებული მოტივაციის 

მეთოდოლოგიის ჩანაცვლება,  ხელს შეუწყობს როგორც რიგითებს, ისე 

ხელმძღვანელებს, ინსტრუქტორებს, მასწავლებლებს სწორად 

განისაზღვროს მოტივაციის წყაროები, ჩამოაყალიბონ სტიმულატორები და 

იმპულსები და ეფექტიანად მოხდეს მისი გამოყენება პრაქტიკაში. 

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში პრიორიტეტად  უნდა განისაზღვროს  

ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული მართვის სისტემის 

მოდერნიზაცია, დაზუსტდეს მონაცემთა ბაზა. სამხედრო მოსამსახურეთა 

მართვის პროცედურების გაუმჯობესებისათვის დაინერგოს ელექტრონული 

ავტომატიზებული სისტემა, რომელიც შესაძლებელს გახდის 

ცენტრალიზებულად, ელექტრონულად განხორციელდეს სამხედრო 

მოსამსახურეთა რაოდენობრივი დაგეგმვის პროცედურები, ეფექტიანად 

მართოს შემოდინება, გადინება, შესანარჩუნებელი და  დასაწინაურებელი 

ადამიანური რესურები. 

5. სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნების სფეროში ძირითად 

პრობლემას წარმოადგენს სამხედრო სამსახურიდან პერსონალის გადინების 

მაღალი მაჩვენებელი. კვალიფიციური კადრების გადინების რისკის 

შესამცირებლად, ჩვენი რეკომენდაციაა საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სისტემაში არსებული რესუსების ფარგლებში შეიქმნას 
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სამხედრო მოსამსახურეთა შენარჩუნებაზე მომუშავე ჯგუფები, რომლებიც 

წარმართავენ საქმიანობას  სამხედრო მოსამსახურეთა მოტივაციის 

ასამაღლებლად, რათა შეისწავლონ მათი მოტივაციის ფაქტორები, შეუქმნან 

შესაბამისი გარემო და  მოახდინონ მათი სტიმულირება,  რომ მათ  

გააგრძელონ სამხედრო სამსახური თავდაცვის ძალებში. 

6. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში სამხედრო 

მოსამსახურეთა კარიერის მართვის სფეროში გატარებული რეფორმების 

ფარგლებში, უზრუნველყოფილი იქნა სამხედრო მოსამსახურეთა 

„განათლებასა და გამოცდილებაზე“ დაფუძნებული კარიერის განვითარების 

სისტემის შექმნა. ამასთან, გამოიკვეთა  სისტემური პრობლემაც, რომელიც 

აფერხებს სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული ზრდის შესაძლებლობებს 

და უკავშირდება წოდებრივ-თანამდებობრივ დისბალანსს.  

ჩვენ მიერ შემუშავებული იქნა „სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული 

განვითარების მოდელი“, რომელიც წარმოადგენს დროში გაწერილ გეგმას და 

მოიცავს სამხედრო მოსამსახურეთა პროფესიული განათლების საფეხურებს, 

თვითგანვითარების ეტაპებს, მორიგი სამხედრო წოდების მიღებისა და 

თანამდებობრივი ცვლის პროცესებს (ნახაზი N1). აღსანიშნავია, რომ 

„კარიერული განვითარების მოდელი“ ითვალისწინებს  სამხედრო წოდებებს 

შორის ვადების გაზრდას და დაკავშირებულია საკანონმდებლო და 

რეგულაციის ცვლილებასთან.  კერძოდ, „პოლკოვნიკის“ სამხედრო წოდების 

მინიჭების საფუძველი წარმოიქმნება 21-წლიანი სამხედრო სამსახურის 

შემდეგ, ხოლო „ვიცე-პოლკოვნიკის“ 16 -წლიანი სამხედრო სამსახურის 

შემდეგ, რაც,  ერთის მხრივ, სამხედრო მოსამსახურეებს აძლევს 

შესაძლებლობას სამხედრო სამსახურის პერიოდში თანამდებობრივი ცვლის 

ფარგლებში იმსახურონ საკვანძო და საკვანძო-განმავითარებელ 

თანამდებობებზე და თანმიმდევრულად გაიარონ პროფესიული 

განათლების საფეხურები, მეორეს მხრივ, გადაწყვეტს სისტემურ 

პრობლემას. კერძოდ, შემოთავაზებული მოდელი საშუალებას იძლევა 

დაცული იქნეს წოდებრივ-თანამდებობრივ ბალანსი. ასევე, აქტუალურია 

შემუშავდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში 
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ცალკეულად  არსებულ გვარეობებზე  „კარიერული განვითარების 

მოდელები“.    

სამხედრო მოსამსახურეთა კარიერული განვითარების მოდელის 

იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შეიქმნას სამხედრო მოსამსახურეთა 

კარიერული განვითარების  პასუხისმგებელი რგოლი - „პროპონენტების“ 

ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეთა 

კარიერის განვითარების პროცესების კოორდინაციასა და სწორ მართვას. 

7. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან ადეკვატურად 

უნდა დაფასდეს სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნილი სამხედრო 

მოსამსახურეების მიერ გაწეული თავდადება და 

სამსახური. მნიშველოვანია, რომ სამხედრო სამსახურის შემდგომ, ახალ 

რეალობასთან ადაპტირების პროცესს და სამოქალაქო რეინტეგრაციას თან 

ახლდეს დასაქმების პერსპექტივაც. კერძოდ, სახელმწიფო და კერძო 

სექტორში მოძიებული იქნეს ვაკანსიები და სამხედრო მოსამსახურის 

დათხოვნამდე შესაძლებელი იყოს მის მიერ ახალი სპეციალობის ათვისება 

ან სწავლების დაფინანსება შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით. ის ფაქტი, 

რომ აღნიშნული აქტივობების განხორცილების პერიოდი გაწერილია ჩვენს 

მიერ შემოთავზებულ „კარიერის განვითარების მოდელში"  (ნახაზი N1) და 

გეგმაზომიერებას დაექვემდებარება, სამხედრო მოსამსახურეებს შეუქმნის 

სისტემის მიერ ზრუნვის პერსპექტივის, დაფასების  შეგრძნებას და 

პოზიტიურად იმოქმედებს მათ მოტივაციაზე. სამხედრო სამსახურის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, რეკომენდირებულია, ასევე, შემუშავდეს 

დათხოვნილი სამხედრო მოსამსახურების სოციალური მხარდაჭერის 

პროგრამა.  ჩამოყალიბდეს კომპენსაციის სისტემა, რომელიც 

ითვალისწინებს დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებზე, საპენსიო ასაკის 

მიღწევამდე, გარკვეული კომპენსაციის გაცემას.  აგრეთვე გაიზარდოს 

პენსიის ოდენობა, სახელმწიფო და კერძო სერვისებზე დაუწესდეთ 

შეღავათიანი მომსახურება, შეეთავაზოთ დაზღვევის პაკეტი და სხვა. 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანია თავდაცვის ძალებში დამკვიდრდეს სამხედრო 
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მოსამსახურეთა დამსახურების აღმნიშვნელი ღონისძიებები და 

ტრადიციები. 
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ფაკულტეტის საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის 
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