


2020 წელი “ჯარისკაცზე ზრუნვის წლად“ გამოცხადდა 

2020 was announced as “Soldier Appreciation Year “ 



ინფრასტრუქტურის განვითარება 
Developing Infrastructure

 2020 წელს, წინა წელთან შედარებით, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თითქმის 
ოთხჯერ მეტი - 100 მილიონი ლარი დაიხარჯება.

 In comparison to the previous year, in 2020, the Ministry of Defence will spend 
100 million GEL, which is almost four times more than previous amount. 



ინფრასტრუქტურის განვითარება 
Developing Infrastructure

გარემონტდება ყველა ყაზარმა და სასადილო:

 197  ყაზარმა; 

 52 სასადილო. 

დასავლური სტანდარტის სპორტული ინფრასტრუქტურა და ვარჯიშისა და დასვენების ახალი შესაძლებლობები შეიქმნება:

 23 მულტიფუნქციური სტადიონი;

 ახალი სატრენაჟორო დარბაზები.

გარემონტდება შიდა გზები და მოეწყობა ბაზების შიდა ინფრასტრუქტურა.

All barracks and canteens will be renovated:
 197 barracks; 
 52 canteens.

Western standards Sports infrastructure and new opportunities for exercise and relaxation will be created
 23 multifunctional fields;
 New gyms.

Internal roads and infrastructure of military base will be renovated. 



ხელფასების ზრდა 
Raising Wages

 2020 წელს გაგრძელდება სამხედროების სახელფასო პირობების გაუმჯობესება.

 2019 წლის 1 ნოემბრიდან, წოდებების შესაბამისად, სამხედროებს 100-დან 510 ლარამდე გაეზარდა
ხელფასი.

 In 2020,  the Ministry of Defence will continue improving military personnel wage conditions.

 From November 1st 2019, salaries for military personnel have increased from 100 GEL up to
510 according to their rank.



დაჭრილ და დაშავებულ სამხედროებზე ზრუნვა
Care for Wounded Warriors

იანვარში  წეროვანის სარეაბილიტაციო კომპლექსის მშენებლობა დასრულდება

 ფსიქოლოგიურ და ფიზიკური რეაბილიტაცია;
 სპორტული მომზადება შეჯიბრებებში მონაწილეობისათვის.

Tserovani Rehabilitation complex will be completed in January

 Psychological and Physical Rehabilitation;
 Physical preparation for competing in sports events.



გაუმჯობესებული კვება
Improved Military Diet

თავდაცვის ძალები 1 ნოემბრიდან კვების ახალ, სპეციალური ოპერაციების ძალებისათვის 

განსაზღვრულ სტანდარტზე გადავიდა: 

 საკვების რაოდენობა და ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა;

 რაციონი მრავალფეროვანი გახდა.

2020 წლიდან თავდაცვის ძალები უმაღლესი კატეგორიის  ხორცით მომარაგდება 

From 1st of November, Defence Forces adopted new, Special Operation Forces’ standard
military diet

 Military diet quantity and quality was substantially improved;

 Diversity of food choices.

From 2020 Defence Forces will be supplied meat of the highest category



თანამედროვე სტანდარტის ფეხსაცმელი და უნიფორმა
Military uniform and boots of modern standards

 ჩვენი ჯარისკაცების ფეხსაცმლისა და უნიფორმის ხარისხი ნატოს წამყვანი ქვეყნების 
სტანდარტებით შეიცვლება;

 2020 წლის ბოლომდე თითოეული ჯარისკაცი უმაღლესი ხარისხის ზამთრის და ზაფხულის 
სამხედრო ფეხსაცმელსა და მაღალი ხარისხის ქსოვილისგან დამზადებულ, ცვეთაგამძლე 
უნიფორმას მიიღებს.

 The quality of the military uniforms and boots of our soldiers will be correspond to the 
standards of the NATO member states;

 By the end of 2020, each soldier will receive highest standard, wear-resistant winter and 
spring boots and uniforms.



ჯანმრთელობის გაუმჯობესებული დაზღვევა
Improved Healthcare 

 იზრდება დაფინანსება სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულებებზე;

 სამხედროებს მოემსახურება პროვაიდერი კლინიკების ფართო ქსელი;

 გაიზარდა ოჯახის ექიმების რაოდენობა.

 Financing of various medical services will increase;

 Soldiers will benefit from wide network of provider hospitals;

 Number of primary care physician will be increased.



ჯანმრთელობის გაუმჯობესებული დაზღვევა
Improved Health Insurance

სამხედროთა დაზღვევის საბაზისო პაკეტში

გათვალისწინებული იქნება: 

 გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება;

 კარდიოქირურგია;

 ონკოქირურგია.

Basic Healthcare package will cover the following:

 Pre-planned dental services;
 Cardio-surgery;
 Surgical oncology.



საბინაო ვალდებულებების შესრულება
Fulfilling housing commitments 

2007 წელს დადებული კონტრაქტით აღებული საბინაო ვალდებულები  
2020 წელს სრულად შესრულდება 

Housing commitments undertaken in 2007 contracts will be fulfilled in 2020



ახალი საბინაო პოლიტიკა
New Housing Policy

არსებითად გაუმჯობესდა საბინაო  პროგრამა:

 50%-იანი თანამონაწილეობის პრინციპი;

 თვითღირებულების შემცირების მიზნით მშენებლობას განახორციელებს თავდაცვის უწყების
სამშენებლო კომპანია;

 იმოქმედებს შიდა უპროცენტო განვადება.

Housing program will be substantially improved:

 50% subsidiary principle;

 In order to decrease the cost price, construction will be carried out by MOD building
company;

 Interest free internal lease will be offered.



ახალი საბინაო პოლიტიკა
New Housing Policy

 საცხოვრებელი ფართის კვადრატული მეტრის სავარაუდო ღირებულება 200
დოლარი იქნება;

 ჩვენს სამხედროებს კვადრატული მეტრის შესყიდვა დახლოებით 100 დოლარი
დაუჯდებათ.

 Estimated cost of 1 square meter will be 200 US dollars;

 Military Servicemen will be able to buy 1 square meter for around 100 US dollars.



ქალი სამხედროების პირობების გაუმჯობესება
Improved condition for military servicewomen

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თავდაცვის ძალებში ქალების როლის
გამოკვეთა, მხარდაჭერა და კარიერის განვითარების თანაბარი პირობების
უზრუნველყოფა.

 Supporting women in the Defence forces and providing equal conditions for their career
development is especially important.



ნატო-საქართველოს ურთიერთობები
NATO-Georgia Relations

 თავდაცვის დანახარჯები ნატოს მოთხოვნების შესაბამისად კვლავ რჩება მთლიანი შიდა
პროდუქტის 2%-მდე;

 2020 წელს პერსონალზე დანახარჯები კვლავ იქნება ნატოს მოთხოვნების შესაბამისი და
შეადგენს დაახლოებით 52%-ს.

 Defence spending in compliance with NATO requirement remains around 2% of GDP;
 Personnel expenditure in compliance with NATO requirements remains around 52% in 2020.

In 2020 we will have more NATO in Georgia and more Georgia in NATO

2020 წელს ჩვენ გვექნება მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში



აშშ და საქართველო
The United States of America and Georgia

 უსაფრთხოების სფეროში 3 წლიანი თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულება
გაფორმდა; 

 2020 საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) 
ინსტიტუციონალიზაციის წელიწადი იქნება.

 Three-year U.S.-Georgia security cooperation framework agreement was signed;

 2020 will be the year of institutionalization of Georgia Defence Readiness Program 
(GDRP).



მზადყოფნის გაძლიერება
Enhanced Readiness

 Reform of compulsory military service;

 Improvement of Active reserve program; 

 Strengthening Civil-Military Relations.

 სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რეფორმა;

 სარეზერვო სამსახურის გაუმჯობესება;

 სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების გაძლიერება.



2020 წელს საქართველოს მასშტაბით თავდაცვის 
სამინისტროს  ცენტრები აშენდება

Ministry of Defence of Georgia will build Defence 
Centers across the country in 2020

ახალი ინიციატივა
A New Initiative



ქართული სამხედრო მრეწველობის გაძლიერება
Strengthening Georgian Military Industry

საქართველოში ვაზნების საწარმოს ჩამოყალიბება:

 მოემსახურება ქვეყნის ინტერესებს;

Establishment of  ammunition production factory in Georgia:
 Serves country’s interests;



საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის ხედვა 
Georgian Defence Minister’s Vision 2020

 ჯარისკაცებზე და მათ ოჯახებზე ზრუნვა;

 თავდაცვის ძალების განვითარება;

 ინფრასტრუქტურისა და ძალების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა;

 ინსტიტუციური განვითარება;

 გაძლიერებული საერთაშორისო თანამშრომლობა;

 თავდაცვის რესურსების ეფექტური მართვა.

 Care for soldiers and their families;

 Development of the Georgian Defence Forces;

 Infrastructure and logistical support;

 Institutional Development;

 Strengthened International Cooperation;

 Effective Management of Defence Resources.



მადლობა თითოეულ ჯარისკაცს, რომელიც სამაგალითოდ და 
ღირსეულად ემსახურება ჩვენს ქვეყანას

Thank You to each soldier who serves our country in exemplary and honorary manner

თავდაცვის სამინისტრო ჯარისკაცებისთვის

Ministry of Defence for soldiers


