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წლის
2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანების
დ ა ნ ა რ თ ი №10

2012–2016 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის
მოწმობის ნიმუში და ამ მოწმობით საქართველოს პარლამენტის
სასახლეში შემოსვლის უფლების მქონე საქართველოს პარლამენტის
წევრთა ნუსხა
I. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2012 წლის 26 დეკემბრის №20/2
გადაწყვეტილებით
დამტკიცებული
2012–2016
წლების
მოწვევის
საქართველოს პარლამენტის წევრის მოწმობის ნიმუშია:

II. 2012–2016 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის
მოწმობით საქართველოს პარლამენტის სასახლეში შემოსვლის უფლების
მქონე საქართველოს პარლამენტის წევრები:
1. აბაშიძე ზურაბ
2. აგულაშვილი გიგლა
3. ალასანია ირაკლი
4. აჩბა ვლადიმერ
5. ახალაია როლანდ
6. ბარათაშვილი პაატა
7. ბარამიძე გიორგი
8. ბაქრაძე დავით
9. ბაშელეიშვილი დემურ

10. ბეჟაშვილი ლევან
11. ბეჟუაშვილი დავით
12. ბერძენიშვილი დავით
13. ბერძენიშვილი ლევან
14. ბესელია ეკა
15. ბობოხიძე აკაკი
16. ბოკუჩავა თინათინ
17. ბოლქვაძე ანზორ
18. ბუკია გიგა
19. ბუკია გოდერძი
20. ბუცხრიკიძე კახა
21. გაბაშვილი გიორგი
22. გაჩეჩილაძე გიორგი
23. გელაშვილი გელა
24. გელაშვილი ვალერი
25. გოგორიშვილი ხათუნა
26. გოგუაძე ნინო
27. გოზალიშვილი გიორგი
28. გუჯაბიძე ბიძინა
29. დავითაშვილი კობა
30. დანელია სოსო
31. დარზიევი მახირ
32. დარჩიაშვილი დავით
33. დარცმელიძე დავით
34. დოლიძე ვიქტორ
35. დუმბაძე მურმან
36. ებანოიძე ნოდარ
37. ენუქიძე გოჩა
38. ვაშაძე გიორგი
39. ვახტანგაშვილი მალხაზ
40. ვერულაშვილი მარიკა
41. ვოლსკი გიორგი
42. ზაქარეიშვილი პაატა
43. ზვიადაური ზურაბ
44. თამაზაშვილი ალექსანდრე
45. თარგამაძე გიორგი
46. თარხნიშვილი ლევან
47. თაქთაქიშვილი ჩიორა
48. თევდორაძე გიორგი
49. თოფაძე გიორგი
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50. იმერლიშვილი ირინე
51. კალაძე კახა
52. კანდელაკი გიორგი
53. კარბელაშვილი გიორგი
54. კაჭახიძე მერაბ
55. კახიანი გიორგი
56. კბილაშვილი არჩილ
57. კედელაშვილი ზაზა
58. კვაჭანტირაძე ზვიად
59. კვიჟინაძე პაატა
60. კიკნაველიძე პაატა
61. კიკნაველიძე შალვა
62. კიღურაძე ივანე
63. კობახიძე მანანა
64. კოპალიანი კარლო
65. კორძაია თამარ
66. კუბლაშვილი პავლე
67. კურტანიძე ელდარ
68. ლემონჯავა ვახტანგ
69. ლეჟავა პაატა
70. ლიპარტელიანი გოგი
71. ლონდარიძე ტარიელ
72. ლორთქიფანიძე დათო
73. მაისურაძე თემურ
74. მალაშხია შოთა
75. მამედოვი ალი
76. მაღრაძე გუგული
77. მაჭავარიანი მიხეილ
78. მახარაძე მიხეილ
79. მეგრელიძე ომარ
80. მელაძე გიორგი
81. მელიქიშვილი ზურაბ
82. მეჭიაური თამაზ
83. მინაშვილი აკაკი
84. მიროტაძე ანი
85. მისაბიშვილი გურამ
86. მკოიანი ენზელ
87. ნადირაშვილი ირმა
88. ნაყოფია კობა
89. ნაცვლიშვილი ლაშა
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90. ნერგაძე თეიმურაზ
91. ნიკოლაიშვილი რამაზ
92. ნიშნიანიძე ომარ
93. ოდიშარია მირიანე
94. ონოფრიშვილი დავით
95. ოქრიაშვილი კახაბერ
96. ოჩიაური გიორგი
97. პაპუაშვილი ზაზა
98. პეტრიაშვილი ალექსი
99. პეტროსიანი სამველ
100. პოღოსიანი რუსლან
101. ჟვანია გიორგი
102. ჟორჟოლიანი გია
103. რატიანი სერგო
104. საგანელიძე დავით
105. სამხარაული გელა
106. სანიკიძე გუბაზ
107. საყვარელიძე დავით
108. საყვარელიძე ფრიდონ
109. საჯაია მარიამ
110. სესიაშვილი ირაკლი
111. სუბარი სოზარ
112. სუბელიანი კობა
113. სულეიმანოვი აზერ
114. ტრიპოლსკი ერეკლე
115. ტყემალაძე ზურაბ
116. უსუფაშვილი დავით
117. ფანჯიკიძე მაია
118. ფეიქრიშვილი გიორგი
119. ფოფხაძე გედევან
120. ქავთარაძე გიორგი
121. ქანთარია ალექსანდრე
122. ქარდავა ლევან
123. ქუცნაშვილი ზაქარია
124. ღარიბაშვილი ირაკლი
125. ღვინიაშვილი გიორგი
126. ყაჭეიშვილი თამაზ
127. ყეინიშვილი ნანა
128. ყიფშიძე ნიკოლოზ
129. შავგულიძე შალვა
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

შავლოხაშვილი რევაზ
შერვაშიძე იაშა
შიოშვილი თამაზ
ჩაფიძე ელისო
ჩილინგარაშვილი ზურაბ
ჩიტაშვილი ვაჟა
ჩიქოვანი ირაკლი
ჩრდილელი ოთარ
ჩხაიძე თეიმურაზ
ჩხეტიანი დარეჯან
ცაგარეიშვილი გიორგი
ცისკარიშვილი პეტრე
ძიძიგური ზვიად
წერეთელი გიორგი
წერეთელი მალხაზ
წიკლაური მირიან
წიკლაური ნუგზარ
წულუკიანი თეა
ჭავჭანიძე დავით
ჭკუასელი თეიმურაზ
ხაბარელი შოთა
ხაბელოვი ლერი
ხაბულიანი სერგო
ხადური ნოდარ
ხალვაში როსტომ
ხალვაში ფატი
ხაჩიძე გიორგი
ხერხეულიძე ეკატერინე
ხეჩინაშვილი გიორგი
ხვედელიძე გელა
ხიდაშელი თამარ
ხიდაშელი თინათინ
ხმალაძე ვახტანგ
ხუბულური თენგიზ
ხუნდაძე დიმიტრი
ჯაფარიძე ვიქტორ
ჯაფარიძე ზურაბ
ჯაფარიძე თამაზ
ჯაფარიძე თედო
ჯაჭვლიანი იოსებ.
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