
 

 

2018 წელს განხორციელებული დეკლარაციების 

 მონიტორინგის შედეგების ანგარიში 

 

2018 წელს, "შესამოწმებელი თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

მონიტორინგის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 

თებერვლის N81 დადგენილების შესაბამისად შემოწმებას დაექვემდებარა დეკლარაციის 

მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის მიერ დეკლარაციების შემთხვევითი შერჩევით და 

დასაბუთებული  წერილობითი განცხადების საფუძველზე შერჩეული თანამდებობის პირების 

დეკლარაციები. აღნიშნულ რაოდენობას დაემატა 2017 წლის დეკემბერში მონიტორინგის 

პროცესში არსებული დეკლარაციები, რომელთა მონიტორინგიც 2018 წელს დასრულდა. 

2018 წელს შესამოწმებელი დეკლარაციების ელექტრონული სისტემის მიერ შერჩევა, 

აღნიშნული პროცესის განმჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა სსიპ - 

„საჯარო სამსახურის ბიურო“-ს უფროსის ბრძანებით შექმნილი კომისიის თანდასწრებით, 

რომელის წევრებიც იყვნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომლები, საქართველოს 

მთავრობის ადმინისტრაციის, სსიპ - „მონაცემთა გაცვლის სააგენტო“-სა და არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“-ს (IDFI) 

წარმომადგენლები. 2018 წელს შესამოწმებელ დეკლარაციებად მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემის მიერ შეირჩა 320 დეკლარაცია, დასაბუთებული განცხადების 

საფუძველზე 2018 წლის განმავლობაში მონიტორინგი დაიწყო 73 დეკლარაციაზე,  გარდა 

აღნიშნულისა მონიტორინგი გაგრძელდა, ასევე წინა წლის განმავლობაში განცხადებების 

საფუძველზე დაწყებულ და მიმდინარე შემოწმებებზე, რომელთა რაოდენობაც შეადგენდა 55  

დეკლარაციას. ჯამურად 2018 წლის განმავლობაში შემოწმდა 448 დეკლარაცია. 

შემოწმებული დეკლარაციებიდან უარყოფითად შეფასდა 379 დეკლარაცია მათ შორის 

არაარსებითი დარღვევა გამოვლინდა 31 დეკლარაციაში და დეკლარანტს მიეცა 

გაფრთხილება, ხოლო ერთი დეკლარაცია შემდგომი რეაგირებისათვის გადაიგზავნა 

სამართალდამცავ ორგანოებში, დადებითად შეფასდა 59 დეკლარაცია, 10 დეკლარაციაზე 



შეწყდა წარმოება. მონიტორინგის შედეგების შესახებ ეცნობათ დეკლარანტებს კანონით 

დადგენილი წესით.  ბიუროს უფროსის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა 13-მა თანამდებობის პირმა. 

მონიტორინგის ფარგლებში სრულყოფილად იქნა შესწავლილი შერჩეულ თანამდებობის 

პირთა დეკლარაციები, მოხდა მათი შედარება სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ 

ადმინისტრირებულ ელექტრონულ ბაზებში დაცულ მონაცემებთან და თანამდებობის პირების 

მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან, რის შედეგადაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 

თითოეულ თანამდებობის პირზე. 

სტატისტიკურად, დადებითად შეფასებული დეკლარაციების რაოდენობა შეადგენს 2018 წლის 

განმავლობაში შემოწმებული დეკლარაციების 13%-ს, არაარსებითი დარღვევა გამოვლინდა 

დეკლარაციების 7%-ში, ხოლო უარყოფითად შეფასდა შემოწმებული დეკლარაციების 78%, 

წარმოება შეწყდა 2% დეკლარაციებზე. 

 

ერთიანი სტატისტიკა 

 

 

ელექტრონული სისტემის მიერ შერჩეული 320 დეკლარაციის შემოწმება შემდეგნაირად 

დასრულდა: დადებითად შეფასდა - 55 დეკლარაცია რაც მთელი ოდენობის 17%-ს 

წარმოადგენს, არაარსებთი დარღვევა გამოვლინდა 26 დეკლარაციაში რაც მთელი ოდენობის 

8%-ია, დაჯარიმდა 233 დეკლარანტი - 73%, ხოლო წარმოება შეწყდა 7 თანამდებობის პირზე ანუ 

2%-ზე. 



 

 

 

ელექტრონული სისტემის მიერ შერჩეული 

დეკლარაციების მონიტორინგის სტატისტიკა 

 

 

 

2018 წლის განმავლობაში შემოწმებულ დეკლარაციებში დარღვევის ფორმები, ხარისხი და 

ხასიათი უმეტეს შემთხვევაში იდენტური იყო წინა წლის დარღვევებისა. თუმცა აღსანიშნავია ის 

ფაქტი, რომ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე(კანონში გაჩნდა ჩანაწერი 

არაარსებითი დარღვევის შესახებ და განიმარტა არაარსებითი დარღვევის ხარისხი. 

დეტალურად გაიწერა შემთხვევები, რომლებიც წარმოადგენს არაარსებით დარღვევას 

დეკლარაციაში ასახულ სხვადასხვა მონაცემთან მიმართებაში), რომლის თანახმადაც 

ერთმანეთისაგან გაიმიჯნა დარღვევის ორი კატეგორია: არსებითი და არაარსებითი 

დარღვევები, მონიტორინგის პროცესში შესაძლებელი გახდა რიგ შემთხვევებში არ 

მომხდარიყო თანამდებობის პირების დაჯარიმება ისეთ შეუსაბამობებზე, რომლებიც თავისი 

შინაარსით არ წარმოადგენენ მნიშვნელოვან დარღვევას და ასეთი შემთხვევა 2018 წლის 

განმავლობაში იყო 31. 

მნიშვნელოვანია ასევე ის ფაქტი, რომ 2017 წელთან შედარებით ისეთი დარღვევა, რომელიც 

ეჭვს აყალიბებდა იმის შესახებ, რომ დარღვევის ხარისხი შესაძლებელია სისხლის სამართლის 



კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულს წარმოადგენდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა(2017 

წელს 7 დეკლარაცია გადაიგზავნა შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოში) და 2018 წლის 

განმავლობაში მსგავსი შემთხვევა მხოლოდ ერთი იყო. 

მონიტორინგის არსებობამ გააქტიურა სამოქალაქო საზოგადოება, რაზეც მეტყველებს 2018 

წლის განმავლობაში ბიუროსთვის მომართვიანობის გაზრდა. თუ 2017 წლის განმავლობაში 

განცხადების საფუძველზე განხორციელებული მონიტორინგის რაოდენობა შეადგენდა 3-ს, 2018 

წლის განმავლობაში განცხადების საფუძველზე შემოწმებული დეკლარაციების რაოდენობამ 

100-ს გადააჭარბა და შეადგინა 128 დეკლარაცია.  

2017 წლის მონიტორინგის პროცესმა, ასევე გააქტიურა თავად თანამდებობის პირები, 

რომლებიც დეკლარაციის შევსებისას აქტიურად უკავშირდებიან საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ცხელ ხაზს და გადიან სრულ კონსულტაციას დეკლარაციის შევსების პროცესში, რაც მეტყველებს 

იმაზე, რომ დეკლარაციის წარდგენასთან დაკავშირებულ საკითხებს თანამდებობის პირები მეტი 

პასუხისმგებლობით ეკიდებიან. 

დეკლარაციების შემოწმების დროს 2018 წლის განმავლობაში გამოვლენილი ძირითადი 

დარღვევები, იდენტურია 2017 წელს გამოვლენილი დარღვევებისა. თუმცა ზოგიერთ 

არაარსებით დარღვევაზე კანონში შეტანილი ცვლილებიდან გამომდინარე თანამდებობის 

პირებს აღარ დაეკისრათ ჯარიმა და ბიურო მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლა. 

დარღვევები, რაც გახდა დეკლარაციების უარყოფითად შეფასების საფუძველი: 

• შეუსაბამობა უძრავი ქონების ფართებში  (დეკლარანტს მითითებული აქვს დაახლოებითი 

ფართი და არა რეალური ფართი, რაც რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ბაზებში) 

• დაუდეკლარირებელი უძრავი ქონება, რომელიც რეგისტრირებულია ოჯახის წევრის 

სახელზე და არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი; 

• ცდომილება საბანკო ანგარიშების დეკლარაციის შევსების დღის მდგომარეობით 

ჩაწერილ ნაშთსა და საბანკო ამონაწერში დაფიქსირებულ ნაშთს შორის; 

• დაუდეკლარირებელი საბანკო (დამხმარე) ანგარიშები, ; 

• შეცდომით დაანგარიშებული მატერიალური შედეგები სასესხო ხელშეკრულებების 

შემთხვევებში; 

• სამეწარმეო საქმიანობის შემთხვევაში, არ ფიქსირდება  საწარმოების წილების ან/და 

ინდივიდუალური მეწარმეობის თაობაზე ინფორმაცია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, 

როდესაც საწარმო დაფუძნებიდან დღემდე ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს; 

• ანაზღაურებადი საქმიანობის ნაწილში დარღვევები:  ოჯახის წევრების შემოსავლების არ 

დაფიქსირება ან განსხვავებული ოდენობით დაფიქსირება, წლიური შემოსავალის 

არასწორად/ზეპირად დაანგარიშება და არა დაწესებულების ბუღალტრისგან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე,  დაბეგრილი (ხელზე მიღებული) შემოსავალის დეკლარირება  

დაუბეგრავის (დარიცხულის) ნაცვლად. 



 

„თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წლიური მონიტორინგის 

განხორციელების მიზნით შესაქმნელი კომისიის შერჩევის თარიღის განსაზღვრისა და კომისიაში 

გაწევრიანების პირობების შესახებ“ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2017 წლის 17 

ნოემბრის ბრძანების საფუძველზე მსურველ კანდიდატებს მიეცათ შესაძლებლობა ბიუროს 

ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე გამოეგზავნათ შესაბამისი განაცხადები კომისიაში 

მონაწილეობის შესახებ. თუმცა ვადის ამოწურვის პერიოდისათვის განაცხადების სათანადო 

რაოდენობა არ შეიკრიბა, რის საფუძველზეც ბიუროს უფროსის მიერ განაცხადების წარდგენის 

ვადა გაგრძელდა სამი დღით.  განაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადისათვის ბიუროში 

წარდგენილი იყო 4 განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და ერთი განცხადება 

აკადემიური წრის წარმომადგენლებისგან, რაც არ იყო სათანადო რაოდენობა კომისიის 

შესაქმნელად, ვინაიდან მთავრობის დადგენილების შესაბამისად კომისიაში უნდა იყოს 3 

წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და 2 წარმომადგენელი აკადემიური 

წრეებიდან. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით 2017 წელს ვერ შეიქმნა კომისია, 

რომელიც შეარჩევდა 2018 წლის განამვლობაში შესამოწმებელ დეკლარაციებს. ამდენად 2018 

წლის განმავლობაში შემოწმებას დაექვემდებარა მხოლოდ მონიტორინგის ელექტრონული 

სისტემის მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული დეკლარაციები და ასევე 

დასაბუთებული განცხადებების საფუძველზე მოთხოვნილი დეკლარაციები. 

თანამდებობების მიხედვით 448 შემოწმებულ დეკლარაციაში შემოწმდა: 

საქართველოს პარლამენტი - შემოწმდა საქართველოს პარლამენტის 60 წევრი და 

საქართველოს პარლამენტის ორი თანამშრომელი - ჯამში 62 თანამდებობის პირი. 

უარყოფითად შეფასდა  59  პირი (59 პარლამენტარი და  პარლამენტის ერთი თანამშრომელი), 

დადებითად - პარლამენტის ერთი წევრი და  პარლამენტის ერთი თანამშრომელი. 

სასამართლო ხელისუფლება - შემოწმდა 14 მოსამართლე. უარყოფითად შეფასდა 7 

მოსამართლე, დადებითად - 7. 

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - შემოწმდა 2 თანამდებობის პირი, უარყოფითად შეფასდა 2. 

ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლება - შემოწმდა 104 დეკლარაცია. უარყოფითად 

შეფასდა -76 თანამდებობის პირი, დადებითად - 24, წარმოება შეწყდა 4 თანამდებობის პირზე. 

ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 

შემოწმდა 3 დეკლარაცია, აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოებიდან 1 და 

აღმასრულებლიდან 2. უარყოფითად შეფასდა 2 თანამდებობის პირი აღმასრულებელი 

ხელისუფლებიდან. წარმოება შეწყდა  ერთ თანამდებობის პირზე წარმომადგენლობითი 

ორგანოდან.  



ადგილობრივი თვითმმართველობა - შემოწმდა 182 დეკლარაცია, აქედან 106 საკრებულოს 

თანამდებობის პირი და 76 მერიებისა და გამგეობების თანამდებობის პირები. საკრებულოს 

თანამდებობის პირებიდან უარყოფითად შეფასდა 94, დადებითად შეფასდა - 12, 

მერია/გამგეობების შემთხვევაში უარყოფითად შეფასდა - 66 დეკლარაცია, დადებითად 

შეფასდა - 6 დეკლარაცია, წარმოება შეწყდა - 4 დეკლარანტის მიმართ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტი - შემოწმდა 12 დეკლარანტი. აქედან საკრებულოს 4 წევრი, 

თბილისის მერიის 7 თანამდებობის პირი და სსიპ-ების 1 თანამდებობის პირი. საკრებულოს 

შემთხვევაში უარყოფითად შეფასდა - 4, გამგეობების თანამდებობის პირების დეკლარაციებიდან 

უარყოფითად შეფასდა 7 დეკლარაცია, თბილისის მერიის სსიპ-ების თანამდებობის პირებიდან 

დაჯარიმდა 1.   

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამდებობის პირები - შემოწმდა 15 დეკლარანტი. 

დადებითად შეფასდა 2 დეკლარაცია ხოლო უარყოფითად -13. 

კერძო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელები - შემოწმდა 18 დეკლარაცია. აქედან 

ა(ა)იპ-ი - 10 და შპს - 8.  ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში დადებითად შეფასდა -1 დეკლარაცია ხოლო 

უარყოფითად - 8, წარმოება შეწყდა 1 დეკლარანტის მიმართ,  შპს-ების შემთხვევაში 

უარყოფითად შეფასდა - 7 დეკლარაცია, წარმოება შეწყდა 1 დეკლარანტის მიმართ. 

სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია - შემოწმდა 10 დეკლარაცია. 

უარყოფითად შეფასდა 10. 

 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - შემოწმდა 21 დეკლარაცია. უარყოფითად შეფასდა 

16, ხოლო დადებითად - 5. 

სხვა დაწესებულებების, კერძოდ:  საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, საქართველოს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს 

ეროვნული ბანკი, აჭარის ტელევიზია, თანამდებობის პირებიდან შემოწმდა 6 დეკლარაცია. 

უარყოფითად შეფასდა 6 დეკლარაცია.  

 

 

 

დადებითად დასრულებული 59, მათ შორის 8 საიდუმლო თანამდებობა:  

1. ასლამაზაშვილი ზურაბ - შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

2. ახვლედიანი თეა  - ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 



3. გელოვანი ლევან  - მოსამართლე, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს; 

4. მჭედლიშვილი მირიან  -  საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილის მოვალეობის 

შემსრულებელი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 

5. ღურჯუმელიძე გიორგი - თავმჯდომარის მოადგილე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  

6. შენგელია ბადრი - კომისიის თავმჯდომარე, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

7. ჩავლეშვილი გელა - ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მოადგილე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

8. ბუგიანიშვილი ვალერიან  - მოსამართლე, სიღნაღის რაიონული სასამართლო; 

9. გათენაშვილი რევაზ  - კომისიის თავმჯდომარე, ახალგორის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

10. გურჩიანი სპარტაკ  - თავმჯდომარე, აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

11. დათაშვილი თამარ  - ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 

უფროსი, ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

12. ნაჭყებია გიორგი   - შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

13. ტყავაძე გიორგი  - მოსამართლე, თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

14. ტყეშელაშვილი შოთა - საქართველოს მთავარი პროკურატურა–დასავლეთ 

საქართველოს საოლქო პროკურორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 

15. ხოშტარია ალექსანდრე  - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 

J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის მენეჯმენტის 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი), საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

16. ხოშტარია გელა  - თავმჯდომარის მოადგილე, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

17. ხურციძე ლევან  - აშშ-სა და კანადის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი), საქართველოს 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 

18. ჯალიაშვილი ნათია - ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო; 

19. ბიბლაია თეა  - ადამიანური რესურსების შემადგენლობისა და მართვის სამმართველოს 

უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 

20. ბურჯანაძე მურადი - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის მოადგილე, 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

21. ზირაქიშვილი თორნიკე  - სსიპ-საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის პირველი მოადგილის მ/შ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო; 

22. მესხორაძე გიორგი - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმართველოს უფროსი, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 

23. სხირტლაძე ნუგზარ - მოსამართლე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო; 



24. ცაბაძე გიორგი - იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის 

სამმართველოს უფროსი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

25. ცოკილაური გიორგი - კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი), დუშეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

26. ცოტნიაშვილი ოთარი - გამგებელი, ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

27. ბერიძე გოჩა - შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი, მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

28. ბერიძე ლიანა - იურიდიული სამსახურის უფროსი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

29. კიკნაველიძე გურამ - კომისიის თავმჯდომარე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

30. კობაჩიშვილი გია - გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი შემოწმების მთავარი 

სამმართველოს უფროსი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

31. პატაშური ზვიადი - სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი 

სამმართველოს აღმოსავლეთ საგამოძიებო სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

(გამომძიებელი), საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

32. აბრამიშვილი ფილიმონ - ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე-საბურთალოს 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

33. გოგიაშვილი გიორგი - მოსამართლე , თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

34. მარგიანი გიორგი - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი 

სამმართველოს საორგანიზაციო სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო; 

35. მდივნიშვილი ბორის - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ანალიზის დაგეგმვის აუდიტის 

ხარისხისა და რისკების მართვის შიდა შეფასების სამმართველოს უფროსი, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

36. ნადირაძე მარლენ - თავმჯდომარის მოადგილე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

37. სვანაძე მიხეილ - ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი, 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერია; 

38. ხადური ნოდარ - თავმჯდომარე, სსიპ-კონკურენციის სააგენტო; 

39. ხანდამიშვილი გვარამ - ამერიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 

40. ხარჩილავა ხათუნა - მოსამართლე, თბილისის საქალაქო სასამართლო; 

41. ხეთაგური თათია - საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, საქართველოს პარლამენტი; 

42. ხორავა შოთა - საქართველოს პროკურატურა – ხელვაჩაურის რაიონული პროკურორი, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;    

43. გამხარაშვილი ნინო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს აზია-აფრიკის რეგიონისა და სხვა ქვეყნების სამმართველოს უფროსი, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 



44. გელაშვილი იოანე -  საკრებულულოს კომისიის თავჯმდომარე, ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტი; 

45. გედეხაური მიხეილ - საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი; 

46. გუჯაბიძე ნათია - მოსამართლე, თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

47. კაკულია გიორგი - საქართველოს პროკურატურა – სიღნაღის რაიონული პროკურორი, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 

48. ოქრომჭედლიძე ზაზა - სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 

49. ქებურია ლელა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

50. ღავთაძე კობა - j-3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ოპერაცისბის დაგეგმვის 

სამმართველოს უფროსი, თავდაცვის სამინისტრო; 

51. ქარჩავა ზვიად - დირექტორი, ააიპ- ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი; 

 

 

 უარყოფითად დასრულებული 379, მათ შორის 25 საიდუმლო თანამდებობა: 

 

1. არზუმანიანი სამველ - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა;  

2. ასანიძე როინ - გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) ოპერატიული 

უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

3. ბაირამოვი რამინ - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი 

თავმჯდომარე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

4. ბაშარული ივანე - სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ადიგენის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების 

უფროსი), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

5. გელაძე გელვასი - ურბანული მოწყობისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახურის 

ყოფილი უფროსი, ქ. ახალციხის მერია;  

6. გელოვანი ია - ხელმძღვანელი, შპს-სენაკის სარაიონთაშორისო ფსიქონევროლოგიური 

დისპანსერი;  

7. გიგაშვილი დიმიტრი - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შიდა ქართლის მთავარი 

სამმართველოს სახაზო-საპატრულო სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო; 



8. გოგია ზურაბ - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, 

ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

9. დვალიშვილი ტარიელ - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

10. ზოიძე ზაზა - ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი, შუახევის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

11. ზოიძე სოსლან - ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, შუახევის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

12. თაბაგარი მაია - მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის 

უფროსი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  

13. თავაძე გიზო - დირექტორი, ააიპ-ქ.ქუთაისის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის“ პარკი; 

14. თავაძე როსტომ - გამგებლის ყოფილი მოადგილე სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

15. თათარიშვილი გიორგი - ყოფილი ხელმძღვანელი, შპს-ხობის დასუფთავება და 

განათება; 

16. თევდორაძე გიორგი - საფინანსო-სარევიზიო სამმართველოს ყოფილი უფროსი, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო(გაფრთხილებულია);  

17. ივანიაძე გიორგი - თავმჯდომარის მოადგილე, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

18. ივანიაძე ნოე - ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების 

მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

19. კრავეიშვილი ლიზა - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე, 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო(გაფრთხილებულია);  

20. კუდბა სვეტლანა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

21. კუპატაძე რომან - მოსამართლე, გურჯაანის რაიონული სასამართლო; 

22. კუსიანი ჯემალ - კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

23. კუტალია სამსონ - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის მოადგილე, ქ. ფოთის 

საკრებულო; 

24. კუჭუხიძე ვასილ - უშიშროებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი 

მოადგილე, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო; 

25. კუჭუხიძე ლაშა - იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ქ.ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს უფროსის მოადგილე, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

26. ლაგვილავა ირაკლი - კომისიის თავმჯდომარე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  



27. ლაზაშვილი ნინო - მდგრადი განვითარების სამმართველოს ყოფილი უფროსი, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

28. ლაიშვილი გიორგი - კომისიის თავმჯდომარე, ქ. ამბროლაურის 

საკრებულო(გაფრთხილებულია);  

29. ლაფერაშვილი ქეთევან - სოფლის მეურნეობის, სურსათის და სოფლის განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო;  

30. მუჩიაშვილი რომან - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

31. მუჯირიშვილი ზურაბ - გურიის პოლიციის დეპარტამენტის ჩოხატაურის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის ზურაბ მუჯირიშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

32. ოდიშარია ბექა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

33. პოღოსიანი რუსლან - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

34. რუხაძე მაია - სოციალური პროექტების განყოფილების ყოფილი უფროსი, დიდუბის 

რაიონის გამგეობა; 

35. საგანელიძე ირინე - ხელოვნების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

36. სადღობელაშვილი ვლადიმერ - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის 

მთავარი სამმართველოს I სახაზო-საპატრულო სამმართველოს (მთაწმინდა-კრწანისი) 

უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

37. სამარღანიშვილი გიორგი - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

38. სესიაშვილი ირაკლი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

39. ფოცხვერია ვალერიანე - მერი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია; 

40. ქანთარია ალექსანდრე - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

41. ღაჭავა ვახტანგ - იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ქ. ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს უფროსის მოადგილე - 

დეტექტივების განყოფილების უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

42. ღვინერია შოთა - მდივნის მოადგილე, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო; 

43. ყარაულაშვილი არჩილ - ევროინტეგრაციის გენერალური დირექტორატის უფროსი, 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

44. ყურშუბაძე თემურ - უფროსი, სსიპ-აჭარის სატყეო სააგენტო; 

45. შავშიშვილი ამირან - სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე, 

საქართველოს ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (გორის, კასპის, 

ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია;  



46. შარიქაძე დავით - ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;  

47. შაქარიშვილი ვახტანგ - ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მოადგილე, ქ. თბილისის საკრებულო; 

48. შენგელია ივანე - სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ხობის 

რაიონული სამმართველოს ყოფილი უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

49. შეყილაძე ზაზა - სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებლი, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური; 

50. ჩადუნელი ზურიკო - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, კასპის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო;  

51. ჩალაბაშვილი ხვიჩა - ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონის საუბნო განყოფილების უფროსის - 

გამგებლის წარმომადგენლი, ისნის რაიონის გამგეობა; 

52. ძიძიგური კობა - თავმჯდომარის მოადგილე, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო(გაფრთხილებულია);  

53. ხაბელოვი ლერი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

54. ხუციშვილი ზაზა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

55. წილოსანი ნინო - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

56. ჩუგოშვილი თამარ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

57. აბაშვილი შოთა - სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი (ყოფილი), 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;  

58. აბულაძე ზაზა - ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, 

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია; 

59. ადეიშვილი ლაშა - თავმჯდომარის მოადგილე (ყოფილი), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

60. ამისულაშვილი დურმიშხან - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი (ყოფილი), 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;  

61. არველაძე რევაზ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

62. არძენაძე გენადი - ფრაქცია „ქართული ოცნება-ეროვნული ფორუმის“ თავმჯდომარე 

(ყოფილი), ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

63. აფციაური მიხეილ - კომისიის თავმჯდომარე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

64. ბახტაძე მირზა - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

65. ბეგაძე გიორგი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

66. ბეჟანიძე ლევან - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

67. ბოჭორიშვილი ქეთევან - მინისტრის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;  



68. ბრეგაძე ირაკლი - დირექტორი (ყოფილი), შპს-ქუთაისის #4 შერეული პოლიკლინიკა; 

69. ბრეგაძე რატი - დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი, 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 

70. ბუთხუზი იოსებ - კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის დედოფლისწყაროს რაიოონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე , საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

71. ბურნაძე ირაკლი - კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი), მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

72. ბურჯანაძე ფირუზ  - მერის მოადგილე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია(2017 წლის 

დეკლარაცია); 

73. გაბადაძე გელა - ფრაქცია „სამართლიანობის“ თავმჯდომარე (ყოფილი), ქ. ქუთაისის 

საკრებულო;  

74. გაბიცინაშვილი მათე - სსიპ-ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის 

დირექტორის მოადგილე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო; 

75. გაბრიაძე შალვა - გამგებლის პირველი მოადგილე (ყოფილი), ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

76. გაგოშიძე ფატი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი (ყოფილი), წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერია;  

77. გავაშელი კახაბერ - გამგებლის მოადგილე, საბურთალოს რაიონის გამგეობა; 

78. გავაშელი შალვა - ფრაქცია „ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარე, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

79. გუგუნაშვილი ნანა - იურიდიული განყოფილების უფროსი, ვაკის რაიონის გამგეობა; 

80. გულუა ილია - კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი), წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  

81. დადეშქელიანი თენგიზ - ფრაქცია „მწვანეთა პარტიის“ თავმჯდომარის მოადგილე, 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;  

82. დამენია ლაშა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

83. დარგალი ზაურ - რწმუნებულის–გუბერნატორის მოადგილე, საქართველოს 

ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრიწყაროს, მარნეულისა და წალკის მუნიციპალიტეტები და ქალაქი რუსთავი) 

სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

84. ვაშაკიძე ზაზა - ფრაქცია „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს 

თავმჯდომარე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

85. ზაუტაშვილი ლევან - რწმუნებული-გუბერნატორი (ყოფილი), საქართველოს 

ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 



86. თალაკვაძე ბესიკ - რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე (ყოფილი), 

საქართველოს ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (დუშეთის, თიანეთის, 

მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

87. ლეჟავა მიხეილ - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი, 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია; 

88. მაგრაქველიძე როსტომ - მერი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია; 

89. მაზმიშვილი რუსუდან - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, კასპის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

90. მაისურაძე ლევან - დირექტორის მოადგილის მ/შ, სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სააგენტო; 

91. მაკარაძე დავით - მინისტრის პირველი მოადგილე (ყოფილი), აჭარის ა/რ ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო; 

92. მამნიაშვილი თეიმურაზ - კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი), გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

93. მამფორია ივანე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ, ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

94. მანია გოგი - საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

უფროსი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა; 

95. მანჯგალაძე ზვიად - შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი 

(ყოფილი), საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 

96. მერმანიშვილი ირაკლი - კომისიის თავმჯდომარე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

97. მკოიანი ენზელ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

98. ნადირაძე თამაზ - მერის პირველი მოადგილე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია; 

99. ნემსაძე გრიგოლ - რწმუნებული-გუბერნატორი, საქართველოს ადმინისტრაციულ–

ტერიტორიულ ერთეულებში (ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, 

მარნეულისა და წალკის მუნიციპალიტეტები და ქალაქი რუსთავი) სახელმწიფო 

რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

100. ნიკოლაიშვილი დავით - გენერალური ინსპექციის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამსახურეობრივი შემოწმების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; 

101. ნიკურაძე ირაკლი - ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მესამე 

სამმართველოს (საკადრო საქმიანობის ინსპექტირება) უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო; 

102. ნიჟარაძე თენგიზ - კომისიის თავმჯდომარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

103. ოხანაშვილი ანრი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  



104. სამხარაძე აკაკი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

105. სამხარაძე ვლადიმერ - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი 

(ყოფილი), ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

106. სამხარაძე მამუკა - სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

თავმჯდომარის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 

107. სანიკიძე გორდა - კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი), ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

108. სარალიძე ვახტანგ - თავმჯდომარის მოადგილე (ყოფილი), ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

109. საღარაძე არჩილ - ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე, 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

110. საჯაია მანუჩარ - აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსის მ/შ, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო; 

111. ქვათაძე ლევან - რწმუნებულის–გუბერნატორის მოადგილე, საქართველოს 

ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის მუნიციპალიტეტები) რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

112. შამანაძე მალხაზ - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი, საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

113. შიოშვილი ირაკლი - რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე, 

საქართველოს ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

114. ციცქიშვილი ალექსანდრე - თავმჯდომარე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;  

115. წიკლაური მირიან - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

116. წიქარიშვილი ზურაბ - ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

სამსახურის უფროსი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია; 

117. ჭანუყვაძე მერაბ - რწმუნებული-გუბერნატორი (ყოფილი), საქართველოს 

ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში) სახელმწიფო 

რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია;    

118. ჭკუასელი თეიმურაზ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

119. ხალვაში ფატი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

120. ხუბულური თენგიზ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

121. ჯაფარიძე ვიქტორ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 



122. ბუწანკალური ლალი - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი, თიანეთის მუნიციპალიტეტის 

მერია(გაფრთხილებულია); 

123. ლურსმანაშვილი იური - ფრაქცია „ქართული ოცნება რესპუბლიკელები“ თავმჯდომარე 

(ყოფილი), ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო(გაფრთხილებულია); 

124. მაისურაძე რამაზ - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მონიტორინგის 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

125. მეფარიშვილი ვახტანგ - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი, 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

126. მექვევრიშვილი არჩილ - კომისიის თავმჯდომარე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

127. მეხრიშვილი ნიკოლოზ - ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ 

თავმჯდომარე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

128. მურადიშვილი თამაზ - ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსი (ყოფილი), ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 

129. მღებრიშვილი ზაზა - კომისიის თავმჯდომარე, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

130. მხეცაძე ვასილ - ფრაქცია „წყალყუბოს მომავლისათვის“ თავმჯდომარე (ყოფილი), 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

131. ნაპირელი დავით - გამგებლის პირველი მოადგილე (ყოფილი), თელავის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

132. ტატიშვილი გიორგი - სსიპ-ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს უფროსი, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

133. ტვილდიანი დალი - ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მოადგილე, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

134. უზნაძე ხათუნა - საქმისწარმოების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

პარლამენტი; 

135. ჭანია მანანა - კომისიის თავმჯდომარე,  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

136. ხუციშვილი ეკატერინე - ზოგადი განათლების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 

137. ჯაბახიძე შალვა - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 

უფროსის მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

138. ჯამარაული გოჩა - გამგებელი (ყოფილი), გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

139. ჯანაშია თორნიკე - კომისიის თავმჯდომარე, მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  

140. ჯანგიძე მთვარისა - ფრაქცია „ქრისტიან-კონსერვატორის“ თავმჯდომარე (ყოფილი), 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;  

141. ჯანიკაშვილი დავით - გამგებელი (ყოფილი), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;  



142. ჯორბენაძე ირაკლი - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

143. ბერუაშვილი გურამ - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი, ერედვის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

144. ბერუაშვილი ივანე - უფროსი, ააიპ-დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური 

სამსახური; 

145. ბერულავა ნინო - უფროსის მოადგილე, სსიპ-საარჩევნო სისტემების განვითარების, 

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი; 

146. ბზეკალავა ბადრი - ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის უფროსის 

მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

147. ბიგვავა ლავრენტი - კომისიის თავმჯდომარე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

148. ბობოხიძე ვაჟა - ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო; 

149. ბურჯანაძე ფირუზ - მერის მოადგილე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია (2018 წლის 

დეკლარაცია); 

150. გიორგაძე რუსუდან - თავმჯდომარის მოადგილე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

151. გოგოლიძე პაატა - სსიპ-აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის 

ცენტრის გენერალური დირექტორი (ყოფილი), საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

152. გოგოშვილი დავით - კომისიის თავმჯდომარე, თელავის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

153. გოგუაძე ვახტანგ - დირექტორის მოადგილე, სსიპ-ლაბორატორიული კვლევითი 

ცენტრი; 

154. გონაძე გიორგი - რწმუნებულის–გუბერნატორის მოადგილე, საქართველოს 

ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის მუნიციპალიტეტები) რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

155. გოშუანი ზაზა - გამგებლის პირველი მოადგილე (ყოფილი), დმანისის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა; 

156. გრიგოლია ქეთევან - ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო;  

157. ენუქიძე კახა - მერის პირველი მოადგილე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია; 

158. ვაყელიშვილი ნათია - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

159. იორდანაშვილი გენადი - კომისიის თავმჯდომარე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 



160. კბილაშვილი მაია - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

161. ლაჭყეპიანი ბექა - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე 

(ყოფილი), ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

162. ლომინაშვილი-ჯოხაძემანანა  - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მ/შ (ყოფილი), 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

163. ლომიტაშვილი მარლენ - ფრაქცია „ქარელის განვითარებისათვის“ თავმჯდომარე, 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

164. ლომიტაშვილი ნელი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, ქარელის 

მუნიციპალიტეტის მერია;   

165. ლომიძე ნინო - თავმჯდომარის მოადგილე (ყოფილი), ქ. რუსთავის საკრებულო; 

166. ლორთქიფანიძეოთარ  - კომისიის თავმჯდომარე, ქ. ქუთაისის საკრებულო; 

167. ლოხიშვილი ზაქარია - კომისიის თავმჯდომარე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

168. მეშველაშვილი თამაზ - ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გარდაბნის 

რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო;   

169. მისაბიშვილი გივი - განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის უფროსი, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია; 

170. მშვილდაძეშალვა  - თავმჯდომარე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

171. ნიბლოშვილითინათინ  - კომისიის თავმჯდომარე, ქ. თბილისის საკრებულო; 

172. სულაბერიძე სოსო - გურიის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორების 

სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

173. სულაქველიძე ვლადიმერ - ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია; 

174. სულხანიშვილი ივანე - სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 

175. სურმანიძე სულიკო - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი, ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერია;  

176. ტაბიძე  ბესიკ - თავმჯდომარე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

177. ღიბრაძე გაბრიელ - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარე, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

178. ჩანტლაძე შალვა - ფრაქცია „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატების“ 

თავმჯდომარე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

179. ჩოგოვაძე ნინო - ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე, 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

180. ცერცვაძე გიორგი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია; 



181. ციხელაშვილი ფირუზა - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე, 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

182. ცოტნიაშვილი მამუკა - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო; 

183. ცქიტიშვილი მანანა - კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი), ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

184. ჩხაიძე ირაკლი - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი 

(ყოფილი), ქ. მცხეთის მერია; 

185. ჩხეიძე გიორგი - ხელმძღვანელი (ყოფილი), ააიპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

მართვის სააგენტო; 

186. ჩხეიძე დურსუნ - ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები და მრეწველების “ 

თავმჯდომარე (ყოფილი), ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

187. ჩხიკვაძე რამაზ - თავმჯდომარის მოადგილე, ქ. ქუთაისის საკრებულო;  

188. გრიგალაშვილი ვეფხია - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

189. ზივზივაძე ზაზა - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის მოადგილე, 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო(გაფრთხილებულია); 

190. ლაჭყეპიანი კობა - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 

სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო(გაფრთხილებულია);  

191. ცხვარაძე ირმა - კულტურის განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის უფროსი, ვანის მუნიციპალიტეტის მერია(გაფრთხილებულია); 

192. მურუსიძე ლევან - მოსამართლე, თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

193. ნოზაძე სიმონ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

194. ოქრიაშვილი კახაბერ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

195. ხახუბია ირაკლი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

196. კედელაშვილი ზაზა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;   

197. მხეიძე დიმიტრი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;   

198. ქუცნაშვილი ზაქარია - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

199. ფრუიძე ირინე - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

200. გუნავა თენგიზ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

201. ენუქიძე გოჩა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;   

202. ძიძიგური ზვიად - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

203. ახვლედიანი გიორგი - თავმჯდომარის მოადგილე, ქ. თბილისის საკრებულო; 

204. ბუხრაშვილი გიორგი - ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 



205. გაბუნია დავით - სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;  

206. გოგსაძე არჩილ - მერი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია; 

207. ნოზაძე იური - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო; 

208. თევზაძე ალექსანდრე - დირექტორი, ააიპ - „ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის 

სააგენტო“; 

209. თეთრაძე გიორგი - საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი),საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; 

210. თელიაშვილი სიმონი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გენერალური 

ინსპექციის (დეპარტამენტი) ოპერატიული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართელოს 

საგამოძიებო სამმართველოს უფროსის მოადგილე;  

211. თოდუა მზია - ხელმძღვანელი, შპს-ზუგდიდის ფარმაცია; 

212. თოფურია გიორგი - ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის 

რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

213. იმამკულიევი აკმამედ - ფრაქცია „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 

თავისუფლებისათვის“ თავმჯდომარე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

214. ბერაძე მარინა - დირექტორი, ააიპ - სამართლებრივი დახმარებისა და 

საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი; 

215. კვიციანი ემზარ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

216. კოდუა ალექსანდრე - დირექტორის მოადგილე (ყოფილი), სსიპ-ცხოველთა 

მონიტორინგის სააგენტო; 

217. კომლაძე მალხაზი - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ქ. რუსთავის 

საკრებულო; 

218. კოპაძე გიორგი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

219. კორახაშვილი ნოდარ - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი (ყოფილი), სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

220. ამაშუკელი კონსტანტინე - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე, 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

221. დოლიძე გიორგი - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარე, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

222. კვიცარიძე მერაბ - ხელმძღვანელი, შპს-ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის 

საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი;  

223. მახათაძე კახაბერ - მერი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია; 

224. საღარეიშვილი მამუკა - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 



225. ურიადმყოფელი ავთანდილ - საფინანსო სამსახურის უფროსი, თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტის მერია; 

226. ფანჩულიძე ნოდარ - თავმჯდომარის მოადგილე თერჯოლის, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;  

227. ხუსკივაძე ტარიელ - კომისიის თავმჯდომარე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

228. კირკიტაძე სერგო - ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

229. პატარიძე ირაკლი - კომისიის თავმჯდომარე, ქ. ბათუმის საკრებულო; 

230. რატიანი სერგო - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

231. როსტომაშვილი ზვიად - სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოს დირექტორი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 

232. ცხოვრებაშვილი გიორგი - დირექტორი, ააიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 

გამწვანების სამსახური;  

233. ძებისაშვილი შალვა - თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;  

234. ძიმისტარიშვილი კახაბერ - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო;  

235. წოწორია მურმან - კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;

   

236. წულაია ივლიანე - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

237. წულაძე დავით - გურიის პოლიციის დეპარტამენტის ლანჩხუთის რაიონული 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;  

238. ჭელიძე ბესიკ - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი, ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა;  

239. ჭელიძე კახაბერ - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 

სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

მთავარი სამმართველოს პირველი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

240. შარაშენიძე კონსტანტინე - მერი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია; 

241. კიფაია ეკატერინე - კომისიის თავმჯდომარე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო(გაფრთხილებულია);  

242. გოჩელეიშვილი კობა - კომისიის თავმჯდომარე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო(გაფრთხილებულია); 



243. ჟღენტი ბესიკ - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების 

განყოფილების უფროსი (ყოფილი), დიდუბის რაიონის გამგეობა(გაფრთხილებულია); 

244. წერეთელი ლევან - საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს 

(დეპარტამენტი) უფროსის მოადგილე (დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე) 

(ყოფილი), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

245. აბაზაძე თენგიზ - სსიპ -სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 

246. ამაშუკელი მიხეილ - ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; 

247. ასათიანი რუსუდან - მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ინტეგრაციის სამმართველოს 

უფროსი, საქართველოს იკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 

248. ბახტაძე ვალერი - თავმჯდომარე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

249. გვენეტაძე ვახტანგი - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი, 

 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია; 

250. გიგიაძე გივი - იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ტყიბულის რაიონული სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო; 

251. გირგვლიანი ირაკლი - ფრაქცია „სოციალ-დემოკრატების“ თავმჯდომარე, მესტიის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

252. გოგინაშვილი თემურ - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 

სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 

253. გოდერიძე ჯუნგლი - კომისიის თავმჯდომარე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

254. დიასამიძე ავთანდილ - გამგებლის მოადგილის მ/შ (ყოფილი), სამგორის რაიონის 

გამგეობა;   

255. დიდავა გიორგი - ხელმძღვანელი, შპს-მოზრდილთა და ბავშვთა პათოლოგიის 

პათოლოგანატომიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი; 

256. დოლიძე გიორგი - სსიპ-დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის 

მოადგილის მ/შ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;   

257. დუმბაძე  თეიმურაზ - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

თავმჯდომარე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

258. დუნდუა კობა - მერის მოადგილე (ყოფილი), ქ. ოზურგეთის მერია; 

259. დუშმანაშვილი ზვიად - ფრაქცია „ნაციონალის“ თავმჯდომარე (ყოფილი), ყვარლის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო(გაფრთხილებულია); 

260. ეკალაძე  ინგა - იურიდიული სამსახურის უფროსი, ქარელის მუნიციპალიტეტის 

მერია;   



261. თოლორაია ედიშერ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

262. იონათამიშვილი რატი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

263. კავილაძე ივანე - თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილების უფროსის მ/შ 

(ყოფილი),  გლდანის რაიონის გამგეობა; 

264. კუბლაშვილი კობა - თავმჯდომარის მოადგილე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;   

265. ლომია გიორგი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

266. მაკრახიძე იოსებ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

267. მარგველიძე პარმენ - რწმუნებული-გუბერნატორი (ყოფილი), საქართველოს 

ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის მუნიციპალიტეტები) რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

268. მარგიანი რიმა - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამსახურის უფროსი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია; 

269. მაჩიტაძე გრიგოლ - თავმჯდომარე (ყოფილი), ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;   

270. მაჭავარიანი ეკატერინე - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის 

დირექტორი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

271. მდინარაძე მამუკა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

272. მებონია თეიმურაზ - ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის მ/შ, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია; 

273. მეთოფიშვილი სერგო - მოსამართლე, თბილისის საქალაქო სასამართლო; 

274. მიქაცაძე  ავთანდილ - ქ. ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური კონსული, 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 

275. ნანუაშვილი უჩა - საქართველოს სახალხო დამცველი (ყოფილი), საქართველოს 

სახალხო დამცველი; 

276. რობაქიძე იოსებ - კომისიის თავმჯდომარე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო(გაფრთხილებულია);  

277. სამხარაძე დიმიტრი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

278. სვანიძე თეიმურაზ - მოსამართლე, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო; 

279. სირბილაძე ცისანა - მოსამართლე, თბილისის საქალაქო 

სასამართლო(გაფრთხილებულია); 

280. ფანჩულიძე ალეკო - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი 

(ყოფილი), ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია; 

281. ქელბაქიანი თეიმურაზი - კომისიის თავმჯდომარე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო;    

282. ჩიქოვანი მამუკა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

283. ჩუბინიძე თემურ - მერი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია; 

284. ჭითაშვილი ეკატერინე - კორესპონდენციის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 



285. ჭიჭინაძე დავით - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

286. ჭიჭინაძე ნონა - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

მერია;  

287. ჭუნიაშვილი თამარ - მოსამართლე, თბილისის საქალაქო სასამართლო; 

288. ხაზიური ლევან - კომისიის თავმჯდომარე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;  

289. ხათაშვილი მიხეილ - ფრაქცია „დამოუკიდებელი არჩევანი“ თავმჯდომარე (ყოფილი), 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

290. ხანიშვილი გიორგი - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 

291. ხარშილაძე გიორგი - ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მეორე 

სამმართველოს (საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და პროფესიული მომზადების 

ორგანიზების) უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

292. ხმალაძე ლიანა - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი (ყოფილი), ქ. ახალციხის 

მერია;    

293. ხორგუანი მაია - კომისიის თავმჯდომარე, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

294. ხუნდაძე დიმიტრი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

295. ჯაში მარიამ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

296. ჯურხაძე ლადო - მერი, ხონის მუნიციპალიტეტის მერია;  

297. გეგიძე ბიძინა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;   

298. კობიაშვილი ლევნ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

299. მაჭარაშვილი გურამ - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

300. ნარჩემაშვილიკობა  - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

301. ჟორჟოლიანი გია -  წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

302. ხაბარელი შოთა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

303. ინაშვილი ირმა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

304. ფოფხაძე გედევან - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

305. ტრიპოლსკი ერეკლე - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

306. კილაძე სოფიო - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

307. ნადირაშვილი ირმა - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

308. კახიანი გიორგი - წევრი, საქართველოს პარლამენტი;  

309. ჯაიანი ლაშა - ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი, ზუგდიდის 

მერია; 

310. კილასონია რუსლან - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის 

უფროსი, ზუგდიდის მერია; 

311. ძიმცეიშვილი დაზმირ - ფრაქცია „კონსერვატორების“ თავმჯდომარე, ზუგდიდის 

საკრებულო; 

312. ღვინჯილია თემურ - თავმჯდომარე, წალენჯიხის საკრებულო; 



313. დადიანი დარეჯან - თავმჯდომარის მოადგილე, წალენჯიხის საკრებულო; 

314. რუსია კახაბერ - თავმჯდომარე, სენაკის საკრებულო; 

315. სეთურიძე გიორგი - საავტომობილე გზების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი, 

საქართველოს რგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;  

316. დალაქიშვილი დავით - სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქართველოს 

მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო; 

317. ნოზაძე ზვიად - ერედვის რაიონული სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო;  

318. ფეიქრიშვილი დავით - პოლიტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 

319. ქურდოვანიძე დავით - საგარეჯოს სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო; 

320. ჯანყარაშვილი ვაჟა - საბჭოს წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკი; 

321. კანკავა ლევან - დირექტორი, შპს-მარაბდა-კარწახის რკინიგზა;  

322. კაპანაძე კახაბერ - იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ვანის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

(ყოფილი),საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

323. კერესელიძე კონსტანტინე - სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ასპინძის 

რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე - დეტექტივების განყოფილების 

უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

324. ყენია ვალერი - სამხედრო სამსახურის უფროსი, ქუთაისის მერია;  

325. გიორგობიანი გიორგი - ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი, ქუთაისის მერია; 

326. ბოჭორიშვილი კახაბერ - ქუთაისის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, ქუთაისის 

საკრებულო; 

327. არჩაია ელეონორა - ფრაქცია "ქართული ოცნების" დავჯდომარის მოადგილე, 

ქუთაისის საკრებულო; 

328. კოპალეიშვილი ამირან - ფრაქცია "ქართული-მწვანეების" თავმჯდომარის მოადგილე, 

ქუთაისის საკრებულო; 

329. გვენეტაძე ლაშა - ფრაქცია "ქართული-მრეწველების"თავმჯდომარე, ქუთაისის 

საკრებულო; 

330. საღინაძე იმედა - ფრაქცია "ქართული-მწვანეების" თავმჯდომარე, ქუთაისის 

საკრებულო; 

331. ოღიაშვილი ვალერიან - დირექტორის მ/შ, ააიპ -ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის 

განვითარების ცენტრი; 



332. ქათამაძე ასლან - არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი, 

ქობულეთის მერია; 

333. ფარცხალაძე დავით - ნინოწმინდის რაიონული სამმართველოს უფროსის 

მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

334. მიბჩუანი ოლეგ - აფხაზეთის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების 

სამმართველოს უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

335. ფარეშიშვილი გიორგი - მერის მოადგილე, ქ. ფოთის მერია;  

336. ფაიქიძე ბაკურ - ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს ყოფილი 

უფროსი, სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო;  

337. ჭიღვარია გიორგი - მერი, ქუთაისის მერია; 

338. ლატარია ნიკოლოზ - ქუთასის საკრებულოს თავმჯდომარე, ქუთაისის საკრებულო; 

339. კაპანაძე ნათია - დირექტორი, აჭარის ტელევიზია;   

340. კაკალია ივანე - საქართველოს მთავარი პროკურატურა–ქ. თბილისის ისან-სამგორის 

რაიონის პროკურორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 

341. უზუნაშვილი ზურაბ - სსიპ-საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 

უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;  

342. გახარია ნინო - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორის 

მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

343. დარბაიძე გაგა - კომისიის თავჯდომარე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო; 

344. დარჩია მარიკა - თავჯდომარის მოადგილე, თბილისის საკრებულო; 

345. კაკაბაძე ხათუნა - მოსამართლე, თბილისის საქალაქო 

სასამართლო(გაფრთხილებულია);  

346. ოქროაშვილი გიორგი - დირექტორი, ააიპ „ბორჯომის სოფლის 

წყალი“(გაფრთხილებულია);  

347. ქობესაშვილი იური - კომისიის თავმჯდომარე, ქარელის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო(გაფრთხილებულია); 

348. ფოდიაშვილი ნინო - ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

349. ურთქმელიძე მალხაზ - სსიპ-საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 

უფროსის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო(გაფრთხილებულია); 

350. გურგენიძე ვასილ - ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების 

ორგანიზაციებისა და კონტროლის სამმართველოს (კანცელარია) უფროსის მოადგილე, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო(გაფრთხილებულია);  

351. მახათაძე სულხან - წევრი, საქართველოს პარლამენტი; 

352. ტივაძე ავთანდილ - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი, 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია(გაფრთხილებულია); 



353. ქვათაძე ვახტანგ - ფრაქცია „უკეთესი მომავლისთვის“ თავმჯდომარის მოადგილე, 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო(გაფრთხილებულია); 

354. ჩხეიძე ნატო - პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტი. 

 

შეწყვეტილი და არ დაწყებული  

1. ჩაკვეტაძე გიორგი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი;  

2. სანიკიძე რამაზი - დირექტორი (ყოფილი), შპს-საფეხბურთო კლუბი მეშახტე 

3. ბერიძე ავთანდილ - წევრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო; 

4. სოფრომაძე ბონდო - მერი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია; 

5. ჭედია კოკა - ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (ყოფილი), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;    

6. ხვედელიძე მაია - განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის უფროსი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 

7. სოსელია თამარ - ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და დევნილთა 

სამსახურის უფროსი (ყოფილი), ქ. ზუგდიდის მერია; 

8. აბუსელიძე კობა - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი 

სამმართველოს სახაზო-საპატრულო სამმართველოს უფროსი (ყოფილი), 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

9. წაქაძე გიორგი - თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის 

დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი), საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 

10. სოსელია ოთარ - შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი (ყოფილი), საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 

 

 


