
ოლქი უბანი სახელი გვარი თანამდებობა დამნიშნავი

79

79 1 ლევარსი ჭყონია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 1 ზეინაბ რინკავოი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 1 თინათინ ქვარიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 1 ლიანა ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 1 თეა შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 1 კონსტანტინე ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 1 მარინე ბულეიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 1 მარად დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 1 სოფიკო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 1 ნატალია შარაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 1 ნანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 1 ნაილი დადუნაშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 1 ანატოლი სისვაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 2 მინდია ქათამაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 2 ქეთევან მიქელაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 2 სოფიკო ავალიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 2 გრიგოლ ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 2 ქეთინო გოგუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 2 სოფიკო კუნჭულია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 2 ნანული აფაქიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 2 ზვიად დოლიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 2 ლეილა ბურძგლა კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 2 ნინო ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 2 ნათია ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 2 თამარ ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 2 ირაკლი ცენტერაძე მოადგილე                                          ოლქი

#79 ბათუმის saolqo saarCevno komisia

saubno saarCevno komisiis wevrTa Semadgenloba

saarCevno ubani #1

saarCevno ubani #2



79

79 3 ეთერ შალამბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 3 მირანდა გორგოშიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 3 ნინო ბერაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 3 მთვარისა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 3 ინგა ხალვაში კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 3 ირმა ხინთიბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 3 ესმა ფერცელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 3 მარინე ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 3 სოფიკო კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 3 ლია კახიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 3 ლიანა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 3 ნინო თაფლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 3 მანანა ტარიელაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 4 ინგა ხოროიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 4 ნაირა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 4 ლელა ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 4 ბადრი მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 4 ნიკა ფახურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 4 ზურაბ ქედელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 4 რევაზ დგვეფაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 4 ლელა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 4 მალვინა მამუჭაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 4 ლია შევარდნაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 4 რუსუდან რურუა კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 4 ხათუნა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 4 ნაირა სიხარულიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 5 ნაირა აკობია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 5 თამილა გაბაიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 5 მთვარისა ბაბილოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #5

saarCevno ubani #3

saarCevno ubani #4



79 5 ნათია კობალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 5 დარეჯან კურდღელია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 5 სოფიკო ხარაზი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 5 ზინა მოწყობილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 5 ეკა კუპრავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 5 ნათელა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 5 ნაზი დუაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 5 ნელი ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 5 ელიკო ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 5 ხათუნა გამყრელიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 6 ნინო თალაკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 6 მიხეილ თურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 6 სოფიკო ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 6 გიორგი მუკბანიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 6 ელენე რუსეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 6 დემურ ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 6 ნონა ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 6 მაგდანა ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 6 ნანა კახიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 6 ჯულიეტა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 6 ხათუნა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 6 ნათია ხინკილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 6 რესან აბაშიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 7 ეკატერინე გელენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 7 ნონა ნაგერვაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 7 ომარ გოგეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 7 რუსუდან კრავჩენკო კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 7 ზურაბ მამალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 7 ხათუნა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 7 თამარ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

saarCevno ubani #6

saarCevno ubani #7



79 7 თამაზ ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 7 გულნარა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 7 ირინე ვართმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 7 ნანი კვერენჩხილაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 7 შორენა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 7 მარინე შავლის მოადგილე                                          ოლქი

79

79 8 მიხეილ კიკაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 8 მაგდანა პაპიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 8 თამარ ურუშაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 8 ნონა ფოთელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 8 მედეა ქუთელია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 8 ნინო ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 8 ეთერი გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 8 ქეთევან მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 8 თინათინ ციცხვაია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 8 მარინე ქავჟარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 8 ნანი ვერულიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 8 ია სიამაშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 8 ნათია ჩახვაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 9 შოთა ნატრიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 9 ლიანა კოკაია კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 9 პაატა ასათიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 9 ლია ღლონტი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 9 გოჩა ჩახვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 9 ნანი ჭყონია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 9 ლალი ალასანია კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 9 ხათუნა ანთაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 9 ლილი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 9 სალომე ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 9 ლამარა კენჭაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

saarCevno ubani #8

saarCevno ubani #9



79 9 ლელა აბესაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 9 ლაშა ვასაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 10 დავით კიკნაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 10 თეონა დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 10 თინა ვეკუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 10 ირაკლი კირჩხელი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 10 ქეთევან სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 10 ნინო ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 10 ნინო ბარამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 10 დავით ხომერიკი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 10 მაია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 10 რიმა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 10 ნუგზარ კობალაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 10 თამარი მორგოშია კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 10 ირმა პაპუნიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 11 ნათია გეგიაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 11 ირინე რიჟვაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 11 თემურ ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 11 ლილი ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 11 ლაშა ფანჩულიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 11 ილონა ქოიავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 11 რუსუდან ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 11 მერი ლორია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 11 მზია გელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 11 მზიური თებიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 11 ლიანა დანილინა კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 11 თამილა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 11 დალი სარალიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 12 ზაზა გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

saarCevno ubani #11

saarCevno ubani #12

saarCevno ubani #10



79 12 ნინო ქორიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 12 რაიბულ გოზალიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 12 ირმა დოლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 12 რუსუდან ქემხაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 12 დავით ჭყონია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 12 მზევინარ ჯიხვაშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 12 თეიმურაზ გვაზავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 12 ნარგიზ დავითაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 12 ასმათ მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 12 სოფიო ხოჯავა კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 12 ნატალია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 12 ელგუჯა ფოთელიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 13 ირმა გოგიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 13 გია დავითაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 13 ირმა გოგოტიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 13 ქეთევან კაჭარავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 13 მაგდანა მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 13 ზაზა მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 13 ნარგიზ ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 13 ლილი ჭყონია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 13 ცირა ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 13 ლელა გაბელაია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 13 დარიკო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 13 იამზე მელქაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 13 ირაკლი სიხარულიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 14 სულიკო ხაბაზი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 14 სოფიკო მელაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 14 ნინო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 14 თათია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 14 ლია ჩაგუნავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #13

saarCevno ubani #14



79 14 ნოდარ ხრიკული კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 14 ნათია გუნდაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 14 თამაზ თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 14 მზია მაკარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 14 ჯუმბერ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 14 დავით ბაციკაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 14 მანანა კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 14 ნინო ლოსაბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 15 ირინე ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 15 შორენა მახარაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 15 ნათია გურეშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 15 გიორგი ლეჟავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 15 ინგა ქიმუცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 15 რამაზ ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 15 ეკატერინე ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 15 ნათია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 15 ლალი შანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 15 სალომე ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 15 მედეა ფირცხალაიშვილიკომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 15 ლიანა ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 15 დავით გოცირიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 16 ნონა გოგრაჭაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 16 ჯენეტო ფარცხალაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 16 მაია გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 16 ვახტანგ გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 16 ნანული გუჩმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 16 ნონა ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 16 ნატალია დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 16 ხატია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 16 ნესტან აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

saarCevno ubani #15

saarCevno ubani #16



79 16 იზოლდა კალაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 16 არმაზ ბახტაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 16 ეთერ მექვაბიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 16 მარინე ურუშაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 17 ნანა ხუხუნაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 17 ხატია კეშელავა კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 17 ელზა აგირბა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 17 მალხაზ კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 17 ნათელა კუტალია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 17 თეა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 17 მავილე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 17 მაია კახიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 17 ბელა დონღვანი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 17 მინდია ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 17 ნინო გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 17 ზოია გურგენიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 17 უჩა მოქია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 18 ამირან აბუსერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 18 ნოდარ კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 18 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 18 მირზა ოსანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 18 დიანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 18 ლალი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 18 ია თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 18 რუსუდან ქუნთელია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 18 გუგული აბუსერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 18 ზვიად გოგელია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 18 გენადი წულუკიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 18 გიული შალიკაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 18 ირმა ბერიძე მოადგილე                                          ოლქი

saarCevno ubani #17

saarCevno ubani #18



79

79 19 ნინო ფირცხალაიშვილიკომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 19 ზინაიდა ჭახნაკია კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 19 ნინო თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 19 მარიზა თებიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 19 ლალი მურვანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 19 მაია ჭანუყვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 19 მზია შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 19 თინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 19 მიხეილ ზოსიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 19 ციური ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 19 გურანდა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 19 მანანა ძნელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 19 მალხაზ ჯაიანი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 20 ფატმან ვარშანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 20 გუგული პატარიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 20 ნონა ავჯიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 20 ნინო ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 20 ნინო ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 20 მაკა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 20 ნინო სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 20 სოფიკო გოგეშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 20 ზოია აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 20 მადონა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 20 ცირა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 20 ეთერ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 20 დავით ხიმშიაშვილი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 21 ნანა ნაფეტვარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 21 ქეთევან ჩიქოვანი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 21 მარიამ დავითაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #19

saarCevno ubani #20

saarCevno ubani @#21



79 21 ხათუნა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 21 ნათელა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 21 დალი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 21 ნათელა ავალიანი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 21 ია ჭყონია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 21 მელანო თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 21 ნარგიზ თურაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 21 თამილა ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 21 დალი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 21 დავით წითელაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 22 ოთარ მამულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 22 თეა წულუკიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 22 ნატო აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 22 დავით იშხნელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 22 ხათუნა კომახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 22 მზევინარ წულუკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 22 დარეჯან რომანაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 22 თამილა ცინარიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 22 ნინო გოგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 22 ირმა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 22 გიორგი გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 22 ნარგიზ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 22 ლიანა მგელაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 23 ომარ ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 23 ნინო პატარაია კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 23 იამზე აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 23 თამილა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 23 ნანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 23 მარინე მამულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 23 თამარ ბაუჟაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

saarCevno ubani #23

saarCevno ubani #22



79 23 მზია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 23 ტარიელ ქადიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 23 მაია მელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 23 მაია ზოიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 23 ლუიზა სამსონია კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 23 შორენა კირკიტაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 24 თინა ცენტერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 24 ნანი მახარაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 24 თამრიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 24 ლელა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 24 მარიამ კიწმარიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 24 ლენა მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 24 ნინა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 24 ციცინო გვარჯალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 24 რუსუდან ტურიაშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 24 შაქრო კილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 24 ნანა მსხალაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 24 ზანი გეფერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 24 ჯიმშერ მახარაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 25 მურად ბოლქვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 25 ლარისა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 25 სოფიო კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 25 ნინო მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 25 ინგა ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 25 რომან ჯიქია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 25 მანანა ცხომელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 25 ლაურა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 25 ასმათ დავითაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 25 ჯონი შაინიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 25 ირმა არძენაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

saarCevno ubani @#24

saarCevno ubani #25



79 25 თეა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 25 ბელა თოფურია-წვერავამოადგილე                                          ოლქი

79

79 26 გოჩა ჭაღალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 26 ნარგიზ კაკაბაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 26 მალხაზ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 26 ელიზბარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 26 ნარი ღლონტი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 26 გოჩა ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 26 თეონა არძენაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 26 თენგიზ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 26 მარიკა მახარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 26 თამარ ირემაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 26 ლამზირა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 26 ლანა ძაძამია კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 26 შაქრო გოლომანიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 27 ნანა მჟავანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 27 ინგა ჩანქსელიანი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 27 მერი ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 27 ფატი თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 27 ნინო ლასარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 27 ირაკლი ქავჟარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 27 ლალი ტალიკაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 27 გიორგი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 27 ელზა ჩახვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 27 ლელა ხალვაში კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 27 ჟუჟუნა გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 27 გიორგი ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 27 ვალერიან გოჩაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 28 ბეჟან კოროშინაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

saarCevno ubani #26

saarCevno ubani #27

saarCevno ubani #28



79 28 ანგელატი ჩიჩუა კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 28 მარინა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 28 ქეთევან ოსეყმაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 28 გელა ღაღანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 28 ნარგულ ხალვაში კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 28 ხათუნა ღლონტი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 28 ელდარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 28 ციალა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 28 ლამზირა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 28 როლანდ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 28 მზია ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 28 შორენა აფხაზავა მოადგილე                                          ოლქი

79

79 29 ემზარ ქავჟარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 29 რუსუდან ქამუშაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 29 მამია ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 29 თამარ იაკობაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 29 ნანი მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 29 თინა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 29 ლიკა მექვაბიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 29 ნინო ბერაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 29 მაია შაინიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 29 ინგა შაინიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 29 სოფიო დიასამიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 29 სალომე მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 29 ზურაბ გიორხელიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 30 რევაზ გოცაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 30 ხათუნა მჟავანაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 30 ირმა თაბაქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 30 მზექალა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 30 გიორგი კილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #29

saarCevno ubani #30



79 30 გიორგი მხეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 30 ხათუნა ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 30 ლაშა ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 30 დინარა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 30 ნონა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 30 მირანდა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 30 ლამარა ტაკიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 31 ლეილა დიასამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 31 ირინე ჯიბლაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 31 ნინო აკოპოვა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 31 ნათია გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 31 ინგა ლორია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 31 ირმა მუჯირი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 31 ნარგიზ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 31 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 31 ნანული მამულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 31 გოჩა ქამაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 31 ნათია ხრიკაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 31 ეკატერინე სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 31 ჯონი ჩახვაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 32 ლიკა მკურნალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 32 სოფიკო მახარაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 32 ეთერ კეშელავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 32 ტარიელ ქვარიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 32 თეა ქოიავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 32 თემურ შერვაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 32 ბადრი შარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 32 ირმა ჯაბუა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 32 ნანა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 32 ასმათ მარკოიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

saarCevno ubani #31

saarCevno ubani #32



79 32 ქეთევან გაბუნია კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 32 მურად გაბაიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 32 ნათია ფარტენაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 33 ნოდარ კონცელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 33 ასმათ ტყეშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 33 თამთა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 33 იზოლდა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 33 ნანული კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 33 თამარა შიშკინა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 33 ნუნუ ჭოლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 33 ვიოლეტა დოლიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 33 თეა მუხაშავრია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 33 ზაზა მგელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 33 მზია მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 33 დარინა დევაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 33 მარინე ლომთათიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 34 ტარიელ მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 34 სალომე მეგრელიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 34 ედუარდ ანანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 34 ავთანდილ ნარაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 34 ლელა ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 34 ელენე ჭოლიკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 34 ლიანა ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 34 სოფიკო დოლიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 34 მალვინა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 34 ლალი ალღინაშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 34 ნანა ანთაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 34 ნარგიზ დევაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 34 ნუნუ კუტალაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

saarCevno ubani #33

saarCevno ubani #34

saarCevno ubani #35



79 35 ლელა ხიტირი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 35 ქეთევან გოგუაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 35 ნათია ბანძელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 35 ნანა ბირკაია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 35 ნატო ლაკია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 35 მამუკა ჭანტურიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 35 ნინო კიკნაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 35 გელა გუგუშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 35 ლელა დავითაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 35 ქეთევან ლაბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 35 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 35 გიორგი სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 35 გურამ დარჩია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 36 ედნარ ქამაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 36 ნინო შეწირული კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 36 სოფიო დავითაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 36 მერი კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 36 ნათია მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 36 ნინო ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 36 მანანა სვანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 36 ირინე თავბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 36 როენა ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 36 გულიზარ მაჭუტაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 36 მაია გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 36 ზურაბ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 36 ნატალია კუნჭულია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 37 იზოლდა შალიკავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 37 ია ზარანდია კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 37 ნარგიზ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 37 თამარ გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #37

saarCevno ubani #36



79 37 ანა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 37 ირაკლი ხინკილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 37 ნანული კეკელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 37 მედეა ყარალაშვილი-ბოლქვაძეკომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 37 სოფიო ლაბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 37 თამილა პატარიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 37 ირინე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 37 ზურაბ სათირიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 37 გურამ თედორაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 38 მანანა თავართქილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 38 თენგიზ დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 38 მანანა გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 38 თამილა გორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 38 ლიანა კუპრაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 38 ციური მოქერია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 38 ქეთევან სულიკაშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 38 ლელა შენგელია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 38 ნატალია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 38 რომან მახარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 38 ნორა ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 38 ინგა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 38 ჟუჟუნა მურადიშვილი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 39 ირაკლი მახარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 39 მაია ცინცაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 39 ნანული ბარაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 39 მარინე კეკელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 39 ნათელა მაჭუტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 39 ნონა ქორიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 39 ნათია გოგიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 39 ეკატერინე ზარია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

saarCevno ubani #38

saarCevno ubani #39



79 39 გიორგი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 39 გიორგი გაბუნია კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 39 მერი შეწირული კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 39 ირინე ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 39 თეიმურაზ კილაბერია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 40 გელა სირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 40 ნატო ლომაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 40 ქეთევან გორგილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 40 თამარ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 40 ნონა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 40 ქეთევან ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 40 ნანა ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 40 ირაკლი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 40 თეიმურაზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 40 მზევინარი მოსიავა კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 40 ნარგიზ გუნთაიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 40 ლილი ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 40 ჯემალ საითაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 41 ქეთევან ხომერიკი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 41 ლუიზა ჭანტურიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 41 დალი ეგნატიევი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 41 ნანა თევდორაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 41 რევაზ სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 41 რუსუდან შენგელია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 41 რუსუდან აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 41 ლია აბულაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 41 მთვარისა რიჟვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 41 თინა მოქია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 41 ანა ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 41 დიანა ლომაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

saarCevno ubani #40
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79 41 ირინე ვადაჭკორია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 42 ეთერ მელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 42 ნაზი გოგუაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 42 ქეთევან დანელია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 42 ქეთევან ვაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 42 მანონი ლორია-წულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 42 თეონა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 42 თინა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 42 ნანა ანანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 42 ნატო შაშიკაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 42 გიორგი ხოფერია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 42 ჯამბულ მახარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 42 ლელა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 42 მადონა მურვანიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 43 მაყვალა კილასონია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 43 ნონა ჟორჟოლიანი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 43 სალომე გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 43 ია დუნდუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 43 ლალი ლომაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 43 თეონა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 43 ნატო ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 43 ოთარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 43 ელიზა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 43 ლალი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 43 ნაზიბროლა მშვიდობაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 43 ნიკოლოზ მალაყმაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 43 ნანული გაბუნია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 44 ანზორ მამუჭაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 44 თეონა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

saarCevno ubani #43
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79 44 ნანა დევაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 44 მანანა დიდიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 44 ნათია ვერძაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 44 ვარლამ თოთლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 44 ირმა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 44 ინგა გოგმაჩაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 44 თამარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 44 სოფიო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 44 ედიშერ ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 44 გულნარა დევაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 44 თეა პაქსაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 45 ნათელა ვაჩეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 45 ლიანა კვაჭაძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 45 მზია გრიგორიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 45 იზაბელა ლომთათიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 45 ლევან ყურშუბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 45 ნინო ხვინგია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 45 ნათია ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 45 ლია დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 45 თამარ ვაშალომიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 45 რიმა გობაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 45 გივი წულაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 45 მანანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 45 ლალი ტრაპაიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 46 ასლან ქამაშიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 46 მავილე ვაშაყმაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 46 იზოლდა დათუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 46 ინეზა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 46 იოსებ ქათამაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 46 ნაზი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #45

saarCevno ubani #46



79 46 მერი ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 46 მზია დავითაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 46 ქეთინო კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 46 ზაქრო შაინიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 46 მარიამ მელიქსეთიან კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 46 ნინო ხოჯავა კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 46 იამზე სურამელაშვილი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 47 მამუკა ფოფხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 47 ცირა მშვიდობაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 47 მაია გოგოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 47 ნინო კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 47 გვანცა მურვანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 47 ნინო შეშელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 47 თამილა ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 47 ანა ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 47 ესმა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 47 შოთა შარაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 47 ხათუნა ხაჯიბა კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 47 გოჩა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 47 ლია ქილიფთარი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 48 ეკა ცენტერაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 48 ნანა თოდუა კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 48 ეთერ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 48 შორენა კირთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 48 მარიამ მსახურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 48 ანა რესულიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 48 ხათუნა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 48 ხათუნა პაპუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 48 ნინა მელქაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 48 თამაზ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

saarCevno ubani #47

saarCevno ubani #48



79 48 ვალერიან თავდიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 48 მერი ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 48 თინათინ ჩხაიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 49 ამირან ფირცხალაიშვილიკომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 49 ნინო ველიაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 49 ლევან გოგუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 49 ამირან დარსაველიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 49 თეიმურაზ სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 49 გიორგი წულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 49 ზაირა ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 49 ბესიკ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 49 მაია დოლიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 49 ნატო გორგილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 49 თამარ გორდელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 49 თეიმურაზ ჯიჯავაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 49 ამირან კაციტაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 50 ქეთევან მოქია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 50 ჟუჟუნა კახაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 50 ირმა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 50 ლიანა კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 50 მაგული მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 50 ლამზირა წილოსანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 50 რაინდი ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 50 გიგა ლომინაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 50 ქეთევან ქობულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 50 რუსუდან შაინიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 50 ლილიანა დოლიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 50 ლელა თოთლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 50 ირინე ჩხარტიშვილი მოადგილე                                          ოლქი

79 saarCevno ubani #51

saarCevno ubani #49

saarCevno ubani #50



79 51 ხატია ტაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 51 ნატალია გეგეჭკორი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 51 ეთერ ანთიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 51 ლალი გოგუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 51 ლელა თავდუმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 51 ხათუნა ოქროპირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 51 ნანა ლოსაბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 51 აკაკი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 51 ნინო ჭყოიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 51 ლიანა ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 51 ირმა გოლიაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 51 ირმა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 51 ნანა მაკალათია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 52 დავით მწერალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 52 მარინა მჟავანაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 52 მიხეილ დავითაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 52 დავით ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 52 გიორგი ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 52 ქეთევან შავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 52 ქეთევან მანელიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 52 დავით ჩაგუნავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 52 თეონა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 52 ელზა ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 52 ნატალია ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 52 მზია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 52 დავით ქათამაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 53 პაატა კეშელავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 53 ანა ფაღავა კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 53 ნესტან ბაბუჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 53 მაია გაბუნია კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #52

saarCevno ubani #53



79 53 ლაშა კეშელავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 53 ვიაჩესლავ ჭყონია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 53 ნანა კობალაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 53 გოჩა ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 53 ლეილა პატარიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 53 ნათია ხაბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 53 დიანა ღლონტი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 53 მარიამ თვარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 53 ქეთინო გიორგაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 54 ნონა ხუხუნაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 54 ნათია ვარშანიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 54 მაია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 54 გოგა გუბელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 54 ვახტანგ თავდგირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 54 დავით ლომაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 54 ანა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 54 სოფიო ნარსია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 54 ნარგიზ გორგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 54 ლია სარიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 54 თამარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 54 ნარი გიორგაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 54 მარინე ძაძამია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 55 მურმან ქარცივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 55 მანანა ქათამაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 55 ვახტანგ ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 55 თეონა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 55 თამაზ მურვანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 55 ნუნუ ხოროიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 55 ინდირა მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 55 ნინო გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

saarCevno ubani # 54

saarCevno ubani #55



79 55 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 55 მანანა აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 55 ხათუნა ჩხარტიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 55 ლედი მესხიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 55 მაგდალინა გოლიაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 56 ვარდენ კიკაბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 56 მირანდა ხაჯიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 56 თეიმურაზ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 56 რუსუდან ზარნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 56 ნინო რუხაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 56 ნარგიზი ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 56 ლამარა კალაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 56 ნანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 56 ემზარ ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 56 რუსუდან სირაბიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 56 ლიანა მოისწრაფიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 56 ილარიონ ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 56 თეონა შენგელია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 57 მადონა ტრაპაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 57 მაია დავითაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 57 რუსუდან ასანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 57 დონარ გეგიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 57 ცირა ტაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 57 ნატალია ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 57 მედეა დავითაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 57 თამარა გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 57 ნათელა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 57 მანანა განჯელაშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 57 ირმა იმნაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 57 ნათელა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

saarCevno ubani #57

saarCevno ubani # 56



79 57 როენა გოგოლაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 58 მანანა ბოჭორიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 58 შორენა რიონიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 58 მათე გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 58 ია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 58 ნანა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 58 მარინა შარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 58 ხათუნა ბერაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 58 ნანა გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 58 დარინა ჟოჟაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 58 ნინო გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 58 ნატალია კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 58 ლელა აბესლამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 58 ლენა ჟღენტი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 59 რუსუდან დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 59 ვაჟა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 59 გულნარა გუჯაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 59 მანანა მელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 59 ნური ნიგალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 59 მირანდა ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 59 დონარი ტუნაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 59 ჯუმბერ დეკანაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 59 რევაზ ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 59 სალომე ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 59 მარინა აბუსელიძე-ბოლქვაძეკომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 59 ეკატერინე კეშელავა კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 59 ჯაბა ცხადაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 60 მაია ნაგერვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 60 ლია ვერულიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

saarCevno ubani #58

saarCevno ubani #59
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79 60 ლევან თოდრია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 60 ლალი მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 60 სოფიო ქათიბა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 60 თეა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 60 ლამარა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 60 ბიძინა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 60 მაკა ლუხუტაშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 60 თენგიზ ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 60 არჩილ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 60 გია სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 60 მარინა ხუნდაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 61 ნინო მჟავანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 61 დიანა ხაბაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 61 ნათელა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 61 ირმა გოგუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 61 ნანა კორძაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 61 გული ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 61 ნანული ნინიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 61 ხატია ფაღავა ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 61 ნინო გვარამაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 61 თამარა შავლიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 61 მარიკა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 61 თეა წერეთელი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 61 ნანა ყურშუბაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 62 მაია დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 62 ნონა ხმელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 62 მაია გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 62 მაია კალანდარიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 62 ნატალია მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 62 მარიამ ნემსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #61

saarCevno ubani#62



79 62 ზაირა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 62 თეა კუცია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 62 გაიანე აგაჯანოვი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 62 ნათელა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 62 მზიური ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 62 დიანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 62 მაია ურუშაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 63 თალიკო ხინთიბიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 63 ლიანა მჟავია კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 63 თამაზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 63 თამთა გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 63 მერიკო კვიტაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 63 თეა ხიტირი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 63 რამაზ სეფერთელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 63 ნესტან ჟორჟოლიანი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 63 მარგალიტა ზანდარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 63 ლალი თურაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 63 თამილა მაკარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 63 დიანა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 63 ნადია დავითაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 64 თენგიზ ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 64 დოდო ნიგალიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 64 ნანი ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 64 ინგა გოგილაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 64 ქეთევან გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 64 თომა ხალვაში კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 64 უნან მელიქსეთიანი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 64 ხათუნა მაჭუტაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 64 მანანა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 64 ნათია ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია
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79 64 მაყვალა გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 64 ელენა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 64 ირმა ჩხეიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 65 მარიამ ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 65 ნანული სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 65 როენა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 65 ნატო სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 65 ნათია ქევხიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 65 სოფიკო წულუკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 65 ირმა კონცელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 65 გელა ანდღულაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 65 ლია კახაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 65 ლამზირა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 65 ქეთევან ხიმშიაშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 65 მარიამ ფეტიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 65 ხათუნა ჯაფარიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 66 ალექსანდრე დეისაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 66 ლალი ბურჭულაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 66 დავით კობალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 66 ირაკლი კომახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 66 ჭიჭიკო სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 66 ლევან ტუღუში კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 66 ლარისა იშოევა კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 66 გიორგი გოგეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 66 ნინო ვადაჭკორია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 66 ხათუნა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 66 სვეტლანა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 66 ხათუნა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 66 ანა კალანდაძე მოადგილე                                          ოლქი

79
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79 67 მაია კუნჭულია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 67 ნანა მიქაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 67 ინდირა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 67 გულნარა მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 67 ლამარა ოსეფაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 67 ნანა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 67 რუსუდან რამიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 67 ლელა სულიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 67 ნესტან ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 67 მალვინა ბედინაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 67 მზია კონცელიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 67 მალხაზ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 67 ირმა თოდრია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 68 გოჩა მელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 68 ნაზი მამულაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 68 ხათუნა გოთუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 68 ვლადიმერ კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 68 მერაბ ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 68 მაია ჯორბენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 68 თეონა სიორიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 68 გულნარა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 68 ლეილა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 68 ინგა სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 68 ლუიზა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 68 ხათუნა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 68 ვალერი ჯაიანი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 69 რევაზ წითელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 69 ხათუნა ძნელაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 69 ელდარ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 69 ფატიმან სელიმბა კომისიის წევრი                                    ოლქი
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79 69 თამილა ქათიბა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 69 ლალი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 69 თებრონე დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 69 სამირა სელიმბა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 69 ნანა ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 69 ნინო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 69 ვიოლეტა ჯიხაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 69 ნარგიზ სოლომონიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 69 თამილა სელიმბა მოადგილე                                          ოლქი

79

79 70 ქეთევან ხოფერია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 70 რუსუდან თალაკვაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 70 ნანი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 70 ზურაბ მაჭუტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 70 ესმა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 70 ელეონორა ძიგუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 70 ლუარა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 70 ირაკლი ჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 70 გიული დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 70 იზოლდა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 70 მაია შუშანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 70 მაია მორთულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 70 ნინო ბაიაჯანი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 71 მურმან გორგოშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 71 ქეთევან ჯოგლიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 71 ჯულიეტა კესიან კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 71 ნინო კუნჭულია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 71 ქეთევან ქიქავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 71 მაია ხუხუნაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 71 ნინა მგელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 71 იულია ნოდია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
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79 71 ნანა სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 71 ნონა ხინკილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 71 ნანა ხახუტაიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 71 ნაფიე ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 71 ხათუნა მალანია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 72 ირაკლი მოქია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 72 ნონა ბრელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 72 მაია თავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 72 ხათუნა კოჩაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 72 თამარ ტალახაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 72 ლალი ცელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 72 ქეთევან ზოიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 72 ნაირა ბაკურიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 72 ქეთო კოპინაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 72 ლევან ჯაში კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 72 გუგული ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 72 მადლენა ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 72 მერაბ ლორია მოადგილე                                          ოლქი

79

79 73 ჯემალ პატარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 73 ნინო ერქომაიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 73 ზვიად აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 73 ინგა ვანიევა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 73 მზია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 73 როინ ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 73 თამილა ღლონტი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 73 ლეილა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 73 ალექსანდრე მელქაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 73 ჟუჟუნა აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 73 ლალი კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 73 ლევან ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

saarCevno ubani #72

saarCevno ubani #73



79 73 ზია ქარცივაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 74 ხათუნა ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 74 ლალი კეშელავა კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 74 თეა გოგოტიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 74 ინგა კალანდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 74 თინათინ ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 74 ირინე ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 74 ჟალე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 74 მაია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 74 ქეთო მოწყობილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 74 ნარგიზ გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 74 ნინო ღლონტი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 74 ანა კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 74 მედეა მესხი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 75 თეონა სურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 75 ნინო ვაჩეიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 75 მედეა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 75 ნაირა გორჯელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 75 ქეთევან დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 75 რომან ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 75 ლია მამულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 75 ჟუჟუნა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 75 ლია მოქია კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 75 რეზო ლამპარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 75 რუსუდან ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 75 ნატო ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 75 ირაკლი სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 76 მადონა საითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 76 ნინო საკანდელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

saarCevno ubani #74

saarCevno ubani #75

saarCevno ubani #76



79 76 ლალი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 76 ნაირა კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 76 მაია მგელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 76 თალიკო ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 76 ნათია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 76 ლევან გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 76 ნონა გორგილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 76 რუსუდან ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 76 ლეილა ღოღობერიძე-კეკელიძეკომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 76 მარინა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 76 ნონა ხაბაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 77 თენგიზ თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 77 სოფიკო ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 77 ნათელა ბაჯელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 77 გიორგი თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 77 ირმა მადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 77 გუგული მახაჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 77 თამარ დოლიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 77 გია პაპუნიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 77 როლანდ შანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 77 ნათია ვანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 77 მანანა კახიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 77 დარეჯან ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 77 მურად საკანდელიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 78 იაშა ჩავლეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 78 გურანდა ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 78 სოფიო კახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 78 მზია შალიკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 78 ჟულიეტა ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 78 მირანდა ჯაბნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #77

saarCevno ubani #78



79 78 ქეთევან თურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 78 მედეა ბურკენაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 78 ნინო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 78 მარიკა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 78 მაია თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 78 მერაბ ნინიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 78 შაქრო წულუკიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 79 სულიკო თურმანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 79 სოფიკო კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 79 ზურაბ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 79 გენადი კაკაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 79 დავით ფაღავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 79 ზაირა ჩოხელი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 79 ნაზი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 79 მაია სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 79 მერი ჩავლეიშვილი კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 79 სალომე გუგუმბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 79 ლია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 79 მადლენა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 79 ნაზიბროლა ფარსენაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 80 მადონა ჯაიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 80 ირმა ხოროიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 80 ნინო გოგიბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 80 გურანდა მახარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 80 მერაბ ქუთელია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 80 ნესტან ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 80 თინათინ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 80 სალომე ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 80 მარინე დუნდუა კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 80 თორნიკე ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

saarCevno ubani #79

saarCevno ubani #80



79 80 ნინო ქავჟარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 80 სოფიო თხილაიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 80 ნათია გუნცაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 81 ბესიკ დონღვანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 81 ნანული ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 81 ია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 81 ნინო გათენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 81 ხათუნა გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 81 ვარდო დოლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 81 გურანდა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 81 მზევინარ კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 81 ინდირა ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 81 გიორგი სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 81 ნათია ტარიელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 81 თენგიზ აფაქიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 81 გულნარა მახარაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 82 ნარგული ვარშანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 82 შორენა დიასამიძე კომისიის მდივანი                                  საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 82 ვარდო ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 82 ნონა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 82 ვარდო ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 82 ნინო ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 82 ლელა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 82 ქეთევან ფარსენაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 82 ნუნუ გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 82 ქეთევან ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 82 მანონი ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 82 რევაზ ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 82 ზაურ კონცელიძე მოადგილე                                          ოლქი

79 saarCevno ubani #83

saarCevno ubani #82

saarCevno ubani #81



79 83 ინდირა სალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 83 ქალთამზე სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 83 მარიანა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 83 მარინა ნაკაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 83 სოფიო ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 83 თეა ძნელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 83 მერი ცისკარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 83 ელზა სალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 83 ნანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 83 ლიუბოვ თებიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 83 მარინა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 83 დავით დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 83 ომარ სურმანიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 84 გია ტაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 84 მედეა ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 84 მერაბ დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 84 როსტომ ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 84 ხათუნა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 84 მზია ხაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 84 ხათუნა ლეონიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 84 რევაზ ვერძაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 84 რუსუდან დევაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 84 ნონა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 84 უმიან გერძაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 84 დიანა ტიმოფეევა კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 84 რამაზ ვარშანიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 85 მამუკა თებიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 85 ნათია კიკნაძე კომისიის მდივანი                                  ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 85 დათიკო ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 85 ასია გათენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #85

saarCevno ubani #84



79 85 მაია იაკობაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 85 ირმა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 85 თინათინ საფარიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 85 სულიკო დევაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 85 დიანა თავართქილაძე კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 85 დარინა ქამადაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 85 შორენა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 85 ვაჟა მგზავრიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 85 ნაირა თავართქილაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 86 მადონა შუშანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 86 მაია სურმანიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 86 ირმა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 86 თეა ვერძაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 86 მამუკა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 86 ნატო წულუკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 86 თეიმურაზ ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 86 ცინარი შარაბიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 86 გულთამზე კონცელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 86 ხათუნა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 86 ბადრი ხოზრევანიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 86 სერგო დუმბაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 86 თამილა ჯაბნიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 87 შალვა ფუტკარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 87 ნატალია ფუტკარაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 87 დალი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 87 მელანო კობალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 87 გურამ პაქსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 87 ნაზიბროლა ხაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 87 მაია ფასანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 87 ლალი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

saarCevno ubani #87

saarCevno ubani #86



79 87 რუსუდან თედორაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 87 ლალი ევგენიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 87 ანზორ ირემაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 87 რომან გორგილაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 87 მაია ხოზრევანიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 88 ნათელა წულუკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 88 ლალი ფარტენაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 88 ნინო გოგუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 88 თამარა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 88 მარინე დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 88 ქეთევან ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 88 თამარ ვერძაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 88 ვაჟა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 88 მაია კობალაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 88 მარიკა კახიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 88 ირმა ღორჯომელაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 88 ირმა სამნიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 88 ნონა ტაკიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 89 დავით დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 89 ელზა გოგიტიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 89 თეონა ბეჟანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 89 დიანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 89 ნაზი დოლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 89 გუგული სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 89 გულნარა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 89 ირაკლი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 89 თამარ გორგოშაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 89 გიორგი ასამბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 89 ნონა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 89 ეთერ სალაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

saarCevno ubani #89

saarCevno ubani #88



79 89 მზევინარ მაკარაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 90 ნიგარ ჩიკვაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 90 ხათუნა გობაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 90 ჟუჟუნა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 90 რუსუდან საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 90 მამისა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 90 შორენა ხალვაში კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 90 ცისნამი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 90 მზია ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 90 ლელა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 90 ჯუმბერ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 90 ნაილე გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 90 ზურაბ ძნელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 90 ახმედ მამულაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 91 გულნარა ნარაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 91 გულნაზ ნაგერვაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 91 დესპინე ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 91 ჯავით ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 91 მანანა სანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 91 ფიქრიე ხალვაში-გოგიტიძეკომისიის წევრი                                    ოლქი

79 91 გოგი დავითაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 91 დავით ბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 91 ჯიმშერ აბდულიში კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 91 მურად ახალაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 91 მედეა ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 91 ხათუნა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 91 გივი ბარამიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 92 ნატო ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 92 ინგა აბუსელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

saarCevno ubano #92

saarCevno ubani #91

saarCevno ubani #90



79 92 მურმან ახალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 92 რევაზ გაბაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 92 ზეინაბ ქოქოლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 92 ახმედ ღოღობერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 92 ნათია ძნელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 92 იაშარ დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 92 იოსებ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 92 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 92 ბადრი დავითაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 92 მანუჩარ ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 92 ნადეჟდა ნაკაიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 93 ლაჟვარდ თიკანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 93 ნინო ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 93 ინგა დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 93 დოდო ნაგერვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 93 თეა შარაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 93 თამილა ჩოგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 93 ჯუმბერ აბულაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 93 ნათია ირემაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 93 ნარგიზ ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 93 სალომე კახიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 93 მაყვალა ხოშორაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 93 მერაბ ძნელაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 93 რამაზ ხინკილაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 94 ქემალ ხიმშიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 94 ფატი ჯაიანი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 94 თამილა აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 94 ლუიზა სამნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 94 მზევინარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 94 გულნაზ ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

saarCevno ubani #94

saarCevno ubani #93



79 94 ნათელა ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 94 დალი გვიანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 94 ლაურა ლემსაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 94 ნესტან ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 94 ნუნუ კომახიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 94 ქრისტინა ტუღუში კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 94 დავით ირემაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 95 მერაბ დავითაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 95 მაყვალა კოკობინაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 95 მზია აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 95 ირინე ბასილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 95 ირმა გათენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 95 მანანა ქობულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 95 ნონა ღონიაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 95 ზაურ ასამბაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 95 მზისადარ მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 95 ზურაბ ვერძაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 95 მზევინარ ბერიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 95 ციალა ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 95 გიული ბოლქვაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 96 ვლადიმერ ხოზრევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 96 მამისა ჭურკვეიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 96 ნუგზარ სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 96 ირმა ფაღავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 96 ეთერ შაინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 96 ნანა ჭაღალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 96 მზევინარ გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 96 ლამზირა ველიაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 96 ზემინარ ქარცივაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 96 მამუკა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

saarCevno ubani #95

saaarCevno ubani #96



79 96 ინგა დეკანაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 96 ციცინო ურუშაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 96 თამაზ ტარიელაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 97 ირაკლი ბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 97 ნანა ხარებავა კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 97 მარინა ასანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 97 შორენა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 97 გია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 97 ინდირა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 97 ანა ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 97 ქეთევან თედორაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 97 ციური აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 97 გურანდა შოთაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 97 ნინო რევაზიშვილი კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 97 პანტელეიმონ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 97 ირაკლი ბაგრატიონი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 98 ოთარ ზოიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 98 დალი კონცელიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 98 რუსუდან ახვლედიანი-შარაშიძეკომისიის წევრი                                    ოლქი

79 98 ნინო ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 98 მზისადარ გოგუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 98 ნანა კვაჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 98 მანანა თოთლაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 98 ირმა ბაგრატიონი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 98 ლევან გოგრაჭაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 98 მანანა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 98 ხათუნა დარჩია კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 98 ამირან აფაქიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 98 არჩილ კომახიძე მოადგილე                                          ოლქი

79 saarCevno ubani #99

saarCevno ubani #98

saarCevno ubani #97



79 99 მამუკა შავაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 99 ნარგიზ მჭედლიშვილი კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 99 დალი დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 99 ლალი ლასურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 99 მარინა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 99 ნანა წულუკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 99 ნესტან ბერიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 99 შორენა სალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 99 ეკატერინე დუმბაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 99 მაია თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 99 ლანა გაბაიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 99 მაგული მაკარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 99 მზევინარ დევაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 100 ალექსანდრე ლეონიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 100 თინათინ ბერიძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 100 ნატო ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 100 მადლენა ზაქარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 100 ლარისა ლეონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 100 ვარდო ქავთარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 100 ნუგზარ მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 100 მადონა კახიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 100 მადონა შაქარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 100 ზურაბ ბასილაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 100 მალხაზ ფევაძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 100 ნოდარ ფუტკარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 100 მზიური მჟავანაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 101 რევაზ ძნელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 101 ჟუჟუნა ვერძაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 101 მზია ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 101 თამაზ მურადიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
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79 101 თამილა ფარტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 101 ნინელი შარაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 101 მელანო მახარაძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 101 სოფიო კახაბერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 101 ლია აბუსელიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 101 თამილა სურმანიძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 101 ლილი შარაბიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 101 ნინო შანიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 101 ირინე შარაბიძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 102 რამაზ ჯალაღონია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 102 ლარისა მიქაძე კომისიის მდივანი                                  მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 102 ნინო გოლიაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 102 ნუგზარ ვეკუა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 102 მერაბ ქობალია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 102 ნონა ღვინჯილია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 102 ლელა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 102 ზვიად ცენტერაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 102 ნონა ხარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 102 მადონა კოპალიანი კომისიის წევრი                                    ევროპელი დემოკრატები

79 102 მანანა ჯინჭარაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 102 ნატალია კუკავა კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 102 ნანა შავიშვილი მოადგილე                                          ოლქი

79

79 103 ზებურ დუმბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 103 მზექალა სხილაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 103 მედეა კაკურია კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 103 ნინო კვესელავა კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 103 ლელა ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 103 ლელა ქათამაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 103 ელიზავეტა ინაიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 103 შორენა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
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79 103 ნანა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 103 გია ცეცხლაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 103 ნანული ბარამიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 103 თამილა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

103 მარინა კახაძე მოადგილე                                          ოლქი

79

79 104 გოჩა შარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი

79 104 ნატო მაჭუტაძე კომისიის მდივანი                                  ევროპელი დემოკრატები

79 104 მაია ბზიკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 104 გრიგოლ ფერაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 104 ლიკა ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 104 ნათელა ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი

79 104 არიადნა ბარამიძე კომისიის წევრი                                    საქართველოს კონსერვატიული პარტია

79 104 მზია ვარშანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

79 104 რესულ აბულაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

79 104 რამაზ გობაძე კომისიის წევრი                                    ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

79 104 ირმა ზოიძე კომისიის წევრი                                    მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

79 104 ირაკლი ნიკოლაიშვილი კომისიის წევრი                                    საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

79 104 ნინო მიქაძე მოადგილე                                          ოლქი
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