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ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია 
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პარლამენტის წევრობის 
კანდიდატის გვარი და 

სახელი

მაჟორიტარული 
საარჩევნო ოლქის 

ნომერი და 
დასახელება 
(წარდგენის 

შემთხვევაში)

დაბადების 
თარიღი 

(რიცხვი, თვე, 
წელი)

მისამართი (რეგისტრაციის 
ადგილის მიხედვით)

სამუშაო ადგილი 
(დაწესებულების, 

ორგანიზაციის, საწარმოს 
და ა.შ. დასახელება)

თანამდებობა 
(უმუშევრობის 
შემთხვევაში 
აღინიშნება 

”უმუშევარი”) 

პარტიულობა 
(თუ უპარტიოა 

აღინიშნება 
”უპარტიო”
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 ქარდავა ბაჩუკი 28.12.1969 ქ. თბილისი ყიფშიძის ქ.7 

ბ31ა
უმუშევარი ედპ 1

2 ჩახვაძე გურამ N03 
საბურთალო

02.01.1962 ქ. თბილისი აკ.წერეთლის 
გამ. 48 ბ95

საქართველოს 
პარლამენტი

პარლამენტის 
წევრი

ედპ 1

3 ახალბედაშვილი ნონა N07 ჩუღურეთი 06.10.1971 ქ. თბილისი თამარაშენის 
ქ. 7

ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია, თბილისის 
ორგანიზაცია

მთავარი 
სპეციალისტი

ედპ 2

4 ჯიქია კახა N67 ზუგდიდი 15.01.1963 ქ. თბილისი დოლიძის 16ა 
ბ5

ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

წარმომადგენლ
ობის უფროსი

ედპ 1

5 ინანეიშვილი შოთა N59 ქუთაისი 13.10.1959 ქ. თბილისი ჯანაშიას 11ა საქართველოს 
ანტიკრიზისული 
საბჭო

ექსპერტი ედპ 1

პარტიული სია
საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები

ბ.ა.
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__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
6 შინდაგორიძე 

ეკატერინე
02.12.1971 ქ. თბილისი პ.სააკაძის 20 საქართველოს 

პარლამენტი, 
დიდუბის 
მაჟორიტარის 
ბიურო

მოწვეული 
სპეციალისტი

ედპ 2

7 მორჩილაძე მიხეილი 08.04.1945 ქ. თბილისი თემქა, მე-
11მ/რ, მე-2კვ. კ.25, ბ.48

უმუშევარი ედპ 1

8 ქერიმოვი ტალატ 25.03.1951 ქ.მარნეული 26 მაისის 52 უმუშევარი ედპ 1

9 ჩხაიძე მერაბ N61 ლანჩხუთი 30.03.1961 ლანჩხუთი სოფ. აცანა ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

მთავარი 
სპეციალისტი

ედპ 1

10 კიკალიშვილი 
რუსუდანი

N10 გლდანი 06.06.1990 ქ. სოხუმი ძიძარიას ქ.82 
ბ.32

უმუშევარი ედპ 2

11 გოგოლაძე გიორგი 07.03.1979 ქ. თბილისი ნუცუბიძის 
ფერდ. 1 მ/რ კ.14 ბ33

საზოგადოებრივი 
კოლეჯი "აიეტი"

პედაგოგი ედპ 1

12 კოპაძე სიმონი N01 მთაწმინდა 10.02.1969 ქ. თბილისი 
ირ.გამრეკელის ქ. 35ბ 

უმუშევარი ედპ 1

13 ჟორჟოლიანი მიხეილი N58 წყალტუბო 27.04.1971 ქ. წყალტუბო დადიანის 
N8

შპს "ეკადიზაინი" დირექტორი ედპ 1

14 ქოჩიშვილი ზურაბ N17 თელავი 12.05.1966 ქ.თბილისი 
კარგარეთელის ქ.2

ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

მთავარი 
სპეციალისტი

ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
15 მაქაცარია მამუკა 22.05.1959 ქ.ზუგდიდი ც.დადიანის 6 

ბ10
ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

სპეციალისტი ედპ 1

16 ნებიერიძე ბესიკ N23 ბოლნისი 26.09.1964 ქ.ბოლნისი აღმაშენებლის 
23

უმუშევარი ედპ 1

17 დადიანი სალომე 15.11.1984 ქ.ზუგდიდი აკ.წერეთლის 
15

ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

სპეციალისტი ედპ 2

18 ებრალიძე ლევანი 15.07.1979 ქ. თბილისი ნუცუბიძის 
ფერდ. 3 მ/რ კ.11 ბ44

ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

სპეციალისტი ედპ 1

19 ვარამაშვილი ნატალია 10.12.1979 ქ. რუთავი 
მიჩურინის(ეხლ. 
ჯავახიშვილი) ქ 3-15

უმუშევარი ედპ 2

20 დოდაშვილი თეა 18.12.1971 ქ. თბილისი ვარკეთილი3 
4/მრ კ 414 ბ 123

შპს ჯეომედია მენეჯერი, 
ბუღალტერი

ედპ 2

21 ცეკვაშვილი გოჩა N20 რუსთავი 28.10.1962 ქ. რუსთავი სააკაძის ქ.8-36 შპს საქართველოს 
საერთაშორისო 
ენერგეტიკული 
კორპორაცია

სპეციალისტი ედპ 1

22 ჩიქოვანი მიხეილი 30.03.1971 ქ. თბილისი აგლაძის 26 ბ 
34

ი.მ "მიხეილ 
ჩიქოვანი"

ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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23 თურაზაშვილი ლევანი 19.09.1983 ქ. თბილისი ჯანელიძის 7 უმუშევარი ედპ 1

24 ჩხეტიანი ბუთხუზი 17.11.1980 გულრიფში სოფ 
ბაღმარანი

უმუშევარი ედპ 1

25 ედილაშვილი თამარი 05.01.1972 ქ. თბილისი 
რ.დავითაშვილის 57

უმუშევარი ედპ 2

26 სახელაშვილი ლაშა 17.12.1979 ქ. თბილისი უმუსამართო უმუშევარი ედპ 1

27 ჩხეტიანი მაკა 24.07.1982 გულრიფში სოფ 
ბაღმარანი

უმუშევარი ედპ 2

28 მჟავანაძე სერგო 06.09.1957 ქ. ქუთაისი ლეონიძი 31/28 უმუშევარი ედპ 1

29 სიხარულიძე ნანა 29.07.1961 ქ. ოზურგეთი 
ლომთათიძის 17

უმუშევარი უპარტიო 2

30 ბუაძე ირაკლი 09.09.1975 ქ. რუსთავი კოსტავას 21/7 შპს ლოგიმოტორსი ტექნიკური 
მენეჯერი

ედპ 1

31 საყვარელიძე გიორგი 19.10.1969 ქ. ზესტაფონი 
მარჯანიშვილის 31

უმუშევარი ედპ 1

32 ცხადაძე ტარიელი 07.07.1969 თერჯოლა სოფ 
ახალთერჯოლა

უმუშევარი ედპ 1

33 ღლონტი მერაბი 31.08.1965 ქ. რუსთავი 17მ/რ 6-12 ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

მთავარი 
სპეციალისტი

ედპ 1

34 სულეიმანოვი ნარიმან 04.03.1950 ქ.გარდაბანი ჭავჭავაძის 61 უმუშევარი ედპ 1

35 სალუქვაძე კობა 18.09.1967 ლანჩხუთი სოფ 
ნიგვზიანი

უმუშევარი ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
36 ხორავა მარინა 17.04.1991 ჩხოროწყუ სოფ ლესიჭინე უმუშევარი ედპ 2

37 აშორტია ემზარ 08.01.1964 მარტვილი სოფ კურზუ სურსათის 
ეროვნული სააგენტო

სპეციალისტი ედპ 1

38 ცირდავა დენისი 04.04.1950 დ. ჩხოროწყუ ნაჭყეპიას ქ. 
43

უმუშევარი ედპ 1

39 ნადარეიშვილი აკაკი 22.02.1962 ქ. აბაშა თავისუფლების 35 ააიპ აბაშის 
საინფორმაციო 
მაუწყებელი "აბაშის 
მაცნე"

ფოტოკორესპონ
დენტი

ედპ 1

40 გვაჯავა გულადი 05.08.1951 ქ.წალენჯიხა მაიაკოვსკის2 წალენჯიხის 
ეთნოგრაფიული 
მუზეუმი

მთავარი 
სპეციალისტი

ედპ 1

41 მარკელია გიგა 25.04.1984 ქ. ფოთი ახალი რაიონი 
გაგრის ქ.1/26

უმუშევარი ედპ 1

42 ზარანდია დავით 22.12.1977 ქ. ზუგდიდი ნინოშვილის 
30ა

ი. მ. "დავით 
ზარადნდია"

ედპ 1

43 გოგებაშვილი ირაკლი 13.04.1985 ქ. ჭიათურა გიორგაძის 1 უმუშევარი ედპ 1

44 ხოსროშვილი ირმა 31.05.1976 ქ. თბილისი ბარალეთის 
29

უმუშევარი ედპ 2

45 მჟავანაძე მერაბ 28.04.1969 ოზურგეთი სოფ შრომა უმუშევარი უპარტიო 1
46 ბერძენაძე სიმონ 15.10.1989 ქ, წყალტუბო თამარ მეფის 

11/3
უმუშევარი ედპ 1

47 რამიშვილი ნინო 28.01.1969 ქ. თბილისი პეკინის ქ. 2კვ 
6კ ბ 48

უმუშევარი ედპ 2

48 ლიპარტია უტა N64 სენაკი 30.06.1965 ქ. რუსთავი სააკაძის ქ.8 
ბ36

ქ. რუსთავის 
საკრებულო

წევრი ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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49 კვაჭანტირაძე გენადი N02 ვაკე 07.07.1956 ქ. თბილისი, კუტუზოვის7 

ბ10
უმუშევარი ედპ 1

50 ჭანტურია ვახტანგი 10.02.1961 ქ.ზუგდიდი ჩიტაძის 111 "სოკარჯორჯია 
გაზი"-სამეგრელო

აღრიცხვა-
რეალიზაციის 
სამსახურის 
უფროსი

ედპ 1

51 აფხაზავა ონისე 25.03.1990 ლანჩხუთი სოფ 
ნიგვზიანი

უმუშევარი ედპ 1

52 ლომიძე მიხეილი 02.01.1966 ქ. რუსთავი ლეონიძის 18-
98

შპს ლოგიმოტორსი დირექტორი ედპ 1

53 ქალდანი მირანდა 11.06.1982 გულრიფში უმუშევარი ედპ 2
54 ახალაია თეონა 09.03.1991 ჩხოროწყუ ი. ჭავჭავაძის 5 

ბ 18
კერძო სკოლა 
"სინათლე"

სპორტის 
მასწავლებელი

ედპ 2

55 თოდუა ბეჟანი 16.12.1967 ზუგდიდი სოფ ნარაზენი ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

სპეციალისტი ედპ 1

56 ბარამია ელისაბედი 07.10.1984 ქ ზუგდიდი დ 
აღმაშენებლის 210 

უმუშევარი ედპ 2

57 თურქოშვილი ზაქარია 01.01.1958 ქ. თბილისი ხოშარაულის 
24 ბ13

შპს "საქართველოს 
რკინიგზა"

უფ.ინჟინერი ედპ 1

58 კანკია ნონა 13.08.1965 ქ. თბილისი დოლიძის 16ა 
ბ5

შპს პსპ აფთიაქი ექიმი 
ოპერატორი

ედპ 2

59 ჯიქია ეკატერინე 17.04.1973 ქ. თბილისი ხოშარაულის 
შეს. 9

უმუშევარი ედპ 2

60 დარჩია ოთარი 02.12.1980 ქ.თბილისი მანჯგალაძის 1 ს.ს. 
იბერიარეფრეშმენტი
"

მეჩენდაიზერი ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
61 ურთქმელიძე თამარი 31.08.1985 ცხინვალი მოსკოვის ქ. 2 უმუშევარი ედპ 2

62 ჩხეტიანი თამაზი 30.09.1982 დმანისი ჯუმბერის 2-ე 
ჩიხი 12

შპს "ემბავუდ-
ჯორჯია"

მემონტაჟე ედპ 1

63 ლოცულაშვილი მზია 16.04.1974 თბილისი ბ.ხმელნიცკის 6 უმუშევარი უპარტიო 2

64 ივანიძე ტატიანა 03.07.1966 ქ. თბილისი ჭოპორტის7 ბ 
21

უმუშევარი ედპ 2

65 ინანეიშვილი კახაბერი 02.10.1969 ქ. ქუთაისი მამაია 
ასათიანის18

უმუშევარი ედპ 1

66 ჯიქია ლალი 05.12.1971 ქ. თბილისი ხოშარაულის 
შეს. 9

შპს "ზახარი" ლოჯისტიკის 
მენეჯერი

ედპ 2

67 არბოლაშვილი გია 11.11.1958 ქ. რუსთავი ვაჟა ფშაველას 
1 გასასვლელი3-21

სპს "არბოლაშვილი 
და კომპანია"

დირექტორი ედპ 1

68 ძოძიშვილი მარიკა 17.09.1985 მცხეთა სოფ უფურეთი უმუშევარი ედპ 2
69 ესებუა ბადრი 25.05.1954 ქ.ზუგდიდი 

26კომისრების 28
უმუშევარი ედპ 1

70 თირქია როინი 20.12.1946 ქ. ზუგდიდი გორკის 8 უმუშევარი ედპ 1
71 კვანჭიანი ელიკო 23.12.1965 ქ. დმანისი 9 აპრილის 68 უმუშევარი ედპ 2
72 რუტკოვსკაია 

ეკატერინა
17.01.1969 ქ. თბილისი ვ.ჩიქოვანის 9 უმუშევარი ედპ 2

73 ბაკარანძე ბადრი 08.08.1964 ქ. გალი უმუშევარი ედპ 1
74 ჯანჯღავა ეკატერინე 28.08.1975 ქ.ზუგდიდი მარჯვენა 

სანაპიროს ჩ.5
უმუშევარი ედპ 2

75 გოძელანძე ბორისი 21.04.1952 ქ.ზუგდიდი ტრეტიაკოვის 
4

უმუშევარი ედპ 1

76 ჯაბუა კობა 16.02.1970 ზუგდიდი სოფ 
ახლასოფელი

უმუშევარი ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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   გვ. 8

1 2 3 4 5 7 8 9 10
77 დემურაშვილი ქეთინო 14.10.1960 ქ. რუსთავი მეგობრობის 

15-58
ქ. რუსთავის 31 ბაგა-
ბაღი

პედაგოგი უპარტიო 2

78 ჯაფარიძე ლევანი 18.02.1961 ზუგდიდი სოფ.ინგირი უმუშევარი ედპ 1
79 ხურციძე იოსები 03.04.1964 ქ. ქუთაისი ზაქარიაძის 14 უმუშევარი ედპ 1

80 მეტრეველი თენგიზი 31.05.1955 ქ. ბოლნისი ჭავჭავაძის 108 უმუშევარი უპარტიო 1

81 ბარამიძე ფატიმა 07.11.1967 ქ.თბილისი 
ფანასკერტელის 11 

უმუშევარი ედპ 2

82 კიკალიშვილი გიგა 31.08.1983 ქ. სოხუმი 
ძიძარიას(ყოფ.კიროვი) 
ქ.82 ბ.32

უმუშევარი ედპ 1

83 გვილია ინგა 08.10,1959 ზუგდიდი სოფ. 
ყულიშკარი

უმუშევარი ედპ 2

84 კოპალიანი შოთა 29.06.1986 ხონი უმუშევარი ედპ 1
85 ღირსიაშვილი ანა 07.02.1988 ქ. თბილისი წულუკიძის 2-

ე შესახვევი კ10ბ4
უმუშევარი ედპ 2

86 აბლოთია თეონა 11.05.1973 გალი სოფ ზემო ბარღები უმუშევარი ედპ 2

87 სარჯველაძე ესე 12.09.1963 ლანჩხუთი სოფ 
გვიმბალაური

ინდ მეწარმე ედპ 1

88 ციხელაშვილი ირინა 19.07.1988 ქ.თბილისი დ.ჟღენტის 71 უმუშევარი ედპ 2

89 მშვილდაძე კობა 06.08.1962 ქ. რუსთავი მეგობრობის 
35 ბ45

შპს "დიდუბე 95" მუშა ედპ 1

90 თეთვაძე ირმა 13.05.1974 ქ. რუსთავი 17 მ/რ კ17 ბ20 უმუშევარი ედპ 2

91 ფატულაევი იდაიატ 06.12.1960 ქ. გარდაბანი ოქტომბრის 
3-ე შესახვევი ბ1

უმუშევარი უპარტიო 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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   გვ. 9

1 2 3 4 5 7 8 9 10
92 როგავა ხათუნა 26.02.1967 ქ. ზუგდიდი გორკის 45 ზუგდიდის წმ. 

გიორგის სახ 
გიმნაზია

პედაგოგი უპარტიო 2

93 ესართია გიგა 24.09.1984 ზუგდიდი სოფ ორულუ უმუშევარი ედპ 1
94 აბაშიძე მერი 22.06.1974 საჩხერე რაჭის 52 უმუშევარი ედპ 2
95 მჭედლიძე მამია 02.11.1990 ქ. ქუთაისი 

ავტომშენებლის 18/28
უმუშევარი ედპ 1

96 ახვერდაშვილი 
დავითი

27.11.1980 ქ. რუსთავი რუსთაველის 
24-20

უმუშევარი ედპ 1

97 რეხვიაშვილი 
ეკატერინე

26.02.1975 ქ. რუსთავი 9 ძმა 
ხერხეულიძის 4-14

უმუშევარი ედპ 2

98 თოლორაია ზურაბი 12.02.1964 ზუგდიდი სოფ ოდიში უმუშევარი ედპ 1
99 ჯანჯღავა კობა 19.10.1973 ქ. ზუგდიდი კობახიძის 62 უმუშევარი ედპ 1

100 მეფორია ნიკა 23.04.1990 გალი სოფ მზიური ამომრჩეველთა 
სიების დაზუსტების 
უზრუნველყოფის 
კომისია

სპეციალისტი ედპ 1

101 ბაღდოშვილი ეთერი 03.01.1981 ქ. რუსთავი ჯავახიშვილის 
3-14

უმუშევარი ედპ 2

102 ქირია ნათია 03.07.1990 ზუგდიდი სოფ 
ოქტომბერი

უმუშევარი ედპ 2

103 კაპანაძე ოთარი 26.02.1985 ქ. თბილისი თამარაშენის 
16

უმუშევარი ედპ 1

104 გაბელია ნანი 06.09.1963 ხობი სოფ ნოჯიხევი უმუშევარი ედპ 2
105 ჩიქოვანი ხათუნა 15.09.1967 ქ. თბილისი აგლაძის 26 ბ 

34
შპს 
"ნაფარეული2011"

ადმინისტრატო
რი

ედპ 2

106 დარჩია ლაშა 13.04.1988 ქ. თბილისი მანჯგალაძის 
1

უმუშევარი ედპ 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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107 სტეფნაძე რუსუდანი 13.09.1985 ქ. თბილისი ვარკეთილი3 

1/მრ კ 4 ბ 1
უმუშევარი ედპ 2

108 ქერიმოვი სამირ 29.04.1983 ქ, მარნეული 26 მაისის 6 უმუშევარი უპარტიო 1
109 კუკულაძე შორენა 10.05.1983 ლანჩხუთი სოფ ჩიბათი უმუშევარი უპარტიო 2
110 მაქაცარია ნიკოლოზ 28.07.1989 ქ.ზუგდიდი ც.დადიანის 6 

ბ10
უმუშევარი ედპ 1

111 გირგვლიანი იოსებ 14.11.1965 ქ. დმანისი გოგებაშვილის 
1

ქ. დმანისის 
სპორტული სკოლა

პედაგოგი ედპ 1

112 ფოლადაშვილი მაია 06.04.1978 ქ. რუსთავი 14მ/რ 46-19 უმუშევარი ედპ 2
113 ბაირამოვი ელნური 10.09.1982 მარნეული ყიზილაჯლო 

31
უმუშევარი უპარტიო 1

114 ბერძენაძე გიორგი 08.07.1991 ქ.წყალტუბო თამარ მეფის 
11

უმუშევარი ედპ 1

115 ქორიძე ბექა 07.01.1991 ქ. ქუთაისი 
ვარლამიშვილის 9/47

უმუშევარი ედპ 1

116 კალანდაძე ეთერი 28.02.1968  ლაგოდეხი სოფელი 
თელა

უმუშევარი ედპ 2

117 ბარამია ზაური 16.01.1962 ზუგდიდი სოფელი 
ჭითაწყარი

უმუშევარი ედპ 1

118 ხუბუა ბესიკი 08.06.1964 ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი სოფ 
კოკი

სოფ კოკის საჯარო 
სკოლა

პედაგოგი ედპ 1

119 კილაძე თეონა 01.04.1986 ქ.ლანჩხუთი ურუშაძის 16 უმუშევარი უპარტიო 2

120 ცხადაძე იოსები 01.10.1965 თერჯოლა სოფ 
ახალთერჯოლა

უმუშევარი ედპ 1

121 ვაზაგაშვილი ანტანინა 17.12.1980 ქ. თბილისი ლიბანის 12 ბ 
88

უმუშევარი ედპ 2

122 კინალოვსკი დავითი 01.02.1968 ლანჩხუთი სოფ აცანა უმუშევარი უპარტიო 1

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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123 პარასტაევი ხატია 05.06.1982 ქ. თბილისი თამარაშენის 

9
უმუშევარი ედპ 2

124 ირემაშვილი 
ნიკოლოზი

17.02.1984 გურჯაანი სოფ გურჯაანი უმუშევარი ედპ 1

125 ნატროშვილი მანანა 15.10.1973 ქ. რუსთავი 15-ე მ./რ 13-
132

უმუშევარი ედპ 2

126 კერესელიძე გიორგი 08.04.1958 ქ. ქუთაისი ოსტროვკის 28 უმუშევარი ედპ 1

127 მიროტაძე ია 01.09.1979 ქ. რუსთავი მისამართის 
გარეშე

უმუშევარი უპარტიო 2

128 ლაგვილავა ზვიადი 19.02.1971 გალი სოფ მზიური უმუშევარი ედპ 1
129 ბობოხიძე მარგარიტა 26.08.1986 ქ. თბილისი უმისამართო უმუშევარი ედპ 2

130 ღარიბაშვილი ლალი 14.02.1964 ქ. თბილისი ბ.ხმელნიცკის 
ჩიხი 6

უმუშევარი უპარტიო 2

131 ჩიხლაძე თინა 07.01.1970 ზესტაფონი სოფ 
ცხრაწყარო

უმუშევარი ედპ 2

132 მაქაცარია ონისე 22.07.1986 ქ. ზუგდიდი ტოლსტოის 
ჩიხი 6

უმუშევარი ედპ 1

133 დავითური ლელა 09.05.1986 ქ.თბილისი ვარკეთილი3 
4მ/რ კ 414 ბ 121

უმუშევარი ედპ 2

134 გელავა ნონა 03.03.1971 ლანჩხუთი სოფ აცანა უმუშევარი უპარტიო 2
135 ჯანგირაშვილი ლალი 11.06.1967 ქ. რუსთავი 12-ე მ/რ კ3 ბ30 ქ. რუსთავის 31 ბაგა-

ბაღი
პედაგოგი ედპ 2

136 კუნდუხაშვილი მაია 17.07.1971 ქ. რუსთავი 21-ემ/რ 21-41 ააიპ ბაგა-ბაღების 
გაერთიანების 31 
ფილიალი

მუსიკის 
მასწავლებელი

ედპ 2

137 თაბაგარი დარეჯანი 01.08.1963 ქ. თბილისი 3-ე მასივი 4 
კვ 6კ ბ 36

უმუშევარი ედპ 2

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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138 ჩხეტიანი თამილა 01.01.1984 დმანისი ჯუმბერის 2-ე 

ჩიხი 12
უმუშევარი ედპ 2

139 ნარჩემაშვილი ნანა 10.09.1972 თერჯოლა სოფ 
ახალთერჯოლა

უმუშევარი უპარტიო 2

140 ნატროშვილი ნატალია 11.09.1962 ქ. რუსთავი 8-ე მ/რ 19-80 ქ. რუსთავის 1 
საავადმყოფო

ექთანი უპარტიო 2

141 ორუჯოვი ზახიდ 02.05.1958 გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი სოფ 
თაზაქენდი

უმუშევარი უპარტიო 1

142 ანჯაფარიძე ეკატერინე 18.02.1981 ქ. წყალტუბო გ. ტაბიძის 
1/26

უმუშევარი ედპ 2

143 აბრამიძე მარინე 10.04.1962 ქ. რუსთავი 12-ე მ/რ 18-39 უმუშევარი უპარტიო 2

144 ბრეგაძე ნანა 12.11.1985 ქ. ქუთაისი ლეონიძის 31 ა 
ბ4

უმუშევარი ედპ 2

145 ასატრიანი ლუსინე 02.08.1982 ქ. თბილისი ტიბაანის ქ49 უმუშევარი ედპ 2

146 კიკვაძე ნათია 07.12.1974 ქ. თბილისი ნუცუბიძის 
ფერდ. 4მ.რ კ20 ბ11

უმუშევარი ედპ 2

147 ფანგანი ირაკლი 27.08.1991 გულრიფში სოფ ლათა უმუშევარი ედპ 1
148 ექიზაშვილი ნანა 08.03.1978 ქ. თბილისი დ.ჟღენტის 66 უმუშევარი ედპ 2

149 ჩხეტიანი იანა 21.09.1981 გაგრა ლესელიძე უმუშევარი ედპ 2
150 აბრამიშვილი ანზორი 09.05.1948 ქ. ქუთაისი ანტონ 

კათალიკოსის 7
უმუშევარი ედპ 1

151 ნემსაძე ირინა 24.07.1967 ქ. თბილისი გოთუას ქ. 1კ 
ბ 58

უმუშევარი ედპ 2

152 ჭეჟია თამარი 04.08.1991 ხობი სოფ პატარა ფოთი უმუშევარი ედპ 2
153 კიკალიშვი;ლი ნატო 26.05.1985 ქ. რუსთავი თბილისის ქ13-

19
უმუშევარი ედპ 2

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/
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   გვ. 13

1 2 3 4 5 7 8 9 10
154 გოცაძე ლელა 14.09.1969 თერჯოლა სოფ თუზი უმუშევარი უპარტიო 2
155 ტყებუჩავა ლაშა 04.05.1978 ქ. ზუგდიდი 

თათარიშვილის 40
უმუშევარი ედპ 1

156 მძინარაშვილი თამარი 12.12.1965 ქ. თბილისი 
თამარაშვილის 16

უმუშევარი ედპ 2

157 მთვარელიშვილი 
გიორგი

18.06.1986 თელავი თეიმურაზ მე-2 3 უმუშევარი ედპ 1

158 ქარდავა მანანა 15.01.1959 ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი სოფ 
კახათი

სოფ კახათის 1 
საჯარო სკოლა

პედაგოგი ედპ 2

159 იშხნელი გალინა 20.10.1957 ქ. თბილისი შავი ზღვის 
10/3

უმუშევარი ედპ 2

160 მოსია გიორგი 31.03.1986 ქ. ზუგდიდი ზ. 
გამსახურდიას 114

უმუშევარი ედპ 1

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/



საქართველოს პარლამენტის არჩევნები - 2012 წელი ედპ - ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ფორმა №4-2.04.03
   გვ. 14

1 2 3 4 5 7 8 9 10
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

ბ.ა.

__________________________

__________________________

__________________________

/_________________________/

/_________________________/

/_________________________/


