
ოლქის
ნომერი

უბნის
ნომერი სახელი გვარი თანამდებობა დამნიშნავი

9 1 ციური ქოჩორაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 1 მარგალიტა მამიტოვი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 1 ნინო ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 1 ელგუჯა რუსიეშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 1 გელა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 1 რუბენი კინწურაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 1 მადონა ჩხიტუნიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 1 თამარ შაყულაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 1 ცირა ბაისონაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 1 ლალი ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 1 მარიამ ლომიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 1 ხათუნა შაყილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 1 ნათიკო ვეკუა მოადგილე                                          ოლქი
9 2 ლალი მელიქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 2 ხატია ჩხიტუნიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 2 ნანა ქირია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 2 ნათია მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 2 ნანა ექიზაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 2 ოთარი ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 2 გიორგი ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 2 ჯიმშერ სანაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 2 ლამარა გაბინაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 2 ნატო კურტანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 2 ქეთევანი მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 2 ია ტეტუნაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 2 ნანა შერაზადიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 3 ანა ედიშერაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 3 ქეთევან ყანჩელაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 3 ანა ფეტელავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 3 ნათია გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 3 დავით ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 3 ამირან დურგლიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 3 პანტელეიმონ პატარაია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 3 ირმა სირაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 3 სოფიო გაგნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 3 თეა დურდიაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 3 ლაურა ირემაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 3 ლია ხადური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 3 ნელი მელიქიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 4 ინგა კვანჭილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 4 ლამზირა დუმბაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 4 ქეთევან ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 4 გიორგი ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 4 ეკატერინე მკლავიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 4 ტარიელი თეთვაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი



9 4 ბაქარ ჩიღვინაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 4 ბექა მელიქიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 4 დალი დვალი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 4 ელისაბედ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 4 მარიამ ძულიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 4 დოდო წაქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 4 ქეთევან ბერიანიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 5 ნინო ლაბაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 5 მარინე თათარაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 5 ნანა ტავლალაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 5 ლელა ქიშმარაია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 5 მერაბ ციცვიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 5 მერაბ ჩიკვილაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 5 დავით ხაბულიანი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 5 ნინო მეურმიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 5 იამზე ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 5 ნანი გვალია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 5 ქეთევანი დოკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 5 მანანა მერმანიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 5 ლია ქაცანაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 6 თეონა ირემაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 6 ხათუნა მწყერაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 6 ზეზვა ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 6 ნინო სიხუაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 6 ანა სირაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 6 ნინო ღვინიაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 6 ლელა ბექაური კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 6 ნატო გოგრიჭიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 6 ნინო ებრალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 6 ნინო ზედგინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 6 ნინო ქობულია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 6 მანანა ჩადუნელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 6 ნარგიზ ნათელაური მოადგილე                                          ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 7 ჟუჟუნა სარსევანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 7 ეკატერინე ნაგელიშვილი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 7 ია ჩაუდჰრი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 7 სვეტლანა ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 7 თეიმურაზი სოყურაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 7 თეა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 7 დავითი ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 7 თამარ ტატუაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 7 გელა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 7 ემილ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 7 ირმა ცხორაგაული კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 7 ნინო ჭეხაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 7 შალვა კოხტაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 8 მერი ვარდოშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი



9 8 ნათია თაქთაქიშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 8 ნათელა ღოღაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 8 სოფიო ვარდიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 8 შორენა გაფრინდაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 8 დავითი მწყერაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 8 მარინა გაგნიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 8 ნანა ახალკაციშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 8 ნანა გაბრიჭიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 8 ფიქრია ვარდოსანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 8 ნონა მანაგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 8 ნაზო წიკლაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 8 თამაზ წერეთელი მოადგილე                                          ოლქი
9 9 ფატმან გერგედავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 9 მანანა ნინიკაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 9 ირაკლი ებანოიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 9 მირანდუხტი ჩაჩავა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 9 დიმიტრი მკლავიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 9 როზა ხიხალაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 9 ნინო ნოღაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 9 ლილი მელიქიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 9 მზია აფაქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 9 ზოია ნათენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 9 მზია უსუფაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 9 ლალი ღუნწკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 9 ნაზიბროლა ასლამაზიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 10 ბონდო ლომიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 10 ინგა პაპიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 10 ციცინო გუბაზ კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 10 ციური ოქრუაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 10 ნატალია მიშელაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 10 გივი აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 10 ია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 10 ინგა პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 10 ეკა ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 10 ელენე ოქრიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 10 სოფიო ქურდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 10 ნანა ჩლაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 10 ნათელა მაღრაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 11 ლიანა მინდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 11 მარინა გაგნიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 11 მარინე გვრიტიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 11 სოფიო კანდელაკი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 11 ლუბა კენჭუაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 11 ხათუნა ძიძიგური კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 11 თორნიკე მათიაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 11 როინი უზნაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 11 ლამზირა გვილავა-გიორგაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 11 სალომე კუხალაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 11 ციცინო მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 11 ირაკლი სუხიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 11 გია გრძელიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 12 გოჩა მაჩაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 12 ხათუნი დუნდუა კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 12 ელზა ლომაია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 12 გიორგი ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 12 მერაბი ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 12 თეიმურაზ ღვაბერიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 12 ბექარ სულაბერიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 12 ნინო მარტყოფლიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 12 მარინე ახალაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 12 ანა გიუნაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 12 თამარ რობაქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 12 თინათინ სირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 12 ციცინო ბაკურაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 13 ემზარი გურგენაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 13 მაია დევიძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 13 არსენ შოვნაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 13 ელიზავეტა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 13 ლიდა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 13 თამარ ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 13 ნანა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 13 ნინო გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 13 ვასიკო თომბულოვი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 13 ნინო კერესელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 13 ელიზა წვერავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 13 ნატალია ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 13 ვაჟა ლაფაჩი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 14 ხათუნა ნიკოლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 14 ინგა ქარჩავა კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 14 სოფია ჭილაია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 14 შორენა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 14 უშანგი ბარჯაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 14 გივი კარტოზია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 14 ლელა დუნდუა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 14 ნათია დარჩიაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 14 გოჩა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 14 მაია ფალელაშვილი-თოდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 14 მანანა ფანცხავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 14 ლილი ჯამბაზიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 14 ხათუნა გოგოხია მოადგილე                                          ოლქი
9 15 გიორგი ჭელიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 15 ნინო ნაჭყებია კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 15 ნანი მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 15 მარინე ზაუტაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია



9 15 სულიკო კერესელიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 15 ალექსანდრე შაიშმელაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 15 ფიქრია ყარალაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 15 ხათუნა პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 15 თამარ ბუკია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 15 ლელა გაბოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 15 თეონა გაბუნია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 15 ნანული რამიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 15 თამარ გორგიაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 16 მარინე ბიწაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 16 ლევან ჩუბინიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 16 ლია პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 16 ვერა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 16 ნაირა გაგოშიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 16 სპარტაკი კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 16 ცირა მესხია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 16 გული ბრელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 16 ლილი კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 16 გულიკო პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 16 მირზა პაიჭაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 16 ნათია ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 16 იოსებ ნიჟარაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 17 ზურაბ ჩხაიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 17 თამარი ბენდუქიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 17 ესტატე ბახტაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 17 მაკა გრიგალაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 17 ვენერა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 17 ეფრემი კაშმაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 17 ქეთევან წიკლაური კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 17 რუსუდან ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 17 ასმათ გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 17 ნანული ლატარია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 17 დიანა მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 17 გივი ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 17 ნანა ჩხეიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 18 ბეჟან ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 18 აზა ძიძიგური კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 18 ლალი დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 18 ანა თოფურიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 18 ნათია ოკოშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 18 მარადი ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 18 ლაშა კაკულია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 18 ლალი გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 18 მიმოზა თაბაგარი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 18 თამარ ოზმანოვი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 18 ოლღა ოსიპოვი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 18 ეთერ ჩიტოშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 18 ლია ნადირაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 19 ნინო მამალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 19 ანა ქებაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 19 გიორგი ნასყიდაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 19 ივიკო ნამგალაური კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 19 ირმა როსტომაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 19 ირაკლი ჯიშიაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 19 ლევანი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 19 ნანა ედიშერაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 19 ანნა კახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 19 ნინო მუსერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 19 ნანა პარკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 19 თინათინ შარუხია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 19 მანანა ცუცქირიძე მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 20 მაია ქსოვრელი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 20 მანანა მალძიგაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 20 მარიამ ბალანჩივაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 20 ზურაბ გალდავაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 20 რუსუდან ფოცხიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 20 ლიანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 20 ნინო მინდაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 20 ჯუმბერ დონაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 20 ეკატერინე ვეშაპელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 20 მზია თედორაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 20 ნატო ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 20 ქეთევან ხელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 20 თეა აბაშიძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 21 თამაზ გაგნიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 21 ლია მღვდელაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 21 თამილა ჩახნაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 21 იოსები ქველაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 21 დავითი ნებიერიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 21 მარინე ჭიაბრიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 21 ლალი ჩარგეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 21 ლილი ბეჟანიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 21 ანნა კაკაურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 21 ანა ჩალაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 21 ცეცილია ჭუმბურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 21 ლია ჯიბუტი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 21 ციალა აფციაური მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 22 ნანული ნებიერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 22 მანანა ალავიძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 22 გვანცა ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 22 მაია ძაგანია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 22 გიორგი ლომიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 22 ელენე ჯელაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 22 ნინო გლოველი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 22 ხათუნა დათუნაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 22 გიული მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 22 ქეთევან მორჩილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 22 ინგა სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 22 იოსებ ტრაპაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 22 ეკატერინე ჯანაშვილი მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 23 ვახტანგ ციხისელი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 23 ნატო ჯანაშია კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 23 მზევინარ ყაჯრიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 23 არსენ წამალაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 23 ფატიმა კამკამიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 23 ნანა მურჯიკნელი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 23 თამილა წიკლაური კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 23 ელდარი კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 23 მაყვალა კობიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 23 ნანი მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 23 ანჟელა ქანცლიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 23 ნელი ჯობავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 23 თამარი ლოლაშვილი მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 24 სიმონ ბუაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 24 ნინო ნაკაშიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 24 ნინო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 24 ელისო დგებუაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 24 მზია აბაშიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 24 თამარი ციხისელი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 24 დავითი შარუხია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 24 იზოლდა ტატანაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 24 ია ნიკოლაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 24 მანანა ღვინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 24 მაია ჩიმახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 24 მარინა ხულელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 24 ნათია მაგრაქველიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 25 კახაბერ კახაბერი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 25 გრიგორ ბოლქვაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 25 ამირან შენგელია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 25 გიორგი შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 25 შორენა გუნდიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 25 ბადრი სამხარაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 25 ბელა ჭელიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 25 გიორგი ხარაზიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 25 ლიანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 25 დალი მუსერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 25 ვასილ ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 25 მარინე ჩახვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 25 თინათინ ჯაყელი მოადგილე                                          ოლქი
9 26 ეკა ჭიღლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 26 ელისაბედ მჭედლიშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი



9 26 თორნიკე ხეთაგურაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 26 დავითი გოგუაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 26 ირაკლი ჩხეტიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 26 მამუკა მამასახლისი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 26 მარინე ჩიბიროვი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 26 ნანა თავშავაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 26 ვალია ბიტაროვი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 26 რუსუდან გაწერელია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 26 ლალი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 26 ნათელა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 26 მარინე დარბაიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 27 გრიგორი ბურდიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 27 ნინო ბარდანაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 27 ბექა წიკლაური კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 27 ციცინო მერაბიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 27 მარიამ იანვარაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 27 ნონა პაპინაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 27 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 27 ნათია ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 27 თამარ ბურჭულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 27 მაია გაგნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 27 მზიანა მძინარაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 27 დავითი შვანგირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 27 ბადრი ბოჭოიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 28 ემზარ მიდოდაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 28 ნანა ჩიღვინაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 28 ილია ყაჯრიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 28 მარიამი კავთიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 28 ლევან გაწერელია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 28 დავით გურგენიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 28 გიორგი ცირღილაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 28 მარგალიტა ბიბილაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 28 ნინო ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 28 ხათუნა ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 28 გივი ყიფშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 28 ნინელი შენგელია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 28 მაია შიოშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 29 ანა სადაღაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 29 ქეთევან სეფიაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 29 თამილა ხოსიტაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 29 გენრიეტა მუზაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 29 ლევანი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 29 ლაშა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 29 მარინა შანშაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 29 ნუნუ ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 29 ნინო ნაკაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 29 ცისანა ჩქარეული კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 29 ლეილა ჭონიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 29 ელეონორა ხუციძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 29 რამაზი ბაისონაშვილი მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 30 პაატა ლაგვილავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 30 ნინო კირვალიძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 30 მერი გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 30 ლია ჭონიაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 30 ელენე მუმლაური კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 30 გიორგი ჩალიგავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 30 ემზარი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 30 დალი ქარუმიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 30 მირანდა გოდერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 30 თამარი ნადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 30 მერაბი სახოკია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 30 ლია ხუციანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 30 გიორგი ჭკადუა მოადგილე                                          ოლქი
9 31 იოსებ ხახუტაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 31 მანანა თედელური კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 31 ელისო პატარიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 31 ლაშა კლდიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 31 გულნარა ფერიაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 31 დალი ონეზაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 31 ხათუნა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 31 ნატო ნათაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 31 მარგალიტა ნოზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 31 გიგლა შუბითიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 31 ნანა ჩიტაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 31 ლელა ხარატიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 31 დავით ჯიხვაშვილი მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 32 დავით გრძელიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 32 ლაშა მამულაშვილი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
9 32 ვლადიმერ ლეფსვერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 32 ლევან გოქაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 32 მაკა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 32 დავითი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 32 მაია მელიქიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 32 ინგული ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 32 ფატიმა კოჩიევი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 32 თამარ მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 32 თამარ მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 32 მაია წიკლაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 32 გოდერძი ავსაჯანიშვილი მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 33 მზია ქავთარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 33 ვერიკო მკლავიშვილი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 33 ეკატერინე გიგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 33 რუსუდან პატარაია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 33 ციური მესხი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი



9 33 მერაბი ქურდოვანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 33 ხატია ხვისტანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 33 ბადრი ხითარიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 33 კახაბერ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 33 გიგა ონაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 33 იათამზე ქოსაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 33 გივი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 33 ზურაბ აბაშიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 34 გივი ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 34 მაია მამისაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 34 თეონა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 34 ფოთოლა მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 34 ეკატერინე ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 34 ქრისტინე მუხიგულაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 34 ბესიკი კალანდაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 34 ნინო თურმანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 34 ანა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 34 ფაცა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 34 ქეთო კაპანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 34 მაია სირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 34 ეთერ ჭანტურია მოადგილე                                          ოლქი
9 35 მარინე თენაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 35 ნინო პავლიაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 35 ელიზავეტა ხულუზაური კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 35 დავითი ბუჯიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 35 ქეთევან ქველიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 35 ხათუნა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 35 ნინო კირეულიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 35 ეკატერინე თენაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 35 ლალი ბირთველიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 35 ლუიზა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 35 თეა სვიმონიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 35 ნინო ტოკრიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 35 მანანა გორგასლიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 36 მაია ნაცვლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 36 მედეია მანძულაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 36 მარინე მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 36 მარინა ბუბაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 36 ნათია ტაბატაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 36 რუსუდან ლეკიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 36 ლეილა გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 36 ზაზა ციხისელი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 36 თინათინ ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 36 ნინო გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 36 თამილა გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 36 ლია მდივნიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 36 გურამი გვარამაძე მოადგილე                                          ოლქი



9 37 ქეთევან ჭალიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 37 მზია ნადირაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 37 მაკა რუხაია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 37 თამაზ გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 37 მანანა ლაბუჩიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 37 გიორგი ფსუტური კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 37 გიორგი ფურცხვანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 37 ელენე გელიტაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 37 თამთა აბაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 37 ალა კოლესიდი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 37 ლამზირა მიქაშავიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 37 გრიგორ ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 37 ინგა ბიჩინაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 38 თამარ გოგავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 38 თამრიკო ხვისტანი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 38 ანზორ ვახტანგიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 38 ირმა ბელთაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 38 ციცინო შენგელია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 38 დავით გელიაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 38 მანანა ლომიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 38 ნაილი ფხიკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 38 ეთერი ამირხანაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 38 ჯარჯი ბაციკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 38 ხათუნა გვილავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 38 ირინა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 38 მზია ფაილოძე მოადგილე                                          ოლქი
9 39 გულნაზ ხვადაგიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 39 ეკატერინე ხოტენაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 39 მიხეილ ჩერქეზიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 39 ზაზა ჯავახიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 39 ქეთევანი მულაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 39 ზოია მარგველაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 39 ნანა კავილაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 39 მარინა ბეგლარაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 39 ინდირა მანველიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 39 ნინო მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 39 ნინო პეტრიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 39 ნინო ხიდეშელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 39 ნიკოლოზი ლელაშვილი მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 40 ქეთევან ქორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 40 თამარ ბეკოშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 40 დავით ძნელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 40 ელენე ფრუიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 40 კახაბერი ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 40 ბესიკ ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 40 მაია ქურდოვანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 40 ნათელა ხიტირი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



9 40 ლელა ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 40 მედეა პატარაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 40 შორენა სამაკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 40 ლევან ქეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 40 იათამზე წილოსანი მოადგილე                                          ოლქი
9 41 თამარ ორბელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 41 მარინე კეჩხუაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 41 ნინო ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 41 ეკატერინე ბუსხრიკიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 41 ანა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 41 მაია ბარბაქაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 41 დავით გულბანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 41 მაია ღუღუნიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 41 ნანა დეისაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 41 ალექსანდრე კვირკველია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 41 თამარ ცირეკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 41 ნანული ციცქიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 41 ირმა იაკობაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 42 ლიანა როსტიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 42 ნონა ხერგიანი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 42 აკაკი ომიაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 42 ია ჩაჩანიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 42 ვასილ გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 42 ნოდარ ტერტერაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 42 მარიკა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 42 რაჟდენი ბერაია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 42 დავითი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 42 ზურაბ მჭედლიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 42 მარინა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 42 ნინო ქველაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 42 მარინე გოდერძიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 43 ირაკლი ხუციშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 43 ჟანა აკოპიანი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 43 ნატალია გუცაევი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 43 ანა შანიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 43 ქეთევან ლომაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 43 გივი გოგლიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 43 ლალი გაგნიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 43 თეა დეკანოიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 43 იზოლდა თვაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 43 გიორგი კობახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 43 ნანა პაპიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 43 ზაქრო ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 43 ირმა ღარიბაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 44 ნონა დალაქიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 44 რუსუდანი ჩოლოგაური კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 44 მაია ცანავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



9 44 თამარი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 44 ოთარი ჯაოშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 44 ნათელა კალმახელიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 44 ავთანდილ ბოჭოიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 44 მედეა ბურდული კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 44 ჟუჟუნა ზასეშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 44 ლიანა თოთიაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 44 ნათელა პაპიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 44 ქეთევანი ჯობავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 44 ბაჩანა ცერცვაძე მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 45 გია სამნიაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 45 ოთარ აღაპიშვილი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 45 მზია დიდებაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 45 ვალიდა ფეიქრიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 45 ჯონი ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 45 ნიკო ჩოლოგაური კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 45 თამარ ბიძინაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 45 ნინო სარიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 45 თეა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 45 ალექსანდრე დადალაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 45 შავლეგო პაპავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 45 ციცინო ჭილაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 45 რამაზ ხურცილავა მოადგილე                                          ოლქი
9 46 თეა ფეიქრიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 46 მანანა ქეშელაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 46 ეკატერინე ჩალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 46 რუსუდან პერანიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 46 ნაირა თამლიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 46 ჯაბა გოგლიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 46 მარინე ორბელიანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 46 ლელა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 46 ნათია მაისურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 46 თამილა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 46 მარიამ ნადარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 46 ალბერტ ქაჯაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 46 ნინო ლაშქარაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 47 ლელა ავალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 47 დავით ხიზანიშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 47 ლიანა კერესელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 47 ციალა ვაშაგაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 47 ზურაბ მიქაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 47 გიგლა წოწორია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 47 ირინე დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 47 კახაბერი მესხი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 47 ნანი პაპიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 47 თამარი ქარქუზაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 47 ეკატერინე ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 47 მანანა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 47 ვარვარა სისოშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 48 თენგიზ მიქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 48 იონა მაისაია კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 48 ნანა კოპაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 48 ზაური ვაშაგაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 48 დავით გოცაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 48 ხათუნა არავიაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 48 ჟუჟუნა ქლიბაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 48 ანიკო კუპატაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 48 მაკა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 48 ლიზა მინდიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 48 სოფიკო ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 48 დავით ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 48 ნუნუ ხუჯაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 49 ირმა ცისკარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 49 მზია სირბილაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 49 ლია ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 49 ნანა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 49 ნანა სიბაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 49 ალექსანდრე ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 49 ნელი ვეფხვაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 49 ნინო ბირკაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 49 თეა აბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 49 ვარლამ დევდარიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 49 ეკატერინე ილურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 49 ალინა კაპანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 49 ვალენტინა ბენდიანიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 50 ზაზა გელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 50 ლალი წითლიძე კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 50 თამარი ჟივიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 50 ლია ყარყარაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 50 ნუგზარ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 50 ლალი მეკოკიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 50 ზურაბი ბირკაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 50 მაკა ხადური კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 50 ქეთევან არეშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 50 რევაზ დარჟანია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 50 ნანა მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 50 ნათია ტაბლიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 50 ნინო ხაფავა მოადგილე                                          ოლქი
9 51 ნინო ჩახუნაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 51 შორენა ტურაშვილი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 51 ნანა ჯღარკავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 51 გია წულეისკირი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 51 თამაზი კვერნაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 51 დემური კალანდაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია



9 51 მედეა ძაძუა კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 51 სოფიკო გოგოხია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 51 მარინე გორდეზიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 51 მარინე თათარიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 51 ია მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 51 ნინო სამხარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 51 თეა ეფრემიძე მოადგილე                                          ოლქი
9 52 თინათინი ჯინჭველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 52 გვანცა ფანჩულიძე კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 52 ქეთევანი ჩიხრაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 52 თამარ წულეისკირი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 52 თემურ თავდიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 52 ზოია ფაღავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 52 რიტა გვასალია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 52 ნინო გიგაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 52 ინგა თაბორიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 52 მანანა ლომიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 52 გიორგი მგალობლიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 52 ნინო წითლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 52 ალექსანდრე მეტრეველი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 53 გოჩა ყაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 53 ნანული ასლანიშვილი კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 53 მადონა თურმანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 53 ჟუჟუნა ქვრივიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 53 ლეილა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 53 თამარი წიქარიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 53 ცირა მაზანიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 53 მარინა ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 53 თამარ გელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 53 ციაკო გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 53 ნინო კოპაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 53 მაკა მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 53 დავით ნუცუბიძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 54 ლეილა ვაშაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 54 მერი ტატიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 54 შორენა ჯიბლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 54 თეა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 54 ლია მაქაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 54 მარინე გაბისონია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 54 სოფიკო ადამია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 54 თეიმურაზ არჩუაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 54 ინეზა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 54 ირმა გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 54 თამთა დუნდუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 54 ხათუნა წიწავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 54 გაბრიელ გამყრელიძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 55 აკაკი ცხოვრებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი



9 55 ხათუნა ქაჯაია კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 55 ვალენტინა კულუმბეგოვა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 55 ნანი მღებრიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 55 ქეთევან ფირანიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 55 იური ქვაჩახია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 55 ბესარიონ კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 55 მედეია აფციაური კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 55 შოთა ადიკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 55 ლიანა მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 55 დალი ტურაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 55 ხათუნა ჯაფარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 55 ქსენია ჯოხაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 56 ნინო მჭედლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 56 ნინო ადეიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 56 დარეჯან ბურდილაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 56 მაია შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 56 მარინე კოდანაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 56 ქეთო მკურნალიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 56 ქეთევან მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 56 ჯონი ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 56 მაკა ახალაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 56 ნინო გუგეშაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 56 მაია შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 56 მაია ჩალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 56 იამზე გიორგაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 57 მანანა ჭილაია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 57 ელისაბედ მეკოკიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 57 მარიამი მეტონიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 57 სოფიკო გურგენიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 57 ირმა ზაქაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 57 იური გაბუევი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 57 ავთანდილ სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 57 მთვარისა ზაქაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 57 თინათინ ამირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 57 ვენერა ასლამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 57 მაია გეგენავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 57 ნინო დაშნიანი-არაბული კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 57 ნოდარ ქელეხსაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 58 მარიამ მაღალდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 58 მაყვალა ჯმუხაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 58 გოჩა გუგუციძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 58 ქეთევან სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 58 თეა ოთარიშვილი-სიჭინავა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 58 ინა თოფურია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 58 მანანა ისაკაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 58 დალი ამაშუკელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 58 გვანცა ასათიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 58 ნინო ბურკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 58 ნანი გერმანოზაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 58 ლალი ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 58 თამაზი სამსიანი მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 59 ზურაბ მაჭავარიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 59 თათია დავითულიანი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 59 ზვიადი ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 59 ლალი შენგელია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 59 გიორგი გოგლიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 59 გოდერძი ჯაფარაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 59 ირინე მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 59 მანანა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 59 საბა ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 59 თეა გაბელაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 59 დარია გოგნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 59 მანანა ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 59 ქეთევანი გიგაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 60 თეა კვეზერელი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 60 ვენერა გულბანი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 60 ანა დარჟანია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 60 რუსუდან ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 60 მანანა ქინქლაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 60 ნინო ბერაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 60 გულიადა სიორიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 60 რუსუდანი სუთიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 60 ბელა ივანისელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 60 ლიკა ომარაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 60 ნინო ქაჩიბაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 60 ნინო ხაჭაპურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 60 ეკა დათიაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 61 ნათია ხარაზიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 61 სოფიო თოდაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 61 თინა ხურცილავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 61 ნიკოლოზ ჯერენაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 61 თამარ გურეშიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 61 ნინო საგინაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 61 ლაშა ჭიალაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 61 ქეთევან ბაღაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 61 ეთერი ბოგვერაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 61 მარინა ვარდუკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 61 იამზე ტუკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 61 ეკატერინე წიკლაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 61 ანნა ბლიაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 62 დოდო გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 62 შორენა კომლაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 62 თინათინ გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 62 გიორგი სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია



9 62 თამარ ზაზაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 62 იოსები ჯერენაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 62 გიგა ფოფხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 62 ნაირა ზარასპაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 62 მარინე მალანია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 62 ბელა ოთინაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 62 მარინე ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 62 ნათელა ჯობეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 62 ელისო ნადირაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 63 ნინო მირველაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 63 თამარ ფერაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 63 ნინო სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 63 ხათუნა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 63 ნანა გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 63 ინგა შავიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 63 თამარ მაგრაქველიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 63 ქეთევან ლომიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 63 ნინო არველაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 63 თამარ იასაღაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 63 მაკა ლაცაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 63 თამარი მამულაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 63 ნინო რამიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 64 ნინო ტორჩინავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 64 ნანა ტორჩინავა კომისიის მდივანი                                  ოლქი
9 64 ნანა მუშკუდიანი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 64 ლალი წოწკოლაური კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 64 ლია ცქიფურიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 64 ავთანდილ ბოკუჩავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 64 ლევან ჯალაღონია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 64 ბექა თინიკაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 64 ზოია რობაქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 64 ზინაიდა სახეჩიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 64 ლევან ჩიტაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 64 ეკა წირკვავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 64 დარეჯან კაჭარავა მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 65 ირინე გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 65 ნანა ოქროპირიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
9 65 ნიკა შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 65 მაია გეწაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 65 ლომთარი სუბელიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 65 მარინა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 65 ანა გოგატიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 65 ცისანა მთვარელიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 65 ეკა ბარნაბიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 65 ნინო ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 65 ელისაბედ მაჩიტიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 65 სოფიო მთვარელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 65 ვასილ კილაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 66 ნანული თედელური კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 66 ნინო ჯარმელიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 66 მარინე ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 66 მაკა ხარებოვი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 66 მარინა ჯაღუმიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 66 თამარი ცხორაგაული კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 66 ლალი კოპლატაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 66 იამზე ბარნოვი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 66 ანასტასია გელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 66 ქეთევან ლორთქიფანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 66 ხათუნა პიტიურიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 66 ანა სალთხუციშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 66 როსტომ შუბითიძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 67 მურმან ქებაძე კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 67 ლალი ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 67 მზია ჭანტურია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 67 რატი შონია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 67 ლალი ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 67 მადონა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 67 მარიამი ადიკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 67 თამარი გველესიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 67 ვარლამი გურეშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 67 თეა თორდია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 67 ნანა კირვალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 67 ნუნუ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 67 კახა ყველაშვილი მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 68 ნატო ავთანდილაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 68 ლალი ბიჩინაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 68 ლია ხუსკივაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 68 ია ბუჩუკური კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 68 აკაკი ქურდაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 68 ხათუნა ჯაყელი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 68 ირაკლი კაკუბავა კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 68 ცირა აბუთიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 68 რატი ასანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 68 ირმა ვარსიმაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 68 იზა ურთქმელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 68 რევაზი ჭანკვეტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 68 ეკა გოგბერაშვილი მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 69 ქეთევან ბექაური კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 69 ელგუჯა ჩიტაიშვილი კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 69 იამზე გოგოლაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 69 ბადრი სიდიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 69 თინა ბიჩინაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 69 ირინა სალუქვაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 69 ლელა მეყანწიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



9 69 ეკა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 69 ნელი მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 69 ლიანა ოდიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 69 ლიანა პაპუნაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 69 ნანა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 69 ვახტანგი მამალაძე მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 70 ბაბულია ზაალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 70 ნაზიბროლა კოდუა კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 70 ნინო კაკალაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 70 ოთარი ხორხელი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 70 ლერი ვიბლიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 70 ქეთინო შოშიტაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 70 თამარ აბაშიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 70 ელისო გოლეთიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 70 მანანა გურჯია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 70 რატი ლანჩავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 70 იზა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 70 ნარგიზა ქურდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 70 ნინო მამალაძე მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 71 დავით წივწივაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 71 ნინო აბულაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 71 თეონა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 71 ციცა აკობია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 71 ვერიკო კუპრეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 71 ქეთევან ხიზანეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 71 გიორგი კიკვაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 71 გია თამაზაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 71 ნუკრი მაჩაბელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 71 დავით როსტიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 71 ხათუნა ტუსიშვილი-ჭოველიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 71 ლელა ჭინჭარაული კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 71 ნათელა ავსაჯანიშვილი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 72 მანანა ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 72 ნესტანი ფოფხაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 72 ნათია პაპავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 72 თინათინი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 72 მარიამი თუხარელი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 72 ჯონი ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 72 ელენე გუშარაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 72 ნინო მარაული კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 72 გიორგი ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 72 ეკა კეპაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 72 გაიოზ ყაჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 72 ლელა ჯანაშია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 72 შორენა კუპრეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 73 ტარიელი გოგორელიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 73 ნაზიკო შიუკაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია



9 73 ვალერი ელიავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 73 ლილი ჯანეზაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 73 იზოლდა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 73 კახაბერ ანთიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 73 მაია კოკაია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 73 მარიამი ბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 73 ლევანი დიანოსაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 73 თამარ კიკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 73 ჯაბა ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 73 შორენა ჯიჯელავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 73 მაია ფურცელაძე მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 74 თამილა ჩაკვეტაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 74 მავრა აფხაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 74 თეა მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 74 მზია გურგენაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 74 ნონა ჯაჯანიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 74 ქეთევან დობაძიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 74 ირინა რუსინა კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 74 მარინე ბერიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 74 დარიკო კოროხაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 74 ქეთევან მაჩაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 74 ნინო მჭედლიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 74 ლევან შავიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 74 ლევან თეთრაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 75 მზია ორჯონიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 75 მაია დავითაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 75 თინათინ ნონიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 75 თამარი მირიანაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 75 მარინე რეხვიაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 75 მზია არაბული კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 75 მზია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 75 ეკატერინე ასლანიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 75 დარეჯანი კობერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 75 ირმა მესტუმრიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 75 მარინე სამსონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 75 ლალი სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 75 ლეილა გაბროშვილი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 76 კახი აბულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 76 დოდო ბაილაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 76 მაია თაგვიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 76 ეკატერინე გიგოლაევი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 76 ნანული მაცაბერიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 76 ნატო რთველაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 76 სერგი გაბესკელიანი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 76 ნონა კახიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 76 მარიამ ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 76 ლევან გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 76 დავით კვინტრაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 76 მაია ხუნდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 76 ნინო პაპავა მოადგილე                                          ოლქი
9 77 გიორგი ტლაშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 77 შორენა აბუთიძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 77 მაკა ლაბაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 77 ლაშა მამულაიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 77 გიორგი ქიმერიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 77 მაია შალვაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 77 რუსუდან სირაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 77 დარიკო დახოვსკი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 77 ბელა მესტუმრიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 77 მალხაზ მოსიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 77 მარინე სომხიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 77 მარინე ხუბულოვი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 77 ვახტანგ ჯავახიშვილი მოადგილე                                          რესპუბლიკური პარტია
9 78 ანნა თინიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 78 თამილა გვარამაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 78 მაკა წიკლაური კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 78 ბიკენტი ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 78 თინათინ გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 78 ნათია დანელია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 78 ბადრი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 78 ნარგიზ არველაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 78 ლიანა აფციაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 78 რამინი დორეული კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 78 ლალი სამადაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 78 აკაკი ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 78 მამუკა რამიშვილი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 79 ნინო ბუაჩიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 79 მარინე არჯევანიძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
9 79 მადლენა კვიკვინია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 79 მანანა გოჩიტაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 79 თეონა დანელია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 79 ელინა სტეფანოვი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 79 მზია ჩიტიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 79 ნათია სხირტლაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 79 ლიანა კობახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 79 ბელა მარუტიანოვა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 79 თამილა ნემსიწვერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 79 მეგი რაზმიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 79 ნინო კიზივაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 80 ელისო შეყლაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              პგ ეროვნული ფორუმი
9 80 ნანა აბულაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 80 ნანა ესიტაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 80 მზია გულეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 80 ხათუნა ფანქველაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



9 80 ლია ოსიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 80 ნანული გოგიტაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 80 მარინე გოდერძიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 80 ქრისტინე ვეშაგური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 80 ლეილა პაპაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 80 ელენე ტორიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 80 თამთა ჯანჯალაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 80 ნაზი გზირიშვილი მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია
9 81 ამირანი დვალი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 81 მარიკა ქარჩხაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 81 მარიამი იაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 81 ზურაბ ბუაჩიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 81 თამარ ენუქიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 81 ეთერ ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 81 აკაკი გიგაური კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 81 მაკა კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 81 მანანა გელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 81 მარინა თუშიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 81 ლიანა კბილცეცხლაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 81 ნესტან ქადიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 81 ნუნუ თოდაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 82 ელგუჯა მგელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 82 მეგი ქავთარაძე კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 82 ნატალია ბუქური კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 82 ლიანა ფირცხალავა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 82 ელზა წიკლაური კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 82 ცაგო ფილაური კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 82 მაია ბუტიკაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 82 ქეთევან ჯერანაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 82 სოფიკო თათულაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 82 ნოდარ თეთრაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 82 თამარ კურატიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 82 ანჟელა მაკედონსკაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 82 მანანა სხირტლაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 83 მანანა ხულუზაური კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 83 მაკა სტურუა კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 83 ზეინაბ ჯაყელი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 83 დავით ადამაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 83 სერგო ბერიანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 83 ნარგიზი ფანდოევი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 83 გიორგი აბულაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 83 ირმა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 83 მირიანი სვანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 83 ვერა ცაგარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 83 ავთანდილი ხიჯაკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 83 მაია ხუციშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 83 მარინა კირთაძე მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია



9 84 თეიმურაზ კალანდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 84 მედეა ჯოხაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 84 ნინო შარიქაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 84 ნატო გამჯაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 84 დარიკო ნადარაია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 84 ხვიჩა ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 84 ქეთევან გონგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 84 ანა დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 84 კარინე დალაქიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 84 თათია დარჩია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 84 მარიამი კუტალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 84 ვენერა ტორიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 84 ოთარი წიგნაძე მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 85 თამილა გიგაური კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 85 ცისმარი ფანჩვიძე-წიგნაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 85 ცისანა ქაფიანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 85 ლია ორაგველიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 85 ქეთევან ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 85 ნინო სამქანაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 85 ტაჟდინ ფანდოევი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 85 დიანა კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 85 გულნარა ნიჟარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 85 მარინა სარალიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 85 ფიქრია სიდამონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 85 ია ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 85 ეკატერინე მათურელი მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 86 ეკატერინე გულბათაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 86 თინათინ მირიანაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 86 მაკა ფარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 86 ცირა გეწაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 86 მზია დარახველიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 86 გრიგოლი ბელთაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 86 ვასილი კობერიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 86 ბადრი არჩაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 86 თინათინ გიგაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 86 ხათუნა გრძელიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 86 თამარი დოხნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 86 მარინა შაიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 86 დიმიტრი ფურცელაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 87 რუსუდანი ფირცხალაიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 87 მაია ჯანეზაშვილი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 87 გიორგი ტეცოშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 87 მაია კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 87 რევაზ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 87 თამარი შოშიაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 87 იოსებ ბეჟაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 87 ლია კენჭოშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 87 მარიამ ლონდარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 87 ლაშა მაღრაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 87 ნატო ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 87 მარეხი ძნელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 87 ბორისი ჯეჯელავა მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 88 ნინა მზარეულაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 88 ნინო ავსაჯანიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 88 ხათუნა ჯავაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 88 დავით მიხელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 88 ეკა გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 88 ლუიზა იაკობიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 88 თეა ბურაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 88 ზინა შეყლაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 88 ლალი მელიწკაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 88 ხათუნა ოქროპილაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 88 ლეილა ტოგონიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 88 სვეტლანა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 88 ნათია გვასალია მოადგილე                                          ოლქი
9 89 ზეინაბ ფარეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 89 მარიამი ცაგარეიშვილი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
9 89 გრიგოლი მგელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 89 რუსუდანი ხორხელი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 89 გიორგი ლიპარტია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 89 ხვიჩა აბაზაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 89 ნინო ასაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 89 ირინე მაკიევა კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 89 ნუცა დოხნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 89 რუსუდანი ეზიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 89 ლია ლებანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 89 მანანა მიქაძე-ვეკუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 89 ნინო გიორგობიანი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 90 ეკატერინე ზაქაშვილი-ლაღიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 90 თეა ტარუაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 90 ეკატერინე შოვნაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 90 შორენა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 90 იოსები ბიწაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 90 მზია ანთიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 90 ინგა დრაილინგი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 90 თინათინ ბიწაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 90 ქეთო გადაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 90 ეკატერინე გოგსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 90 ხათუნა დემეტრაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 90 დიანა კუტალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 90 თინათინ წერეთელი მოადგილე                                          რესპუბლიკური პარტია
9 91 ელისო ღიბრაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 91 მაია არაბიძე კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 91 ნანა ალექსიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



9 91 ვაჟა აბაკელია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 91 მანანა ბითაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 91 ხათუნა კაკულია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 91 ანა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 91 თამარი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 91 დავით გიგაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 91 მარინა თოდუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 91 მარინე მოდებაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 91 ქეთევან ხოტენაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 91 ქეთევან გულიაშვილი მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია
9 92 ლელა სხვიტარიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 92 მარინა სვანიძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 92 ირაკლი ბარამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 92 შორენა ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 92 მერცია კვირკველია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 92 ანზორ გამეზარდაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 92 თემური სირაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 92 სოფიო ბაილაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 92 მაია კერესელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 92 მაია მატიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 92 ლენა მეცხოვრიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 92 თემური ხეთაგური კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 92 ლუიზა გამეზარდაშვილი მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია
9 93 მარინა ხვიბლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 93 ხატია დავითულიანი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 93 გია შანშიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 93 ეთერ სეხნიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 93 ვიქტორ მაისურაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 93 თამაზ ტატიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 93 ლია ხრიკული კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 93 გოგა დარცმელია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 93 სალომე ბარათაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 93 ნინო კიკნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 93 შორენა კიკნაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 93 ნელი ჯაშიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 93 თეა ნოზაძე მოადგილე                                          ოლქი
9 94 ჯემალ ქირია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 94 მაია ჩალაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
9 94 კონსტანტინე ქარაია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 94 შორენა მამფორია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 94 ლეილა მურღულია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 94 დავითი დავითაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
9 94 მალხაზ დარცმელია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 94 ემზარ სუბელიანი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 94 ლელა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 94 ნუკრი თოლორაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 94 თამაზ უმფრიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი



9 94 ნუნუ ჩოჩია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 94 სვეტლანა რურუა მოადგილე                                          ოლქი
9 95 გრიგორი კამკამიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 95 მირანდა ახვლედიანი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 95 თამარ სტურუა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 95 ირმა ირემაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 95 ქეთევან ბერუაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 95 ზურაბ რუხაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 95 ოთარი რთველაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 95 ბექა გაბისონია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 95 დავით გაბოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 95 მაია გოგაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 95 გიორგი გოგინაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 95 დალი დევდარიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 95 მედეა გოგლიძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 96 ავთანდილ ალიმბარაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 96 ინგა ოთარაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 96 ლიანა ავალიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 96 დავით კაცაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 96 რომან ჭოჭუა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 96 ოთარ ლომინაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 96 ზვიადი ბერაია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 96 შორენა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 96 ხათუნა ბუსკივაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 96 გოჩა გოჩაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 96 კახა ჩაგელიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 96 მანანა ხავთასი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 96 ნუგზარ შუკაკიძე მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
9 97 გურამ კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარე                              პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 97 ნინო ლაზაშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 97 ანჟელინა ოგანეზოვი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 97 ანზორ ქველაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 97 ტარიელი ბადალაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 97 გია ასათიანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 97 მაია ალავიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 97 ქეთევან გოგიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 97 თეა იმერლიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 97 ლია ინჯგია კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 97 თამარ კოდალაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 97 ხათუნა ჯანჯალაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 97 გიორგი პეტრიაშვილი მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 98 ლანა ფარქოსაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 98 ნათია მაღრაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 98 ელიზავეტი ბეგაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 98 ლასიკო აბუთიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 98 ანდრია გძელიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 98 მარო მეტრეველი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი



9 98 პაატა დუნდუა კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 98 ჯუმბერი კამკამიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
9 98 ქეთევან ბიჭიკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 98 ლელა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 98 ნინო გუგავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 98 მაყვალა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 98 ავთანდილ იმერლიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
9 99 ზურაბი ასათიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
9 99 თინათინ კოლოტაური კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
9 99 სოფიკო ფაჩულია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
9 99 მარინა მოწონელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
9 99 მარინა ჯიქია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
9 99 გივი ყურაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
9 99 ქეთევანი ჩარკვიანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
9 99 რუსუდან ალავიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 99 თამილა ასლამაზიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 99 ირაკლი ზარიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 99 მარინე ჭეჭვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 99 დოდო ხიტირი კომისიის წევრი                                    ოლქი
9 99 მალხაზი კილაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო

52 1 ვლადიმერ ფურცელაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 1 რუსუდან ფურცელაძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
52 1 ზვიად გიორგაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 1 ამირან ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 1 მანანა ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 1 მარინა სახამბერიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 1 მერაბ ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 1 ნინო კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 1 თამარ გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 1 ბესიკ ებანოიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 1 ლიზა მესხი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 1 ეკატერინე ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 1 მერაბ ფურცელაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 2 გოჩა რობაქიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 2 გოგი ცაავა კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
52 2 ბადრი ჭელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 2 ნანა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 2 მურმან ბუხულეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 2 გია გიორგიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 2 როზა ზივზივაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 2 თამუნა კარკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 2 ელზა მამუკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 2 გაგა რობაქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 2 ნატო რობაქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 2 ნანი ფეტელავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 2 ჯიმშერ რობაქიძე მოადგილე                                          ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 3 ვანო ჟორჟოლიანი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი



52 3 მარინა ჩიქვინიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 3 ზაზა წიქორიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 3 ეთერი კაპანაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 3 ია გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 3 ირინა ჯიშკარიანი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 3 ანჟელიკა გარუჩავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 3 ნაილი ბიწაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 3 ლელა გოგოლაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 3 პავლე ენდელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 3 ომარ ლოლუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 3 მიხეილ სახამბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 3 მაია სულამანიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 4 ნათელა ჯავახია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 4 რუსუდან გოგნაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
52 4 ბიქტორ ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 4 ნუკრი კოხოძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 4 ბიძინა ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 4 თეა ტაბეშაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 4 დათუნა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 4 რიტა გორგოძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 4 მარინე ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 4 თამილა თავხელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 4 ქეთევან თავხელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 4 ნინო ფულარიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 4 ტარიელ ჩაკვეტაძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 5 თემურ ბუიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 5 ინგული ჯანელიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 5 რევაზ ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 5 კახა ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 5 იამზე კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 5 ლენა ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 5 გენო მინაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 5 მალხაზ ყიფიანი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 5 დოდო გულეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 5 თამარ გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 5 მაია ლელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 5 მარიკა ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 5 ნერონი ქოჩიაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
52 6 თამარ მეფარიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 6 გია მარუაშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 6 ნათია გრძელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 6 ირაკლი მინაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 6 მერი მაჩიტაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 6 გიორგი გრძელიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 6 გოგა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 6 თეიმურაზ მიქიაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 6 ია მაჩიტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი



52 6 იზაბელა მოყვანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 6 ნინო მოყვანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 6 ირინა ხეცურიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 6 იზოლდა დევიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 7 ზვიად ვაშაყმაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 7 ეკა გრძელიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 7 თენგიზ ხურციძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 7 ლელა ტოფაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 7 კახა ვერულაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 7 თამილა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 7 მარიკა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 7 ელზა ლილუაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 7 ნატო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 7 ოთარ ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 7 ნანა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 7 ხათუნა ჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 7 ტარიელ მიქაბაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 8 დიმიტრი მჟავანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 8 თამაზ სუპატაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
52 8 მაკა ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 8 გრიგოლ სირბილაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 8 ალექსი სანიკიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 8 ქეთევან ქვარცხავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 8 აპოლონ ლელაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 8 ლალი ფურცელაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 8 გელა ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 8 ლეილა ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 8 რამაზი ორბელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 8 გრიგოლ სანიკიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 8 თორნიკე გაჩეჩილაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 9 გოდერძი რევიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 9 ნატო ხიზანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
52 9 ქეთევან ფახურიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 9 მარინე ფახურიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 9 მზია მამისეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 9 ამირან ხურციძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 9 ტარასი ფახურიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 9 მარიკა მჟავანაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 9 ხატია სამხარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 9 თეონა ფახურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 9 ლერი ფახურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 9 რუსუდან ჩიხლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 9 მელიტონ ჯიხვაძე მოადგილე                                          რესპუბლიკური პარტია
52 10 გაიოზ ბურჯანაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 10 თამარი ხვიჩია კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
52 10 ნაზიბროლა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 10 ჯონი გაბუნია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



52 10 გურამ რევიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 10 აკაკი ფახურიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 10 ლუარა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 10 ნინო ყიფიანი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 10 ბელა მიქელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 10 შორენა ორბელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 10 ნატო სანიკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 10 გიგლა ხარძეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 10 ვლადიმერ თუთბერიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 11 მაყვალა შველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 11 ვერა ხორავა კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 11 ნათელა ქორიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 11 მაია ზივზივაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 11 ნატო ღვალაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 11 ზურაბ კოხოძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 11 სოფიკო საკანდელიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 11 ზაალ ზივზივაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 11 იამზე გიორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 11 თინათინ მახათაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 11 მზია ტოფაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 11 ეთერი ყიფიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 11 ციალა ოქროჭელიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 12 მერაბ კვირიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 12 თამარ ქასრაშვილი კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 12 ლაშა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 12 იური ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 12 ნონა კანჯარაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 12 გურამ გორგოძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 12 მაკა ოსაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 12 რამაზ ფხალაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 12 ლია გრძელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 12 ნინო მაღლაკელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 12 ლილი მახათაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 12 ინგა ტაბეშაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 12 ლერი ჭულუხაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 13 მაია კიკნაველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 13 თინათინ პატარიძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
52 13 ვერა გორგოძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 13 მზევინარ ჩიტიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 13 თამარ ჩუბინიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 13 ნატო ბონდარენკო კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 13 გიორგი უკლება კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 13 ანდრო ფხალაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 13 იამზე ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 13 ნინო მეგრელიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 13 ნელი ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 13 ნანა ფაღავა კომისიის წევრი                                    ოლქი



52 13 მარინა მინაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 14 ქეთევან ქარაბაკი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 14 ნატო დოგრაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
52 14 ლია გველესიანი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 14 მარინა მაისურაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 14 ტარიელ ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 14 მიხეილ კარკაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 14 ბონდო გორგოძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 14 ლალი ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 14 მარინა არწივიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 14 თამარი დიდიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 14 თამარ კარკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 14 ეკა შარვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 14 ლამარა შარაშიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 15 ინგა მაჩიტიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 15 ლედიკო მინაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 15 ივანე ჯანიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 15 ნათია ენდელაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 15 მანანა გეწაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 15 ნოდარ აბულაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 15 ნესტანი ვაჭარაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 15 ვაჟა ბოჯგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 15 ვენედიქტე გეწაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 15 ინგა გიორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 15 ნანა ეგუტიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 15 ქეთო ცხადაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 15 დავით მშვილდაძე მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 16 დავით მუჯირი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 16 ლელა მშვილდაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 16 მარიზა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 16 ანა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 16 ნათია კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 16 ნუციკო საბანაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 16 ამირან ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 16 ნუნუ გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 16 ნათია გარუჩავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 16 მამუკა ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 16 ლელა ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 16 ლიანა ხიზანეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 16 ლია ებანოიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 17 ლია სოფაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 17 სვეტლანა კახიანი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 17 ცირა კობახიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 17 თამაზ კვირიკაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 17 მანანა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 17 რუსიკო კოხოძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 17 თემურ ნერგაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია



52 17 იური ჭრელაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 17 მაგული კობახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 17 ლელა ორბელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 17 მავლინა ფაიქიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 17 დალი ჭიტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 17 თეიმურაზ კვირიკაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 18 რუსუდან გაბეხაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 18 დარეჯან ღირდალაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
52 18 ნანა კობაიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 18 ფირუზ ნერგაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 18 იზოლდა შალამბერიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 18 ელისო ფორჩხიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 18 ცირა წაქაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 18 ავთანდილ დვალი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 18 მაკა ებანოიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 18 ხათუნა თოლორდავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 18 ნინო კბილაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 18 ქეთინო სურმავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 18 ვასილ მაშანეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
52 19 გოჩა გუმბერიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 19 ლიანა გიგაშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
52 19 მზია ხუხუნეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 19 თინა სამხარაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 19 ამირან ლომსიანიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 19 ელვარდი ენდელაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 19 გრიშა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 19 გოჩა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 19 ნინო აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 19 ბესიკ აფრიამაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 19 ცირა გიგაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 19 როლანდ გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 19 ცირა მშვილდაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 20 ნატო მშვილდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 20 მარინა ხიზანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
52 20 ლილი დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 20 ტარიელ ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 20 ინგა ყუფარაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 20 დავით დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 20 სპირიდონ ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 20 გურამ დოგრაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 20 მაია გორგოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 20 მარინე გორგოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 20 შორენა გორგოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 20 ნონა მშვილდაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 20 მარინა სვანიევი მოადგილე                                          ოლქი
52 21 ლელა გურგენიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 21 ნონა სიორდია კომისიის მდივანი                                  ოლქი



52 21 ნინო კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 21 თეა ჩიქვინიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 21 გია გუნცაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 21 დავით კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 21 ზაზა ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 21 თამაზ ჯოხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 21 ნანა თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 21 გაბო კიკნაველიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 21 მალხაზ კუპრაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 21 ქეთევან ღამბაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 21 ტარიელ კიკნაველიძე მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 22 ჯელი მსხვილიძე კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 22 დარეჯან მაშანეიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
52 22 ანჟელა ნატრიაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 22 ნიკოლოზ გიორგიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 22 ავთანდილ გიორგიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 22 კახა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 22 ჯუმბერ გიორგიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 22 ნუკრი გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 22 ნათელა გიორგიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 22 ზვიად მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 22 მაყვალა მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 22 ცარო მსხვილიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 22 ნატალია თათელიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
52 23 თამაზ გოგოლაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 23 ნათია ხარატიშვილი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
52 23 ტერეზა გურგენიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 23 ნატო გოგსაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 23 ნინო გრძელიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 23 ზოია ლიპარტელიანი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 23 მამუკა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 23 ნინო მშვილდაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 23 ირინა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 23 ნონა გოგსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 23 მარიკა გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 23 მანანა მინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 23 სერგო რობაქიძე მოადგილე                                          ოლქი
52 24 მარინა კოხოძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 24 რუსუდან კანჯარაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
52 24 ცისანა ზირაქაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 24 ნანი ჭულუხაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 24 ოლეგ ჭუმბაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 24 ბესიკ გველესიანი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 24 ზამურ გორგოძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 24 ნუგზარ ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 24 თეონა დევდარიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 24 ზაზა კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი



52 24 ქეთევან კვეტენაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 24 მარინე ქევანაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 24 რამინ ლილუაშვილი მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 25 ნანა მერკვილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 25 ნათია სვანიევი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
52 25 მაია ინანეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 25 სოფიო თავხელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 25 ანჟელა არწივიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 25 მარეხი გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 25 გიზო ენდელაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 25 ნინო ჯაბიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 25 სალომე ქარჩხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 25 ლალი დავაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 25 ზოია ზიბზიბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 25 ირინა ოქროჭელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 25 დარეჯან კარკაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 26 ალექსანდრე კვირიკაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 26 ლელა გრძელიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
52 26 ნინო კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 26 ქეთევან მაისურაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 26 ირმა თუთბერიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 26 ზოია გაბუნია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 26 კოლია კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 26 გიორგი გუმბერიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 26 ავთანდილ დევიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 26 ზაალ ფალავანდიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 26 სოფიკო შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 26 თინა ჩივაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 26 სტეფანე ნიორაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 27 გიული მამასახლისი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 27 ქეთევან ბრეგაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
52 27 ნათია ლელაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 27 მაია ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 27 ელგუჯა გელხვიიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
52 27 ზოია ცხელიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 27 ზაურ გაჩეჩილაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
52 27 შალვა ბაჯაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 27 ნინული კაპანაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 27 თინათინი ლომინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 27 მადონა მახათაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 27 ნანა მახარეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 27 თამარ ლომინაძე მოადგილე                                          ოლქი
52 28 ტარიელ სირბილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
52 28 ხვიჩა ბურჯანაძე კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
52 28 ეკატერინე ჭაუტიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
52 28 ზანდა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
52 28 ანჟელინა ჭავჭანიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



52 28 ნინო კელენჯერიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
52 28 მაია ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
52 28 ლელა ბრეგვაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
52 28 დარეჯან გოგოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 28 ლამარა გოცირიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 28 ნინო გრძელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 28 რუსუდან ჯალაღონია-ნემსაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
52 28 მარინა გელხვიიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 1 მანანა სირბილაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 1 ქეთევან ნაცვლიშვილი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 1 ვერა თაბუკაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 1 ლალი კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 1 ვიოლეტა ბელთაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 1 იზოლდა ახობაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 1 აბესალომ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 1 ვალერიანე ჯიქიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 1 ხათუნა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 1 რუსუდან ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 1 ზურაბ შუბლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 1 ირაკლი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 1 მაკა ჩაჩუა მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 2 თამაზ დოლიძე კომისიის თავმჯდომარე                              კონსევატიული პარტია
54 2 ხათუნა კაცაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 2 ნონა ბოხუა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 2 გიორგი შუბლაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 2 გიორგი კანდელაკი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 2 ლენა ხაჟალია–აბურჯანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 2 შაქრო ქარჩხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 2 არჩილ ქუთათელაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 2 ირინე გოგიშვილი-თვალაბეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 2 გოგიტა კალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 2 ლალა ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 2 ლელა ხუჭუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 2 მაყვალა ზამთარაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 3 ვენერა ივანიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 3 თამარ მელქაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
54 3 თეონა ცომაია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 3 ანნა ქარჩილაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 3 ზემინარი ბოხუა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 3 გოჩა ესაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 3 თეონა ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 3 შორენა გიორგობიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 3 პაატა კაშია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 3 მაია მიქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 3 მარინა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 3 ლელა ნამიჭეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 3 დავით უღრელიძე მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია



54 4 დარეჯან კინწურაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 4 თამილა ასათიანი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
54 4 ხათუნა ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 4 მადლენა ხაჟალია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 4 მერაბ შეროზია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 4 მარინა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 4 ნანა ივანიაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 4 ხათუნა მიქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 4 ნანი ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 4 თამარ სანადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 4 ციალა ქელეხსაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 4 ივერი ხაჟალია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 4 თეა კარტოზია მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 5 ციცინო ფესვიანიძე-კაკულია კომისიის თავმჯდომარე                              პგ ეროვნული ფორუმი
54 5 თეა დოლიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 5 იონა აბურჯანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 5 არჩილ ჯინჭველეიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 5 გივი ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 5 ბესარიონ ბაბუნაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 5 ლილი ნოდია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 5 გია ბოჭორიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 5 მარინე ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 5 ირინა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 5 ირინა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 5 სოფიკო ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 5 ქეთევან შაშიაშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 6 მაყვალა თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 6 დავით ალფაიძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 6 მადონა ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 6 ზაირა ბელეშაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 6 ნონა ყუბანეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 6 მაკა თედორაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 6 თამრიკო ტაბიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 6 ნინო მაჭარაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 6 ეკა მხეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 6 სონია ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 6 დარეჯანი ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 6 მანანა ცინცაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 6 თენგიზ ცაგურია მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 7 ხათუნა თელია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 7 ვერა ხუჭუა კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 7 მზევინარ ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 7 ოლეგ გიორგაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 7 მიხეილ დოლიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 7 თამილა ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 7 ზაზა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 7 მერაბ შილაკაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



54 7 მედეია გოგიჩაიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 7 ელისო თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 7 ეშხა ლორია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 7 მარინა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 7 ნანა თურმანიძე მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 8 დალი თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 8 ნატა მსხილაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 8 თეა სოხანეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 8 ბიჭიკო ანთიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 8 ფიქრია ბოდოკია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 8 ქეთევან გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 8 სიმონ მეძმარიაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 8 ბესიკ ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 8 ციცინო ბელთაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 8 ირმა დოლმაზაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 8 ნინო ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 8 ნინო ჩიტია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 8 ზოია ჯინჭარაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 9 შუშანა შაორშაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 9 ნატო წიქვაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 9 თეონა გეგუჩაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 9 შალვა ჯინჭველეიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 9 გიორგი ზაქარეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 9 ირაკლი მიქელთაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 9 გოგი გერაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 9 ელისო ახობაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 9 ნინო თევზაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 9 მარინე ტალიკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 9 ნაზი ჭანტურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 9 რემანოზი ჯინჭველეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 9 ნაზიბროლა ადეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 10 მაია ახობაძე კომისიის თავმჯდომარე                              პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 10 ქეთო ქიმუცაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 10 შოთა დოლიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 10 ვიკა გაბელია-გაბელაია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 10 ირინე გვენცაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 10 კახაბერი ჯოგლიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 10 მაია გრიგოლია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 10 რამაზ შენგელია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 10 სოფიო კაშია-გვენეტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 10 ჯანიკო მელქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 10 მაკა ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 10 თამარი ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 10 მოგელი კუპრეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 11 ლამზირა თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 11 მარინე ჩაჩუა კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 11 ნელი მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა



54 11 ივერი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 11 ლილი ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 11 იოსებ დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 11 რევაზ ივანიაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 11 ხატია კაჭარავა კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 11 ნინო კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 11 ეთერ მამფორია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 11 ნატალია ტორონჯაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 11 მაგული შარაშენიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 11 მარინა უღრელიძე მოადგილე                                          რესპუბლიკური პარტია
54 12 ნონა ჯინჭარაძე კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 12 სოფიკო ზამთარაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 12 ნანა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 12 თეა ბოსიკოვი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 12 ინგა ბაკურაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 12 ლელა ვეკუა კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 12 შორენა ჩიტიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 12 ნანი ნამიჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 12 ირინე გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 12 ირაკლი ნინუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 12 რუსუდან ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 12 სოფიო ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 12 ხათუნა ფაილაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 13 ლელა მელქაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 13 მარინა მაჭავარიანი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
54 13 ნესტან ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 13 მანანა გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 13 ლამარა ციცხვაია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 13 მაია ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 13 ბელა მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 13 დარეჯან აბულაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 13 ქეთევან ლომია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 13 ქეთინო მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 13 თამარ ფხაკაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 13 ნინელი ქოიავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 13 ლალი კაშია მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 14 ინგა გაბუნია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 14 ანა თევზაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 14 ჟულიეტა ალხაზაშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 14 მარინა ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 14 თამარ კალაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 14 ნანა კანდელაკი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 14 ამირან სანაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 14 ლიანა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 14 მედია გეგია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 14 ნატო გაგუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 14 ლია თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი



54 14 მარინა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 14 ირმა შველიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 15 ოლეგ კვანტალიანი კომისიის თავმჯდომარე                              კონსევატიული პარტია
54 15 ლია თადუმაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 15 მალხაზ ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 15 ნუნუ ხუჭუა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 15 ირინა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 15 ია თელია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 15 გულნაზ ივანიაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 15 ლალი ფარცახაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 15 ციცინო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 15 მზია მიქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 15 სოფია ჩხენკელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 15 ხათუნა ჭიკაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 15 ნინო აბულაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 16 ნონა ჩაჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 16 ნინო მეიშვილი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 16 გურამ სტურუა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 16 ალექსანდრე მუქერია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 16 ვლადიმერ გაბეჩავა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 16 ეკატერინე ჯანგველაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 16 ლია თელია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 16 ოთარ მელაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 16 თეონა დოლიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 16 ნორა გაგუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 16 ბიძინა მელაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 16 ელისო სტურუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 16 შალვა სტურუა მოადგილე                                          ოლქი
54 17 რაჟდენ ანდღულაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 17 ნინო მელქაძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 17 დოდო გიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 17 მარინა ჭახნაკია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 17 სვეტლანა ტყვაცირია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 17 ხათუნა კუპრაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 17 მედეა ქვაჩაკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 17 ნარგიზ ეზიეშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 17 დალი მელქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 17 გულიმჯან ხარებავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 17 დალი ხარებავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 17 თამაზ ხარებავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 17 თემურ ხარებავა მოადგილე                                          რესპუბლიკური პარტია
54 18 ვლადიმერ გვილავა კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 18 ინეზა დიაკონიძე-გოცირიძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 18 ირმა მგალობლიშვილი-მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 18 მადონა გოგილაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 18 ფატიმა თევზაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 18 ნაირა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია



54 18 ნორა ბირჩაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 18 ნინო გალდავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 18 გიორგი კირთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 18 თამარ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 18 ზაზა სიხარულიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 18 ილია ციცხვაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 18 მანანა შენგელია მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 19 გელა მანჯგალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 19 ხატია ხვიჩია კომისიის მდივანი                                  პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 19 ინგა არველაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 19 თენგიზ ზამთარაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 19 ქეთევანი ბერძენიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 19 დავით ლომინაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 19 კახა ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 19 გიორგი არველაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 19 ავთანდილ ელიოსიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 19 ლია მაწკეპლაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 19 ნინო ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 19 მაკა ჭიჭინაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 19 მერაბ ლომიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 20 ალმასხან შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              კონსევატიული პარტია
54 20 მადონა ჯგუნჯგია კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 20 გურამ ხურცილავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 20 ნანი შენგელია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 20 რამაზ სანაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 20 მადონა ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 20 ნინა აბრამიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 20 ნინო თომაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 20 ნუგზარ კვანტალიანი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 20 გია რუხაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 20 ხათუნა სანოძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 20 გიორგი შენგელია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 20 ჯონი ახობაძე მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
54 21 ავთანდილ ბანძავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 21 ნონა ბანძავა კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 21 მალხაზ ლეჟავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 21 ლალი ხუჭუა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 21 რუსუდან თევზაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 21 თეა კიკაჩეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 21 მამუკა გოგავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 21 მარიზა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 21 თეიმურაზ ახობაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 21 ლევან ლობჟანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 21 ხვიჩა ფანცულაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 21 ხათუნა ჩაგანავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 21 ჟულიეტა კიკაჩეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 22 ელგუჯა კალაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი



54 22 ია რაზმაძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
54 22 ნინო ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 22 სერგო კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 22 მაკა ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 22 მამუკა კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 22 ავთანდილ ფოცხვერია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 22 ლელა ჭანჭალეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 22 ციცინო ვერულეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 22 თამარი თედორაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 22 ნინო კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 22 ზაირა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 22 მერაბ უღრელიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 23 ნინო ხუჭუა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 23 მაკა კოპალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  რესპუბლიკური პარტია
54 23 ზურაბ კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 23 მიხეილ თოფურია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 23 ანა კრავეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 23 ილარიონ ლეკვეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 23 ლია შანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 23 ვიქტორ კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 23 მაყვალა ლორია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 23 ელისო ნაცვალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 23 ლია ღვინიანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 23 გივი ჯანელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 23 ირმა კოხრეიძე მოადგილე                                          პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 24 ინგა სალდაძე კომისიის თავმჯდომარე                              კონსევატიული პარტია
54 24 მარინე ღვინეფაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 24 ნინო რუხაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 24 თამარა ახვლედიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 24 გიორგი სანაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 24 გრიგორ დიდიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 24 ავთანდილ ახალაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 24 ნონა ბახტურიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 24 ლელა ენდელაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 24 ციცინო კახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 24 ნინო კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 24 ნარგიზ ხარაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 24 ნუგზარ ნუცუბიძე მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 25 მანანა ვაშაკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 25 მარიამ ლოლომაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 25 ინეზა ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 25 ნინო გეგუჩაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 25 მარიამ მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 25 ნინო ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 25 მანანა ტყეშელაშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 25 ვალოდია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 25 იოსებ ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო



54 25 ნათია ბოხუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 25 ლალი ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 25 ნათია ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 25 ლიუდმილა სანაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 26 ალექსანდრე ლეჟავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 26 მანანა რუსია კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 26 მარიამ ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 26 მანანა ხაზალია კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 26 ელიზა დევიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 26 ფატმან არველაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 26 ნატალია მანჯგალაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 26 ცისანა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 26 ანდრო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 26 ქეთევან ლეჟავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 26 მურთაზ ჩომახიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 26 ია ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 26 ლილი კაჭახიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 27 მალხაზი ნაცვლიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 27 ნათელა ნაცვლიშვილი კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 27 მარინა ხაზარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 27 ნანა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 27 თეონა კაშია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 27 მაკა ღაჭავა კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 27 ემირ ხაზარაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 27 გრიგოლ კაშია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 27 ნანა კაშია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 27 კოტე ნაცვლიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 27 ქალთამზე ჩხეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 27 გიორგი ხაზარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 27 მაია კუხიანიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 28 მარო ქორიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 28 ქეთევან შარაშენიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 28 მზია ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 28 თამარ ბაშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 28 ლელა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 28 რევაზ ქორიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 28 გია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 28 მარეხი თავაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 28 გია ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 28 ლია ამაღლობელი-ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 28 ლევან ბელთაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 28 ნანა თოფურია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 28 თამაზ ნიკოლეიშვილი მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია
54 29 ომარ ჩაჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 29 ეკატერინე დანელია კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 29 მაია მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 29 ელეფთერ ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია



54 29 რუსუდან მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 29 მიხეილ თევზაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 29 ალექსანდრე ქორიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 29 შალვა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 29 როლანდი ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 29 მერაბ გოგიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 29 მარინა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 29 ეკატერინე ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 29 გიორგი ჩხაიძე მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 30 შორენა გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 30 ციალა თევზაძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 30 მზია ზაქრაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 30 სულიკო ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 30 შორენა ნიშნიანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 30 ზაზა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 30 ზაზა ჯოჯუა კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 30 ელისო არაბიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 30 ფერიდა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 30 მაია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 30 ნუნუ სარჯველაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 30 ინეზა შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 30 არსენ თავაძე მოადგილე                                          პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 31 კახა გაბედავა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 31 ლელა მეგენეიშვილი კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 31 მარინე გაბედავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 31 ლელა თევზაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 31 სოფიო მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 31 მამუკა ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 31 გალინა ორმოცაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 31 ნინო გეგეშიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 31 მიმოზა მეგენეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 31 ირმა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 31 ნაირა სანიკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 31 ნინო ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 31 კობა გოგიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 32 ტარიელ თევზაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 32 თეონა უგულავა კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 32 პაატა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 32 ნუკრი თევზაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 32 დავით კაცაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 32 ლაშა თევზაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 32 ბადრი თევზაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 32 გრიგოლ ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 32 ანდრო თევზაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 32 თამთა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 32 მიხეილ თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 32 ციცინო კაკულია კომისიის წევრი                                    ოლქი



54 32 მანანა თევზაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 33 გრიგოლ კიკვაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 33 სულიკო თარგამაძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 33 მადონა მსხილაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 33 ვლადიმერ რუხაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 33 გედევან თარგამაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 33 თამაზ შანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 33 გოჩა თარგამაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 33 თეიმურაზ შანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 33 ედემი ზამთარაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 33 ქეთევან თარგამაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 33 ნანა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 33 ციური ოჩხიკიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 33 ზაზა თარგამაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 34 ნაზი კოპალეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 34 ქეთევან ლეჟავა კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 34 როლანდ მსხილაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 34 მადონა კილასონია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 34 მალხაზ მსხილაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 34 გურამ ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 34 სოსო თავაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 34 ინეზა ჯინჭველეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 34 გულნარა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 34 მერი მსხილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 34 მედეა შათირიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 34 ზოია ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 34 ნინო ადეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 35 ლია შანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 35 ეთერ რუხაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 35 ნათია ცოტაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 35 გენრიეტა თოდუა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 35 ლია მსხილაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 35 ნინა შანიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 35 ნათია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 35 იმედი ქაშაკაშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 35 ნანა კიკაბიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 35 დომენტი შანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 35 ნინო ხუჭუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 35 ნანა ჯაოშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 35 ხათუნა კოპალეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 36 ნანა ლორია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 36 ნინო სიხარულიძე კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
54 36 ნინო კვარაცხელია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 36 ზურაბ ბოცვაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 36 კახაბერ კალანდაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 36 დემურ გეგუჩაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 36 პაატა შანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები



54 36 ვაჟა ლორია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 36 დარეჯანი ახალაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 36 ხათუნა გოგიტაური კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 36 ავთანდილ ლორია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 36 ირმა მიგინეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 36 ნათელა ბრეგაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 37 ჭაბუკი შანიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 37 მაია შანიძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 37 გიზო შანიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 37 ლელა რამიშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 37 ხათუნა ჟღენტი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 37 ლევან შანიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 37 გედევან უნგიაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 37 ინგა რუხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 37 ნიკო ლორია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 37 ლელა შანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 37 ხათუნა შანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 37 მამუკა ჩხიკვაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 37 გრიგოლ ჩიგოგიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 38 ვარგისო ჩაჩუა კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 38 ჯულიეტა ჩაჩუა კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 38 ნათია კუტალაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 38 გოჩა ღირდალაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 38 ნანული ტორონჯაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 38 ნანა ძიგუა კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 38 ლევანი ჩაჩუა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 38 გოგა კუტალაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 38 ხათუნა გრიგოლია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 38 ლელა თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 38 ნათია მუქერია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 38 პაატა ძიგუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 38 მარინა ქორიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 39 იზოლდა ნადირაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 39 ია შუბლაძე კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 39 გივი გაგუა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 39 იზოლიდა ესენჯია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 39 მარინა ქართველიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 39 ანჟელა ქობალია კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 39 ომარ გამყრელიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 39 თეა ჟიტკოვი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 39 ქეთევან გულიაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 39 თამილა კეკელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 39 ლელა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 39 გენიოზი მიქაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 39 ნანა იმნაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 40 თინათინ ხარძიანი კომისიის თავმჯდომარე                              პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 40 მარინა ქავთარია კომისიის მდივანი                                  ოლქი



54 40 ნონა მატარაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 40 ნონა გოგისვანიძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 40 ნონა მეძმარიაშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 40 თენგიზ მეიშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 40 მაყვალა ფრანგიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 40 ლიზა კაშია კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 40 ელიკო ანკვაბი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 40 მარინე მამასახლისი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 40 ვიოლეტა ნადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 40 ლიანა ნიქაბაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 40 ტატიანა გოგუაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 41 დავით ტყეშელაშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 41 გულნაზი ფარულავა კომისიის მდივანი                                  კონსევატიული პარტია
54 41 კახა ჩიქოვანი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 41 ნატო ხუჭუა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 41 ქეთევან ჩხაიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 41 ლეილა ნუცუბიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 41 ნური რამიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 41 ირმა კახაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 41 ნათია მეფარიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 41 ირინა ღიბრაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 41 ლელა ჯელია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 41 მაია ჯიმშელეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 41 რიტა შარაშენიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 42 თეიმურაზი სანიკიძე კომისიის თავმჯდომარე                              პგ ეროვნული ფორუმი
54 42 თეა ღვინიანიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 42 ნანა დიასამიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 42 ია ბერძული კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 42 ანა ბოლქვაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 42 შოთა ლასარეიშვილი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 42 ზაზა ჩოჩია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 42 რუსუდან თავაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 42 გულნარა გოგიტიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 42 ნათია დვალიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 42 თემურ კაშია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 42 თენგიზ კვანტრიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 42 ირაკლი ადეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 43 ნანატრი შენგელია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 43 მარინა ყენია კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 43 ჟუჟუნა პაპავა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 43 მარინა ბურჯანაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 43 მაია მოსეშვილი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 43 ეთერი ჯელია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 43 ნინო ლეჟავა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 43 ინგა რუხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 43 მაია თევზაძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 43 ხათუნა გოგიტაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი



54 43 ნინო ლომია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 43 შორენა ჩუბუნიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 43 მარინა სანიკიძე მოადგილე                                          ოლქი
54 44 ნათელა სიხარულიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 44 მანანა ბუაძე კომისიის მდივანი                                  პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 44 მარინა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 44 ლერი მანაგაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 44 ლორეტა ბენდელიანი კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 44 ნინო ნიკურაძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 44 მიხეილ სალდაძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 44 ზვიად ხარჩილავა კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 44 ნარგიზა ადეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 44 მაია თევზაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 44 ლალი მაისურაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 44 ნინო შარვაშიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 44 ნინო დვალიშვილი მოადგილე                                          ოლქი
54 45 გულნარა კიკაჩეიშვილი კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 45 მაკა მანჯგალაძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 45 ნანული ფანცულაია კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 45 ვლადიმერ სოხანეიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 45 ლორენა პაპავა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 45 ქეთევანი კვირიკაშვილი კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 45 ელგუჯა ბიბილოვი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 45 ნორა რუხაძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 45 შალვა ერქვანიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 45 მზია ნადირაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 45 ქეთევან ჟვანია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 45 ლეილა უღრელიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 45 მაია ახობაძე მოადგილე                                          ოლქი
54 46 ნატო გაბუნია კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 46 თამარ ჯულაყიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 46 ლია ხუჭუა კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 46 ნათელა ნინუა კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 46 ნონა შენგელია კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 46 ჟუჟუნა ნინუა კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 46 კამო კანდელაკი კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 46 ოთარ ნინუა კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 46 მაია გოგავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 46 ნატალია ელიავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 46 მარინა ვაშაყმაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 46 მარინე რუხაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 46 შორენა დოღონაძე მოადგილე                                          კონსევატიული პარტია
54 47 მარინე დარსაველიძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 47 თამარ აბრამიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 47 ინგა წიქვაძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 47 ლაშა წიქვაძე კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 47 მარინა ბაღდავაძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს



54 47 ნატალია შანიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 47 ხათუნა ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 47 გრიგოლ დარჯანია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 47 ირაკლი მაჭავარიანი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 47 ირმა ბექაია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 47 ეკატერინე მხეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 47 ირმა ჯულაყიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 47 გულნარა ონიანი მოადგილე                                          ოლქი
54 48 მერაბ კოხრეიძე კომისიის თავმჯდომარე                              კონსევატიული პარტია
54 48 კახაბერ კოპალეიშვილი კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 48 ალექსანდრე კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 48 გივი კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 48 იური კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 48 ერმილე კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 48 ნანული ჯვარშეიშვილი კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 48 ზვიად კოპალეიშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 48 გოდერძი კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 48 დურმიშხან კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 48 ეკატერინე კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 48 მერი კოხრეიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 48 ნანა ფესვიანიძე მოადგილე                                          პგ ეროვნული ფორუმი
54 49 თორნიკე გიორგაძე კომისიის თავმჯდომარე                              ოლქი
54 49 შორენა ქურციკიძე კომისიის მდივანი                                  ოლქი
54 49 სოფიკო ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 49 ნანა ნიკოლეიშვილი კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 49 რუსუდან ცომაია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 49 დიმიტრი სულაქველიძე კომისიის წევრი                                    პგ ეროვნული ფორუმი
54 49 ირაკლი ჭკუასელი კომისიის წევრი                                    რესპუბლიკური პარტია
54 49 იური ჯაში კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 49 ამირან ამაღლობელი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 49 ლია გიორგაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 49 ნათია შანიძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 49 ნათელა ჩიჩუა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 49 ლელა ინასარიძე მოადგილე                                          პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 50 ხათუნა კოსტავა კომისიის თავმჯდომარე                              რესპუბლიკური პარტია
54 50 თეა კუპრეიშვილი კომისიის მდივანი                                  პგ ეროვნული ფორუმი
54 50 იური ვაშაკიძე კომისიის წევრი                                    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
54 50 ქეთევან პაპავა კომისიის წევრი                                    კონსევატიული პარტია
54 50 სოფიკო შენგელია კომისიის წევრი                                    პ/მ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
54 50 მერაბ შენგელია კომისიის წევრი                                    პარტია ”ჩვენი საქართველო” - თავისუფალი დემოკრატები
54 50 ნათელა ხაჩიძე კომისიის წევრი                                    პარტია "ქართული ოცნება" - დემოკრატიული საქართველო
54 50 დავით კეთილაძე კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 50 ლაშა ლეჟავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 50 ანდრო პაპავა კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 50 სოფიო ყაველაშვილი კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 50 ნოე შენგელია კომისიის წევრი                                    ოლქი
54 50 თამარ ლომინეიშვილი მოადგილე                                          ოლქი


