
გაწეული დანახარჯი -  2020 წლის 11 
დეკემბრიდან 2021 წლის სექტემბრის 

ჩათვლით

გაწეული დანახარჯი -  2021 წლის 1 
ოქტომბრიდან 2022 წლის მარტის 

ჩათვლით

53473.04 33240.00

პერიოდი

3.04-
5.04.2021

4033.98
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4,07-8,07   
9,07-
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0

25,11-29,11-
30,11.2021 7854.16

30,11.2021 906.94

4,12-
12,12.2021 12447.77

25,01-
28,01.2022 4591

8,02-
12,02.2022

7418.24

8,02-
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3501.4

20,02-
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2908.33

23,02-
26,02.2022 5000.21

18852.17 0

125.27 43.21

                                                                           1,349.10                                                                            1,019.23   

6718.08 5321.81

131000.58 93230.76

ხელფასი (თანამდებობრივი  სარგო; საავადმყოფო ფურცელი; სადეპუტატო 
უფლებამოსილების თანხა.)
სრული სამივლინებო ხარჯი

ადგილი მიზანი

ხარჯი თანაშემწეთათვის

კავშირგაბმულობის საშუალებებით  სარგებლობის ხარჯი

ქ.ვენა

ფინანსური ინფორმაცია - ნიკოლოზ სამხარაძე

ხარჯის ტიპი

224231.34

53606.51

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 
ზამთრის სხდომაში მონაწილეობის 

მიზნით

ყველა პერიოდის ხარჯის ჯამი 

50482.92

ყველა ხარჯის ჯამი 

დაზღვევის ხარჯი

ავტომობილის მარკა და გამოშვების წელი -  (Toyota 2014) საწვავის ხარჯი

ქ.სოფია
ბულგარეთის საპარლამენტო 

არჩევნებზე ეუთოს საპარლამენტო 
ასამბლეის დამკვირვებლის სტატუსით

ალბანეთი

როგორც ეუთოს საპარლამენტო 
ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიის 

წარმომადგენელი ალბანეთის 
რესპუბლიკის საპარლამენტო 

არჩევნებზე

ქ.ბრიუსელი

ევროკავშირის ინსტიტუტების მაღალი 
რანგის პირებთან და სხვადასხვა 

პოლიტიკური ჯგუფების 
წარმომადგენლებთან ორმხრივი 
შეხვედრების გამართვის მიზნით

ქ.ბერლინი

ბუნდესტაგის წევრებთან და 
მთავრობის მაღალი რანგის 

წარმომადგენლებთან შეხვედრების 
გამართვის მიზნით

სომხეთი

როგორც ეუთოს საპარლამენტო 
ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიის 

წარმომადგენელი სომხეთის 
რესპუბლიკის ვადამდელ 
საპარლამენტო არჩევნებზე

ქ.ვენა და 
მოლდოვა

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის სხდომაში 
მონაწილეობის მიზნით და როგორც 
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 

სადამკვირვებლო მისიის 
წარმომადგენელი მოლდოვის 

რესპუბლიკის ვადამდელ 
საპარლამენტო არჩევნებზე

ქ.ვენა

საპარლამენტთაშორისო კავშირის (IPU)  
პარლამენტის თავმჯდომარეების 
მეხუთე მსოფლიო კონფერენციაში 

მონაწილეობის მისაღებად

ესპანეთი
საპარლამენტთაშორისო კავშირის (IPU) 

143-ე ასამბლეაში მონაწილეობის 
მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ევროპარლამენტის წევრებთან, 
ევროკომისიისა და ევროპული საგარეო 

ქმედებების სამსახურის 
წარმომადგენლებთან მაღალი დონის 

შეხვედრების გამართვის მიზნით

ქ.ვარშავა
ვარშავის უსაფრთხოების 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიზნით

ქ.ტალინი
ტალინის მე-7 ყოველწლიურ 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიზნით

ქ.ანკარა

საქართველო-თურქეთ-აზერბაიჯანის 
საგარეო ურთიერთობათა 
კომიტეტების მე-9 სამმხრივ 

შეხვედრაში მონაწილეობის მიზნით

ქ.ბიშკეკი

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 
სადამკვირვებლო მისიის 

წარმომადგენელი ყირგიზეთის 
საპარლამენტო არჩევნებზე

ესპანეთი
საპარლამენტთაშორისო კავშირის (IPU) 

143-ე ასამბლეაში მონაწილეობის 
მიზნით

დიდი 
ბრიტანეთი

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 

მაღალი დონის შეხვედრების 
გამართვის მიზნით

ქ.პრაღა

ჩეხეთის ახალი მოწვევის პარლამენტის 
მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირებთან შეხვედრების გამართვის 
მიზნით

ქ.ვაშინგტონი

აშშ საკანონმდებლო და 
აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და 
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების 
წარმომადგენლებთან შეხვედრების 

გამართვის მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოსთან. 
ნატო-საქართველოს კომისიის 
ფორმატში და ევროკავშირის 

სრუქტურებში სამუშაო შეხვედრების 
გამართვის მიზნით

დიდი 
ბრიტანეთი

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 

მაღალი დონის შეხვედრების 
გამართვის მიზნით
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