
                

                    ვარლამი ბზიკაძე 

დაბადების თარიღი 

09.10.1971 

განათლება 

1988-1993 წ.წ -         ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  

            უნივერსიტეტი. კიბერნეტიკა და გამოყენებითი მათემატიკა.  

პროფესიული გამოცდილება 

2018 წლიდან დღემდე-    სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 
                                              ეკონომიკური დეპარტამენტის  უფროსი. 

2016-2018 წ.წ -    სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 
                                 ეკონომიკური დეპარტამენტის  უფროსის მოადგილე. 

2014 – 2015 წ.წ - საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ადმინისტრაციული  

                             დირექტორატის უფროსის მოადგილე. 

2010-2014 წ.წ -   საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ადმინისტრაციული  

დირექტორატის ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფის  

სამმართველოს უფროსი. 

2008-2010 წ.წ -   საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის 

     ადმინისტრაციული დირექტორატის ფინანსური და მატერიალური  

     უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი. 

2007 – 2008 წ.წ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საფინანსო სამსახურის 

        ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმართველოს უფროსი. 

 

 



2005-2007 წ.წ-     საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო და  

      ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის,საფინანსო- 

      სამეურნეო უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს,ფინანსების  

      მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 

2005 წ.       საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის 

        დეპარტამენტის,საბიუჯეტო სამმართველოს მოადგილე-საერთო 

        პროგრამების განყოფილების უფროსი. 

2004-2005 წ.წ -  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის  

      დეპარტამენტის,საბიუჯეტო სამმართველოს,საფინანსო პოლიტიკისა 

                            და გრძელვადიანი დაგეგმარების განყოფილების უფროსი. 

2003- 2004 წ.წ -  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის 

       საფინანსო განყოფილების უფროსი. 

2000-2003 წ.წ -   საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს საგანგებო ლეგიონის  

                  ადმინისტრაციული სამსახურის საფინანსო საბუღალტრო აღრიცხვა- 

       ანგარიშგებისა და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი. 

2000 წ.-                საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო  დეპარტამენტის 

        სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 

2000 წ.       საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო  დეპარტამენტის 

        კონსულტანტი. 

1997-1999 წ.წ -    საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო  დეპარტამენტის 

        სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 

1996-1997 წ.წ -    საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო  დეპარტამენტის 

        სამმართველოს უფროსის მოადგილე-განყოფილების უფროსი. 

1995-1996 წ.წ -    საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თავდაცვის,სამართალდამცავი 

        ორგანოების დაფინანსებისა და სპეცსამუშოების სამმართველოს 

        მთავარი სპეციალისტი. 

1994-1995 წ.წ -    საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თავდაცვის,სამართალდამცავი 



        ორგანოების დაფინანსებისა და სპეცსამუშოების სამმართველოს 

        წამყვანი  სპეციალისტი. 

1993-1994 წ.წ -    საერთაშორისო დასაქმების ცენტრის დერექტორი. 

                                            
სამხედრო წოდებები 

ლეიტენანტი; 

სპეციალური წოდებები:საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს 
საგანგებო ლეგიონის უფროსი ლეიტენანტი. 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის 
კაპიტანი,პოლიციის მაიორი,დაზვერვის ვიცე-პოლკოვნიკი. 

ტრენინგები,სხვა მიღწევები 

2015 წ. -  დაზვერვის ოფიცერთა სპეციალური საბრძოლო მოქმედების 

    კურსი.საქართველოს დაზვერვის სამსახური. 

2000 წ. - სემინარები,კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით -ამერიკის შეერთებული  

      შტატების სახაზინო სამსახური. 

ოჯახური მდგომარეობა 
 
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. 
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