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სახელი, გვარი ............................................................ 

მუნიციპალიტეტი ..................................................... 

                                                   თარიღი ...................................................................... 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის მართვა  

სატესტო გამოკითხვა 

 

სწორია მხოლოდ ერთი პასუხი! 

 

 

1. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება  

a. წარმოადგენს ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების თანამონაწილეობით პროცესს 

გარკვეული ადგილისათვის  

b. ეყრდნობა გლობალურ ფაქტორებს, როგორიცაა ბუნებრივი რესურსები, ადამიანური 

კაპიტალი თუ სხვა, რათა განსაზღვროს რა უნდა გაკეთდეს ადგილის 

განვითარებისათვის  

c. მიზნად ისახავს ადგილის მკაცრად ეკონომიკური განვიათერებას, რაც აისახება 

მხოლოდ ისეთ მაჩვენებლებზე როგორიცაა შემოსავალი, პროდუქტიულობა და 

დასაქმება.  

d. როგორც წესი ხდება ტერიტორიებს შორის უთანაბრობის მიზეზი  

2. გაერო -ს მდგრადი განვითარების მიზნების ადგილობრივ დონეზე გადატანა 

(ლოკალიზაცია) გულისხმობს ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნეს-წრეების და 

სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდას   

a. მდგრადი განვითარების პოლიტიკის დაგეგმვაში, განხორციელებასა და შეფასებაში   

b. სხვა ტერიტორიულ ერთეულებსა და შესაბამის სექტოებთან კოორდინაციაში   

c. ეროვნული დონის პოლიტიკასათან ინტეგრაციის უზრუნველყოფაში   

d. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი  

3 სამართლიანია ყველა ქვემოთ მოცემული დებულება გარდა  

a. პროექტი წარმოადგენს ურთერთდაკავშირებულ საქმიანობათა ერთობლიობას 

რომელსაც გააჩნია მიზანი (სასურველი შედეგი)  

b. პროექტის ფარგელბში დაგეგმილ საქმიანობას გააჩნია წინასწარ განსაზღვრული 

დასაწყისისა და დასრულების ვადა  
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c. სამუშაოს ორგანიზების თვალსაზრისით, ოპერაციათა მასშტაბითა და სიხშირით 

პროექტი ახლოს არის კონვეერულ წარმოებასთან   

d. პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობას მართავს პროექტის შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი ჯგუფი და ის ხორციელდება დადგენილი ბიუჯეტის ფარგლებში  

4 პროექტთა ერთობლიობას, რომელთა კოორდინირებული განხორციელებით 

მიიღწევა თვისებრივად უფრო მასშტაბური შედეგი ეწოდება  

a. სტრატეგია  

b. პროექტების პორტფოლიო  

c. პროგრამა  

d. პოლიტიკა  

5 ლოგიკური ჩარჩო   

a. მოიცავს მიზნებისა და კრიტიკული დაშვების აღწერას  

b. მოიცავს ობიექტური ინდიკატორებისა და მათი შემოწმებისათვის საჭირო 

ინფორმაციის წყაროს აღწერას  

c. წარმოადგენს ცხრილს, რომელიც შედგება ოთხი სვეტისა და ოთხი მწკრივისაგან  

d. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი   

6 ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი სწორია გარდა  

a. დაინტერესებული პირები შეიძლება იყვნენ წარმოდგენილი ბენეფიციარებითა და 

მიზნობრივი ჯგუფით, მხარდამჭერებითა და ოპონენტებით, განმახორციელებელი 

უწყებით თუ სხვა  

b. დაინტერესებული პირების ანალიზი პროექტის დაგეგმვის ბოლო, შემაჯამებელი 

ეტაპია  

c. დაინტერესებული პირების ანალიზის ერთ-ერთ მიზანია განისაზღვროს მხარეთა 

წინააღმდეგობრივი ინტერესები და /ან მათ შორის არსებული კონფლიქტი  

d. ჯგუფური ინტერვიუ დაინტერესებულ პირთაგან ინფორმაციის მოპოვების ერთ-ერთი 

საშუალებაა  

7 რომელი დებულებაა სწორი  

a. პროექტის დაგეგმვისათვის აუცილებელია დაინტერესებულ პირთა ანალიზი, 

პრობლემური სიტუაციის აღწერა, პროექტის მიზნების განსაზღვრა და საქმიანობების 

გეგმის შემუშვება  

b. პროექტის მიზნები წარმატების ობიექტური მაჩვენებლების გარეშე არ ექვემდებარება 

გაზომვას  

c. რისკების ანალიზი გვეხმარება განვსაზღვროთ პროექტის განხორციელების 

კრიტკული დაშვებები  

d. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი   

8 რისკისა და მისი ანალიზის შესახებ სამართლიანია ყველა ჩამოთვლილი, გარდა  
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a. რისკი არის გარემოება, რომელიც პროექტზე პასუხისმგებელი გუნდის კონტროლის 

მიღმაა და შეიძლება შეაფერხოს პროექტის მსვლელობა    

b. რისკის შეფასება ხდება ხდომილების ალბათობისა და შესაძლო ზარალის სიდიდის 

მეშვეობით  

c. რისკის ანალიზი მნიშვნელოვანია პროექტის დაშვებების ჩამოსაყალიბებლად  

d. პროექტის მენეჯერის ამოცანებს არ მიეკუთვნება იმის მონიტორინგი თუ რამდენად 

გამართლდა “კრიტიკული დაშვება”  

9 წარმატების ობიექტურ მაჩვენებლებთან /ინდიკატორთან და მათი შემოწმების 

წყაროსთან დაკავშირებით სამართლიანია ყველა ჩამოთვლილი გარდა  

a. ინდიკატორის კომპონენეტებია ცვლადი, ცვლადის საწყისი და სამიზნე სიდიდეები, 

დრო, სამიზნე ჯგუფი და ადგილი  

b. თუ გაზომვის საგანი რთული მოვლენაა, შესაძლებელია ხარისხობრივი ინდიკატორის 

გამოყენება დაგვჭირდეს  

c. ინფორმაციის სიზუსტესა და მის მოპოვებაზე გაწეულ დანახარჯებს შორის კავშირი არ 

არსებობს  

d. ინდიკატორი გადამწყვეტია გამართული მონიტორინგის სისტემისათვის  

10 პროექტის ბიუჯეტი ასახავს  

a. ბიუჯეტის მუხლების დაფინანსების წყაროებს  

b. დანახარჯებს ბიუჯეტის მუხლების მიხედვით  

c. ბიუჯეტის მუხლებს, საზომ ერთეულებსა და რაოდენობას  

d. ყველა ზემოთ აღნიშნული  

11 მონიტოირნგის სისტემის შექმნის დროს უნდა განისაზღვროს  

a. მონიტორინგის სფერო  

b. მონაცემთა შეგროვების, შენახვისა და დამუშავების მეთოდები  

c. ანგარიშის სტრუქტურა და ადრესატი  

d. ყველა ზემოთ აღნიშნული  

 


