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თანამონაწილეობის მექანიზმები ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში 

ტესტები 

 

სწორია მხოლოდ ერთი პასუხი! 

 

1. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებაში მთავარი როლი აქვს  

ა.  ეკონომიკის სამინისტროს და ადგილობრივ თვითმმართველობას; 

ბ. ადგილობრივი ბიზნესს; 

გ. ეკონომიკის სამინისტროს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, ბიზნესს 

სუბიექტებს და ინვესტორებს; 

დ. ამ პროცესში მრავალი აქტორი მონაწილეობს, როგორც ხელისუფლება, ბიზნესი, 

სამოქალაქო საზოგადოება, აკადემიური დაწესებულებები და სხვა; 

ე. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

2. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პრინციპებია  (მონიშნეთ არასწორი 

პასუხი) 

ა) ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ხელს უწყობს სამართლიან და 

მდგრად ეკონომიკურ ზრდას;. 

ბ) ადგილობრივი ხელისუფლებაა წამყვანია პროცესის და პასუხისმგებელია 

ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაზე; 

გ) კერძო სექტორი არის დასაქმების და ზრდის აღიარებული საშუალება; 

დ) ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ეფუძნება გამჭვირვალე და 

ანგარიშვალდებული მმართველობას; 

 

3. თანამონაწილეობითი დაგეგმარება ეს არის  

ა. როცა პროცესით დაინტერესებულ მხარეებს აქვს სრული ინფორმაცია პროცესის 

შესახებ; 

ბ. როცა პროცესით დაინტერესებული მხარეები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს; 



 

 

 

გ. როცა პროცესით დაინტერესებული მხარეები მონაწილეობენ გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში; 

დ. ა, ბ და გ ჩამოთვლილი ერთად; 

ე. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

4. იმისთვის, რომ განხორციელდეს თანამონაწილეობითი დაგეგმვა მნიშვნელოვანია  

ა) საკითხის მიმართ ინტერესი, მონაწილე მხარეების განათლება და სტატუსი; 

ბ) შესაბამისი ფინანსური რესურსების არსებობა; 

გ) შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციები და ვალდებულებები; 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

5. სტრატეგიული დაგეგმვა დაგეგმვის რომელ ტიპს მიეკუთვნება  

ა. რეაქტიული დაგეგმვა; 

ბ. პროაქტიული დაგეგმვა; 

გ. მიმდინარე დაგეგმვა; 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

6. სჭირდება თუ არა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვას წინასწარი 

კვლევა? 

ა.  კი, საჭიროა გარკვეული წინაპირობების არსებობა. 

ბ. არა, ნებისმიერ პირობებში შესაძლებელია დაიწყოს დაგეგმვა; 

 

7. რომელი არ არის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული 

დაგეგმარების ეტაპი; 

ა)  დაგეგმვის ორგანიზება; 

ბ) არსებული მდგომარების ანალიზი; 

გ) ბიუჯეტის დამტკიცება;  

დ) სტრატეგიის განხორციელება; 

ე) სტრატეგიის შეფასება; 

 

8. ვის/რომელ ორგანიზაციებს/ ჯგუფებს შეუძლიათ ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების დაგეგმვის პროცესში ჩართვა  

ა) მხოლოდ ბიზნესის წარმომადგენლებს; 

ბ) აქტიურ მოქალაქეებს, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის 

წარმომადგენლებს, ბინზესსა და აკადემიური დაწესებულებებს;  

გ) მხოლოდ ბიზნესისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს; 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი; 



 

 

 

 

9. თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში აქტორების მონაწილეობის რამდენი 

დონე არსებობა  

ა) 3 დონე 

ბ) 4 დონე 

გ) 5 დონე 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

10. თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში აქტორების მონაწილეობის ფორმის 

შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ  

 

ა) მონაწილე მხარეების რაოდენობა; 

ბ) საკითხის სპეციფიკა; 

გ) თანამონაწილეობის მიზანი; 

ე) ყველა ჩამოთვლილი ერთად; 

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 


