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აბსტრაქტი 

 

 

წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ჩამოაყალიბოს და 

წარმოადგინოს ღონისძიებების, პრინციპებისა და პრიორიტეტების ის ერთობლიობა, 

რომლებიც მოემსახურება ქალაქ თბილისის გამართული და ორგანიზებული 

სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას - ინფრასტრუქტურის, სატრანსპორტო 

სექტორის, სატრანზიტო პოლიტიკისადმი ინტეგრირებული მიდგომის ჩამოყალიბების 

და ქალაქში ტრანსპორტის მდგრადი განვითარების გზით. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ნაშრომში დასახულია სხვადასხვა ამოცანები, 

რომელთა შესრულებაც უზრუნველყოფს ქალაქ თბილისში სატრანსპორტო სისტემის 

განვითარებას: ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; ქალაქის 

სატრანსპორტო სისტემაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; მოძრავი 

შემადგენლობის სწორი მართვა - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ქალაქში სატვირთო 

გადაზიდვები („დისტრიბუცია“), დასუფთავების მანქანები, ტაქსი; მოსახლეობის 

ცნობიერების დონის ამაღლება. 

სამაგისტრო ნაშრომის ანალიტიკურ ნაწილს წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის წინაშე ტრანსპორტის ორგანიზებისა და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის მხრივ არსებული პრობლემების ანალიზი თბილისის მერიის მიერ 

დაკვეთილი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სხვადასხვა 

კვლევების საფუძველზე.  ანალიტიკურ ნაწილზე დაყრდნობით იდენტიფიცირებულ 

პრობლემატურ საკითხებზე შემუშავებული იქნა რეკომენდაციები, სადაც 

გათვალისწინებულია როგორც ადგილობრივი ექსპერტების აზრი, ასევე საერთაშორისო 

გამოცდილება. ნაშრომში გადმოცემულია იმ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელთა 

განხორციელებაც უზრუნველყოფს ქალაქში გამართული სატრანსპორტო სისტემის 

განვითარებას. 
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ნაშრომის პირველი თავი დათმობილი აქვს შესავალს. მეორე თავში აღწერილია ქალაქ 

თბილისში ტრანსპორტის ორგანიზების მხრივ არსებული ზოგადი მდგომარეობა და 

იდენტიფიცირებულია ამ კუთხით არსებული პრობლემები. ნაშრომის მესამე თავში 

თავმოყრილია რეკომენდაციები, რომლებიც დაყოფილია ორ ჯგუფად: 1) ტრანსპორტის 

განვითარების გენერალური გეგმა და აღნიშნული გეგმის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიებები; 2) ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა 

მომავალში განხორციელებაც უზრუნველყოფს გამართული სატრანსპორტო სისტემის 

ფუნქციონირებას. 
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