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აბსტრაქტი 
წინამდებარე ნაშრომი ეხება, ‘’აგარაკი-მუნიციპალიტეტის’’ ფენომენის 

წარმოჩენას და მისი როლის განსაზღვის მცდელობას, რეგიონული და 

ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავების, დაგეგვმის და განხორციელების 

პროცესში. ნაშრომში მოყვანილია რეგიონული განვითარების წარმატებული 

მაგალითები ევროპის მასშტაბით, რომელიც მნიშვნელოვანია მომავალ 

რეგიონულ პოლიტიკის განსაზღვრის დროს. აგრეთვე, რეგიონული პოლიტიკის 

ინსტიტუციური მექანიზმები, რომელიც ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის 

მასშტაბით არსებობს. 

გამომდინარე ზემო აღნიშნული საკითხებიდან, ნაშრომის საკვლევ 

კითხვას წარმოადგენ ტერმინ ‘’აგარაკი-მუნიციპალიტეტის’’ ფენომენის 

წარმოჩენა და განსაზღვრება, ქართულ ადგილობრივ და მუნიციპალურ 

განვთარების პროცესებში შემდგომი დამკვირვების მიზნით. ნაშრომის 

ფარგლებში შემუშავდა ‘’აგარაკი-მუნიციპალიტეტის’’ განსამზღვრელი 6 [ექვსი] 

ინდიკატორი. შემუშავების პროცესის დროს გამოყენებულია ჩატარებული 

კვლევის ანალიზი, აგრეთვე გამოთხოვილი ინფორმაცია საჯარო 

დაწესებულებებიდან. 

მოპოვებული ემპირიულ მასალებზე და უცხოურ გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით, გამოიკვეთა ‘’აგარაკი-მუნიციპალიტეტის’’ განმსაზღვრელი 

მნიშვნელოვანი ნიშნები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თბილისთან 

მიმარეთებაში ადგილობრივ განვითარების საკითხების ირგვლივ. 

წარმოდგენილი ნაშრომის საფუძველზე, დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია 

გაეცნოს რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების მნიშვნელოვან 

საკითხებს ‘’აგარაკ-მუნიციპალიტეტ’’-თან მიმართებაში.    
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Abstract 

This master research is dedicated to introduce phenomena of ‘’Dacha-

Municipality’’, to determine its role in frame of processing, planning and 

implementation of local and regional development. Furthermore, in research is brought 

best practices of regional development from Europe which is very important to 

determine regional political development in Georgia. Also, research contains 

institutional mechanisms of regional development from Europe and North America.  

Due to above mentioned issues, research question is to define phenomena of 

‘’Dacha-Municipality in context of Georgian local and municipal development. In frame 

of research was created 6 [six] indicators defining phenomena of ‘’Dacha-Municipality’’ 

and were used analysis of research and information from public institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


