
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանի միջազգային համագործակցության միջոցառումների 2012 թ տարեկան ծրագիր 
 

Հ/Հ Աշխատանքի ուղղությունը Միջոցառման անվանումը Միջոցառման 
կատարման 

նախատեսվող 
ժամկետները 

Միջոցառման կատարման 
մասնակից 

պատասխանատու այլ 
մարմիններ 

 1 2 3 4 
1 Հայաստանի 

Հանրապետության 
միջազգային 
պայմանագրերով կամ 
օտարերկրյա 
պետությունների և 
միջազգային 
կազմակերպությունների հետ 
համատեղ իրականացվող 
ծրագրերով` 
մարզպետարանի իրավասու-
թյան ոլորտներին վերաբերող 
դրույթների և (կամ)  այլ 
փաստաթղթերի կատարում 
 

1. 2011թ.  հուլիսի 8-ի ՀՀ և ՌԴ միջև 
տնտեսական համագործակցության 
միջկառավարական հանձնաժողովի  13-
րդ նիստի արձանագրության 6.1 կետի՝ 
Միջտարածաշրջանային 
համագործակցության հարցերով հայ-
ռուսական համատեղ աշխատանքային 
խմբի աշխատանքների մասնակցություն: 
 
2. Հայ-իրանական 
միջկառավարական հանձնաժողովի 
10-րդ նիստի 6-5 կետի կատարման  
ապահովում: 
 

 
 

 
 

Տարվա ընթացքում  
 
 
 
 
 
Տարվա ընթացքում  
 

 
 
 
 
ՀՀ ԱԳՆ, ՀՀ ՏԿՆ 
 
 
 
 
 
 ՀՀ ԱԳՆ, ՀՀ ՏԿՆ 
 

2 Օտարերկրյա 
պետությունների տարած-
քային միավորների հետ 
համաձայնագրերի կամ այլ 
փաստաթղթերի(ծրագրերի)  
կնքում և կատարում 

1. ՌԴ Նիժեգորոդի և ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզերի միջև համագործակցության 
համաձայնագրի  կատարում: 
 
2.Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության Արևմտյան 
Ատրպատականի նահանգի Խոյի 
կուսակալության հետ 
համագործակցության հուշագրի 
կատարում: 
 

 
Տարվա ընթացքում  

 
 
 

Տարվա ընթացքում  
 

 
ՀՀ ԱԳՆ, ՀՀ ՏԿՆ, 
ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատուն 
 
 
ՀՀ ԱԳՆ, ՀՀ ՏԿՆ 
 

3 Աշխատանքային, 
ուսուցողական, 

1. ՌԴ Նիժեգորոդի և ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզերի միջև համագործակցության 

 
 

 



ճանաչողական այցեր 
օտարերկրյա 
պետությունների 
տարածքային միավորներ և 
միջազգային 
կազմակերպություններ, 
մարզ այցելող օտարերկրյա 
պետությունների 
տարածքային միավորների, 
միջազգային 
կազմակերպությունների 
պաշտոնատար անձանց 
ընդունում և ձեռք բերված 
պայմանավորվածությունների 
իրականացում 

համաձայնագրի  կատարում: 
/ Վայոց ձորի պատվիրակության այցը 
Նիժնի Նովգորոդ /: 
 
2.Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության Արևմտյան 
Ատրպատականի նահանգի Խոյի 
կուսակալության հետ 
համագործակցության հուշագրի 
կատարում: / Պատվիրակությունների 
փոխադարձ այցելություններ /: 
 
3. ՈՒկրաինայի Խարկովի մարզի և ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզի հետ 
համագործակցության հուշագրի 
կատարում: / Վայոց ձորի 
պատվիրակության այցը Խարկով /: 
 
4. Իտալիայի Տրվիզոյի նահանգի և ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզի հետ 
համագործակցության հուշագրի 
կատարում: / Տրեվիզոյի նահանգի 
պատվիրակության այցը Վայոց ձորի մարզ 
/: 

Տարվա ընթացքում  
 
 
 
 
 
Տարվա ընթացքում  
 
 
 
 
 
 
Տարվա ընթացքում  
 
 
 
 
 
 
Տարվա ընթացքում  
 
 

 
4 Բազմակողմ և այլ 

միջոցառումներ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
Արևմտյան Ատրպատականի նահանգի 
Խոյի կուսակալության և ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզ միջև նախատեսվում է  փոխադարձ 
այցեր, սպորտային մշակութային 
միջոցառումներ: 
 

 
Տարվա ընթացքում  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Աշխատակազմի ղեկավարի  տեղակալ`                                                                                    Վ. Խուդավերդյան 


