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Աշխատանքի
ուղղությունը

Միջոցառման անվանումը

Նախատեսված

1
1

Հայաստանի
Հանրապետության
միջազգային
պայմանագրերով կամ
օտարերկրյա
պետությունների և
միջազգային
կազմակերպություննե
րի հետ համատեղ
իրականացվող ծրագրերով`
մարզպետարանի
իրավասության
ոլորտներին
վերաբերող դրույթների և (կամ) այլ
փաստաթղթերի
կատարում

2ա
1. ՀՀ և ՌԴ միջև
տնտեսական
համագործակցության
հարցերով
միջկառավարական
հանձնաժողովի
շրջանակներում
ստեղծված հայռուսական
միջտարածաշրջանային
համագործակցության
հարցերով համատեղ
աշխատանքային խմբի
առաջին նիստը,

Միջոցառումների
ժամկետները

Չնախատեսված
սակայն
փաստացի
կատարված

Նախ
ատես
ված

փաստացի

2բ

3ա

3բ

---

2012թ.

2012թ.

Աշխատանքի կատարման արդյունքները

4
1.2012

թվականի

մարտի

12-13-ը

քաղաքում տեղի ունեցավ

Գյումրի

ՀՀ և ՌԴ միջև

տնտեսական համագործակցության հարցերով
միջկառավարական
շրջանակներում

հանձնաժողովի
ստեղծված

միջտարածաշրջանային

հայ-ռուսական

համագործակցության

հարցերով համատեղ աշխատանքային խմբի
առաջին նիստը, որին մասնակցում էր նաև
Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի
ղեկավարի

տեղակալը

/աշխատաաշխատանքային
Քննարկվեցին
հարցեր,

նաև

խմբի

անդամ

/:

միջտարածաշրջանային

հանձնարարվեց

մշակել

ՌԴ

Արխանգելսկի մարզի հետ համագործակցության
համաձայնագիր և երկկողմանի համաձայնեցնել:
Համաձայնագիրը մշակվել համաձայնեցվել և
կնքվել է
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Օտարերկրյա
պետությունների
տարածքային
միավորների հետ
համաձայնագրերի
կամ այլ
փաստաթղթերի(ծրագրերի) կնքում և
կատարում

1 ՌԴ Նիժեգորոդի և ՀՀ Վայոց ձորի մարզերի

1. ՀՀ և ՌԴ միջև
տնտեսական
համագործակցության
միջկառավարական
հանձնաժողովի 2010թ.
հոկտեմբերի 23-ի 12-րդ
նիստի
արձանագրությամբ
սահմանված
հանձնարարականի
կատարում
/ՌԴ
Նիժեգորոդի և ՀՀ Վայոց
ձորի
մարզերի
միջև
համաձայնագրի
կատարում:/

2012թ.

2012թ

միջև համաձայնագրիը ստորագրվել է
2011թ ապրիլի 19-ին
Մշակվել է 2012-2013թթ համատեղ
գործողությունների ծրագիր: 2012թ հոկտեմբերի
11-14-ը տեղի ունեցած ՀՀ-ՌԴ
միջտարածաշրջանային երկրորդ համաժողովի
շրջանակներում Նիժեգորոդի պատվիրակության
հետ քննարկվեցին հետագա
համագործակցության հեռանկարները:
Նիժեգորոդի մարզի հետ ունենք
պայմանավորվածություն հանքային ջուր,
գինիներ. շինարարական քարեր արտահանելու,
ներմուծելու գյուղ տեխնիկա, փայտանյութ,
հիդրոտուրբիններ:

2 . ՌԴ
Արխանգելսկի
և ՀՀ Վայոց
ձորի մարզերի
միջև
համագործակց
ության
համաձայնագր
ի
ստորագրում:

2012թ.

2012թ
2. 2012թ. հոկտեմբերի 13-ին ՀՀ-ՌԴ
միջտարածաշրջանային երկրորդ համաժողովի
շրջանակներում ստորագրվեց Համաձայնագիր
Ռուսաստանի Դաշնության Արխանգելսկի
մարզի կառավարության և Հայաստանի
Հանրապետության Վայոց ձորի
մարզպետարանի միջև առևտրատնտեսական,
գիտատեխնիկական և հումանիտար
համագործակցության մասին:
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3. Իրանի Իսլամական
Հանրապետության
Արևմտյան
Ատրպատականի
նահանգի Խոյի
կուսակալության հետ
համագործակցության
հուշագրի կատարում:

2012թ.

2012թ

Ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում
համաձայնագիրը կյանքի կոչելու ուղղությամբ:
3. 2012թ օգոստոսի 3-5-ը ԻԻՀ Արեւմտյան
Ատրպատականի նահանգի Խոյի
կուսակալության պատվիրակության` Խոյի
կուսակալի տեղակալ պարոն Շարաֆխանիի,
նահանգապետարանի ներկայացուցիչներ
պարոն Ռամազանիի և թարգմանիչ Փայլակ
Սահակյանի, Հայաստանի
Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական
Հանրապետության դեսպանատան տնտեսական
գծով պատասխանատու տիկին Դանիշվարի ՀՀ
Վայոց ձորի մարզպետի և մարզպետարանի
պատասխանատուների հետ քննարկվեցին
արվեստի և տուրիզմի գծով համատեղ
ցուցահանդես կազմակերպելու հարցերը:
Քննարկումների արդյունքում մշակվեց և
ստորագրվեց փոխըմբռնման հուշագիր:
2012թ. նոյեմբերի 13-16 ԻԻՀ Արեւմտյան
Ատրպատականի նահանգի Խոյի կուսակալ
Ղոլամ Հոսեին Ամմարիի գլխավորած
պատվիրակությունը / 10 անդամ/ և Խոյի
կուսակալության 9 մշակութային գործիչներ
այցելեցին ՀՀ Վայոց ձորի մարզ:
Պատվիրակության հետ քննարկեցին և
ամփոփեցին մեկ տարվա կատարած
աշխատանքները, ձեռք բերվեցին մի շարք
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պայմանավորվածություններ
համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով:
Այցի շրջանակներում նոյեմբերի 14-15
կազմակերպվեց <<Հայ-իրանական արվեստի և
տուրիզմի գծով համատեղ ցուցահանդես>>,
որին մասնակցում էին նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական
Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Նորին Գերազանցություն պարոն
Մոհամմադ Ռեիսիին, դեսպանատան
տնտեսական գծով պատասխանատու տիկին
Դանիշվարը:
2013 թվականին համանման ցուցահանդես
կկազմակերպվի Խոյ քաղաքում:

4. Չեխիայի
Հանրապետու
թյան
Կառլովի
Վարիի
նահանգի հետ
համագործակց
ության մասին

2012թ

4. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
Ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի 2012թ.
հոկտեմբերի 29-31 Չեխիայի Հանրապետություն
կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում
ի թիվս այլ հարցերի պայմանավորվածություն է
ձեռք բերվել բարեկամական կապեր հաստատել
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի և
Չեխիայի Հանրապետության Կառլովի Վարի
մարզերի ինչպես նաև Ջերմուկ և Կառլովի Վարի
քաղաքների միջև,
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Երկկողմանի բարեկամական կապերի
հաստատման նպատակով նամակ հրավեր ենք
ուղարկել Կառլովի Վարիի նահանգապետ Յոզեֆ
Նովոտնիին:

5. Հայղազախական
համագործակց
ության
միջկառավար
ական
հանձնաժողով
ի 4-րդ նիստի
արձանագրութ
ան 8-րդ կետի
իրականացում
3

Աշխատանքային,
ուսուցողական,
ճանաչողական այցեր
օտարերկրյա
պետությունների
տարածքային
միավորներ և
միջազգային
կազմակերպություննե
ր, մարզ այցելող
օտարերկրյա
պետությունների

1.ՈՒկրաինայի
Խարկովի մարզի և ՀՀ
Վայոց ձորի մարզի հետ
համագործակցության
հուշագրի կատարում:

2012թ.

5. 2012թ հունիսի 6-7 Աստանայում տեղի ունեցած
հայ-ղազախական համագործակցության
միջկառավարական հանձնաժողովի 4-րդ նիստի
արձանագրութան 8-րդ կետի համաձայն մշակվել

և ղազախական կողմին է ներկայացվել ՇուչինսկԲորովոյե առողջարանային գոտու Բորովոյե
քաղաքի և Ջերմուկ քաղաքի քույրացման
համաձայնագիր:

1. Նախատեսվում էր մինչև տարվա վերջ այցելել

2012թ.

Խարկովի մարզ, սակայն գործուղման ծախսեր
չլինելու պատճառով չիրագործվեց:
Չնայած դրան կա մշտական կապ և
մասնավորապես Խարկովի մարզի հետ ունենք
պայմանավորվածություն հանքային ջուր,
գինիներ արտահանելու, ներմուծելու
պարարտանյութեր, սերմացուներ, գյուղ
տեխնիկա:

2. Իտալիայի Տրվիզոյի
նահանգի և ՀՀ Վայոց

2. Իտալիայի Տրեվիզոյի նահանգի և ՀՀ Վայոց
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տարածքային
միավորների,
միջազգային
կազմակերպություննե
րի պաշտոնատար
անձանց ընդունում և
ձեռք բերված
պայմանավորվածությ
ունների
իրականացում
4

Բազմակողմ և այլ
միջոցառումներ

ձորի մարզի հետ
համագործակցության
հուշագրի կատարում:

ձորի

2012թ

մարզի

արդյունքում

հետ
2012թ

պայմանավորվածություն

համագործակցության
ձեռք

ենք

բերել
մարզին

գյուղատնտեսական տխնիկայի, գյուղ մթերքների
վերամշակման, փոքր ՀԷԿ-երի, գինեգործական
սարքավորումների

մատակարարման

վերաբերյալ:

1.Իրանի Իսլամական
Հանրապետության
Արևմտյան
Ատրպատականի
նահանգի Խոյի
կուսակալության և ՀՀ
Վայոց ձորի մարզ միջև
մշակութային
միջոցառումներ:

2012թ

2012թ.

2012թ. նոյեմբերի 14-15 ԻԻՀ Արեւմտյան
Ատրպատականի նահանգի Խոյի
կուսակալության մշակութային գործիչներ
այցելեցին ՀՀ Վայոց ձորի մարզ,
կազմակերպվեց <<Հայ-իրանական արվեստի և
տուրիզմի գծով համատեղ ցուցահանդես>>,
որին մասնակցում էին նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական
Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Նորին Գերազանցություն պարոն
Մոհամմադ Ռեիսիին, դեսպանատան
տնտեսական գծով պատասխանատու տիկին
Դանիշվարը, ԻԻՀ Խոյի կուսակալ պարոն Ղոլամ
Հոսեին Ամմարիի գլխավորած
պատվիրակությունը: Ցուցահանդեսն անցավ մեծ
հաջողությամբ: 2013 թվականին համանման
ցուցահանդես կկազմակերպվի Խոյ քաղաքում::
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2. ՀՀ-ում
Ղազախստան
ի արտակարգ
և լիազոր
դեսպանի
այցը Վայոց
ձորի մարզ

26.06.2012
թ.

3.Համագործա
կցություն
<<ՕՔՍՖԱՄ>>
կազմակերպու
թյան հետ

26.09.2012
թ.

2. "Եվրոպական ինտեգրացիա" ՀԿ-ի և ՀՀ-ում
Ղազախստանի դեսպանատան կողմից
<Հայաստան-Ղազախստան.
քաղաքակրթությունների երկխոսություն>
ծրագրի շրջանակում, Վայոց ձոր էր այցելել ՀՀում Ղազախստանի արտակարգ և լիազոր
դեսպան Նորին Գերազանցություն Այիմդոս
Բոզժիգիտովը : Մարզպետի մոտ քննարկվեց այս
տարվա հունիսի սկզբին Աստանայում տեղի
ունեցած հայ-ղազախական միջկառավարական
հանձնաժողովի համատեղ նիստի
արձանագրության դրույթները, որտեղ ի թիվս
համագործակցության այլ ուղղությունների,
նախատեսված է նաև համագործակցություն
համայնքային մակարդակներում,
մասնավորապես` Ջերմուկ և ղազախական
Բորովոյե քաղաքների միջև:

3. 2012թ.. սեպտեմբերի 26-ին, Վայոց ձորի
մարզպետարանում Վայոց ձորի
մարզպետարանի, մարզի տասը համայնքների,
Օքսֆամ-ի, <Հայաստանի երիտասարդ կանանց
ասոցիացիա> հասարակական
կազմակերպության և <Ապավեն համայնքներին>
բարեգործական հասարակական
կազմակերպության միջև` ստորագրվեց
Փոխըմբռնման Հուշագիր` շարունակական
կրթության ռեսուրս կենտրոնի բացման
վերաբերյալ: Հուշագիրն ստորագրվեց
<Նպաստում Հարավային Կովկասում աղետների
ռիսկերի նկատմամբ համայնքների
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դիմակայունությանը> ծրագրի շրջանակներում`
շարունակական կրթության ռեսուրս կենտրոնի
բացման նպատակով համատեղ աշխատանքներ
կատարելու վերաբերյալ:

4.
Թուրքմենստա
նի Մեջլիսի
փոխխոսնակի
այցը Վայոց
ձորի մարզ

07.09.2012
թ.

5.Ռհոն Ալպեր
ապակենտրոն
ացված
համագործակց
ության
ծրագրերի
ներկայացուցի
չների այցը
Վայոց ձորի
մարզ

23.10.2012թ

.

4. 2012թ սեպտեմբերի 7-ին Թուրքմենստանի
Մեջլիսի փոխխոսնակ Գուրբանգուլի
Բայրամովայի գլխավորած պատվիրակությունը,
որի կազմում հիմնականում Մեջլիսի
հանձնաժողովների ղեկավարներ էին,
հյուրընկալվել էր ՀՀ Վայոց ձորի
մարզպետարանում: Հյուրերը ծանոթացան
մարզպետարանի աշխատակազմի
էլեկտրոնային կատավարման համակարգի
միջոցով փաստաթղթաշրջանառության
իրականացման աշխատանքներին:

5. 2012թ հոկտեմբերի 23-ին Վայով ձորի մարզ
այցելեցին Հայաստանում Ռհոն Ալպեր
ապակենտրոնացված համագործակցության
ծրագրերի ներկայացուցիչները և Ֆրանսիայի
Բուրգետ-Դու -Լաք քաղաքի քաղաքապետ
Էդվարդ Սիմոնյանը: Հանդիպման ընթացքում
խոսվեց մարզի գինեգործության և
խաղողագործության բնագավառի ավանդական
մշակույթի մասին, քննարկվել են Վայոց ձորում
գինեգործության և խաղողագործության
զարգացման ծրագրեր: Պայմանավորվածություն
է ձեռք բերվել նշված բնագավառում
իրականացնել ծրագրեր, ֆրանսիացի
գործընկերների փորձի ներդրմամբ:
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6. ՀՀ-ում
Արգենտինաի
արտակարգ և
լիազոր
դեսպանի
այցը Վայոց
ձորի մարզ

6 . 2012թ հոկտեմբերի 10-ին Վայոց ձորի մարց
այցելեց ՀՀ-ում Արգենտինայի
10.10.2012թ

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Նորին Գերազանցություն Դիեգո
էրնեստո Ալվարես Ռիվերան: Ճանաչողական
այցի ընթացքում կողմերը մտքեր փոխանակեցին
փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող
հարցերի շուրջ:

7.Հայռուսական
միջտարածաշր
ջանային
երկրորդ
համաժողովի
շրջանակում
ՌԴ
Արխանգելսկի
և Նիժեգորոդի
պատվիրակու
թյունների
այցը Վայոց
ձորի մարզ

7. Ս/թ հոկտեմբերի 11-ին Հայ-ռուսական
11-12.
10.2012թ

միջտարածաշրջանային երկրորդ համաժողովի
շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունում
էր Ռուսաստանի Դաշնության Արխանգելսկի
նահանգապետ Իգոր Օրլովի գլխավորած
պատվիրակությունը, ինչպես նաև Նիժեգորոդի
պատվիրակություը հյուրընկալվեցին Վայոց
ձորի մարզում, Ջերմուկի առողջարանում:
Հյուրերը հոկտեմբերի 12-ին ծանոթացան
առողջարանային քաղաքին, եղան քաղաքի
տեսարժան վայրերում: Նույն օրը
նահանգապետի աշխատանքային խմբի
անդամները եղան մարզպետարանում
քննարկվեցին համագործակցության
հեռանկարները:

8. ՀՀ-ում
Իրանի

14.11.2012թ

8. 2012թ նոյեմբերի 14-ին Վայոց ձորի մարզ
այցելեց ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական
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Իսլամական
Հանրապետու
թյան
արտակարգ և
լիազոր
դեսպանի
այցը Վայոց
ձորի մարզ

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ`

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Նորին Գերազանցություն Մոհամմադ
Ռեիսիին: Հանդիպման ընթացքում հույս
հայտնվեց, որ դեսպանի հետ հանդիպումն
այսուհետ խթան կհանդիսանա ՀՀ Վայոց ձորի
մարզի և և ԻԻՀ Արևմտյան Ատրպատականի
Խոյի Կուսակալության միջև առկա ջերմ
բարեկամական կապերի էլ ավելի զարգացմանն
ու գործնական կապերի հաստատմանը:
Համոզմունք հայտնվեց, որ արդեն հաստատված
փոխգործակցությունը կշարունակվի նպատակ
ունենալով`ավելի ամրապնդել և ընդլայնել
փոխգործակցության ոլոտներն ու
ուղղությունները:

Վ. Խուդավերդյան

