
Հավելված 2. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2016թ. հոկտեմբերի 11-ի 
թիվ 323-Ա որոշման 

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹԹ. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ 

 
 

ՀՀ Միջոցառման անվանումը Կատարողը Ժամկետը 

1 Տարածքային զարգացման պլանավորման աշխատանքային 
խմբերի կազմավորում 

ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով 

մինչև 2016թ. 
հոկտեմբերի 20-ը 

2 Շահառուների լայն խմբերի բացահայտում՝ ՀՀ Լոռու մարզի 2017-
2025 թթ. Տարածքային զարգացման ռազմավարության 
գործընթացում ներգրավելու համար 

ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով 

մինչև 2016թ. 
հոկտեմբերի 20-ը 

3 Իրավիճակի և ՍՎՈՏ վերլուծություն ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով, տարածքային զարգացման 
պլանավորման աշխատանքային խմբեր 

2016թ. նոյեմբեր-
դեկտեմբեր 

4 Ռազմավարական նպատակների և գերակայությունների 
սահմանում 

ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով, տարածքային զարգացման 
պլանավորման աշխատանքային խմբեր 

2016թ. նոյեմբեր-
դեկտեմբեր 

5 Ռազմավարական նպատակների և գերակայությունների 
համապատասխանեցում ազգային փաստաթղթերի հետ 

ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով 

2016թ. դեկտեմբեր -
2017թ. հունվար 

6 ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. Տարածքային զարգացման 
ռազմավարության՝ որպես մեկ միասնական փաստաթղթի 
ամբողջական քննարկում, առաջարկությունների և 
դիտողությունների ներկայացում 

ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով, տարածքային զարգացման 
պլանավորման աշխատանքային խմբեր 

2017թ. հունվար 



7 ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. Տարածքային զարգացման 
ռազմավարության ամբողջական նախագծի ներքին որակի 
գնահատում 

ՀՀ Լոռու մարզի զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով 

2017թ. հունվար 

8 ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. Տարածքային զարգացման 
ռազմավարության հաստատում ՀՀ Լոռու մարզի խորհրդի և 
զարգացման ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողովի համատեղ նիստում 

ՀՀ Լոռու մարզխորհուրդ, զարգացման 
ռազմավարության մշակման մարզային 
հանձնաժողով 
 

2017թ. 
փետրվարի 01-10 

9 ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. Տարածքային զարգացման 
ռազմավարությունը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի կազմում 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 
զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին 

2017թ. 
փետրվարի 10 

10 ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. Տարածքային զարգացման 
ռազմավարությունը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ տարածքային կառավարման 
և զարգացման նախարարություն 

ՀՀ Լոռու մարզպետ 2017թ. փետրվարի 
վերջին տասնօրյակ 

 

 
 
 
 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ      Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


