
 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱԺԻՆ  

ՀՀ  ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ     2017թ. 

� սլայդ - ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ զբոսաշրջության ԵՎ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  

� Բաժինը վերանվանվեց Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին ՀՀ կառավարության 2017թ. հոկտեմբերի 5- ի թիվ 
1233Ն որոշմամբ 

 

սլայդ - ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  

Իրականացրած աշխատանքներ  

Հաշվետվություններ  

Մարզի 2017-2025թթ. զարգացման ռազմավարություն  

Ռազմավարական նպատակներ  

Հանրային քննարկումներ եւ վերապատրաստումներ  

2018 թվականի գործունեության ծրագիր  

Գործունեության ծրագրի ֆինանսական գնահատականը  

Համայնքների  զարգացման  ծրագրեր  

Համախառն Ներքին արդյունք  

Արդյունաբերություն 

ՓՄՁ մասնավոր հատված  

Համագործակցություն մարզի գործարարների հետ  

Իրականացած ներդրումներ եւ Ներդրումային  Ծրագրեր  

Տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների  ոլորտ(ՎՏԿ; ՍՄԱՐԹ)  

Տեղեկատվական  համակարգեր 

Զբոսաշրջություն (Վանաձորի զարգացման ծրագրեր)  

Արտաքին կապեր (Պաշտոնական այցեր)  



Միջազգային համագործակցություն 

Նախատեսվող աշխատանքներ 

սլայդ 4 - 2017Թ. ԲԱԺՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ  

1. Հաշվետվություններ եւ վերլուծություններ  

2. Համագործակցություն եւ մասնակցություն  

3. Խորհրդատվություն եւ տեխնիկական աջակցություն  

4. Վերապատրաստումներ  

5. Հանձնարարականներ, գրություններ  

6. Քաղաքացիների դիմումներ եւ հարցումներ  

7. Նախաձեռնություններ  

սլայդ 5- ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

սլայդ 6  - ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2017-2025ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀՀ կառավարության 2017թ. հուլիսի 6-ի նիստի N29 արձանագրային որոշմամբ 
հաստատվեց մարզի զարգացման ռազմավարությունը, որը համահունչ է ՀՀ 
տարածքային զարգացման 2014-2025թթ. ռազմավարությանը  

ՀՀ Լոռու մարզի տարածքային զարգացման տեսլականն է՝  2025թ.-ին 
ՀՀ Լոռու մարզը կունենա բազմաճյուղ, զարգացած 
արդյունաբերություն, արդիականացված գյուղատնտեսություն, ՏՏ 
ոլորտ և զարգացած զբոսաշրջություն: 
 
Մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունը սահմանում է հետևյալ 
ռազմավարական նպատակները.  

1) Մինչև 2025թ. մարզի տնտեսական աճի ապահովում՝ տնտեսության վարման 
ինտենսիվ մեթոդների կիրառում, աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության 
կրճատում` մինչև 10%, 

2) Մինչև 2025թ. մարզի երեք տարածաշրջանների համաչափ զարգացման 
ապահովում՝ շեշտը դնելով սահմանամերձ և թույլ զարգացած 
բնակավայրերի վրա, 



3) Մինչ 2025թ. ՀՀ Լոռու մարզում կբարելավվի տարածքային և տեղական 
զարգացման կառավարման կարողությունները և համակարգերը: 

 

ՄԶՌ հիմնական գերակայություններ  

Արտահանմանը միտված արդյունաբերության զարգացում 
(հանքարդյունաբերություն, թեթեւ եւ սննդի արդյունաբերություն, ՏՏ ոլորտ) 

Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում  

Մշակութային, գյուղական տուրիզմի զարգացում (ներառյալ ձմեռային տուրիզմի եւ 
էկոտուրիզմի զարգացում) 

սլայդ7  - Ռազմավարական նպատակներին հասնելու չափորոշիչներ 

1) 2025թ.-ի դրությամբ մարզի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցուցանիշը հասցնել 72%-ի 
հանրապետական միջինի նկատմամբ,  

2) 2025թ.-ի դրությամբ ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների թվի ավելացում՝ 
10%-ով, 

3) 2025թ.-ի դրությամբ ակտիվ կազմակերպությունների թվի ավելացում` 12%-ով,  
4) 2025թ.-ի դրությամբ գործազրկության մակարդակը 15.7%-ից իջեցնել մինչև 8.8%-ի, 
5) 2025թ.-ի դրությամբ աղքատության մակարդակը՝ 36.2%-ից հասցնել ոչ ավել, քան 

26%-ի,  

6) 2025թ.-ի դրությամբ նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների 
թվի աճ՝ 20% 

7) 2025թ.-ի դրությամբ մարզային վարչակազմերի բարձրագույն կրթությամբ 
աշխատակիցների թիվը կհասնի 95%-ի, 

8) 2025թ.-ի դրությամբ մարզային և համայնքային աշխատողների 80%-ը կստանա 
վերապատրաստման ծրագրեր՝ նվիրված մարզային/տեղական զարգացմանը: 

 

սլայդ 8- ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. զարգացման  ռազմավարություն   
հանրային քննարկում  

սլայդ 9 - ՀՀ Լոռու մարզի 2017-2025թթ. զարգացման  ռազմավարություն 
Վերապատրաստումներ 

 
սլայդ 10 -  ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Գործունեության ծրագրի մշակման մեկնարկը տրվեց տարեվերջին, ըստ 
ռազմաարության սահմանվեցին չափորոշիները 

� Մարզի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճ - 65%-ի հանրապետական միջինի 

նկատմամբ  



� Ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների թվի աճ 2.0%_ով 

� Ակտիվ կազմակերպությունների թվի ավելացում  1.1%_ով կամ 100-ով  

(նոր ստեղծվող աշխատատեղեր – 1127, արտահանման ծավալների  աճ 3%-

ով, ՓՄՁ-ներ արտադրած արտադրանքի տեսակարար կշիռը 2018թ.-ին 

արդյունաբերական արտադրանքում կբարձրանա 1.5%-ով) 

� Գործազրկության մակարդակի նվազեցում 0.8%-ով և հասցնել 11.5%-ի 

� Աղքատության մակարդակի նվազեցում  1.8%-ով և հասցնել 34.6%-ի 

� Նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների ավելացում աճ 4%-ով 

(150 մարդ) 

� Մարզային վարչակազմերի բարձրագույն կրթությամբ աշխատակիցների աճ 

կհասնի 90%-ի (ավելացնել 0.8%-ով)  

� Մարզային և համայնքային աշխատողների վերապատրաստման ծրագրերի 

իրականացում՝ նվիրված մարզային/տեղական զարգացմանը - 10%-ը (135 մարդ) 

կանցնի վերապատրաստում զարգացման ծրագրերի մասով  

Գործունեության ծրագրում  բացի տարբեր ոլորտների պլանավորված 
աշխատանքները, ներառնվել են 

� ՀՀ կառավարության կողմից տրված մարզերի սոցիալ-տնտեսական 
ցուցանիշներն և ուղղությունները  

� ՀՀ մարզպետների կողմից 2017թ.-ին կատարված աշխատանքների 
ցուցանիշները  

 

սլայդ  11 – Աղքատության գնահատումը մարզում եւ ՀՆԱ 
ՀՀ Լոռու մարզի համախառն ներքին արդյունքը 2016թ.-ի դրությամբ 

կազմել է 225.0մլրդ դրամ։ Մեկ շնչի հաշվով մարզի ՀՆԱ-ն 2016թ.-ին կազմել է 1 
000.026դրամ միջին հանրապետական ցուցանիշի 59%-ը։ 

 
Լոռու մարզի 2017-2025թթ. զարգացման ռազմավարությունում բավարար 

կերպով գնահատված է աղքատության մակարդակը մարզում, այն կազմում է. 
 

Տարեթիվ/մակարդակ Աղքատության 
Ծայրահեղ 

աղքատության 

2015թ. 36.2% 2.8% 



2016թ. 35.8%, 2.7% 

2017թ. կանխատեսում 35.2% 2.6% 

2018թ. կանխատեսում 34.6% 2.5% 

Նոր աշխատատեղերի բացման շնորհիվ աղքատության մակարդակը 2018թ.-ին 
կկրճատվի 0.6%-ով եւ գործազրկության մակարդակը կնվազի 0.8%-ով։ 

 
սլադ 12 - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ Ռ Ա Զ Մ Ա Վ Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն 
 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

  Լոռու մարզի 2018թ.-ի գործունեության ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորումը 
կազմում է 72.601 մլրդ դրամ, որից 
 

  
հազ.դրամ 

1 ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝ 34,741,557.4 

             սեփական միջոցներ 21,381,535.4 

             վարկային միջոցներ 13,360,022.0 

2 
Միջազգային կազմակերպություններ 
և դոնորներ 

352,234.5 

3 Համայնքային բյուջե 287,189.0 

4 Մասնավոր ներդրողներ 33,480,360.0 

5 Այլ աղբյուրներ 3,740,250.0 

 
 

սլայդ 13- ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  

�   Համայնքների 5 ամյա զարգացման ծրագրեր – 106  

�  ԵՄ աջակցությամբ «Քաղաքապետերը հանուն տնտեսական 
զարգացման» ծրագիր - 7 

�  ՀՏԶՀ «Միջհամայնքային սոցիալական և տնտեսական զարգացման 
նախաձեռնությունների աջակցություն» ծրագիրի մեկնարկ  

�  2018թ. ՏԱՊ մեթոդաբանության ուղեցույցների տրամադրում 
համայնքներին  

�  Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ուղեցույցի 
տրամադրում համայնքներին  

  



�  Միավորված եւ խոշոր համայնքներում տնտեսական 
պատասխանատուների ներգրավում - 13 

 

սլայդ  14 - Արդյունաբերություն     

2017թ. ՀՀ Լոռու մարզում գրանցված ձեռնարկությունների թիվը 8968, որից՝  

Խոշոր ձեռնարկություններ - 9  

Աշխատողների թիվ - 19825 մարդ  

2017թ. ստեղծված նոր ձեռնարկություների թիվ - 163,        ստեղված 
աշխատատեղերի թիվ - 950  

 ՀՀ Լոռու մարզի  
Արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի  
տեսակարար կշիռը 2017թ. (9 ամսվա կտրվածքով)  

2017թ. անցած 9 ամսում մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների 

կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով կազմել է՝ 104.3մլրդ 

դրամ, 2016թ. նույն ժամանակաշրջանի 95.9 մլրդ դրամի դիմաց:  Համադրելի 

գներով արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը նվազել է՝ կազմելով նախորդ 

տարվա 96.5%-ը (1-ին կիսամյակում՝ 92.2%,   1-ին եռամսյակում՝ 87.9%), բացարձակ 

նվազումը՝ 3.4մլրդ դրամ: Նվազումը հիմնականում բացատրվում է «Թեղուտ»  ՓԲԸ-

ում (91.5%) և «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ում (95.7%), թողարկվող արտադրանքի ծավալների 

նվազմամբ: Լոռու մարզի արդյունաբերական արտադրանքի տեսակարար կշիռը 

հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում 

(ընթացիկ գներով) 9 ամիսների արդյունքներով կազմել է    8.8 % (4-րդ ցուցանիշը): 

Պատրաստի արտադրանքի իրացման ծավալը կազմել է 104.7մլրդ դրամ (աճի 

ինդեքսը՝ 109.8%), որից՝ ԱՊՀ երկրներ՝ 907.3 մլն դրամ (աճը` 139.8%, տեսակարար 

կշիռը իրացման ծավալում 0.9%) և այլ երկրներում 60934.8 մլն դրամ 

(համապատասխանաբար՝ 103.3% և 58.2%):  

Մարզի արդյունաբերության հիմնական տեսակների ծավալները, աճերը և 

դրանց տեսակարար կշիռները 2017թ. 9 ամիսների արդյունքներով ունեն այսպիսի 

տեսք՝ 

• հանքագործական արդյունաբերություն՝ 54.1 մլրդ դրամ, ծավալի աճը՝ 95.7% և 
տեսակարար կշիռը 51.8% (2016թ. 9 ամսում՝ 50.5%); 

• մշակող արդյունաբերություն՝ համապատասխանաբար՝ 41621.4 մլն դրամ, 
103.0% և տեսակարար կշիռը՝ 39.9% (2016թ. 9 ամսում՝ 37.8%); 



• էլ.էներգիայի արտադրություն՝ համապատասխանաբար՝ 7672.7 մլն դրամ, 
76.8% և 7.4% (2016թ. 9 ամսում՝ 10.8%); 

• ջրամատակարարում, թափոնների մշակում և այլ ճյուղեր՝ 
համապատասխանաբար՝ 904.5 մլն դրամ, 100.6% և 0.9%, (2016թ. 9 ամսում՝ 
0.9%): 

 

սլայդ 15 -  ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ,  ՓՄՁ  

Արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում  ՓՄՁ - 24%-ը  

 Համագործակցություն՝  

�    ՓՄՁ ԶԱԿ Լոռու մասնաճյուղ  

�    Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն  

�    Մարզի գործարարներ  

�    Լոռու մարզի առեւտրա-արդյունաբերական պալատ  

�    Լոռու գործատուների միություն  

�    Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն  

�    Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջության կենտրոն  

    

սլայդ 16 - Համագործակցություն մարզի գործարարների, արտադրողների, 
արդյունաբերողների և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ  

�  Մարզում ներդրումային հնարավորությունների ընդլայնման եւ 
արտասահմանյան գործընկերների ներգրավման համար ստեղծվել է 
ժամանակի պահանջներին համապատասխան տեսաբազա  

� ներառնված ձեռնարկություններ – 21 

 

սլայդ  17 – Իրականացված ներդրումներ 

Մարզի տնտեսության բոլոր բնագավառներում ներդրումների ծավալները ըստ 
ֆինանսաորման 

Ներդրումները 
ըստ ֆին. 

աղբյուրների 2017թ. 2016թ. աճը % 
տեսակարար 

կշիռը % 



Պետական 18886.9 6915.5 273.1103 55.4 

Համայնքային 438.0 534.8 81.90165 1.3 

Մասնավոր 13336.2 11357.3 117.424 39.1 

Միջազգային 728.4 1275.7 57.10112 2.1 

Այլ 698.0 1043.2 66.91325 2.0 

Ընդամենը 34087.63 21126.5 161.3501 100 

սլայդ 18 - ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ՀՀ ՏԿԶՆ ներկայացված ներդրումային ծրագրեր - 30, որից՛ 15-ը 
գյուղատնտեսական  

12 սկսնակ բիզնեսի  

18 գործող ձեռնարկություններ  

2017թ. մշակված ծրագրերի թիվը – 12  

1-ծրագիր ֆինանսավորվել է 45.0մլն դրամ Ռոզ Ֆռուդ 

 

սլայդ 18 - ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ   ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ  

ՍՄԱՐԹ նախաձեռնության շրջանակներում  

    մարզի 10 համայնքների 17 մարզային ենթակայության դպրոցներում ստեղծել են 
սմարթ դասասենյակներ։  

Ներդրված միջոցների ծավալը՝  

Աշխատանքներ են տարվում Սմարթ դասասենյակների բովանդակային հագեցման 
ուղղությամբ , միջազգային կառույցներին ներգրավելու այս գործընթացներում 

 

սլայդ 20 - Վանաձորի տեխնոլոգիական  կենտրոն  

� ՎՏԿ-ում տեղակայված ընկերությունները թիվը - 7 

� Ստեղծված նոր աշխատատեղերի թիվը - 54 

� Կազմակերպվել է 57 միջոցառում, այդ թվում Հայաստանում առաջին 
ճարտարագիտական համաժողով- ցուցահանդես (մասնակիցների թիվը 26 
ընկերություններ, 450 մասնագետ եւ ուսանող) 

� Իրականացվել են 16 կարճաժամկետ դասընթացներ (185 մասնակից) 



� Yandex ծրագրավորման դպրոցի հիմնում  

� ՎՏԿ ամառային դպրոցը 2 փուլով (128 դպրոցական) 

 

սլայդ 21 - ՍՄԱՐԹ ԿԵՆՏՐՈՆ  

 

   սլայդ 22 - Տեղեկատվական համակարգեր 

Մարզպետարանի պաշտոնական կայք 

Համայնքների պաշտոնական կայքեր 
 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի www.lori.mtad.am   պաշտոնական կայք  

ՀԿՏՀ շահագործող համայնքների ընդհանուր թիվը 38-ն է 56-ից, որի 
պաշտոնական կայքեր ունեն 20-ը։  

 

        

սլայդ 23 - ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ  

Մարզ այցելած զբոսաշրջիկների քանակը  

2017թ. զբոսաշրջիկների թիվ – 120000 մարդ  

2016թ. դրությամբ կրկնապատկվել է  

    Հյուրանոցների թիվ՝ 

 2017թ. – 17 ,  2016թ. - 16  

    հյուրատներ՝ 

 2017թ. – 94 , 2016թ. - 65 

    Հզորությունները - 1800 -2000 մարդ /օր  

� Ոլորտի զարգացմանն ուղղված մշակված ներդրումային ծրագրեր – 16՝ 

           ենթակառուցվածներ – 2 

8 համայնքների գրավչության բարձրացում  

� ԵՄ ֆինանսավորմամբ «ճամփեզրյա կայանի»  



կառուցում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից 

 

սլայդ 24 - Վանաձորի զարգացման ծրագիր  

� «ՄԱՅՄԵԽ ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ»  

 Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  4.700 մլրդ դրամ  

� ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԿԻՐՃԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ  

 Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 290.0մլն  դրամ  

� ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԼՃԵՐԻ ԿԱՍԿԱԴԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ  

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 600.0մլն դրամ  

� «ԹԱԳԱՎՈՐԱՆԻՍՏԸ» ՔԱՂԱՔԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

 Ծրագրի ընդհանուր արժեքը    343.0մլն դրամ  

� ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ  

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 215.0մլն դրամ  

սլայդ 25 - ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ  
(Պաշտոնական այցեր) 

Ռումինիայի Հարգիտա նահանգ  

ՀՀ Լոռու մարզի եւ Ռումինիայի Հարգիտա նահանգի միջեւ համագործակցության 
վերաբերյալ մտադրությունների ստորագրում արձանագրություն  

Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպեր Լազուրի Ափ  

� Լոռի-ՊԱԿԱ համագործակցության հետագա ուղղությունների հստակեցում  

� Մասնակցություն «Միջերկրականի ապագան» խորագրով Միջերկրական 
երկրների տարածաշրջանային ֆորումին  

սլայդ 26 - ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ  
 ( Պաշտոնական այցեր) 

Վրաստանի Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետություն  

     Այցի նպատակը երկու տարածաշրջանների միջև փոխհամագործակցության  

     նոր հնարավորությունների հստակեցումն էր:  



Նիդերլանդների թագավորություն  

�  «Էկորիս Նիդերլանդ Բի ՎԻ» ընկերության կողմից կազմակերպված 
ճանաչողական այցի շրջանակներում Նիդերլանդներում հայ 
պատվիրակությանը ներկայացվեց տարածքային կառավարման փորձը:  

սլայդ 27- ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  

        ՊԱԿԱ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում աշխատանքներ են  
տարվել Ախթալայում Ժան- Ժակ դը Մորգանի անվան ցուցասրահ-թանգարան 
ստեղծելու համար  

Գործընկեր կազմակերպություններ՝ Ֆրանսիայի Օտ-Տեղ-դը-Պրովանս 
կազմակերպություն, Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջության գրասենյակ  

Ծրագրի արժեքը 73.0մլն դրամ  

 

սլայդ 28- ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  

ՌԴ նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Ալեքսանդր Անատոլեվիչ Կոպնինը  

ԱՄՆ Կալիֆորնիայի նահանգի Փասադենայի պատվիրակությունը քաղաքապետ 
Թերի Թորների գլխավորությամբ  

 սլայդ 29 - ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ (43) ՀԵՏ  

�  Համաշխարհային բանկ  

� Ասիական զարգացման բանկ  

� Գերմանական KFW բանկ  

� Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամ (COAF)  

� Ֆրանսիայի PACA Ռեգիոն (Օտ Տեղ դը Պրովանս, ԿՐԻՊՏ, Ցավեր Առանց 
Սահմանի եւ այլն)  

� Վորլդ Վիժըն Ինթերնեյշնըլ 

� Դիակոնիա հայ-շվեցարական հիմնադրամ 

� GIZ-Գերմանական կազմակերպություն  

� ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ (UNIDO, ENPARD, UNISEF, USAID) 

� HEIFER –ԱՄՆ գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիր  

� Եվրոպական ռեգիոնների ասամբլեա 



� Ֆրանկոֆոն ռեգիոնների միջազգային ասոցիացիա  

� Փրկեք երեխաներին եւ այլն  

սլայդ 30 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  

• Մարզի 2018թ. գործունեության ծրագրի մշակում եւ ըստ եռամսյակների 
մշտադիտարկում  

• Համայնքների զարգացման ծրագրերի ՏԱՊ-երի եւ խոշորացած համայնքների 
5.ամյա զարգացման ծրագերի մշակման աշխատանքներին աջակցություն  

• Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի գնահատում  

• Համայնքների զարգացման եւ մասնավոր հատվածի ներդրումային ծրագրերի 
գործընթացի ընդլայնում եւ աջակցում  

• ՍՄԱՐԹ դասարանների ստեղծման աշխատանքների շարունակում եւ դրանց 
բովանդակությանն աջակցություն  

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  

 


