
 

 

 

 

 

 

Հայաստան: Սոցիալական Ոլորտների Բարեփոխման Ծրագիր 

Ծրագրի 

անվանումը 

Սոցիալական Ոլորտների Բարեփոխման Ծրագիր 

Ծրագրի համարը 51129-001 

 

 

Երկիրը Հայաստան 

Ծրագրի 

կարգավիճակը 

Ընթացիկ 

  

Ծրագրի տեսակը/ 

աջակցության 

եղանակը  

Տեխնիկական աջակցություն  

 

 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը / 

Գումարը 

ՏԱ 9456-ARM: Սոցիալական Ոլորտների Բարեփոխման Ծրագիր 
 
     
 

Տեխնիկական աջակցության հատուկ հիմնադրամ  

800,000.00 ԱՄՆ դոլար 

 

 

Ռազմավարական 

նպատակները 

Ներառական տնտեսական աճ  

Փոփոխության 

շարժիչ ուժերը  

Կառավարում և կարողությունների զարգացում   

Գիտելիքահեն լուծումներ  

 

Ոլորտ / 

Ենթաոլորտ 

Կրթություն  - Կրթական ոլորտի զարգացում  
Առողջապահություն – առողջապահական համակարգի զարգացում  

 

Գենդերային 

հավասարության  

խթանում   

Արդյունավետ գենդերային ինտեգրում/հավասարության խթանում/  

Նկարագրություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստակամ է մշակել կրթական և 

առողջապահական ոլորտների քաղաքականության համապարփակ բարեփոխումներ:  

Այս բարեփոխումները հնարավորություն կընձեռեն էականորեն բարձրացնել ռեսուրսների 

օգտագործման և ծառայությունների որակը նշված երկու սոցիալական ոլորտներում։ 



 

 

Այս երկու սոցիալական ոլորտներին աջակցությունը համահունչ է Հայաստան -Ասիական 

Զարգացման Բանկ /ԱԶԲ/ համագործակցության՝ 2014-2018թթ. ռազմավարության հինական 

ուղղվածությանը:  

  Կառավարությունը դիմել է ԱԶԲ-ին, խնդրելով աջակցել քաղաքականության վրա հիմնված 

վարկավորման գործիքի միջոցով (PBL), որը կներոռի երկու ենթածրագիր՝ հաղթահարելու կրթական 

և առողջապահական ոլորտների զարգացման մարտահրավերները:  

Կառավարության հետ բարեփոխումների վերաբերյալ երկխոսության մեջ էական առաջընթաց է    

նկատվում կրթության ոլորտի վերաբերյալ, սակայն առողջապահությանոլորտի  դեպքում այն 

գտնվում է սկզբնական փուլում: Այսպիսով, առաջին ենթածրագիրը ուղղված կլինի գլխավորապես 

կրթական ոլորտին և կներառի նախնական աջակցություն առողջապահության ոլորտի 

քաղաքականության բարեփոխման գործընթացում, իսկ երկրորդ ենթածրագիրը կընդլայնի 

առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների աջակցությունը: Դրան հաջորդող ծրագիրը և նրա՝ 

գործառնությունների տեխնիկական աջակցությունը (ԳՏԱ)  ներառված են ԱԶԲ-ի՝ Հայաստանում 

գոծունեության 2018-2020թթ. բիզնես ծրագրում: 
 

Ծրագրի 

հիմնավորումը և 

կապը 

երկրի/տարածաշր

ջանի 

ռազմավարության 

հետ 

ԳՏԱ-ն արդարացված է՝ հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալական 

ոլորտների բարեփոխման ծրագրի կողմից սատարվող միջոցառումների 

լայնածավալ բնույթը, քաղաքականության վրա հիմնված /PBL/ վարկավորման 

հիմնական ասպեկտների նորարարական բնույթը, ինչպես նաև կրթության 

կառավարման և տեղեկատվական համակարգի (EMIS) ընդլայնման համար 

անհրաժեշտ հմտությունների բնույթը, ուսուցիչների համար ստանդարտների 

մշակումը, բուժհաստատությունների գլժավոր նախագծի կազմումը՝ ինտեգրված 

խնամք ապահովելու նպատակով, և բժշկական ուսումնական պլանների 

վերանայումը: ԳՏԱ-ն կտրամադրի տեխնիկական օժանդակություն և 

գնահատումներ, որոնք կօգնեն կառավարությանը և ԱԶԲ-ին զարգացնել 

քաղաքականության վա հիմնված վարկավորումը, ինչըհամահունչ է ԱԶԲ-

Հայաստան գործընկերության 2014-2018թթ.  Ռազմավարությանը, 2014-2025թթ. 

Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունը և 2014-2025 թվականների 

հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրին:  

 

Ազդեցությունը  

Ծրագրի 

վերջնարդյունքը  

 

 

Ծրագրի 

արդյունքները 

  

Աշխարհագրական 

տեղակայումը  

                                                           Համազգային 

  

Բնապահպանական և սոցիալական գործոնների ամփոփագիր 



 

 

Բնապահպանական գործոններ  

Հարկադիր տարաբնակեցում  

Տեղաբնիկներ  

Հաղորդակցություն շահակիցների հետ, նրանց մասնակցությունն ու խորհրդատվությունը  

Ծրագրի նախագծման ընթացքում    

Ծրագրի իրականացման ընթացքում    

Բիզնես հնարավորություններ 
 
Խորհրդատվ

ություն  

Ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ է 13 մասնագետներից բաղկացած թիմ: 

Մասնագետները   

Ծառայությու

ններ  

կներգրգրավվեն որպես անհատական խորհրդականներ՝ ենթածրագրերի 

պատրաստմանն աջակցելու նպատակով, և թիմերը կազմված կլինեն 9  

  

միջազգային մասնագետներից (ընդհանուր առմամբ 32 մարդ/ամիս) և 4 տեղական 

մասնագետներից (ընդհանուր առմամբ 39 մարդ/ամիս)։ Մասնագետները 

կներգրավվեն ժամավարձային պայմանագրի հիմունքներով։ Մասնագետները 

կներգրավվեն համապատասխան ԱԶԲ-ի՝ Գնումների քաղաքականությանը (2017թ, իր 

բոլոր՝ ժամանակ առ ժամանակ արվող փոփոխություններով) և ծրագրի 

ադմինիստրատիվ և տեխնիկական աջակցության աշխատակազմի 

հրահանգավորման կարգի համաձայն:  

   

Գնումներ  

 

 

Կենտրոնական և Արևելյան Ասիաի Բաժնի Սոցիալական Ոլորտների 

Ստորաբաժանումը կհամակարգի  

  

PBL-ների նախապատրաստւմը Կրթության և Գիտության նախարարության և 

Առողջապահության նախարարության հետ համատեղ։ԳՏԱ-ն կստեղծվի 2018 

հունվարից մինչև 2019 հուլիսը և կհամակարգվի մյուս անդամների հետ: Միջոցների 

հատկացումները կարվեն համաձայն ԱԶԲ-ի՝ Տեխնիկական աջակցության 

հատկացման ուղեցույցի (Մայիս 2010, իր բոլոր՝ ժամանակ առ ժամանակ արվող 

փոփոխություններով): 

   

 

Պատասխանատու անձինք 

Պատասխանատու անձ ԱԶԲ-ում  Սարվի, Ջոուկո 

  

Պատասխանատու վարչություն ԱԶԲ-ում Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն   

Պատասխանատու բաժին ԱԶԲ-ում Սոցիալական ոլորտների ենթաբաժին 

Իրականացնող գերատեսչություններ  Կրթության և գիտության նախարարություն  
Վազգեն Սարգսյան փ. 3/8   



 

 

0010 Երևան, Հայաստան 

 
Առողջապահության նախարարություն   
Կառավարության շ 3, Հանրապետության հրապարակ  
0010 Երևան, Հայաստան 

 

 

 

 
Ֆինանսների նախարարություն 
Մելիք Ադամյան 1 

Երևան, Հայաստան 

 

 

 

Ժամանակացույց 

Հայեցակարգի ընդունում  

Փաստերի հավաքագրում  

Տնօրինության կողմից վերանայում  

Հաստատում 07 -ը դեկտեմբերի, 2017թ. 

 

Ստուգող վերջին առաքելության ամսաթիվը -  

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկի վերջին թարմացումը 18-ը հունվարի  2018թ. 

 

 

 

ՏԱ 9456-ARM 

 

Նպատակադրումներ 
 

Հաստա

տում 

 

Ստորագրման 

ամսաթիվը 

 Գործողության 

մեջ մտնելու 

ամսաթիվը 

   Ավարտ   

    

Սկզբնակ

ան   

Վերանայվա

ծ 

Փաստ

ացի  

              

07 դեկ 

2017թ   

5 –ը 

հունվ 

2018թ  
05 հունվ 

2018թ   31 հուլ 2019թ - - 
              

            

   

Ֆինանսավորման պլան/ՏԱ-ի 

օգտագործում    

Հատկացումների 

ընդհանուր թվաքանակը  

ԱԶԲ 

Համաֆի

նանսավ

որում Գործընկեր    

Ընդամեն

ը 

Ամս

աթի

վ 

Գումա

ր  



 

 

   

Կա

ռա

վա

ութ

յուն  

Շահառու

ներ 

Ծրագրի 

հովանավոր Այլ      

800,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  07 դեկ 2017թ 800,000.00 

0
7
 
D
e
c
 
2
0
1
7  

              
 
 

Ծրագրի մասին 

էջը 

համացանցում 

Տեղեկսատվությո

ւն ստանալու 

համար հղում 
 
Ստեղծման/գենե

րացման/ 

ամսաթիվը 

 

 
https://www.adb.org/projects/51129-001/main 
 
 
 
 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51129-001 
 
 
 
 
 
 

2018թ. մայիսի 11-ը



 

 

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկը (ԾՏԹ) ամփոփ տեղեկատվություն է պարունակում 

նախագծի կամ ծրագրի վերաբերյալ: Քանի որ ԾՏԹ-ն աշխատանքային փաստաթուղթ է, դրա 

սկզբնական տարբերակում գուցե ներառված չլինեն որոշ տեղեկություններ, սակայն նոր 

տեղեկությունների ի հայտ գալուն զուգահեռ դրանք նույնպես կներառվեն փաստաթղթում: 

Առաջարկվող ծրագրի մասին տեղեկությունները նախնական և ուղղորդող բնույթ ունեն:  

 

ԱԶԲ-ն ծրագրի տեղեկատվական թերթիկում (ԾՏԹ) պարունակվող 

տեղեկատվությունը տրամադրում է բացառապես որպես դրանից օգտվողների համար 

ռեսուրս, առանց որևէ երաշխավորության։ Թեև ԱԶԲ-ն փորձում է ապահովել 

բովանդակության բարձր որակը, այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է «ինչպես կա», 

առանց որևէ բացահայտ կամ ենթադրվող երաշխավորությունների, ներառյալ՝ առանց 

սահմանափակումների երաշխավորությունները առևտրային օգուտների, կոնկրետ 

նպատակի համար պիտանիության և խախտման բացառման վերաբերյալ: ԱԶԲ-ն, 

մասնավորապես, չի երաշխավորում այդպիսի տեղեկատվության ճշգրտությունը կամ 

ամբողջականությունը: 

 


