
Սույն թարգմանված ԾԱՆ-ը հիմնված է փաստաթղթի՝ 2015թ. ապրիլի 29-ով թվագրված անգլերեն տարբերակի վրա: 
 

 
 

ԾԱՆ-ի ստեղծման ամսաթիվը  – 

ԾԱՆ-ը թարմացվել է  2015թ. մարտի 27-ը 

 

Ծրագրի անվանումը Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր 

Երկիր  Հայաստան  

Ծրագրի համարը  49078-002  

Կարգավիճակը  Հաստատված է   

Աշխարհագրական 
տեղադրությունը 

– 

Երկրի համար որևէ ծրագիր կամ ռազմավարություն պատրաստելիս, որևէ ծրագիր ֆինանսավորելիս, կամ սույն 
փաստաթղթում որևէ կերպ նշելով կամ հղում անելով կոնկրետ աշխարհագրական տարածքին՝ Ասիական Զարգացման 
Բանկը մտադրություն չունի դատողություններ անել որևէ տարածքի իրավաբանական կամ այլ կարգավիճակի 
վերաբերյալ: 

Ոլորտ Ջրամատակարարում և այլ մունիցիպալ 
ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ  

Ենթաոլորտ Քաղաքային այլ ծառայություններ  
Քաղաքաշինության քաղաքականություն, 
ինստիտուցիոնալ զարգացում և 
կարողությունների զարգացում  

Ռազմավարական օրակարգեր Ներառական տնտեսական աճ (ՆՏԱ) 

Փոփոխության շարժիչ ուժերը Գենդերային հավասարություն և ներառում 
(ԳՀՆ) 
Կառավարման և կարողությունների 
զարգացում (ԿԿԶ) 
Գիտելիքահեն լուծումներ (ԳԼ) 
Գործընկերություններ (ԳԸ) 
Մասնավոր հատվածի զարգացում (ՄՀԶ) 

Գենդերային մոտեցման կարգեր  Դաս 3՝ Գենդերային որոշ տարրեր (ԳՈՏ) 

Ծրագրի հովանավորներ – 

Ծրագրի ամփոփ նկարագիր 

Ծրագրի ամփոփ նկարագրերը (ԾԱՆ) պարունակում են ծրագրի մասին համառոտ տեղեկատվություն: 
Քանի որ ԾԱՆ-ը ընթացիկ աշխատանքային փաստաթուղթ է, դրա սկզբնական տարբերակում գուցե 
ներառված չլինեն որոշ տեղեկություններ, սակայն նոր տեղեկությունների ի հայտ գալուն զուգահեռ, դրանք 
նույնպես կներառվեն փաստաթղթում: Առաջարկվող ծրագրերի մասին տեղեկատվությունը  նախնական և 
ուղղորդող բնույթ է կրում: 



 Ֆինանսավորում 

Աջակցության 
տեսակ/տարբերակ  

Հաստատման 
համարը  

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը  

Հաստատված 
գումարը 

(հազարներով) 

Տեխնիկական 
աջակցություն  

8880 Տեխնիկական 
աջակցության հատուկ 
հիմնադրամ 

350 

– – Գործընկեր 50 

Ընդամենը  ԱՄՆ դոլար  400  

 

 Երաշխիքների կատեգորիաներ  
Անվտանգության երաշխիքների կատեգորիաների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար 
խնդրում ենք այցելել՝ http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

Բնապահպանություն – 

Հարկադիր վերաբնակեցում – 

Բնիկներ – 

 

 Բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների ամփոփագիր 

Բնապահպանական ասպեկտներ 
– 

Հարկադիր վերաբնակեցում 
– 

Բնիկներ 
– 

 

 Հաղորդակցություն շահակիցերի հետ, նրանց մասնակցությունն ու 
խորհրդատվությունը 

Ծրագրի նախագծման փուլում 
 
Ծրագրի հիմնական շահագրգիռ կողմերը դպրոցականներն ու ուսուցիչներն են, դպրոցներին հարող 
համայնքները և կառավարության պաշտոնյաները: Բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ 
խորհրդակցություններ կանցկացվեն՝ պարզելու իրենց տեսակետը և ստանալու խորհուրդներ, որոնք 
հաշվի կառնվեն ծրագրի նախագծման և նախապատրաստման ընթացքում: Կկազմակերպվի 
հանրային իրազեկման արշավ՝ բարձրացնելու շահագրգիռ կողմերի իրազեկությունը սեյսմիկ 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


ռիսկերի և անվտանգության վերաբերյալ: Արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակների արձագանքման 
ծրագրերի նախապատրաստման ընթացքում կպահանջվի շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը, 
մասնավորապես կանանց և հաշմանդամների մասնակցությունը: Քաղաքացիական հասարակության 
ակտիվ ներկայացուցիչների, օրինակ՝ կանանց միությունների հետ խորհրդակցություններ 
կանցկացվեն  ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում: 

Ծրագրի իրականացման փուլում 
Շահագրգիռ կողմերը և շահառուները կներգրավվեն և կլիազորվեն՝ մասնակցելով 
խորհրդատվությանը և ծրագրի միջոցառումներին, մասնավորապես, արտակարգ սեյսմիկ 
իրավիճակների արձագանքման ծրագրերի մշակմանը: Կանայք և հաշմանդամները 
խորհրդատվության և մասնակցության հիմնական թիրախային խումբն են: 

 

 Նկարագիր 

Ծրագիրը կաջակցի կառավարությանը դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը 
վերանայելու, թարմացնելու, համախմբելու և իրականացնելու գործընթացներում: Ծրագրի 
ինդիկատիվ շրջանակը ներառում է. (i) հակասեյսմիկ ամրացում և դպրոցների առաջնահերթ շենքերի 
վերանորոգում. (ii) սեյսմիկ անվտանգության պլանավորման և կառավարման կարողությունների 
բարելավում և (iii) ծրագրի կառավարման, իրականացման և մոնիտորինգի կարողությունների 
հզորացում:  

 

 Ծրագրի հիմնավորումը և կապը երկրի/տարածաշրջանի 
ռազմավարության հետ 

Ծրագրի արդյունքում կբարելավվի սեյսմիկ անվտանգությունը և կմեծանա սեյսմիկ տեսակետից 
անվտանգ դպրոցական շենքերի ծածկույթը: Արդյունքում կունենանք  (i) հակասեյսմիկ ուժեղացված և 
վերանորոգված դպրոցական շենքեր. (ii) բարելավված սեյսմիկ անվտանգության պլանավորում և 
կառավարման կարողությոններ և (iii) կառավարության ծրագրի ուժեղացված կառավարում, 
իրականացում և մոնիտորինգ: Մասհանումների հետ կապված ցուցանիշները (DLI) կձևավորվեն 
ծրագրի արդյունքների շրջանակի հիման վրա, ինչպես նաև նախագծման և մոնիտորինգի 
շրջանակներում (DMF) ելքային թիրախների հիման վրա:   

 

 Զարգացման գործընթացի վրա ազդեցություն 

– 

 

 

 

 

 

 

 



 Ծրագրի նվաճումները 

Նվաճումների նկարագիր  
Նվաճումներին հասնելու ուղղությամբ  
արվող քայլերը  

– – 

 

 Արդյունքներ և իրականացման առաջընթացը 

Ծրագրի արդյունքների նկարագիր  
Իրականացման առաջընթացի նկարագիր 
(Արդյունքներ, միջոցառումներ և խնդիրներ) 

– – 

Զարգացման նպատակների կարգավիճակը  Գործողության / շինարարության կարգավիճակը  

– – 

Զգալի փոփոխություններ   
–  

 

 Բիզնես հնարավորություններ 

Առաջին լիստինգի 
ամսաթիվը  

2015թ. մարտի 12-ը 

Խորհրդատվական ծառայություններ  
Տեխնիկական աջակցությունը կպահանջի միջազգային խորհրդատուների ծառայությունների 7.5 
մարդ-ամիս (մ/ա) և տեղական խորհրդատուների ծառայությունների 20.0 մ/ա թվով ընդամենը 11 
խորհրդատուներից, որոնց վարձելու են անհատապես: ԱԶԲ-ն վարձելու է խորհրդատուներին 
համաձայն ԱԶԲ-ի՝ Խորհրդատուների ծառայությունների օգտագործման ուղեցույցների (2013, 
ժամանակ առ ժամանակ արվող փոփոխություններով): Անհրաժեշտության դեպքում ՏԱ-ի 
շջանակներում կդիտարկվեն խորհրդատվական ծառայությունների համար միանվագ վճարումներ 
և/կամ ելքային արդյունքի վրա հիմնված պայմանագրեր: 

Գնումներ  
– 
Գնումների և խորհրդատվական ծառայությունների մասին ծանուցումներ 
http://www.adb.org/projects/49078-002/business-opportunities  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ժամանակացույց 

Հայեցակարգի ընդունում  – 

Փաստերի հավաքագրում  – 

Ներդրումային կոմիտեի նիստ  – 

Հաստատում  2015թ. մարտի 10-ը 

 

 Ուղենիշներ 

Հաստատման 
համարը  Հաստատում  Ստորագրում  

Ուժի մեջ 
մտնելը  

Սկզբնական  

Սկզբնական  Վերանայված  Փաստացի 

Տեխնիկական 
աջակցություն 
8880 

2015թ. 
մարտի 10-ը  

2015թ. 
մարտի 25-ը 

2015թ. 
մարտի 
25-ը  

2015թ. 
հունիսի 30-
ը 

– – 

 

 Օգտագործում 

Ամսաթիվ 
Հաստատման 

համարը  

ԱԶԲ  
(հազար ԱՄՆ 

դոլար) 

Այլ աղբյուրներ 
(հազար ԱՄՆ 

դոլար) Զուտ տոկոսներ  

Ընդամենը կնքված պայմանագրեր  
– – – – – 

Կուտակային հատկացումներ  
– – – – – 
 

 ՏԱ գումարը (հազար ԱՄՆ դոլար) 

Հաստատմա
ն համարը  

Հաստատվա
ծ գումարը  

Վերանայվա
ծ գումարը  

Ընդամենը 
ֆինանսավորո

ւմ  
Չպահանջվա

ծ մնացորդ  

Ընդամենը 
մասհանու

մ  

Չվճարվա
ծ 

մնացորդ  

Տեխնիկակա
ն 
աջակցությու
ն 8880 
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 Պայմանների կարգավիճակը 
C Պայմանները դասակարգված են ըստ հետևյալ դասերի. աուդիտն անցած հաշիվներ, երաշխիքներ, 
սոցիալական, ոլորտային, ֆինանսական, տնտեսական և այլն: Պայմանների համապատասխանությունը 
գնահատվում է ըստ դասի՝ հետևյալ չափանիշների կիրառմամբ. (i) Բավարար՝ առկա է 
համապատասխանություն այս դասի բոլոր պայմաններին, թույլ է տրվում առավելագույնը մեկ բացառություն, (ii) 
Մասամբ բավարար՝ առկա է այս դասում առավելագույնը երկու պայմաններին անհամապատասխանություն, (iii) 
Անբավարար՝ այս դասում խախտված են երեք կամ ավելի պայմաններ: Համաձայն 2011թ. Հանրության հետ 
կապերի քաղաքականությանը, պայմանների համապատասխանության  գնահատումը Ծրագրի ֆինանսական 
հաշվետվությունների համար կիրառվում է միայն այն ծրագրերի նկատմամբ, որոնք հրավիրվել են 
բանակցությունների 2012թ. ապրիլի 2-ից հետո:  

Հաստատմ
ան համարը  

Դաս  

Ոլորտայի
ն 

Սոցիալակ
ան 

Ֆինանսակ
ան  

Տնտեսակ
ան  

Այ
լ 

Երաշխիքն
եր 

Ծրագրի 
ֆինանսական 

հաշվետվությունն
եր 

– – – – – – – – 
 

 Պատասխանատու անձանց կոնտակտային տվյալներ և թարմացված 
տեղեկություններ 

Պատասխանատու պաշտոնյա 
ԱԶԲ-ում  

()  

Պատասխանատու բաժին ԱԶԲ-ում  Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն  

Պատասխանատու 
ստորաբաժանմունքներ ԱԶԲ-ում  

Քաղաքաշինության և ջրային ոլորտի բաժին, Կենտրոնական և 
Արևմտյան Ասիայի վարչություն   

Իրականացնող 
գերատեսչություններ  

–  

 

 Հղումներ 

Ծրագրի էլեկտրոնային կայք  http://www.adb.org/projects/49078-002/main 
 

Ծրագրի փատաթղթերի ցանկ  http://www.adb.org/projects/49078-002/documents  
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