Հայաստան. Սոցիալական ոլորտների բարեփոխամն ծրագիր
(Ենթածրագիր 1)
Ծրագրի անվանումը

Սոցիալական ոլորտների բարեփոխման ծրագիր
(Ենթածրագիր1)

Ծրագրի համարը

51129-002

Երկիր

Հայաստան

Ծրագրի կարգավիճակը

Առաջարկված

Ծրագրի տեսակը/
աջակցության եղանակը

Վարկ

Ֆինանսավորման
աղբյուրը / Գումարը

Վարկ. Սոցիալական ոլորտների բարեփոխման
ծրագիր Ենթածրագիր 1
Սովորական կապիտալ ռեսուրսներ 30.00 մլն ԱՄՆ
դոլար

Ռազմավարական
օրակարգեր
Փոփոխության շարժիչ
ուժերը
Ոլորտ/Ենթաոլորտ

Գենդերային
հավասարության
խթանում

Կրթություն - Կրթական ոլորտի զարգացում
Առողապահութույուն – Առողջապահական
համակարգի զարգացում

Նկարագրություն

Ենթակա է հստակեցման

Ծրագրի հիմնավորումը և կապը
երկրի/տարածաշրջանի ռազմավարության
հետ

Ենթակա է հստակեցման

Ազդեցությունը

Սոցիալական, տնտեսական և մարդկաըին
կապիտալի զարգացում

Ծրագրի վերջնարդյունքը

Կրթական և առողջապահական ոլորտների
արդյունավետության բարելավում

Ծրագրի արդյունքները

Կրթական և առողջապահական ռեսուրսների
պլանավորման և բաշխման բարելավում

Աշխարհագրական տեղակայումը
Բնապահպանական դասերը
Շրջակա միջավայր

C

Հարկադիր տարաբնակեցում

C

Տեղաբնիկներ

C

Բնապահպանական և սոցիալական գործոնների
ամփոփագիր
Բնապահպանական գործոններ
Հարկադիր տարաբնակեցում
Տեղաբնիկներ
Հաղորդակցություն շահակիցների հետ, նրանց
մասնակցությունն ու խորհրդատվությունը
Ծրագրի նախագծման ընթացքում
Ծրագրի իրականացման ընթացքում

Պատասխանատու անձ ԱԶԲ-ում

Սարվի, Ջոուկո

Պատասխանատու վարչություն ԱԶԲ-ում

Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիաի
Վարչություն

Պատասխանատու բաժին ԱԶԲ-ում

Սոցիալական ոլորտների ենթաբաժին

Իրականացնող գերատեսչություններ

Ֆինանսների Նախարարություն (ՖինՆախ)
Հայաստան, Երևան, Մելիք Ադամյան փող., շենք 1

Ժամանակացո
ւյց
07 դեկտեմբերի 2017

Հայեցակարգի
ընդունում
Փաստերի
հավաքագրու
մ

04 հունիսի 2018
մինչև 15 հունիսի
2018

Տնօրինության
կողմից
վերանայում

22 հունիսի 2018

Հաստատում
Ստուգող
վերջին
առաքելությա
ն ամսաթիվը
Ծրագրի
տեղեկատվակ
ան թերթիկի
վերջին
թարմացումը

Ծրագրի մասին
էջը
համացանցում

Տեղեկսատվությո
ւն ստանալու
համար հղում

Ստեղծման/գենե
րացման
ամսաթիվը

13-ը դեկտեմբերի,
2017թ

https://www.adb.org/projects/51129-002/main

http://www.adb.org/forms/request-informationform?subject=51129-002
11-ը մայիսի 2018թ.

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:

