


World Bank Group, Armenia team

For 25 years the staff of the institutions that make up the World 
Bank Group have worked side-by-side with the government and 
people of Armenia to improve lives and livelihoods, to advance 
economic growth, and to reduce poverty. We believe that the 

story of our partnership is best told  through the eyes of Armenians 
from across the country, telling their own experiences, and now 

showcased in this book. We look forward to working with 
Armenia for a bright and vibrant future for everyone.

Համաշխարհային բանկի խումբ, Հայաստանի թիմ

25 տարի շարունակ Համաշխարհային բանկի խումբը 
կազմող հաստատությունների անձնակազմն աշխատել է 

կառավարության և հայ ժողովրդի հետ կողք-կողքի՝ բարելավելու 
կյանքն ու կենսամակարդակը, նպաստելու տնտեսական աճին  

և նվազեցնելու աղքատությունը: 
Մենք հավատում ենք, որ մեր համագործակցության 

պատմությունը լավագույնս ներկայացվում է այն 
փորձառությամբ ու ազդեցությամբ, որոնք զգացել են հայ 
մարդիկ: Այս գիրքն ամփոփում է այդ պատմությունները: 

Մենք առաջիկայում ևս պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի 
հետ յուրաքանչյուրի վառ ապագայի համար:
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Renovated Courthouses Give 
New Meaning to Justice  

The First Instance Community Courthouse in the center of 
Yerevan is so dilapidated, you can see through the rundown 
concrete landings as you climb its perilous stairs.
So it is no surprise that one of the court’s nine judges prefers 
to conduct 95% of his sessions - trying civil, administrative 
and even criminal cases - in his private office.
“There’s an agreement among judges that unless the case 
is big, has media attention or is of public interest, we try the 
cases in our offices,” he says. 
A World Bank loan to the Ministry of Justice aims to put 
an end to the sub-standard conditions and imperfect legal 
practices that give courts a bad name in Armenia.
By the end of the Judicial Reform Project, in June 2006, 
10 courthouses will have been extensively renovated and 
an additional two built from scratch. The physical overhaul 
of courthouses is a decisive first step towards improving the 
quality of justice. 
Moreover, “the conditions of a courthouse have drastic 
psychological and fairness implications for all involved 
- judges, staff and citizens,” says Chief Judge Jora 
Vardanyan, chairman of the Center Community court.
“When a citizen enters a court house, he or she should 
understand from the very entrance that this is the place 
where justice will be done,” he says.
“When you enter such a building you have more hope,” 
comments Susanna Haroutanyan, a woman in her 40s 
resting in the public square in front of the new stately 
courthouse. “Of course, justice depends on the people, 
but the building changes the mood and the approach to 
justice,” she says.
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öետր վա րի 5, 2007

¸ա տա րան նե րի վե րա նո րոգ ված շեն քերն 
ար դա րա դա տութ յա նը նոր ի մաստ են հա ղոր դում

ºñ¨³ÝÇ Î»ÝïñáÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÝ
այն քան խարխլ ված է, որ վտան գա վոր աս տի ճան նե րով բարձ րա նա-
լիս վթա րա յին բե տո նե աս տի ճա նա հար թակ նե րի մի ջով հնա րա վոր է 
տես նել:
àւս տի զար մա նա լի չէ, որ դա տա րա նի 9 դա տա վոր նե րից մե կը նա-
խընտ րում է իր ա ռանձ նա սեն յա կում անց կաց նել իր նիս տե րի 95 տո-
ÏáëÁªùÝÝ»Éáíù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý,í³ñã³Ï³Ý¨³Ý·³Ùùñ»³Ï³Ý·áñ
ծեր:
§¸ա տա վոր նե րը պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ու նեն, որ ե թե գոր ծը մեծ 
չէ, լրատ վա մի ջոց նե րի ու շադ րութ յու նը չի վա յե լում կամ հա սա րա կա-
կան հնչե ղութ յուն չու նի, մենք այդ գոր ծե րը կա րող ենք քննել մեր գրա-
սեն յակ նե րու մ¦,- ա սում է նա:
Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յա նը Հա մաշ խար հա յին բան կի 
տրա մադ րած վարկը նպա տակ ու նի Հա յաս տա նի դա տա րան նե րի 
³ÝáõÝÝ ³ñ³ï³íáñáÕ áã µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Çñ³í³Ï³Ý
ան կա տար գոր ծե լա կեր պին վերջ դնե լ: 
¸³ ï³Ç ñ³ í³ Ï³Ý µ³ ñ» ÷á ËáõÙ Ý» ñÇ Íñ³· ñÇ ա վար տին՝ 2006 թ. 
ÑáõÝÇëÇÝ,10¹³ï³ñ³ÝÇß»ÝùÑÇÙÝ³Ýáñá·í³Í¨»ñÏáõëÝ¿É³ÙµáÕ
ջութ յամբ նոր կա ռուց ված կլի նի: ¸ա տա րան նե րի ýի զի կա կան վե րա-
փո խու մը ար դա րա դա տութ յան ո րա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված ա ռա-
ջին վճռա կան քայլն է: 
§¸³ï³ñ³ÝÇß»Ýù³ÛÇÝå³ÛÙ³ÝÝ»ñÁÉáõñçÑá·»µ³Ý³Ï³Ý¨³ñ¹³
րա ցիութ յան ազ դե ցութ յուն ու նեն ներգ րավ ված բո լոր ան ձանց՝ 
¹³ï³íáñÝ»ñÇ, ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ íñ³¦,³ëáõÙ ¿
ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ, ·ÉË³íáñ ¹³
տա վոր Äո րա ìար դան յա նը:
§ºրբ քա ղա քա ցին մուտք է գոր ծում դա տա րա նի շենք, նա պետք է 
հենց մուտ քից հաս կա նա, որ սա այն վայրն է, որ տեղ ար դա րա դա-
տութ յու նը կկա յա նա¦,-ա սում է նա:
§Այս պի սի շենք մտնե լիս հույսն ա վե լի մեծ է լի նու մ¦,-մեկ նա բա նում 

է êու սան նա Հա րութ յուն յա նը, 40-ի շուրջ մի տի կին, ո րը հանգս տա-
ÝáõÙ¿¹³ï³ñ³ÝÇÝáñß»ÝùÇ³éç¨áõÙ·ïÝíáÕÑ³Ýñ³ÛÇÝÑñ³å³
րա կում: §Æ հար կե ար դա րա դա տութ յու նը մարդ կան ցից է կախ ված, 
ë³Ï³ÛÝß»ÝùÁ÷áËáõÙ¿ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ¨Ùáï»óáõÙÝ³ñ¹³ñ³
դա տության ը¦,- ասում է նա: 
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2 September 23, 2008
Education Rescued from the Cold

In 2005, there were 202 schools in Armenia, in urban areas outside 
of the capital of Yerevan, that lacked heating-leaving more than 
87,000 students in the cold.
The US$15 million Armenia Urban Heating Credit Program - 80% 
of which is co-financed by the World Bank - began implementation 
in 2006 to bring heat to urban areas, and continued until 2010. 
The Renewable Energy and Energy Efficiency Fund, which is the 
implementing agency for the Urban Heating Project, rehabilitated 
the heating systems of 100 schools in 47 towns outside of Yerevan.

Gas as a More Cost–Effective Solution
Preliminary results show that schools gain significantly - with 
savings of 30-50% in heating expenses - from the use of gas-based 
heating.
“Last year we were spending some AMD 900,000 on electricity,” 
said Arusyak Muradyan, Principal of School No. 4 in Echmiadzin. 
“For several years we were working only 5 months a year, and the 
remaining 4-5 months we were paralyzed. We could hardly hold 
class before running home, resulting in 30 minute classes. Now 
the children feel like students – this generation is rescued from the 
cold.”

Selection of Schools
The eligibility of urban schools to receive financing is determined 
based on the availability of gas supplies in the area, the technical 
state of the school building, and adequacy of engineering design.  
The selection of schools is based on the cost-effectiveness 
of investments per student; schools need to fall below a cost 
effectiveness threshold of US$120 per student to be selected. 
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ÎñÃáõÃÛáõÝÁ÷ñÏí³Í¿óñïÇó

2005Ã.ÇÝÙ³Ûñ³ù³Õ³ùºñ¨³ÝÇó¹áõñë·ïÝíáÕù³Õ³ù³ÛÇÝí³Û
րե րում չէր ջե ռուց վում 202 դպրոց՝ շուրջ 87,000 ա շա կեր տի մատ նե լով
ցրտի:
§Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ù³ Õ³ ù³ ÛÇÝ ç» éáõ óáõ Ù í³ñ Ï³ ÛÇÝ Íñ³ ·Ç ñÁ¦ (øæÌ),
ո րի 80 տո կո սը հա մա ýի նան սա վոր վում է Հա մաշ խար հա յին բան կի 
կող մից, սկսեց ի րա կա նաց վել 2006 թ.-ին քա ղա քա յին վայ րեր ջեր-
ÙáõÃÛáõÝ µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí¨ ß³ñáõÝ³Ïí»óÙÇÝã¨2010Ã.Á:ì»
ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ¨¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ,
ո րը §øա ղա քա յին ջե ռու ցու մ¦ ծրա գիրն ի րա կա նաց նող գոր ծա կա-
ÉáõÃÛáõÝÝ ¿, ºñ¨³ÝÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ 47 ù³Õ³ùáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ¿
100 դպրոց ի ջե ռուց ման հա մա կար գե րը:

¶³ ½Áª Í³Ë ë³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Éáõ ÍáõÙ
Àստ նախ նա կան արդ յունք նե րի՝ դպրոց նե րն զգա լիո րեն շա հում են 
գա զով ջե ռու ցվե լու դեպ քում՝ խնա յե լով ջե ռուց ման ծախ սե րի 30-50 
տո կո սը:
§Անց յալ տա րի է լեկտ րաէ ներ գիա յի վրա ծախս վում էր մո տա վո րա պես 
900,000 ՀՀ դ րա մ¦,- ա սաց ¾ջ միած նի թիվ 4 դպրո ցի տնû րեն Ա րուս յակ 
Մու րադ յա նը: §Մի քա նի տա րի շա րու նակ տար վա ըն թաց քում աշ խա-
տում էինք միայն 5 ա միս,  իսկ մնա ցած 4-5 ա միս նե րին կաթ վա ծա հար
լի նում: Հա զիվ էինք կա րո ղա նում դա սա րա նը պա հել տուն փախ չե-
Éáõó,ÇÝãÇÑ»ï¨³Ýùáí¹³ë»ñÁï̈ áõÙ¿ÇÝ30ñáå»:²ÛÅÙ»ñ»Ë³Ý»ñÝ
ի րենց ա շա կեր տի պես են զգում: Այս սե րուն դը փրկված է ցրտի ց¦:

¸åñáó Ý» ñÇ ÁÝï ñáõÃ Ûáõ ÝÁ
øա ղա քա յին դպրոց նե րի՝ ýի նան սա վո րում ստա նա լու ի րա վուն քը 
ո րոշ վում է տա րած քում գա զի առ կա յութ յամբ, դպրո ցի շեն քի տեխ-
ÝÇÏ³Ï³ÝíÇ×³Ïáí¨ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³ÝÝ³Ë³·ÍÇÑ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ùµ:
¸պրոց նե րի ընտ րութ յու նը հիմն ված է մեկ ա շա կեր տի հաշ վով 

ներդրման ծախ սարդ յու նա վե տութ յան վրա: ¸պրոց նե րը պետք է մեկ 
ա շա կեր տի հաշ վով 120 դո լար կազ մող ծախ սարդ յու նա վե տութ յան 
ß»ÙÇóÝ»ñù¨·ïÝí»Ý,áñå»ë½ÇÁÝïñí»Ý:
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From Rags to Riches: New Medical Center Changes 
the Face of Healthcare in Kotayk Region 

In the framework of Armenia’s Health System Modernization 
Project supported by the World Bank, Hrazdan’s medical system has 
transformed from a wasteful and ineffective cluster of uncoordinated units 
into what is now a modern, centralized, renovated and well-equipped 
medical center – the first of its kind for this region of Armenia.
The central city of the Kotayk region, Hrazdan had a hospital similar to most 
regional hospitals in post-Soviet Armenia – with dilapidated infrastructure, 

outdated technology, and obsolete equipment. The building had not seen 
any renovation since 1987 when it was constructed. To make matters 
worse, the city’s then Central Regional Hospital was broken down to 12 
separate administrative units in 1997. Lack of coordination among them 
resulted in ineffective and poor service delivery.
No longer. Once a chilling example of a medical center, it is now one of 
the “riches” of the country’s healthcare system. As part of the Project, the 
Center now houses the city’s hospital, clinic, and maternity hospital – all in 
one spacious four-departmental compound, with the community medical 
college soon to move under its roof as well.
Arshaluys Begyan, 75, from Hrazdan has been seeking regular medical 
care for years as she suffers from hypertonia. “We have a great hospital 
now; there is no comparison with the old building. Even the attitudes of 
nurses and doctors have improved.”
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Հուն վա րի 14, 2010

Üոր բժշկա կան կենտ րո նը փո խում է 
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý¹»ÙùÁÎáï³ÛùÇÙ³ñ½áõÙ

Հա մաշ խար հա յին բան կի û ժան դա կութ յամբ ի րա կա նաց ված 
§Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ³ éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç ³ñ ¹Ç³ Ï³
Ý³ó Ù³Ý Íñ³· ñÇ¦ շրջա նա կում Հրազ դա նի բժշկա կան հա-
Ù³Ï³ñ·Á í»ñ³÷áËí»É ¿ª ãïÝï»ëáÕ ¨ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï,
չհա մա կարգ ված միա վոր նե րի կլաս տե րից դառ նա լով ար դի, 
Ï»ÝïñáÝ³óí³Í,í»ñ³Ýáñá·í³Í¨í»ñ³½ÇÝí³ÍµÅßÏ³Ï³Ý
կենտ րոն, որն իր տե սա կով ա ռա ջինն է Հա յաս տա նի այս մար-
զում:
Ðñ³½¹³ÝÁª ÉÇÝ»Éáí Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ù³Õ³
քը, ու ներ հետխորհր դա յին Հա յաս տա նի մար զա յին հի վան-
դա նոց նե րի մեծ մա սին նման հի վան դա նոց՝ կի սա խար խուլ
»ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù, ÑÝ³ó³Í ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ ¨ Ù³ßí³Í
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ:Þ»ÝùÁ1987Ã.ÇÝÏ³éáõó»ÉáõóÇí»ñ»ñµ¨¿
չէր վե րա նո րոգ վել: ìի ճա կը վատ թա րա ցել է 1997 թ.-ին, երբ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ µ³Å³Ýí»É ¿ñ 12
³é³ÝÓÇÝí³ñã³Ï³ÝÙÇ³íáñÇ:¸ñ³ÝóÙÇç¨Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁÑ³Ý·»óñ»É¿ñ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï¨í³ïÍ³
ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման:
²ÛÉ¨ëë³Ï³ÛÝ³Û¹å»ëã¿:´ÅßÏ³Ï³ÝÏ»ÝïñáÝÁí»ñ³÷áËí»É
է՝ դառնալով երկրի առողջապահական համակարգի հարստու-
թյուններից մեկը: Ìրագ րի շրջա նա կում այժմ կենտրո նում են 
ï»Õ³Ï³Ûí³Í ù³Õ³ùÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ÏÉÇÝÇÏ³Ý ¨ ÍÝÝ¹³
ïáõÝÁ,áñÇÑ³ñÏÇï³ÏßáõïáíÏï»Õ³÷áËíÇÝ³¨Ñ³Ù³ÛÝùÇ
բժշկա կան քո լե ջը:
Ðñ³½¹³ÝÇó 75³ÙÛ³ ²ñß³ÉáõÛë ´»·Û³ÝÁ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõ
նակ կա նո նա վոր բժշկա կան խնամ քի է դի մել, քա նի որ տա ռա-
պում է հի պեր տո նիա յով:§Այժմ հիա նա լի հի վան դա նոց ու նենք, 
ան հա մե մա տե լի է հին շեն քի հետ: öոխ վել է ան գամ բժիշկ նե-
ñÇ¨µáõÅùáõÛñ»ñÇí»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ¦,³ëáõÙ¿Ý³:
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February 2, 2010
Bringing Roads to Life4
The roads linking villages to the main highways are often called “lifeline 
roads” in Armenia. They are vital for the communities located dozens and 
hundreds of kilometers away from urban areas. With a significant part of 
them last rehabilitated in the Soviet era, the lifeline roads have been left in 
desperately poor conditions since then.
Mnatsakan Melkonyan from Haykavan village of Shirak region: “The 
distance from our village to Gyumri is 10 km; it used to take an hour to 
pass it by car. Once, a woman nearly gave birth on the way to the hospital. 
Now it is excellent: one can reach Gyumri in 10 minutes.”
Supported by the World Bank, the Lifeline Roads Improvement Project 
(LRIP) targeted the rehabilitation of rural roads. It was prepared in the 
beginning of 2009 on an accelerated procedure basis contributing to the 
efforts of Armenia to face the global economic crisis. 
LRIP has ended the geographic and economic isolation of the rural 
communities from the regions’ central cities and the capital city of Yerevan 

by connecting them to the main highways via safe, speedy and modern 
roads.
LRIP project created jobs in rural areas where many people lost them 
following the economic crisis. An estimated 7,650 people per month were 
involved in community works.
Sirak Ohanyan from Aghavnadzor village of Vayots Dzor region is upbeat 
with the employment opportunity at home: “It’s good to be employed in my 
own region. I used to leave for Russia for seasonal works. The salary we 
get for this job is almost equal to the one earned in Russia. In addition, I 
am with my family; I sleep and eat in my home.”
The Lifeline Roads Improvement Project has been implemented in 7 
regions of Armenia. The Project envisaged rehabilitating 100 km of rural 
roads. Due to savings, additional 18 km have been significantly improved. 
As a result, 44 rural communities and around 75,000 people, as immediate 
beneficiaries, are now connected to main highways and towns.
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öետր վա րի 2, 2010

Öա նա պարհ նե րի կեն սա կա նութ յան վե րա կա նագ նու մը

¶յու ղե րը հիմ նա կան մայ րու ղի նե րին միաց նող ճա նա պար հ նե րը Հա-
յաս տա նում հա ճախ ան վան վում են §կեն սա կան նշա նա կութ յան 
ճա նա պարհ նե ր¦: ¸րանք կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նեն քա ղա քա-
ÛÇÝ í³Ûñ»ñÇó ï³ëÝÛ³Ï ¨ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ÏÇÉáÙ»ïñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý
վրա գտնվող հա մայնք նե րի հա մար: ìեր ջին ան գամ վե րա նո րոգ վե-
լով խորհր դա յին դա րաշր ջա նում՝ կեն սա կան նշա նա կութ յան ճա նա-
պարհ նե րի մեծ մա սը դրա նից հե տո ան հու սա լի վատ վի ճա կում էր 
թողն վել:
§Ø»ñ·ÛáõÕÇó ÙÇÝã¨¶ÛáõÙñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 10 ÏÙ ¿, Ý³ËÏÇÝáõÙ
մեկ ժամ էր պա հանջ վում մե քե նա յով այն անց նե լու հա մար: Մի ան-
գամ մի կին քիչ էր մնում հի վան դա նո ցի ճա նա պար հին ծծնդա բե րեր: 
Հի մա գե րա զանց է: 10 րո պեում կա րե լի է ¶յում րի հաս նե լ¦,-ասում է 
Þի րա կի մար զի Հայ կա վան գյու ղից Մնա ցա կան Մել քոն յանը:
Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող §Î»Ý ë³ Ï³Ý 
Ýß³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý ×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÇ µ³ ñ» É³í Ù³Ý Íñ³ ·Ç ñÁ¦ (ÎÜÖ´Ì)
նպա տա կաուղղ ված է գյու ղա կան ճա նա պարհ նե րի վե րա կանգնմանը: 
Այն ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով նա խա պատ րաստ վել է 2009 թ.-ի 
սկզ բին՝ նպաս տե լով հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մին 
դի մա կա յե լու Հա յաս տա նի ջան քե րին:
ÎÜÖ´ÌÝí»ñç¿¹ñ»ÉÙ³ñ½Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó¨Ù³Ûñ³ù³Õ³ùºñ¨³ÝÇó

գÛáõÕ³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý¨ïÝï»ë³Ï³ÝÙ»Ïáõ
ë³óÙ³ÝÁª³å³Ñáí,³ñ³·ÁÝÃ³ó¨Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó×³Ý³å³ñÑÝ»
րով դրանք միաց նե լով հիմ նա կան մայ րու ղի նե րին : 
Ìրագ րով աշ խա տա տե ղեր են ստեղծ վել գյու ղա կան վա յե րում, որ տեղ 
մար դիկ տնտե սա կան ճգնա ժա մից հե տո կորց րել էին աշ խա տան քը: 
Àստ հաշ վարկ նե րի՝  հա մայն քա յին աշ խա տանք նե րում ամ սա կան 
ներգ րավ վել է 7,650 մարդ:
ì³ÛáóÒáñÇ Ù³ñ½Ç²Õ³íÝ³Óáñ·ÛáõÕÇóêÇñ³ÏúÑ³ÝÛ³ÝÁ á·¨áñ
ված է տա նն աշ խա տան քի հնա րա վո րութ յամբ: §Èավ է իմ մար զում 
աշ խա տե լը: Üախ կի նում èու սաս տան էի մեկ նում սե զո նա յին աշ խա-
տանք նե րի: Այս աշ խա տան քի դի մաց ստաց վող աշ խա տա վար ձը գրե-
Ã»Ñ³í³ë³ñ¿èáõë³ëï³ÝáõÙí³ëï³Ï³ÍÇÝ:´³óÇ³Û¹,ÁÝï³ÝÇ
ùÇëÑ»ï»Ù,ùÝáõÙ¨áõïáõÙ»ÙÇÙï³ÝÁ¦:
§Î»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý
ծրագիրը¦ ի րա կա նաց վել է Հա յաս տա նի 7 մար զում: Ìրագ րով նա-
խատես վում էր հիմ նա նո րո գել 100 կմ գ յու ղա կան ճա նա պարհ ներ: 
ÊÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ¨ë 18 ÏÙ ½·³ÉÇáñ»Ý µ³ñ»Ï³ñ·í»É ¿:
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 44 ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù ¨ ßáõñç 75,000 Ù³ñ¹ áñå»ë
ան մի ջա կան շա հա ռու այժմ միա ցած են  հիմ նա կան մայ րու ղի նե րին 
¨ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ:
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February 26, 2010
Step by step: Restoring the Diverse Mosaic of Rural Economy 5
There are about 340,000 rural farms in Armenia. However, farmers 
have trouble optimizing their yields because they lack regular access to 
markets, professional advice, and the necessary funding for infrastructure, 
seeds, and fertilizers. The World Bank-supported Rural Enterprise and 
Small-Scale Commercial Agriculture Development Project (RESCAD) 
is making progress – step-by-step – in addressing these needs.

Step 1: A Village United Can Break a Log
The problems of Lorut are as old as the village road. One of these 
problems is the main water system, which was built in 1964. To deal with 
these problems, community councils were created under the Community 
Economic Development (CED) component of the RESCAD Project. The 
CED supported much-needed investments in 141 communities across 
Armenia – investments ranging from agricultural machinery and drinking 
water, to gasification, milk collection, rural transport, and protection from 
hail.

Step 2: Don’t Count Your Chickens Before They Hatch
The village of Lusaghbyur is long famous for sheep breeding and 
traditional carpet making. Lusaghbyur has restored the old tradition of 
carpet weaving, and wool processing is now in demand. Continuing this 
resurgence, a carpet-weaving enterprise, which employs 30 women, was 
founded with the support of a competitive grant provided by RESCAD’s 
Rural Small and Medium Enterprise component. 

Step 3: You Reap What You Sow
It has been estimated that as much as 17 percent of the wheat harvest is 
lost in Armenia due to agricultural machinery breakages. Seed certification, 
quality control, and review of breeds are all essential for a rich harvest. 
The Seed Market and Legislation component of RESCAD has provided 
the necessary furniture and equipment to the Seed Agency, sent staff 
abroad for training, and founded seed labs in 5 regions of Armenia. 
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öետր վա րի 26, 2010

øայլ առ քայլ. գյու ղա կան տնտե սութ յան բազ մա զան խճան կա րի վե րա կանգ նու մը

Հա յաս տա նում կա շուրջ 340,000 գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն: êա-
կայն գյու ղա ցի նե րը դժվա րա նում են ա վե լի շատ բերք ստա նա լ, քա նի 
որ շու կա նե րը նրանց հա մար կա նո նա վո րա պես հա սա նե լի չեն, մաս-
Ý³·Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ, ë»ñÙ³óáõÝ»ñÇ ¨
պա րար տան յու թե րի հա մար անհ րա ժեշտ ýի նան սա վո րու մը բա ցա-
կա յում է: Հա մաշ խար հա յին բան կի û ժան դա կութ յամբ ի րա կա նաց վող 
§¶ÛáõÕ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷áùñ³Ù³ëßï³µ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³ ·Çñ Á¦ ա ռա ջըն թաց է ա պա-
հո վում՝ քայլ առ քայլ ար ձա գան քե լով այս կա րիք նե րին: 

ø³ÛÉ 1. §¶ÛáõÕ Ï³Ý· ÝÇ, ·» ñ³Ý ÏÏáïñ Ç¦
Èո րու տի խնդիր նե րը գյու ղի ճա նա պար հի պես հին են: Այդ խնդիր նե-
րից մե կը հիմ նա կան ջրա մա տա կա րար ման հա մա կարգն է, ո րը կա-
ռուց վել է 1964 թ.: Այդ խնդիր նե րի կար գա վոր ման հա մար այս ծրագ րի
հա մա յանք նե րի տնտե սա կան զար գաց ման (Հî¼) բա ղադ րի չի  ներ քո 
ստեղծ վե ցին հա մայն քա յին խոր հուրդ ներ: Հî¼-ն Հա յաս տա նի 141 
հա մայնքում û ժան դա կեց չա փա զանց անհ րա ժեշտ ներդ րու մե րին, 
ո րոնք ընդգր կում էին գյու ղատն տե սա կան մե քե նասար քա վո րում նե-
ñÇó¨ËÙ»ÉáõçñÇóÙÇÝã¨·³½ÇýÇÏ³óáõÙ,Ï³ÃÇÑ³í³ùáõÙ,·ÛáõÕ³
Ï³Ýïñ³Ýëåáñï¨Ï³ñÏïÇóå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ:

ø³ÛÉ 2. §Öï»ñÝ ³ß Ý³ÝÝ »Ý Ñ³ß íáõ Ù¦
Èու սաղբ յուր գյու ղը տա րի ներ շա րու նակ հայտ նի է ոչ խա րա-
µáõÍáõÃÛ³Ùµ ¨ ·áñ·³·áñÍáõÃÛ³Ùµ: Èáõë³ÕµÛáõñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ¿
·áñ·»ñÇÑÛáõëÙ³ÝÑÇÝ³í³Ý¹áõÛÃÁ¨µñ¹ÇÙß³ÏáõÙÝ³ÛÅÙå³Ñ³Ý
ջարկ է վա յե լում: Þա րու նա կե լով այս վե րած նուն դը՝ ծրագ րի գյու ղա-
Ï³Ý÷áùñ¨ÙÇçÇÝÓ»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇµ³Õ³¹ñÇãÇÙÇçáóáíïñ³
մադրված մրցակ ցա յին դրա մաշ նոր հի û ժան դա կութ յամբ հիմն վեց 
գոր գա գոր ծա կան ձեռ նար կութ յուն, որ տեղ 30 կին է աշ խա տում:

ø³ÛÉ 3. §ÆÝã ó³ Ý»ë, ³ÛÝ ¿É ÏÑÝÓ» ë¦
Àëï Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ óáñ»ÝÇ µ»ñùÇ ÙÇÝã¨ 17 ïáÏáë
կո րուստ է գրանց վում՝ գյու ղատն տե սա կան մե քե նասար քա վո րում-
նե րի խա փա նում նե րի պատ ճա ռով: êեր մե րի հա վաս տագ րու մը, 
áñ³ÏÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ëáñï»ñÇ Ã³ñÙ³óáõÙÁ Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³
կություն ու նեն հա րուստ բեր քի հա մար: Այս ծրագ րի՝ սեր մե րի շու կա-
ÛÇ ¨ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ÑáõÛù
ու սար քա վո րում ներ են տրա մադ րել սեր մե րի գոր ծա կա լութ յա նը, 
աշ խա տա կից նե րը գոր ծուղ վել են ար տա սահ ման վե րա պատ րաստ-
Ù³Ý̈ Ð³Û³ëï³ÝÇ5Ù³ñ½áõÙÑÇÙÝí»É»Ýë»ñÙ»ñÇÉ³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ:
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July 1, 2010
Filling the Heating Gap for Urban Poor 6

Many poor families in Armenia face the daily struggle to heat 
their households given the high costs of connecting to gas 
networks or buying expensive heating equipment that can cost 
around US$550, or about two months of income. To help solve 
this problem, the World Bank and the Global Partnership on 
Output Based Aid (GPOBA) partnered to fund a program within 
the scope of the Urban Heating Project that provided targeted 
capital grants to thousands of families for connecting their 
apartments to the gas network and installing a gas heater.
Gas-based heating offers a clean, efficient, and low-cost heating 
solution to poor, urban households. “We used to burn wood 
before, but gas is so much cleaner and convenient. It’s a great 
improvement in our life and it has eased our daily problems,” 
explains Sara Badalyan, a housewife residing in a small, one-
room apartment in Masis town (Ararat region) with her husband 
and 18-year-old daughter. 
Armenia has undertaken a series of structural reforms in its 
energy sector since 1995, among which it restored the gas 
supply and connected more than 100,000 new gas customers in 
recent years. Although the urban heating strategy estimated that 
gas-based heating is the least-cost heating solution, access to it 
was low among poor households.
According to Ani Balabanyan, Project Task Team Leader, “To 
help these families adopt safe, affordable, gas-based heating 
solutions, the Government of Armenia requested US$3.1 million 
in GPOBA support, complemented by US$3 million in funding 
from one of the components of the World Bank-financed Urban 
Heating Project. Despite the recent rise in gas prices, by the time 
the Project closes, a significant share of poor urban households 
will have access to safe and affordable gas supply.”
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øա ղաք ային աղ քատ նե րի ջե ռուց ման խնդրի լու ծու մը
Հու լի սի 1, 2010

Հայաս տա նի բազ մա թիվ աղ քատ ըն տա նիք ներ ա մե նûր յա պայ քար են 
մղում ի րենց տնե րը ջե ռու ցե լու հա մար՝ հաշ վի առ նե լով գա զի ցան-
ցե րին միա նա լու մեծ ծախ սե րը կամ ջե ռուց ման թան կար ժեք սար-
քա վո րում ներ գնե լը, ո րոնց ար ժե քը կա րող է կազ մել շուրջ 550 ԱՄÜ 
դո լար կամ մոտ եր կու ամս վա ե կա մուտ: Այս խնդրի լուծ մանն ûգ նե-
Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ ¨ ²ñ¹ÛáõÝù³Ñ»Ýù û·ÝáõÃÛ³Ý
հա մաշ խար հա յին գոր ծըն կե րութ յան (ԱúՀ¶) հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
§ø³ Õ³ ù³ ÛÇÝ ç» éáõ óáõ Ù¦ ծրագ րի շրջա նա կում ýի նան սա վոր վեց մի 
ծրա գիր, ո րով  թի րա խա վոր ված կա պի տալ դրա մաշ նորհ ներ տրա-
մադր վե ցին հա զա րա վոր ըն տա նիք նե րի՝ ի րենց բնա կա րան նե րը գա-
½Çó³ÝóÇÝÙÇ³óÝ»Éáõ¨·³½Çí³é³ñ³Ýï»Õ³¹ñ»ÉáõÑ³Ù³ñ:
¶³½áíç»éáõóáõÙÁÙ³ùáõñ,³ñ¹ÛáõÝ³í»ï¨¿Å³ÝÉáõÍáõÙ¿³Õù³ï
քա ղա քա յին տնա յին տնտե սութ յուն նե րի հա մար:§Մենք նախ կի նում
÷³Ûï¿ÇÝùí³éáõÙ,ë³Ï³ÛÝ·³½Áß³ï³í»ÉÇÙ³ùáõñ¨Ñ³ñÙ³ñ¿:
²ÛÝ½·³ÉÇáñ»Ýµ³ñ»É³í»É¿Ù»ñÏÛ³ÝùÁ¨Ã»Ã¨³óñ»ÉÙ»ñ³Ù»ÝûñÛ³
հոգ սը¦, - պար զա բա նում է Մա սիս քա ղա քի (Ա րա րա տի մարզ) փոքր 
Ù»Ï ë»ÝÛ³Ï³Ýáó µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ ³ÙáõëÝáõ ¨ 18³ÙÛ³ ¹ëï»ñ Ñ»ï
³åñáÕïÝ³ÛÇÝïÝï»ëáõÑÇê³é³´³¹³ÉÛ³ÝÁ:
1995 թ.-ից ի վեր Հա յաս տա նը մի շարք կա ռուց ված քա յին բա րե փո-
խում ներ է իրականացրել է ներ գե տի կա յի ո լոր տում, ո րոնց թվում 
վերա կանգ նել է գա զա մա տա կա րա րումն ու վեր ջին տա րի նե րին
100,000Çó³í»ÉÇ Ýáñ·³½Ç ëå³éáÕÝ»ñÇ ÙÇ³óñ»É:Â»¨ù³Õ³ù³
յին ջե ռուց ման ռազ մա վա րութ յան հաշ վարկ նե րով գա զով ջե ռուցումն 
ա մե նաէ ժան լու ծումն է, աղ քատ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի շրջանում 
դրա հա սա նե լիութ յու նը ցածր է:
Àëï Íñ³·ñÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÃÇÙÇ Õ»Ï³í³ñ ²ÝÇ ´³É³µ³ÝÛ³ÝÇª
§Անվ տանգ, մատ չե լի գա զով աշ խա տող ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
անց նե լու հար ցում այս ըն տա նիք նե րին ûգ նե լու հա մար Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յունը դի մել է ԱúՀ¶-ին 3,1 միլիոն ԱՄÜ դո լար ա ջակ-
ցութ յուն ստա նա լու խնդրան քով, ո րը լրաց վել է Հա մաշ խար հա յին 

բան կի §øա ղա քա յին ջե ռու ցու մ¦ ծրագ րի բա ղադ րիչ նե րից մե կի՝ 3 
մի լիոն ԱՄÜ դո լար ýի նան սա վոր մամբ: âնա յած գա զի գնե րի վեր ջին 
ա ճին, մինչ ծրագ րի ա վար տը քա ղա քա յին աղ քատ տնտե սութ յուն նե-
ñÇÙÇ½·³ÉÇÙ³ëÝ³å³Ñáíí³ÍÏÉÇÝÇ³Ýíï³Ý·¨Ù³ïã»ÉÇ·³½³
մա տա կա րար մամ բ¦:
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Modernizing Armenia’s Healthcare 7

Retraining physicians to emphasize family medicine is a fundamental 
part of the Armenian Government’s strategy to improve healthcare, and 
the World Bank is supporting this effort through the Health System 
Modernization Project. 
To qualify as family doctors, physicians at outpatient units are trained at 
the National Institute of Health and State Medical University for one year. 
This training is mandatory under the directive of the Ministry of Health, and 
receives support from the World Bank. 
In addition to training doctors and nurses, the project is modernizing 
healthcare and expanding the population’s access to good primary 
healthcare. And it is building or modernizing dozens of outpatient clinics 
around the country, and providing them with modern medical equipment.
Tairov district, home to almost 3,000 people, has a new clinic built under the 
program. It is attracting five times more patients than when it was housed 
in the old building. “We used to work in very bad physical conditions,” says 
Dr. Karine Hakobyan. “The building was in a horrible state: there were two 
rooms, no flooring, we were at risk of breaking our legs when we walked; 
the ceiling leaked. We would examine children, pregnant women, ill and 
healthy people - all in the same room.”
Now the clinic has a waiting room and separate exam rooms. It also has an 
otoscope and an electrocardiogram, and the clinic’s nurses can perform 
simple blood tests on the spot. In Armenia, 800,000 patients have been 
treated in 145 improved outpatient clinics. However, 70 outpatient units 
around the country still need to be moved to new buildings.
As part of the second phase of the health reform, several specialized 
medical institutions in Armenia were merged. The government decided to 
optimize services by merging hospitals and polyclinics. As a result, there 
are 40% fewer empty hospital beds, and over 70,000 square meters less 
unused hospital and polyclinic space. 
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Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան ար դիա կա նա ցու մը

Àն տա նե կան բժշկութ յան շեշ տադր ման հա մար հա մար բժիշկ ներ
վերապատրաստելն ա ռող ջա պա հութ յան բա րե լավ ման ՀՀ  կա ռա վա-
ñáõÃÛ³Ýé³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÑÇÙÝ³Ï³ÝÙ³ëÝ¿,̈  §² éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý 
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç ³ñ ¹Ç³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Íñ³· ñÇ¦ մի ջո ցով Հա մաշ խար հա յին
բանկն û ժան դա կում է այս ջան քին: 
Àն տա նե կան բժշկի ո րա կա վո րում ստա նա լու հա մար ամ բու լա տո-
րիա նե րի բժիշկ նե րը մեկ տա րի վե րա պատ րաստ վում են Ա ռող ջա պա-
ÑáõÃÛ³Ý³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïáõÙ ¨å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³É
սա րա նում: ìե րա պատ րաս տու մը պար տա դիր է ըստ ա ռող ջա պա-
ÑáõÃÛ³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÑñ³Ñ³Ý·Ç¨ëï³ÝáõÙ¿Ð³Ù³ßË³ñÑ³
յին բան կի ա ջակ ցութ յու նը: 
´³óÇ µÅÇßÏÝ»ñÇ ¨ µáõÅùáõÛñ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÇó, ³éáÕç³
պա հութ յան ար դիա կա նաց ման ծրագ րով բնակ չութ յան հա մար ընդ-
լայն վում է ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման û ղա կի մատ չե-
լիությու նը: ¸րա մի ջո ցով երկ րում կա ռուց վում կամ ար դիա կա նաց-
íáõÙ»Ý¨³ñ¹ÇµÅßÏ³Ï³Ýë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí»ÝÙ³ï³Ï³ñ³ñíáõÙ
տասն յակ ամ բու լա տոր կլի նի կա ներ:
Âաի րով ա վա նում, ո րը շուրջ 3000 բնա կիչ ու նի, ծրագ րի շրջա նա կում 
նոր կլի նի կա է կա ռուց վել: Հի վանդ նե րի թի վը հին շեն քում գտնվե լու 
ժա մա նակ վա հա մե մատ հնգա պատկ վել է: §Ա ռաջ շատ վատ շեն քա յին 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ¿ÇÝù³ßË³ïáõÙ¦,³ëáõÙ¿µÅÇßÏÎ³ñÇÝ»Ð³ÏáµÛ³
նը: §Þեն քը սար սա փե լի վի ճա կում էր: ºր կու սեն յակ ու ներ, հա տա կին
ծածկ չկար, քայ լե լիս ոտք ներս կոտ րե լու վտան գին էինք են թարկ վում, 
³é³ëï³ÕÇóÏ³ÃáõÙ¿ñ:ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ,ÑÕÇÝ»ñÇÝ,ÑÇí³Ý¹¨³éáÕç
մարդ կանց՝ բո լո րին նույն սեն յա կում էինք զննու մ¦:
²ÛÅÙ ÏÉÇÝÇÏ³Ý áõÝÇ ëå³ë³ëñ³Ñ ¨ ½ÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ë»ÝÛ³Ï
Ý»ñ: ²ÛÝ áõÝÇ Ý³¨ ûïáëÏáå ¨ ¿É»ÏïñáÏ³ñ¹Çá·ñ³Ù, ¨ ÏÉÇÝÇÏ³ÛÇ
բուժ քույ րե րը կա րող են տե ղում ար յան պարզ ա նա լիզ կա տա րել: Հա-
յաս տա նում 800,000 հի վանդ բու ժում է ստա ցել 145 բա րե կարգ ված 
ամ բու լա տոր կլի նի կայում: êա կայն երկ րում գտնվող շուրջ 70 ամ բու-

É³ïáñÇ³Ý»ñ¹»é¨ë³ÝÑñ³Å»ßï¿Ýáñß»Ýùï»Õ³÷áË»É:
Ա ռող ջա պա հութ յան բա րե փո խում նե րի երկ րորդ փու լի շրջա նա կում 
Հա յաս տա նի մի քա նի մաս նա գի տաց ված բուժհաս տա տութ յուն-
Ý»ñ ÙÇ³íáñí»óÇÝ: Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùµ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
ûåïÇÙ³É³óí»óÇÝª ÙÇ³íáñ»Éáí ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÁ ¨ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³
նե րը: Արդ յուն քում 40 տո կո սով նվա զեց դա տարկ հի վան դա նո ցա յին 
Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñÇÃÇíÁ̈ 70,000ù³é³ÏáõëÇÙ»ïñáíÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇ
¨åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñÇãû·ï³·áñÍí³Íï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:
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Energy Reforms in Armenia: 
On the Way to Energy Security 8
Entrepreneurs like Marcos Gharibyan are fueling the growth in renewable 
energy in Armenia by investing in small hydro-power plants. Gharibyan 
took a risk and got a loan to invest in two small hydro power stations. 
After he built the station, Gharibyan took another leap of faith and built 

a 10-kilometer-long high voltage power line to connect his stations so 
they can feed into the national power grid and he can recoup some of his 
investment. Built on a stream of the Azat River, the stations operate for 
only 4 months a year. However, regulations and incentives help to insure 
a profit.
The market for small hydropower stations is well developed in Armenia 
and the government has created incentives for investment. Energy law 
mandates that the power distribution grid buy electricity generated by 
small hydro power stations for 15 years after they become operational. 
The Public Services Regulatory Commission has established feed-in 
tariffs for the electricity they produce.
The World Bank provided a $5-million-dollar credit to ensure investments 
in the sector. Co-financer, the European Bank for Reconstruction and 
Development, invested $7 million dollars; the Cascade Universal Credit 
Organization invested $3 million dollars. Many commercial banks are now 
providing loans for the construction of small hydropower stations. Thus, a 
favorable legal framework is coupled with the opportunity to get financing.
Ninety-four small hydropower stations are operational in Armenia, 
providing about 3 percent of Armenia’s domestic demand for electricity. Of 
those, 27 were built under the World Bank’s Renewable Energy Project. 
Despite remarkable achievements, Armenia’s energy sector faces new 
challenges. A main electricity generator- the Metzamor nuclear power 
plant - is set to close, as are several thermal power stations. Depending 
on demand, Armenia will need an additional 850 to 1350 megawatts of 
electricity generation capacity.
Its state-owned high-voltage transmission network desperately needs 
investments, which are being supported by the World Bank through a 
transmission line rehabilitation project.
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¾ ներ գե տի կա յի բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա նում. 
դե պի է ներ գե տիկ անվ տան գութ յուն

Մար կոս Ôա րիբ յա նի նման ձեռ նե րեց նե րը Հա յաս տա նում զարկ են 
տա լիս վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա յի ա ճին՝ ներդ րում ներ կա տա-
ñ»Éáí÷áùñÐ¾Î»ñáõÙ:Ô³ñÇµÛ³ÝÁéÇëÏÇ¹ÇÙ»ó¨í³ñÏí»ñóñ»ó2
÷áùñ Ð¾ÎáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Î³Û³ÝÁ Ï³éáõó»Éáõó
Ñ»ïáÔ³ñÇµÛ³ÝÁÑ³í³ïáíÉóí³ÍÑ»ñÃ³Ï³Ýù³ÛÉÝ³ñ»ó¨10ÏÙ
եր կա րութ յամբ բարձ րա վոլտ է լեկտ րա լար կա ռու ցեց իր կա յան նե րը 
միաց նե լու հա մար, որ պես զի դրանք սնու ցեին ազ գա յին է լեկտ րա-
ó³ÝóÁ¨ÇÝùÝ¿ÉÏ³ñáÕ³Ý³ñÑ»ïëï³Ý³ÉÇñÝ»ñ¹ñÙ³ÝáñáßÙ³ëÁ:
Ա զատ գե տի վտա կի վրա կա ռուց ված կա յան նե րը տա րե կան միայն 4 
ա միս են աշ խա տում, սա կայն կար գերն ու խթան ներն ûգ նում են շա-
հույթ ա պա հո վել:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷áùñ Ð¾Î»ñÇ ßáõÏ³Ý É³í ½³ñ·³ó³Í ¿, Ï³é³í³
րությու նը ներդ րում նե րի հա մար խթան ներ է ստեղ ծել: ¾ ներ գե տի կա յի 
ûñ»Ýùáíë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³µ³ßËÇãó³ÝóÇÏáÕÙÇó÷áùñÐ¾Î
ե րի շա հա գոր ծու մից հե տո 15 տա րի նրանց ար տադ րած է լեկտ րաէ-
ներ գիան գնե լու պա հանջ: Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա վո-
րող հանձ նա ժո ղո վը դրանց ար տադ րած է լեկտ րաէ ներ գիա յի հա մար 
սահ մա նել է խթա նող սա կագ ներ:
Հա մաշ խար հա յին բան կը 5 մի լիոն դո լա ր վարկ է տրա մադ րել ո լոր-
տում ներդ րում ներ ա պա հո վե լու հա մար: Հա մա ýի նան սա վո րո ղը՝ 
ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý¨½³ñ·³óÙ³Ý»íñáå³Ï³Ýµ³ÝÏÁ,Ý»ñ¹ñ»ó7ÙÇ
ÉÇáÝ ¹áÉ³ñ, §Î³ëÏ³¹ áõÝÇí»ñë³É¦ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõ
ÝÁÝ»ñ¹ñ»ó3ÙÇÉÇáÝ¹áÉ³ñ:Þ³ï³é¨ïñ³ÛÇÝµ³ÝÏ»ñ³ÛÅÙïñ³
Ù³¹ñáõÙ»Ý÷áùñÐ¾Î»ñÇÏ³éáõóÙ³Ýí³ñÏ»ñ:àõëïÇµ³ñ»Ýå³ëï
û րենսդ րա կան դաշ տը զու գորդ վում է ýի նան սա վո րում ստա նա լու
հնա րա վո րութ յամբ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 94 ÷áùñ Ð¾Îª ³å³Ñáí»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
է լեկտ րաէ ներ գիա յի ներ քին պա հան ջար կի շուրջ 3 տո կո սը: ¸րան ցից
27-ը կա ռուց վել է Հա մաշ խար հա յին բան կի §ì» ñ³ Ï³Ý·Ý íáÕ ¿ Ý»ñ ·»
ïÇ Ï³Û Ç¦ ծրագ րի շրջա նա կում:

âնա յած ու շագ րավ ձեռք բե րում նե րին՝ Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ ո լոր-
ïÇ³éç¨ÝáñÙ³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ»ÝÍ³é³ó»É:ÐÇÙÝ³Ï³Ý¿É»Ïïñ³¿
Ý»ñ·Ç³³ñï³¹ñáÕÁªØ»Í³ÙáñÇ³ïáÙ³Ï³Û³ÝÁ,ÇÝãå»ëÝ³¨áñáß
ջեր մա յին է լեկտ րա կա յան ներ նա խա տես վում է փա կել: äա հան ջար-
կով պայ մա նա վոր ված՝ Հա յաս տա նին անհ րա ժեշտ կլի նեն լրա ցու ցիչ 
850-1350 մե գա վատ է լեկտ րաէ ներ գիա ար տադ րե լու հզո րութ յուն ներ:
äե տա կան բարձ րա վոլտ հա ղորդ ման ցան ցն ու նի ներդ րում նե րի 
խիստ կա րիք ներ, ո րոնց էլ Հա մաշ խար հա յին բանկն ա ջակ ցում է հա-
ղորդ ման գծե րի հիմ նա նո րոգ ման ծրագ րի մի ջո ցով: 
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9 January 30, 2012
Tatev’s New Road Leads to Economic Revival

The road to Tatev monastery winds through a 
spectacular gorge with rocky slopes and lush 
forests. It once connected several villages, but 
became so dilapidated that it was known not as 
the most beautiful pass in Armenia, but as the 
most dangerous one. Today, the road is rebuilt, 
and high hopes are pinned on the revival it could 
bring.
“For over thirty years this road was in a desperate 
shape, some sections were simply impassable,” 
says Smbat Yeremayn, Shinuayr, village elder. 
“Now we are proud of the road we have, it’s like 
elsewhere in the civilized world.”
Tatev, a 9th century monastery, is an architectural 
masterpiece, a landmark, and a tourist attraction. 
The new road is luring tourists from Armenia and 
beyond once again, and starting to benefit these 
isolated communities.
One of the main goals of the Tatev Revival Project, 
which upgraded the road and other infrastructure 
here, was to connect the area’s heritage with 
today’s development. It brought together private 
and public partners, including international ones, 
around a common endeavor.
As a result, the Wings of Tatev, the longest aerial 
tramway in the world, spanning the Vorotan River 
Gorge, was built and is already a major attraction 
for tourists. The government, with World Bank 
support, rebuilt a 24,6 km section of the road that 
runs underneath the tram.



ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

25-³ÙÛ³ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏ - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 

19

Հուն վա րի 30, 2012

î³Ã¨ÇÝáñ×³Ý³å³ñÑÁï³ÝáõÙ¿ïÝï»ë³Ï³Ýí»ñ³ÍÝÝ¹Ç

î³Ã¨Ç í³Ýù ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ¹Çï³ñÅ³Ý
ÏÇñ×Ç Å³Ûéáï É³Ýç»ñáí ¨ ÷³ñÃ³Ù ³Ýï³éÝ»ñÇ ÙÇçáí:
Մի ժա մա նակ այն մի քա նի գյուղ էր միաց նում, սա կայն այն 
աս տի ճան էր խարխ վել, որ հայտ նի էր ոչ թե որ պես Հա յաս-
տա նի ա մե նա գե ղե ցիկ, այլ ա մե նավ տան գա վոր լեռ նանց ք: 
²Ûëûñ ×³Ý³å³ñÑÁ í»ñ³Ï³éáõóí³Í ¿, ¨ Ù»Í ÑáõÛë»ñ »Ý
կապ վում այն վե րածնն դի հետ, որ այն կա րող է բե րել:
§Ա վե լի քան ե րե սուն տա րի այս ճա նա պար հն ան հու սա լի 
վի ճա կում էր, ո րոշ հատ ված ներ պար զա պես ա նան ցա նե լի 
էի ն¦,-ա սում է Þի նու հայր գյու ղի տա րեց êմբատ º րեմ յա նը: 
§Այժմ մենք հպարտ ենք մեր ու նե ցած ճա նա պար հով, այն 
այն պի սին է, ինչ պես քա ղա քա կիրթ աշ խար հի այլ վայ րե-
րու մ¦: 
î³Ã¨Ý9ñ¹¹³ñÇí³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³ÉÇñ¿,×³ñï³ñ³å»ï³
կան գլուխ գոր ծոց, գե ղա տե սիլ, զբո սաշր ջիկ նե րին գրա վող 
ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ: Üáñ ×³Ý³å³ñÑÁ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¨ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇó ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇÝ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù Ññ³åáõñáõÙ
¿¨¹ñ³ÝÇóëÏëáõÙ»Ýß³Ñ»ÉÝßí³ÍÙ»Ïáõë³ó³ÍÑ³Ù³ÛÝù
Ý»ñÁ:§î³Ã¨Çí»ñ³ÍÝáõÝ¹¦Íñ³·ñÇÑÇÙÝ³Ï³ÝÝå³ï³Ï
նե րից մե կը, ո րով ար դիա կա նաց վեց ճա նա պարհն ու տե ղի 
այլ են թա կա ռուց վածք նե րը, տա րած քի ժա ռան գութ յունն 
այ սûր վա զար գաց ման հետ կա պելն էր: Այս ընդ հա նուր ջան-
ùÇ ßáõñç ÙÇ³íáñí»óÇÝ Ù³ëÝ³íáñ ¨ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝ
կեր նե րը, այդ թվում՝ մի ջազ գա յին: Արդ յուն քում կա ռուց վեց 
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³»ñÏ³ñ ×áå³ÝáõÕÇÝª §î³Ã¨Ç Ã̈ »ñÁ¦,
áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ àñáï³Ý ·»ïÇ ÏÇñ×áí ¨ ½µáë³ßñçÇÏ
Ý»ñÇÑ³Ù³ñÑÇÙÝ³Ï³Ýï»ë³ñÅ³Ýí³Ûñ»ñÇó¿:Î³é³í³
րությունը Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ վե րա կա-
éáõó»ó×áå³ÝáõÕáõÝ»ñù¨áí³ÝóÝáÕ×³Ý³å³ñÑÇ24,6ÏÙ
 հատվածը:
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Helping Protect the Poor and Socially Vulnerable 

In 2009, Armenia fell into what was to be known as the nation’s worst 
recession since early 1990s. The economy declined by 14%, and 
poverty rose from 28% to 36%, affecting one in every three citizens 
of the country. The government had to take measures to withstand 
the socio-economic consequences of the crisis that had revealed the 
vulnerabilities of the country’s economy and reversed some of the hard-
earned achievements.
With support from the World Bank financed Development Policy 
Operation (DPO), the Government of Armenia pulled together a 

program that would mitigate the impact of the crisis on the poor on the 
one hand, and foster competitiveness and economic growth on the 
other hand. 
The Family Benefit Program (FBP) has been revised by the social 
security services, which tried to identify new families in need of support, 
while removing ineligible ones from the system. As a result, targeting of 
poor households increased from 67% in 2008 to 76% in 2010.
The number of FBP recipients has grown by 250 in just one year in 
the Arabkir District Branch of Social Services. Adrineh Nikoyan, Head 
of Branch says: “We identified new families facing urgent problems 
affecting their livelihood - families that are in dire conditions.”
Improving and streamlining the information systems at the social 
services agencies is another achievement the Government can pride 
itself with. In the past, people who needed state support often had to 
pay multiple visits and take numerous documents to the social service 
agencies and wait for a long time to have information checked about 
them. Now checking information is a matter of seconds.
Armenia has recently addressed another problem in the social sector: 
financing of pre-school education was introduced under the DPO 
to prepare 4 to 5 year-old children for school during one year. There 
was no pre-school education especially in many rural communities. 
Children under the age of 6 used to enter elementary school without 
any preparation.
The village of Marmashen in the north of Armenia was one of those 
communities. The kindergarten building had been destroyed by the 1988 
earthquake. With financial support, a pre-school class was opened in 
Marmashen. Now 28 children attend the preschool from 9 am to 3 pm. 
“My kid goes there for two years now. It is very productive. We get to have 
free time around the house, and the kid comes home with homework 
done,” says Armineh Baghdasaryan, resident of Marmashen.
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²ç³Ïó»Éáí³Õù³ïÝ»ñÇ¨ëáóÇ³É³å»ë³Ý³å³ÑáíÝ»ñÇå³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ

2009 թ.-ին Հա յաս տա նը հայտն վեց 1990-ա կան նե րի սկզբից ի վեր 
պե տութ յան ա մե նա վատ տնտե սա կան անկ ման մեջ: îնտե սութ յան 
ան կու մը կազ մեց 14 տո կոս, իսկ աղ քա տութ յան ա ճը 28-ից հա սավ 36 
տո կո սի՝ բա ցա սա բար անդ րա դառ նա լով երկ րի յու րա քանչ յուր ե րեք 
քա ղա քա ցուց մե կի վրա: Հա մաշ խար հա յին բան կի ýի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վող §¼³ñ ·³ó Ù³Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý ·áñ Í³é ÝáõÃ Û³ Ý¦ 
(¼ø¶) ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը կազ մեց ծրա-
գիր, ո րը մի կող մից մեղ մե լու էր աղ քատ նե րի վրա ճգնա ժա մի ազ դե-
ցութ յու նը, մյուս կող մից խթա նե լու մրցու նա կութ յունն ու տնտե սա կան 
ա ճը:
Àն տա նե կան նպաստ նե րի ծրա գի րը (ÀÜÌ) փո փոխ վեց սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յուն նե րով, ո րոն ցով փորձ ար վեց բա ցա-
հայ տել ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նե ցող նոր ըն տա նիք նե րի՝ հա մա կար-
գից հա նե լով դրա նից ûգտ վե լու ի րա վունք չու նե ցող ըն տա նիք նե րին: 
Արդ յուն քն աղ քատ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի հաս ցեա կա նութ յան 
ցու ցա նի շի աճն էր, որը 2008 թ.-ի 67տոկոսի դի մաց 2010 թ.-ին կազ-
մեց 76 տոկոս:
Ա րաբ կիր հա մայն քի սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մաս նաճ յու ղում
միայն մեկ տար վա ըն թաց քում ÀÜÌ ստա ցող նե րի թիվն ա ճել է 250-
ով: §Մենք բա ցա հայ տել ենք ի րենց ապ րուս տի մի ջոց նե րի վրա ազ-
դող հրա տապ խնդիր ներ ու նե ցող նոր ըն տա նիք ներ, ո րոնք ծայ րա հեղ 
ծանր պայ ման նե րում ե ն¦, - ա սում է Ա րաբ կիր հա մայն քի մաս նաճ յու-
ղի ղե կա վար Ադ րի նե Üի կո յանը:
êո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մար մին նե րում տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րի բա րե լա վումն ու պար զե ցու մը մյուս նվա ճումն է, 
ո րով կա ռա վա րութ յու նը կա րող է հպար տա նալ: Անց յա լում պե տա-
կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նե ցող մար դիկ ստիպ ված էին բազ միցս 
³Ûó»É»É  ¨ µ³½Ù³ÃÇí ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ëáóÇ³É³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¨ »ñÏ³ñ ëå³ë»É Çñ»Ýó Ù³ëÇÝï»Õ»
կություն նե րի ստուգ մանը: Այժմ տե ղե կութ յուն նե րի ստու գու մը մի 

քա նի վայրկ յա նի հարց է: Հա յաս տա նը վեր ջերս սո ցիա լա կան ո լոր-
ïáõÙÉáõÍ»É¿Ý³¨Ù»Ï³ÛÉËÝ¹Çñ:¼ø¶Çßñç³Ý³ÏáõÙÝ³Ë³ï»ëí»É¿
նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ýի նան սա վո րու մ մեկ տար վա ըն թաց-
քում 4-5 տա րե կան ե րե խա նե րին դպրո ցի հա մար նա խա պատ րաս տե-
լու նպա տա կով: Üա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նը բա ցա յա կա յում էր 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում: Հա յաս տա նի հյու սի սում գտնվող Մար-
մա շեն գյու ղը նման հա մայնք նե րից մեկն էր: Ման կա պար տե զի շեն քը 
1988 թ.-ի երկ րա շար ժից ա վեր վել էր: üի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ 
Մար մա շե նում բաց վեց նա խադպ րո ցա կան դա սա րան: Այժմ 28 ե րե-
խա ժա մը 9-ից 15-ը հա ճա խում է  նա խակր թա րան:
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Healthy Businesses for a Healthy Economy11

Printing has a long tradition in Yerevan, one the 
Samark Company has been proud to keep alive, 
printing books, newspapers and magazines with 
40 employees. But maintaining an edge in a 
competitive market is tough, and Samark needed to 
find another market niche.
So Samark took the plunge and borrowed 
US$92,000 in the midst of a global financial crisis 
to buy equipment to print cardboard boxes and 
containers.
Small and medium enterprises (SMEs) like Samark 
are key producers, employers and taxpayers in 
Armenia’s economy. They do business where big 
businesses often can’t or won’t. SMEs provide 
43% of the country’s gross domestic product 42% 
of jobs, and 60% of social payments to the state 
budget. Their sustainability is critical for the health 
of Armenia’s economy.
But the economic downturn exposed these 
businesses’ financial vulnerabilities. To help close 
the financing gap and keep businesses afloat and 
able to expand, the Armenian government launched 
the Access to Finance for Small and Medium 
Enterprises project in 2009 with US$50 million in 
World Bank support.
Under the project, loans ranged from short to long 
term, and from US$2,500 to 300,000. From 2009 to 
2012, more than 7,500 SMEs took out credit lines 
from 15 commercial banks and credit organizations.
Loans allowed companies like Samark to survive. 
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Ա ռողջ բիզ նես ա ռողջ տնտե սութ յան հա մար

îå³·ñáõÃÛáõÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ »ñÏ³ñ³ÙÛ³³í³Ý¹áõÛÃ áõÝÇ, áñÁ §ê³
մար կ¦ ըն կե րութ յու նը հպար տութ յամբ պահ պա նում է՝ 40 աշ խա-
ï³Ïóáíïå³·ñ»Éáí·ñù»ñ,Ã»ñÃ»ñ¨³Ùë³·ñ»ñ:ê³Ï³ÛÝÙñó³Ï
ó³ÛÇÝßáõÏ³ÛáõÙ³é³í»ÉáõÃÛ³Ýå³Ñå³ÝáõÙÁ¹Åí³ñ¿,¨§ê³Ù³ñ
կին¦ անհ րա ժեշտ էր շու կա յում մեկ այլ նի շա գտնել: àւս տի, §êա-
Ù³ñÏÁ¦í×é³Ï³Ýù³ÛÉ³ñ»ó¨92,000²ØÜ¹áÉ³ñÇ÷áË³éáõÃÛáõÝ
í»ñóñ»ó ëïí³ñ³ÃÕÃ» ïáõ÷»ñÇ ¨ ï³ñ³Ý»ñÇ íñ³ ïå³·ñ»Éáõ
սարքավորումներ ձեռքբերելու համար:
§ê³Ù³ñÏÇ¦ÝÙ³Ý÷áùñ¨ÙÇçÇÝÓ»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ(öØÒÝ»ñ)Ð³
յաս տա նի տնտե սութ յան հիմ նա կան ար տադ րող նե րը, գոր ծա տու նե րը 
¨Ñ³ñÏí×³ñáÕÝ»ñÝ»Ý:Üñ³Ýù·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ»Ý½µ³ÕíáõÙ³ÛÝ
ո լորտ նե րում, որ տեղ խո շոր ձեռ նար կատ երե րը չեն կա րո ղա նում կամ 
չեն զբաղ վում: öՄÒ- ներն ա պա հո վում են երկ րի հա մա խառն ներ քին 
³ñ¹ÛáõÝùÇ 43 ïáÏáëÁ, ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ 42 ïáÏáëÁ ¨ å»ï³Ï³Ý
բյու ջեին ուղղ վող սո ցիա լա կան վճար նե րի 60 տո կո սը: ¸րանց կա յու-
նութ յու նն էա կան նշա նա կութ յուն ու նի Հա յաս տա նի տնտե սութ յան 
ա ռող ջութ յան հա մար:
êա կայն տնտե սութ յան ան կու մն ի ցույց դրեց բիզ նես նե րի ýի նան-
ë³Ï³ÝËáó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ:üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý×»ÕùÁ÷³Ï»Éáõ¨·áñÍÝ
ÁÝÃ³óùÇ Ù»çå³Ñ»Éáõ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝï³Éáõ Ñ³
մար Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը 2009 թ.-ին մեկնարկեց §öáùñ¨
ÙÇ çÇÝ Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ÙÇ çáó Ý» ñÇ Ñ³ ë³
Ý» ÉÇáõÃ Ûáõ Ý¦ ծրագ իրը Հա մաշ խար հա յին բան կից 50 մի լիոն ԱՄÜ դո-
լար û ժան դա կութ յամբ:
Ìրագ րի շրջա նա կում առկա էին կար ճից եր կա րա ժամ կետ վար կեր, 
ո րոնք կազ մում էին  2,500-ից 300,000 ԱՄÜ դո լար: 2009-2012 թթ.-ին 
³í»ÉÇ ù³Ý 7,500 öØÒÝ»ñ 15 ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇó ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ
կազ մա կեր պութ յուն նե րից վար կա յին գծեր ստա ցան:
ì³ñÏ»ñÁ§ê³Ù³ñÏÇ¦ÝÙ³ÝÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝïí»óÇÝ·áÛ³ï¨Ù³Ý
հնա րա վո րութ յուն:
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Her library in the Armenian village of Tandzatap may be small, but 
veteran school teacher, Angela Grigoryan, says it is a big part of her life.
So, when the community center which houses the library began to decay 
a few years back, Grigoryan and other concerned villagers decided to 
renew it with the help of a social investment fund.
“The building had problems and water was leaking into it and destroying 
the books, but through renovations we saved the library,” said Grigoryan.
Now, Tandzatap residents not only have a renovated library, but a new 
reception hall, meeting room, game room, and medical clinic as well. 
They paid ten percent of final building costs, and have been put in 
charge of maintaining the community center ever since.
The renovated community center in Tandzatap is one of the 272 
infrastructure projects financed through Armenia’s Social Investment 
Fund.
The World Bank-supported fund allows communities around the country 
to decide what they need most, and covers 90 percent of total renovation 
and building costs. 
In the township of Sisian, residents opted with Fund money to renew 
their decaying cultural center. Sisian resident and mother of four, 
Margarit Grigoryan, said she and other community members now feel 
it’s their duty to maintain the newly renovated cultural center which they 
helped pay for, and where some of them, like her, are now even gainfully 
employed.
“I started helping out here the moment renovations began, and I kept 
coming to help afterwards, and then I was hired as a full time employee,” 
Grigoryan said.
Other projects implemented through the social fund have involved the 
renovation or total rebuilding of kindergartens, schools, musical colleges, 
water and irrigation systems, as well as roads.
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Հա մայնք նե րը վե րա կանգ նում են կեն սա կան կա ռույց նե րը
Üո յեմ բե րի 7, 2013

Հայ կա կան îան ձա տափ գյու ղում գտնվող իր գրա դա րա նը մի գու ցե 
փոքր է, բայց վաս տա կա վոր ու սուց չու հի Ան ժե լա ¶րի գոր յանն ա սում 
է, որ այն իր կյան քի մեծ մասն է:
àւս տի, երբ հա մայն քա յին կենտ րո նը, որ տեղ տե ղա կայ ված է գրա դա-
րա նը, մի քա նի տա րի ա ռաջ սկսեց քայ քայ վել, ¶րի գոր յանն ու մտա-
հոգ ված մյուս գյու ղա ցի նե րը ո րո շե ցին այն նո րաց նել սո ցիա լա կան 
ներդ րում նե րի հիմ նադ րա մի ûգ նութ յամբ:
§Þ»ÝùÁËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ»ñ¨çñÇ³ñï³ÑáëùÏ³ñ,áñÁáãÝã³óÝáõÙ¿ñ
գրքե րը, սա կայն վե րա նո րոգ մամբ մենք գրա դա րա նը փրկե ցին ք¦,- 
ա սում է ¶րի գոր յա նը:
Այժմ îան ձա տա փի բնա կիչ ներն ու նեն ոչ միայն վե րա նո րոգ ված 
·ñ³¹³ñ³Ý,³ÛÉ¨ÝáñÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇëñ³Ñ,ÝÇëï»ñÇë»ÝÛ³Ï,
Ë³Õ³ëñ³Ñ,ÇÝãå»ëÝ³¨µáõÅÏÉÇÝÇÏ³:Üñ³Ýùí×³ñ»É»ÝßÇÝ³ñ³
ñáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ 10 ïáÏáëÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýó
վրա է դրվել հա մայն քա յին կենտ րո նի պահ պան ման պա տաս խա-
նատվությու նը:
îան ձա տա փի վե րա նո րոգ ված հա մայն քա յին կենտ րո նը 272 ծրագ րե-
րից մեկն է, ո րը ýի նան սա վոր վել է Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ëá óÇ³ É³ Ï³Ý Ý»ñ¹
ñáõÙ Ý» ñÇ ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ եր րորդ ծրագ րի մի ջո ցով: 
Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ գոր ծող հիմ նադ րա մը երկ րի 
հա մայնք նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու, թե ինչն է ի րենց 
³é³í»É³ÝÑñ³Å»ßï¨Ñá·áõÙ¿ÁÝ¹Ñ³Ýáõñí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý¨ßÇÝ³
րա րա կան ծախ սե րի 90 տո կո սը:
êի սիան քա ղա քում բնա կիչ նե րը հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով ընտ րե ցին 
ի րենց քայ քայ վող մշա կու թա յին կենտ րո նի վե րա նո րո գու մը: êի սիա նի 
µÝ³ÏãáõÑÇ¨4»ñ»Ë³ÛÇÙ³ÛñØ³ñ·³ñÇï¶ñÇ·áñÛ³ÝÇËáëùáí,Ý³
¨Ñ³Ù³ÛÝùÇÙÛáõë³Ý¹³ÙÝ»ñÝ³ÛÅÙÇñ»Ýóå³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»Ý
հա մա րում նոր վե րա նո րոգ ված մշա կու թա յին կենտ րո նի պահ պա նու-
ÙÁ,áñÇ¹ÇÙ³óÇñ»Ýùû·Ý»É»Ýí×³ñ»É¨áñï»ÕÑÇÙ³áÙ³Ýù,Çñå»ë,
շա հա վե տո րեն աշ խա տում են:

§êկսե ցի ûգ նել այս տեղ այն պա հից, երբ վե րա նո րո գու մն սկսվեց, 
ա պա որ պես լրիվ դրույ քով աշ խա տող ներգ րավ վեց ի¦,- ա սում է ¶րի-
գոր յա նը:
êո ցիա լա կան հիմ նադ րա մի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող մյուս ծրագրերն 
ընդգր կել են ման կա պար տեզ նե րի, դպրոց նե րի, ե րաժշ տա կան դպրոց-
Ý»ñÇ,çñÇ¨áéá·Ù³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ,ÇÝãå»ëÝ³¨×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ
վե րա նո րո գու մը կամ ամ բող ջա կան վե րա կա ռու ցու մը:
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Early Education Assures Brighter Future13

4 and 5-year-olds in the Armenian region of Vayots 
Dzor are finally learning the simple but imperative 
skills, that will make them better students in their 
studies ahead.
Their classroom, educational tools and specially-
trained teacher are part of an early education 
development project in Armenia, where preschools 
and kindergartens had greatly deteriorated - or 
closed altogether - after the fall of the Soviet Union 
in the early 1990’s.
The government - run project supported by the World 
Bank in collaboration with UNICEF has so far created 
275 new early education facilities across Armenia, 
mostly in the country’s rural regions where the need 
is greatest. In addition, the project has provided 
nearly 600 educators with training in updated early 
education techniques.
“All the staff has higher education, but the training 
taught us to be more innovative and use new 
materials, and it helped us approach each child 
individually,” said Marine Grigoryan, a Kindergarten 
Principal, in the village of Zangakatun in Ararat region.
New early education centers have also been created 
through the project in already existing schools.
Parent, Armenuhi Nazaryan, says the newly added 
kindergarten to her village’s school in Vayots Dzor 
will be good for her 4-year-old son, as soon as he 
gets used to it.
“It is hard for him at first, but he is adapting little by 
little,” she said.
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ìաղ կրթութ յունը պայ ծառ ա պա գա է ե րաշ խա վո րում

Ð³Û³ëï³ÝÇ ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç 4 ¨ 5ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁ í»ñç³
å»ë ëáíáñáõÙ »Ý å³ñ½, µ³Ûó Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ինչը նրանց ա ռա ջի կա ուս ման ըն թաց քում ա վե լի լավ ա շա կերտ 
կդարձ նի:
Üñ³Ýó¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÁ,áõëáõóáÕ³Ï³Ýå³ñ³·³Ý»ñÁ¨Ñ³ïáõÏ
վե րա պատ րաս տում ան ցած ու սու ցի չը վաղ կրթութ յան զար գաց-
ման ծրագ րի մաս են կազ մում Հա յաս տա նում, որ տեղ նա խադըպ-
ñáó³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¨Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÝ½·³ÉÇá
րեն վատ թա րա ցել կամ առ հա սա րակ փակ վել էին 1990-ա կան նե-
րի սկզբին՝ Êորհր դա յին միութ յան փլու զու մից հե տո:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ ³ç³Ï
óáõÃÛ³Ùµ ¨ ÚàôÜÆêºüÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³
նաց վող ծրագ րի մի ջո ցով մինչ այժմ 275 վաղ կրթա կան հաս տա-
տութ յուն ներ են ստեղ ծել, հիմ նա կա նում Հա յաս տա նի տար բեր 
·ÛáõÕ³Ï³Ýßñç³ÝÝ»ñáõÙ,áñï»ÕÏ³ñÇùÝ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ¿ñ:´³óÇ
այդ, ծրագ րով շուրջ 600 դաս տիա րակ ներ են վե րա պատ րաստ վել
վաղ կրթութ յան ար դիա կանց ված մե թոդ նե րի ուղ ղութ յամբ:
§àղջ անձ նա կազ մը բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նի, սա կայն վե-
ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ Ù»½ ëáíáñ»óñ»ó ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ  Ýáñ³ñ³ñ ¨
ûգ տա գոր ծել նոր նյու թեր, ինչն ûգ նեց յու րա քանչ յուր ե րե խա յին 
ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու հար ցու մ¦, - ա սաց Ա րա-
րա տի մար զի ¼ան գա կա տուն գյու ղի ման կա պար տե զի տնû րեն 
Մա րի նե ¶րի գոր յա նը:
Ìñ³·ñÇÙÇçáóáíëï»ÕÍí»É»ÝÝ³¨ÝáñÏñÃ³Ï³ÝÏ»ÝïñáÝÝ»ñ
ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող դպրոց նե րում:
Ìնող Ար մե նու հի Üա զար յանն ա սում է, որ ìա յոց Òո րում ի րենց 
գյու ղի դպրո ցին ա վե լաց ված ման կա պար տե զը լավ կլի նի իր չորս 
տա րե կան որ դու հա մար, երբ նա սո վո րի դրան:
§êկզբում նրա հա մար դժվար էր, սա կայն կա մաց-կա մաց հար-
մար վում է¦, - ա սաց նա:
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Risk to Try, Dare to Triumph – Animating
Armenia’s Economy with Innovation and Competitiveness

Tamar Kaghzvandyan was captivated by images of “Alice in Wonderland” 
as a youngster and developed a passion for animated cartoons. Today, 
this 20-year-old, jean-clad, curly brunette Art Academy student has 
found an outlet for her bustling creativity at the Multimedia Lab housed 
in the Gyumri Technology Center in northwestern Armenia.

The Multimedia Lab’s learning modules have helped Tamar and dozens 
of others to learn the basics of animation, and within a year many have 
become full members.
Armine Mikhaelyan was an unemployed teacher raising two children 
when she first joined the Lab, but is now working steadily. “I learned 
about this opportunity through my sister, who had benefitted from the 
courses provided here,” says Armine. 
Tamar and Armine are just two of many people whose lives have taken 
a positive trajectory following the opening of the Gyumri Technology 
Center, which was established through the E-Society, Innovation and 
Competitiveness Project, a collaboration between Armenia and the 
World Bank.
Information and communication technologies play an essential role 
in helping the local economy to grow more businesses and people to 
find jobs. During the last decade alone, the number of companies in 
Armenia’s information technology (IT) sector has grown more than 400 
times, reaching a total output of around US$ 300 million in 2013.
With such a large growth in the IT market, the World Bank and the 
Government of Armenia have committed to facilitating a more 
competitive and innovative environment for firms so that technology 
clusters will also develop outside the capital city of Yerevan.
The Gyumri Technology Center – or “Technopark” as the locals call 
it – supports the marketability of new and innovative ideas by incubating 
teams and startups, and taps into early state venture capital to generate 
new business ideas into viable enterprises.
On the same premises as the Technology Center, the Gyumri Information 
Technologies Center is an educational foundation which offers a two-
year program that includes Web Technologies, Mobile Technologies 
and Hardware Design, as well as Architecture. 
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èիս կի դի մել՝ փոր ձե լու, հա մար ձակ վել՝ հաղ թե լու հա մար 
îÝï»ëáõÃÛ³Ý³ßËáõÅ³óáõÙÁÝáñ³ÙáõÍáõÃÛ³Ùµ¨ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ

Â³Ù³ñ Î³Õ½í³Ý¹Û³ÝÇÝ å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇùáõÙ ·»ñ»É ¿ÇÝ
§²ÉÇë³Ý Ññ³ßùÝ»ñÇ ³ßË³ñÑáõÙ¦ ÙáõÉïýÇÉÙÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ ¨ Ý³
տար վել էր ա նի մա ցիոն մուլտ ýիլ մե րով: Այ սûր այս 20-ամ յա ջինս 
կրող գան գուր թխա հե րը՝ գե ղար վես տի ա կա դե միա յի ու սա նո ղը, Հա-
Û³ëï³ÝÇÑÛáõëÇë³ñ¨ÙáõïùáõÙª¶ÛáõÙñáõï»ËÝáÉá·Ç³Ï³ÝÏ»Ýïñá
նում տե ղա կայ ված մուլ տի մե դիա լա բո րա տո րիա յում, իր գոր ծուն յա 
ստեղ ծա րա րութ յան կետն է հիմ նել: 
Մուլ տի մե դիա լա բո րա տո րիա յի ու սում նա ռութ յան մո դուլ նե րը Âա մա-
ñÇÝ¨ï³ëÝÛ³ÏáõñÇßÝ»ñÇÝû·Ý»É»Ýáõë³Ý»É³ÝÇÙ³óÇ³ÛÇÑÇÙáõÝù
Ý»ñÁ¨Ù»Ïï³ñí³ÁÝÃ³óùáõÙß³ï»ñÝ»Ý¹³ñÓ»ÉÉÇÇñ³í³Ý¹³Ù:
Ար մի նե Մի քա յել յա նը եր կու ե րե խա մե ծաց նող գոր ծա զուրկ ու սու-
ցիչ էր, երբ ան դա մակ ցեց լա բո րա տո րիա յին, սա կայն այժմ կա յուն 
աշ խա տանք ու նի: §Այս հնա րա վո րութ յան մա սին քրո ջիցս ի մա ցա, ով 
այս տեղ մաս նակ ցել էր դա սա վանդ վող դա սըն թաց նե րի ն¦, - ա սում է 
Ար մի նեն:
Âա մարն ու Ար մի նեն եր կուսն են այն բա զում մարդ կան ցից են, ում 
կյան քը դրա կան ըն թացք է ստա ցել ¶յում րու տեխ նո լո գիա կան 
Ï»ÝïñáÝÇµ³óáõÙÇóÑ»ïá,áñÝëï»ÕÍí»É ¿Ð³Û³ëï³ÝÇ¨Ð³Ù³ß
խար հա յին բան կի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող §¾ É»Ïïñá
Ý³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
Íñ³·ñÇ¦ մի ջո ցով:
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý¨Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ýï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁÏ³ñ¨áñ
դեր են կա տա րում տե ղա կան տնտե սութ յանն աջակցելու հար ցում՝ 
ա վե լի մեծ թվով բիզ նես նե րի ûգ նե լով: Միայն վեր ջին տաս նամ յա կում 
Հա յաս տա նի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի (îî) ո լոր տում ըն-
կե րութ յուն նե րի թիվն  ա ճել է ա վե լի քան 400 ան գամ, ո րոնց  ընդ հա-
նուր ար տադ րան քը 2013 թ.-ին հա սել է շուրջ 300 մի լիոն ԱՄÜ դո լա րի:
îî  շու կա յում նման մեծ ա ճի պայ ման նե րում Հա մաշ խար հա յին բան-
ÏÁ¨ÐÐÏ³é³í³ñáõÃÛáõÝÁÑ³ÝÓÝ»Ý³é»ÉÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÑ³Ù³ñ
³í»ÉÇ ÙñóáõÝ³Ï ¨ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ËÃ³ÝáõÙÁ, áñå»ë

½Ç ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉ³ëï»ñÝ»ñÁ ½³ñ·³Ý³Ý Ý³¨ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
ºñ¨³ÝÇó¹áõñë:
¶յում րու տեխ նո լո գիա կան կենտ րո նը կամ îեխ նո պար կը, ինչ պես որ 
ï»Õ³óÇÝ»ñÝ»Ý³ÛÝ³Ýí³ÝáõÙ,ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ¿Ýáñ¨Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ñ³ÝÙ³ÝÁÃÇÙ»ñÇ¨ëÏëÝ³ÏÝ»ñÇ ÇÝÏáõµ³
óÇ³ÛÇÙÇçáóáí¨í³Õå»ï³Ï³Ýí»Ýãáõñ³ÛÇÝÏ³åÇï³ÉÝû·ï³·áñ
ծում է նոր բիզ նես գա ղա փար նե րը կեն սու նակ ձեռ նար կութ յուն ներ
դարձ նե լու հա մար: 
Üույն շեն քում է գտնվում ¶յում րու տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե-
ñÇÏ»ÝïñáÝÏñÃ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ,áñÝ³é³ç³ñÏáõÙ¿í»µ̈ Ùáµ³ÛÉ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ¨ï»ËÝÇÏ³ÛÇÝ³Ë³·ÍÙ³Ý,ÇÝãå»ëÝ³¨×³ñï³
րա պե տութ յան եր կամ յա ծրա գիր:
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Worrying Less about Winter15

Gohar Avagyan, a 30-year veteran at the National Archives of Armenia, 
can hardly recall a time in her career when she and other employees 
did not have to check the condition of precious documents after a 
long, cold winter. Thankfully, that is now changing – for Gohar, her 
colleagues and the documents.
“This is the second consecutive winter that we are not fearful to witness 
faded illuminations on documents,” says Gohar, proudly showing the 
elaborately decorated and colorful bulla of the 18th century Catholicos. 
“It was so freezing in the winter time that we barely managed to care 
for the staff, let alone the priceless documents we housed.”
Six years ago, many skeptics raised their eyebrows when a World 
Bank study estimated that potential energy efficiency investments in 
Armenia’s public facilities could bring about the highest returns with 
payback periods of only two to ten years. That skepticism was soon 
dispelled, however, when it became apparent that Armenia could save 
more than US$ 360 million annually (equivalent to 4,3 percent of its 
2009 GDP) through energy efficiency investments.
An innovative financing scheme – designed under an Energy 
Efficiency Project financed from by the Global Environment Facility– 
has created opportunities for public institutions to invest in energy 
efficiency retrofits and use the realized energy savings to repay the 
investment. 
A new dynamic has also been created in the local market, now 
exposed to energy efficient renovation and construction technologies 
that are creating spillover effects for energy efficient private housing 
demand and a revision of building standards. 
The Energy Efficiency Project financed a range of retrofits at the 
university, including replacement of doors and windows, replacement 
of the boiler and subsidiary equipment, and changing of the gas 
connection and water supply, sewage, and ventilation. 
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âմտա հոգ վե լով ձմռան մասին

Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի 30 տար վա փոր ձա ռու աշ խա տա կից 
¶ո հար Ա վագ յա նը չի հի շում իր աշ խա տած տա րի նե րի ըն թաց քում 
այն պի սի ժա մա նակ, երբ ին քը կամ մյուս աշ խա տա կից նե րը եր կա-
րա շունչ, ցուրտ ձմռա նից հե տո ստիպ ված չլի նեին ստու գել թան կար-
Å»ù÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇíÇ×³ÏÁ:´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ,³ÛÅÙë³÷áËíáõÙ¿
¶áÑ³ñÇ,Ýñ³·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ¨÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÑ³Ù³ñ:
§êա երկ րորդ հա ջոր դա կան ձմեռն է, երբ մենք չենք վա խե նում ա կա-
նա տես դառ նալ փաս տաթղ թե րի նկարա զար դում նե րի խու նաց-
մանը¦,- ա սում է ¶ո հա րը՝ հպար տո րեն ցույց տա լով 18-րդ  դա րի 
Ï³ÃáÕÇÏáëÇÙ³Ýñ³ÏñÏÇïÓ̈ ³íáñí³Í¨·áõÝ³íáñÏÝÇùÁ:§ÒÙ»éÝ
այն քան ցրտա շունչ էր, որ հա զիվ կա րո ղա նում էինք հոգ տա նել
աշ խա տա կից նե րի մա սին՝ չխո սե լով ան գամ մեզ մոտ պահ վող ան-
գին փաս տաթղ թե րի մա սի ն¦,- ասում է նա:  ìեց տա րի ա ռաջ շատ 
թե րա հա վատ ներ զար մանք ար տա հայ տե ցին,  երբ Հա մաշ խար հա-
յին բան կի ու սում նա սի րութ յամբ հաշ վարկ վեց, որ Հա յաս տա նի հա-
սա րա կա կան նշա նա կութ յան ûբ յեկտ նե րում է ներ գախ նա յո ղութ յան
ուղ ղութ յամբ հնա րա վոր ներդ րում նե րը կա րող են ա մե նա բարձր վե-
րա դարձն ա պա հո վել հետգն ման ըն դա մե նը եր կու սից տա սը տար վա 
ըն թաց քում: Âե րա հա վա տութ յու նը, սա կայն շու տով փա րատ վեց, երբ 
ակն հայտ դար ձավ, որ Հա յաս տա նը կա րող է տա րե կան խնա յել ա վե-
լի քան 360 մի լիոն ԱՄÜ դո լար, ո րը հա մա ժեք էր իր 2009 թ.-ի ՀÜԱ-ի 
4,3 տո կո սին, է ներ գախ նա յո ղութ յան ուղ ղութ յամբ ներդ րում նե րի մի-
ջո ցով:
üի նան սա վոր ման նո րա րա րա կան սխե ման, ո րը նա խագծ վել էր 
¶լո բալ է կո լո գիա կան հիմ նադ րա մի կող մից ýի նան սա վոր վող ¿ Ý»ñ
·³ËÝ³ Ûá ÕáõÃ Û³Ý Íñ³· ñÇ շրջա նա կում, պե տա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի հա մար ստեղ ծել է է ներ գախ նա յո ղութ յանն ուղղ ված  ար դիա-
Ï³Ý³óÙ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ Çñ³óí³Í ¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
ûգ տա գոր ծե լու  հա րա վո րութ յուն ներ: 
î»Õ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ýáñ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ ¿ Ó̈ ³íáñí»É í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý

¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ·áñ
ծութ յամբ, ո րոնք դրա կան փո խազ դե ցութ յուն ներ են ու նե նում՝ տա-
րած վե լով է ներ գաարդ յու նա վետ մաս նա վոր բնա կա րա նա շի նութ յան 
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ¨ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ýã³÷³ÝÇßÝ»ñÇí»ñ³Ý³ÛÙ³Ýíñ³:
¾ ներ գախ նա յո ղութ յան ծրագ րի մի ջո ցով հա մալ սա րա նում ýի նան սա-
վոր վել են մի շարք ար դիա կա նաց ման աշ խա տանք ներ, փո խա րին վել 
»Ý¹éÝ»ñ¨å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ,Ï³Ãë³¨ûÅ³Ý¹³Ïë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ¨
·³½Ç ÙÇ³óÙ³Ý ¨ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ÏáÛáõÕáõ ¨ û¹³÷áËÙ³Ý
փո փո խութ յուն է կա տար վել:
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Water in Armenia - from Shortage to Abundance16
Armenia’s water sector was in a state of despair after the fall of the 
Soviet Union: the system suffered from increased demand, dilapidated 
infrastructure, water leakage, wastage, and costly service provision. 
Realizing that the main reason behind the poor water service was weak 
management of available resources, Armenia’s Government decided 
to partner with the private sector to introduce significant reforms in the 

sector. As a result, the sector today is well regulated with an established 
institutional framework, increased operating efficiency, improved service 
provision, and greater customer satisfaction.
With World Bank support from 2000 to the present, the Government 
established successful Public Private Partnerships (PPP) in the water 
sector. Such private sector participation was viewed by the Bank and 
Government as an agent of change. They brought about significant 
reforms to the services. Later, PPP schemes with the engagement of 
international private operators were successfully implemented in all 
water utilities in Armenia, yielding excellent results for the development 
of the water and wastewater sectors.
One of the starkest improvements is the increase in the supply of water 
to Yerevan residents for 23 hours on average, compared with only 4 
hours before the engagement. Areas outside Yerevan now have 17 
hours of water supply on a daily basis.
As energy costs were the biggest expense for the utility, operators 
sought measures to cut energy consumption. Gravity schemes were 
introduced to reduce pumping and modern energy efficient pumps were 
installed, ultimately cutting energy consumption by almost 50 percent. 
This effort reduced one of the biggest burdens on the water supply 
system and opened room for further improvements.
The fully automatic Dispatch Unit located outside the capital city now 
allows for monitoring and managing of the Integrated Water Resource 
Management system in terms of both quality and reallocation of supply, 
while addressing emergencies in a timely manner. 
Successful PPP projects in the water sector present viable alternative 
solutions for governments interested in undertaking significant water 
reforms. Armenia has discovered that it is possible to carry out 
modernization programs and undertake considerable water sector 
reforms when partnering with private sector institutions. 
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æու րը Հա յաս տա նում՝ սա կա վութ յու նից ա ռա տութ յան

Êորհր դա յին միութ յան փլու զու մից հե տո Հա յաս տա նի ջրա յին ո լորտն 
ան հու սա լի վի ճա կում էր: Հա մա կար գը տու ժում էր պա հան ջար-
կի ա վե լաց ման, խարխլ ված են թա կա ռուց ված քի, ջրի ար տա հոս քի, 
í³ïÝÙ³Ý̈ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÙ³ïáõóÙ³ÝÍ³Ëë³ï³ñáõÃÛ³ÝÑ»ï¨³Ý
քով: ¶ի տակ ցե լով, որ ջրի վատ ծա ռա յութ յան հիմ նա կան պատ ճա ռը 
մատ չե լի պա շար նե րի վատ կա ռա վա րումն էր՝ Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րութ յու նը ո րո շեց մաս նա վոր հատ վա ծի հետ գոր ծըն կե րութ յամբ 
ո լոր տում նշա նա կա լի բա րե փո խում ներ ներդ նել: Հա մաշ խար հա յին
բան կի ա ջակ ցութ յամբ 2000 թ.-ից մինչ ûրս կա ռա վա րութ յու նը ջրա-
յին ո լոր տում ստեղ ծել է հա ջող ված պե տա կան-մաս նա վոր գոր ծըն-
կե րութ յուն ներ (äՄ¶): Մաս նա վոր հատ վա ծի նման մաս նակ ցութ յու-
ÝÁÐ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝµ³ÝÏÇ¨Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÏáÕÙÇó¹ÇïíáõÙ¿ñ
որ պես փո փո խութ յան մի ջոց: ¸րան ցով նշա նա կա լի բա րե փո խում ներ 
ներդր վե ցին ծա ռա յութ յուն նե րում: Ա վե լի ուշ äՄ¶ ս խե մա նե րը, մի-
ջազ գա յին մաս նա վոր û պե րա տոր նե րի ներգ րավ մամբ, հա ջո ղութ յամբ 
ի րա կա նաց վե ցին Հա յաս տա նի բո լոր ջրա յին ըն կե րութ յուն նե րում՝
ï³Éáíçñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý¨çñ³Ñ»é³óÙ³ÝáÉáñïÝ»ñÇ½³ñ·³ó
ման գե րա զանց արդ յունք ներ:
´³ñ»É³íÙ³Ý³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁºñ¨³ÝÇ µÝ³ÏÇã
Ý»ñÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ï̈ áÕáõÃÛ³Ý ³í»É³
ցումն էր, ո րը մի ջի նը կազ մում է 23 ժամ՝ մինչ ներգ րավ վա ծութ յունն
³éÏ³ÁÝ¹³Ù»ÝÁ4Å³ÙÇÑ³Ù»Ù³ï:ºñ¨³ÝÇó¹áõñëí³Ûñ»ñáõÙ³ÛÅÙ
û րա կան ջրա մա տա կա րա րու մը 17 ժամ է:
øա նի որ ըն կե րութ յուն նե րի է ներ գե տիկ ծախ սերն ա մե նա մեծն են, 
û պե րա տոր նե րը փոր ձել են  ձեռ նար կել է ներ գիա յի սպա ռու մը կրճա-
տե լու մի ջոց ներ: Æնք նա հոս հա մա կար գեր են ներդր վել պոմ պա յին 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁÏñ×³ï»ÉáõÑ³Ù³ñ¨¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕ³ñ¹ÇåáÙå»ñ
են ներդր վել՝ ի վեր ջո է ներ գաս պա ռու մը կրճա տե լով գրե թե 50 տո կո-
սով: Մայ րա քա ղա քից դուրս գտնվող լիար ժեք ավ տո մատ դիս պետ-
չե րա կան միա վորն այժմ տա լիս է ջրա յին պա շար նե րի ին տեգր ված 

Ï³é³í³ñÙ³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·ÇÙßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý̈ Ï³é³í³ñÙ³ÝÑÝ³
րա վո րութ յուն ինչ պես ո րա կի, այն պես էլ մա տա կա րար ման վե րա-
բաշխ ման ա ռու մով՝ ժա մա նա կին ար ձա գան քե լով ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րին: 
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“We are the Co-operative!”17
“We go to bed earlier than most people, and wake up earlier to watch 
the sunrise,” says Gevorg Galstyan. “The morning air is always cool and 
sweet to me, and I collect my thoughts for the entire day!”
Like most people in his village, Gevorg is a cattle farmer. As were his 
parents. The mountainous area around the village, where he and his 
young family live, is famous for its fantastic view and pastures. In the 
room Gevorg suggests to listen to his story, and address any questions 
I might have. I got it – timing is key to him. This is how we arrived at 
“Gevorg’s Monologue”.

The Co-op
We are pioneers. Our neighbors, who started a few months later, were 
asking about the first steps, as if we knew all about what a co-op was. 
Formally, the co-operative of the Pasture Users Association in Nerqin 
Tsaghkavan community got state registration in April 2011.
Due to poor farming practices, a large part of our pasture lands were 
turning into deserts, so we agreed that the project’s target was to restore 
soil health as a must. Well, I mean all the co-op members, agreed on 
the amounts per capita as a co-share of the co-operative, and identified 
the basic needs that the project team could help with, such as basic 
knowledge, advice, and the arithmetic of keeping the co-op alive! 

The Outcomes
As of now, since the beginning of Community Agricultural Resource 
Management and Competitiveness (CARMAC) project we have 
achieved a 20% increase in cow milk yield, and a cattle weight gain 
of 60%. The fodder level for the confinement period has increased 
about 10%. Pasture fees have been introduced and last year they 
amounted to about 660,000 AMD. Thanks to the accumulation scheme, 
we purchased a caterpillar tractor for about 3,5 million AMD. These 

statistics are fantastic - you can’t imagine the level of farming poverty 
before this project, I mean, not physical, but in terms of instruments. 

The Change
Co-operatives are like families. Secure farming, I will call it this way. 
The co-op creates a “new type of rural economy” that could allow 
people to grow in their experience, socially and personally, as well as 
in responsibility, hope and co-operation. Another 2-3 years and these 
features will become more visible. I feel this change during each board 
meeting. 10 of us united and are already focused on the future. We are 
the Co-operative!
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§Մենք ենք կոո պե րա տի վը¦
êեպ տեմ բե րի 10, 2015

¶̈ áñ·Á, Çñ ·ÛáõÕÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý, ý»ñÙ»ñ ¿:
Üրա ծնող ներն էլ էին ýեր մեր ներ: ¶յու ղի շրջա կա լեռ նոտ տա րած-
քը, որ տեղ ապ րում է ինքն ու իր ե րի տա սարդ ըն տա նի քը, հայտ նի է 
ÑÇ³ëù³Ýãï»ë³ñ³Ýáí¨³ñáïÝ»ñáí:ê»ÝÛ³ÏáõÙ¶̈ áñ·Ý³é³ç³ñ
ÏáõÙ¿Éë»ÉÇñå³ïÙáõÃÛáõÝÁ¨ï³Éó³ÝÏ³ó³ÍÑ³ñó,áñÁÏáõÝ»Ý³Ù:
Ð³ëÏ³ó³ªÅ³Ù³Ý³ÏÁÝñ³Ñ³Ù³ñÏ³ñ¨áñ¿:²Ñ³³Ûëå»ëÑ³ë³Ýù
§¶¨áñ·ÇÙ»Ý³ËáëáõÃÛ³ÝÁ¦:
Îáá å» ñ³ ïÇ íÁ
Ø»Ýù³é³çÇÝÝ»ñÝ»Ýù:Ø»ñÑ³ñ¨³ÝÝ»ñÁ,áñáÝùÙÇù³ÝÇ³ÙÇë³Ýó
սկսե ցին, հարց նում էին ա ռա ջին քայ լե րի մա սին, ա սես թե մենք ա մեն 
ինչ գի տեինք այն մա սին, թե ինչ  է կոո պե րա տի վը: äաշ տո նա պես 
Üեր քին Ìաղ կա վան հա մայն քի §Ա րո տûգ տա գոր ծող նե րի միութ յու ն¦ 
կոո պե րա տի վը պե տա կան գրան ցում ստա ցավ 2011 թ.-ի ապ րի լին: 
²Ý³ëÝ³å³Ñ³Ï³Ýí³ï·áñÍ»É³Ï»ñå»ñÇÑ»ï¨³ÝùáíÙ»ñ³ñáï³
վայ րե րի զգա լի մասն ա նա պա տի է վե րած վում, ուս տի մենք պայ մա-
նա վոր վե ցինք, որ ծրագ րի՝ հո ղի ա ռող ջութ յան վե րա կանգն ման թի-
րա խը պար տա դիր պայ ման է: Այս պես, կոո պե րա տի վի բո լոր ան դամ-
նե րը հա մա ձայ նութ յան ե կան մեկ շնչի հաշ վով գու մար նե րի շուրջ՝ 
áñå»ëÏááå»ñ³ïÇíÇµ³ÅÝ»Ù³ë¨µ³ó³Ñ³Ûï»óÇÝÑÇÙÝ³Ï³ÝÏ³
րիք նե րը, ո րոնց մա սով ծրագ րի թի մը կա րող էր ûգ նել: 
²ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ
§Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ¦ շրջանակում մենք ա պա հո վել ենք կո վե-
րի կաթ նատ վութ յան աճ 20%-ով, իսկ կեն դա նի նե րի քաշն ա վե լա ցել 
է 60%-ով: Մսու րա յին շրջա նում ա նաս նա կե րի մա կար դակն ա վե լա ցել 
¿ ßáõñç 10%áí:²ñáïÝ»ñÇ í×³ñÝ»ñ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É ¨³ÝóÛ³Éï³
ñÇÏ³½Ù»É»Ýßáõñç660,000ÐÐ¹ñ³Ù:Îáõï³ÏÙ³ÝëË»Ù³ÛÇßÝáñÑÇí
գնել ենք թրթու ռա վոր տրակ տոր՝ շուրջ 3,5 մի լիոն ՀՀ դ րա մով: Այս վի-
ճա կագ րա կան տվյալ նե րն ար տա ռոց են: âեք կա րող պատ կե րաց նել
³Ý³ëÑ³å³ÑáõÃÛ³Ý³Õù³ïáõÃÛáõÝÁÙÇÝã¨³ÛëÍñ³·ÇñÁ,ýÇ½ÇÏ³

կանն ի նկա տի չու նեմ, այլ գոր ծիք նե րի ա ռու մով: 
öá ÷á ËáõÃ Ûáõ ÝÁ
Îááå»ñ³ïÇíÝ»ñÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÝÙ³Ý »Ý: ²å³Ñáí ³Ý³ëÝ³å³
ÑáõÃÛáõÝª»ë³ÛÝ³Û¹å»ëÏÏáã»Ù:Îááå»ñ³ïÇíÝëï»ÕÍáõÙ¿§·Ûáõ
ղա կան նոր տե սա կի տնտե սութ յու ն¦, ո րը մարդ կանց տա լիս է ի րենց 
÷áñÓÁªÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý̈ ³ÝÓÝ³Ï³Ý,ÇÝãå»ëÝ³¨å³ï³ëË³Ý³ï
վութ յու նը, հույսն ու հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լաց նե լու հնա րա վո-
ñáõÃÛáõÝ: ºíë 23ï³ñÇ ¨³Ûë Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ³í»ÉÇï»ë³Ý»ÉÇ
կդառ նան: Այս փո փո խութ յու նն զգում եմ յու րա քանչ յուր խորհր դի 
ÝÇëïÇÅ³Ù³Ý³Ï:Ø»½ÝÇó10ÁÙÇ³íáñí»É»Ý¨³ñ¹»ÝÏ»ÝïñáÝ³ó»É
ա պա գա յի վրա: Մենք ենք կոո պե րա տի վը:



25 Years of Partnership
World Bank – Republic of Armenia

36 Stories of Our Achievements

October 15, 2015

Life after Lethargy: Training and Support Give Hope to 
the Most Vulnerable18
In the hustle and bustle of the crowded Disability Resource Center in 
Vanadzor nobody seemed to notice the strangers entering with their 
ledgers and cameras. A social worker at the Center later explained 
that they are getting ready for the celebration of the International Day 
of the Elderly.
On any given day, the Center provides free lunch and other services 
to about 170 people in the town. Many of these people are elderly, 
poor and with disabilities. More than half are unable to visit the 
Center themselves, so social workers deliver food to their homes on 
a daily basis, but they also receive other important care, such as 
health screenings and emotional support. Downtown in Vanadzor, a 
private college by the name of “Dpratun” provides lessons about the 
intricate art of pastry to a group of women with disabilities. Tatevik, 
one of the women attending the training, showed us photos of the 

pastries the class had learned to cook together. She was so excited 
at the idea that she and her class-mates could now think of working 
from home and even starting a business together.
In a goldsmith’s shop in town, Vahe Derdzyan is training apprentices 
to mold and shape silver into delicate jewelry. Creating a filigree 
bracelet is an important objective for Babken, a trainee who is a 
wheel chair user, and who has set his eyes on becoming a goldsmith. 
The innovative Japan Social Development Fund project, a first 
of its kind for the World Bank Armenia Office, has financed a local 
non-governmental structure in delivering community-based services 
and support for employment opportunities at a grass roots level. 
Over the past two years, 521 people have benefited directly from 
various vocational trainings, with 203 currently enrolled in colleges in 
Yerevan, Gyumri and Vanadzor. 
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ÎÛ³ÝùÝ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇóÑ»ïá.áõëáõóáõÙÝáõ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ
ա մե նա խո ցե լի նե րին հույս են տա լիս

ìա նա ձո րի հաշ ման դամ նե րի մար դա շատ ռե սուրս կենտ րո նի աղ մու-
ÏÇ¨Çñ³ñ³ÝóÙ³ÝÙ»çÃí³ó,áñáñ¨¿Ù»ÏÁãÝÏ³ï»óï»ë³ËóÇÏÝ»
րով ներս մտնող ան ծա նոթ նե րին: Ա վե լի ուշ կենտ րո նի սո ցիա լա կան 
աշ խա տո ղը բա ցատ րեց, որ պատ րաստ վում են տա րեց նե րի մի ջազ-
գա յին ûր վա տո նա կա տա րութ յա նը:
ò³ÝÏ³ó³Í ûñ Ï»ÝïñáÝÁ ù³Õ³ùáõÙ ³Ýí×³ñ ×³ß ¨ ³ÛÉ Í³é³
յություն ներ է մա տու ցում շուրջ 170 մար դու: Üրան ցից շա տե րը տա-
ñ»ó»Ý,³Õù³ï¨Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù:Î»ëÇó³í»ÉÇÝÇíÇ×³ÏÇã¿ÇÝùÝáõ
րույն կենտ րոն այ ցե լել, ուս տի սո ցիա լա կան աշ խա տող ներն ա մեն 
ûñ Ýñ³ÝóïáõÝ áõï»ÉÇù »Ýï³ÝáõÙ: Üñ³Ýù Ý³¨ Ï³ñ¨áñËÝ³Ùù
»Ýëï³ÝáõÙ,ûñÇÝ³Ïª³éáÕçáõÃÛ³ÝëùñÇÝÇÝ·¨¿ÙáóÇáÝ³É³ç³Ï
ցություն: ìա նա ձո րի կենտ րո նում §¸պրա տու ն¦ ան վամբ մաս նա-
վոր քո լե ջում հաշ ման դամ կա նանց ներ կա յաց վում են հրու շա կա գոր-
ÍáõÃÛ³Ýµ³ñ¹³ñí»ëïÇ¹³ë»ñ:î³Ã¨ÇÏÁ`áõëáõóÙ³ÝÁÙ³ëÝ³ÏóáÕ
կա նան ցից մե կը, մեզ ցույց տվեց խմո րե ղեն նե րի նկար նե րը, ո րոնք 
կուր սով սո վո րել են միա սին պատ րաս տել: Üա շատ հուզ ված էր այն 

մտքից, որ ինքն ու իր հա մա կուր սե ցի նե րը կա րող են այժմ մտա ծել 
տա նից աշ խա տե լու կամ ան գամ հա մա տեղ գործ սկսե լու մա սին:
øա ղա քի ոս կեր չա կան խա նու թում ìա հե ¸երձ յանն ա շա կերտ նե րին 
ëáíáñ»óÝáõÙ ¿³ñÍ³Ã ÓáõÉ»É ¨ ëï³Ý³É Ýáõñµ ½³ñ¹»ñ: ´³µÏ»ÝÁ,
áñÝ û·ïíáõÙ ¿ ³Ýí³ë³ÛÉ³ÏÇó, ó³Ýó³Ó¨ ÑÛáõëí³Í ³å³ñ³Ýç³Ý
ëï»ÕÍ»ÉÁÏ³ñ¨áñÝå³ï³Ï¿Ñ³Ù³ñáõÙ:Ü³áñáß»É¿áëÏ»ñÇã¹³é
նալ:
Ö³åáÝÇ³ÛÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Íñ³·ÇñÁ, 
áñÁÐ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝµ³ÝÏÇºñ¨³ÝÇ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇÑ³Ù³ñÇñï»
սա կով ա ռա ջինն է, ýի նան սա վո րել է տե ղա կան ոչ կա ռա վա րա-
Ï³Ý Ï³éáõÛóÇÝ Ñ³Ù³ÛÝù³Ñ»Ýù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ¨
ա ռաջ նա յին մա կար դա կով զբաղ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րին 
ա ջակ ցե լու հա մար: ìեր ջին եր կու տա րում տար բեր մաս նա գի տա-
կան ու սու ցում նե րից ուղ ղա կիո րեն ûգտ վել է 521 մարդ, ընդ ո րում 
203ÁÝ»ñÏ³ÛáõÙëÁÝ¹·ñÏí³Í»Ýºñ¨³ÝÇ,¶ÛáõÙñÇÇ¨ì³Ý³ÓáñÇáõ
սում նա րան նե րում:
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In Gavar, Improving Health Care is a High Priority19

Driving along Gavar’s main street today one passes a building once 
well-known as “the Birth Center” that now serves as the Regional 
Medical Center for the entire region of Gegharkunik and its populace 
of 240,000.
Gavar Medical Center – with its upgraded amenities, technology, 
equipment and highly qualified and re-trained medical staff – is one of 
the 14 regional centers that have been modernized throughout Armenia 
through a series of World Bank-financed Health Sector Modernization 
Projects launched in 2004 and completed in February 2016.
With World Bank support, the Government of Armenia took the approach 
of optimizing resources, without reducing the number of specialists, 
with a view to providing a full package of high quality medical services 
to people living outside the capital city of Yerevan.
In 2011, two hospitals in Gavar were merged into one, making it one 
of the most impressive regional centers in the country, successfully 
delivering quality healthcare services to the local population as well as 
to people in adjacent communities.
And, the center is increasingly winning the battle against maternal 
and child mortality. Doctor Azganush Hovhannisyan, an experienced 
obstetrician, points out that the re-trained medical staff can now follow 
women’s pregnancies from A to Z, supported with up-to-date equipment 
and high standards of hygiene.
Gevorg, an 11-year-old boy, was recently admitted to the pediatric 
department with a severe case of food poisoning. While slowly 
recovering, he began to enjoy his stay in the hospital, watching TV 
in a room with an adjoining private bathroom. “We would have never 
come to the hospital, if not for all these changes, not with an overnight 
stay”, says Mrs. Emma, the boy’s grandmother. “Before this, we would 
either invite the doctor to our home, or we would take the person to the 
hospital for a checkup only.” 
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¶ա վա ռում ա ռող ջա պա հութ յան բա րե լա վու մն ա ռաջ նա հեր թութ յուն է

¶ա վա ռի հիմ նա կան փո ղո ցով մե քե նա վա րե լիս անց նում ենք մի շեն-
քի կող քով, ո րը ժա մա նա կին հայտ նի էր §Ìննդա բե րա կան կենտ րո ն¦ 
ան վամբ: Այժմ այն ¶ե ղար քուն քի ողջ մար զի բնակ չության հա մար որ-
պես մար զա յին բժշկա կան կենտ րոն է ծա ռա յում:
¶ա վա ռի բժշկա կան կենտ րո նը՝ իր ար դիա կա նաց ված հար մա-
րություն նե րով, տեխ նո լո գիա նե րով, սար քա վո րում նե րով, բարձր 
áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñáí 2004
Ã.ÇÝÙ»ÏÝ³ñÏ³Í¨2016Ã.Ç÷»ïñí³ñÇÝ³í³ñïí³ÍÐ³Ù³ßË³ñ
հա յին բան կի ýի նան սա վոր մամբ §² éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç 
³ñ ¹Ç³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Íñ³· ñ»ñ Ç¦ շար քի մի ջո ցով ողջ Հա յաս տա նում
վերազինված 14 մար զա յին կենտ րոն նե րից մեկն է:
Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու-
թ յու նը որ դեգ րեց ռե սուրս նե րի ûպ տի մա լաց ման մո տե ցում՝ ա ռանց 
մաս նա գետ նե րի թի վը կրճա տե լու՝ նպա տակ ու նե նա լով մայ րա քա-
Õ³ùºñ¨³ÝÇó¹áõñëµÝ³ÏíáÕÙ³ñ¹Ï³ÝóÑ³Ù³ñ³å³Ñáí»Éµ³ñÓ
րո րակ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներ:
2011 թ.-ին ¶ա վա ռի եր կու հի վան դա նոց նե րը միա վոր վե ցին մե կում՝ 
այն դարձ նե լով երկ րի մար զա յին ա մե նատ պա վո րիչ հի վան դա նոց նե-
րից մե կը, որը հա ջո ղութ յամբ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ  է 
Ù³ïáõóáõÙï»ÕÇ,ÇÝãå»ëÝ³¨Ñ³ñ³ÏÇóÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇµÝ³ÏãáõÃÛ³
նը:
ºí Ï»ÝïáÝÝ³ëïÇ×³Ý³µ³ñÑ³ÕÃáõÙ ¿Ù³Ûñ³Ï³Ý¨»ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ¹»Ù ÙÕíáÕ Ù³ñïáõÙ: ´ÅßÏáõÑÇ ²½·³Ýáõß ÐáíÑ³Ý
նիս յա նը՝ փոր ձա ռու ման կա բարձը, նշում է, որ վե րա պատ րաստ ված
µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÝ³ÛÅÙÏ³ñáÕ¿Ñ»ï¨»ÉÑÕÇáõÃÛ³Ý³ÙµáÕçÁÝÃ³ó
ùÇÝ³ñ¹Çë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ¨ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇµ³ñÓñã³÷³ÝÇßÝ»ñÇû·
նութ յամբ:
11³ÙÛ³ ¶̈ áñ·Á í»ñç»ñë ¿ ÁÝ¹áõÝí»É Ù³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý µ³Å³Ý
մունք՝ սննդա յին սուր թու նա վոր մամբ: ¸ան դաղ ա պա քին ման ըն թաց-
քում նրան սկսեց դուր գալ հի վան դա նո ցում մնա լը՝ ա ռան ձին սան-

հան գույ ցով հի վան դա սեն յա կում հե ռուս տա ցույց դի տե լով: §Մենք ոչ 
մի դեպ քում հի վան դա նոց չէինք գա, չէինք գի շե րի այս տեղ, ե թե այս 
բո լոր փո փո խութ յուն նե րը չլի նեի ն: Մինչ այդ մենք կամ բժշկին էինք 
հրա վի րում մեր տուն , կամ միայն հի վան դա նոց էինք գնում ստուգ ման
հա մա ր¦-, ա սում է տղա յի տա տիկը՝ տիկին  ¾մ ման:
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“We Are Not Alone” 
A Legal Clinic Provides Essential Service

Legal aid in Armenia, as in many places, can be highly costly. 
For large families, single households with children, the elderly 
and the unemployed, affording just one sitting of legal advice 
– never mind the full range of services provided by lawyers –
is usually a challenge. This explains the line of people on the 
second floor of the School of Advocates – where the Pro-Bono 
Legal Clinic is to be found.
Today, several lawyers are sitting at tables attentively listening 
to people presenting their documents and their cases. 
The Pro-Bono Legal Clinic, well known here in Yerevan and 
far beyond, provides a glimmer of hope for people throughout 
the country. Since November 2015, over 500 citizens have 
received pro-bono legal aid services in the capital, while about 
200 citizens living in remote towns and villages have also 
received assistance – thanks in part to service delivery made 
available through the World Bank operated IDF Grant Project 
on the Strengthening of Training Capacity of the School of 
Advocates.
The Clinic is also closely associated with the legal studies 
course at the School of Advocates, which has helped introduce 
new methods of training and modes of communication.
Students have a full range of online courses and support 
materials which gives them flexibility in choosing when and how 
to complete a particular course, as most already have other 
professional assignments
Through its cutting-edge training program, the School is 
able to attract high-quality professionals and enlarge its pool 
of practicing lawyers, ultimately providing better and more 
affordable legal services – and hope – to the poor and less-
fortunate in Armenia. 
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§Մենք միայնակ չեն ք¦
Æ րա վա բա նա կան կլի նի կան անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն է մա տու ցում 

Հա յաս տա նում ի րա վա բա նա կան ûգ նութ յու նը, ինչ պես շատ վայ-
րե րում, կա րող է խիստ ծախ սա տար լի նել: Այն սո վո րա բար մար-
ï³Ññ³í»ñ ¿ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ, »ñ»Ë³Ý»ñ, ï³ñ»ó ¨ ·áñÍ³
զուրկ ան դամ ներ ու նե ցող միայ նակ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի հա-
մար, ո րոնք ի րենց կա րող են թույլ տալ միայն մեկ ի րա վա բա նա կան 
խորհրդատվութ յու նից ûգտ վել՝ չմտա ծե լով ան գամ ի րա վա բան նե րի 
կող մից մա տուց վող լիար ժեք ծա ռա յութ յուն նե րի մա սին: êա էլ բա-
ցատ րում է öաս տա բան նե րի դպրո ցի երկ րորդ հար կում մարդ կանց 
հեր թի առ կա յութ յու նը, որ տեղ գտնվում է անվ ճար ի րա վա բա նա կան 
կլի նի կան:
Այ սûր սե ղա նի մոտ նստած են մի քա նի ի րա վա բան ներ՝ ու շա դիր լսե-
լով ի րենց փաս տաթղ թերն ու գոր ծե րը ներ կա յաց նող մարդ կանց:
²Ýí×³ñÇñ³í³µ³Ý³Ï³ÝÏÉÇÝÇÏ³Ý,áñÁù³çÑ³ÛïÝÇ¿ºñ¨³ÝáõÙ¨
դրա սահ ման նե րից դուրս, հույ սի շող է ողջ երկ րի մարդ կանց հա մար: 
2015 թ.-ի նո յեմ բե րից սկսած մայ րա քա ղա քում շուրջ 500 քա ղա քա ցու 
մա տուց վել են անվ ճար ի րա վա բա նա կան ûգ նութ յան ծա ռա յութ յուն-
Ý»ñ,ÇëÏÑ»é³íáñù³Õ³ùÝ»ñÇó¨·ÛáõÕ»ñÇó³ç³ÏóáõÃÛáõÝ¿ëï³ó»É
¨ëßáõñç200ù³Õ³ù³óÇªÙ³ë³ÙµÐ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝµ³ÝÏÇÏáÕÙÇó
գոր ծարկ ված §ö³ë ï³ µ³Ý Ý» ñÇ ¹åñá óÇ í» ñ³ å³ï ñ³ëï Ù³Ý Ï³ ñá
ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ñ½á ñ³ó Ù³Ý ¹ñ³ Ù³ß Ýáñ ÑÇ Íñ³· ñÇ¦ շնոր հիվ:
ÎÉÇÝÇÏ³ÝÝ³¨ë»ñïáñ»ÝÏ³åí³Í¿ö³ëï³µ³ÝÝ»ñÇ¹åñáóÇÇñ³
վա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի դա սըն թա ցի հետ, որն ûգ նել 
¿áõëáõóÙ³ÝÝáñÙ»Ãá¹Ý»ñÇ¨Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³ÝÓ̈ »ñÇÝ»ñ¹ñÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ:àõë³ÝáÕÝ»ñÇÑ³Ù³ñ³éÏ³¿³éó³Ýó¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ¨
û ժան դակ նյու թե րի ամ բող ջա կան շարք, ին չը նրանց տա լիս է ցան-
Ï³ó³Í ¹³ëÁÝÃ³ó ³í³ñï»Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÝ áõ Ó¨Ý ÁÝïñ»Éáõ ×Ïáõ
նութ յուն, քա նի որ մեծ մասն ար դեն իսկ մաս նա գի տա կան այլ աշ խա-
տանք ներ ու նեն:
Æր գեր ժա մա նա կա կից ու սուց ման ծրագ րի մի ջո ցով դպրո ցը կա րո ղա-
ÝáõÙ¿·ñ³í»Éµ³ñÓñáñ³Ï³íáñÙ³ÙµÙ³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ¨ÁÝ¹É³ÛÝ»É

պրակ տիկ գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող ի րա վա բան նե րի շրջա նա կը՝ ի 
í»ñçá³å³Ñáí»Éáí³í»ÉÇ É³í¨³í»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ¨ÑáõÛë:
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Better, Safer Roads Lead 
to Improving Lives in Rural Armenia21

Rotating the wheel to perform vehicular acrobatics around potholes could 
well have described the drive into Oshakan village in Ararat region not so 
long ago. On this local road, like on so many other roads in rural Armenia, 
a driver had to focus hard to ensure the vehicle reached its destination 
without a puncture or breakdown. Certainly no time to admire the local 
vistas!
Since 2009, however, Armenia’s Government, with support from the 
World Bank, has been focused on solving these problems – by better 
connecting rural settlements to the main road networks, and thereby 
amplifying economic development opportunities for people in these areas.
Around 75 rural communities have so far benefitted from rehabilitated 
roads under this initial investment, which covers a total of 646 kilometers. 
This has not only led to a better driving experience for rural citizens, 
but has also created temporary employment for many local people and 
induced a potential revival in agriculture, tourism, and the economy 
overall.
The Lifeline Road Network Improvement Project is an important part 
of the effort to improve the access of rural communities to markets and 
services. So far, it has helped to rehabilitate 208 kilometers of rural roads, 
bringing the average speed to 40 kilometers per hour, up from 10 kph 
previously.
Poor road surfaces, combined with other factors such as speeding, have 
too often been the cause of death and disability, especially to children, in 
rural Armenia. 
Understandably, community members – especially parents – have 
raised the issue of road safety with Armenia’s Roads Directorate, and 
in response the project has introduced “Safe Village” schemes for 65 
communities.
So far, 23 schools and kindergartens in 18 Armenian villages have 
benefitted from these safety measures.
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´³ñ»Ï³ñ·,³å³Ñáí×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ
բա րե լա վում են գյուղական կյան քը

àչ վաղ անց յա լում Ա րա րա տի մար զի ú շա կան գյու ղի ճա նա պար հը 
կա րող էր նկա րագր վել ավ տո մե քե նա յով ակ րո բա տի պես փո սե րը 
շրջան ցե լու հա մար ղե կի պտույտ նե րով: Այս տե ղա կան ճա նա պարհին, 
ÇÝãå»ë¨Ð³Û³ëï³ÝÇ·ÛáõÕ»ñÇÙÇß³ñù³ÛÉ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ,í³
րոր դը պետք է չա փա զանց ու շա դիր լի ներ, որ պես զի ավ տո մե քե նան 
նա խա տես ված վայր հաս ներ ա ռանց ան վա դո ղե րի ծակ վե լու կամ մե-
քե նա յի խա փան ման: Æ հար կե, ժա մա նակ չէր մնում տե ղի տե սա րան-
նե րով զմայ վե լու հա մար:
2009 թ.-ից ի վեր սա կայն, Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը Հա մաշ-
խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ, ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց րել է 
նշված խնդիր նե րի լուծ ման վրա՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րերն ավ տո-
մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի հիմ նա կան ցան ցե րին ա վե լի լավ միաց-
Ý»Éáí¨³Û¹åÇëáíÙ»Í³óÝ»Éáí³ÛëµÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇÙ³ñ¹Ï³ÝóÑ³
մար տնտե սա կան զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:
Մինչ այժմ սկզբնա կան ներդր ման շրջա նա կում 646 կմ  ընդ հա նուր 
եր կա րութ յամբ հիմ նա նո րոգ ված ճա նա պարհ նե րի շա հա ռու են ե ղել 
75 գյու ղա կան հա մայնք : Այն ոչ միայն հան գեց րել է գյու ղա ցի նե րի
Ñ³Ù³ñ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇí³ñÙ³Ý³í»ÉÇÉ³í÷áñÓÇÝ,³ÛÉÝ³¨Å³
մա նա կա վոր աշ խա տանք է ստեղ ծել տե ղա ցի նե րից շա տե րի հա մար 
¨ ËÃ³Ý»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý,  ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ¨ ³éÑ³ë³ñ³Ï
տնտե սութ յան հնա րա վոր աշ խու ժա ցու մը: 
§Î»Ý ë³ Ï³Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý ×³ Ý³ å³ñ Ñ³ ÛÇÝ ó³Ý óÇ µ³ ñ» É³í Ù³Ý 
Íñ³ ·Ç ñÁ¦ ßáõÏ³Ý»ñÇ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ·Ûáõ
Õ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»É³í»Éáõ ç³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ Ù³ëÝ ¿
կազ մում: Մինչ այժմ այն ûգ նել է 208 կմ գ յու ղա կան ճա նա պարհ նե-
րի վե րա կանգն մա նը՝ մի ջին ա րա գութ յու նը դարձ նե լով ժա մում 40 կմ 
նախ կին 10 կմ/ժ-ի հա մե մատ:
ìատ ճա նա պար հա ծած կը, հա մակց վե լով այլ, û րի նակ՝ ա րա գութ յան 
գե րա զանց ման գոր ծոն նե րի հետ, Հա յաս տա նի գյու ղե րում հա ճախ է 
¹³ñÓ»ÉÙ³Ñí³Ý¨Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ýå³ï×³é,Ñ³ïÏ³å»ëª»ñ»
խա նե րի:

Հաս կա նա լի է, որ հա մայն քի ան դամ նե րը, հատ կա պես ծնող նե-
րը, Հա յաս տա նի ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի տնû րի նութ յա ն 
³éç¨ µ³ñÓñ³óñ»É »Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ:
Ար ձա գան քե լով խնդրին՝ ծրագ րով 65 հա մայնք նե րում ներդր վել է 
§Անվտանգ գյու ղ¦ հա մա կար գը: 
Առ այժմ անվ տան գութ յան այս մի ջո ցա ռում նե րի շա հա ռու ներն են 
»Õ»ÉÐ³Û³ëï³ÝÇ18·ÛáõÕÇ23¹åñáó¨Ù³ÝÏ³å³ñï»½:
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State-of-the-Art Labs Help Armenian Students
and Researchers Pave Way to the Future

Tereza Sahradyan is a fifth-year student at Yerevan State Medical 
University who wants to major in surgery. She takes every opportunity 
to gain hands-on experience before becoming a professional practicing 
doctor. That is why the Practical Skills Simulation Training Center, 
housed at the university, is the perfect training environment for her.
Opened just three years ago, the Center has 16 rooms that are designed 
to mirror real hospital conditions. Here, students can practice different 
medical scenarios on electronically controlled mannequins and models 
that simulate physiological symptoms, and respond to the students’ 
actions.  
In the Center, students study patients’ records, handle diverse medical 
cases that replicate actual healthcare settings, and propose treatment 
options. When an action is taken correctly, the simulators respond 
and the screen shows that the heart has regained its ability to function 
properly.  
“Here, they can make a mistake a dozen times and that is fine, 
acceptable, but in real life they won’t have this option,” says Suren 

Hovhannisyan, DMedSc, Head of the Center.
Similar to the Medical University, the Department of Biology at Yerevan 
State University (YSU) also strives to maintain quality assurance and 
train students in accordance with current labor market needs. To this 
end, the university established the Innovative Center for Bacteriological 
Biotechnologies and Biofuel.
Karen Trchunyan, the Innovative Center coordinator, describes how 
every piece of equipment was acquired and notes with pride that all of 
them are modern and extremely accurate.
“We did not have such facilities in the past,” says Karen, “while our 
graduates used to end up in various laboratories and companies where 
they had to work with methodologies and technologies they weren’t 
familiar with. Now, they can confidently enter the labor market.”
To facilitate networking with manufacturers and to expand research 
opportunities, YSU opened another Center of Excellence for Applied 
Biosciences three years ago. The Center promotes inter-professionalism 
and inter-subject correlation, by bringing together various professionals 
such as archaeologists and agrarians. Armenian scientists can now 
conduct research that previously could only be done abroad.
These state-of-the-art labs, now found in universities all across 
Armenia, have been established with support from World Bank-financed 
education projects.
The Competitive Innovative Fund for Higher Education in Armenia 
was initially established under the Second Education Quality and 
Relevance Project. Subsequently, through a highly competitive 
process, the Fund disbursed grant resources to 10 universities 
throughout 2013-15. Thanks to the Education Improvement Project, 
a number of grants have recently been awarded to higher education 
institutions, with another 12 labs due to open by the end of 2017.

April 18, 2017
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Äա մա նա կա կից լա բո րա տո րիա նե րն ու սա նող նե րին 
ûգ նում են հար թել ա պա գա յի ճա նա պար հը

Â»ñ»½³ê³Ññ³¹Û³ÝÁºñ¨³ÝÇå»ï³Ï³ÝµÅßÏ³Ï³ÝÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
հին գե րորդ կուր սի ու սա նող է վի րա բու ժութ յուն մաս նա գի տությամբ: 
Üա ա մեն հնա րա վո րութ յու նից ûգտ վում է նախ քան պրակ տիկ բժիշկ 
դառ նա լը գործ նա կան փորձ ձեռք բե րե լու հա մար: Հա մալ սա րա նում 
գտնվող ¶ործ նա կան հմտութ յուն նե րի սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նը կա-
տար յալ ու սում նա կան մի ջա վայր է նրա հա մար:
3 տա րի ա ռաջ բաց ված կենտ րոնն ու նի 16 սեն յակ, ո րոնք նա խագծված
են ի րա կան հի վան դա նո ցա յին պայ ման նե րի կրկնû րի նա կով: Այս տեղ 
ու սա նող նե րը կա րող են կի րա ռել տար բեր բժշկա կան սցե նար ներ 
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó̈ áí Ï³é³í³ñíáÕ Ù³Ý»Ï»ÝÝ»ñÇ¨ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ íñ³,
áñáÝùÝÙ³Ý³ÏáõÙ»ÝýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ¨³ñÓ³·³Ý
ùáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Î»ÝïñáÝáõÙ áõë³ÝáÕ
ներն ու սում նա սի րում են հի վանդ նե րի տվյալ նե րը, զբաղվում են տար-
բեր բժշկա կան դեպ քե րով, ո րոնք կրկնում են ի րա կան ա ռող ջա պա-
հա կան մի ջա վայրն ու ա ռա ջար կում են բուժ ման տար բե րակ ներ: ºրբ 
ճիշտ գոր ծո ղութ յուն է կա տար վում, սի մուլ յա տոր ներն ար ձա գան քում 
»Ý,¨¿Ïñ³ÝÁóáõÛó¿ï³ÉÇë,áñëÇñïÁí»ñ³·ï»É¿å³ïß³×³ßË³
տե լու իր ու նա կութ յու նը: §Այս տեղ նրանք կա րող են տասն ան գամ 
ëË³Éí»É¨¹³ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝÇñ³Ï³ÝÏÛ³ÝùáõÙÝñ³Ýù³Û¹
պի սի տար բե րա կ չեն ու նեն ա¦, - ա սում է կենտ րո նի ղե կա վար, բգթ 
 êու րեն Հով հան նիս յա նը: 
ÆÝãå»ë ´ÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý
հա մալ սա րա նի (ºäՀ) կեն սա բա նութ յան ýա կուլ տե տը ձգտում է պահ-
պա նել ո րա կի ա պա հո վումն ու ու սա նող նե րին պատ րաս տել աշ խա-
տա շու կա յի ներ կա կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան: Այս նպա տա կով 
հա մալ սա րա նում ստեղծ վել է Ման րէա բա նա կան կեն սա տեխ նո լո-
·Ç³Ý»ñÇ ¨ Ï»Ýë³í³é»ÉÇùÇ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ: Üáñ³ñ³
ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Î³ñ»Ý ÂéãáõÝÛ³ÝÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ
¿, Ã» ÇÝãå»ë ¿ Ó»éù µ»ñí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ñù³íáñáõÙ¨ Ñå³ñ
ïáõÃÛ³ÙµÝßáõÙ,áñ¹ñ³ÝùµáÉáñÁÅ³Ù³Ý³Ï³ÏÇó»Ý¨ã³÷³½³Ýó

ճշգրիտ: §Մենք նման հնա րա վո րութ յուն ներ անց յա լում չու նեին ք: Մեր 
շրջա նա վարտ նե րը հայտն վում էին տար բեր լա բո րա տո րիա նե րում 
¨ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,áñï»ÕëïÇåí³Í¿ÇÝ³ßË³ï»ÉÙ»Ãá¹³µ³
ÝáõÃÛ³Ùµ¨ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí,áñáÝóÑ»ïÍ³ÝáÃã¿ÇÝ:²ÛÅÙÝñ³Ýù
íëï³Ñáñ»ÝÏ³ñáÕ»ÝÙïÝ»É³ßË³ï³ßáõÏ³¦,³ëáõÙ¿Î³ñ»ÝÁ:
²ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁËÃ³Ý»Éáõ ¨ Ñ»ï³½á
տա կան հնա րա վո րութ յուն ներն ընդ լայ նե լու հա մար ºäՀ-ն  3 տա-
ñÇ ³é³ç µ³ó»É ¿ ÎÇñ³é³Ï³Ý Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÃ
յան կենտ րոն: Äա մա նա կա կից 10 լա բո րա տո րիա ն, ո ր ստեղծ վել է 
Հա յաս տա նի հա մալ սա րան նե րում, հիմ նադր վել է Հա մաշ խար հա-
յին բան կի ýի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող կրթա կան ծրագ րե րի 
ա ջակ ցությամբ: 
ì»ñç»ñëµáõÑ»ñÇÝ»ÝßÝáñÑí»ÉÙÇß³ñù¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ,ÙÇÝã¨2017
Ã.Ç³í³ñïÁÝ³Ë³ï»ëíáõÙ¿µ³ó»É¨ë12É³µáñ³ïáñÇ³:

Ապրիլի 18, 2017
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7 December 1988

Spitak earthquake

16 September 1992

Armenia joins IBRD

16 October 1992

Armenia joins ICSID

30 March 1993

Institution Building Loan
approved by Board

21 September 1991

Independence

25 August 1993

Armenia joins IDA

29 May – 1 June 1999

WBG President James Wolfensohn
visits Armenia

10-19 October 2001

First post-independence
population census

2002

Enterprise Incubator Foundation
(EIF) established

26 August 2002

Electricity distribution
network privatized

2003

Armenia achieves Blend status
(eligible for both IBRD and IDA)

2006

First IFC equity investment
in banking sector, Inecobank

2011

Business Registry
One-Stop-Shop introduced

2013

First IFC investment
in agribusiness

March 2007

Total cumulative World Bank
financing reaches US $1 billion

25 Years Timeline: 
Armenia and the World Bank Group
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22 November 1993

Armenian national currency
(dram, AMD) launched

1 February 1994

Earthquake Reconstruction
Loan approved

18 April 1995

Armenia joins IFC

5 July 1995

Armenian Constitution
adopted through

national referendum

October 1995

Armenia Social Investment
Fund established

5 November 1995

24-hour electricity
supply restored

September 2017

Twenty-Five Years
of Partnership!

5 December 1995

Armenia joins MIGA

May 2001

First IFC investment
in Armenia (Marriott)

1996

First nationwide
household survey

1998

IFC office opened
in Yerevan

1 July 2014

Armenia graduates
from IDA to IBRD-only

November 2014

Total cumulative World Bank
financing reaches US $2 billion

January 2016

Armenia joins the
Eurasian Economic Union

Health sector modernization program
reaches all regions of Armenia

2016

8 March 2017

Armenia joins the Extractive
Industries Transparency Initiative
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9 Grigor Lousavorich St., 
Yerevan 0015, Armenia 
Tel.: +374 10 52 09 92

¶րիգոր Èուսավորչի 9,
ºñ¨³Ý0015,Ð³Û³ëï³Ý
Հեռ.՝+374 10 52 09 92

The excerpts in this book are from stories published over 
the years about World Bank supported projects in Armenia.

¶րքում ներառված հատվածները տարիներ շարունակ 
Հայաստանում Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 
իրականացված ծրագրերի մասին պատմություններից են:




