
ՀՐԱՎԵՐ 

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

«ԵԳՖԱԾ-ի հաջողության պատմությունների արձանագրում և տեսաֆիլմի ստեղծում” IRFSP/TA/CQS-2021/003 

Հայաստանի Հանրապետություն 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր   

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա /ԸԽՈ/ 
ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779  
 

Հայաստանի Հանրապետությունը /այսուհետ` Փոխառու/ փոխառություն է ստացել Գյուղատնտեսության  

Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամից /այսուհետ` ԳԶՄՀ/ "Ենթակառուցվածքների և գյուղական 

ֆինանսավորման աջակցություն” Ծրագիրը /այսուհետ` ԵԳՖԱԾ / իրականացնելու համար և նպատակ ունի 

գումարների մի մասն օգտագործել սույն խորհրդատվական ծառայությունները «ԵԳՖԱԾ-ի հաջողության 

պատմությունների արձանագրում և տեսաֆիլմի ստեղծում” IRFSP/TA/CQS-2021/003  ձեռք բերելու համար։  
 

Սույն առաջադրանքի հատուկ նպատակներն են`  

 7 մարզերից յուրաքանչյուրի համար տրամադրել շահառուների պատմություններ, ինչպես նաև 

ներկայացնել, թե ինչն են նրանք համարում ծրագրի իրականացման արդյունքում անձնական և 

համայնքային մակարդակներում տեղի ունեցած առավել նշանակալից փոփոխություններ: Այս 

պատմությունները կօգտագործվեն ծրագրի լուսաբանման և հետագա գնահատման համար: Հատուկ 

ուշադրություն պետք է դարձվի կանանց և խոցելի խմբերին. հարցվածների առնվազն 30 %-ը պետք է լինեն 

կանայք կամ կանանց կողմից ղեկավավող ՏՏ-ներ, 20 %-ը` խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներ և 15 %-ը` 

երիտասարդներ: Հաջողության պատմությունների թիվը պետք է լինի 15-20: 

 Տրամադրել նյութերի պատրաստ աղբյուր՝ գիտելիքների կառավարման, հաշվետվողականության, 

ռեսուրսների մոբիլիզացման և ծրագրային հաջողված աշխատանքների ընդլայնման համար: 

 Իրականացնել տեսանկարահանում/ձայնագրում և լուսանկարահանում, որոնք կկցվեն շահառուների 

պատմություններին և կարձանագրեն ծրագրի ձեռքբերումները:  

Աշխատանքներ 

Ծառայություն մատուցողը (ԾՄ) տպագիր, լուսանկարահանման և տեսանյութերի միջոցով պետք է արձանագրի 

ԵԳՖԱԾ-ի ձեռքբերումները և ծրագրի շահառուների հաջողության պատմությունները: Պատմությունների 

ուսումնասիրության արդյունքները պետք է ընդգծեն 2016 թվականից ի վեր ԵԳՖԱԾ-ի շրջանակում գրանցված 

ձեռքբերումները: Արդյունքները կտրամադրվեն տարբեր թիրախային խմբերի, այդ թվում` շահագրգիռ կողմերին, 

ներկա և պոտենցիալ դոնորներին՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագրի իրականացման ազդեցությունը 

ներկայացնելու նպատակով: Առաջադրանքի նպատակն է ցույց տալ ծրագրի հաջողությունը:                           

Ծառայություն մատուցողը պետք է ներկայացնի` Շահառուների պատմություններ` գրավոր տեսքով Տեսաֆիլմ,

Լուսանկարահանում, Հաշվետվություններ և փաստաթղթեր: 

 ԾՄ-ն պետք է ուղևորվի 7 մարզեր, որտեղ իրականացվել է ԵԳՖԱԾ-ը` համայնքի անդամների, շահառուների և 

այլ շահագրգիռ կողմերի հետ հարցազրույցներ անցկացնելու համար` շահառուների պատմությունները 

համադրելու, վերլուծելու և ծրագրի վերաբերյալ տեսանյութ պատրաստելու նպատակով: Հաջողության 

պատմություններում պետք է հավասարապես լուսաբանվեն ԵԳՖԱԾ-ի բոլոր 4 բաղադրիչները: Տեսանյութի 

տևողությունը պետք է լինի առավելագույնը 1 ժամ։ 

"Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ /ԳՏՏԶ 

ԾԻԳ/ հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ Խորհրդատվական Կազմակերպություններին ներկայացնել 

Հետաքրքրության հայտեր «ԵԳՖԱԾ-ի հաջողության պատմությունների արձանագրում և տեսաֆիլմի ստեղծում” 

IRFSP/TA/CQS-2021/003 Խորհրդատուի ընտրության նպատակով մրցույթին մասնակցելու համար: 

Շահագրգիռ Խորհրդատվական Կազմակերպությունները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն ցույց տալով, որ 

նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձառություն ծառայություններն 

իրականացնելու համար: Խորհրդատվական Կազմակերպությունները կարող են ներկայացնեն միայն մեկ 

Հետաքրքրության հայտ` առանձին  կամ Համատեղ ձեռնարկության կազմում:  

Ծրագրի Առաջադրանքի պայմանները և Հետաքրքրության հայտի ներկայացման ձևանմուշը հրապարակված են 

https://raed.am/procurement/adstatements.html կայքում և պետք է ներառեն հետևյալ փաստաթղթերը`  

 Դիմում-նամակ`ուղղված ԾԻԳ-ի տնօրենին; 

 Պետական գրանցման վկայականի պատճենը;  

https://raed.am/procurement/adstatements.html


 Հայտը ստորագրողի լիազորագիրը; 

 Տեղեկատվություն Խորհրդատվական կազմակերպության ընդհանուր փորձի վերաբերյալ /տարիների 

քանակը/ ծրագրի շրջանակներում; 

 Վերջին հինգ տարիների ընթացում կնքված նմանատիպ պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն; 

 Հետաքրքրության Հայտը համատեղ ներկայացնելու դեպքում ՀՁԳ-ի պայմանագիրը; 

      Գնահատման չափանիշները հետևյալն են. 

Չափանիշը       Բալերը 

 Տեսանյութերի նկարահանման և ստեղծման առնվազն 5 տարվա փորձ 

                  - Զարգացման ծրագրերի գործունեության վերաբերյալ, հրապարակման                                                

                    համար    նախատեսված նյութերի և միջազգային կազմակերպությունների համար   

                  տեսանյութերի ստեղծման մեծ փորձ 

             50 

 Հարցաթերթիկների կազմման և դեմ առ դեմ հարցազրույցներ անցկացնելու 

առնվազն 3 տարվա փորձ 

- Հայաստանի գյուղական վայրերում աշխատանքի փորձը կդիտվի որպես  

   առավելություն 

              50 

 

Անցողիկ նվազագույն շեմը` 75 միավորն է: 

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է «ԳԶՄՀ-ի վերանայված քաղաքականությունը իր 

գործունեության և գործողությունների մեջ խարդախության և կոռուպցիայի կանխարգելման վերաբերյալ»:  

Հետաքրքրության հայտը ներկայացվում է հայերեն, 1 բնօրինակ և 1 պատճեն կամ էլեկտրոնային տարբերակով: 

Պատճենների միջև տարբերության դեպքում հիմք կընդունվի  Հայտի բնօրինակը: 

Ծառայությունների իրականացման ենթադրվող ժամկետը` 2-3 ամիս։ 

Խորհրդատուն ընտրվելու է "Ընտրություն Խորհրդատուի Որակավորման հիման վրա" մրցութային 

եղանակով, 2010թ. Սեպտեմբերին ԳԶՄՀ-ի կողմից հրապարակված Գնումների ուղեցույցով և Գնումների 

Ձեռնարկով կամ վերը նշված փաստաթղթի ցանկացած թարմացված հրապարակված տարբերակով:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ պարզաբանումների համար խնդրում ենք գրել procurement@raed.am 

էլեկտրոնային հասցեին: 

Պարզաբանումները պետք է ստացվեն վերջնաժամկետից առավելագույնը 7 օր առաջ, իսկ պատասխանները 

կհրապարակվեն առցանց՝ www.raed.am կայքում: Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն նշված 

հասցեով մինչև 2022 թ. հուլիսի 22-ը` ժամը 17:00-ն: 

“Գյուղական  տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ” ՊՀ 

Գնումների բաժնի պետ` Արթուր Գրիգորյան 
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 6 հարկ; 

Հեռախոս` 374 10 – 54 – 65 -10; Ֆաքս` 374 10 – 58 – 80 -58; e-mail։ procurement@raed.am 
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