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Վերապատրաստում` ԱՏՀ (GIS) մոնիտորինգի վերաբերյալ, GEF/TA/CQS-2019/007  
 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական տարածքների 
տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը 
(այսուհետ` ԾԻԳ) փնտրում է ԱՏՀ (GIS) մասնագետ` ԵԳՖԱԾ բաղադրիչների և 
ենթաբաղադրիչների շահառուների աշխարհագրական տեղեկությունների հավաքագրման, 
շահառուների քարտեզագրման և ԾԻԳ-ի աշխատակիցների վերապատրաստման նպատակով: 

 

Ծրագրի նկարագիր 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիրը» (ԵԳՖԱԾ) 
նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի կառավարությանը գյուղական բնակավայրերում 
համատարած աղքատության հաղթահարման գործում: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է 
բարելավել բնակչության սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակն ընտրված գյուղական 
տարածքներում, որտեղ աղքատությունը տարածված է, վերականգնելով երրորդային ոռոգման 
ենթակառուցվածքները, ստեղծելով եկամուտների աճի և զբաղվածության ապահովման 
կայուն հնարավորություններ՝ գյուղատնտեսական արտադրության համակարգերի և 
ապրանքային մշակաբույսերի արտադրության արժեշղթայի օղակների միջև առաջընթաց ու 
հետընթաց կապերի հզորացման ճանապարհով: ԵԳՖԱԾ-ը իրականացումը կտևի վեց տարի՝ 
սկսած 2016 թվականից: 

Ծրագրի թիրախային տարածքներն են ՀՀ 7 մարզեր` Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, 
Վայոց Ձորի, Սյունիքի և Արագածոտնի: Գյուղական ֆինանսավորման բաղադրիչը 
կիրականացվի երկրի ողջ տարածքում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով 
ենթակառուցվածքների բաղադրիչի իրականացման աշխարհագրական տարածքին: ԳԷՀ-ի 
կողմից ֆինանսավորվող Հողերի կայուն կառավարման բաղադրիչը, բացի ծրագրի հիմնական 
տարածքներից, ուղղված կլինի Արարատի մարզի մի շարք ընտրված համայնքների: 

Ծրագիրը ներառում է 4 բաղադրիչ` (i) Գյուղական ֆինանսավորում, (ii) Գյուղական 
տարածքների ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ (ԳՏՋԵ), (iii) Ֆերմերների 
իրազեկում և աջակցություն, (iv) Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված 
հողերի կայուն կառավարում (ՀԱԱՈՒՀԿԿ):  



(i) Գյուղական ֆինանսավորում բաղադրիչի նպատակն է խթանել գյուղական վայրերում 
տնտեսության կայուն զարգացումը` գյուղական փոքրածավալ արտադրողների ու ՓՄՁ-ների 
համար համապատասխան ֆինանսական ծառայությունների բարելավման և ընդլայնման 
միջոցով: 

(ii) Գյուղական տարածքների ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ բաղադրիչն 
ուղղված է գյուղական համայնքներում կենցաղային և ոռոգման նպատակների համար ջրի 
հասանելիության բարելավման պահանջին: 
 
(iii) Ֆերմերների իրազեկում և աջակցություն բաղադրիչն ուղղված է թիրախային 
համայնքներում գյուղատնտեսական համակարգերի արդյունավետության բարելավմանը և 
ֆերմերներին տեխնիկական աջակցության և կարողությունների զարգացման 
տրամադրմանը:  

(iv) Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում 
բաղադրիչը նպատակ ունի բարձրացնել Հայաստանի ռիսկային գոտիներում բնակվող 
գյուղական համայնքների ընդհանուր կայունությունը: 

 

Բաղադրիչ 1. Գյուղական ֆինանսավորում: Բաղադրիչի իրականացումը հիմնվում է 
ֆինանսական հատվածի երկու գործիքների վրա, որոնք ստեղծվել են ԳԶՄՀ-ի նախորդ 
ծրագրերի ընթացքում, այն է`  

 վերաֆինանսավորող կառույց հանդիսացող «Գյուղական ֆինանսավորման կառույցը» 
(ԳՖԿ), որը մասնակից ֆինանսական կառույցների միջոցով ֆինանսավորում է 
տրամադրում գյուղատնտեսության ոլորտին, ինչպես նաև  

 նորարարական գյուղատնտեսության զարգացմանը նպատակաուղղված 
«Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամը» 
(ՀԳՏՏԶՀ):  
 

Բաղադրիչ 2. Գյուղական տարածքների ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ (ԳՏՋԵ): 
Այս բաղադրիչի շրջանակում ներդրումներ են կատարվել գյուղական 
ենթակառուցվածքներում, մասնավորապես` գյուղական համայնքների ջրամատակարարման 
համակարգերում և փոքր ու միջին ոռոգման համակարգերում: Բաղադրիչն իրականացվում է 
ՄԶՕՀ-ի և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ և ներառում է երեք ենթաբաղադրիչ` 
2.1. Ընթացակարգերի, ձեռնարկների, հետազոտությունների և տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրությունների մշակում, 2.2. Համայնքային ջրամատակարարում (ՀՋ) և 2.3. 
Ոռոգման բաշխման փոքր և միջին համակարգեր (ՈԲՓՄՀ): 

 

Ենթաբաղադրիչ 2.2. Համայնքային ջրամատակարարում (ՀՋ) ենթաբաղադրիչի նպատակն է 
բարելավել ծառայությունների մակարդակը, ինչպես նաև անվտանգ ու մաքուր խմելու ջուր 



մատակարարել աղքատ համայնքների, որտեղ մարդիկ օգտվում են ընդհանուր ծորակից կամ 
ունեն օրական 6 ժամից պակաս ջրամատակարարում: Առաջնորդվելով պահանջարկի վրա 
հիմնված ծրագրային մոտեցմամբ` ենթաբաղադրիչի շրջանակում ֆինանսավորվել է 
բազմանպատակային, այդ թվում` մարդկանց կարիքների, ինչպես նաև անասունների 
ջրարբիացման և տնամերձ հողամասերում այգեգործական արտադրության նպատակներին 
ծառայող ջրամատակարարման ցանցերի կառուցումը կամ վերականգնումը բոլոր 7 մարզերի 
29 համայնքներում:  
 
Բաղադրիչի ներքո իրականացվող շինարարական աշխատանքների շրջանակներում 
նախատեսվում են ներդրումներ 2 փորձնական ծրագրում (սառնարանային տնտեսություններ) 
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում: ԵԳՖԱԾ-ի 
թիրախային տարածքներում՝ ոռոգման վերականգնման համակարգերում կատարված 
ներդրումները լիարժեքորեն ամրապնդելու համար սահմանվել է հետբերքահավաքային 
արժեշղթայի զարգացման ներդրումային երկու ծրագիր: 

Ենթաբաղադրիչ 2.3-ը ֆինանսավորում է ոռոգման ենթակառուցվածքների շինարարությունը 
կամ վերականգնումը` բարելավելով ոռոգման ջրի բաշխումը և բարձրացնելով փոքր 
սեփականատերերի ոռոգվող հողակտորների արտադրողականությունը, ինչպես նաև 
ընդլայնելով համակարգերի արդիականացման արդյունքում խնայված ջրի հաշվին ոռոգվող 
տարածքները: Ներդրումները նպատակաուղղված են ինչպես գյուղատնտեսական հողերի, 
այնպես էլ տնամերձ հողակտորների մշակությանը: 

 

Բաղադրիչ 3. Ֆերմերների իրազեկում և աջակցություն  

Բաղադրիչի իրականացումը սերտորեն կապված է ենթակառուցվածքների, գյուղական 
ֆինանսավորման և հողերի կայուն կառավարման բաղադրիչների իրականացման հետ։ 
Բաղադրիչի հիմնական խնդիրներն են` (i) բարելավել ծրագրի թիրախավորումը` 
կատարելագործելով աղքատության վերաբերյալ ներկա գնահատումները, (ii) բարելավել 
ֆերմերների իրազեկվածությունը` հնարավորությունների ընդլայնման միջոցով, (iii) 
զարգացնել ֆերմերների, ներառյալ` տնային տնտեսության ղեկավար հանդիսացող կանանց և 
երիտասարդության կարողություններն ուսուցման տրամադրման միջոցով, որի արդյունքում 
նրանք կկարողանան լիարժեքորեն օգտվել Ծրագրի կողմից իրականացված 
ենթակառուցվածքների բարելավումից, և (iv) տրամադրել ուսուցում բիզնեսի և ֆինանսական 
պլանավորման վերաբերյալ: Ենթաբաղադրիչը նախատեսում է տեխնիկական աջակցության 
տրամադրում և կարողությունների զարգացում` ուղղված թիրախային տարածքներում 
գյուղատնտեսական համակարգերի արդյունավետության բարելավմանը: 
 
Բաղադրիչ 4. ԳԷՀՀՀ-ի «Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն 
կառավարում» ծրագիրը (ՀԱԱՈւՀԿԿ, SLMIP) հիմնվում է ԵԳՖԱԾ-ի ելակետային ծրագրի վրա 



և լիովին միաձուլված է դրան` թիրախային հանդիսացող բարձրարժեք ագրոանտառային և 
բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության ոլորտում հողի և ջրի պահպանման 
միջոցների ինտեգրման, ինչպես նաև ծրագրի համայնքային տարածքներում հողերի 
դեգրադացման և կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ ագրո-էկոհամակարգերի և գյուղական 
բնակչության ճկունության վերականգնման նպատակով: ՀԱԱՈւՀԿԿ ծրագրի ընդհանուր 
նպատակն է «բարձրացնել Հայաստանի ռիսկային տարածքներում բնակվող գյուղական 
համայնքների` կլիմայի փոփոխություններին դիմակայելու ճկունությունը», իսկ հատուկ 
նպատակը` «մեծացնել փոքրածավալ տնտեսություն վարող ֆերմերների եկամուտները և 
ակտիվները` հողերի կայուն կառավարման համակարգերում և տեխնոլոգիաներում 
ներդրումների միջոցով»: ԳԷՀՀՀ/ՀԱԱՈւՀԿԿ ծրագրի ռազմավարությունը հիմնվում է հետևյալ 
ուղղությունների վրա. 

Ենթաբաղադրիչ 4.1. Ներդրումներ կայուն գյուղատնտեսական համակարգերում և 
տեխնոլոգիաներում: Ծրագիրը հիմնականում կկիրառի կլիմայի փոփոխությունների 
նկատմամբ կայուն տեխնոլոգիաներ ելակետային ծրագրով վերականգնված երրորդային 
ոռոգման համակարգերում և կաջակցի մարգինալ համայնքային հողերի փոխարկմանը 
կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ ճկուն ագրոանտառային տնկարկների, որոնք 
կառավարվում են արդյունավետ ոռոգման տեխնոլոգիաներով և հողի ու ջրի պահպանման 
ագրոնոմիական համակարգերով, և կբարելավի գյուղատնտեսական արտադրանքի ոլորտում 
իրականացված ելակետային աշխատանքների կայունությունը: Ավելին, այս բաղադրիչը 
մասնավորապես նպատակաուղղված կլինի կանանց խմբերին` վերջիններիս աջակցելով 
սթարթափ փաթեթներով` բազմազանեցնելու նրանց ընտանիքներին պատկանող 
գյուղատնտեսական հողատարածքներում արտադրվող ապրուստի միջոցները` պարենային և 
սննդի անվտանգության բարձրացման նպատակով: Բաղադրիչը կունենա երկու պատուհան` 
Պ1) Բազմազանեցման և պարենային անվտանգության ծրագիր (ԲՊԱԾ` սթարթափ փաթեթներ) 
և Պ2) Կայուն գյուղատնտեսական ծրագիր (ԿԳԾ` Համակցված ֆինանսական պրոդուկտներ):  

Պատուհան 1: ԲՊԱԾ-ի շրջանակում սթարթափ փաթեթները տրամադրում են 
մեղվապահության և այլ վայրի մթերքների արժեշղթաների զարգացման նպատակով: 
Պատուհան 1-ի շրջանակում սթարթափ փաթեթները նպատակաուղղված են 9 համայնքների 
16 բնակավայրերում բնակվող առնվազն 1100 շահառուների (առնվազն 320 տնային 
տնտեսություն) հանրապետության հարավում` Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում, և 
կենտրոնական-արևմտյան հատվածում` Արարատի մարզում: Պատուհան 1-ի շահառուները 
կստանան ոչ ավելի, քան 3,000 ԱՄՆ դոլար գումարով փաթեթներ և պետք է տրամադրեն 
սեփական ներդրում` դրամական կամ ոչ դրամական, դրամաշնորհի 10%-ի չափով:  

Պատուհան 2. ԿԳԾ-ի (Համակցված ֆինանսական փաթեթներ) շրջանակում մոտ 313 
նախապես ընտրված և վերապատրաստված ֆերմերներ կստանան Համակցված 
ֆինանսական փաթեթներ (ՀՖՊ), որոնք կներառեն 75% վարկային և 25% դրամաշնորհային 
ֆինանսավորման բաղադրիչներ: Դրամաշնորհը պետք է կազմի ՀՖՊ-ի 25%-ը, սակայն ոչ 



ավելի, քան 7,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ: ՀՖՊ-ները կուղղվեն գյուղատնտեսության 
հատուկ ոլորտների ֆինանսավորմանը. ա) պտղատու այգիների հիմնում և խնամք, բ) 
չորացրած մթերքի արտադրության կազմակերպում, գ) մեղվաբուծություն և դ) չջեռուցվող 
ջերմոցային տնտեսություններ: 

Ենթաբաղադրիչ 4․2․ Լանդշաֆտների վերականգնման միջոցով համայնքային հողերի 
դեգրադացման կանխարգելում: Ծրագիրը կկիրառի էկոհամակարգի վրա հիմնված 
լանդշաֆտային մոտեցում` հողերի դեգրադացման նկատմամաբ խոցելի տեղանքների 
հայտնաբերման և ինտեգրված լանդշաֆտային վերականգնման միջոցառումներ 
իրականացնելու նպատակով` ոռոգման համակարգերի ֆունկցիոնալությունն ու 
երկարակեցությունը բարձրացնելու, հողատարումն և հողերի դեգրադացումը կանխելու, 
գետերի հուների, ջրհավաք ավազանների և լեռնալանջերի երկայնքով բուսածածկույթի 
բարելավման համար: Վերջնանպատակը բնապահպանական ծառայությունների 
վերականգնումն է, ինչը կնպաստի թիրախային գյուղական տարածքների զարգացմանը, 
ինչպես նաև վերականգնողական բազմակողմանի միջոցառումներից շրջակա միջավայրի, 
սոցիալական և տնտեսական օգուտների ապահովումը: Այս բաղադրիչը նաև կստեղծի 
եկամուտների բազմազանեցման հնարավորություններ վայրի արտադրանքի արտադրության, 
վերամշակման և մարքեթինգի միջոցով, ինչպիսիք են մեղվաբուծության արդյունքում 
ստացված ապրանքները` աջակցելով վերականգնված համայնքային հողերն օգտագործող 
երիտասարդական միությունների ստեղծմանը և ամրապնդմանը:  

Ենթաբաղադրիչ 4.3. Փոքր ֆերմերային տնտեսությունների կարողությունների բարձրացում 
հողերի դեգրադացման դեմ պայքարի նպաստավոր պայմանների ստեղծման միջոցով: 
Ծրագիրը կստեղծի նպաստավոր միջավայր` փոքր ֆերմերների, որոշում կայացնողների և 
բոլոր համապատասխան դերակատարների կարողությունների զարգացման համար` 
ներառելու գյուղատնտեսական արտադրության և լանդշաֆտների վերականգնման լավագույն 
փորձը, որն օգնում է մեղմել անապատացման և հողերի դեգրադացման խնդիրները: Կանանց 
և երիտասարդության համար կմշակվեն և կիրականացվեն ուսումնական ծրագրեր: Այս 
բաղադրիչը նաև կգնահատի առկա քաղաքականությունը և կանոնակարգերը, ինչպես նաև 
ոլորտի` համալիր լուծում պահանջող խնդիրները, որոնք կարող են նպաստել կամ խանգարել 
կայուն գյուղատնտեսական համակարգերի կիրառմանը և լանդշաֆտի վերականգնման 
միջոցառումներին` հողերի դեգրադացումն ու կլիմայական ռիսկերը մեղմելու և 
քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ կատարելու նպատակով: 

 

Ծրագրի ամբողջական փաստաթուղթը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ www.raed.am: 

 



Առաջադրանքի նպատակը  

ԱՏՀ մասնագետը պետք է աշխատի ԾԻԳ-ի և վերջինիս ծառայություն մատուցողների կողմից 
տրամադրված տվյալների/փաստաթղթերի հետ հետևյալ հիմնական ուղղությունների 
շրջանակներում. 
 
- Ծրագրի շահառուների վերաբերյալ աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների 

ստեղծում,  
- Ծրագրի շահառուների տեղակայում քարտեզի վրա (ներառյալ` մետատվյալները և 

բնութագրերը) 
- ԾԻԳ-ի աշխատակիցների վերապատրաստում աշխարհագրական քարտեզավորմամբ 

տվյալների բազայում տվյալների հետ աշխատելու սկզբունքների վերաբերյալ: 
 
ԵԳՖԱԾ-ը կիրառում է Աշխարհագրական քարտեզավորմամբ կառավարման և մոնիտորինգի 
համակարգ: Համակարգը ԾՆԶ-ների հիմնական բաղադրիչները (LFM, COSTAB, ԾԻՁ, ԱՊ) 
համատեղում է մի շարք հատուկ աշխարհագրական բաղադրիչների (GPS համակարգեր, 
քարտեզներ, գծապատկերներ, արբանյակային պատկերներ) հետ` ապահովելու և 
ընդլայնելու. (i) SMART նախագծման գործընթացը, (ii) վերահսկողության բարելավումը, (iii) 
կայուն SMART ՄևԳ գործընթացը, (iv) հաղորդակցության և համակարգման բարելավումը, (v) 
հատուկ հարմարեցված ազդեցության գնահատումը: Համակարգը պետք է արտացոլի ինչպես 
ԳԶՄՀ-ի Արդյունքների և ազդեցության կառավարման համակարգի (ԱԱԿՀ, RIMS), 
Տրամաբանական հենքի, ԾԻՁ-ի, այնպես էլ Կլիմայի փոփոխությանը հետևող գործիքի հետ 
համապատասխանեցված լրացուցիչ առանցքային ցուցանիշները: Աշխարհագրական 
արդյունքների վրա հիմնվող կառավարման և մոնիթորինգի համակարգը կհանգեցնի ծրագրի 
թափանցիկ և պահանջարկի վրա հիմնված իրականացմանը` միաժամանակ տվյալներ 
տրամադրելով բնապահպանական մոնիթորինգի ազգային համակարգին` էկոհամակարգերի 
գնահատման նպատակով կիրառվող ՇՃՎԱՊ (DPSIR) մոդելին համապատասխան: 

 

Աշխատանքի շրջանակ 
 
ԱՏՀ մասնագետը պետք է սերտորեն համագործակցի ԾԻԳ-ի ՄևԳ մասնագետի և 
ծառայություն մատուցող ընկերությունների հետ` ծրագրի շահառուների վերաբերյալ 
աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների հավաքագրման նպատակով` սկսելով 
ԳՏՋԵ և ԳԷՀ բաղադրիչներից: Իր պարտականությունների պլանավորման և կատարման 
ընթացքում ԱՏՀ մասնագետը պետք է հիմնվի Ծրագրի հիմնական փաստաթղթերի վրա և 
պետք է վերապատրաստի ԾԻԳ-ի թիմին` աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալները 
հավաքագրելու և թարմացնելու նպատակով աշխարհագրական կոորդինատավորմամբ 
քարտեզներ և ԱՏՀ հետևող գործիքներ օգտագործելու վերաբերյալ: 
 
ԱՏՀ մասնագետի պարտականությունները մասնավորապես ներառում են. 



 Աջակցել ԾԻԳ-ին` ԵԳՖԱԾ-ի բաղադրիչների և ենթաբաղադրիչների համար 
աշխարհագրական քարտեզավորմամբ մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ 
վարելու գործում: Համակարգը պետք է թույլ տա տեղորոշել ծրագրային տարբեր 
աշխատանքներ ու ներդրումներ և հավաքագրել ու փոխանցել տեղեկություններ` 
լուսանկարների, տեսանյութերի կամ փաստաթղթերի տեսքով` օգտագործելով 
հեշտությամբ հասանելի, բաց աղբյուր հանդիսացող գործիքներ, ինչպիսիք են Google 
Earth-ը կամ նման այլ գործիքներ, մասնավորապես` 
o Նշել համայնքային մակարդակով ոռոգման համախառն համակարգերը 9 

համայնքներում (այսինքն՝ քարտեզի վրա նշել յուրաքանչյուր համայնքում 
ավարտված բոլոր աշխատանքներին վերաբերող տեղեկությունները), 

o Նշել համայնքային մակարդակով ջրամատակարարման համախառն ցանցերը 
29 համայնքներում (քարտեզի վրա նշել յուրաքանչյուր համայնքում 
մատակարարման բոլոր ցանցերին վերաբերող տեղեկությունները), 

o Նշել համայնքային մակարդակով Պատուհանի 1 և Պատուհանի 2 
շահառուների համախառն թիվը 16 համայնքներում (նշել համայնքներից 
յուրաքանչյուրի համայնքի շահառուներին համախառն թիվը), 

 ԾԻԳ-ի պահանջով իրականացնել ԱՏՀ քարտեզագրում և վերլուծություն, այդ թվում. 
o Ստեղծել քարտեզների տվյալների տեղեկատվական շտեմարան ծրագրի 

որոշակի շահառուների վերաբերյալ` հատուկ ուշադրություն դարձնելով սեռի 
և երիտասարդության վրա, 

o Մասնակցել ծրագրերի մոնիտորինգին և վերլուծությանը, 
o Թարմացնել ԵԳՖԱԾ-ի բաղադրիչների և դրանց շահառուների վերաբերյալ 

աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների շտեմարանը` հատուկ 
ուշադրություն դարձնելով սեռի և երիտասարդության վրա, 

 Աջակցել ԾԻԳ-ին` մշակելու, կիրառելու և իրականացնելու աշխարհագրական 
քարտեզավորմամբ մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ` հետևելով Ծրագրի 
իրականացման ձեռնարկի (ԾԻՁ) պահանջներին, 

 ԾԻԳ-ի աշխատակիցների համար մշակել և անցկացնել աշխարհագրական 
քարտեզավորմամբ տվյալներ հավաքագրելու, կրկնակի հաշվարկից խուսափելու և 
քարտեզները թարմացնելու նպատակով ԱՏՀ հետևող գործիքների կիրառման 
վերաբերյալ վերապատրաստման ծրագիր, 

 Աջակցել ԾԻԳ-ի աշխատակիցներին ԵԳՖԱԾ-ի շրջանակներում առանցքային 
ներդրումների` աշխարհագրական քարտեզավորմամբ մոնիթորինգի նկատմամբ 
համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու հարցում: 

Իրականացվելիք աշխատանքներ և հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց 
ԱՏՀ մասնագետը պետք է կատարի հետևյալ աշխատանքները. 



 Տեխնիկական խորհրդատվություն, անձնակազմի վերապատրաստում և 
խորհրդատվություն` ԱՏՀ տվյալների շտեմարանի արդյունավետ օգտագործումն 
ապահովելու նպատակով, 

 Քարտեզներ` ծրագրի շրջանակում, 
 Ապահովել ընդհանուր տվյալների հավաքածուների հասանելիությունը ԾԻԳ-ի 

համար, 
 Տրամադրել մեթոդաբանություն և (կամ) ուսումնական որոշ նյութեր` ԾԻԳ-ում 

աշխարհագրական տվյալների հոսքը բարելավելու համար, 
 Ճշգրիտ քարտեզների նիշքեր` JPEG և PDF ձևաչափերով, 
 Բոլոր տվյալները պետք է լինեն աշխարհագրական քարտեզավորմամբ և 

տրամադրվեն վեկտորային (.shp) և (կամ) ռաստերային (.tif) նիշքի տեսքով; 
 Բոլոր քարտեզները պետք է հասանելի լինեն Google Earth-ում և տրամադրվեն 

KML/KMZ ձևաչափերով, 
 Ծրագրված գործողությունների և հաշվետվությունների ժամանակացույցը պետք է 

ներկայացվի Տեխնիկական առաջարկում, համաձայնեցվի և ապա ներառվի 
պայմանագրում: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ինչպես հայերեն, 
այնպես էլ անգլերեն, 

 Ըստ անհրաժեշտության` ԾԻԳ-ի կարճաժամկետ կարիքներից բխող և ԱՏՀ 
մասնագետի հետ համաձայնեցված ցանկացած այլ արդյունքի տրամադրում, 

 Հաշվետու լինի ԳԷՀ համակարգողին և ՄևԳ մասնագետին: 

Հիմնական անձնակազմի որակավորում 
Ա. Թիմի ղեկավար/ԱՏՀ մասնագետ 

 Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ԱՏՀ և հեռահար զոնդավորման 
համակարգերի և աշխարհագրական տվյալների շտեմարանների բնագավառում, 

 Տարբեր աղբյուրներից տարածական և այլ տիպի տվյալների օգտագործման, 
խմբագրման և ճշգրտման, ներառյալ՝ մետատվյալների կազմման, 
աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների շտեմարանի ստեղծման և 
կառավարման ապացուցելի փորձ, 

 Ծրագրերի շրջանակներում թիմերի կառավարման առնվազն 3 տարվա փորձ, 
 Google Earth pro-ի կիրառման փորձ, 
 Արագընթաց միջավայրում միաժամանակ մի քանի ծրագրերի կառավարման փորձ, 
 Քարտեզների կազմման և ներկայացման հմտությունները կդիտվեն որպես 

առավելություն, 
 Անգլերեն գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու հմտություններ: 

 
Բ. Վերապատրաստող 

 Նմանատիպ վերապատրաստում անցկացնելու փորձ, 



 Հաղորդակցման, համակարգման, առաջնորդության և խնդիրների լուծման 
գերազանց հմտություններ, 

 Քարտեզների կազմման և ներկայացման հմտությունները կդիտվեն որպես 
առավելություն, 

 Google Earth pro-ի և աշխարհագրական քարտեզավորմամբ տվյալների 
հավաքածուների կիրառման փորձ: 

 

Տևողություն 
- Նախատեսվում է, որ ծրագրի տևողությունը կլինի 3-4 ամիս: 

 

ԾԻԳ-ի պարտականությունները 

ԾԻԳ-ը ԱՏՀ մասնագետի համար կապահովի առաջադրանքների հաջող իրականացման 
համար անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները, նյութերը և պայմանները, այդ թվում` 

- Բոլոր առկա քարտեզները, 
- Տարածքների տեղակայվածությունը և քարտեզներում տեղադրվելիք տվյալները, 
- Հաղորդակցություն ծրագրի ԾՄ-ների, ՄևԳ մասնագետի և ԳԷՀ ծրագրի համակարգողի 

հետ, 
- Ծրագրվելիք աշխատանքների առաջնահերթությունը, 
- Ցանկացած լրացուցիչ (ներկայացման ենթակա) փաստաթղթեր և (կամ) 

վերահսկողության հաշվետվություններ ԱՏՀ մասնագետին: 


