
Տեխնիկական առաջադրանք 

Աշխատանքի բովանդակությունը 

1. Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարողը պարտավորվում է.  

ա/ Մշակել արոտների կառավարման պլան ծրագրի շահառու հետևյալ գյուղերի 

համար. 

- Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորացված համայնքի Թեղուտ գյուղ 

- Լոռու մարզի Փամբակ խոշորացված համայնքի Եղեգնուտ գյուղ 

 

բ/ Թարմացված տեղեկության հիման վրա արդիականացնել արոտների կառավարման 

պլանները հետևյալ գյուղերի համար. 

 

- Սյունիքի մարզի Սիսիան խոշորացված համայնքի Շաղատ գյուղ;   

- Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս խոշորացված համայնքի Հերմոն, Շատին, Եղեգիս գյուղեր;  

- Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորացված համայնքի Գոշ, Հաղարծին, գյուղեր;   

- Տավուշի մարզի Իջևան խոշորացված համայնքի Սևքար, Ենոքավան գյուղեր;   

- Լոռու մարզի Փամբակ խոշորացված համայնքի Դեբետ, Մարգահովիտ գյուղեր; 

- Լոռու մարզի Թումանյան խոշորացված համայնքի Ահնիձոր, Դսեղ, Լորուտ, Մարց 

գյուղեր: 

 

գ/Կառավարման պլանները, որոնք կմշակվեն (ա/ ենթակետ) կամ կարդիականցվեն (բ/ 

ենթակետ) պետք է առանձին հավելվածով ներառեն Արոտավայրերի բարելավման և 

հասանելիության ապահովման գործողությունների ծրագիր, որում, համաձայն 

վերհանված խնդիրների, ըստ առաջնահերթությունների, կթվարկվեն այն 

ներդրումային աշխատանքները (ենթակառուցվածքների հիմնում, դեգրադացված 

արոտների բարելավում), որոնք անհրաժեշտ են կառավարման պլանով ամրագրված 

կայուն արոտօգտագործման  գործառույթների իրականացումն ապահովելու համար: 

Առաջարկվող գործողությունները՝ դեգրադացված տարածքների բարելավման համար 

պետք է ներառեն անհրաժեշտ վերականգնողական միջոցառումներ, ծախսերի 

նախահաշվարկ և կատարման ժամանակացույց, իսկ ենթակառուցվածքների դեպքում, 

կառուցապատման համար ընտրված տարածքների հիմնավորում և նախատեսվող 

ենթակառուցվածքների տեխնիկական բնութագրեր:  

դ/ Օժանդակել ա/ և բ/ ենթակետերով սահմանված գյուղերի համար վայրի 

կենդանիների ապրելավայրերի կառավարման պլանի մշակման աշխատանքներին, 

որոնք պետք է ներառեն արածեցման սահմանափակումներ և արգելքներ այն 

գոտիների համար, որոնք համարվում են ապրելավայրեր ծրագրի կողմից ընտրված 5 

թիրախային վայրի կենդանիների (բեզոարյան այծ, ազնվացեղ եղջերու, հայկական 

մուֆլոն, գորշ արջ, կովկասյան ընձառյուծ) համար:  

ե/ Կազմակերպել և անցկացնել ուսուցողական դասընթաց և տրամադրել 

մասնագիտական խորհրդատվություն ա/ և բ/ ենթակետերով սահմանված գյուղերի ՏԻ 



մարմինների և արոտօգտագործող տնտեսվարողների համար արոտավայրերի 

կառավարման պլաններով ամրագրված հիմնական գործառույթների 

(արոտաշրջանառություն և հերթափոխ արոտաբաժնային կարգով 

արոտօգտագործում) կայուն գործարկում ապահովելու կարողությունները 

զարգացնելու համար: 

 

2. 1. ենթակետերում նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն մասնակցային 

սկզբունքով՝ բանակցելով նշված գյուղերի ՏԻ մարմինների և արոտօգտագործող 

տնտեսվարողների հետ, ինչի համար պատվիրատուն պարտավորվում է շահառու 

գյուղերում կազմակերպել հանդիպումներ/աշխատանքային ժողովներ և 

դասընթացներ: 

 

 

3. ա/ և բ/, գ/ ենթակետերում նշված աշխատանքների իրականացան համար անրաժեշտ 

տեղեկատվությունը ձեռք է բերում կատարողը պատվիրատուի անմիջական 

օժանդակությամբ թիրախային բնակավայրեր կազմակերպվող աշխատանքային 

այցերի ընթացքում:  Բնակավայրերի վարչական տարածքներում արոտավայրերի 

քարտեզագրումները իրականացվելու է ծրագրի ԱՏՀ մասնագետի օժանդակությամբ: դ/ 

կետի համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրում է ծրագրի ԱՏՀ 

մասնագետը:  

 

 

4. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է 30.08. 2023թ.  ընդ որում դ/ 

ենթակետով նախատեսված աշխատանքները տրամադրվելու են շարունակական, իսկ 

կառավարման պլանները պատվիրատուին են հանձնվելու  ըստ ժամանակացույցի. 

Մայիս 23թ.  Հերմոն, Շատին, Եղեգիս, Շաղատ գյուղերը  

Հունիս 23թ.  Սևքար, Ենոքավան, Դեբետ, Մարգահովիտ գյուղերը 

Հուլիս 23թ. Գոշ, Հաղարծին, Ահնիձոր, Դսեղ, Լորուտ, Մարց գյուղերը 

Օգոստոս 23թ. Թեղուտ և Եղեգնուտ գյուղերը 

 

5. Վճարումը կատարվելու է 2 փուլով: Կանխավճարը, պայմանագրի գումարի 40% չափով 

կփոխացվի կատարողի հաշվին պայմանագիրը կնքելուց հետո՝ 5 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: Վերջնահաշվարկը 60 % չափով՝ աշխատանքների ավարտից և 

հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

 

 


