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EUROPEAN UNION WATER INITIATIVE PLUS FOR THE EASTERN 
PARTNERSHIP, (EUWI+) 

 
TERMS OF REFERENCE FOR LOCAL CONTRACTOR 

 
ARMENIA 

APPLICATION OF GOVERNMENT OF ARMENIA RESOLUTIONS “ON CRITERIA FOR 
DEFINING TERRITORIES OF ZONES FOR WATER ECOSYSTEM SANITARY 

PROTECTION, FLOW FORMATION, GROUNDWATER RESOURCES PROTECTION, 
WATER PROTECTION, ECOTONE AND INALIENABLE ZONES” AND “ON APPROVING 
THE METHOD FOR CALCULATION OF ENVIRONMENTAL FLOW” FOR AKHURYAN 
RIVER BASIN DISTRICT OF ARMENIA AND SUBSEQUENT UPDATE OF THE RIVER 

BASIN MANAGEMENT PLAN 
 

 
13 February 2019 

 
1. Financing 

European Union (ENI/2016/372-403) 

2. Procedure 

Competitive Negotiated Procedure according to EU PRAG  

3. Contracting Authority 

International Office for Water (IOW) 

4. Nature of contract 

Service contract 

5. Time period of implementation 

March 2019 – 31st December 2019 

6. Contract amount  

Max amount 25 000 EUR 
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7. Background information and Objectives 

The EUWI+ East project addresses existing challenges in both development and 
implementation of efficient management of water resources. It specifically supports the Eastern 
Partnership1 countries to move towards the approximation to EU acquis in the field of water 
management with a focus on trans-boundary river basin management as identified by the EU 
Water Framework Directive (WFD). 
 
The overall objective of the project is to improve the management of water resources in the EaP 
countries. The specific objective is to achieve convergence of national policies and strategies 
with the EU Water Framework Directive, Integrated Water Resource Management (IWRM) 
and relevant Multilateral Environmental Agreements (MEAs). 
 
The EUWI+ East project is divided into three result areas as follows: 
 

• Result 1: Legal and regulatory frameworks improved in line with the WFD, IWRM 
and MEAs; 

• Result 2: River Basins Management Plans (RBMPs) designed and implemented in 
line with the WFD principles; 

• Result 3: Lessons learnt regularly collected, shared and communicated to 
stakeholders. 

 
Within activity 2.3.2. “Technical Support in the elaboration and implementation of the pilot 
RBMPs” under the Result 2 of the project supports implementation of soft measures within the 
program of measures of Akhuryan River Basin Management Plan.  
 

8. Scope of works and deliverables 

8.1 Scope of works 

With the support of the EU-funded “Environmental Protection of International River Basins” 
project draft RBMP for Akhuryan River Basin District of Armenia was developed within the 
period of 2012-2016. On March 9, 2017 Government Resolution No 240-N was adopted “On 
approving RBMP for Akhuryan RBD”, and Protocol Session Resolution No 10 “On approving 
the program of measures for 2017-2022”. Implementation of some of the measures within the 
program of measures has commenced since then. 
 

                                                      
1 The Eastern Partnership (EaP) is a policy initiative launched at the Prague Summit in May 2009. It aims to deepen 
and strengthen relations between the European Union and its six Eastern neighbors: Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. 
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However, the chapter on “Protected areas” of the plan did not fully take into consideration the 
Government of Armenia Resolution No 64-N of January 20, 2005 “On Criteria for Defining 
Territories of Zones for Water Ecosystem Sanitary Protection, Flow Formation, Groundwater 
Resources Protection, Water Protection, Ecotone and Inalienable Zones”, neither does it 
comply with the WFD article 6 and annex IV on register of protected areas.  
 
Moreover, in 2018 Government of Armenia adopted a new methodology on calculation of 
environmental flow. According to Appendix to Government of Armenian Resolution No 57-N 
of January 25, 2018 “On Approving the Method for Calculation of Environmental Flow” the 
new methodology is defined for calculating the values of environmental flow for hydrological 
seasons (December-February, March-June, July-November), using values of monthly 
environmental flows. 
 
Thus, the overall objective of this assignment is to revise the chapters of the RBMP for 
Akhuryan RBD:  

- “Protected Areas” and “Determination of Ecological Flow for Water Bodies”,  
- the environmental objectives specifically assigned to protected areas; and  
- its Program of Measures, taking into consideration the requirements of the above-

mentioned Government Resolutions. 
 
The consultant shall participate under this assignment and in their own expenses, on request of 
IOW, to one or two workshops in Akhuryan River Basin District or Yerevan, for public 
presentations of the provisional results and a participation to the discussions. A total of 
maximum three days is expected. 
 
The new structure of the RBMP chapters to be updated is as follows: 
 
Identification of protected areas in the Akhuryan RBD and specificities of management 

 
This chapter must establish a register or registers of all areas which have been designated as 
requiring special protection under Armenian legislation for the protection of their surface water 
and groundwater or for the conservation of habitats and species directly depending on water. 
The registers shall be kept under review and up to date. The following categories shall be used:  
• Drinking water catchment areas: waters used for the abstraction of water intended for 

human consumption, including those bodies of water intended for such future use.  
• Nutrient-sensitive areas, including areas designated as vulnerable zones under Directive 

91/676/EEC and areas designated as sensitive areas under Directive 91/271/EEC;  
• Natural monuments: hydrogeological and hydrological monuments and reserves and flow 

formation 
• Special areas of conservation of natural habitats and biodiversity including wetlands of vital 

importance under Republic of Armenia Law on National Water Program (Article 27), 
economically significant aquatic species, ecotone and inalienable zones  

• Special zones of ecological emergency and ecological disasters under Republic of Armenia 
Law on National Water Program (Article 26) and natural disaster zones 
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• Specially protected water resources of international significance under the Republic of 
Armenia Water Code art 102 

 
Protected areas are linked to several European Directives which the Republic of Armenia is 
committed to align with after the CEPA agreement signature with the EU. Specific objectives 
are to be defined for these protected areas and measures to reach these objectives shall be 
specified in the Program of Measures (not necessarily as a specific chapter).  
 
Determination of the ecological flow for water bodies in the RBD 
 
• Principles of determination of ecologies flow in Akhuryan RBD 
• New methodology on determination of ecological flow in the RBD 
• Calculation of ecological flow according to delineated surface water bodies 
• Comparison of the ecological flow with the actual flow 
• Assessment of data gaps and proposition for filling this gap 
• Proposition of adapted and hierarchized environmental objectives at different time frame to 

be incorporated into the program of measures.  
 
Subsequently, updating the above-mentioned chapters of the plan will require update in other 
sections and chapters of the RBMP and its Program of Measures (e.g. comparison of the newly 
calculated ecological flow with the actual flow will imply development of new measures in the 
program of measures). 
 

8.2 Deliverables & format 
 

The deliverables will consist of the following:  
 

- Updated chapter “Identification of protected areas in the Akhuryan RBD and 
specificities of management” in Armenian and English languages; 

- Updated chapter “Determination of the ecological flow for water bodies in the RBD” 
- Revised RBMP for Akhuryan RBD and its Program of Measures in Armenian and 

English languages2.  
- Mapping of protected areas in the RBD. A minimum of two maps shall be produced. 

The number of maps will depend upon the availability and reliability of data and GIS 
layers produced by national institutions and the prioritization to be agreed with the 
national representative on the way. The maps will be delivered as a set of Qgis files and 
their exported TIF files (300 dpi) based on the template provided in annex 1.  

- The report will follow the visibility specifications of annex 2.  
- All data and information collected will be provided in their original forms (paper, files) 

and their valorized forms (GIS layers, data base, Excel, etc). 
- A metadata catalog will describe data used in the maps and chapters and their 

availability. The specifications in annex 3 will necessarily be applied for datasets and 
for GIS layers production. The framework provided in annex 4 will be used for metadata 
description (in English and Armenian). Annex 5 is providing indications.  

                                                      
2) The RBMP for Akhuryan RBD and its Program of Measures adopted by March 9, 2017 Government Resolution No 240-N was adopted 
“On approving RBMP for Akhuryan RBD”, and Protocol Session Resolution No 10 “On approving the program of measures for 2017-2022”. 
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The deliverables will be submitted in English language for validation and translated into 
Armenian language after agreement by IOW.  
 
9. Schedule & implementation modalities 
 

9.1 Schedule 
 
Duration of the assignment will be up to December 31st 2019 and is expected to start from 
March 1st 2019. Payment for the deliverables shall be considered only when the work is 
accepted by the Project Team and the national representative on behalf of the country 
beneficiaries. 
 
Summary of the work schedule 

Deliverables 

Language 
of 

deliverabl
e 

Start 
date 

Due date 
for draft 
report 

Finalization  

Identification of protected 
areas in the Akhuryan RBD 
and specificities of 
management 

Armenian, 
English 

March 1, 
2019 

April 14, 
2019 

May 30, 2019 

Determination of the 
ecological flow for water 
bodies in the RBD 

Armenian, 
English 

May 1, 
2019 

July 15, 
2019 

September 31, 2019 

Updated RBMP for 
Akhuryan RBD and its 
Program of Measures 

Armenian, 
English 

Septembe
r 1, 2019 

October 
30, 2019 

December 31, 2019 

 
In the tender, the financial offer will contain a detailed breakdown of the cost for all goods and 
related services being provided, starting from the unit price till the lot price. Individual figures 
shall be provided for each deliverable, if any. Any estimates of cash expenses, such as expert 
trips and pocket expenses, shall be specified separately. 
 
9.2 Implementation Modalities 
 
Works shall be implemented by a local company or group of NGO(s), university, research 
institution, etc. that are NOT representing the project beneficiaries. The pilot studies will be 
closely coordinated, assisted and monitored by the project team, consisting mainly of the 
thematic experts (RBMP, data management, and stakeholders’ involvement), the country 
representative and the national focal points. Close relationships will be formed and maintained 
with the beneficiary who will own the product and take ownership of the RBMP. 
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The contractor will have to designate competent specialists for each part of the assignment as 
well as a coordinator who will be responsible of managing these specialists, harmonize the 
document, and inform regularly the project team. 
 
All costs arising from the implementation of the tasks and deliverables under the present 
Terms of Reference are covered by the contract amount. Payments will be divided into 
tranches per phase deliverables and will be further subject of approval by the Contracting 
Authority. 
 
10. Participation to the tender 
 
Interested parties (individual and legal persons) are invited to inquire the full tender dossier 
containing instructions and further information about the tender procedure from Ms. Ilke 
CICEKOGLU, Project Assistant, International Office for Water (IOW) and Ms. Florence 
PINTUS, Project Manager, International Office for Water (IOW) 
 
Email address: i.cicekoglu@oieau.fr 
Email address: f.pintus@oieau.fr  
 
Deadline for submission of the technical and financial offer is 13 March 2019, 18.00 CET. 
  
 
 
List of Annexes: 

Annex 1: maps template (will be provided with the contract) 

Annex 2: visibility rules and graphic charter (will be provided with the contract) 

Annex 3: Specifications for datasets, metadata and maps production 

Annex 4: metadata sheet description (AM and EN) 

Annex 5: metadata user manual (AM) 
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ANNEX 3 Specifications for datasets 

 

Specifications for datasets, metadata and maps production 
 
All the datasets presented or used in a map or a table or an indicator must be:  

- described in the catalog of metadata established by the project and  
- made available on line in the national FTP.  

 
Methodology for metadata production 

 
It is understood that the metadata forms will have to be collected from each data producer (as 
identified in annex 9) while collecting data, but their production is not under the responsibility 
of the contractor.  
A letter of request will include the obligation that when the data producer provides a dataset or 
a GIS layer, he also provides the corresponding metadata sheet fulfilled (see metadata sheet 
provided in annex 8).  
 
The contractor is then responsible to copy all raw data made available by producers on the FTP,  
to collect the  metadatasheet (to be imported automatically)  and to complete on line the 
metadata into the  metadata catalogue with the following additional information 

- thumbnail 
- geographical limits 
- Translation in English/Armenian of all metadata entered 
- Declare of public access the metadata sheet  

About specifications of data to be collected 
 
All layers collected must be 

-  the closest possible of scale 1/50000 
- in Esri format (.shp)  
- Respecting the official national projection  

 
Specifications for map production 

- Maps are produced in Qgis format 
- Maps are produced using the map template A4 provided by the project 
- Maps respects the official projection adopted at national level (e.g. “UTM zone 38 

N” in Armenia) 
- Maps include only layers and dataset described into the metadata catalogue and 

having raw data available on ftp. 
- Maps will respect the standard GCS_WGS_1984 projection (Geographic Coordinate 

System of the World Geodetic System) of the UTM coordinate system (Universal 
Transverse Mercator) or the official projection system adopted at national level. 

For each map produced the contactor will capture its metadata on line the description 
produce the metadata   
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1. Ներածություն  
 

Մետատվյալները տվյալներ են, որոնք տեղեկատվություն են տրամադրում այլ տվյալների մասին 

Մետատվյալների առցանց կատալոգի նպատակն է նկարագրել ջրային ռեսուրսների 
համապարփակ կառավարման ոլորտում յուրաքանչյուր երկրում առկա տվյալները, 
քարտեզներն ու ծառայությունները: Մետատվյալների կատալոգի տարածաշրջանային 
առաջին տարբերակը մատչելի է  http://www.aquacoope.org/cat_eecca/ հասցեով: 

Սույն ձեռնարկում ներկայացվում է, թե ինչպես օգտագործել ծրագրի շրջանակներում մշակված 
“մետատվյալների կատալոգը” հետևյալ նպատակների համար.  

- Առկա տվյալների հավաքածուների, քարտեզների ու ծառայությունների որոնում; 
- Նոր տվյալների հավաքածուների, քարտեզների ու ծառայությունների նկարագրություն; 
- Տարածական տվյալների պատկերում համացանցային ծառայությունների միջոցով: 
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2. Մետատվյալների կատալոգի նկարագրություն 

Ա. Ծրագրային ապահովում. GeoNetwork  
 

 
 
GeoNetwork-ը տարածական տեղեկատվության կառավարման համակարգ է՝ բաց 
ծրագրային կոդով, ստանդարտացված և ապակենտրանացված, որի նպատակն է 
ապահովել աշխարհագրական հղվածությամբ տվյալների բազաների և քարտեզագրական 
նյութերի հասանելիությունը տվյալների տարբեր մատակարարողներից: Համակարգը 
հասանելիությունը ապահովում է նկարագրական մետատվյալների միջոցով, դրանով իսկ 
խթանելով տարածական տեղեկատվության փոխանակումը կազմակերպությունների միջև, 
օգտագործելով ինտերնետային տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները: 
Համակարգն ապահովում է դյուրին ու ժամանակին մատչելիություն օգտագործողների լայն 
շրջանակների համար՝ դիտելու գոյություն ունեցող տարածական տվյալներն ու թեմատիկ 
քարտեզները՝ բազմաոլորտային աղբյուրներից,դրանով իսկ նպաստելով տեղեկացված 
որոշումների ընդունման գործընթացին։  

Ծրագրային փաթեթի հիմնական նպատակն է խթանել կազմակերպությունների մեջ և միջև 
համագործակցությունը, կրճատել կրկնվողականությունը, հզորացնել տեղեկատվական 
հագեցվածությունը, բարելավել տվյալների որակը և մեծացնել աշխարհագրական 
տեղեկատվությանը մատչելիությունը, այս ամենը կազմակերպելով ստանդարտացված և 
փաստաթղթավորված ընթացակարգերի միջոցով։ 

Համակարգի ընձեռնած հիմնական հնարավորություններն են. 
 
x Տվյալների, փաստաթղթերի, PDF ձևանմուշների և այլ բովանդայութան վերբեռնում և 

ներբեռնում, 
x Մետատվյալների առցանց խմբագրում համապատասխան ձևաչափերի համակարգի 

միջոցով, 
x Տվյալների որոնքւմ ինչպես լոկալ այնպես էլ բաշխված երկրատարածական 

կատալոգներում, 
x Համացանցային ինտերակտիվ քարտեզ, որն միավորում է ինտերնետային քարտեզային 

ծառայություններն երկրտեղեկատվական տվյալները ամբողջ աշխարհով սփռված 
սերվերներից, 

x Քարտեզների առցանց մշակում և տեղափոխում PDF ձևաչափ, 
x Բաշխված կատալոգների միջև մետատվյալների փոխանակում և սինխրոնացում՝ ըստ 

որոշված ժամանակացույցի, 
x Օգտատերերի և օգտատերերի խմբերի կառավարում, 
x Մատչելիության տրամադրման պարզ ընթացակարգ։ 
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Բ. Ծրագրի մետատվյալների կատալոգի մասին  

1. Հիմնական ինտերֆեյս 
 

 
Նկար 1. Կատալոգի հիմնական ինտերֆեյսը 

 

Վերը բերված նկարում պատկերված է Կատալոգի հիմնական ինտերֆեյսը, որի միջոցով 
կարելի է.  

x Փոխել ծրագրային փաթեթի լեզուն (1), 
x Որոնել մետատվյալներ (2). 
x Դիտել մետատվյալները ըստ ՋՌՀԿ ոլորտների կամ ըստ INSPIRE դիրեկտիվի 

ոլորտների (3), 
x Դիտել մետատվյալները ըստ ռեսուրսի տեսակի (4)։ 

 

Հնարավոր է նաև իրականացնել ավելի մանրամասն որոնում մենյուի “Search” հրամանի 
միջոցով (5) (տես հաջորդ բաժինը)։ Հնարավոր է նաև կարդալ վերջին նորությունները և 
տեսնել ամենից հաճախ օգտագործվող մետատվյալները (6)։ Այն օգտատերերը, ովքեր ունեն 
մետատվյալներ ավելացնելու ու խմբագրելու իրավունք, կարող են դա անել (7) հրամանով: 
 

2. Տվյալների հավաքածուների որոնում (մենյուի “Search” հրաման)  
 

 
Նկար 2. Մենյուի "Search" հրաման 
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Այս հրամանի միջոցով հնարավոր է հեշտության գտնել կատալոգում առկա տվյալների 
հավաքածուն,  օգտվելով որոնման այնպիսի ֆիլտրներից (8), ինչպիսիք են՝ ըստ թեմայի, ըստ  
բանալի բառերի, ըստ տարիների, ըստ ձևաչափի, ըստ կարգավիճակի և այլն: Նաև հնարավոր է 
միանգամից դիտել որոնման արդյունքում գտնված տվյալի տարածական պատկերը (քարտեզը)` 
էջի ներքևի աջ անկյունում: Քարտեզային տարածքը հնարավորություն է տալիս մեծացնելու 
մասշտաբը, այսինքն մոտեցնելու կամ հեռացնելու պատկերը, ինչպես նաև առանձնացնելու 
որևէ տարածք և ընտրելու այդ տարածքին բնորոշ մետատվյալները (9): Ընտրված տվյալների 
ֆայլլերը երևում են էջի կենտրոնում: Կարելի է մկնիկով ընտրել ֆայլերից յւորաքանչյուրը և 
տեսնել այդ տվյալի մասին հիմնական տեղեկատվությունը: Ֆայլը ընտրելուց հետո, կարելի է 
սեղմել  “metadata fiche” հրամանը՝ տեսնելու մետատվյալի մանրամասն նկարագրությունը: 

 
Նկար 3. Մետատվյալի մանրամասն նկարագրության պատուհանի օրինակ 

Այս պատուհանից հնարավոր է ներբեռնել կամ բացել գրառման օրիգինալ հղումը (10) կամ 
ներբեռնել մետատվյալի մանրամասն նկարագրությունը տարբեր ձևաչափերով (11): 
 

3. Տվյալների մուտքագրում 
 

Գոյություն ունի նոր մետատվյալների մուտքագրման երկու տարբերակ։ Առաջին տարբերակով 
լրացվում է շահագրգիռ կազմակերխությունների համար մշակված մետատվյալների 
մուտաքրման pdf ձևանմուշը: Ձևանմուշի միջոցով հնարավոր է մուտքագրել մետատվյալի 
նկարագրությունը, ընտրել համապատասխան  ՋՌՀԿ ոլորտը և ջրավազանը, նշել այն 
ինտերնետային հասցեն, որով հնարավոր է դիտել և ներբեռնել մետատվյալը, ինչպես նաև 
նշել մետատվյալի տարածման համար պատասխանատու մարմնի կոնտակտային տվյալ-
ները: Սակայն այս եղանակով հնարավոր չի ավելացնել մետատվյալի ճեպապատկերը: 
Մետատվյալների մուտքագրման երկրորդ տարբերակը դրանց լրացումն է առցանց 
եղանակով՝ GeoNetwork կատալոգում՝ մենյուի “Contribute” հրամանով: Այս եղանակով 
հնարավորություն է ստեղծվում նաև խնբագրելու կամ ջնջելու առկա մետատվյալները, ինչպես 
նաև դրանց վերագրելու օգտվելու տարբեր արտոնությունների մակարդակներ: 
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ա/. Տվյալների մուտքագրում PDF ֆորմատի ձևանմուշ լրացնելով  
 

 
Նկար 4. Մետատվյալների մուտքագրման PDF ձևանմուշի օրինակ  

Մետատվյալների պատշաճ ձևով նկարագրելու նպատակով, անհրաժեշտ է լրացնել այս 
ձևանմուշի կարմիր գույնով առանձնացված դաշտերը։ Կարելի է սկսել տվյալի աղբյուրի 
անվանումից, որը կարող է լինել “․․․-ի տվյալների աղյուսակ”, “․․․-ի քարտեզ”, “․․․-ի 
տվյալների բազա”, “․․․-ի մասին հաշվետվություն” և այլն։ Այնուհետև “Abstract” դաշտում 
պետք է նկարագրել մետատվյալի հիմնական բովանդակությունը ու նպատակը, նաև նշել 
հեղինակին։ Ապա, անհրաժեշտ է ընտրել երկու աշխարհագրական տվյալ։ Առաջինը ջրա-
վազանն է, իսկ երկրորդը այն վարչական միավորը, որտեղ տեղակայված է մետատվյալը։ 
Եթե մետատվյալը վերաբերվում է ամբողջ երկրին, ապա անպայման չի ընտրել որևէ 
ջրավազան։ Բանալի բառերի երկու ցակերն են․ ըստ ՋՌՀԿ ուղղությունների, և ըստ INSPIRE 
դիրեկտիվի ոլորտների։ Պետք է ընտրել մեկական բանալի բառ յուրաքանչյուր ցանկից։ 
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 “Information and Dissemination” բաժնում անհրաժեշտ է նշել այն ինտերնետային հասցեն, 
որտեղից մետատվյալը հնարավոր է ներբեռնել, ինչպես նաև պետտ է նշել մատչելիության 
մակարդակը, որը կաող է լինել “ազատ մատչելիություն հղմամբ”, “անվճար մատչելիություն 
միայն գործընկեր կազմակերպությունների համար” կամ “վճարովի մատչելիություն”։ 

Հաջորդ քայլով պետք է ընտրել մետատվյալի դասը, ձևաչափը և մասշտաբը։ Ապա կարևոր է 
նաև նշել այն կոնտակտային անձի տվյալները, ով կարող է ավելի մանրամասն տեղեկատ-
վություն տրամադրել կոնկրետ մետատվյալի աղբյուրի մասին։ Վերջում լրացվում են 
մետատվյալի հեղինակի մասին դաշտերը, այսինքն ձեր անուն ազգանունը, պաշտոնը, 
կազմակերպության անվանումը, էլեկտրոնային հասցեն։ 

 
բ/. Մետատվյալների առցանց մուտքագրում կամ խմբագրում  

Մուտք առցանց համակարգ 

Տվյալների մուտքագրման համար կարելի է նաև օգտվել կատալոգի առցանց համակարգից։ 
Նախ անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ ձեր օգտատերի անունով և գազտնաբառով։ 

 
Նկար 5. Համակարգի մուտքային ինտերֆեյս 

Մենյուի “contribute” հրաման 
Մուտքի հետո “contribute” հրամանը (12) հնարավորություն է տալիս փոփոխելու գոյություն 
ունեցող մետատվյալը կամ ավելացնելու նոր մետատվյալ։ 

 
Նկար 6. Մենյուի "Contribute" հրամանը 

 
Այս մենյուից դուք կարող եք․ 

x Որոնել ու գտնել առկա մետատվյալ ըստ վերնագրի կամ ոլորտի (13), 
x Սկսել նոր մետատվյալի մուտքագրում (14)։ 
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Համակարգ մուտքից հետո, գոյություն ունեցող մետատվյալի փոփոխման մենյուն հասանելի է 
նաև մետատվյալների նկարագրության պատուհանից։  

Մետատվյալի ֆայլերի փոփոխման հյամար պետք է ընտրել կոնկրետ ֆայլը և բացել այն։ 
Պտուհանում կարելի է սեղմել (15) կոճակը՝ ֆայլը խմբագրելու, (16) կոճակը՝ այն տարբեր 
ձևաչափերով ներբեռնելու կամ  (17) կոճակը այն համակարգից ջնջելու համար։  

 
Նկար 7. Ինչպես ձևափոխել գոյություն ունեցող ֆայլը 

 
Նոր ֆայլերի ստեղծում 

 
Նկար 8. Ընտրություն տարբեր ձևանմուշների միջև 

 
Նոր գրառում ավելացնելու կամ ներմուծելու համար օգտվում ենք մենյուի Contribute հրամանից:  

Այդտեղ նախ անհրաժեշտ է ընտրել մետատվյալի տիպը: Նոր գրառման ստեղծման համար 
հնարավոր է օգտվել երկու ձևանմուշներից՝ քարտեզային կամ տվյալների հավաքածուների:  

Եթե գրառման տիպը Քարտեզ է, ապա անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը. 

x Identification info բաժնում լրացնել  գրառման վերնագիրը, ստեղծման (հրապարակման 
կամ փոփոխման) ամսաթիվը, ներկայացման ձևաչափը (“Digital map”  քարտեզի դեպքում), 
ինչպես նաև գրել համառոտագիր, որը հակիրճ կբացատրի քարտեզի բովանդակությունը: 

x Point of contact բաժնում լրացնել գրառումը տեղադրող կազմակերպության անվանումը, 
անհատի անունը և էլեկտրոնային հասցեն:   

x Graphic overview  բաժնում սկզբից անցնել էջի վերնամասին և սեղմել “+”  նշանը “Associated 
resources”  հրամանի մոտ և ընտրել այն փաստաթղթի տիպը, որը զանկանում եք ավելացնել: 
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Նկար 9. Արագ գրաֆիկական արտապատկերում  

 
x Այս պատուհանի մեջ հնարավոր է տեսնել գրառման ճեպանկարը  (thumbnail). Ընտրեք “Add 

a thumbnail” պատուհանի ներքևի մասում (18): Ճեպանկարը պետք է ունենա փոքր չափսեր  
(100-150 կԲ միջակայքում)՝ կատալոգի արագ աշխատանքը չխաթարելու նպատակով: 
Այնուհետը լրացրեք ռեսուրսի անվանումը և թարմացրեք հղումը: 

 

 
Նկար 10. Ավելացնել ճեպանկար  

x Եթե ցանկանում եք դիտել, ներբեռներ կամ տեղադրել այլ ֆայլեր միևնույն պատուհանից, 
ապա անհրաժեշտ է ընտրել համապատասսխան ֆայլերը (ինչպես դա արեցիք ճեպանկարի 
դեպքում) և սեղմել “Add link” հրամանը (19): (20) պատուհանի մեջ անհրաժեշտ է ընտրել, թե 
ինչ գործողություն եք ցանկանում կատարել այդ ֆայլի հետ՝ ներբեռնել, տեղեկատվություն 
ստանալ, մատչելի դարձնել offline, պատվիրել, որոնում կատարել և այլն։ Կամ նշեք որ 
ֆայլը պետք է ներբեռնել, կամ ընտրեք այլ պրոտոկոլ “Protocol” բաժնում։ Ապա, կարող եք 
անուն տալ ձեր ֆայլին, ավելացնել նկարագրություն և թարմացնել հղումը։ 
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Նկար 11. Ավելացնել ինտերնատային հասցեի հղում  

 
x Գրառումը նկարագրելու համար ընտրել 2 նկարագրական բանալի բառեր: Նախ և առաջ, 

անհրաժեշտ է ավելացնել երկու բառարան (thesauruses) (21)  և ապա, պարզապես ընտրեք 
բանալի բառեր ցուցակից: Առաջին բառարան նկարագրում է գրառման ՋՌԿՀ ուղղությունը: 
Անհրաժեշտ է Աղյուսակ 1-ից ընտրել գրառումը լավագույնս նկարագրող բանալի բառերը 
(առավելագույնը երկու ուղղություն): Երկրորդ բառարանից անհրաժեշտ է ընտրել տեղանքը 
բնութագրող բանալի բառերը (հիդրոլոգիական տարածք և ջրհավաք ավազան): 

 

 
Նկար 12. Ավելացնել կամ ընտրել բանալի բառեր  
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Աղյուսակ 1. ՋՌՀԿ ուղղությունների ցանկ 

Հապավում Բանալի բառեր  

AD Ադմինիստրատիվ ենթատեքստ 
 

ENV Բնապահպանական ենթատեքստ 
 

SW Մակերևութային ջրեր 
 

GW Ստորերկրյա ջրեր 
 

MO Մոնիտորինգ 
 

UP Օգտագործողներ / Աղտոտողներ 
 

INFR Հիդրավլիկ ենթակառուցվածքներ 
 

IUD Ջրառ/ջրօգտագործում/ջրի ծախս 
 

RISK Վտանգ 
 

IND Ցուցիչ / ինդիկատոր 
 

 

x Topic category բաժնում ըտրել այն ուղղությունը, որն ամենաճիշտն է բնութագրում ձեր 
գրառումը: 

x Extent -> Geographic bounding box բաժնում ընտրել տարածքի տիպը և այն սահմանները, 
որոնցով պարփակված տարածքը ցանկանում եք տեսնել քարտեզի վրա: 

x Distribution Information -> Distribution format բաժնում կարևոր է սահմանել քարտեզի 
ձևաչափը (օրինակ՝ JPEG): 

x Distribution Information -> Distributor contact բաժնում համոզվել, որ առկա է տեղեկատ-
վություն մետատվյալի համար պատասխանատու կազմակերպության վերաբերյալ: 

x  Distribution Information -> Online resource բաժնում լրացնել հղումը այն ինտերնետային 
հասցեին, որտեղ հրապարակվել է մետատվյալի նոր գրառումը:  

x Metadata բաժնում համոզվել, որ “հիերարխիայի մակարդակ” պարամետրը միացված է, 
ինչպես նաև առկա է տեղեկատվություն մետատվյալի հեղինակների մասին: 

x Գրառման ստեղծման վերջում չմոռանաք հիշել (Save)  այն համակարգում: 
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3. Տվյալների կառավարում 
 

1. Մատչելիության իրավունքի տրամադրում 
 
GeoNetwork ծրագրային փաթեթը օգտագործում է “օգտատերեր”. “օգտատերերի խմբեր” և 
“օգտատերերի պրոֆիլներ” գաղափարները, հետևյալ կապերով.  
 

x  Օգտատերը կարող է լինել մեկ կամ ավելի օգտատերերի խմբերի անդամ  
x Յուրաքանչյուր օգտատեր ունի իր օգտատերի պրոֆիլը  
x Յուրաքանչյուր օգտատեր կարող է ունենալ միայն մեկ օգտատերի պրոֆիլ 

 
Oգտատերերի խմբերի  և օգտատերերի պրոֆիլների համատեղությամբ որոշվում է թե ինրպիսի 
գործողությունների իրավունք ունի տվյալ օգտատերը համակարգում և կոնկրետ մետատվյալի 
գրառման նկատմամբ:  
 

2. Ադմինիստրատորի գործառույթներ  
 
Համակարգի ադմինիստրատորի գործառույթները վերագրված են Ադմինիստրատորի խմբի 
օգտատերերին: 
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