
Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

Պետական մարմնի անվանումը՝  ՀՀ կադաստրի կոմիտե

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կապիտալ բնույթի հինմական միջոցառումները ինտեգրված (միասնական) կադաստրի ստեղծումն է՝ 2020-2022 թվականներին 2019 

թվականին հիմք դրված և շարունակական նոր տեխնոլոգիաների պահանջով արդիականացվող Հայաստանի Հանրապետության բազային 

երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի, աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարման և 

թարմացման, հիմնարար ոլորտային քարտեզագրական արտադրանքի աշխատանքները: Որպես հիմք հանդիսանալու է ՄԺԾԾ 2020 

թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի oդալուսանկարների (օրթոլուսանկարների- GSD-20cm) ստեղծումը և 

արդիականացնելու ու զարգացնելու իրական ժամանակում գործող ռեֆերենց GNSS կայանների ցանցը:

Շարունակվում են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների բազային երկրատեղեկատվական համակարգի 

քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքները, որոնք կծառայեն տնտեսության տարբեր բնագավառներում աշխատանքների 

արդյունավետության բարձրացման կարևոր նախադրյալ:

Ստեղծված քարտեզագեոդեզիական հիմքով երկրատեղեկատվական համակարգը հանդիսանալու է գերատեսչական տարբեր ոլորտների, 

այդ թվում քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերական, անշարժ գույքի կադաստրի, տարածքների պլանավորման, 

գյուղատնտեսական հողերի հաշվառման, հողերի միավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, 

գույքահարկի և գնահատման բազաների ճշգրտման, վարչական և տնտեսական գործունեության, մելիորացիայի, երկրաբանական 

հետախուզական աշխատանքների, անտառտնտեսության, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ որոշումների 

կայացման, հանրապետության մարզերի, համայնքների և առանձին տարածքների զարգացման ու արդյունավետ պլանավորման համար 

որպես բազա:

2020 թվականին նախատեսված ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը կուղղվեն նաև կոմիտեի միասնական արխիվի ստեղծման, 

ամբողջականացման համար արխիվային տարածքի շինարարությանը:

   

2020-2022 թվականներին իրականացնելու են գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գույքագրման և կադաստրային քարտեզներում 

տեղ գտած անճշտությունների ուղղման աշխատանքներ:

Գույքագրման աշխատանքների նպատակն է ստանալ ճշտված տվյալներ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման 

վիճակի, զբաղեցրած սահմանների, հողատեսքերի փոփոխության, բազմամյա տնկարկների և ոռոգվող հողերի առկայության վերաբերյալ, 

որոնց հիման վրա համապատասխան ճշտումներ կատարել համայնքների կադաստրային քարտեզներում, հողային հաշվեկշիռներում և հողի 

հարկի բազայում: Արդյունքում հնարավորություն կընձեռվի ունենալ ճշտված կադաստրային քարտեզներ, վերացնել համայնքների, 

քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց միջև առկա սահմանային վեճերը, կոորդինատների անճշտությունները և այլ վերադրումները:

4. Ֆինանսական ակտիվների կառավարմանն անչվող միջոցառումները՝

1.Հիմնական ռազմավարական նպատակները և գերակա վերջնական արդյունքները՝

Հասարակության տեղեկատվական պահանջները բավարարելու նպատակով կոմիտեն 2020-2022 թվականների զարգացման հատվածում 

կփորձի ամբողջապես անցնել առցանց ծառայությունների ինքնաշխատ համակարգի՝ հրաժարվելով թղթային 

փաստաթղթաշրջառանությունից։  Համակարգում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով կիրականացվեն կառուցվածքային 

բարեփոխումներ, որի  ռազմավարական նպատակները և գերակա վերջնական արդյունքները առցանց, ինքնաշխատ, անթուղթ անշարժ 

գույքի կադաստրի ստեղծումն է՝ նպաստելով տեղեկատվության տրամադրման գործընթացի դյուրացում, առցանց տրամադրվող 

տեղեկատվության նկատմամբ պահանջարկի խթանում, տրամադրման ժամկետների կրճատում և ծավալների էական ավելացում:                                                                                                    

Նշված ռազմավարության պահանջների խթանումը գեոդեզիական, քարտեզագրական և երկրատեղեկատվական համակարգի հիման վրա 

Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրված, միասնական կադաստրի ստեղծումն է, որի նպատակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նորագույն լուծումներով ոլորտի կադաստրների համակարգի արդիականացումն է, որն էլ իր հերթին կնպաստի տարածական որոշումների 

օպերատիվության բարձրացմանը և հողային քաղաքականության պատշաճ վարմանը։

2. Բյուջետային ծրագրերում կատարվող հիմնական փոփոխությունները՝

Բյուջետային ծրագրերում կատարվող հիմնական փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությունում միասնական 

տարածագնահատման նոր գոտևորման սահմանման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում հողամասերի 

շուկայական գնահատումների, համակարգված դիտարկումների իրականացումն է լինելու, որը հնարավորություն կընձեռի Հայաստանի 

Հանրապետությունում անշարժ գույքի հարկով արդարացի հարկման մեխանիզմներ ներդնել, ապահովել անշարժ գույքի շուկայի գնային 

իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծական տեղեկատվության ապահովում, խթանել պարապուրդում գտնվող գույքի մասնակցությունը անշարժ 

գույքի շուկայում և նպաստել ավելացված արժեքի աճին, ինչպես նաև հիմք հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի 

միասնական հարկման համակարգի ստեղծմանն ու ներդրմանը՝ որի իրականացումը հնարավորություն կտա նաև հարկման առավել 

արդարացի դաշտի ձևավորմանը, անշարժ գույքի հարկման վարչարարության պարզեցմանը:

3.Կապիտալ բնույթի հիմնական միջոցառումները՝



Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

2018թ. Փաստացի 2019թ սպասվող 2020թ եռամսյակ 2020թ կիսամյակ 2020թ ինն ամիս 2020թ տարի 2021թ 2022թ 

(հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ)

Ծրագրի անվանումը՝

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում 
պետական քաղաքականության իրականացում

Ծրագրի նպատակը՝

Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի 
համակարգի զարգացում և պետության կողմից անշարժ 
գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչում, 
երաշխավորում և պաշտպանություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝

Անշարժ գույքի կադաստրի արդյունավետ համակարգի 
ապահովումը և սեփականության իրավունքի 
պաշտպանությունը

Միջոցառման անվանումը՝

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, 
գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և 
սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, 
գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
համակարգված դիտարկումների և անշարժ գույքի շուկայի 
վերլուծությունների իրականացում և իրազեկման 
ծառայություններ 

Միջոցառման տեսակը՝

Ծառայությունների մատուցում

Միջոցառման անվանումը՝

ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության 
բարելավում 

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի աշխատանքային 
պայմանների բարելավման համար վարչական 
սարքավորումների ձերքբերում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը՝

ՀՀ կադաստրի ծառայությունների մատուցման համար ոչ 
նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Անշարժ գույքի կադաստրի ծառայությունների մատուցման 
համար ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը՝

Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում 
առաջարկվող աշխատանքներ

Միջոցառման նկարագրությունը՝

1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի 
ստեղծում, քարտեզների տեղափոխում ԵՏՀ միջավայր 

Միջոցառման տեսակը՝

1012

Դասիչ

30000.0 60000.0 90000.0

214916.5

2462917.9

31003

31004

1204685.0

Պետական մարմնի անվանումը՝

137000.0150000.0 400000.0 450000.0 132000.0

Ծրագրի միջոցառումներ

Ընթացիկ միջոցառումներ

11001 3333640.2 3585844.3 1070538.2 2136746.2 3265732.7 4235141.7 4451574.1

5700000.0 6300000.0

Ծրագիր/Միջոցառում

Ծրագիր

Հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներ

31002 55369.38 103000.0 50000.0

3931929.5 5200000.03644390.17 3974959.80

4368621.6

100000.0 100000.0 100000.0

500379.6 500379.6

13440.00

219404.59

10000.0



Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

Թեմատիկ քարտեզագրության բնագավառում  
նախատեսվող աշխատանքներ

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Ատլասների, ուսունական և զբոսաշրջային քարտեզների 
նախապատրաստում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում
աշխատանքներ

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Թարմացված ՀՀ աշխարհագրական անվանումների 
պետական քարտադարան, հաշվառված 
աշխարհագրական օբյեկտների անվանումներ, խոշոր 
ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-
բառարաններ

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքներ

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձերքբերում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը՝

Ռեֆերենց կայանների կառուցման, դիտարկման և 
կայանների ցանցի հավասարակշռման աշխատանքներ
Միջոցառման նկարագրությունը՝

Ռեֆերենց կայանների կառուցում, դիտարկում և 
կայանների ցանցի հավասարակշռում
Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

ՀՀ անտառապատ շրջաններում 2-րդ դասի GNSS 

հիմնակետերի ստեղծման աշխատանքներ
Միջոցառման նկարագրությունը՝

ՀՀ անտառապատ շրջաններում 2-րդ դասի GNSS 
հիմնակետերի ստեղծում
Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների 
մշակման  բնագավառում աշխատանքներ

Միջոցառման նկարագրությունը՝

Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների 
մշակում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

Պետական բարձունքային ցանցի վերադիտարկման և 

արդիականացման աշխատանքներ
Միջոցառման նկարագրությունը՝

Պետական բարձունքային ցանցի վերադիտարկում  և 
արդիականացում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
Միջոցառման անվանումը՝

ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի գույքագրման, կադաստրային հատակագծերում 
(քարտեզներում) առկա  անճշտությունների ուղղման 
աշխատանքներ 

Միջոցառման նկարագրությունը՝

ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերի գույքագրում, կադաստրային հատակագծերում 
(քարտեզներում) առկա  անճշտությունների ուղղում
Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

32219.0

34088.0 34088.0

13980.0 1760.0 5300.0 9180.0

3348.8 6697.6 10046.4

214916.531004

31005

17900.00

24200.0 32351.0

6900.00

31007

1299.0 3886.1 5082.4 6278.7 3987.9

8151.0 18000.0

34088.0

10795.0

39000.0 8649.0

15000.015000.0

30040.6 29913.2 30074.7

500379.6 500379.6

48200.0 93600.0 300100.0

12000.0

219404.59

31006

31011

31013

12756.00

1122580.1

15000.0

9600.00

180.00

5500.0

31014 410245.2

31015

34088.0

31010



Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

Պետական 

մարմնի 

անվանումը՝

ՀՀ կադաստրի 

կոմիտե

ՄԱՍ 3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Չափորոշիչը

Ցուցանիշը Ժամկետ

ը

Ցուցանիշը Ժամկետը

ՀԲ Գործարարությամբ 

զբաղվելու համաթվի 

«Սեփականության 

գրանցմանե 

բաղադրիչի 

Հայաստանի 

միջազգային 

համամետական դիրքը

14 14 ՀՀ 

կառավարությա

ն ծրագրերից 

բխող 

միջոցառումների 

իրականացում

ՀԲ Գործարարությամբ 

զբաղվելու համաթվի 

«Սեփականության 

գրանցմանե 

բաղադրիչի 

Հայաստանի 

ցուցանիշի 

86.97 86.97

Կապը ՀՀ 

կառավարությա

ն ծրագրով 

սահմանված 

քաղաքականութ

յան թիրախների 

հետ

1012 Անշարժ գույքի 

կադաստրի 

վարման 

բնագավառում 

պետական 

քաղաքականությա

ն իրականացում

Դասիչը Ծրագիրը Ծրագրի վերջնական արդյունքները

Ելակետը Թիրախը



Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

Պետական մարմնի (ԲԳԿ) անվանումը՝  ՀՀ կադաստրի կոմիտե

ՄԱՍ 4. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը

1012 Անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում պետական 

քաղաքականության իրականացում

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 11001

Միջոցառման անվանումը՝

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում,գույքի և դրա 

նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

Նկարագրությունը՝

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, գրանցված 

իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում, համակարգված դիտարկումների և անշարժ գույքի 

շուկայի վերլուծությունների իրականացում և իրազեկման 

ծառայություններ 

Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝  ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Հանրային իրազեկման միջոցառումներ, թիվ 566 1500 400 800 1150 1500 1500 1500

Քանակական Միջազգային, միջգերատեսչական համաժողովներ և 

համագործակցություն. հանդիպումներ, քննարկումներ և 

համագործակցության այլ միջոցառումներ, գործուղումներ,  

միջոցառումների թիվ 29 35 15 20 25 35 30 32

Քանակական Անշարժ գույքի բնակավառում մասնագիտական որակավորումը 

հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր 

քննությունն, մարդ 247 196 45 92 137 187 150 178

Քանակական Անշարժ գույքի գնահատողի որակավորման վկայականի տրամադրում, 

մարդ 47 9 20 27 42 28 233

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)
3333640.20 3585844.3 1070538.2 2136746.2 3265732.7 4235141.7 4451574.1 4368621.6

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31002

Միջոցառման անվանումը՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 

Նկարագրությունը՝

ՀՀ կադաստրի կոմիտեի աշխատանքային պայմանների բարելավման 

համար վարչական սարքավորումների ձերքբերում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Համակարգչային սարքավորումներ քանակ, հատ
250 355 100 200 450 531 156 156

Քանակական Այլ սարքավորումների քանակ, հատ
19 97 6 20 44 50 15 15

Քանակական Գրասենյակային կահույքի միավորի քանակ, հատ
150 187 100 300 650 722 210 210

Ժամկետային
Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետ, տարի

 3-5  3-5  3-5  3-5  3-5  3-5  3-5

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)
55369.38 103000.0 50000.0 150000.0 400000.0 450000.0 132000.0 137000.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31003

Միջոցառման անվանումը՝

Անշարժ գույքի կադաստրի ծառայությունների մատուցման համար ոչ 

նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Նկարագրությունը՝

Անշարժ գույքի կադաստրի ծառայությունների մատուցման համար 

ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>



Քանակական Ձեռքբերվող ծրագրային փաթեթների թիվ, հատ 2 2 1 2 3 3 3 3

Քանակական Ծրագրային ապահովում իրականացնող ընկերությունների թիվ, 2 հատ

Ժամկետային Ծրագրային փաթեթների օգտագործման միջին ժամկետ /կիրառելի չե/

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)
13440.00 10000.0 30000.0 60000.0 90000.0 100000.0 100000.0 100000.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31004

Միջոցառման անվանումը՝
Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում առաջարկվող 

աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝
1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի ստեղծում, 

քարտեզների տեղափոխում ԵՏՀ միջավայր 

Միջոցառման տեսակը՝

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Տեխնիկական նախագծի կազմում թիվ, հատ
5 3 2 2

Քանակական 1:2000 մ-բի օրթոֆոտոհատակագծերի գրասենյակային վերծանում 

կառուցապատ տարածքներում, հա 3415.8 3138.91 1063.79 1063.79

Քանակական 1:2000 մ-բի օրթոֆոտոհատակագծերի գրասենյակային վերծանում ոչ 

կառուցապատ տարածքներում, հա 6905.24 6905.24

Քանակական 1:2000 մ-բի օրթոֆոտոհատակագծերի դաշտային վերծանում 

կառուցապատ տարածքներում, հա 3045.2 3138.91 1063.79 1063.79

Քանակական 1:2000 մ-բի օրթոֆոտոհատակագծերի դաշտային վերծանում ոչ 

կառուցապատ տարածքներում, հա 6905.24 6905.24

Քանակական 1:2000 մ-բի դաշտային թարմացում կառուցապատ տարածքներում, հա
3138.91 1063.79 1063.79

Քանակական 1:2000 մ-բի դաշտային թարմացում ոչ կառուցապատ տարածքներում, 

հա 6905.24 6905.24

Քանակական 1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի ստեզծում կառուցապատ  

տարածքներում, հա 2600.0 3138.91 1063.79 1063.79

Քանակական 1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի ստեզծում ոչ կառուցապատ 

տարածքներում, հա 6905.24 6905.24

Քանակական 1:10000 և 1:25000 մասշտաբների տեղագրական քարտեզների 

տեղափոխում ԵՏՀ միջավայր ArcGis ծրագրային փաթեթում, թերթ 200 301

Քանակական Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների որոնում, 

հանութագրում ուղեգծաորոնիչների օգնությամբ կառուցապատ 

տարածքներում, դիտահոր/ելք 1595.71 1595.71

Քանակական Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների որոնում, 

հանութագրում ուղեգծաորոնիչների օգնությամբ ոչ կառուցապատ 

տարածքներում, դիտահոր/ելք 6905.24 6905.24

Քանակական Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների տեղազննում, 

հանութագրում, ելքերի և դիտահորերի տարրերի չափագրում, 

ամփոփաթերթերի կազմում կառուցապատ տարածքներում, հա 5410.5 3138.91 1063.79 1063.79

Քանակական Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների տեղազննում, 

հանութագրում, ելքերի և դիտահորերի տարրերի չափագրում, 

ամփոփաթերթերի կազմում ոչ կառուցապատ տարածքներում, հա 6905.24 6905.24

Քանակական Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների նիշերի որոշում, 

հատակագծերի կազմում և տեղեկամատյանի լրացում կառուցապատ 

տարածքներում, հա 5410.5 3138.91 1063.79 1063.79

Քանակական Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների նիշերի որոշում, 

հատակագծերի կազմում և տեղեկամատյանի լրացում ոչ կառուցապատ 

տարածքներում, հա 6905.24 6905.24

Քանակական Անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում 

կառուցապատ տարածքներում, հաxշերտ 61231.3 50222.56 17021.05 17021.05

Քանակական Անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում ոչ 

կառուցապատ տարածքներում, հաxշերտ 110485.42 110485.42

Քանակական Բազային երկատեղեկատվական համակարգի համար տվյալների 

հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա կառուցապատ 

տարածքներում, հաxշերտ 386189 313891 106381.4 106381.4

Քանակական Բազային երկատեղեկատվական համակարգի համար տվյալների 

հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա ոչ կառուցապատ 

տարածքներում, հաxշերտ 331456.19 331456.19

Քանակական Տեխնիկական հաշվետվության կազմում, հատ 5 3 2 2

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)
219404.59 214916.5 500379.6 500379.6

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ



Միջոցառման դասիչը՝ 31005

Միջոցառման անվանումը՝
Թեմատիկ քարտեզագրության բնագավառում  նախատեսվող 

աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝

Ատլասների, ուսունական և զբոսաշրջային քարտեզների 

նախապատրաստում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Պայմանական նշանների մշակում, ստեղծում, նշան
440 1000 1550 2150 1350

Քանակական Պայմանական նշանների էսկիքիզների ստեղծում, ձևավորում և 

թվայնացում, նշան 440 1000 1550 2150 1350

Քանակական Էլեկտրոնային Ատլասի նախապատրաստական աշխատանքներ 

/նախագծի ստեղծում, նյութերի հավաքագրում, մշակում/, հատ 1

Քանակական Ատլասի բովանդակության ստեղծում և հաստատում, էջ 24 49

Քանակական Քարտեզների՝ ստեղծում և հրատարակում, քարտեզ 1 2 3 3

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` 

թարմացում և թարգմանություն, էջ 80 163

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` էջերի 

միավորում և խմբագրում, էջ 80 163

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` 

քարտեզների ձևավորում,էջ 80 163

Քանակական Ուսումնական և տուրիստական խմբագրված քարտեզներ, հատ 5

Քանակական Ուսումնական և տուրիստական ձևավորված քարտեզներ, հատ 5

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` 

քարտեզների ձևավորում, էջ 163

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` 

քարտեզների սրբագրում, էջ 163

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` 

անվանացանկի ձևավորում, էջ 45

Քանակական Հայաստանի Ազգային ատլասի ռուսերեն տարբերակ 1 հատորով` 

հրատարակում, էջ 1000

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)
12756.00 32219.0 3348.8 6697.6 10046.4 30040.6 29913.2 30074.7

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31006

Միջոցառման անվանումը՝
Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում

աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝

Թարմացված ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պետական 

քարտադարան, հաշվառված աշխարհագրական օբյեկտների 

անվանումներ, խոշոր ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների 

տեղեկատու-բառարաններ

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Ժամկետային ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման 

աշխատանքների` թարմացում, ամիս 6 6 1 3 5 6 6 6

Ժամկետային ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման 

աշխատանքների` քարտադարանի վարում, ամիս 10 10 1 4 7 10 10 10

Քանակական Ասիայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-

բառարանի նախապատրաստում, օբյեկտ 400

Քանակական Ասիայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-

բառարանի հրատարակում, օրինակ 300

Քանակական Աֆրիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-

բառարանի նախապատրաստում, օբյեկտ 300

Քանակական Աֆրիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-

բառարանի հրատարակում, օրինակ 300

Քանակական Հս.Ամերիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատուի 

նախապատրաստում, օբյեկտ 300

Քանակական Հս.Ամերիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատուի 

հրատարակում, օրինակ 300

Քանակական Հրվ.Ամերիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատուի 

նախապատրաստում, օբյեկտ 300

Քանակական Հրվ.Ամերիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատուի 

հրատարակում, օրինակ 300

Քանակական Ավստրալիայի, Օվկիանիայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների 

տեղեկատուի նախապատրաստում, օբյեկտ 50 130 230 300

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>



Քանակական ՀՀ վարչատարածքային բաժանման տեղեկատուի նախապատրաստում, 

մարզ 10

Քանակական Առցանց քարտադարանի և տեղեկատվական հարթակի ստեղծում, կայք 

էջ 1

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 9600.0 13980.0 1760.0 5300.0 9180.0 12000.0 17900.0 6900.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31007

Միջոցառման անվանումը՝
Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝ Նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձերքբերում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Նախագծահաշվային փաստաթղթերի թիվ, հատ 1 1 1 1 1 1 1 1

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 180.0 15000.0 34088.0 34088.0 34088.0 34088.0 15000.0 15000.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31013

Միջոցառման անվանումը՝
Ռեֆերենց կայանների կառուցման, դիտարկման և կայանների ցանցի 

հավասարակշռման աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝
Ռեֆերենց կայանների կառուցում, դիտարկում և կայանների ցանցի 

հավասարակշռում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Տեխնիկական նախագծի կազմում, նախագծ 1 1 1 1

Քանակական ՀՀ ռեֆերենց կայանների գետնի վրա տեղադիրքերի ընտրություն, կայան

3 6 12 12

Քանակական Նոր տեղադրվող կայանների դեղադիրքերի ընտրություն, կայան 2 2 2 2

Քանակական Գետնի վրա կայանների տեղադրում, կայան 4 8 14

Քանակական Bernes ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում և ուսուցում, փաթեթ 1

Քանակական Կայանների դիտարկում, կայան 14

Քանակական ՀՀ ռեֆերենց կայանների ցանցի ընդհանուր հավասարակշռում, ցանց 14

Քանակական Տեխնիկական հաշվետվության կազմում, հատ 1

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 5500.0 48200.0 93600.0 300100.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31011

Միջոցառման անվանումը՝
ՀՀ անտառապատ շրջաններում 2-րդ դասի GNSS հիմնակետերի 

ստեղծման աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝
ՀՀ անտառապատ շրջաններում 2-րդ դասի GNSS հիմնակետերի 

ստեղծում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Տեխնիկական նախագծի կազմում, հատ 1 1 1 1

Քանակական Նոր տեղադրվող GNSS կետերի տեղազննում, կետ 10 20 20 20

Քանակական GNSS կետերի  տեղադրում, կետ 10 15 20

Քանակական GNSS կետերի դիտարկումներ, կետ 20

Քանակական GNSS կետերի կոորդինատների մշակում և հավասարակշռում, կետ 20

Քանակական Տեխնիկական հաշվետվության կազմում, հատ 1

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 1299.0 3886.1 5082.4 6278.7 3987.9

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31010

Միջոցառման անվանումը՝

Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների մշակման  

բնագավառում նախատեսվող աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝ Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների մշակում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների մշակում` 

ստանդարտների մշակում, ստանդարտ 2 5 7 9

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>



Քանակական Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների մշակում` 

մետատվյալների կատալոգների կազմում, կատալոգ 1

Քանակական Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների մշակում` 

ներդրման մեխանիզմների մշակում, փաստաթուղթ 1

ԵՄ տարածական տվյալներին վերաբերող INSPIRE դիրեկտիվների  

տեղայնացում և ՀՀ գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտներում 

գործող նորմատիվ-տեխնիկական և իրավական փաստաթղթերի 

փոխկապակցում, փաստաթուղթ 2

Քանակական Որակի գնահատում, հաշվետվություն

Քանակական Ներդրման գործընթաց

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 8151.0 18000.0 24200.0 32351.0 39000.0 8649.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31015

Միջոցառման անվանումը՝
Պետական բարձունքային ցանցի վերադիտարկման և արդիականացման 

աշխատանքներ

Նկարագրությունը՝
Պետական բարձունքային ցանցի վերադիտարկում  և արդիականացում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Տեխնիկական նախագծի կազմում, հատ 1

Քանակական GNSS կետերի հետազոտում, կետ 6

Քանակական Նոր տեղադրվող GNSS կետերի տեղազննում, կետ 6

Քանակական GNSS կետերի  տեղադրում, կետ 6

Քանակական GNSS կետերի դիտարկումներ, կետ 3

Քանակական GNSS կետերի կոորդինատների մշակում և հավասարակշռում, կետ 3

Քանակական Գոյություն ունեցող նիվելիրային հենանիշերի հետազոտում, հենանիշ 
105

Քանակական Նոր տեղադրվող նիվելիրային հենանիշերի տեղազննում, հենանիշ  15

Քանակական Գրունտային հենանիշի տեղադրում, հենանիշ 5

Քանակական Պատի հենանիշի տեղադրում, հենանիշ 5

Քանակական Ժայռային հենանիշի տեղադրում, հենանիշ 5

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 10795.0

Ծրագրի դասիչը՝ 1012

Միջոցառման դասիչը՝ 31014

Միջոցառման անվանումը՝

ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 

գույքագրման, կադաստրային հատակագծերում (քարտեզներում) առկա  

անճշտությունների ուղղման աշխատանքներ 

Նկարագրությունը՝

ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 

գույքագրում, կադաստրային հատակագծերում (քարտեզներում) առկա  

անճշտությունների ուղղում

Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը՝
 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական Հողերի գոյություն ունեցած տվյալների հավաքագրում, ուսումնասիրում և 

վերլուծություն, համայնք 110 301

Քանակական Դաշտային հետազոտություններ. հայտնաբերված փոփոխությունների 

նշում կադաստրային հատակագծի վրա, փոփոխված տարածքների 

չափագրում, համայնք 110 301

Քանակական Դաշտային աշխատանքների համակարգչային մշակում և տարածքների 

ճշտված կադաստրային հատակագծերի կազմում 110 301

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ) 410245.2 1122580.1

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>

Ցուցանիշներ

2018թ. 

փաստացի

2019թ 

սպասվող

2020թ 

եռամսյակ

2020թ 

կիսամյակ

2020թ ինն 

ամիս

2020թ տարի 2021թ 2022թ <Լրացնել 

միջոցառման 

ավարտի 

տարեթիվը>



Աղյուսակ Ա.

1012

 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Պետական մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող բյուջետային ծրագրերն ու միջոցառումների բացվածքն ըստ կատարող՝ պետական մարմինների

Ծրագիր Միջոցառում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1012 5,200,000.0

Գումարը (հազար 

դրամ)

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում պետական 

քաղաքականության իրականացում

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, գույքի և դրա 

նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրում

Պետական մարմնի (ԲԳԿ) գերատեսչական դասիչը՝

Պետական մարմնի (ԲԳԿ) անվանումը՝

4,235,141.7

Ծրագրային դասիչը
Ծրագրի/ Միջոցառման/ կատարող հանդիսացող պետական մարմնի 

անվանումը

 ՀՀ կադաստրի կոմիտե

11001

31006

31014

31010

Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում

աշխատանքներ

31002
ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 

450,000.0

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31004

Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում առաջարկվող 

աշխատանքներ

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31003

ՀՀ  կադաստրի ծառայությունների մատուցման համար ոչ նյութական 

հիմնական միջոցների ձեռքբերում 100,000.0

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գույքագրման, 

կադաստրային հատակագծերում (քարտեզներում) առկա  անճշտությունների 

ուղղման աշխատանքներ 

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31005
Թեմատիկ քարտեզագրության բնագավառում  նախատեսվող աշխատանքներ

30,040.6
ՀՀ կադաստրի կոմիտե

12,000.0

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31007
Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

34,088.0
ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31013

Ռեֆերենց կայանների կառուցման, դիտարկման և կայանների ցանցի 

հավասարակշռման աշխատանքներ 300,100.0

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31011

ՀՀ անտառապատ շրջաններում 2-րդ դասի GNSS հիմնակետերի ստեղծման 

աշխատանքներ 6,278.7

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների մշակման  

բնագավառում աշխատանքներ 32,351.0

ՀՀ կադաստրի կոմիտե

31015

Պետական բարձունքային ցանցի վերադիտարկման և արդիականացման 

աշխատանքներ

ՀՀ կադաստրի կոմիտե


