
       Հավելված N 7 
                             ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1525-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.59 ԵՎ 9.1.25 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

 
Աղյուսակ N 9.1.25      

ՀՀ կադաստրի կոմիտե 
 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
Ծրագրային դասիչը Ծրագրի անվանումը 
1012 Անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում 

Ծրագրի միջոցառումները   
Ծրագրի դասիչը 1012 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը 31001 ինն ամիս տարի 
Միջոցառման անվանումը Կադաստրի կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում     
Նկարագրությունը  ՀՀ կադաստրի կոմիտեի միասնական արխիվի ստեղծման, 

ամբողջականացման և շահագործման պայմանների բարելավման 
համար նոր շենքի շինարարություն, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի 
տարածքային ստորաբաժանումների (շենքերի) նորոգում  
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Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

    

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

ՀՀ կադաստրի կոմիտե     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (36,000.0) (36,000.0) 
Ծրագրի դասիչը 1012 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը 31007 ինն ամիս տարի 
Միջոցառման անվանումը Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ     
Նկարագրությունը Նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում     
Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ 
    

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

ՀՀ կադաստրի կոմիտե     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (24,400.0) (24,400.0) 
Ծրագրի դասիչը 1012 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը 11001 ինն ամիս տարի 
Միջոցառման անվանումը Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, գույքի և 

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

  

  

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

ՀՀ կադաստրի կոմիտե     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 272,756.8  272,756.8  
Ծրագրի դասիչը 1012 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը 31002 ինն ամիս տարի 
Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում     
Նկարագրությունը  ՀՀ կադաստրի կոմիտեի աշխատանքային պայմանների 

բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռքբերում 
  

  

Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

    

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

ՀՀ կադաստրի կոմիտե     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Այլ սարքավորումների քանակ, հատ  43  43  
Գրասենյակային կահույքի միավորի քանակ, հատ  185  185  
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 40,177.6  40,177.6  
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Աղյուսակ N 9.1.59 
 

ՀՀ կառավարություն 
 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Ծրագրային դասիչը Ծրագրի անվանումը 
1212 Տարածքային զարգացում                          
Ծրագրի միջոցառումները   
Ծրագրի դասիչը 1212 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
Միջոցառման դասիչը 12007 ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 
զարգացման նպատակով 

    

Նկարագրությունը  ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 
զարգացման նպատակով 

    

Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում     
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ համայնքներ     

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (252,534.4) (252,534.4) 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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