
ԱՌՑԱՆՑ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԻ ՀԱՐՑՈՒՄ 

1. Մուտք գործել https://www.e-cadastre.am/ կայք: 

 

2. Մուտք գործել համակարգ անձնական տվյալների /էլ. հասցե և գաղտնաբառ/ 

միջոցով, իսկ եթե գրանցված չեք համակարգում ապա սեղմել գրանցում կոճակը և 

անհրաժեշտ տվյալների մուտքագրման միջոցով գրանցվել համակարգում, որից հետո մուտք 

գործել համակարգ: 

 

 

https://www.e-cadastre.am/


3. Այնուհետև մուտք գործել «քարտեզ» բաժին: 

 

4. Քարտեզի դիտման բաժնում կարող եք կատարել մարզի, համայնքի, թաղամասի, 

հողամասի կամ շինության  որոնում կադաստրային ծածկագրի միջոցով: Որոնում 

իրականացնել համապատասխան դաշտի դիմաց տեղադրված որոնման ստեղնին սեղմելով և 

որոնվող օբյեկտի լիարժեք ծածկագրի մուտքագրումով /օրինակ հողամասի ծածկագիրը 

պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը XX-XXX-XXXX-XXXX/: 

 



5. «Կադաստրային կոդ» դաշտի դիմաց ծածկագիրը գրելուց հետո սեղմել որոնում 

ստեղնը և որոնման արդյունք հատվածում կհայտնվի որոնվող հողամասի վերաբերյալ 

տվյալներ: 

 

6. Որոնման արդյունք տողում նշված գրառման վրա մկնիկի կրկնակի սեղմումով 

«քարտեզի դիտում» հատվածում կտեսնենք կադաստրային քարտեզի հատվածը՝ որոնվող 

հողամասի այլ գունավորմամբ: 

 



7. Այնուհետև համապատասխան գործիքի օգնությամբ  ընտրում ենք կադաստրային 

քարտեզի այն հատվածը որը ցանկանում ենք գնել: Հատվածը նշվում է առանձին կետերով և 

վերջին կետը նշվում է մկնիկի երկակի կտտոցով, որից հետո համակարգիչի էկրանին երևում 

է հաղորդագրություն քարտեզի հատվածը պահպանելու վերաբերյալ: Հաստատելուց հետո 

դուք ունեք հնարավորություն նոր հողակտորների որոնում իրականացնել և կադաստրային 

քարտեզի նոր հատվածներ ևս ընտրել: Նշենք նաև որ ձեր կողմից որոնվող հողակտորը և 

նշված հատվածը կարող են ոչ մի ընդհանուր եզրեր չունենալ: Ձեզ կտրամադրվի 

կադաստրային քարտեզի այն հատվածը, որը դուք ընտրել եք համապատասխան գործիքի 

օգնությամբ   և վերջում հաստատել եք: 

 



 

8. Քարտեզի հատվածների նշումները ավարտելուց հետո սեղմում ենք «Կադաստրային 

քարտեզի հարցում» պատուհանին: 

 



9. Քարտեզի հարցում դաշտում կտեսնենք մեր կողմից ընտրված քարտեզի 

հատվածները և կունենանք հնարավորություն «Նկարագրություն» պատուհանում կատարել 

լրացուցիչ նշումներ քարտեզների հատվածներին առնչվող կամ դիմումի ընթացին 

վերաբերվող: /օրինակ. Խնդրում եմ դիմումը տրամադրել 2 օրում:/ Այնուհետև ընտրում ենք 

վճարման եղանակը /օրինակ հետվճարային/ և սեղմում հաստատել կոճակը: 

 

10. Դիմումի հաստատումից հետո «կադաստրային քարտեզի հարցում» հատվածում 

ստանում ենք հաղորդագրություն այն մասին որ հարցումը ուղարկված է հաստատման:  

 



11. Դիմումի հաստատումից հետո ակտիվանում է վճարման համար նախատեսված 

պատուհանը, որի սեղմումով հնարավորություն ենք ունենում իրականացնել վճարում 

էլեկտրոնային եղանակով:  

 

 

12. Ընտրում ենք վճարման եղանակը: Եթե վճարումը կատարել եք                     www.e-

payments.am պետական վճարումների էլէկտրոնային համակարգի միջոցով ապա սեղմում 

ենք 2-րդ տարբերակը, իսկ եթե վճարումը կատարելու ենք ARCA քարտի միջոցով 

անհրաժեշտ է լրացնել Ձեր ARCA քարտի տվյալները, հաստատել վճարումը, այնուհետև 

հաղորդագրության միջոցով ստացված անվտանգության կոդը լրացնել և վերջնական 

հաստատել գործարքը: 

 

http://www.e-payments.am/
http://www.e-payments.am/


 

 



13. Վճարումը հաստատելուց հետո սեղմում ենք «վերադարձ ցանկ» տողին և կրկին 

հայտնվում ենք «Կադաստրային քարտեզի հարցում» հատված և նկատում ենք արդեն 

ակտիվացված է ֆայլի ներբեռնման կոճակը, որի միջոցով բեռնում ենք կադաստրային 

քարտեզի հատվածը և տեղեկանքը: 

 

 

 


