
ՏԱ պատասխանատուները ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում 

(2022 թ., սեպտեմբերի 28) 
 
 

# Նախարարություն Անուն, պաշտոն, հղում Կապ 

1. Վարչապետի 
աշխատակազմ 

Արմեն Խաչատրյան 
Տեղեկատվության  և  հասարակայնության  
հետ կապերի վարչության պետի 
պաշտոնակատար 
 https://www.gov.am/am/staff-
structure/other/984/  
 

(010) 52 87 12 
1-17 
hotline@gov.am  
armen.khachatryan@gov.a
m   

2. Աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

Զարուհի Մանուչարյան 
Մամուլի  քարտուղար 
http://www.mlsa.am/?page_id=13526 
 

(010) 52 14 31 
zaruhi.manucharyan@mlsa
.am 
  

3. Առողջապահության 
նախարարություն 

Լիլիթ Բաբախանյան 
Հասարակայնության հետ կապերի և 
տեղեկատվության վարչության պետ 
https://moh.am/#1/199  

(060) 80 80 03 
lbabakh@moh.am 
 pr@moh.am 

4. Արդարադատության 

նախարարություն 

Մարիամ Մելքումյան 

Մամուլի քարտուղար 

http://moj.am/page/information_request 
 

(010) 59 40 60 

 info@moj.am 

5. Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

Հայկ Կոստանյան 
Մամուլի քարտուղար 

 http://mes.am/hy/data-accessing-right/ 

(+37460) 44 02 07 
(+37410/12) 31 78 08 
info@mes.am  

6. Արտաքին գործերի 

նախարարություն 

Վահան Հունանյան 
Մամուլի քարտուղար 
 https://www.mfa.am/hy/structure/ 
 

(060) 62 02 83 

 spokesperson@mfa.am 

7. Բարձր տեխնոլոգիական 

արդյունաբերության 
նախարարություն 

  Լուսինե Մովսիսյան 
  Մամուլի քարտուղար 
 https://hti.am/main.php?lang=1&page_id=605 
 

(010) 59 00 06 

 info@hti.am 

 press@hti.am 
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8. Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

  Լիլիթ Հակոբյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ 
 https://mineconomy.am/contact-us 
 

(011) 597 210, (011) 597 212 
press@mineconomy.am 

  
lhakobyan@mineconomy.a
m 
 

9. Կրթության, 
գիտության, 
մշակույթի և 
սպորտի 
նախարարություն 

Գեղամ Մելիքբեկյան 
Մամուլի քարտուղար 
https://escs.am/am/static/staff 
  

(010) 59 96 69 

info@escs.am 

 
gegham.melikbekyan@esc
s.am  

10. Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

Անի Հակոբյան 
Մամուլի քարտուղար 
 http://www.mnp.am/ministry 

(011) 81 85 55 

 press@env.am 

11. Պաշտպանության 
նախարարություն 

Արամ Թորոսյան 
Մամուլի քարտուղար 
 https://mil.am/hy/structures/49 
 

 

12. Տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

Սոնա Հարությունյան 
Մամուլի քարտուղար 

   https://mtad.am 
 

(+37410) 511 312 

hasarakaynutyun@gmail.c
om 

press@mta.gov.am 

  

 

13. Ֆինանսների 
նախարարություն 

Ռոնա Ահարոնյան 
Մամուլի քարտուղար 
 https://minfin.am/hy/content/3417/ 
 

(011) 800 091 

rona.aharonyan@minfin.am 

 secretariat@minfin.am 
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# Վարչապետին ենթակա 
մարմիններ 

Անուն, պաշտոն, որոշման հղում Կապ 

14. Ազգային անվտանգության 
ծառայություն 

Նաիրի Մարգարյան 
ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի 
ղեկավար,գնդապետ 
https://www.sns.am/hy/ 
 

+37415 548122 

 ta@sns.am 

 
15. 

Ոստիկանություն Անդրանիկ Փափախչյան 
ՀՀ ոստիկանության գործավարության և 
գաղտնիության ռեժիմի ապահովման 
վարչության պետի տեղակալ 
https://www.police.am/help/տեղեկատվության-
ազատության-ապահովման-
պատասխանատու-պաշտոնատար-անձ.html 
 

(010) 59 66 66, 
ashxatakazm@police.am 

 

16. Պետական 
վերահսկողական 
ծառայություն 

Գևորգ Առուստամյան 
Ծառայության ղեկավարի օգնական-մամուլի 
խոսնակ 
https://www.supervision.am/information_managem
ent_and_provision/ 
 

(010) 31 31 94 

 info@supervision.am 
 press@supervision.am 

# Կառավարությանը ենթակա 
մարմիններ 

Անուն, պաշտոն, որոշման հղում Կապ 

17. Առողջապահական եվ 
աշխատանքի տեսչական 
մարմին 

Էրիկ Աստվածատրյան 
Իրազեկման, խորհրդատվության և 
հանրության հետ տարվող աշխատանքների 
բաժնի պետ 
 https://www.hlib.am/structure/ 
 

(010) 65 03 05  

 info@hlib.am 

 

18. Բնապահպանության և 
ընդերքի տեսչական 
մարմին 

Նաիրա Աղաբաբյան 
Իրազեկման և հանրության հետ տարվող 
աշխատանքների բաժնի պետ 
https://www.ecoinspect.am/hy/structure 
 

015 48 88 87 

 press@ecoinspect.gov.am 

 naira.aghababyan@ecoinspect. 
 gov.am 
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19. Կադաստրի կոմիտե Մարինե Սադյան 
Հանրային կապերի բաժնի պետ 

https://www.cadastre.am/structures 

 

(060) 47 41 09 
 press@cadastre.am 

 marine.sadyan@cadastre.am 

20. Կրթության տեսչական 
մարմին 

 Պետրոսյան Վարդուհի  
Հանրության հետ կապերի բաժնի պետ 
https://www.eib.am/hy/governance 
 

(374 15)  20-30-52 
info@eib.gov.am 

 

21. Միջուկային 
անվտանգության կոմիտեի 
նախագահ 

Աննա Մելքումյան 
Միջուկային տեղեկատվության և 

միջազգային համագործակցության բաժնի 
պետ 
 http://www.anra.am/index.aspx 
 

(010) 564 014 

 info@ anra.am 

a.melkumyan@anra.am 

22. Շուկայի վերահսկողության 
տեսչական մարմին 

Տաթևիկ Զորյան 
Իրազեկման, խորհրդատվության և 
հանրության հետ 
տարվող աշխատանքների բաժնի պետ 
https://www.msib.am/hy/governance 

 

 
060 680-242 
 
tatev.zoryan@msib.gov.am 
 
 

 

23. Պետական եկամուտների 
կոմիտե 

Լուսինե Մկրտչյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 
կապերի բաժնի պետ 
 http://www.petekamutner.am/si.aspx?itn=asInfoResp 
 

(060) 544 317 

 press@customs.am 

 press@taxservice.am 

24. Սննդամթերքի 
անվտանգության 
տեսչական մարմին 

Վարդուհի (Անուշ) Հարությունյան 
Իրազեկման, խորհրդատվության և 
հանրության հետ տարվող աշխատանքների 
բաժնի պետ 
 http://snund.am/about/%d5%af%d5%a1%d5%bc- 
 %d5%ae%d6%84/ 
 

(010) 20-60-40 

(012) 40 40 40 (230) 

 ssfs@ssfs.am 

v.harutyunyan@ssfs.am 
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25. Վիճակագրական կոմիտե Նարինե Մուշեղյան 
Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժնի պետ 
 https://www.armstat.am/am/?nid=57 
 

(011) 523 356 
 info@armstat.am 

 narine@armstat.am 

26. Քաղաքաշինության կոմիտե Գայանե Ավագյան 
Կոմիտեի նախագահի օգնական-մամուլի 
քարտուղար 

https://www.minurban.am/hy/heads-of-
departments 

 

(011) 62 17 11 
 info@minurban.am 

27. Քաղաքաշինության, 
տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության 
տեսչական մարմին 

Ելենա Զոհրաբյան 
Իրազեկման, խորհրդատվության և 
հանրության հետ տարվող աշխատանքների 
բաժնի պետի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար 
 https://www.utfsib.am/am/about/structural_subdivisions 
 

(+374 60) 86 66 66  
  (+374 60) 86 66 69 
yelena.zohrabyan@utfsib.gov.a
m 
 

 
 

# Մարզպետարան Անուն, պաշտոն, որոշման հղում Կապ 

1. Արագածոտնի 
մարզպետարան 

Նանե Ավանեսյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժնի պետ 

http://aragatsotn.mtad.am/dimel/ 
 

+374 232/3 51 71 
ragatsotn.press@gmail.com 
naneavanesyan88@gmail.com 

 

2. Արարատի մարզպետարան Գոհար Խաչատրյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետ 
http://ararat.mtad.am/structure/info/290/  
 

(010) 28-60-23, 

(0235) 2-52-16 

(0 235 )26850 
 ararat@mta.gov.am 

3. Արմավիրի մարզպետարան Տաթևիկ Մկրտչյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետ 
 http://armavir.mtad.am/address/ 
 

(+37493) 80 27 83 

 armavir@mta.gov.am 
armavir.press@mta.gov.am 
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4. Գեղարքունիքի 
մարզպետարան 

Հասմիկ Շահբազյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի վարիչ 
 http://gegharkunik.mtad.am/iravasu/ 
 

(060) 650637 
 gegharkunik.press@mta.gov.am 

5. Լոռու մարզպետարան Աննա Գասպարյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ 
 http://lori.mtad.am/texekatvutyun/ 

(0322) 2-04-13 

 lori.press@mta.gov.am 

6. Կոտայքի մարզպետարան Ինգա Հայրիյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 
կապերի  բաժնի պետ 
http://kotayk.mtad.am/address/ 

(098) 01 40 91, (0223) 2 73 37 

kotayk@mta.gov.am, 

kotayk.press@mta.gov.am, 

kotayk.yndhanur@mail.ru 

7. Շիրակի մարզպետարան Արաքսյա Կիրակոսյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետին փոխարինող 
http://shirak.mtad.am/texekatvutyun/ 

(0312) 3 71 61, 

(0312) 4 90 00 157 

 shirak@mta.gov.am 

8. Սյունիքի մարզպետարան Արմինե Ավագյան 
Մարզպետի խորհրդական 
 http://syunik.mtad.am/texekutyun-tramadroxi-tvyalner/ 
 

(0285) 43573 
 syunik.press@mta.gov.am 

9. Տավուշի մարզպետարան Վալեր Օրդյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետ 
 http://tavush.mtad.am/structure/info/142/ 
 

(0263) 46258, 

(098) 12 12 40: 

tavush.press@mta.gov.am, 
valerordyan@gmail.com: 

10. Վայոց ձորի 
մարզպետարան 

Սոնա Մարգարյան 
Տեղեկատվության և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետ 
 http://vdzor.mtad.am/Teghpat1/ 
 

(+374281) 2.40.03 

 vayotsdzor.press@mta.gov.am 
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# Պետական մարմին Անուն, պաշտոն, որոշման հղում Կապ 

1. Ազգային ժողովի 
աշխատակազմ 

Լաուրա Անտոնյան 
ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  
http://www.parliament.am/e_request_applicati
on.php?lang=arm 
 

(374-10) 527400 
press@parliament.am 

2. Նախագահի աշխատակազմ Աղասի Մարգարյան  
Տեղեկատվության ազատության ապահովման 
ժամանակավոր պատասխանատու 
https://www.president.am/hy/staff/ 
 

+37410710073 
 press@president.am 
aghasi.margaryan@preside
nt.am 

3. Երևանի քաղաքապետարան Լևոն Սարդարյան 
Լրատվության վարչության պետ 
 https://www.yerevan.am/am/staff/ 
 

+(374 11) 514-240 
press@yerevan.am  

 

4. Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով 

Սեդա Ղուկասյան 
ԿԸՀ նախագահի խորհրդական 
 https://www.elections.am/CEC/Staff 
 

+37410 563271 
press@elections.am 

 

5. ՀՀ Դատախազություն Արևիկ Խաչատրյան 
Հանրային կապերի բաժնի պետ 
 https://bit.ly/3SogeCd  
 

(010) 511 527,  (010) 511-650 
 info@prosecutor.am 
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