
հունիս, 2018  

ՏԱ պատասխանատուները  ՀՀ  կառավարության աշխատակազմում և  

17 նախարարությունում 

 
    Հ/Հ Մարմինը ՏԱ պատասխանատուն Կապ Հիպերհղում 

1.  ՀՀ կառավարություն Սարգիս Խանդանյան - աշխատակազմի 

ղեկավարի տեղակալ 

Արման Եղոյան  - Վարչապետի մամուլի 

քարտուղար 

sargis.khandanyan@gov.am 

+37410 51 57 06 

 

arman.yeghoyan@gov.am 

http://www.gov.am/am/staff-

structure/ 

 

2.  ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

Մանե Մադոյան - հասարակայնության 

հետ կապերի բաժնի պետ 

+374 52 14 31 

mane.madoyan@mlsa.am 

http://www.mlsa.am/?page_id=13526 
 

3.  ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

Լիլիթ Բաբախանյան- 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժին 

+374 60 80 80 03 / 2301 

lbabakh@moh.am 

 pr@moh.am 

http://www.moh.am/#1/195 

4.  ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 

Լուսինե Մարտիրոսյան - 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

վարչության պետ 

 

+374 10 59 40 60  

info@moj.am  

 

http://www.moj.am/staff/view/staf

f/38 

5.  ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն 

ՏԱ պատասխանատուի՝ 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

վարչության պետի հաստիքը թափուր է 

 

Վարչության պետի տեղակալ – Նարինե 

Գնդոյան 

 

+374 60 44 02 07, 

+374 10/12 31 78 08 

info@mes.am 

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

right/  

 http://mes.am/hy/address/ 
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6.  ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 

Տիգրան Բալայան – մամուլի խոսնակ +374 60 62 02 14  

spokesman@mfa.am 

http://www.mfa.am/hy/structure/i

nfo/78/ 

7.  ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն 

Արմեն Վարդանյան – տեղեկատվության 

և հասարակայնության հետ կապերի 

վարչության պետ 

+374 11 81 85 17,  

011-818-559 
press@mnp.am 

http://www.mnp.am/am/page/292 

 

8.  ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

Սոֆի Սիմոնյան - տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 11 52 15 24 
 press@minagro.am 

sofi.simonyan@minagro.am 

http://minagro.am/%d5%a4%d5%a
b%d5%b4%d5%a5%d6%84%d5%
b4%d5%a5%d5%a6/%d5%b4%d5
%a5%d6%80-
%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d6%8
1%d5%a5%d5%b6/ 

9.  ՀՀ Էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Ռիմա Եգանյան - տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 11 52 88 48  
information@minenergy.am 

http://www.minenergy.am/structures
/view/structure/100 

10.  ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

Արթուր Բաղդասարյան –

հասարակայնության հետ կապերի եւ 

տեղեկատվության վարչության պետ 

+374 10 54 67 13 
a_baghdasaryan@edu.am 
 info@edu.am 

http://edu.am/index.php/am/about/vi
ew/74 

11.  ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

Ալվարդ Սերոբյան – 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 11 56 45 46 
press@mincult.am; pressmincult@
gmail.com  

http://mincult.am/public_division.htm
l 

12.  ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն 

Գևորգ Ալթունյան - 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

 modpress@mil.am 

+374 10 29 46 99 

+374 10 29 45 37 

http://www.mil.am/hy/libraries/8 

 

13.  ՀՀ սպորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի 

նախարարություն 

Վլադիմիր Հովհաննիսյան – նախարարի 

խորհրդական 

+374 11 52 99 03 
vovaoganesyan@yandex.ru 

http://msy.am/nakharari-
ashkhatakazm.html 

 

14.  ՀՀ սփյուռքի 

նախարարություն 

Վաղինակ Վարդանյան – 

տեղեկատվության եւ 

հաղորդակցության վարչության պետ 

 

 

+374  10 58 56 01 
 v_vardanyan@mindiaspora.am 

http://www.mindiaspora.am/am/texe
katvutyun 
http://www.mindiaspora.am/am/chief
TTH 
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15.  ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

զարգացման 

նախարարություն 

Էլմիրա Բաղդասարյան  - 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի գլխավոր մասնագետ 

+374  10 51 13 54 
press@mta.gov.am 

http://mtad.am/hy/address 

16.  ՀՀ տնտեսական 

զարգացման և 

ներդրումների 

նախարարություն 

Անահիտ Խեչոյան - տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 11 59 72 10 
akhechoyan@mineconomy.am 
press@mineconomy.am 

http://www.mineconomy.am/hy/50 

17.  ՀՀ տրանսպորտի, կապի և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

նախարարություն 

Սասուն Մամյան –հասարակայնության 

հետ կապերի բաժնի պետ 

+374 10 59 01 40 
press@mtc.am 

http://mtcit.am/main.php?lang=1&pa
ge_id=605 

18.  ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 

Աննա Վարդանյան - նախարարի 

մամուլի քարտուղար 

+374 11 80 00 90 
anna.vardanyan@minfin.am 

http://www.minfin.am/hy/page/teghe
katvutyan_azatutyan_pataskhanatu_p
ashtonatar_andz/ 
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ՏԱ պատասխանատուները ՀՀ կառավարությանը ենթակա մարմիններում 

 
 

 

Հ/Հ Մարմինը ՏԱ պատասխանատուն Կապ Հիպերհղում 

1. Ազգային անվտանգության 

ծառայություն 

Միքայել Խաչատուրյան - 

տնօրենի աշխատակազմի ղեկավար 

+374 10 54 81 27 
ta@sns.am 

 

http://www.sns.am/index.php/a

m/contacts 

 

2. Անշարժ գույքի կադաստրի 

պետական կոմիտե 

Լուսինե Նազարյան – 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374  60 474 109 
info@cadastre.am 

lusine.nazaryan@cadastr

e.am 

https://www.cadastre.am/page/c

ommittee_structure 

 

3. ՀՀ ոստիկանություն Մերուժան Հակոբյան – 

աշխատակազմի ղեկավար 

+374 11 57 32 94 

hakobyan@police.am 

 

http://www.police.am/images/M

eruzhan_Hakobyan_2.pdf 

4. Միջուկային անվտանգության 

կարգավորման պետական կոմիտե 

Գագիկ Մանոյան –աշխատակազմի 

ղեկավար 

+374 10 54 39 95 
g.manoyan@anra.am 

http://www.anra.am/index.aspx 

 

6. Պետական եկամուտների կոմիտե Լուսինե Մկրտչյան - 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 60 544 317 

press@customs.am 

press@taxservice.am  

 

 

7. 

Քաղաքաշինության պետական 

կոմիտե 

Հասմիկ Պետրոսյան – 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 11 62 17 11 

info@minurban.am 

 

 

8. 

Քաղաքացիական ավիացիայի 

գլխավոր վարչություն 

Սաթենիկ Հովհաննիսյան– մամուլի 

քարտուղար 

+374 10 59 32 23 

 

http://www.aviation.am/index.php/

hy/contacts 

 

 ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային կոմիտե Վարսենիկ Դավթյան – ՏԱ 

պատասխանատու 

+37410540277 

webmaster@scws.am 

http://www.scws.am/am/committee 

/committee-structure 
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ՏԱ պատասխանատուները ՀՀ մարզպետարաններում 

 
 

Հ/Հ Մարմինը ՏԱ պատասխանատուն Կապ Հիպերհղում 

1. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան Սաթենիկ Զորյան – տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

aragatsotn.press@mta.gov.a

m 

+374 232 3 42 26 

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

 

 

2. ՀՀ Արարատի մարզպետարան Գոհար Խաչատրյան –

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

 

+374 235 2 68 50 
ararat.press@mta.gov.am 

 
http://ararat.mtad.am/structure/inf

o/290/ 

 

3. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան Հերմինե Վարդանյան - 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 94 03 50 60 

armavir.press@mta.gov.am 

 

 

http://armavir.mtad.am/address/ 

4. ՀՀ Լոռու մարզպետարան Վահե Դոխոյան – տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

lori.press@mta.gov.am 

+374 322  2 04 13 

 

 

http://lori.mtad.am/texekatvutyun

/ 

 

5. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան Սամվել Գրիգորյան – 

մարզպետարանի աշխատակազմի 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

shirak@mta.gov.am 

+374 312 3 71 61,  

 

http://shirak.mtad.am/texekatvuty

un/ 

 

 

6. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան ՏԱ պատասխանատուն դեռ չի 

նշանակվել 
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7. ՀՀ Տավուշի մարզպետարան Անի Մելիքսեթյան - տեղեկատվության 

և հասարակության հետ կապերի 

բաժնի պետ 

+374 263 4 62 58 
tavush.press@mta.gov.am 

http://tavush.mtad.am/kontakt/ 

 

8. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան Գևորգ Առուստամյան – մարզպետի 

օգնական 

kotayk.press@mta.gov.am 

+374 223 2 36 60 
http://kotayk.mtad.am/Governors

Officeofficialwebsi/ 

 

9. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան Սոնա Մարգարյան – աշխատակազմի 

ՏՀԿ բաժնի պետ 

vayotsdzor.press@mta.gov.

am, 

 +374 281 2 40 03 

http://vdzor.mtad.am/Teghpat1

/ 

 

10. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան Հասմիկ Շահբազյան -

տեղեկատվության և հասարակեւթյան 

հետ կապերի բաժնի պետ 

+374 60 65 06 37   
gegharkunik.press@mta.go

v.am 

http://gegharkunik.mtad.am/struct

ure/info/63/ 
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