
 

 

 

 

 

 

 

 

N  1118-Ա 

 

 
 

          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 1557-Ա 

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասով և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

2018 թվականի հունիսի 11-ի N 743-Լ որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 26-րդ կետի 

10-րդ ենթակետի պահանջներով` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի 2016 թվականի նոյեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումներում թեժ գծով ստացվող զանգերի և 

դիմում-բողոքների համար պատասխանատու անձ նշանակելու մասին» թիվ 1557-Ա հրամանի 

հավելվածի 23-րդ և 36-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

 

« 23. Մարիամ Տեր-

Հովհաննեսյան 

Անձնակազմի 

կառավարման 

վարչություն 

գլխավոր 

մասնագետ 

011-800-104 mariam.ter-

hovhannesyan

@minfin.am 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 



 

 

 36. Գրետտա 

Ադամյան 

Մակրոտնտեսական 

քաղաքականության 

վարչություն  

առանձին 

գործառույթ-

ներ համա-

կարգող 

խորհրդական 

011-800-140 greta.adamyan

@minfin.am 

»: 

 

             

 

          
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ 
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X
ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Signed by: SARGSYAN KAREN 2611780  

 
 

   

 
 
 
 
 
 



Հավելված 
                                                                                                                           ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

          գլխավոր քարտուղարի 2022 թ.   
        սեպտեմբերի 22-ի  N 1118-Ա 

հրամանի 
 

 
                                                                                                                          «Հավելված 

                                                                                                                           ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
  աշխատակազմի ղեկավարի 2016 թվականի 

                                                                                                                              նոյեմբերի 16-ի թիվ 1557-Ա 
հրամանի 

 
 
 

Ց Ա Ն Կ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ  
ԹԵԺ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ԶԱՆԳԵՐԻ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԱՆՑ 

 
NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
1. Վարդան 

Հարությունյան 
Ծրագրերի իրականացման 
վարչություն  

վարչության 
պետ 

011-800-110 vardan.harutyunyan@minfin.
am 

2. Հռիփսիմե Մելիքյան 
(հանրային 
հատվածի 
հաշվապահական 
հաշվառմանը վերա-
բերող հարցերով) 

Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության 
կարգավորման, 
հաշվետվությունների 
մշտադիտարկման վարչության 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-211 hripsime.melikyan@minfin.a
m 



NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
հաշվապահական հաշվառման 
մեթոդաբանության բաժին  

3. Արշալույս 
Հովսեփյան 
(պետական 
մասնակցությամբ 
ընկերությունների 
շահութաբաժիններին 
վերաբերող 
հարցերով) 

Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության 
կարգավորման, 
հաշվետվությունների 
մշտադիտարկման վարչության 
պետական մասնակցությամբ 
ընկերությունների շահութաբա-
ժինների հսկողության բաժին 

բաժնի պետ 011-800-227 arshaluys.hovsepyan@minfin.
am 

4. Նարինե Տոլմաջյան 
(ՊՈԱԿ-ների կողմից 
ներկայացվող 
հաշվետվություններ
ին վերաբերող 
հարցերով) 
 

Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության 
կարգավորման, հաշվետվություն-
ների մշտադիտարկման 
վարչության պետական ոչ 
առևտրային կազմակեր-
պությունների հաշվետվությունների 
մշտադիտարկման բաժնին 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-255 narine.tolmajyan@minfin.am 

5. Լիլիթ 
Մարտիրոսյան 
(աուդիտորական 
գործունեությանը 
վերաբերող 
հարցերով) 

Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության 
կարգավորման, հաշվետվություն-
ների մշտադիտարկման 
վարչության ֆինանսական 
հաշվետվությունների 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-214 lilit.martirosyan@minfin.am 



NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
մշտադիտարկման և աուդիտի 
կարգավորման բաժնի  

6. Սոնա Մինասյան  
(հաշվապահների 
որակավորմանը 
վերաբերող 
հարցերով) 

Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության 
կարգավորման, հաշվետվություն-
ների մշտադիտարկման վարչության 
հաշվապահական հաշվառման 
մեթոդաբանության բաժին  

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-309 sona.minasyan@minfin.am 

7. Սամվել Խանվելյան Պետական պարտքի 
կառավարման վարչության 
գործառնական բաժին 

բաժնի պետ 011-910-416 samvel.khanvelyan@minfin.a
m 

8. Վարդուհի 
Թովմասյան 

Բյուջեների կատարման 
հաշվետվությունների վարչության 
վերլուծության և ոչ ֆինանսական 
hաշվետվությունների բաժին 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-910-450 varduhi.tovmasyan@minfin.a
m 

9. Լիանա Ասրիյան «Թանկարժեք մետաղների և 
թանկարժեք քարերի պետական 
գանձարան» գործակալության 
թանկարժեք մետաղների և 
թանկարժեք քարերի պետական 

բաժնի պետ 011-800-370 liana.asriyan@minfin.am 



NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
պահուստների հաշվառման և 
կառավարման բաժին 

10. Թամարա Ղալայան Միջազգային 
համագործակցության վարչության 
օտարերկրյա պետությունների և 
միջազգային 
կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության 
համակարգման բաժին 

բաժնի պետ 011-800-321 tamara.ghalayan@minfin.am 

11. Սուսաննա 
Սարգսյան 

Պետական բյուջեի նկատմամբ 
պարտավորությունների կառա-
վարման վարչության բյուջետային 
վարկերի, ենթավարկերի և 
երաշխիքների բաժին 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-910-434 susanna.sargsyan@minfin.am 

12. Ռուզաննա 
Հարությունյան 

Լիցենզավորման և 
գործունեության ծանուցման 
գործակալություն 

գլխավոր 
մասնագետ 

 

011-800-368 ruzanna.harutyunyan@minfin.
am 

13. Արման 
Եղիազարյան 

Լիցենզավորման և 
գործունեության ծանուցման 
գործակալություն 

բաժնի պետ 011-800-367 arman.yeghiazaryan@minfin.a
m 

mailto:ruzanna.harutyunyan@minfin.am
mailto:ruzanna.harutyunyan@minfin.am


NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
14. Հակոբ 

Կարապետյան 
Լիցենզավորման և 
գործունեության ծանուցման 
գործակալություն 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-367 hakob.karapetyan@minfin.am 

15. Կարինե 
Մխիթարյան 

Ֆինանսական շուկայի 
վերլուծության և զարգացման 
վարչություն 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-134 karine.mkhitaryan@minfin.a
m 

16. Նաիրա Գրիգորյան ՖՎՎ ֆինանսաբյուջետային 
վերահսկողության 1-ին բաժին 

բաժնի պետ 011-910-503 naira_grigoryan@minfin.am 

17. Համլետ Սարգսյան ՖՎՎ ֆինանսաբյուջետային 
վերահսկողության 2-րդ բաժին 

բաժնի պետ 011-910-505 hamlet.sargsyan@minfin.am 

18. Հրայր Եսայան Բյուջետային գործընթացի կազմա-
կերպման վարչության 
տնտեսության իրական հատվածի 
ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսական 
ծրագրավորման բաժնին 

բաժնի պետ 011-800-238 hrayr.yesayan@minfin.am 

19. Մարինե Գոչումյան Բյուջետային գործընթացի կազմա-
կերպման վարչության բյուջետային 
գործընթացի համակարգման և 
ուժային մարմինների ընթացիկ 
ծրագրերի ֆինանսական 
ծրագրավորման բաժնի  

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-240 
 

marine.gochumyan@minfin.a
m 



NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
20. Արմինե Վարշամյան Բյուջետային գործընթացի կազմա-

կերպման վարչության բյուջետային 
գործընթացի համակարգման և 
ուժային մարմինների ընթացիկ 
ծրագրերի ֆինանսական 
ծրագրավորման բաժնի  

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-248 armine.varshamyan@minfin.a
m 

21. Վլադիմիր Ասեյան Եկամուտների քաղաքականության 
և վարչարարության մեթոդաբանու-
թյան վարչության ԵՏՄ մաքսային 
քաղաքականության և օրենսդրա-
կան կարգավորման բաժին 

բաժնի պետ 011-800-342 vladimir.aseyan@minfin.am 

22. Արթուր Ալեքսանյան Եկամուտների քաղաքականության 
և վարչարարության 
մեթոդաբանության վարչության 
եկամուտների քաղաքականության 
և հարկային վարչարարության 
մեթոդաբանության բաժին 

բաժնի պետ 011-800-328 artur.aleksanyan@minfin.am 

23. Մարիամ Տեր-
Հովհաննեսյան 

Անձնակազմի կառավարման 
վարչություն 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-104 mariam.ter-
hovhannesyan@minfin.am 

24. Էմմա 
Բաղդասարյան 

Տեղեկատվության և հասարակայնու-
թյան հետ կապերի բաժին 

ավագ  
մասնագետ 

011-800-325 emma.baghdasaryan@minfin.a
m  

25. Լիանա Դավեյան Տեղեկատվության և հասարակայնու-
թյան հետ կապերի բաժին 

փորձագետ 011-800-325 liana.daveyan@minfin.am 

mailto:emma.baghdasaryan@minfin.am
mailto:emma.baghdasaryan@minfin.am


NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
26. Իդա Հարությունյան Գործառնական վարչության 

պետական բյուջեի հաշվառման 
բաժին 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-910-410 ida.harutyunyan@minfin.am 
e-payment@minfin.am 

27. Նունե Քոչարյան Գործառնական վարչության 
համայնքների և պետական 
հիմնարկների բյուջեների 
հաշվառման բաժնի  

գլխավոր 
մասնագետ 

011-910-473 nune.kocharyan@minfin.am 

28. Գայանե 
Բաղդասարյան 

Գործառնական վարչության 
համայնքների և պետական 
հիմնարկների բյուջեների 
հաշվառման բաժին 

բաժնի պետ-
վարչության 
պետի 
տեղակալ 

011-910-471 gayane.baghdasaryan@minfin.
am 

29. Երանուհի 
Աղաջանյան 
(էլ. գնումների վերա-
բերյալ հարցերի 
մասով) 

Գնումների քաղաքականության 
վարչություն 

գլխավոր 
մասնագետ 

011-289-320 eranuhi.aghajanyan@minfin.a
m 

30. Նարեկ Մուրադյան 
(էլ. գնումների 
վերաբերյալ 
հարցերի մասով) 

Գնումների քաղաքականության 
վարչություն 

մասնագետ 011-289-328 narek.muradyan@minfin.am 

31. Ինեսա Քոչարյան 
(գնումների մասին 
ՀՀ օրենսդրության 
հետ կապված 
հարցերի  մասով) 

Գնումների քաղաքականության 
վարչություն 

ավագ 
մասնագետ 

011-800-147 inesa.kocharyan@minfin.am 



NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
32. Գոռ Մեհրաբյան 

(գնումների մասին 
ՀՀ օրենսդրության 
հետ կապված 
հարցերի  մասով) 

Գնումների քաղաքականության 
վարչություն 

գլխավոր 
մեթոդաբան 

011-289-321 gor.mehrabyan@minfin.am 

33. Անի Սաֆարյան Ծախսերի ֆինանսավորման 
վարչության ծախսերի ֆինանսա-
վորման կազմակերպման բաժին 

ավագ 
մասնագետ 

011-910-428 anisaf@mail.ru 

34. Գայանե Բաբայան Իրավաբանական վարչության 
օրենսդրության բաժին 

գլխավոր 
իրավաբան 

011-800-202 gayane.babayan@minfin.am 

35. Գոռ Վարդանյան Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների վարչություն  

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-264 gor.vardanyan@minfin.am 

36. Գրետտա Ադամյան Մակրոտնտեսական 
քաղաքականության վարչություն  

առանձին 
գործառույթ-
ներ համա-
կարգող 
խորհրդական 

011-800-140 greta.adamyan@minfin.am 

37. Նարինե Տիտիզյան Մակրոտնտեսական քաղաքակա-
նության վարչության իրական 
հատվածի կանխատեսումների և 
վերլուծությունների բաժին 

բաժնի պետ 011-800-142 narine.titizyan@minfin.am 

38. Գարիկ Պետրոսյան Մակրոտնտեսական 
քաղաքականության վարչության 
հարկաբյուջետային և դրամա-
վարկային 

բաժնի պետ 011-800-144 garik.petrosyan@minfin.am 



NN 
ը/կ 

Անունը, 
ազգանունը 

Ստորաբաժանման անվանումը Պաշտոնը 
Հեռախոսա-

համարը 
Էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն 
քաղաքականությունների 
կոորդինացման բաժին 

39. Լիա Ավետիսյան Ոչ ֆինանսական ոլորտի 
մեթոդաբանության բաժին 

բաժնի պետ 011-800-341 lia.avetisyan@minfin.am 

40. Վահե Խալաթյան Ֆինանսական վիճակագրության և 
ռիսկերի վարչություն  

գլխավոր 
մասնագետ 

011-800-372 vahe.khalatyan@minfin.am 

41. Դիանա Պետրոսյան Քարտուղարության 
փաստաթղթաշրջանառության 
բաժին 

բաժնի պետ 033-920-101 diana.petrosyan@minfin.am 

 
42. Շուշանիկ Հակոբյան Քարտուղարության փաստաթղթա-

շրջանառության բաժին 
անցագրային 
կետի 
հերթապահ 

011-800-188 shushanik.hakobyan@minfin.
am 

»: 
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