
Հավելված 2 

Հայաստանի Հանրապետության  

Ազգային ժողովի խորհրդի  

 2017 թվականի հունիսի 12-ի թիվ 006-Լ որոշման 

(հավելվածը խմբ. 27.12.2017 ԱԺԽՈ-046-Լ,  

փոփ. և լր. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

 
 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար- 

գլխավոր քարտուղար  

2.  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի գրասենյակ  

3. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի 

գրասենյակ  

4. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խմբակցության գրասենյակ  

5. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գրասենյակ  

6. Աշխատակազմի ղեկավարի գրասենյակ  

7. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի 

քարտուղարություն  

8. Քարտուղարություն (արձանագրային բաժին, սղագրական բաժին, նիստերի 

ապահովման բաժին, Ազգային ժոողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի սպասարկման 

բաժին)   

9. (ուժը կորցրել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

10. (ուժը կորցրել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

11. (ուժը կորցել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 



12. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչություն (մարդկային ռեսուրսների 

հավաքագրման, ուսուցումների և մրցույթների կազմակերպման բաժին, կադրային գործերի 

փաստաթղթավորման բաժին). (խմբ. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

13. (ուժը կորցրել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

14. Արտաքին կապերի վարչություն (միջխորհրդարանական կապերի և 

եվրաինտեգրման բաժին, միջազգային կազմակերպությունների բաժին) 

15. Արարողակարգի վարչություն (անձնագրային սպասարկման բաժին, այցերի և 

ընդունելությունների կազմակերպման բաժին)  

16. Ֆինանսական կառավարման և հաշվառման վարչություն (հաշվապահություն, 

բյուջետային կառավարման և գնումների բաժին) (խմբ. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

17. (ուժը կորցրել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ)  

18. Առաջին բաժին  

19. Ներքին աուդիտի բաժին  

20.  Իրավական ապահովման և սպասարկման բաժին (խմբ. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ)  

21. (ուժը կորցրել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

22. (ուժը կորցրել է 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

23. Ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակ  

24. Փորձագիտական և վերլուծական վարչություն (պետաիրավական 

փորձաքննության բաժին, ֆինանսատնտեսագիտական փորձաքննության բաժին, սոցիալ, 

կրթական, առողջապահական փորձաքննության բաժին, օրենսդրական մոնիտորինգի և 

տեղեկատվական բաժին)  (լր. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

         25. Հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչություն 

(տեղեկատվական և վերլուծական բաժին, թղթակցային բաժին, լրատվության 

արտադրության բաժին) (լր. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

         26. Քաղաքացիների ընդունելության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն  

(քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժին և ընդհանուր բաժին) (լր. 13.07.2019 

ԱԺԽՈ-040-Լ) 



27. Վարչատնտեսական վարչություն (մատակարարման բաժին, շահագործման բաժին 

և ավտոտրանսպորտային բաժին) (լր. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

        28. Ավտոմատ կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի վարչություն 

(ինտերնետային ռեսուրսների և հավելվածների սպասարկման բաժին, ծրագրերի, սարքերի և 

ցանցերի ապահովման բաժին) (լր. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ)  

        29. Զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքային ծրագրերի և 

քաղաքացիական պաշտպանության բաժին (լր. 13.07.2019 ԱԺԽՈ-040-Լ) 

 
Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի աշխատակազմի  
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար                                             Ա. Սաղաթելյան 
 


