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Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 
նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությունը և 
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1917-Ն որոշման N 1 հավելվածի 12-րդ 
կետի դ) ենթակետով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝ 

 

 Պետական ռեգիստրի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ՝ երկարամյա 
ծառայության, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու 
համար Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի  իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
ներքոհիշյալ աշխատողներին պարգևատրել. 

 

 

 

 



Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 

 

Պ Ա Տ Վ Ո Գ Ր Ո Վ 

 

Ռազմիկ Ալբերտի Սիմոնյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Անահիտ Մնացականի Հովհաննիսյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Գրիգոր Արամայիսի Խաչատրյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Սերգեյ Հայկազի Մաթևոսյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Երվանդ Սիրեկանի Միրզոյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 



Կարինե Ցոլակի Հովհաննիսյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Կարեն Ֆահրադի Սաղաթելյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Գուրգեն Գրիգորի Առաքելյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Էմիլյա Գասպարի Գասպարյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Սերժիկ Սերոժի Քոչարյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

Սերգեյ Մկրտիչի Կարապետյանին  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 



Նելյա Վելիխանի Խաչատուրովային 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
ինֆորմացիայի մշակման բաժնի ծրագրավորող։ 
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