
 
    

 

 

 

 

  

ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

         

Տարածքային քննչական վարչությունների  

գործունեության վերահսկողության 

գլխավոր վարչություն

Երևան քաղաքի քննչական վարչություն Մարզային քննչական վարչություններ և 

ստորաբաժանումներ

Էրեբունի և Նուբարաշեն 

վարչական շրջանների 

քննչական բաժին

Արաբկիր վարչական 

շրջանի քննչական բաժին

Ավան և Նոր Նորք 

վարչական շրջանների 

քննչական բաժին

Աջափնյակ և Դավթաշեն 

վարչական շրջանների 

քննչական բաժին

Ճանապարհատրանսպորտային 

հանցագործությունների 

քննության բաժին

Ծանր հանցագործությունների 

քննության բաժին

«Զվարթնոց միջազգային 

օդանավակայանի տարածքում 

կատարված 

հանցագործությունների 

Երևան քաղաքի վարչական 

շրջանների քննչական 

բաժինների գործունեության 

վերահսկողության բաժին

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

վարչական շրջանների 

քննչական բաժին

Մալաթիա-Սեբաստիա 

վարչական շրջանի 

քննչական բաժին

Շենգավիթ վարչական 

շրջանի քննչական բաժին

Քանաքեռ-Զեյթուն 

վարչական շրջանի 

քննչական բաժին

Արագածոտնի 

մարզային քննչական 

վարչություն

Արարատի մարզային 

քննչական 

վարչություն

Արմավիրի մարզային 

քննչական 

վարչություն

Գեղարքունիքի 

մարզային քննչական 

վարչություն

Լոռու մարզային 

քննչական 

վարչություն

Կոտայքի մարզային 

քննչական 

վարչություն

Շիրակի մարզային 

քննչական 

վարչություն

Սյունիքի մարզային 

քննչական 

վարչություն

Տավուշի մարզային 

քննչական 

վարչություն

Վայոց Ձորի 

մարզային քննչական 

վարչություն

Թալինի 

քննչական բաժին

Մասիսի 

քննչական բաժին

Վեդիի 

քննչական բաժին

Վաղարշապատի

 քննչական բաժին

Մարտունու

քննչական բաժին

Սևանի 

քննչական բաժին

Վարդենիսի

 քննչական բաժին

Թումանյանի 

քննչական բաժին

Սպիտակի

 քննչական բաժին

Ստեփանավանի

քննչական բաժին

Աբովյանի

քննչական բաժին

Նաիրիի 

քննչական բաժին

Չարենցավանի

քննչական բաժին

Ախուրյանի 

քննչական բաժին

Արթիկի և Անիի 

քննչական բաժին

Գորիսի 

քննչական բաժին

Սիսիանի 

քննչական բաժին

Բերդի 

քննչական բաժին

Դիլիջանի 

քննչական բաժին

Թումանյանի 

քննչական բաժին

ՀԿԳ գլխավոր վարչություն

Մարդու դեմ ուղղված

հանցագործությունների քննության վարչություն

Մարդկանց թրաֆիքինգի, անչափահասների 

սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված 

և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության

 հանցագործությունների քննության վարչություն

Կոռուպցիոն, սեփականության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների քննության վարչություն

Ընդհանուր բնույթի և ընտրական 

հանցագործությունների քննության վարչություն

Կիբեռհանցագործությունների և բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարված 

հանցագործությունների քննության վարչություն

ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական 

քննչական գլխավոր վարչություն 

Վերահսկողության վարչություն

Հատկապես կարևոր գործերի 

քննության վարչություն

Առաջին կայազորային քննչական բաժին

Երկրորդ կայազորային քննչական բաժին

Երրորդ կայազորային քննչական բաժին

Յոթերորդ կայազորային քննչական բաժին

Վեցերորդ կայազորային քննչական բաժին

հինգերորդ կայազորային քննչական բաժին

Չորրորդ կայազորային քննչական բաժին

Տասներորդ կայազորային քննչական բաժին

Իններորդ կայազորային քննչական բաժին

ութերորդ կայազորային քննչական բաժին

Միջազգային հարցումների 

ապահովման բաժին

 

 

 

գլխավոր քարտուղարի տեղակալ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Ֆինանսաբյուջետային և հաշվապահական 

հաշվառման վարչություն

Կազմակերպամեթոդական, 

սպասարկման և արարողակարգի 

վարչություն

Իրավական ապահովման և

վիճակագրության վարչություն

Անձնակազմի 

կառավարման վարչություն

Գնումների բաժին Անցագրային բաժին

Նյութատեխնիկական մատակարարման 

և շահագործման բաժին
Արխիվ

Համակարգչային և տեխնիկական 

ապահովման բաժի�
Առաջին բաժին

Տեղեկատվության և հասարակայնության 

հետ կապերի բաժին
Ընդհանուր բաժին

Քաղաքացիների ընդունելության 

կազմակերպման բաժին
Արտաքին կապերի բաժին

Երևան քաղաքի քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Արաբկիր վարչական շրջանի 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Արմավիրի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Արարատի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Շենգավիթ վարչական շրջանի 

քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի

 քննչական բաժնի տարածքային բաժին

Ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների 

քննության բաժնի տարածքային բաժին

«Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի

տարածքում կատարված հանցագործությունների 

քննության բաժնի տարածքային բաժին

Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Լոռու մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Շիրակի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Տավուշի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Կոտայքի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Սյունիքի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Վայոց Ձորի մարզային քննչական վարչության 

տարածքային բաժին

Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 

տարածքային բաժին

1-ին կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

2-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

3-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

4-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

5-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

6-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

7-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

8-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

9-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

10-րդ կայազորային քննչական բաժնի 

տարածքային բաժին

Ներքին անվտանգության 

վարչություն

 

Հատուկ հանձնարարությունների,

կազմակերպական-վերլուծական 

և քրեագիտական գլխավոր վարչություն

հատուկ հանձնարարությունների և 

կազմակերպական-վերլուծական 

վարչություն

քրեագիտական վարչություն
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