
Հավելված N 2 

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

 

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

Պաշտոնի անվանումը գործակից  

1. 2.   

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ   

ՀՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար 9.00 

ՀՀ Նախագահի ռեֆերենտ 7.00 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական  6.00 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50 

ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմ  

ՀՀ ԱԺ Նախագահի գլխավոր խորհրդական 10.00 

ՀՀ ԱԺ Նախագահի խորհրդական 9.50 

ՀՀ ԱԺ Նախագահի օգնական 8.00 

ՀՀ ԱԺ Նախագահի մամուլի քարտուղար 8.00 

ՀՀ ԱԺ Նախագահի ռեֆերենտ 6.00 

ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալի խորհրդական 5.50 

ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալի օգնական 5.00 

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական 4.50 

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի օգնական 4.00 

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի ռեֆերենտ 3.50 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ  

ՀՀ վարչապետի խորհրդական 9.50 

ՀՀ վարչապետի ավագ օգնական 8.50 

ՀՀ վարչապետի օգնական 8.00 

ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար 8.00 

ՀՀ վարչապետի ռեֆերենտ 6.00 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական 5.00 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի  օգնական 4.50 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի  ռեֆերենտ 4.00 



ՀՀ դատախազություն  

Գլխավոր դատախազության վարչության պետ, զինվորական 

դատախազի տեղակալ 9.00 

Երևան քաղաքի վարչական շրջանների դատախազ  7.50 

Գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր 

դատախազության բաժնի պետ, գլխավոր դատախազության ավագ 

դատախազ, Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ 7.00 

Գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաև բաժնի ավագ 

դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և 

կայազորների զինվորական դատախազի տեղակալ 6.50 

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության 

վարչության, ինչպես նաև բաժնի դատախազ, զինվորական 

կենտրոնական դատախազության բաժնի պետ, զինվորական 

կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ 6.00 

Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, զինվորական 

կենտրոնական դատախազության բաժնի ավագ դատախազ 5.50 

Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի 

վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական 

դատախազությունների ավագ դատախազներ, զինվորական 

կենտրոնական դատախազության դատախազ, զինվորական 

կենտրոնական դատախազության բաժնի դատախազ 5.00 

Մարզի, Երևան քաղաքի տարածքների, կայազորի զինվորական 

դատախազության դատախազ 4.00 

Հատուկ քննչական ծառայություն  

Հատուկ քննչական ծառայության պետ 10.50 

Հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ 8.50 

ՀՀ Պետական պահպանության ծառայության պետ 8.50 

ՀԿԳ ավագ քննիչ 7.00 

ՀԿԳ  քննիչ 6.00 

ՀՀ ԿԸՀ վերահսկիչ - վերստուգիչ ծառայության պետ 6.00 

Նախարարություններ  

Նախարարի գլխավոր խորհրդական 5.75 

Նախարարի խորհրդական 5.50 

Նախարարի օգնական 4.50 

Նախարարի մամուլի քարտուղար 4.50 

Նախարարի ռեֆերենտ 3.50 

Նախարարի գործավար 2.25 

Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական 4.50 

Նախարարի առաջին տեղակալի գործավար/ քարտուղար 2.00 

Նախարարի տեղակալի օգնական 4.00 

  

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավար 8.50 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ 7.00 



Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ 6.00 

Մարզպետարաններ և հանրապետական գործադիր այլ 

մարմիններ  

Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի 

խորհրդական 4.75 

Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի 

օգնական 4.50 

Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի 

մամուլի քարտուղար 4.50 

Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի 

տեղակալի օգնական 3.00 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ 
 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի խորհրդական 
4.75 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի օգնական 4.50 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի մամլո 

քարտուղար 4.50 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի տեղակալի 

օգնական 3.50 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի անդամի օգնական 3.00 

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր 

իրականացնող այլ գասենյակներ   

Տնօրեն 7.50 

Տնօրենի տեղակալ 5.50 

Բաժնի պետ 4.48 

Գլխավոր մասնագետ 3.36 

Առաջատար մասնագետ 3.03 

Առաջին կարգի մասնագետ 2.50 

Տնօրենի խորհրդական/օգնական 2.00 

 


