
Հավելված 1 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

  
Պաշտոնի անվանումը Գործակիցը 

  
1 2 

  
ՀՀ Նախագահ  20.00 

  
ՀՀ վարչապետ  19.00 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ  18.00 

  
ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ  16.00 

 
ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ 16.00 

 
ՀՀ առաջին փոխվարչապետ 16.00 

  
ՀՀ փոխվարչապետ  15.50 

  
ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար  15.50 

  
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան  15.00 

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ  15.00 

  
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի նախագահ  15.00 

  
ՀՀ գլխավոր դատախազ  15.00 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ  14.00 

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահ  12.00 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ  12.00 

  
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար  12.00 

  
ՀՀ նախարար  12.00 

  
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն  12.00 

  
ՀՀ ոստիկանության պետ  12.00 

  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ 12.00 



 
ՀՀ պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար 12.00 

  
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ  12.00 

 
ՀՀ պետական պահպանության ծառայության պետ 12.00 

 
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ 12.00 

  
ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամ  12.00 

 
ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ 12.00 

  
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետ  12.00 

  ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ  12.00 

  
ՀՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ  11.50 

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավոր  11.50 

  
ՀՀ վարչական դատարանի նախագահ  11.00 

  
ՀՀ առաջին ատյանի դատարանի նախագահ  11.00 

  
ՀՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր  11.00 

  
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ  11.00 

 
Գլխավոր ռազմական տեսուչ  10.50 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ  10.50 

  
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան  10.50 

  
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետ  10.00 

  
ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության տնօրեն  10.00 

  
ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող  10.00 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր  10.00 

  
ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար  10.00 

 
ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավար  10.00 

  
ՀՀ ինքնավար և անկախ պետական մարմնի ղեկավար  10.00 

  
ՀՀ մարզպետ  10.00 

  
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ  10.00 

  
ՀՀ նախարարի առաջին տեղակալ  10.00 

  
ՀՀ կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավար  10.00 

  
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ  10.00 



  
ՀՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ  10.00 

  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ 10.00 

  
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ  10.00 

  
ՀՀ պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալ  10.00 

  
ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր  10.00 

  
ՀՀ առաջին ատյանի դատարանի դատավոր  10.00 

 
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ 10.00 

 
Նախարարությանն ենթակա մարմնի ղեկավար  9.00 

  
Երևան քաղաքի դատախազ  9.00 

  
ՀՀ նախարարի տեղակալ  8.50 

  
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 
դեպարտամենտի ղեկավար 8.50 

  
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ  8.50 

  
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր 
վարչության պետ  8.50 

  
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ  8.50 

   
ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ  8.50 

 ՀՀ պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավարի տեղակալ  8.50 

  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ 8.50 

  
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ  8.50 

 
Գլխավոր ռազմական տեսուչի առաջին տեղակալ  8.50 

  
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ  8.50 

  
ՀՀ ինքնավար և անկախ պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալ  8.00 

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար  8.00 

  
ՀՀ կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ  8.00 

  
ՀՀ մարզպետի տեղակալ  8.00 

  
ՀՀ մարզի դատախազ  8.00 

  
Կայազորի զինվորական դատախազ  8.00 

  
ՀՀ պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալ  7.50 



  
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ  7.50 

  
ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ  7.50 

 
Գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալ  7.50 

  
ՀՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ  7.50 

  
ՀՀ ինքնավար և անկախ պետական մարմնի անդամ  7.50 

  
ՀՀ կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալ  7.50 

  
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 

  

  
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար 

12.00 

  ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդական 11.00 

  
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 

10.00 

  
ՀՀ վարչապետի խորհրդական  10.00 

 
ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար 

10.00 

 
ՀՀ Քաղաքացիական Ծառայության գրասենյակի ղեկավար 

10.00 

 
Տեսչական մարմինների գրասենյակի ղեկավար 

10.00 

  
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 

9.50 

  
ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար  9.00 

  
ՀՀ վարչապետի օգնական  9.00 

 
ՀՀ փոխվարչապետի արարողակարգի պատասխանատու 9.00 

 
ՀՀ փոխվարչապետի խորհրդական 9.00 

 
ՀՀ վարչապետի ռեֆերենտների խմբի ղեկավար  8.50 

 
ՀՀ փոխվարչապետի օգնական 7.50 

 
ՀՀ փոխվարչապետի մամուլի քարտուղար 7.50 

 
ՀՀ վարչապետի ռեֆերենտ  7.00 

 
ՀՀ փոխվարչապետի արարողակարգի պատասխանատու 6.50 

 
ՀՀ փոխվարչապետի ռեֆերենտ 5.50 

 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ 

  

 
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար 12.00 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 10.00 



  
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական  9.50 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  8.50 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական  8.00 

  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի հայեցողական տեղակալ  8.00 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար 8.00 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ  6.00 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական  5.00 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցության փորձագետ  4.50 

 
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի վճարովի հիմունքներով օգնական  3.00 

  
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ 

  

 
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար  11.00 

  
ՀՀ Նախագահի խորհրդական 9.50 

  
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  8.50 

  
ՀՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար  8.00 

  
ՀՀ Նախագահի օգնական  8.00 

 
ՀՀ Նախագահի ռեֆերենտ  6.00 

 
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50 

  
Դատախազություն 

  

  
Գլխավոր դատախազության վարչության պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ  9.00 

  
Երևան քաղաքի վարչական շրջանի դատախազ  8.00 

  
Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ  7.50 

  Գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր դատախազության 
ավագ դատախազ, Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ  7.25 

  Գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաև բաժնի ավագ դատախազ, մարզի, 
Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազի 
տեղակալ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի պետ 

 7.00 

  Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության վարչության, 
ինչպես նաև բաժնի դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ 
դատախազ 

 6.75 

  Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական 
դատախազության բաժնի ավագ դատախազ  6.50 

  Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի վարչական 
շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազությունների ավագ դատախազներ, 
զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ, զինվորական կենտրոնական 

 6.25 



դատախազության բաժնի դատախազ 
  Մարզի, Երևան քաղաքի տարածքների, կայազորի զինվորական դատախազության 

դատախազ  6.00 

 
ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական 5.50 

 
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն 

 

  
ՀՔԾ վարչության պետ 8.00 

  
ՀՔԾ վարչության պետի տեղակալ  7.50 

  
ՀԿԳ ավագ քննիչ 

7.00 

  
ՀԿԳ քննիչ 

6.00 

 ՀՀ քննչական կոմիտե  

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետ, զինվորական 
քննչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության 
պետ 

8.00 

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության պետ, կենտրոնական մարմնի 
գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 
վարչության պետ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետի տեղակալ, մարզային 
վարչության պետ 

7.00 

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ, կենտրոնական մարմնի 
վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության 
պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի պետ, 
զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետ, 
Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի պետ, մարզային վարչության պետի տեղակալ, 
գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական 
քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ 

6.75 

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, զինվորական 
քննչական գլխավոր վարչության բաժնի պետի տեղակալ, Երևան քաղաքի վարչական 
շրջանի բաժնի պետի տեղակալ, մարզային վարչության քննչական բաժնի (բաժանմունքի) 
պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի 
պետի տեղակալ, կայազորային քննչական բաժանմունքի պետ, գլխավոր վարչության 
հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես 
կարևոր գործերով քննիչ, կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարևոր 
գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես 
կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության հատկապես կարևոր 
գործերով քննիչ, մարզային վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ 

6.50 

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության ավագ քննիչ, 
զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի ավագ քննիչ 

6.25 

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության ավագ քննիչ, քննչական 
կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր 
վարչության վարչության բաժնի քննիչ, կայազորային քննչական բաժնի հատկապես 
կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության ավագ քննիչ, մարզային 
վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, մարզային վարչության բաժնի պետի 
տեղակալ 

6.00 

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության քննիչ, քննչական կոմիտեի 
կենտրոնական մարմնի բաժնի քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 
կայազորային քննչական բաժնի ավագ քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության 
քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի ավագ քննիչ, մարզային վարչության 
ավագ քննիչ 

5.50 

  Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի 
(բաժանմունքի) քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի քննիչ, մարզային 

5.00 



վարչության քննիչ 
  Մարզային վարչության բաժնի ավագ քննիչ 4.50 

  Մարզային վարչության բաժնի քննիչ 4.25 

 
Նախարարություններ 

 

  
ՀՀ նախարարի խորհրդական  5.50 

  
ՀՀ նախարարի առաջին տեղակալի օգնական  4.50 

  
ՀՀ նախարարի օգնական  4.50 

  
ՀՀ նախարարի մամուլի քարտուղար  4.50 

  
ՀՀ նախարարի տեղակալի օգնական  4.00 

 
Ինքնավար մարմիններ, անկախ պետական մարմիններ 

  

  
Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի ղեկավարի խորհրդական  4.75 

  
Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի ղեկավարի օգնական  4.50 

  
Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական  3.50 

  
Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի անդամի օգնական  3.00 

 Ազգային անվտանգության խորհուրդ  

  Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական 4.75 

  Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական 4.50 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 

 

  Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 
կանխարգելման ազգային մեխանիզմի իրականացման համակարգող 6.00 

  
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական 5.5 

  ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մարզային ստորաբաժանման 
ղեկավար 

4.55 

  
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական  4.50 

  
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար  4.50 

 
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմ 

 

  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ - վերստուգիչ ծառայության 
պետ  6.00 

 
Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմիններ 

  

  
Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարի խորհրդական  4.75 

  
Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարի օգնական  4.50 



  
Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական  3.00 

 Մարզպետարաններ  

  
ՀՀ մարզպետի խորհրդական  4.75 

  
ՀՀ մարզպետի օգնական  4.50 

  
ՀՀ մարզպետի տեղակալի օգնական  3.00 

 
Նախարարությանն ենթակա մարմին, տեսչական մարմիններ 

  

  
Նախարարությանն ենթակա մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ  7.00 

  
Նախարարությանն ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալ  6.00 

  Նախարարությանն ենթակա մարմնի, ինչպես նաև՝ տեսչական մարմնի ղեկավարի 
խորհրդական 

 4.75 

  Նախարարությանն ենթակա մարմնի, ինչպես նաև՝ տեսչական մարմնի ղեկավարի 
օգնական 

 4.50 

  Նախարարությանն ենթակա մարմնի, ինչպես նաև՝ տեսչական մարմնի ղեկավարի 
տեղակալի օգնական 

 3.00 

 Նախարարության ոլորտում ծրագրեր իրականացնող գրասենյակներ  

  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, տնօրենի օգնական  2.00 

 



Հավելված  2 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

Քաղաքացիական ծառայություն 

Մասնագիտական պաշտոններ   Ղեկավար պաշտոններ 
Աշխատա

վարձ 
մակարդա

կները 

Հիմնական
 աշխատա

վարձի 
բնականոն 

աճը 8-րդ 7-րդ 6-րդ 

 

5-րդ  
 

 

4-րդ 
 

3-րդ 2-րդ 1-ին 5-րդ 4-րդ 3-րդ 2-րդ 
 1-ին 

11 Աճ 
չկա 1.68 1.95 2.28 2.66 3.11 3.64 4.40 5.34 4.40 5.34 6.49 7.91 9.65 

10 1.63 1.90 2.21 2.58 3.01 3.53 4.27 5.17 4.27 5.17 6.29 7.65 9.33 

9 1.58 1.84 2.14 2.50 2.92 3.42 4.13 5.01 4.13 5.01 6.09 7.41 9.03 

8 

Երեք 
տարին 
մեկ 

1.54 1.79 2.08 2.42 2.83 3.31 4.01 4.85 4.01 4.85 5.89 7.17 8.74 

7 1.49 1.73 2.02 2.35 2.75 3.21 3.88 4.70 3.88 4.70 5.71 6.94 8.46 

6 1.45 1.68 1.96 2.28 2.66 3.11 3.76 4.55 3.76 4.55 5.52 6.72 8.18 

5 

Երկու 
տարին 
մեկ 

1.41 1.63 1.90 2.21 2.58 3.02 3.64 4.41 3.64 4.41 5.35 6.50 7.92 

4 1.37 1.59 1.84 2.15 2.50 2.92 3.53 4.27 3.53 4.27 5.18 6.29 7.66 

3 1.33 1.54 1.79 2.08 2.43 2.83 3.42 4.14 3.42 4.14 5.01 6.09 7.41 

2 1.29 1.49 1.73 2.02 2.35 2.75 3.31 4.01 3.31 4.01 4.86 5.89 7.17 

1 

Յուրաքան
չյուր 
տարի 

1.25 1.45 1.68 1.96 2.28 2.66 3.21 3.88 3.21 3.88 4.70 5.71 6.94 

  


