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Երկրորդ ընթերցում  
Նախագիծ 

 

 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

OՐԵՆՔԸ 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ               

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդիր, գործադիր և 

դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 

դրույքաչափերի մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-505-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի «400.000» 

թիվը փոխարինել «436460» թվով: 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «340.000» թիվը փոխարինել «373540» 

թվով:  

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 2.1-րդ հոդվածի «680.000» և «600.000» թվերը 

փոխարինել համապատասխանաբար  «730080» և «646190» թվերով: 

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածի «325.000» և «300.000» թվերը փոխարինել 

համապատասխանաբար  «357810» և «331595» թվերով: 

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարի, Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի, Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի և Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի 

պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 331595 դրամ: Հայաստանի Հանրա-

պետության ոստիկանության պետի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 

402810 դրամ:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածի «230.000» թիվը փոխարինել «258190» 

թվով: 

ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենքի 11-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարի առաջին տեղակալի 

պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել 247700 դրամ: Հայաստանի 

Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի, Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին 

տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 294700 դրամ:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարի տեղակալի, Հայաստանի Հան-

րապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի տեղակալի, 



Հայաստանի Հանրապետության մարզպետի տեղակալի, Վիճակագրության պե-

տական խորհրդի անդամի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առ-

ընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի, Հայաստանի 

Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմնի ղեկավարի (բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ նախադասությունում նշված 

ղեկավար աշխատողների) պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 205757 դրամ: 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, Հայաս-

տանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալի, Հայաստանի Հանրա-

պետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալի, 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  պահպանության ծառայության պետի, 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

փրկարար ծառայության տնօրենի պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 240650 

դրամ:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալի, Հայաստանի 

Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալի (բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ 

նախադասությունում նշված ղեկավար աշխատողների) պաշտոնային դրույքաչափը 

սահմանել 163810 դրամ: Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր 

շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել 186595 

դրամ:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալի, Հայաստանի Հանրապետության 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի 

տեղակալի (բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ նախադասությունում նշված 

ղեկավար աշխատողների) պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել 142840 դրամ: 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի, 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափերը 

սահմանել 159570 դրամ:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 11.  Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻԿ 

ՀՀ Ազգային Ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության 

մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունների  

 

Առաջարկության 

հեղինակներ 
Հոդվածը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն 

ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավորներ` 

Հ.Հակոբյան 

(024 ընտրատարածք) 

Խաչիկ Հարությունյան 

(128  ընտրատարածք) 

Ա.Մխիթարյան 

(077  ընտրատարածք) 

Վ.Մարկոսյան 

(014 ընտրատարածք) 

Ռ.Հովսեփյան  

(006 ընտրատարածք) 

Հոդված 5 Նախագծի 5-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարի, Հայաստանի Հան-

րապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի, Հայաստա-

նի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավարի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրա-

կան ծառայության նախագահի և Երևանի քաղաքապետի պաշտոնա-

յին դրույքաչափերը սահմանել 331595 դրամ: Հայաստանի Հանրա-

պետության ոստիկանության պետի, Հայաստանի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնային 

դրույքաչափերը սահմանել 402810 դրամ:» 

Առաջարկությունն ընդուն-

վել է հիմնականում: 

Առաջարկված խմբագրութ-

յամբ նշված հոդվածում 

թվարկված ղեկավար աշ-

խատողների ցանկից  հան-

վել է Երևանի քաղաքապե-

տը, որի վարձատրության 

հետ կապված հարցերը 

կարգավորված են «Երևան 

քաղաքում տեղական ինք-

նակառավարման մասին» 

ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 5-րդ կետով:  

ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավորներ` 

Հ. Հակոբյան 

(024 ընտրատարածք) 

Խաչիկ Հարությունյան 

(128 ընտրատարածք) 

Ա.Մխիթարյան 

(077 ընտրատարածք) 

Վ.Մարկոսյան 

(014 ընտրատարածք) 

Հոդված 7 Նախագծի 7-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենքի 11-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարի առաջին տեղակալի 

պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել 247700 դրամ: Հայաստանի 

Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի, Հա-

յաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայութ-

յան տնօրենի առաջին տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափերը 

սահմանել 294700 դրամ:» 

 

Առաջարկությունն ընդուն-

վել է: 



Առաջարկության 

հեղինակներ 
Հոդվածը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն 

Ռ.Հովսեփյան  

(006 ընտրատարածք) 

ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավորներ` 

Հ.Հակոբյան 

(024 ընտրատարածք) 

Խաչիկ Հարությունյան 

(128  ընտրատարածք) 

Ա.Մխիթարյան 

(077  ընտրատարածք) 

Վ.Մարկոսյան 

(014 ընտրատարածք) 

Ռ.Հովսեփյան 

(006 ընտրատարածք) 

Հոդված 8 Նախագծի 8-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ՀՈԴՎԱԾ 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության նախարարի տեղակալի, Հայաս-

տանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 

նախագահի տեղակալի, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետի 

(Երևանի քաղաքապետի) տեղակալի, Վիճակագրության պետական 

խորհրդի անդամի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-

յանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի, Հա-

յաստանի Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլոր-

տում գործող պետական մարմնի ղեկավարի (բացառությամբ սույն 

հոդվածի 2-րդ նախադասությունում նշված ղեկավար աշխատողների) 

պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 205757 դրամ: Հայաստանի 

Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, Հայաս-

տանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալի, Հա-

յաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայութ-

յան տնօրենի տեղակալի, Հայաստանի Հանրապետության պետա-

կան  պահպանության ծառայության պետի, Հայաստանի Հանրապե-

տության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար 

ծառայության տնօրենի պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանել 

240650 դրամ:» 

Առաջարկությունն ընդուն-

վել է հիմնականում: 

Առաջարկված խմբագրութ-

յամբ նշված հոդվածում 

թվարկված ղեկավար աշ-

խատողների ցանկից  հան-

վել է Երևանի քաղաքապե-

տի տեղակալը, որի վար-

ձատրության հետ կապված 

հարցերը կարգավորված 

են «Երևան քաղաքում տե-

ղական ինքնակառավար-

ման մասին» ՀՀ օրենքի 

12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

5-րդ կետով: 

ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավորներ` 

Հ.Հակոբյան 

(024 ընտրատարածք) 

Խաչիկ Հարությունյան 

(128  ընտրատարածք) 

Ա.Մխիթարյան 

Հոդված 9 Նախագծի 9-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ՀՈԴՎԱԾ 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պե-

տական կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալի, Հա-

յաստանի Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլոր-

տում գործող պետական մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալի (բա-

Առաջարկությունն ընդուն-

վել է: 



Առաջարկության 

հեղինակներ 
Հոդվածը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն 

(077  ընտրատարածք) 

Վ.Մարկոսյան 

(014 ընտրատարածք) 

Ռ.Հովսեփյան  

(006 ընտրատարածք) 

ցառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ նախադասությունում նշված ղեկա-

վար աշխատողների) պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել 163810 

դրամ: Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր 

շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը սահ-

մանել 186595 դրամ:» 

ՀՀ Ազգային ժողովի 

պատգամավորներ` 

Հ.Հակոբյան 

(024 ընտրատարածք) 

Խաչիկ Հարությունյան 

(128  ընտրատարածք) 

Ա.Մխիթարյան 

(077  ընտրատարածք) 

Վ.Մարկոսյան 

(014 ընտրատարածք) 

Ռ.Հովսեփյան 

(006 ընտրատարածք) 

Հոդված 10 Նախագծի 10-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ՀՈԴՎԱԾ 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ` 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պե-

տական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալի, Հայաստանի 

Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլորտում գոր-

ծող պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի (բացառությամբ սույն 

հոդվածի 2-րդ նախադասությունում նշված ղեկավար աշխատողների) 

պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել 142840 դրամ: Հայաստանի 

Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակա-

լի, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նա-

խարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտո-

նային դրույքաչափերը սահմանել 159570 դրամ:» 

Առաջարկությունն ընդուն-

վել է:  

 

 


