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Հոդված 7. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն
զբաղեցնող անձանց հավելավճարները և դրանց հաշվարկման
կարգը 

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  
1. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների, կոչման (այդ թվում` դասային և 
հատուկ), ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված դեպքերում օտար լեզուների 
իմացության, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի համար պետական 
պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում են 
հավելավճարներ: 
2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
շնորհված դասային, դիվանագիտական աստիճանների և կոչման համար 
հավելավճարները սահմանվում են պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ: 
3. Տվյալ մարմնում ամենացածր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար 
հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան 
հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր դասային կամ դիվանագիտական 
աստիճանի համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքի: 
3.1. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պետական ծառայողներին 
դասային աստիճանի համար հավելավճար է տրվում սույն հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված կարգով: 
«3.2. Տվյալ մարմնում (ծառայությունում) ամենացածր կոչման համար 
հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ 
դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար 
հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով:» 
4. Կոչման համար հավելավճարը տրվում է հարկադիր կատարողներին, հարկային, 
մաքսային, ընդ որում, հարկային և մաքսային ծառայողներին հավելավճարը տրվում է 
միայն առավել բարձր հավելավճար նախատեսող կոչման համար, իսկ նույն չափով 
հավելավճար նախատեսող կոչումների համար հավելավճարը տրվում է այդ 
կոչումներից միայն մեկի համար: Տվյալ մարմնում ամենացածր կոչման համար 
հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան 
հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար հավելավճարի չափը 
աճում է մեկ տոկոսով: 



«4. Կոչման համար հավելավճար տրվում է հարկադիր կատարողներին, հարկային, 
մաքսային ծառայողներին, Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական 
վարչության քննիչներին: Ընդ որում, հարկային ծառայողներին կոչման համար 
հավելավճար տրվում է այն դեպքում, եթե համապատասխան ծառայողը դասային 
աստիճանի համար հավելավճար չի ստանում կամ կոչման համար հաշվարկված 
հավելավճարի չափն ավելի բարձր է դասային աստիճանի համար հաշվարկված 
հավելավճարի չափից:». 
 
4.1. Դասային աստիճանի համար հավելավճարը տրվում է հատուկ քննչական 
ծառայության ծառայողներին և քննչական կոմիտեի ծառայողներին: Տվյալ մարմնում 
ամենացածր դասային աստիճանի համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային 
դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի 
բարձր դասային աստիճանի համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով: 
5. Քաղաքացիական ծառայողին հավելավճար է տրվում միայն յուրաքանչյուր 
ծառայությունում տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային 
աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում` նրա պաշտոնային 
դրույքաչափի 5 տոկոսի չափով, ընդ որում, քաղաքացիական ծառայության 
բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին սույն մասով 
նախատեսված հավելավճարը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային 
աստիճան ունենալու դեպքում: 
«5. Քաղաքացիական ծառայողին, դատական ծառայողին հավելավճար է տրվում 
միայն համապատասխան ծառայությունում տվյալ պաշտոնի ենթախմբին 
համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու 
դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի 5 տոկոսի չափով: Քաղաքացիական 
ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին 
սույն մասով նախատեսված հավելավճարը տրվում է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական 
խորհրդականի դասային աստիճան ունենալու դեպքում: Ընդ որում, 2018 թվականի 
հուլիսի 1-ից հետո պաշտոնի փոփոխության դեպքում քաղաքացիական ծառայողին 
դասային աստիճանի համար հավելավճարը այլևս չի տրվում:»: 
6. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների կամ կոչման համար հավելավճարները 
տրվում են բացառապես տվյալ մարմնում (ծառայությունում) աշխատելու 
ժամանակահատվածում: 
7. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
վճարվող հավելավճարների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
 
Հոդված 8. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն



զբաղեցնող անձանց տրվող հավելումները և դրանց չափը
(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  
1. Բարձրլեռնային վայրերում, ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես 
վնասակար աշխատանքներ կատարելու դեպքերում պետական պաշտոն և պետական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում, որի չափը և 
վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
2. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու 
համար պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
տրվում է հավելում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով 
սահմանված նվազագույն չափերով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 3.1-ին 
մասերով նախատեսված դեպքերի: 
3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, 
ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին 
արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի 
համար հավելումներ չեն տրվում, եթե դրանք չեն կարգավորվում սույն օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասով: 
3.1. Դատախազին, հատուկ քննչական ծառայության և քննչական կոմիտեի 
ծառայողներին հատուկ քննչական ծառայությունում և քննչական կոմիտեում 
ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց արտաժամյա, գիշերային ժամերին, 
հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում: 
4. (մասն ուժը կորցրել է 19.10.16 ՀՕ-168-Ն) 
5. Բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային 
անվտանգության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար 
ծառայության ծառայողների, պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելումների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել 
սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը` հաշվի առնելով սույն 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով նախատեսված 
առանձնահատկությունները: 
 
Հոդված 14. Դատախազի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող

հավելավճարները
  
1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության քննիչի, 
քննիչի, հատուկ քննչական ծառայության կամ քննչական կոմիտեի ծառայողի 
պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 
«1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության 
քննիչի, քննիչի պաշտոնում աշխատած, հատուկ քննչական ծառայությունում և/կամ 
քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը 



որպես պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու) յուրաքանչյուր տարվա համար 2 
տոկոսի չափով:»: 
2. Դատախազը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար: 
3. Դատախազներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել 
սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
(14-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն) 
 
Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ գլուխը լրացնել նոր 14.1-ին, 14.2-րդ և 14.3-րդ 
հոդվածներով.  

        «Հոդված 14.1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը 

 1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում 
են սույն օրենքի հավելված 1-ով։ 
 2. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձին վճարվում է հավելավճար՝ հատուկ քննչական ծառայությունում և/կամ 
քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում նաև այդ 
պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, 
դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր 
տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 
 3. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։ 
 4. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
 
 Հոդված 14.2 Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց վարձատրությունը 
 1. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն 
օրենքի հավելված 1-ով։ 
 2. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է 
հավելավճար՝ քննչական կոմիտեում և/կամ հատուկ քննչական ծառայությունում 
ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական 
հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ 
քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 



 3. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը դասային 
աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։ 
 4. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվող 
հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 
2-րդ մասով սահմանված չափը: 
 5. Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում 
ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ծառայության 
առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց 
վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 
  
 Հոդված 14.3 Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
քննիչների վարձատրությունը 

1.  Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչների 
հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է սույն օրենքի 1-ին հավելվածով` տվյալ 
պաշտոնի համար սահմանված համապատասխան գործակցի և բազային 
աշխատավարձի արտադրյալով:  

2. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչները 
կոչման համար ստանում են հավելավճար: 

3. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչները 
հավելավճար են ստանում այդ վարչությունում քննիչի պաշտոնում աշխատած (այդ 
թվում` այդ պաշտոնում որպես պետական ծառայող աշխատած) յուրաքանչյուր 
տարվա համար՝ 2 տոկոսի չափով:  

4. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչներին 
վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-
րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:»: 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  4 
  

ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ 

ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»: 

 
Հոդված 15. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի վարձատրությունը



  
1. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի 
հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով։ 
2. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ հատուկ 
քննչական ծառայության ծառայողի, դատախազի, դատախազության քննիչի, 
քննչական կոմիտեի ծառայողի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր 
տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 
3. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողը դասային աստիճանի համար ստանում է 
հավելավճար։ 
4. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր 
չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 
չափը: 
5. Սույն օրենքի 18-20-րդ հոդվածներով, 21-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով 
սահմանված դրույթները չեն տարածվում հատուկ քննչական ծառայության 
ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: 
(15-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ. 
23.03.18 ՀՕ-276-Ն) 
  
Հոդված 15.1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը 
  
1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման 
գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով։ 
2. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ քննչական կոմիտեի 
ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի, դատախազի, 
դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա 
համար 2 տոկոսի չափով: 
3. Քննչական կոմիտեի ծառայողը դասային աստիճանի համար ստանում է 
հավելավճար։ 
4. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող 
գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
5. Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության ծառայողներին, 
ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, 
որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 
6. Սույն օրենքի 18-20-րդ հոդվածներով, 21-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով 
սահմանված դրույթները չեն տարածվում քննչական կոմիտեի ծառայողների 
վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: 
(15.1-ին հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ. 23.03.18 
ՀՕ-276-Ն) 
 
Հոդված 18. Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը
  



1. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային 
աշխատավարձի և սույն օրենքի հավելված 9-ով սահմանված` նրա պաշտոնի 
ենթախմբի սանդղակում ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով: 
1.1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետական ծառայողի հիմնական 
աշխատավարձի չափը որոշվում է սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով` տվյալ ծառայողի 
համար սահմանված համապատասխան գործակցի և բազային աշխատավարձի 
արտադրյալով: Ընդ որում, այդ ծառայողների նկատմամբ չեն տարածվում սույն օրենքի 
19-րդ, 20-րդ հոդվածներով և 21-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված 
դրույթները, սակայն այդ ծառայողները հավելավճար են ստանում համապատասխան 
վարչությունում ծառայության յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2 տոկոսի չափով, բայց ոչ 
ավելի, քան սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
2. Պետական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր ենթախմբի համար 
նախատեսված է հիմնական աշխատավարձի` նվազագույն պաշտոնային 
դրույքաչափից մինչև առավելագույնը հաշվարկելու սանդղակների աղյուսակ, որը 
ներառում է պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները: 
3. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է աշխատավարձի մակարդակներից, որոնցից 
յուրաքանչյուրում հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման համար սահմանվում է 
բազային աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակից: 
(18-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, 01.12.14 ՀՕ-204-Ն, փոփ. 19.10.16 ՀՕ-168-
Ն, 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  
Հոդված 19. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը պաշտոնում

նշանակվելիս
  
1. Առաջին անգամ պետական ծառայության պաշտոնում նշանակված անձը 
վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող սանդղակի 
առաջին մակարդակի հիմնական աշխատավարձի չափով (պաշտոնային 
դրույքաչափով): 
1.1. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության 
հավասար պաշտոնում նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի 
համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային 
դրույքաչափը որոշող գործակցով: 
2. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության 
ավելի բարձր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը նոր ենթախմբի 
սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար 
(0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակցի առկայության դեպքում վարձատրվում է 
վերջինիս նկատմամբ երկու մակարդակ բարձր գործակցով, հակառակ դեպքում` նոր 
ենթախմբի սանդղակի նվազագույն գործակցով: 



3. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության 
ավելի ցածր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի 
համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային 
դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) կամ 
առավել մոտ գործակցով: 
3.1. Սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ մասերով սահմանված 
դրույթները կիրառելու նպատակով պետական ծառայության առանձին տեսակների 
համար հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները որոշվում են սույն օրենքի 9-րդ 
հավելվածով հաստատված սանդղակների աղյուսակում տվյալ պաշտոնի զբաղեցրած 
դիրքով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3.2-րդ մասով նախատեսված դեպքի: Եթե 
համապատասխան պաշտոնների համար հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման 
գործակիցները տվյալ սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում նույնն են, ապա 
պաշտոնները համարվում են հավասար: Ցածր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց 
հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան 
սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում ցածր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար 
սահմանված գործակիցներից: Բարձր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց 
հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան 
սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում բարձր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար 
սահմանված գործակիցներից: 
3.2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության ծառայողների համար սույն օրենքի 19-
րդ հոդվածի 3.1-ին մասով սահմանված հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները 
որոշվում են՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված տվյալ պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում այդ 
պաշտոնի խումբը (ենթախումբը): 
4. Վերակազմակերպման պահին վերակազմակերպվող մարմնի հետ աշխատանքային 
հարաբերությունների մեջ գտնվող պետական ծառայող չհանդիսացող աշխատողներին 
պետական ծառայության պաշտոններում նշանակելիս պահպանվում է նրանց նախկին 
պաշտոնային դրույքաչափը, եթե պետական ծառայության պաշտոնի համար 
սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը ցածր է նախկին պաշտոնային դրույքաչափից: 
Սույն մասով սահմանված դեպքում հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը 
հաշվարկվում է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 
5. (մասն ուժը կորցրել է 06.12.17 ՀՕ-245-Ն) 
6.(մասն ուժը կորցրել է 06.12.17 ՀՕ-245-Ն) 
7. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային 
փոփոխության արդյունքում զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական 
ծառայության պաշտոնը քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոնի փոխվելու պարագայում տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողին 
արտամրցութային կարգով քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ ծառայողին 
օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու 
դեպքում պահպանվում է զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական 



ծառայության վերջին պաշտոնում համապատասխան ծառայողի համար սահմանված 
պաշտոնային դրույքաչափի (դրամական ապահովության) և լրավճարի չափը, եթե նոր 
պաշտոնի համար օրենքով սահմանված կարգով որոշվող պաշտոնային դրույքաչափը 
ցածր է: Տվյալ պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է 
բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով սահմանված` այդ 
պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում նրա զինվորական, քրեակատարողական կամ 
փրկարարական ծառայության ստաժին համապատասխանող մակարդակի գործակցի 
արտադրյալով: Սույն մասով սահմանված վարձատրության պահպանվող չափի և սույն 
օրենքով սահմանված կարգով որոշվող հիմնական աշխատավարձի չափի միջև 
տարբերությունը հաշվարկվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի՝ 
սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշվող հիմնական աշխատավարձի չափը 
կգերազանցի վարձատրության պահպանված չափը, որն այդ պահին համարվում է նրա 
հիմնական աշխատավարձը: 
8. Զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնից 
ազատվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով պետական այլ ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում պետական 
ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և 
սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում 
նրա զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին 
համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով, եթե առկա է սույն 
օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմանը: 
9. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային 
փոփոխության դեպքում պետական ծառայողին զինվորական ծառայության, 
քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնում նշանակելու 
դեպքում հիմնական աշխատավարձը որոշելու համար հաշվի է առնվում միայն 
զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժը` 
առկայության դեպքում: 
 
 
Հոդված 25. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն

զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ զինվորական ծառայության
պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար
ծառայության ծառայողների) տրամադրվող արտոնությունները և
փոխհատուցումները

(վերնագիրը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  
1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական 
ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման և պետական ծառայության 
թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի ամբողջ ընթացքում պետական 
ծառայողի աշխատավարձը պահպանվում է: 
2. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 



3. Հիմնական արձակուրդային վճարից բացի, պետական պաշտոն և պետական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է լրացուցիչ միանվագ 
արձակուրդային վճար` իր միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքից 
ազատվելու դեպքում միանվագ արձակուրդային վճարը տրվում է փաստացի 
աշխատած ամիսներին համամասնորեն: 
4. Հանրաքվեի, տեղական հանրաքվեի, Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, 
Վանաձորի ավագանու ընտրությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների դեպքում ընտրությունների անցկացման 
ժամանակահատվածի մեկ ամսվա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահի, նախագահի տեղակալի, հանձնաժողովի քարտուղարի, հանձնաժողովի 
անդամների, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի 
կենտրոնական ապարատի ինքնավար ծառայողների, քաղաքացիական ծառայողների 
ինքնավար և հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների պաշտոնային դրույքաչափերը 
կրկնապատկվում են: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի 
առանձնացված ստորաբաժանումների ինքնավար ծառայողների պաշտոնային 
դրույքաչափերը կրկնապատկվում են հանրաքվեի, տեղական հանրաքվեի, Ազգային 
ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու ընտրությունների, ինչպես նաև 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում գտնվող 5 և 
ավելի համայնքներում կամ 5-ից պակաս համայնքներում, որոնց ընտրողների 
ընդհանուր թիվը միասին գերազանցում է 10.000-ը համայնքի ղեկավարի կամ 
ավագանու անդամի ընտրություն անցկացվելու դեպքում: Սույն մասում նշված 
պաշտոնային դրույքաչափերի տարբերությունը նախատեսվում է ընտրությունների կամ 
հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման ծախսերում: 
5. Պետական ծառայողների առանձին ծախսերի փոխհատուցումները (կացարան, 
համազգեստ, տրանսպորտային միջոցներ և այլն) տրամադրվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում: 
 
Հոդված 32. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն

զբաղեցնող անձանց աշխատանքի վարձատրության նոր 
համակարգի ներդրումը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն և պետական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին նշանակվում է զբաղեցրած պաշտոնին 
համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափ: 
2. Սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը չի կարող 
հանգեցնել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն և պետական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձի չափի 
նվազեցման, բացառությամբ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո պաշտոնի 
փոփոխման և կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվելու դեպքերի: Ընդ որում, 
սույն մասով նախատեսված պայմանը զինծառայողների, քրեակատարողական 
ծառայողների, փրկարար ծառայողների համար կիրառելու դեպքում հիմնական 



աշխատավարձ է համարվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը զինծառայողներին, 
քրեակատարողական ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող պաշտոնային 
դրույքաչափի, կոչման դրույքաչափի, ստաժի համար դրույքաչափի, պարենի 
փոխհատուցման գումարի, քսան օրացուցային տարվա զինվորական ծառայության, 
քրեակատարողական ծառայության կամ փրկարար ծառայության ստաժ ունեցող և 
զինվորական ծառայությունը, քրեակատարողական ծառայությունը կամ փրկարար 
ծառայությունը շարունակող զինծառայողներին, քրեակատարողական ծառայողներին, 
փրկարար ծառայողներին տրվող ամսական հավելման հանրագումարը: 
2.1. Պետական ծառայողի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնի 
փոփոխման պայմանը չի տարածվում համապատասխան մարմնի 
վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության 
կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի 
հիման վրա հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքերի 
վրա: Այս դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է 
սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1.1-ին կամ 2-րդ մասով սահմանված կարգով, ընդ որում` 
1) հավասար պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում 2014 թվականի հուլիսի 1-
ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափը պահպանվում է 
մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված 
կարգով որոշված գործակցի և բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր 
կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից. 
2) բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում, եթե պետական ծառայողի 
հիմնական աշխատավարձը ցածր է լինում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված 
(պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափից, ապա սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 
2-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ 
պահպանվում է պետական ծառայողի՝ 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 
հիմնական աշխատավարձի և սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված 
կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի (որը պետք է ներառի նաև սույն օրենքի 
20-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված բնականոն աճը) տարբերությունը մինչև 
այն պահը, երբ բազային աշխատավարձի փոփոխության դեպքում նրա հիմնական 
աշխատավարձի բարձրացված չափը կգերազանցի նաև այդ տարբերությունը: Ընդ 
որում, սույն հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի 
տարբերությունը նվազեցվում է բազային աշխատավարձի փոփոխման և (կամ) սույն 
օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան աշխատավարձի բնականոն 
աճի կիրառման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի բարձրացման չափով: 
2.2. Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով պետական ծառայողին քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի 
նշանակելու դեպքում համապատասխան ծառայողի համար վերջին պաշտոնում 
սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
պահպանվում է, եթե նրա պաշտոնը չի փոխվում, սակայն փոխվում է հիմնական 
աշխատավարձի հաշվարկման սանդղակը, և այդ սանդղակում բացակայում է վերջին 
պաշտոնում նրա հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակցին հավասար 
(0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակիցը: Այս դեպքում տվյալ պետական ծառայողի 



(քաղաքացիական ծառայողի) համար վերջին պաշտոնում սահմանված պաշտոնային 
դրույքաչափը պահպանվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի 
(քաղաքացիական ծառայողի) համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված 
գործակցի (համապատասխան սանդղակի 11-րդ մակարդակի գործակից) և բազային 
աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն 
պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից: 
«2.2. Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով պետական ծառայողին քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոնի նշանակելու, ինչպես նաև պաշտոնների դասակարգման 
նոր համակարգին անցնելիս պաշտոնի նշանակելու դեպքերում, համապատասխան 
ծառայողի հիմնական աշխատավարձը և հավելավճարը պահպանվում է մինչև այն 
պահը, երբ տվյալ քաղաքացիական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված 
կարգով որոշված գործակցի և բազային աշխատավարձի արտադրյալը՝ հիմնական 
աշխատավարձը, ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված 
աշխատավարձի չափից (հիմնական աշխատավարձի և հավելավճարի 
հանրագումարից): Ընդ որում, հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոններում 
նշանակվելու դեպքերում հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը 
որոշվում է սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի համապատասխանաբար 1.1-ին, 2-րդ կամ 
3-րդ մասերով սահմանված կարգով:». 

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից քաղաքացիական ծառայության կադրերի 
կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված անձը վարձատրվում է իր զբաղեցրած վերջին 
պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան մինչև սույն 
օրենքն ուժի մեջ մտնելը բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի համար սահմանված 
առավելագույն դրույքաչափը: 
4. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն և պետական ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնող անձի գործող պաշտոնային դրույքաչափը սույն օրենքով 
սահմանված` տվյալ պետական պաշտոնի և պետական ծառայության պաշտոնի համար 
նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափից բարձր լինելու դեպքում պահպանվում է 
պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողի գործող` առավել 
բարձր պաշտոնային դրույքաչափը: 
5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն և պետական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի աճը 
կասեցվում է մինչև տվյալ պաշտոնում նրա գործող պաշտոնային դրույքաչափին 
հավասար պաշտոնային դրույքաչափ ստանալու իրավունք ձեռք բերելը, եթե սույն 
օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն և պետական ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձը գերազանցում է սույն օրենքով 
սահմանված չափերը: 
6. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն և պետական ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձը 



պահպանվում է, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված լրացուցիչ 
աշխատավարձի չափը ցածր է, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական 
պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված 
լրացուցիչ աշխատավարձի չափը, և այս դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձը 
հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը գերազանցելիս լրացուցիչ աշխատավարձի 
աճը կասեցվում է: Սույն մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության 
հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և 
փրկարար ծառայության ծառայողների լրացուցիչ աշխատավարձի աճի և մինչև սույն 
օրենքն ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային 
անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների 
համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, ինչպես նաև 
քրեակատարողական ծառայողների և փրկարար ծառայության ծառայողների համար 
սահմանված լրավճարների հետ կապված հարաբերությունների վրա: Ընդ որում, սույն 
մասով նախատեսված լրավճարների դեպքերը, չափերը և վճարման կարգը սահմանում 
է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
7. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական ծառայության ժամանակավոր 
թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սույն օրենքն 
ուժի մեջ մտնելուց հետո վերահաշվարկվում են բազային աշխատավարձի և սույն 
օրենքի համապատասխան հավելվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնն ընդգրկող 
սանդղակի համապատասխան գործակցի միջոցով: 
8. (մասն ուժը կորցրել է 29.06.16 ՀՕ-133-Ն) 
9. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանում դատավորների թվի կրճատման 
կամ օրենքով նախատեսված` դատարանի կամ վճռաբեկ դատարանի պալատի 
վերացման դեպքում դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում 
նշանակելիս պահպանվում է նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, 
բացառությամբ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դատարանի նախագահի 
պաշտոնի համար ստացած հավելավճարների: 
10. Աշխատավարձի բնականոն աճի հաշվարկի համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու 
պահին տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի ստաժը հաշվարկվում է` հաշվի 
առնելով տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի աշխատանքի ողջ 
ժամանակահատվածը: 
 

Հավելված 1 
«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 
ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 



(վերնագիրը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
 
Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ  6.00
 
«Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական 5.50». 
 
Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ  
 

«Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ 8.00 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետի 
տեղակալ, քննչական վարչության բաժնի պետ 

6.75 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության հատկապես 
կարևոր գործերով քննիչ 

6.50 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության ավագ քննիչ 6.00 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչ 5.50»

 
 

 

Հավելված 4 
«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հավելված 5 
«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հավելված 9 

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



(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն) 
  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Պետական ծառայություն, բացառությամբ քաղաքացիական, դիվանագիտական, հարկային, մաքսային և հարկադիր կատարման 
ծառայությունների

Աշխա-
տավարձի 
մակարդակ-

ները 

Հիմնական 
աշխատավարձի 
բնականոն աճը 

Կրտսեր պաշտոններ Առաջատար պաշտոններ Գլխավոր պաշտոններ Բարձրագույն 
պաշտոններ

3-րդ 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ 

2-րդ 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

1-ին 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

3-րդ 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

2-րդ 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

1-ին 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

3-րդ 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

2-րդ
ենթա-
խմբի
սանդ-
ղակ

1-ին 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

2-րդ 
ենթա-
խմբի 
սանդ-
ղակ

1-ին
ենթա-
խմբի
սանդ-
ղակ

11 Աճ չկա 1.68 1.95 2.28 2.66 3.11 3.64 4.40 5.34 6.49 7.91 9.65
10 Երեք տարին մեկ 1.63 1.90 2.21 2.58 3.01 3.53 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 6.09 7.41 9.03
8 1.54 1.79 2.08 2.42 2.83 3.31 4.01 4.85 5.89 7.17 8.74
7 Երկու տարին մեկ 1.49 1.73 2.02 2.35 2.75 3.21 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 5.52 6.72 8.18
5 1.41 1.63 1.90 2.21 2.58 3.02 3.64 4.41 5.35 6.50 7.92
4 Յուրաքանչյուր 

տարի 
1.37 1.59 1.84 2.15 2.50 2.92 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 5.01 6.09 7.41
2 1.29 1.49 1.73 2.02 2.35 2.75 3.31 4.01 4.86 5.89 7.17
1 1.25 1.45 1.68 1.96 2.28 2.66 3.21 3.88 4.70 5.71 6.94

Քաղաքացիական ծառայություն 

Աշխատավարձ 
մակարդակները

Հիմնական 
աշխատավարձի 
բնականոն աճը 

Մասնագիտական պաշտոններ 
Ղեկավար 
պաշտոններ 

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 
Երեք 
տարին մեկ 

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 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 

Երկու 
տարին մեկ 

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 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 

Յուրաքանչյուր 
տարի 

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 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

  
Դիվանագիտական ծառայություն

Աշխատավարձի 
մակարդակները 

Հիմնական 
աշխատավարձի 
բնականոն աճը 

      
  

1 2 3 4 5 6 7 8
Կցորդ Երրորդ

քարտու-
ղար

Երկրորդ 
քարտու-

ղար

Առաջին 
քարտու-
ղար 

Խորհրդական, 
բաժնի 

վարիչ(պետ)

Վարչության 
պետ, 

առանձնաց-
ված ստորա-
բաժանման 
ղեկավարի 
տեղակալ

Առանձնաց-
ված ստորա-
բաժանման 
ղեկավար

Գլխավոր
քարտուղար

11 Աճ չկա 2.66 3.11 3.64 4.40 5.34 6.49 7.91 9.65
10 Երեք տարին մեկ 2.58 3.01 3.53 4.27 5.17 6.29 7.65 9.33
9 2.50 2.92 3.42 4.13 5.01 6.09 7.41 9.03
8 2.42 2.83 3.31 4.01 4.85 5.89 7.17 8.74
7 Երկու տարին մեկ 2.35 2.75 3.21 3.88 4.70 5.71 6.94 8.46
6 2.28 2.66 3.11 3.76 4.55 5.52 6.72 8.18
5 2.21 2.58 3.02 3.64 4.41 5.35 6.50 7.92
4 Յուրաքանչյուր 

տարի 
2.15 2.50 2.92 3.53 4.27 5.18 6.29 7.66

3 2.08 2.43 2.83 3.42 4.14 5.01 6.09 7.41



2 2.02 2.35 2.75 3.31 4.01 4.86 5.89 7.17
1 1.96 2.28 2.66 3.21 3.88 4.70 5.71 6.94

  
Հարկային և մաքսային ծառայություն

Աշխա-
տա-
վարձի 
մակար-
դակները 

Հիմնական 
աշխատա-
վարձի 

բնականոն 
աճը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Հարկային 
տեսչության 
2-րդ և 1-ին 
կարգի 

մասնագետ 

Հարկա- 
յին 

տեսչու-
թյան 

հարկային 
տեսուչ, 
տարած-
քային 
բաժնի 
օպեր-
լիազոր, 
վերադաս 
հարկային 
մարմնի 

2-րդ 
կարգի 
մասնա- 
գետ, 

վերադաս 
հարկային 
մարմնի 

1-ին 
կարգի 
մասնա- 
գետ, 

վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 
մաքսա- 
տան կամ 
մաքսային 
կետի 

մաքսային 
տեսուչ 

Հարկա-
յին 

տեսչության
առաջատար
մասնագետ,
հարկային 
տեսչու-

թյան ավագ 
հարկա-

յին տեսուչ, 
տարած-
քային 
բաժնի 
ավագ 
օպեր- 
լիազոր, 
վերադաս 
մաքսա-

յին 
մարմնի 

մաքսատան 
կամ 

մաքսա-
յին կետի 
ավագ 

մաքսային 
տեսուչ 

Վերադաս 
հարկային 
մարմնի
հարկային 
տեսուչ, 
վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
օպեր-
լիազոր, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
կամ 

մաքսային 
կետի 
հերթա-

փոխի պետ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
կամ 

մաքսային 
կետի 
բաժան-
մունքի 
պետի 

տեղակալ,
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
կամ 

մաքսային 
կետի 

հերթափոխի 
պետի 

տեղակալ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 
տեսուչ 

Հարկա- 
յին 

տեսչության 
գլխավոր 

մասնագետ,
հարկային 
տեսչության 
գլխավոր
հարկային 
տեսուչ, 

տարածքային 
բաժնի 

գլխավոր 
օպերլիա-

զոր, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
կամ մաք-
սային կետի 
բաժանմուն-
քի պետ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
բաժնի պետի 
տեղակալ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
կամ մաք-
սային կետի 
գլխավոր 
մաքսային 
տեսուչ 

Վերա- 
դաս 

հարկային 
մարմնի 

հետաքննիչ,
վերադաս 
հարկային 
մարմնի 

առաջատար 
մասնա- 
գետ, 

վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
ավագ 

հարկային 
տեսուչ, 
վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
ավագ 

օպերլիազոր,
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 
մաքսային 
կետի պետի 
տեղակալ,
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

բաժանմուն-
քի պետի 
տեղակալ,
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

հերթափոխի 
պետ, վերա-
դաս մաքսա-
յին մարմնի 
հերթափոխի 

պետի 
տեղակալ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 
ավագ 

մաքսային 
տեսուչ 

Վերա- 
դաս 

հարկային 
մարմնի 

բաժնի պետի 
տեղակալ, 
հարկային 
տեսչու- 

թյան բաժնի 
պետ, 

վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
ավագ 

հետաքննիչ, 
վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
գլխավոր 
մասնա- 
գետ, 

վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
գլխավոր 
հարկային 
տեսուչ, 
վերադաս 
հարկային 
մարմնի 
գլխավոր 

օպերլիազոր, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

մաքսատան 
բաժնի պետ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 
գլխավոր 
մաքսային 
տեսուչ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

բաժնի պետի 
տեղակալ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

բաժանմուն-
քի պետ 

Հար-
կային 
տես-
չու-
թյան 
պետի 
տեղա-
կալ, 
վերա-
դաս 

հարկա-
յին 

մարմ-
նի 

բաժնի 
պետ, 
վերա-
դաս 

մաքսա-
յին 

մարմ-
նի 

մաքսա-
յին 

կետի 
պետ, 
վերա-
դաս 

մաքսա-
յին 

մարմ-
նի 

մաքսա-
տան 
պետի 
տեղա-
կալ, 
վերա- 
դաս 

մաքսա-
յին 

մարմ-
նի 

բաժնի 
պետ 

 Հարկա-
յին 

մարմնի
վարչու-
թյան 
պետի 

տեղակալ, 
վերա-
դաս 

մաքսա-
յին 

մարմնի 
վարչու-
թյան 
պետի
տեղա-
կալ 

Հարկային 
մարմնի
վարչու-

թյան պետ, 
հարկային 
տեսչության 

պետ, 
վերադաս 
մաքսային 
մարմնի 

վարչության 
պետ, 

վերադաս 
մաքսային
մարմնի 

մաքսատան 
պետ 

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

տարին 
մեկ 

1.63 1.90 2.21 2.58 3.01 3.53 4.27 5.17 6.29 7.65
9 1.58 1.84 2.14 2.50 2.92 3.42 4.13 5.01 6.09 7.41
8 1.54 1.79 2.08 2.42 2.83 3.31 4.01 4.85 5.89 7.17
7 Երկու 

տարին 
մեկ 

1.49 1.73 2.02 2.35 2.75 3.21 3.88 4.70 5.71 6.94
6 1.45 1.68 1.96 2.28 2.66 3.11 3.76 4.55 5.52 6.72
5 1.41 1.63 1.90 2.21 2.58 3.02 3.64 4.41 5.35 6.50
4 Յուրա-

քանչյուր 
տարի 

1.37 1.59 1.84 2.15 2.50 2.92 3.53 4.27 5.18 6.29
3 1.33 1.54 1.79 2.08 2.43 2.83 3.42 4.14 5.01 6.09
2 1.29 1.49 1.73 2.02 2.35 2.75 3.31 4.01 4.86 5.89
1 1.25 1.45 1.68 1.96 2.28 2.66 3.21 3.88 4.70 5.71

  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ8.00
Fo



ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
պետի տեղակալ, 
քննչական վարչության բաժնի պետ 

6.75

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 

6.50

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
ավագ քննիչ 

6.00

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
քննիչ 

5.50

Հարկադիր կատարման ծառայություն 
Աշխա-

տավարձի 
մակարդակ-

ները 

Հիմնական 
աշխատավարձի
բնականոն աճը 

     

1 2 3 4 5 6 7 
ՏեսուչՀարկադիր

կատարող
Ավագ 
հարկադիր 
կատարող, 
առաջատար 
խորհրդատու,
առաջին 
կարգի 
խորհրդատու

Գլխավոր 
խորհրդատու 

Բաժան-
մունքի 
պետ, 
բաժնի 
պետի 
տեղակալ 

Մարզային 
բաժնի 
պետ, 
Երևանի 
բաժնի 
պետ 

Կենտրո-
նական 
մարմնի
բաժնի 
պետ 

11 Աճ չկա 2.28 2.66 3.11 3.64 4.40 5.34 6.49 
10 Երեք տարին 

մեկ 
2.21 2.58 3.01 3.53 4.27 5.17 6.29 

9 2.14 2.50 2.92 3.42 4.13 5.01 6.09 
8 2.08 2.42 2.83 3.31 4.01 4.85 5.89
7 Երկու տարին 

մեկ 
2.02 2.35 2.75 3.21 3.88 4.70 5.71 

6 1.96 2.28 2.66 3.11 3.76 4.55 5.52 
5 1.90 2.21 2.58 3.02 3.64 4.41 5.35 
4 Յուրաքանչյուր 

տարի 
1.84 2.15 2.50 2.92 3.53 4.27 5.18 

3 1.79 2.08 2.43 2.83 3.42 4.14 5.01 
2 1.73 2.02 2.35 2.75 3.31 4.01 4.86 
1 1.68 1.96 2.28 2.66 3.21 3.88 4.70 

 
 

  
 
 


