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ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

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 ծառայությունում և քննչական կոմիտեում 
ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 
մասին» օրենքի իմաստով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողներին 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: 

(8-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 19.10.16 ՀՕ-168-Ն, 23.03.18 
ՀՕ-209-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն) 

  
Հոդված 14. Դատախազի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող 

հավելավճարները 
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1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության 
քննիչի, քննիչի պաշտոնում աշխատած, հատուկ քննչական ծառայությունում, 
հակակոռուպցիոն կոմիտեում և (կամ) քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն 
զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող 
զբաղեցնելու) յուրաքանչյուր տարվա համար երկու 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, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն) 
 
  

 Հոդված 1
4.1. 

Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձան
ց վարձատրությունը 

  
 1. Հատուկ քննչական ծառայությունում 

ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման 
գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով։ 

 2. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվում է հավելավճար՝ հատուկ քննչական ծառայությունում, հակակոռուպցիոն 
կոմիտեում և (կամ) քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ 
թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, 
դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա 
համար երկու 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: 

(14.1-ին հոդվածը լրաց. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն) 
  

  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 1-ին 
հավելվածով։ 

 2. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է 
հավելավճար՝ քննչական կոմիտեում, հակակոռուպցիոն 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՝ երկու 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: 

(14.2-րդ հոդվածը լրաց. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն) 
  

 

 Հոդված 
14.4. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

վարձատրությունը 
 

  

1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
 պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն 
օրենքի հավելված 1-ով։ 

2. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվում է հավելավճար՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում, 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. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը դասային 
աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։ 

4. Հակակոռուպցիոն կոմիտե ում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 

 
Հավելված 1 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 13.09.19 ՀՕ-182-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) 

  
  Պաշտոնի անվանումը Գործակիցը
  1 2 
  Հանրապետության նախագահ  20.00
  Վարչապետ  19.00
  Ազգային ժողովի նախագահ  18.00
  Սահմանադրական դատարանի նախագահ  16.00
  Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ 16.00
  (տողը հանվել է 08.05.19 ՀՕ-32-Ն) 
  Փոխվարչապետ  15.50



  Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար  15.50
  Մարդու իրավունքների պաշտպան  15.00
  Վճռաբեկ դատարանի նախագահ  15.00
  Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ  15.00
  Գլխավոր դատախազ  15.00

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ 14.50
  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ  14.00
  Ինքնավար մարմնի նախագահ 14.00

 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալ 14.00

  Գլխավոր դատախազի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն 
ուղղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալ 12.50

  Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահ  12.00
  Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ  12.00
      
  Նախարար  12.00
  Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն  12.00
  Ոստիկանության պետ  12.00
  Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ 12.00
  Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար 12.00
  ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ  12.00
      
  (տողն ուժը կորցրել է 13.09.19 ՀՕ-182-Ն) 
  Սահմանադրական դատարանի դատավոր  12.00
  Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ 12.00
 Հատուկ քննչական ծառայության պետ  12.00
  Քննչական կոմիտեի նախագահ  12.00
  Ինքնավար մարմնի անդամ 12.00
  Վերաքննիչ դատարանի նախագահ  11.50
  Վճռաբեկ դատարանի դատավոր  11.50
  Վարչական դատարանի նախագահ  11.00
  Առաջին ատյանի դատարանի նախագահ  11.00
  Վերաքննիչ դատարանի դատավոր  11.00
  Գլխավոր դատախազի տեղակալ  11.00
  Գլխավոր ռազմական տեսուչ  10.50
  Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ  10.50
  Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան  10.50
  Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար 10.50

  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի 
Հանրապետության ներկայացուցիչ 10.50

  Պետական պահպանության ծառայության պետ 10.00
  Քրեակատարողական ծառայության պետ  10.00
  Փրկարար ծառայության տնօրեն  10.00
  Դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող  10.00
  Ազգային ժողովի պատգամավոր  10.00



  Դատական դեպարտամենտի ղեկավար  10.00
  Անկախ պետական մարմնի նախագահ  10.00
  Մարզպետ  10.00
  Հաշվեքննիչ պալատի անդամ  10.00
  Նախարարի առաջին տեղակալ  10.00
  Կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավար  10.00
  Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ  10.00
  Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ  10.00
  Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ 10.00
  ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ  10.00
      
  Վարչական դատարանի դատավոր  10.00
  Առաջին ատյանի դատարանի դատավոր  10.00
  (տողն ուժը կորցրել է 13.09.19 ՀՕ-182-Ն) 
  Նախարարությանը ենթակա մարմնի ղեկավար  9.00
  Երևան քաղաքի դատախազ  9.00
  Նախարարի տեղակալ  8.50

  
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի 
ղեկավար 8.50

Հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ  8.50

  
Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական քննչական 
գլխավոր վարչության պետ  8.50

  Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ  8.50
  Ոստիկանության պետի տեղակալ  8.50
  Պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալ  8.50
  Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավարի տեղակալ 8.50
  Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ 8.50
  ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ  8.50
  Գլխավոր ռազմական տեսուչի առաջին տեղակալ  8.50
  Քրեակատարողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ  8.50
  Անկախ պետական մարմնի նախագահի տեղակալ  8.00
  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար  8.00

  
Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ-վիճակագրական կոմիտեի 
նախագահի տեղակալ 8.00

  Կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ  8.00
  Մարզպետի տեղակալ  8.00
  Մարզի դատախազ  8.00
  Կայազորի զինվորական դատախազ  8.00
  Պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալ  7.50
  Քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ  7.50
  Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ  7.50
  Գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալ  7.50
  Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ  7.50
  Անկախ պետական մարմնի անդամ  7.50



  Կառավարությանը ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալ  7.50
  Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 7.50
  Վարչապետի աշխատակազմ   
  Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար 12.00
  Վարչապետի գլխավոր խորհրդական 11.00
  Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 10.00
  Վարչապետի խորհրդական  10.00
  Ազգային անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար 10.00
  Փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար 10.00
  Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար 10.00
  Տեսչական մարմինների գրասենյակի ղեկավար 10.00
  Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար 10.00

  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի 
Հանրապետության ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար 10.00

  Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 9.50
  Վարչապետի արարողակարգի պատասխանատու 9.00
  Վարչապետի մամուլի քարտուղար  9.00
  Վարչապետի օգնական  9.00
  Փոխվարչապետի խորհրդական 9.00
  Վարչապետի ռեֆերենտների խմբի ղեկավար  8.50
  Փոխվարչապետի օգնական 7.50
  Փոխվարչապետի մամուլի քարտուղար 7.50
  Վարչապետի ռեֆերենտ  7.00
  Փոխվարչապետի արարողակարգի պատասխանատու 6.50
  Փոխվարչապետի ռեֆերենտ 5.50
  Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական 7.00
  Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական 6.00
  Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղար 6.00
  Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50
  Ազգային ժողովի աշխատակազմ   
  Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար 12.00
  Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 10.00
  Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական  9.50
  Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  8.50
  Ազգային ժողովի նախագահի օգնական  8.00
      
  Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար 8.00
  Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ  6.00
  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական 5.50
  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական  5.00
  Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50
  Ազգային ժողովի խմբակցության փորձագետ  4.50
  Ազգային ժողովի պատգամավորի վճարովի հիմունքներով օգնական  3.00
  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ   



  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար 11.00
  Հանրապետության նախագահի խորհրդական 9.50
  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  8.50
  Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար  8.00
  Հանրապետության նախագահի օգնական  8.00
  Հանրապետության նախագահի ռեֆերենտ  6.00
  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական  4.50
  Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմ   
  Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար  10.00
  Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական 9.00
  Սահմանադրական դատարանի նախագահի օգնական 7.50
  Սահմանադրական դատարանի մամուլի քարտուղար 7.50
      
  Դատախազություն   

  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ 
իրականացնող վարչության պետ 10.00

  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ 
իրականացնող վարչության պետի տեղակալ 9.50

  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ 
իրականացնող վարչության ավագ դատախազ 9.25

  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ 
իրականացնող վարչության դատախազ 9.00

  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 դատախազության բաժնի դատախազ 

 6.25

  Մարզի, Երևան քաղաքի տարածքների, կայազորի զինվորական 
դատախազության դատախազ  6.00

  Գլխավոր դատախազի խորհրդական 5.50



  Գլխավոր դատախազի օգնական 4.50
  Գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար 4.50
  Գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական 4.00
  Դատական դեպարտամենտ   
  Դատավորի (այդ թվում՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի) 

օգնական 3.88

 Հակակոռուպցիոն կոմիտե  
 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչության, այդ թվում՝ տարածքային 

վարչության պետ և նրանց տեղակալներ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 
հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 
հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 

13.50

 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի բաժնի պետ և նրա տեղակալ, 
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ավագ քննիչ 13.25

 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչ 13.00
 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ավագ օպերլիազոր 10.50
 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերլիազոր 10.00
  Հատուկ քննչական ծառայություն  
  ՀՔԾ վարչության պետ 8.00
  ՀՔԾ վարչության պետի տեղակալ  7.50
  ՀԿԳ ավագ քննիչ 7.00
  ՀԿԳ քննիչ 6.00
  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 գլխավոր վարչության 
վարչության պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 
վարչության պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր 
վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր 
վարչության վարչության պետ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության 
պետի տեղակալ, մարզային քննչական վարչության պետ 

7.00

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

6.75

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, 
Երևան քաղաքի քննչական վարչության բաժնի պետի տեղակալ 

6.50



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

  Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես 
կարևոր գործերով քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 
բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական 
վարչության բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 

6.25

  Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական 
բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական 
շրջանի քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, 
մարզային քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, 
մարզային քննչական վարչության բաժնի պետի տեղակալ 

6.00

  Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական 
բաժնի ավագ քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի քննչական 
բաժնի ավագ քննիչ, մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ 

5.50

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

5.00

  Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի ավագ քննիչ 4.50
  Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ 4.25
  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
  Նախարարություններ   
  Նախարարի խորհրդական  5.50
  Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական  4.50
  Նախարարի օգնական  4.50
  Նախարարի մամուլի քարտուղար  4.50
  Նախարարի տեղակալի օգնական  4.00
  Ինքնավար մարմիններ, անկախ պետական մարմիններ   
  Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի նախագահի 

խորհրդական  4.75

  Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի նախագահի օգնական  4.50



  Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի նախագահի տեղակալի 
օգնական  3.50

  Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի անդամի օգնական  3.00
  Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ   
  Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կանխարգելման 

ազգային մեխանիզմի իրականացման համակարգող 6.00

  Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական 5.5
  Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մարզային 

ստորաբաժանման ղեկավար 4.55

  Մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական  4.50
  Մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար  4.50
  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով   

  
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   
  Մարզպետի խորհրդական  4.75
  Մարզպետի օգնական  4.50
  Մարզպետի տեղակալի օգնական  3.00
  Նախարարությանը ենթակա մարմին, տեսչական մարմիններ   
  Նախարարությանը ենթակա մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ  7.00
  Նախարարությանը ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալ  6.00
      
  Նախարարությանը ենթակա մարմնի, ինչպես նաև տեսչական մարմնի 

ղեկավարի օգնական  4.50

  Նախարարությանը 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

(հավելվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-145-Ն, լրաց. 19.10.16 
ՀՕ-168-Ն, 16.12.16 ՀՕ-6-Ն, փոփ., խմբ. 31.05.17 ՀՕ-84-Ն, լրաց. 17.01.18 ՀՕ-80-Ն, 
փոփ. 16.01.18 ՀՕ-63-Ն, լրաց., փոփ. 17.01.18 ՀՕ-44-Ն, փոփ., խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 
փոփ., լրաց. 08.05.19 ՀՕ-32-Ն, լրաց. 10.07.19 ՀՕ-143-Ն, փոփ., լրաց. 13.09.19 ՀՕ-182-
Ն, լրաց. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, 16.04.20 ՀՕ-247-Ն, 25.06.20 ՀՕ-342-Ն) 



  
◙(հավելվածում 09.06.17 ՀՕ-104-Ն օրենքի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

հոդվածների փոփոխությունները հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ հավելվածն 
ամբողջովին խմբագրվել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն-ով, որտեղ բացակայում են փոփոխման 
ենթակա տողերն ու բառերը:) 

 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=114370

