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  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
  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
  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ  14.00
  Ինքնավար մարմնի նախագահ 14.00
  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
      
  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
  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 մշտական հանձնաժողովի նախագահի խորհրդական 6.00
 Ազգային ժողովի խմբակցության խորհրդական 6.00
  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական 6.00
  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   
  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  6.50



կենտրոնական դատախազության բաժնի ավագ դատախազ 
  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

  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 
(հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ), Երևան քաղաքի վարչական 

6.50



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 ենթակամարմին, 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
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