
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 6. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի կառուցվածքը 

  

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
աշխատավարձը կազմված է սույն օրենքով սահմանված հիմնական 
աշխատավարձից, լրացուցիչ աշխատավարձից և պարգևատրումներից։ Լրացուցիչ 
աշխատավարձը ներառում է հավելումները և հավելավճարները: 

2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
լրացուցիչ աշխատավարձը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի 30 
տոկոսը։ 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումը կիրառելիս 
արտաժամյա և գիշերային աշխատանքների համար տրվող հավելումները 
հաշվարկվում են ֆինանսական տարվա կտրվածքով` պետական պաշտոն և 
պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տարեկան հիմնական 
աշխատավարձի նկատմամբ: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լրացուցիչ աշխատավարձի 
հաշվարկում չեն ներառվում բարձրլեռնային վայրերում աշխատելու համար տրվող 
հավելումները: 

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված սահմանափակումը չի տարածվում 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, 
ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության 
ծառայողների նկատմամբ: 

6. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
պարգևատրումը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջեով նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից, աշխատավարձի 
ֆոնդի տնտեսված միջոցներից, տվյալ մարմնի աշխատանքների փորձարարական 
կազմակերպման համար օպտիմալացված միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով 
չարգելված այլ աղբյուրներից:  

 

 

Հոդված 22. Պետական ծառայողների պարգևատրման աղբյուրները, չափերը և 
կարգը 

  
1. Պետական իշխանության մարմիններում պետական ծառայողների 

պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է միասնական տոկոսային դրույքաչափով: 
2. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պետական ծառայողների պարգևատրման 

ֆոնդը հաշվարկվում է այդ մարմնի պետական ծառայողների` պետական բյուջեով 
նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի նկատմամբ միասնական 
տոկոսային արտահայտությամբ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

Deleted: նյութական խրախուսման 
և զարգացման ֆոնդի միջոցներից 

Deleted: Տվյալ մարմնի նյութական 
խրախուսման և զարգացման ֆոնդի 
աշխատանքների փորձարարական 
կազմակերպման համար 
օպտիմալացված միջոցներից, 
ինչպես նաև օրենքով չարգելված 
այլ աղբյուրներից յուրաքանչյուրից 
պարգևատրմանն ուղղվող 
միջոցները չեն կարող գերազանցել 
տվյալ մարմնի աշխատավարձի 
տարեկան ֆոնդի 30 տոկոսը:



աշխատակազմի և վարչապետի աշխատակազմի), որը սահմանվում է հաջորդ 
տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածով: 

3. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պարգևատրման ֆոնդը կազմում է 
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ մարմնի համար 
նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի առնվազն 10 տոկոսը: 

4. Պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաշվարկվում է նրա հիմնական 
աշխատավարձի նկատմամբ: 

5. Տվյալ մարմնում կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պետական 
ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից պետական ծառայողի պարգևատրման չափը 
հաստատում է նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը` հիմք 
ընդունելով պետական ծառայողի անմիջական ղեկավարի տված ծառայողական 
գործունեության գնահատման եզրակացությունը: 

6. Պետական ծառայողը պարգևատրվում է, եթե նրա կատարողականի 
կիսամյակային գնահատականը կամ կիսամյակային հաշվետվության վերաբերյալ 
պետական ծառայողի ղեկավարի տված եզրակացությունը դրական է, և նա այդ 
կիսամյակում աշխատել է վեց ամիս, ներառյալ՝ ամենամյա կամ չվճարվող 
արձակուրդի, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի, ժամանակավոր 
անաշխատունակության, վերապատրաստման, գործուղման 
ժամանակահատվածները, բացառությամբ աշխատողի նախաձեռնությամբ 
վերապատրաստման գործուղվելու այն ժամանակահատվածի, որի ընթացքում 
գործատուի հայեցողությամբ վարձատրություն չի նախատեսվում: Ընդ որում, սույն 
մասով նախատեսված ժամանակահատվածում ներառվում են նաև պետական 
ծառայողի ծառայողական քննության և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով 
պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման ժամանակահատվածները, եթե 
ծառայողը այդ հիմքով չի ազատվում պաշտոնից: 

6.1. Մեկ կիսամյակի ընթացքում առանց աշխատանքի ընդհատման պետական 
մի մարմնից պետական մեկ այլ մարմին տեղափոխման դեպքում պետական 
ծառայողը չի զրկվում պարգևատրման իրավունքից, եթե նրա կիսամյակային 
հաշվետվությունները կամ կիսամյակային կատարողականները գնահատվել են 
դրական: Այդ դեպքում պետական ծառայողը պարգևատրվում է այն մարմնից, 
որտեղ տվյալ կիսամյակի աշխատած օրերն ավելի շատ են, իսկ հավասար լինելու 
պարագայում՝ այն մարմնից, որտեղ այդ պահի դրությամբ աշխատում է: 

6.2. Պետական ծառայողը չի պարգևատրվում, եթե կիսամյակային 
հաշվետվությունը կամ կիսամյակային կատարողականը գնահատվել է 
բացասական: 

6.3. Պետական ծառայողը պաշտոնից ազատման դեպքում պարգևատրվում է, 
եթե առկա է սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը, և պարգևատրման 
պահին գտնվում է կադրերի ռեզերվում կամ տվյալ մարմնում զբաղեցնում է այլ 
պաշտոն: 

7. Կիսամյակային հաշվետվության հիման վրա պարգևատրումը պետական 
ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից առաջին կիսամյակի համար տրվում է մինչև 
հուլիսի 30-ը, իսկ երկրորդ կիսամյակի համար՝ մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 
15-ը: 

8. Պետական ծառայողի կատարողականի գնահատման և դրա հիման վրա 
պարգևատրման հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

9. Պետական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող կամ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան 
լիազորություններով օժտված այլ պաշտոնատար անձը հատուկ առաջադրանքների 
և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պետական ծառայողներին 



կարող է պարգևատրել աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից և (կամ) 
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: 

10. Աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից պետական ծառայողը 
հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար 
պարգևատրվում է իր մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով` անմիջական 
ղեկավարի առաջարկությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով 
սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար 
անձի հայեցողությամբ: 

11. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
իրականացվող աշխատանքների համար քաղաքացիական ծառայողը 
աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման համար օպտիմալացված 
միջոցների հաշվին կարող է պարգևատրվել, եթե բավարարել է հաստատված 
գնահատման անհատական ցուցիչները: 
 

Deleted: և (կամ) տվյալ մարմնի 
նյութական խրախուսման և 
զարգացման ֆոնդի միջոցներից 

Deleted:  տարեկան ոչ ավելի, քան 
3 անգամ


