
 
П Р О Ф С О Ю З   Р А Б О Т Н И К О В  

Г О С У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й    
А Р М Е Н И И 

 

  
  UNION OF STATE, LOCAL GOVERNMENT 

AND PUBLIC SERVICE EMPLOYEES OF 
ARMENIA 

 
 

 

Հասցե՝ 0010, ք․ Երևան 
Վ․ Սարգսյան 26/3, 501 ս․ 

Address: 26/3 V. Sargsyan st, 
Office 501, Yerevan, 0010 

Адрес: 0010, г. Ереван 
ул. В. Саргсяна 26/3, офис 501 

 
Tel: +37410580582    URL: www.arhmiutyun.org    Email: profrosgu@gmail.com     Facebook: facebook.com/arhmiut   

«23» հունիս 2022թ․ 

N 42-01  

ՀՀ Վարչապետ 

պարոն Նիկոլ Փաշինյանին 

Հարգելի պարոն վարչապետ 

Շնորհավորում ենք Ձեզ և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրային 

ծառայողներին 2003թ․ ՄԱԿ-ի կողմից հռչակված Հանրային ծառայության միջազգային 

օրվա՝ հունիսի 23-ի կապակցությամբ։  

Օրվան ընդառաջ Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների 

արհմիության նախագահությունը քննարկել է հանրային ծառայողների սոցիալ-

տնտեսական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

Հրավիրում ենք Ձեր ուշադրությունն այն փաստի վրա, որ քաղաքացիական 

ծառայողների բազային աշխատավարձը վերջին անգամ բարձրացել է 2014 թվականին 

և սահմանվել է 66 140 դրամ։  Փաստորեն՝ 8 տարի շարունակ բազային աշխատավարձը 

մնում է անփոփոխ, մինչդեռ այդ տարիների ընթացքում մոտ 20% գնաճ է գրանցվել, ինչի 

հետևանքով իրական աշխատավարձը զգալիորեն նվազել է։ Այդ տարիների ընթացքում 

աշխատողների համար ավելացել է նոր ֆինանսական բեռ՝ կուտակային 

կենսաթոշակային, ինչպես նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 

վճարվող դրոշմանիշային վճարների տեսքով։  Վերջին 8 տարիների ընթացքում 

հանրապետությունում երկու անգամ բարձրացնել է նվազագույն աշխատավարձը՝ 

հասնելով 68 000 դրամի, որն այժմ բարձր է քաղծառայողների բազային 

աշխատավարձից։ 

Նշված ժամանակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը անցել է երկու 
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արհավիրքների միջով՝  կապված 44-օրյա պատերազմի և COVID-19 hամավարակի հետ, 

առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները զգալի աճել են և շարունակում են 

կտրուկ աճ գրանցել կապված նաև ընթացող աշխարհաքաղաքական զարգացումների 

հետ, ինչը լրացուցիչ սոցիալական խնդիրներ է ստեղծում։ 

ՀՀ քաղաքացիական  ծառայության մրցունակությունը մասնավոր հատվածի 

համեմատությամբ ոչ բավարար մակարդակի է․ բարձր որակավորում ունեցող 

մասնագետները քաղաքացիական  ծառայության պաշտոնը նախընտրում են միայն այն 

դեպքում, երբ բացակայում է այլընտրանք։ 

Հաշվի առնելով վերոնշվածը, Ճյուղային հանրապետական արհմիության 

նախագահությունն առաջարկում է․ 

1) 2023թ․ պետական բյուջեում նախատեսել քաղաքացիական ծառայողների 

բազային աշխատավարձի բարձրացում  

2) համայնքային ծառայողներին և համայնքային ենթակայության 

կազմակերպությունների աշխատակիցներին ապահովել սոցիալական փաթեթով։ 

 

Աշխատավարձերի բարձրացումը և սոցիալական փաթեթի հատկացումը 

հնարավորություն կտա հանրային ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին 

ապահովել անհրաժեշտ կենսամակարդակով, բարձրացնել աշխատողների 

մոտիվացիան՝ աշխատելու պետական համակարգում,  ինչ-որ չափով մեղմել 

սոցիալական լարվածությունը, բարձրացնել հանրային կառավարման 

արդյունավետության մակարդակը, ինչպես նաև բարելավել մատուցվող 

ծառայությունների որակը։ 

Քաղաքացիական ծառայողների արժանապատիվ վարձատրությունը կնպաստի՝  

o աշխատողների կողմից իրենց ջանքերն ամբողջությամբ ծառայության մեջ 

ներդնելուն, իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելուն և օգտագործելուն 

o աշխատաշուկայում հանրային ծառայության վարկանիշը բարձրացնելուն 

o հանրային ծառայության համակարգում բանիմաց մասնագետներ 
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ընդգրկելուն և  կադրերի հոսունությունը կանխելուն 

 

Հույս ենք հայտնում, որ հազարավոր  հանրային ծառայողներ միավորող ճյուղային 

արհմիության ձայնը լսելի կլինի։  

 

 

Հայաստանի պետհիմնարկների,  

ՏԻՄ-երի աշխատողների  

արհմիության նախագահ           Անահիտ Ասատրյան 
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