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ԿԱՐԳ 

ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին 

վճարվող հավելավճարները կազմակերպություններին տրամադրելու 

 

1. Սույնով սահմանվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող 

կիրառական հետազոտությունների իրականացման, ենթակառուցվածքի պահպանման ու 

զարգացման, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման, 

նպատակային-ծրագրային  ծրագրերում և պայմանագրային (թեմատիկ) թեմաներում 

(այսուհետ՝ Ծրագրեր) ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին 

աշխատավարձի հետ վճարվող հավելավճարները ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) միջոցով գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին (այսուհետ՝ 

Կազմակերպություններ) տրամադրելու կարգը: 

2. Կազմակերպությունները մինչև յուրաքանչյուր բյուջետային տարվա հունվարի 25-ը, ինչպես 

նաև յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը Կոմիտե են 

ներկայացնում այդ օրվա դրությամբ Կազմակերպությունում իրականացվող Ծրագրերում 

ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարների 

տրամադրման հայտ (այսուհետ՝ Հայտ)՝ համաձայն Հավելված 2-ի: 

3. Տարեսկզբին ներկայացվող հայտի հետ միասին Կազմակերպությունների կողմից 

ներկայացվում է նաև գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների համար տրվող 

հավելավճարների տրամադրման հանձնարարության պայմանագիր (այսուհետ՝ 

Պայմանագիր)` համաձայն Հավելված 3-ի, որը Կոմիտեի և Կազմակերպության միջև կնքվում 

է 10-օրյա ժամկետում:  



4. Հայտերով ներկայացված հավելավճար ստացող գիտաշխատողների ցուցակում 

փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում Կազմակերպությունը 3-օրյա 

ժամկետում դիմում է Կոմիտե, կից ներկայացնելով փոփոխություն կատարելու 

անհրաժեշտությունը հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենները (ընդունման, ազատման, 

երկարատև արձակուրդ կամ գործուղում ուղարկելու հրամաններ, նոր շնորհված գիտական 

աստիճանների վկայագրեր և այլն): Կատարված փոփոխությունները կհաշվարկվեն 

ներկայացման ամսվան հաջորդող ամսվանից: 

5. Յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո ներկայացվող Հայտում այնպիսի 

փոփոխությունների դեպքում, երբ փոփոխման ենթակա է նաև Պայմանագրի գինը կամ այլ 

պայմաններ՝ ներկայացվում է նաև համաձայնագիր պայմանագրի գնի կամ այդ պայմանների 

փոփոխության մասին՝ համաձայն Հավելված 4-ի: 

6. Գիտական աստիճանի համար հավելավճար է տրվում հղիության և ծննդաբերության 

արձակուրդում գտնվող գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին: Մինչև 3 

տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող  գիտաշխատողներին 

գիտական աստիճանի համար հավելավճար չի տրամադրվում: 

7. Կազմակերպությունների կողմից տարեսկզբին Հայտով ներկայացված տվյալների, 

կատարված առանձին փոփոխությունների, ինչպես նաև եռամսյակային պարբերությամբ 

Հայտերով ներկայացվող ցուցակների հիման վրա Կոմիտեի գիտական քաղաքականության 

վարչության գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի կողմից իրականացվում է 

ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ընթացիկ ծրագրերում ընդգրկված գիտական 

աստիճան ունեցող գիտաշխատողների շտեմարանի ստեղծում և վարում՝ ներկայացված 

տվյալների համեմատության, համապատասխան փոփոխությունների ներառման և 

ամփոփման նպատակով: 

8. Կոմիտեի գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության և 

վերլուծության բաժինը շտեմարանում համապատասխան փոփոխությունները կատարում է 

տեղեկատվությունը ստանալու օրվանից 3-օրյա ժամկետում և տվյալ ամսվա ընթացքում 

կատարված այնպիսի փոփոխությունների առկայության դեպքում, երբ փոփոխվում է 

Կազմակերպությանը տրամադրվող հավելավճարների չափը՝ Կոմիտեի գլխավոր 

քարտուղարին ուղղված զեկուցագրով ներկայացնում է տեղեկանք հավելավճար ստացող 



գիտաշխատողների ճշգրտված թվաքանակի, ինչպես նաև ըստ Կազմակերպությունների 

հաջորդ ամսում վճարվելիք հավելավճարների վերաբերյալ՝ համաձայն Հավելված 5-ի, որը 

տրամադրվում է Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման 

բաժնին` գիտական աստիճանի համար հավելավճարների փոխանցումը իրականացնելու 

նպատակով: 

9. Կազմակերպությունների կողմից սույն կարգով սահմանված ժամկետներից ուշ հայտերի 

կամ այլ պահանջվող տեղեկատվության ներկայացման դեպքում այդ տվյալների հիման վրա 

գիտական աստիճանի համար հավելավճարների տրամադրումը դադարեցվում է, և 

վերսկսվում դրանք ներկայացնելու ամսվա հաջորդ ամսվանից:  


