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Վերլուծությունը կատարված է  

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից՝

Թադևոս Ավետիսյան

Արա Նռանյան

Սուրեն Պարսյան

Արմեն Գրիգորյան

Կարեն Մկրտչյան

Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը

Ձևավորումն ու էջադրումը՝ Գրիգոր Հակոբյան
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Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյուն. բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և 
մ տա հո գիչ դրսևո րում եր, հնա րա վոր լու ծում եր

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ամ փոփ 

արդ յունք նե րի հի ման վրա ՀՅԴ Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տու թյուն նե

րի գրա սեն յա կը ա ռանձ նաց րել է ա ռար կա յա կան մի շարք խնդիր ներ՝ դրանց 

հնա րա վոր լու ծում նե րով, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րում են աշ խա տան քի 

ո լոր տում ՀՀ ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը, 

աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե

րի հա վա սա րակշռ ման, օ րի նա կան և ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի հա մար 

անհ րա ժեշտ նվա զա գույն պայ ման նե րի ա պա հով մա նը:

 X ՀՀ ՍՏԱՆՁ ՆԱԾ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրքն (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) ըն դուն վել է 2004 

թվա կա նի նո յեմ բե րի 9ին և ու ժի մեջ է մտել 2005 թվա կա նի հու նի սի 21ից: Ան

կա խա ցու մից հե տո՝ մինչ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտնե լը, 

մեր երկ րում կի րառ վում էր Խորհր դա յին միու թյան աշ խա տան քա յին օ րենս

գիր քը:

2004 թվա կա նին Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է Վե րա նայ ված եվ րո պա կան 

սո ցիա լա կան խար տիան, ո րի մի շարք դրույթ ներ վե րա բե րում են սո ցիալ

աշխա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րին:

2005 թվա կա նին Հա յաս տա նը դար ձել է Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա

կեր պու թյան (ԱՄԿ) ան դամ և վա վե րաց րել է կազ մա կեր պու թյան կոն վեն ցիա

նե րի հիմն ա կան մա սը (թվով 29 կոն վեն ցիա ներ):

ԵՄ «Ար տո նու թյուն նե րի ընդ հան րաց ված և հա մալր ված հա մա կարգ (GSP+)» 

առևտ րա յին ռե ժի մին միա նա լու շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նի ստանձ նած 
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պար տա վո րու թյուն նե րի մի մա սը վե րա բե րում է ՀՀ աշխա տան քա յին օ րենսդ

րու թյու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն:

2017 թվա կա նին Հա յաս տա նը ստո րագ րել է Հա մա պար փակ և ընդ լայն ված 

գոր ծըն կե րու թյան ՀՀԵՄ հա մա ձայ նա գի րը, ո րով պար տա վոր վել է սահ ման

ված ժամ ետ նե րում ՀՀ աշխա տան քա յին օ րենսդ րու թյու նը մո տար կել հա մա

ձայ նագ րի հա վել ված 7ում բեր ված՝ ԵՄ ի րա վա կան ակ տե րին ու մի ջազ գա յին 

փաս տաթղ թե րին: Ի դեպ, օ րենսդ րու թյան մո տարկ ման հա մար հա մա ձայ նագ

րով էա պես կարևոր վում են քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան և սո ցիա լա

կան գոր ծըն կե րու թյան լայն մաս նակ ցու թյու նը, շա հագր գիռ հան րա յին քննար

կումն ե րը:

2010 և 2015 թվա կան նե րին ՀՀ աշխա տան քա յին օ րենս գիր քը են թարկ վել է 

մե ծա ծա վալ փո փո խու թյուն նե րի` ՀՀ ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի 

շրջա նակ նե րում ներ քին օ րենսդ րու թյու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի 

դրույթ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, ինչ պես նաև ի րա վա կի րառ պրակ

տի կա յում ի հայտ ե կած խնդիր նե րի լուծ ման հիմն ա կան նպա տակ նե րով:

Սա կայն ՀՀ աշխա տան քա յին օ րենդ րու թյան մի շարք բնա գա վառ նե րում 

առ կա են ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ լիար ժեք ա պա

հով ման, ինչ պես նաև ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա մի շարք խնդիր

ներ, ո րոնք ու նեն հետևո ղա կան լու ծում նե րի անհ րա ժեշ տու թյուն:

2018 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րից հե տո 

այս խնդիր նե րի մի մա սի լու ծում նե րը պա րու նա կող ի րա վա կան ակ տի նա

խա գի ծը դուրս մնաց քննար կում նե րի օ րա կար գից: Ցա վոք, այս գոր ծըն թաց

նե րը դեռևս մղված են երկ րորդ պլան և բա վա րար չա փով ար տա ցոլ ված չեն 

գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի հաս տա տած քա ղա քա կան ծրագ րե րում և սո ցիալ

տնտե սա կան բա րե փո խում նե րի ա ռա ջի կա օ րա կար գե րում:

 X ԽՏ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ, ՀԱՐ ԿԱ ԴԻՐ ԿԱՄ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ
Օ րենսգր քով նա խա տես ված չեն խտրա կա նու թյան, հար կա դիր կամ պար

տա դիր աշ խա տանք հաս կա ցու թյուն նե րը: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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այս հաս կա ցու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի 

ի րա կա նաց մա նը վե րա բե րող հիմ նա կան սկզբունք ներն ա պա հո վե լու նպա

տա կով՝ ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նեն այս հաս կա ցու թյուն նե րի լիար ժեք 

սահ մա նում նե րը, ո րոնց հիմ նա կան պա հանջ ներն ամ րագր ված են ՀՀ Սահ

մա նադ րու թյամբ, ինչ պես նաև ԱՄԿ հա մա պա տաս խան կոն վեն ցիա նե րով:

 X ԳՈՐ ԾԱ ԴՈՒ ԼԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 58րդ հոդ վա ծով հստակ ամ րագր ված է, որ աշ խա

տող ներն ի րենց տնտե սա կան, սո ցիա լա կան կամ աշ խա տան քա յին շա հե րի 

պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ու նեն գոր ծա դու լի ի րա վունք, ո րի ի րա կա նաց

ման կար գը պետք է սահ ման վի օ րեն քով: Իսկ Օ րենսգր քի 73րդ հոդ վա ծի հա

մա ձայն՝ գոր ծա դու լը աշ խա տող նե րի աշ խա տան քի ժա մա նա կա վոր դա դա րե

ցումն է կո լեկ տիվ աշ խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման նպա տա կով:

«Ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20րդ և 22րդ հոդ

ված նե րի հա մա ձայն՝ ար հես տակ ցա կան միու թյունն ի րա վունք ու նի միայն աշ

խա տան քա յին օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով կազ մա կեր պել և անց կաց

նել գոր ծա դուլ ներ: Ա նօ րի նա կան գոր ծա դուլ ներ կազ մա կեր պե լու ու անց կաց

նե լու հա մար ար հես տակ ցա կան միու թյու նը կրում է պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Փաս տո րեն, գոր ծող օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով արհ միու թյուն նե րը 

կա րող են կազ մա կեր պել գոր ծա դուլ միայն կո լեկ տիվ աշ խա տան քա յին վե ճի 

առ կա յու թյան դեպ քում և բա ցա ռա պես դրա լուծ ման նպա տա կով:

Օ րենսգր քով կար գա վոր ված չեն կո լեկ տիվ աշ խա տան քա յին վե ճով չպայ

մա նա վոր ված՝ տնտե սա կան և սո ցիա լա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա

տա կով գոր ծա դու լի կազ մա կերպ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Ս տաց վում է, որ կո լեկ տիվ աշ խա տան քա յին վե ճե րից դուրս՝ արհ միու թյուն նե

րի կող մից կազ մա կերպ վող և անց կաց վող գոր ծա դուլ նե րը կհա մար վեն ա նօ

րի նա կան, իսկ դրանց կազ մա կեր պիչ նե րը կկրեն օ րեն քով նա խա տես ված 

պա տաս խա նատ վու թյուն:

Հետևա բար, հարկ է ար ձա նագ րել՝ առ կա է հա կա սու թյուն գոր ծող օ րենք

նե րի և Սահ մա նադ րա կան կար գա վո րումն ե րի միջև, ո րոնք վե րա բե րում են 
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գոր ծա դու լի ի րա վուն քի ի րաց մա նը: Այս հա կա սու թյան մա սին բազ միցս բարձ

րա ձայ նել են արհ միու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, տար բեր մաս նա գետ

ներ, տե ղա կան և մի ջազ գա յին փոր ձա գետ ներ: Սա կայն այս խնդի րը շա րու

նակ վում է չլուծ ված մնալ՝ գու ցե նաև օր վա իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան 

են թադր յալ շա հե րից ել նե լով:

Գոր ծա դու լին վե րա բե րող մեր երկ րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րը 

խնդրա հա րույց են նաև Հա յաս տա նի ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու

թյուն նե րի կա տար ման տե սանկ ու նից (ԱՄԿ թիվ 87 կոն վեն ցիա, Վե րա նայ ված 

եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի 6րդ հոդ վա ծի 4րդ կետ):

Մաս նա վո րա պես, գոր ծա դուլ հայ տա րա րե լու հա մար Օ րենսգր քով պա

հանջ վում է տվյալ կազ մա կեր պու թյան աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր թվի առն

վազն 2/3ը կազ մող աշ խա տող նե րի հա մա տեղ ո րո շու մը: Սո ցիա լա կան ի րա

վուն քի եվ րո պա կան կո մի տեի կող մից մեր երկ րին ուղղ ված 2014 թվա կա նի 

եզ րա կա ցու թյամբ նշված է, որ օ րենսգր քով սահ ման ված այդ շե մը խիստ 

բարձր է, և ա ռա ջարկ վում է այդ շե մը ի ջեց նել՝ սահ մա նե լով աշ խա տող նե րի 

ընդ հա նուր թվի ոչ ա վե լի, քան հի սուն տո կո սը:

Այս պի սով, շա րու նա կում է օ րա կար գա յին մնալ գոր ծա դու լին վե րա բե

րող կար գա վո րումն ե րի ամ բող ջա կա նա ցու մը և դ րան ցում առ կա հա կա սու

թյուն նե րի վե րա ցու մը՝ հա մա պա տաս խա նե ցու մը Սահ մա նադ րու թյա նը և այս 

ո լոր տում մեր երկ րի վա վե րաց րած մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րե րի պա

հանջ նե րին:

 X Ն ՎԱ ԶԱ ԳՈՒՅՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՎԱՐ ՁԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ
Օ րենսգր քով նա խա տես ված չէ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փե րի 

տար բե րակ ված և բազ մա գոր ծոն սահ ման ման պա հանջ:

Այս պի սի կար գա վո րու մը բա ցա ռա պես բխում է միայն պե տու թյան՝ որ

պես գոր ծա տո ւի շա հե րից: Գոր ծող իշ խա նու թյու նը, ել նե լով պե տա կան բյու

ջեի հնա րա վո րու թյուն նե րից (նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի բարձ րա ցու մը 

հան գեց նում է աշ խա տա վար ձե րի գծով պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի հա մա



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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պա տաս խան ա վե լաց ման), ի րա կա նում ա ռանց հաշ վի առ նե լու ա ռար կա յա

կան անհ րա ժեշ տու թյուն ու նե ցող մի շարք այլ մակ րո գոր ծոն ներ, սահ մա նում է 

նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չափ: Ի դեպ, նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա

տա վար ձի չա փը (55 հա զար դրամ) չի բարձ րա ցել ար դեն շուրջ ե րեք տա րի և 

շա րու նա կում է ցածր մնալ ինչ պես կեն սա պա հով ման նվա զա գույն զամբ յու ղի 

ա վե լա ցող ար ժե քից (շուրջ 60 հա զար դրամ), այն պես էլ մի ջին աշ խա տա վար

ձի 50 տո կո սից:

Շա րու նակ վող այս ի րա վի ճա կը հա կա սում է տնտե սու թյան սո ցիա լա կան 

նե րա ռա կան զար գաց ման սկզբունք նե րին, ինչ պես նաև մեր երկ րի ստանձ նած 

մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի պա հանջ նե րին: Մաս նա վո րա պես, ԱՄԿ 

131 կոն վեն ցիա յի հա մա ձայն՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը պետք է ձևա վոր

վի՝ հա վա սա րա պես հաշ վի առ նե լով սո ցիա լա կան և տն տե սա կան գոր ծոն նե

րը (ցու ցա նիշ նե րը): Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի պա

հան ջով նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը պետք է ցածր չլի նի կեն սա պա հով ման 

նվա զա գույն զամբ յու ղի ար ժե քից և ն վա զա գույն աշ խա տա վարձ  մի ջին աշ

խա տա վարձ հա րա բե րակ ցու թյու նը պետք է լի նի 5060 տո կո սի մի ջա կայ քում:

Բեր ված խնդիր նե րի լիար ժեք լուծ ման նպա տա կով՝ ա ռար կա յա կան անհ

րա ժեշ տու թյուն է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի կար գա վոր ման վե րա նա յու մը 

և հետև յալ պա հանջ նե րի նա խա տե սու մը՝

 ˬ ըստ տնտե սու թյան ճյու ղե րի, մաս նա գի տու թյուն նե րի և ո րա կա վո րումն ե րի, 

տա րա ծաշր ջան նե րի, ինչ պես նաև ա ռա ջին ան գամ աշ խա տա շու կա մուտք 

գոր ծող ե րի տա սարդ նե րի հա մար նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տար բե

րակ ված չա փե րի սահ մա նում,

 ˬ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի սահ ման ման գոր ծըն թա ցում ՀՀ ստանձ նած 

մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի պա հանջ նե րի լիար ժեք կա տա րում,

 ˬ տնտե սա կան և սո ցիա լա կան մակ րո գոր ծոն նե րի բազ մա կող մա նի հաշ

վառ ման գոր ծուն մե խա նիզմ ներ, այդ թվում՝ բո լոր փու լե րում սո ցիա լա կան 

գոր ծըն կեր նե րի հետ խորհր դակ ցու թյուն ներ:
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Վար ձատ րու թյան կար գա վոր ման տե սանկ յու նից հատ կան շա կան են նաև 

ստորև բեր ված խնդիր նե րը: Մաս նա վո րա պես, Օ րենսգր քի 182րդ հոդ վա ծով 

նա խա տես ված աշ խա տա վար ձի ին դեք սա վոր ման պա հանջն ի սկզբա նե չի 

գոր ծում: Այս նպա տա կով էլ անհ րա ժեշտ է կա՛մ հա նել այս պա հան ջը, կա՛մ էլ 

սահ մա նել դրա գոր ծադր ման կար գը:

Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յով ստանձ նած պար

տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մա սին մեր երկ րի հեր թա կան զե կույ ցի ու

սում նա սի րու թյան արդ յուն քում Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 

կո մի տեն 2014 թվա կա նին եզ րա կաց րել է, որ աշ խա տան քից ա զատ ման դեպ

քում ծա նուց ման ժամ ետ ներն ու ար ձակ ման նպաս տի չա փե րը բա վա րար 

չեն Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի 4.4 հոդ վա ծի պա

հանջ նե րի կա տար ման տե սանկ յու նից: Այս խնդրի լու ծու մը պա հան ջում է 

Օ րենսգր քի 115րդ և 129րդ հոդ ված նե րը, մաս նա վո րա պես գոր ծա տո ւի նա

խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում ծա նուց

ման ժամ ետ նե րը և ար ձակ ման նպաս տի չա փե րը, հա մա պա տաս խա նեց նել 

Խար տիա յի Նա խա դե պա յին ի րա վուն քի վեր լու ծա կան ամ փո փագ րում բեր

ված հա մա պա տաս խան պա հանջ նե րին:

Կո մի տեն 2014 թվա կա նին եզ րա կաց րել է նաև, որ Օ րենսգր քով նա խա

տես ված դեպ քե րում՝ աշ խա տա վար ձի պա հում նե րից հե տո վճար վող աշ

խա տա վար ձի չա փը կա րող է պա կաս լի նել օ րեն քով սահ ման ված նվա

զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փից, ո րը աշ խա տո ղին հնա րա վո րու թյուն չի 

տա ա պա հո վել իր և իր խնամ քի տակ գտնվող նե րի նվա զա գույն կա րիք

նե րը: Այս խնդրի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել Խար տիա յի 

4.5 հոդ վա ծի պա հանջ նե րի կա տա րու մը, այն է՝ Օ րենսգր քի 214րդ հոդ վա

ծում նա խա տե սել, որ բո լոր դեպ քե րում աշ խա տա վար ձից պա հում նե րից 

հե տո՝ դրա չա փը չի կա րող պա կաս լի նել նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 

չա փից:

Ցածր ե կա մուտ նե րի ա ռա ջան ցիկ ա ճի և ե կա մուտ նե րի ար դա րա ցի բաշխ

ման սկզբուն քի ի րաց ման տե սանկ յու նից խնդրա հա րույց են նաև հար կա յին 

հա մա կար գում նա խա տես վող փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ բազ



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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միցս հրա պա րա կա յին ներ կա յաց րել ենք մեր մտա հո գու թյուն ներն ու կոնկ

րետ ա ռա ջար կու թյուն նե րը:

Նա խա տես վող այս փո փո խու թյուն նե րի սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյան ամ

փոփ գնա հա տումն այն է, որ էա պես նվա զեց վում է հար կա յին հա մա կար գի 

նե րա ռա կան զար գա ցու մը խթա նող բա ղադ րի չը՝ կեն սա պա հով ման նվա զա

գույ նից ցածր և դ րա նից բազ մա պա տիկ ան գամ բարձր ե կա մուտ նե րը հարկ

վե լու են նույն դրույ քա չա փով՝ չհարկ վող շեմ նա խա տե սե լու և գոր ծող տար բե

րա կու մը խո րաց նե լու փո խա րեն, իսկ խո շոր տնտես վա րող նե րի գեր շա հույթ

նե րի հարկ ման բեռն էլ նվա զեց վե լու է: Ս րա արդ յուն քում նվա զող հար կա յին 

մուտ քե րը լրաց վե լու են սպա ռո ղի վրա դրվող հար կե րի և հետևա բար նաև 

գնե րի բարձ րաց մամբ, որն էլ ան խու սա փե լիո րեն բե րե լու է սո ցիա լա կան նոր 

խնդիր ներ: Հար կա յին գոր ծի քով չեն նա խա տես վում նաև ի րա կան խթան ներ՝ 

ցածր ե կա մուտ նե րի ա ռա ջան ցիկ ա վե լաց մանն ուղղ ված:

Այս խնդիր ներն ու նեն ա ռար կա յա կան բնույթ և պետք է լիար ժեք լու ծումն եր 

ստա նան հար կա յին հա մա կար գի ա ռա ջի կա փո փո խու թյուն նե րի շրջա նակ նե

րում:

 X ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՌԵ ԺԻՄ
Կո մի տեի 2014 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րում նշված է, որ Հա յաս տա նում 

աշ խա տան քա յին ժա մե րը չեն հա մա պա տաս խա նում խար տիա յի 2.1 հոդ վա

ծին այն հիմ քով, որ ա ռան ձին կա տե գո րիա յի աշ խա տող նե րի ա մե նօր յա աշ

խա տա ժա մա նա կը կա րող է կազ մել օ րա կան 24 ժամ և շա բա թա կան 48 ժամ:

Հարկ է նաև նշել, որ 2014 թվա կա նին օ րա կան 24 ժամ յա աշ խա տանքն ար

գե լող օ րեն քի նա խա գիծ էր դրվել շրջա նա ռու թյան մեջ, սա կայն հե տա գա յում 

այն չըն դուն վեց՝ գոր ծա տու նե րի շա հը գե րա դա սե լու արդ յուն քում:

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րով՝ ցան կա ցած դեպ քում օ րա կան աշ

խա տա ժա մա նա կը չպետք է գե րա զան ցի 16 ժա մը: Օ րա կան 24 ժամ և շա բա

թա կան 48 ժամ աշ խա տան քա յին ռե ժիմ թույ լատ րե լի է կի րա ռել ՀՀ կա ռա

վա րու թյան 2005 թվա կա նի օ գոս տո սի 11ի N 1223Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված 



Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  6

10 | ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ

ցան կով (ցան կը բաղ կա ցած է 40 կե տե րից) աշ խա տանք ներ կա տա րող նե րի 

հա մար, այդ թվում՝ բժշկա կան անձ նա կազ մեր, դա յակ, դաս տիա րակ, պա

հակ, հնո ցա պան և այլն: Այս խնդիրն ա ռա վել տա րած ված է ա ռող ջա պա հու

թյան, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան, կա պի, է ներ գա մա տա կա րար ման և 

այլ ո լորտ նե րում:

Աշ խա տան քա յին այս ռե ժիմն ար գե լումն այն կի րա ռող կազ մա կեր պու թյուն

նե րի հա մար կա ռա ջաց նի շուրջ 20 տո կո սի չա փով լրա ցու ցիչ հաս տիք նե րի և 

աշ խա տա վար ձին ուղղ վող լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րի պա հանջ՝ հեր թա փո խա յին 

աշ խա տող անձ նա կազ մե րի գծով: Եվ, թերևս հենց սա է պատ ճա ռը, որ այս 

խնդրա հա րույց ռե ժի մը շա րու նակ վում է պահ պան վել մեր երկ րում:

Նշ ված խնդրի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ է փո փո խել Օ րենսգր քի 139րդ 

հոդ վա ծի 4րդ մա սը՝ հա նե լով օ րա կան 24 ժամ, շա բա թա կան 48 ժամ աշ խա

տա ժա մա նա կի ռե ժի մի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը:

 X ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ
Կո մի տեն 2016 թվա կա նին եզ րա կաց րել է, որ գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու

թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը աշ խա տո ղի կեն սա թո շա

կա յին տա րի քի լրա նա լու հիմ քով հա կա սում է Խար տիա յի 24րդ հոդ վա ծի 

պա հանջ նե րին: Սա հա մար վում է նաև տա րի քի հիմ քով խտրա կա նու թյան 

դրսևո րում:

Այս խնդրին նախ կի նում ան րա դար ձել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա

տա րա նը և ու ժը կորց րած է ճա նա չել նմա նա տիպ կար գա վո րում պա րու նա կող 

Օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան դրույ թը: Սա կայն դրա նից հե տո Օ րենս գիր քը 

նո րից լրաց վել է գրե թե նույ նա բո վան դակ դրույ թով:

Խնդ րի լու ծու մը պա հան ջում է Օ րենսգր քի 113րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ 

գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման հիմ

քե րից հա նել աշ խա տո ղի կեն սա թո շա կա յին տա րի քը լրա նա լու դեպ քում պայ

մա նագ րի լուծ ման հիմ քը՝ լիար ժեք բա ցա ռե լով տա րի քի հիմ քով խտրա կա

նու թյու նը:



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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 X ԾԱՆՐ, ՎՆԱ ՍԱ ԿԱՐ և Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՊԵՍ ԾԱՆՐ, Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՊԵՍ 
ՎՆԱ ՍԱ ԿԱՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

Օ րենսգր քի 183րդ հոդ վա ծի պա հան ջով ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 

սահ ման ված են ծանր, վնա սա կար և ա ռանձ նա պես ծանր, ա ռանձ նա պես 

վնա սա կար աշ խա տանք նե րի ցան կե րը, ո րի արդ յուն քում՝

 ˬ միև նույն աշ խա տան քի՝ ի րա րից էա պես տար բեր վող պայ ման ներ ա պա

հո ված գոր ծա տու նե րի հա մար սահ ման ված են նույն պար տա վո րու թյուն

նե րը՝ աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ հա մա պա տաս խա նա բար 30 կամ 50 

տո կոս հա վե լում նե րի վճա րում, լրա ցու ցիչ ար ձա կուր դի տրա մադ րում,

 ˬ չի խրա խուս վում գոր ծա տո ւի ներդ րում նե րը աշ խա տան քի պայ ման նե րի 

բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ, քա նի որ գոր ծա տուն կա րող է ըն դա մե նը վճա

րել հա վե լում և դ րա նով իսկ ա պա հո վել իր հիմ նա կան պար տա վո րու թյուն

նե րի կա տա րու մը, ո րոնք բխում են աշ խա տան քի անվ տանգ պայ ման նե րի 

ա պա հո վու մից,

 ˬ խախտ վում է Խար տիա յի 2րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տի պա հան ջը, ըստ ո րի՝ 

աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա

նաց ման հա մար պետք է վե րաց վեն վտան գա վոր կամ ա ռող ջու թյան 

հա մար վնա սա կար աշ խա տանք նե րը, իսկ այն դեպ քե րում, երբ դեռևս 

հնա րա վոր չէ վե րաց նել կամ նվա զեց նել այդ վտանգ նե րը` պետք է նա

խա տես վի աշ խա տան քա յին ժա մե րի կրճա տում կամ լրա ցու ցիչ վճա րո

վի ար ձա կուրդ:

Աշ խա տող նե րի հիմ նա րար ի րա վունք նե րից բխող այս խնդրի լու ծու մը պա

հան ջում է՝

 ˬ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ցան կե րի սահ ման ման Օ րենսգր քի պա հան ջի 

վե րա ցում,

 ˬ փո խա րե նը՝ Օ րենսգր քով հետև յալ տար բե րակ ված պա հան ջի նա խա տե

սում. աշ խա տող նե րին, ո րոնց աշ խա տա վայ րում վնա սա կար գոր ծոն նե րի 
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սահ մա նա յին թույ լատ րե լի մա կար դա կը տեխ նի կա կան կամ այլ պատ ճառ

նե րով հնա րա վոր չէ ի ջեց նել աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան և անվ տան

գու թյան մա սին ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված՝ ա ռող ջու թյան հա մար 

անվ տանգ մա կար դա կի, տրա մադր վում է ա մե նամ յա լրա ցու ցիչ ար ձա

կուրդ, աշ խա տան քի ըն թաց քում հա տուկ ընդ մի ջում ներ և վ ճար վում են աշ

խա տա վար ձի հա վե լում ներ,

 ˬ Օ րենսգր քով նա խա տե սել, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հնա րա վոր ա մե նա

սեղմ ժամ կետ նե րում հաս տա տի և ի րա կա նաց նի աշ խա տող նե րի ա ռող

ջու թյան պահ պան ման և անվ տան գու թյան ա պա հով ման եր կա րա ժամ կետ 

ազ գա յին ծրա գիր՝ պե տու թյան անհ րա ժեշտ մաս նակ ցու թյամբ և մաս նա

վոր հատ վա ծի հետ փոխ շա հա վետ գոր ծըն կե րու թյան սկզբուն քով:

 X ԱՇ ԽԱ ՏՈ ՂԻ ԿՅԱՆ ՔԻՆ և Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱ ՆԸ  
ՊԱՏ ՃԱՌ ՎԱԾ ՎՆԱ ՍԻ ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒՄ

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չեն ամ բող ջա կան կար գա վո րում ներ՝ 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի լու ծար ման և հա մա պա տաս խան դրա մա կան մի

ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում վնա սի հա տուց ման վճա րու մը շա րու

նա կե լու վե րա բեր յալ: Այս հա տուց ման ի րա վուն քը աշ խա տո ղը ձեռք է բե րում, 

երբ աշ խա տան քի վայ րում դժբախտ դեպ քե րի արդ յուն քում աշ խա տո ղի կյան

քին և ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ վում է վնաս գոր ծա տո ւի մեղ քով: Այս հա տուց

ման ի րա վուն քը գոր ծում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ պատ ճառ ված վնա

սի արդ յուն քում կորց ված աշ խա տու նա կու թյու նը չի վե րա կանգն վել: Սա նաև 

Խար տիա յի և ԱՄԿ 173 կոն վեն ցիա յի պա հանջն է:

Սա կայն ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չի վնա սի հա տուց ման պա տաս

խա նա տու այն դեպ քում, երբ կազ մա կեր պու թյու նը լու ծար վում է և հա մա պա

տաս խան դրա մա կան մի ջոց նե րը բա ցա կա յում են: Այս կար գա վոր ման բա

ցա կա յու թյան պատ ճա ռով բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ներ ներ կա յումս չեն ստա

նում վնա սի հա տու ցում և ար դա րա ցիո րեն դժգո հում են տա րի ներ շա րու նակ: 

Այս քա ղա քա ցի նե րի թվում են նաև շուրջ 15 տա րի լու ծար ման գոր ծըն թա ցում 

գտնվող «Հայ կա կան ա վիաու ղի ներ» կազ մա կեր պու թյան նախ կին աշ խա տող

նե րը (օ դա չու նե րը): Տար բեր հաշ վարկ նե րով նրանց թի վը շուրջ 800 է և ն րանք 



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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տա րի ներ շա րու նակ ի րենց ար դա րա ցի բո ղոքն են ներ կա յաց նում գոր ծող 

իշ խա նու թյուն նե րին: Սա կայն խնդի րը մնում է չլուծ ված, քա նի որ պե տա կան 

բյու ջեից պա հան ջում է լրա ցու ցիչ ծախ սեր:

Այս խնդրի հա մա կար գա յին լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ են՝

 ˬ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տե սել պա հանջ, որ պե տա կան բյու ջեի մի ջոց

նե րից վճար վեն այն քա ղա քա ցի նե րի վնա սի հա տու ցու մը, ո րոնք վե րը 

բեր ված ոչ լիար ժեք կար գա վոր ման արդ յուն քում չեն ստա նում այդ գու

մար նե րը, քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ պե տու թյան այդ պար

տա վո րու թյու նը վե րաց վել է 2004 թվա կա նի օ գոս տո սից,

 ˬ ներդ նել գոր ծա տո ւի կող մից աշ խա տո ղին դժբախտ դեպ քե րից պար տա

դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծուն հա մա կարգ՝ պե տա կան կամ դա սա

կան ա պա հո վագ րու թյան ե ղա նա կով, հաշ վի առ նե լով այս ուղ ղու թյամբ ՀՀ 

ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րը և ա ռան ձին երկր նե րի 

հա ջող ված փոր ձը:

 X Ա ՄԵ ՆԱՄ ՅԱ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ ԴԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
Օ րենսգր քով նա խա տես ված չէ ա մե նամ յա ար ձա կուր դի ի րա վուն քի 

խախտ ման դեպ քում գոր ծա տո ւի կող մից աշ խա տո ղին տու ժան քի վճար ման 

պա հանջ, ո րը կա րող է գործ նա կա նում դառ նալ ա մե նամ յա ար ձա կուր դը ժա

մա նա կին չտրա մադ րե լու տա րած ված խնդրի կան խար գել ման և աշ խա տո ղի 

ա մե նամ յա հանգս տի հիմն ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման գոր ծուն մի ջոց:

Այս նպա տա կով անհ րա ժեշտ է Օ րենսգր քում նա խա տե սել դրույթ, ըստ ո րի՝ 

սահ ման ված կար գա վո րում նե րին և սահ մա նա փա կում նե րին հա մա պա տաս

խան ա մե նամ յա ար ձա կուր դի ի րա վուն քը չի րաց նե լու դեպ քում գոր ծա տուն 

աշ խա տո ղին պետք է վճա րի սահ ման ված չա փով տու ժանք՝ կե տանց ված յու

րա քանչ յուր օր վա հա մար: Ա ռա ջարկ վող լրա ցու մը բխում է նաև աշ խա տան քի 

ո լոր տում մեր երկ րի ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի ընդ

հա նուր տրա մա բա նու թյու նից և հա ման ման կար գա վո րում ներ առ կա են այլ 

երկր նե րում, օ րի նակ՝ Իռ լան դիա յում:
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 X ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ Օ ՐԵՆՍԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 
ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ և ՈՉ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ

ՀՀ տես չա կան բա րե փո խում նե րի շրջա նակ նե րում ՀՀ աշ խա տան քի պե

տա կան տես չու թյու նը և ՀՀ պե տա կան հի գիե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կա յին 

տես չու թյու նը միա ձուլ վե ցին և ս տեղծ վեց ՀՀ աշ խա տան քի և ա ռող ջա պա հա

կան տես չա կան մար մի նը: Նոր ստեղծ ված տես չա կան մարմ նին Օ րենսգր քով 

վե րա պահ ված է աշ խա տող նե րի անվ տան գու թյան և ա ռող ջու թյան պահ պան

ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը:

Արդ յուն քում, պե տա կան հսկո ղու թյու նից և վե րահս կո ղու թյու նից (նե րառ յալ 

վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը) դուրս են մնա ցել 

աշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձի վճար ման, աշ խա տա ժա մա նա կի և հանգս տի 

ռե ժիմ նե րի պահ պան ման, աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման 

և դա դար ման, նվա զա գույն ե րաշ խիք նե րի ու հա տու ցում նե րի տրա մադր ման 

ո լորտ նե րը, ո րի պա րա գա յում չի ա պա հով վում նաև ԱՄԿ 81 կոն վեն ցիա յի պա

հանջ նե րը:

Դա տա կան կար գով աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 

հնա րա վո րու թյու նը միայն բա վա րար չէ՝ հաշ վի առ նե լով դա տա րան նե րի 

գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, դա տա րան նե րում քննվող աշ խա տան քա յին 

վե ճե րի փոքր թի վը (տա րե կան մի ջի նը շուրջ 500 հայ ցա դի մում)՝ ի րա կա նում 

առ կա խախ տում նե րի հա մե մատ, աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի շրջա

նում դեռևս առ կա ի րա վա գի տակ ցու թյան ցածր մա կար դա կը:

Փաս տո րեն, շա րու նա կում է ա ռար կա յա կան անհ րա ժեշ տու թյուն մնալ վար

չա կան կար գով աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հնա րա

վո րու թյան լիար ժեք ա պա հո վու մը՝ հա մա պա տաս խան տես չա կան մարմ նի 

մի ջո ցով: Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է՝

 ˬ ԱՄԿ կոն վեն ցիա նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ ամ բող ջա կա

նաց նել աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյան կա տար ման նկատ մամբ պե տա

կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նա կը,



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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 ˬ հետևո ղա կա նո րեն բարձ րաց նել տես չա կան մարմ նի կա ռա վար ման արդ

յու նա վե տու թյու նը՝ ռիս կե րի վրա հիմն ված ստու գում նե րի հա մա կար գի 

լիար ժեք գոր ծադր մամբ, արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու թյան հա մար անհ

րա ժեշտ տե ղե կատ վա կան և մե թո դա բա նա կան հիմք և գոր ծի քա կազմ 

ա պա հո վե լու ճա նա պար հով,

 ˬ կան խար գե լել և ն վա զեց նել պե տա կան վե րահս կո ղա կան գոր ծըն թաց նե

րում հնա րա վոր բա ցա սա կան երևույթ նե րը և դ րանք ծնող պատ ճառ նե րը,

 ˬ շա րու նա կա բար բարձ րաց նել տես չա կան մարմ նի մաս նա գի տա կան նե

րու ժը և ա պա հո վել տեխ նի կա կան անհ րա ժեշտ զին վա ծու թյուն:

Մ յուս կող մից, պե տու թյու նը պետք է հետևո ղա կան ջան քեր գոր ծադ րի աշ

խա տան քա յին օ րենսդ րու թյան կա տար ման նկատ մամբ ոչ պե տա կան վե

րահս կո ղու թյան արդ յու նա վետ հա մա կար գի կա յաց ման հա մար՝ սո ցիա լա կան 

գոր ծըն կե րու թյան շրջա նակ նե րում: Օբ յեկ տի վո րեն պետք է ար ձա նագ րել, որ 

դեռևս չու նենք ի րա պես ան կախ, ներ կա յա ցուց չա կան ու հզոր արհ միու թյուն

ներ՝ որ պես հան րա պե տա կան, ճյու ղա յին, տա րած քա յին և կազ մա կեր պու

թյան մա կար դակ նե րում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան կա յաց ման հա մար 

անհ րա ժեշտ պայ ման, և հետևա բար նաև՝ աշխա տող նե րի սո ցիալաշ խա

տան քա յին լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա

կան հնա րա վո րու թյուն:

Դ րա կան փորձ ու նե ցող բազ մա թիվ երկր նե րի օ րի նա կով պետք է փաս

տել, որ գո րա ծա տուաշխա տող սո ցիա լա կան երկ խո սու թյան և գոր ծըն կե

րու թյան հար թակ նե րի և օբյ եկ տիվ պա հան ջար կի ձևա վո րու մը, ինչ պես նաև 

արհ միու թյուն նե րի լայն մաս նակ ցու թյամբ դրանց նպա տա կա յին գոր ծար կու

մը հնա րա վոր են կարճ ժամ ե տում ի րա կա նու թյուն դարձ նել, ե թե պե տու թյու

նը խթան ստեղ ծի սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում, 

ինչ պես նաև ա ջակ ցի արհ միու թյուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղու թյուն նե

րի հզո րաց մա նը, հատ կա պես՝ ձեռ նար կու թյուն նե րի մա կար դա կում արհ միու

թյուն նե րի կա յաց մա նը:
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Այս հա մա տեքս տում, կար ծում ենք, դրա կան օ րի նակ է ՀՅԴ Հ րայր Մա րու

խեան հիմն ադ րա մի ա ջակ ցու թյամբ 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից գոր ծող աշ

խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գրա սեն յա կը: Գ րա սեն յա կի 

անվ ճար ծա ռա յու թյուն նե րից ար դեն իսկ օգտ վել են 300ից ա վել քա ղա քա ցի

ներ: Գ րա սեն յա կի կող մից տրա մադր ված խորհր դատ վու թյան և մա տուց ված 

փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի օգ նու թյամբ վե րա կանգն վել են ա վե լի 

քան 100 քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը: Գ րա սեն յա կը շա

րու նա կում է գոր ծել Երևան քա ղա քի Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի Մա
նանդ յան 20 հաս ցեում (հեռ.՝ 010 42 67 41, 096 99 66 04):

 X ՓՈՔՐ ԲԻԶ ՆԵ ՍՈՎ ԶԲԱՂ ՎՈՂ ԳՈՐ ԾԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ն ՐԱՆՑ 
ԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

Օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում փոքր բիզ նե սով զբաղ վող գոր ծա տու նե րի 

և ն րանց աշ խա տող նե րի աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա չափ 

ձևա վոր ման պար զեց ված հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րի պա րա գա յում այս ո լոր

տում կա րող են ար ձա նագր վել ա նօ րի նա կան աշ խա տան քի էա կան կրճա

տում և օ րի նա կան աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի խթա նում, փոքր 

բիզ նե սի հա մար վար չա կան բե ռի թեթևա ցում և ս խալ վե լու ռիս կի նվա զե ցում: 

Այս նպա տա կով անհ րա ժեշտ է Օ րենսգր քով ա ռանձ նաց նել փոքր բիզ նե սով 

զբաղ վող գոր ծա տու նե րի հստակ շրջա նակ, ո րի հա մար պետք է սահ ման վեն 

առն վազն հետև յալ պար զեց ված կար գա վո րում նե րը՝

 ˬ ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն ներ ըն դու նե լու պա հան ջի վե րա ցում,

 ˬ Օ րենսգր քով սահ ման ված նվա զա գույն պա հանջ նե րը բա վա րա րող աշ

խա տան քա յին պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևի հաս տա տում՝ ՀՀ աշ խա

տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ, ո րը բա վա րար կլի նի օ րի նա կան հիմ քով աշ

խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար:

Ի դեպ վեր ջին եր կու տա րի նե րին նմա նա տիպ փո փո խու թյուն ներ են կա

տար վել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում: Այ սօ րի նակ փո փո խու թյուն ներ նա խա

տե սում են նաև ԵԱՏՄ ան դամ մյուս երկր նե րը:



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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 X ԱՐ ՏԱ ԺԱՄ ՅԱ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ
Օ րենս գիր քը ար տա ժամ յա աշ խա տան քը նա խա տե սում է միայն գոր ծա

տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ՝ 145րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա ցա ռիկ դեպ

քե րում: Բա ցա կա յում է գոր ծա տո ւի և աշ խա տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ ար տա

ժամ յա աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյու նը, ո րը շատ դեպ քե

րում կա րող է աշ խա տո ղի հա մար դառ նալ լրա ցու ցիչ ե կա մուտ ներ ստա նա լու 

արդ յու նա վետ մի ջոց, իսկ գոր ծա տո ւի հա մար՝ լրա ցու ցիչ շա հույթ ստա նա լու 

օ րի նա կան մի ջոց: Ի հար կե, այս դեպ քում պետք է պահ պան վեն աշ խա տո ղի 

աշ խա տան քա յին օր վա և շա բաթ վա ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյուն նե րը, ինչ պես 

նաև օ րա կան և շա բա թա կան հանգս տի նվա զա գույն տևո ղու թյուն նե րը:

Օ րենսգր քում աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ ար տա ժամ յա 

աշ խա տան քի ներգ րա վում նա խա տե սե լու պա րա գա յում օբ յեկ տի վո րեն ակն

կալ վում է՝ Եվ րո պա կան լա վա գույն փոր ձին հա մա հունչ ար տա ժամ յա աշ խա

տան քի կազ մա կերպ ման ճկուն և կող մե րի հա մար փոխ շա հա վետ հնա րա վո

րու թյան ա պա հո վում, առ կա ա վե լորդ սահ մա նա փակ ման վե րա ցում: Այս պի

սի հնա րա վո րու թյուն գոր ծում է Անգ լիա յում, ԵՄ ան դամ մի շարք երկր նե րում՝ 

Ֆ րան սիա յում, Գեր մա նիա յում, Լիտ վա յում և այլն: Ընդ ո րում՝ ա ռա ջարկ վող 

կար գա վո րու մը Հա յաս տա նում ևս գոր ծել է՝ մինչև 2010 թվա կա նի օ գոս տո սը:

 X ԶԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՂ ՆԵ ՐԻ և Ն ՐԱՆՑ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱՐ ԱՐ ՏՈ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Նախ կին զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն ե րի, զին ծա ռա յող

նե րի ըն տա նի քի ան դամն ե րի, ինչ պես նաև զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա

նի քի ան դամն ե րի հա մար Օ րենսգր քով նա խա տես ված չեն կար գա վոր ման 

անհ րա ժեշտ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ (ար տո նու թյուն ներ), ո րոնք գոր ծում 

են օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նում, Բե լա ռու սում, Թուրք մենս տա նում, Տա ջիկս տա նում:

Ան վի ճե լի է նմա նա տիպ կար գա վոր ման ա ռար կա յա կան անհ րա ժեշ տու

թյու նը նաև մեր երկ րում: Այս նպա տա կով Օ րենսգր քում անհ րա ժեշտ է՝

 ˬ սահ մա նել նախ կին զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն ե րի, 

զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նի քի ան դամն ե րի, ինչ պես նաև զոհ ված զին ծա
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ռա յող նե րի ըն տա նի քի ան դամն ե րի ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճակն աշ

խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րում,

 ˬ ամ րագ րել սո ցիալաշ խա տան քա յին լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ, օ րի նակ՝ 

հաս տիք նե րի կրճատ ման հիմ քով աշ խա տան քից ա զատ ման դեպ քում 

նա խա պատ վու թյան ի րա վունք, ա մե նամ յա ար ձա կուր դի ժա մա նա կի ընտ

րու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյան ի րա վունք, չվճար վող լրա ցու ցիչ ար ձա կուրդ, 

պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում աշ խա տան քի ըն դուն վե լու ա ռաջ

նա հեր թու թյան ի րա վունք և այլն:

 X ՀԱ ՄԱ ՏԵ ՂՈՒ ԹՅԱՄԲ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ և Ո ՐՈ ՇԱ ԿԻ ԺԱՄ ԿԵ ՏՈՎ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԳԻՐ

Օ րենսգր քի 95րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված չեն քա նա կա կան սահ մա

նա փա կում նույն աշ խա տո ղի հետ ո րո շա կի ժամ ե տով աշ խա տան քա յին 

պայ մա նագ րեր կնքե լու կամ դրանց գոր ծո ղու թյան ժամ ե տը եր կա րաձ գե

լու հա մար: Նույն հոդ վա ծով ընդ հա նուր սահ ման ված է, որ հա մա տե ղու թյամբ 

աշ խա տանք կա տա րող նե րի հետ պետք է կնքվի ո րո շա կի ժամ ե տով աշխա

տան քա յին պայ մա նա գիր՝ ա ռանց այդ աշխա տանք նե րի բնույ թը հաշ վի առ

նե լու: Ս տաց վում է, որ գոր ծա տուն նույն աշ խա տո ղի հետ կա րող է ա ռանց 

սահ մա նա փակ ման կնքել աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր՝ օ րի նակ մեկ տա

րով, ո րից հե տո այն լու ծել՝ ժամ ե տը լրա նա լու հիմ քով և հա ջորդ օ րը նո րից 

կնքել նույն պայ մա նա գի րը այդ նույն աշ խա տո ղի հետ: Այս պի սով՝ աշ խա տո ղը 

մշտա կան կախ վա ծու թյան մեջ է պահ վում գոր ծա տո ւի կող մից, ին չը հա կա

սում է աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյան սկզբուն քին, որն 

ամ րագր ված է Օ րենսգր քի 3րդ հոդ վա ծով:

Այս կար գա վո րու մը հա կա սում է նաև «Աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն

նե րի դա դա րեց ման մա սին» ԱՄԿ 1982 թվա կա նի թիվ 166 հանձ նա րա րա կա նի 

3րդ կե տի 2րդ  են թա կե տով նա խա տես ված պա հանջ նե րը: Գործ նա կա նում 

այս կար գա վո րումն ե րը հատ կա պես լայն կի րա ռու թյուն ու նեն կրթու թյան ո լոր

տում դա սա խոս նե րի, ու սու ցիչ նե րի հա մար, ինչ պես նաև հա մա տե ղու թյամբ 

աշխա տող նե րի հա մար:



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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Աշխա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյան սկզբուն քի լիար ժեք 

ի րաց ման տե սանկ ու նից անհ րա ժեշտ է լու ծել կար գա վոր ման այս խնդիր նե

րը՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան: Մաս նա վո րա պես, 

Օ րենսգր քի 95րդ հոդ վա ծով պետք է նաա տես վեն հետև յալ կար գա վո րումն ե

րը՝

 ˬ ե թե գո րա ծա տուն նույն աշ խա տո ղի հետ ո րո շա կի ժամ ե տով աշ խա

տան քա յին պայ մա նագ րի ժամ ե տը եր կա րաձ գում է մե կից ա վե լի ան գամ 

կամ նույն աշ խա տո ղի հետ ա ռանց ընդ հա տումն ե րի, մե կից ա վե լի ան գամ 

կնքում է ո րո շա կի ժամ ե տով պայ մա նա գիր, ա պա աշ խա տան քա յին պայ

մա նա գի րը հա մար վում է կնքված ա նո րոշ ժամ ե տով,

 ˬ հա մա տե ղու թյամբ աշ խա տանք կա տա րող նե րի հետ ևս պետք է կնքվի 

ա նո րոշ ժամ ե տով աշխա տան քա յին պայ մա նա գիր, ե թե այդ աշ խա տանք

ներն ու նեն կա յուն և մշ տա կան բնույթ:

 X ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐԴ
Օ րենսգր քի 174րդ հոդ վա ծով կար գա վոր վում են ու սումն ա կան ար ձա կուրդ

նե րի տե սակ ներն ու տևո ղու թյուն նե րը: Գոր ծող կար գա վոր մամբ նա խա տես

ված չէ գոր ծա տո ւի հա մա ձայ նու նու թյան դեպ քում օ տա րերկր յա ու սումն ա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում սո վո րե լու նպա տա կով աշ խա տո ղին ու սումն ա կան 

ար ձա կուրդ տրա մադ րե լու հնա րա վո րու թյան՝ ուս ման ողջ ժա մա նա կա հատ

վա ծում:

Արդ յուն քում, ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում բազ մա թիվ են այն դեպ քե րը, 

երբ ե րի տա սարդ աշ խա տող նե րը ա զատ վում են աշ խա տան քից և մեկ նում 

ար տա սահ ման ու սա նե լու՝ զրկված լի նե լով ա ռար կա յա կան այս հնա րա վո րու

թյու նից:

Ն մա նա տիպ հնա րա վո րու թյուն տա րի ներ շա րու նակ գոր ծում է տնտե սա

պես զար գա ցած գրե թե բո լոր երկր նե րում: Այն հան դի սա նում է աշ խա տող

նե րի մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րու մը բարձ րաց նե լու, աշ խա տան քա յին 
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հմտու թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար հիմն ա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից, 

ու նի արդ յու նա վետ և լայն կի րա ռու թյուն:

Բ նա կա նա բար, մեր երկ րում ևս  անհ րա ժեշտ է նման հնա րա վո րու թյան նա

խա տե սու մը, հատ կա պես՝ գի տե լի քա հեն տնտե սու թյան զար գաց ման հիմն ա

կան նպա տա կադր ման ներ քո:

 X ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾՈՒՄ ՎԱՐ ՁԱՏ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵՐ

«Պե տա կան պաշ տոն ներ և պե տա կան ծա ռա յու թյան պաշ տոն ներ զբա ղեց

նող ան ձանց վար ձատ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20րդ հոդ վա ծով նա խա

տես ված են պե տա կան ծա ռա յող նե րի հիմն ա կան աշ խա տա վար ձի բնա կա նոն 

ա ճի կար գա վո րումն ե րը, ըստ ո րի՝ հիմն ա կան աշ խա տա վար ձը բարձ րա նում է 

հա վա սար պաշ տո նում ա նընդ մեջ աշ խա տան քա յին ստա ժին հա մա պա տաս

խան:

Այս կար գա վո րումն ե րում ևս  առ կա են խնդրա հա րույց ո րոշ դրույթ ներ: Մաս

նա վո րա պես, պե տա կան ծա ռա յու թյան ստա ժի վեց ամ սից ա վե լի ընդ միջ ման 

դեպ քում պե տա կան ծա ռա յո ղի պաշ տո նա յին դրույ քա չա փը հաշ վարկ վում է՝ 

ա ռանց հաշ վի առ նե լու նրա նախ կի նում ու նե ցած ստա ժը՝ պե տա կան ծա ռա

յու թյան կու տա կած փոր ձը:

Մ յուս կող մից, վար ձատ րու թյան միաս նա կան հա մա կար գի ներդ րու մից 

հե տո ստաց վել է այն պես, որ մի շարք պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րում հիմ

նա կան աշ խա տա վար ձի նա խորդ չա փե րը ա վե լի բարձր են, քան գոր ծո ղը: 

Նշ ված օ րեն քի ան ցու մա յին դրույթ նե րով ի րա վա ցիո րեն նա խա տես ված է, որ 

այդ պա րա գա յում պահ պան վում են հիմն ա կան աշ խա տա վար ձի բարձր չա

փե րը՝ մինչև, որ գոր ծող կար գա վոր մամբ հաշ վարկ վող չա փերն ա ճեն և դառ

նան ա վե լի բարձր:

Այս տեղ էլ խնդրա հա րույց է այն, որ ար դա րա ցի այս պայ մա նը չի պահ պան

վում, երբ հա մա պա տաս խան մարմն ի վե րա կազ մա կերպ ման կամ կա ռուց

ված քա յին փո փո խու թյան կամ ան վա նա փո խու թյան կամ օ րեն քով սահ ման



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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ված այլ դեպ քե րում պե տա կան ծա ռա յո ղը՝ իր կամ քից ան կախ և աշ խա տան

քը չկորց նե լու նպա տա կով, ստիպ ված փո խադր վում (նշա նակ վում) է ա վե լի 

ցածր պաշ տո նի:

Պե տա կան ծա ռա յու թյու նը ո րակ ալ մաս նա գետ նե րով ա պա հո վե լու, ինչ

պես նաև ար դա րու թյան սկզբուն քի տե սանկ ու նից ա ռար կա յա կան անհ րա

ժեշ տու թյուն է վե րը նշված խնդրա հա րույց սահ մա նա փա կումն ե րի վե րա ցու մը՝ 

«Պե տա կան պաշ տոն ներ և պե տա կան ծա ռա յու թյան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 

ան ձանց վար ձատ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում հա մա պա տաս խան փո փո

խու թյուն ներ կա տա րե լով:

 X ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ Օ ՏԱ ՐԵՐԿ ՐԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ  
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

Հա յաս տա նում օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյան պա հան

ջը ձևա կան բնույթ ու նի: Վեր ջերս հա սա րա րա կա կան և մաս նա գի տա կան 

տար բեր շրջա նակ նե րում ակ տի վա ցել են քննար կում նե րը Հա յաս տա նում 

օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քի վե րա բեր յալ: Աշ խա տան քի այս 

ո լոր տում ևս  առ կա են ո րոշ խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ՝

 ˬ ներ կա յումս գոր ծող թե րի և բուն նպա տա կին չծա ռա յող կար գա վո րումն ե

րը, ո րոնք վե րա բե րում են մեր երկ րում օ տա րերկ րա ցի աշ խա տող նե րի աշ

խա տան քին,

 ˬ Հա յաս տա նում օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա տան քը կար գա վո րող օ րենսդ

րու թյան նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյան բա ցե րը, դրանք ի րա

կա նաց նող մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ու պա տաս խա նատ վու թյան ոչ 

լիար ժե քու թյու նը,

 ˬ վեր ջին շրջա նում, հիմն ա կա նում բան վո րա կան մաս նա գի տու թյուն նե րով 

աշ խա տող օ տա րերկ րա ցի նե րի թվի՝ ար ձա նագր վող ա ճի մի տումն ե րը:

2007 թվա կա նի փետր վա րից է գոր ծում «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քը, ո րի 4րդ գ լուխն էլ կար գա վո րում է Հա յաս տա նում օ տա րերկ րա ցի նե
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րի աշ խա տան քը: Այս տեղ հիմն ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը թերևս այն է, որ 

օ տար երկ րի քա ղա քա ցին մեր երկ րում կա րող է աշ խա տել պե տա կան մարմ

նի տրա մադ րած աշ խա տան քի թույլտ վու թյան հի ման վրա: Օ րեն քով սահ ման

ված են նաև օ տա րերկ րա ցի նե րի ո րոշ կա տե գո րեա ներ, ո րոնք կա րող են աշ

խա տել ա ռանց այդ թույլտ վու թյան: Օ րենքն ըն դուն վե լուց հե տո աշ խա տան քի 

թույլտ վու թյու նը գոր ծել է ըն դա մե նը մեկ ա միս՝ 2016 թվա կա նի ամ ռա նը: Մինչև 

այդ ըն դուն ված չէին օ րեն քի կի րա ռումն ա պա հո վող են թաօ րենսդ րա կան ակ

տե րը, իսկ մեկ ա միս գոր ծե լուց հե տո էլ դրանք կա սեց վել են՝ մինչև 2019 թվա

կա նի հուն վա րի 1ը:

Փաս տո րեն, ար դեն շուրջ 4 ա միս է, ինչ նո րից գոր ծում է օ տա րերկ րա ցի նե

րի աշ խա տան քի թույլտ վու թյան պա հան ջը: Ի րա կա նում ի՞նչ է սա ի րե նից ներ

կա յաց նում: Մեր գնա հատ մամբ օ րեն քի այս պա հան ջը գործ նա կա նում ու նի 

ձևա կան բնույթ հետև յալ հիմն ա վո րումն ե րով:

Գոր ծող կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ գոր ծա տուն իր մոտ առ կա թա փուր 

աշ խա տա տե ղի մա սին տե ղե կաց նում է զբաղ վա ծու թյան բնա գա վա ռում լիա

զոր ված պե տա կան մարմն ին (ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա

խա րա րու թյուն): Եվ ե թե մեկ ամս վա ըն թաց քում գոր ծա տո ւի պա հանջ նե րին 

հա մա պա տաս խա նող թեկ նա ծու չի ա ռա ջադր վում ի րեն կամ ին քը մեր ժում է 

ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րին, ա պա ստա նում է թույլտ վու թյուն՝ իր ու զած 

կոնկ րետ օ տա րերկ րա ցի աշ խա տո ղի հա մար: Ս տաց վում է, ե թե գոր ծա տուն 

հստակ ո րո շել է կոնկ րետ օ տա րերկ րա ցու վերց նել աշ խա տան քի, ա պա նա 

կա րող է ա ռանց որևէ հիմն ա վոր ման մեր ժել Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րից 

ի րեն ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րին և ըն դա մե նը մեկ ա միս սպա սե լուց հե

տո, ո րո շա կի փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նե լով՝ ստա նա թույլտ վու թյուն: Փաս

տո րեն, կար գա վոր ման այս գոր ծի քը ծա ռա յում է ոչ թե իր բուն նպա տա կին՝ 

պաշտ պա նել ներ քին աշ խա տա շու կան, այլ ըն դա մե նը գոր ծա տո ւի հա մար 

ա ռա ջաց նում է ո րո շա կի լրա ցու ցիչ վար չա կան բեռ՝ մեկ ա միս սպա սել, ո րոշ 

փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նել, շփվել վար չա կան մար մին նե րի հետ և այլն:

Կարևոր է նշել նաև, որ աշ խա տան քի թույլտ վու թյան պա հանջ նե րի կա տար

ման նկատ մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյու նը ևս չի կա րող լիար ժեք լի նել: 



Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն.  
բա ցա հայտ ված խնդիր ներ և մ տա հո գիչ դրսևո րում ներ, հնա րա վոր լու ծում ներ
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Այն դրված է հար կա յին պե տա կան ծա ռա յու թյան վրա` ըն դա մե նը ի րեն վե րա

պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: Օբ յեկ տի վո րեն են թադր վում է, 

որ այս գոր ծա ռույ թը պետք է ամ բող ջա պես ի րա կա նաց վեր աշ խա տան քի 

պե տա կան տես չու թյան կող մից: Սա կայն վեր ջին տա րի նե րին ըն թա ցող տես

չա կան բա րե փո խումն ե րի շրջա նակ նե րում աշ խա տան քի պե տա կան տես չու

թյու նը միաց վեց ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան տես չու թյա նը և պե տա կան 

վե րահս կո ղու թյան տի րույ թից դուրս մնա ցին աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի մի 

շարք կարևո րա գույն բնա գա վառ ներ, այդ թվում՝ օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա

տան քի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը:

Ի րա կա նում, հատ կա պես՝ մոտ ա պա գա յի հա մար, մտա հո գիչ է նաև ար ձա

նագր վող այն փաս տը, որ վեր ջին շրջա նում մեծ տեմ պով ա վե լա նում է բան վո

րա կան մաս նա գի տու թյուն նե րով և ա ռան ձին կոնկ րետ երկր նե րից օ տա րերկ

րա ցի աշ խա տող նե րի ներ հոս քը մեր եր կիր:

Այս ի մաս տով հարկ է նկա տել, որ միայն օ տա րերկ րա ցի նե րին աշ խա տան

քի թույլտ վու թյուն տա լը բա վա րար չէ ար դեն իսկ առ կա խնդիր նե րը լիար ժեք 

լու ծե լու հա մար: Ներ քին աշ խա տա շու կա յի արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան 

հա մար պետք է ամ բող ջա կա նաց վի կար գա վոր ման գոր ծի քա կազ մը: Այն 

պետք է հա մալր վի ըստ երկր նե րի ու ա ռան ձին մաս նա գի տու թյուն նե րի՝ օ տա

րերկ րա ցի աշ խա տող նե րի հա մար տա րե կան թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն 

քվո տա նե րի գոր ծադր մամբ:

Այս խնդիր նե րի հա մա կար գա յին լու ծումն ե րը՝ ՀՀ ստանձ նած մի ջազ գա յին 

պար տա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, պե տու թյան հա մար պետք է լի

նեն աշ խա տան քի ո լոր տում ի րա կա նաց վող հե տա գա բա րե փո խումն ե րի հիմ

նա կան օ րա կարգ: Հա կա ռակ պա րա գա յում ստաց վում է, որ նո րից կի րա ռում 

ենք կար գա վոր ման գոր ծիք, որն ի րա կա նում չի ծա ռա յում պե տա կան հա մա

պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յան բուն նպա տա կին, սա կայն գոր ծա տու նե րի 

հա մար ա ռա ջաց նում է վար չա կան ան տե ղի ու լրա ցու ցիչ բեռ՝  իր հնա րա վոր 

բո լոր ռիս կե րով:
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ծրագրի առկա վիճակը և խնդիրները։

Վերլուծություն 1 

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը: 

Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ ե րը։

Վերլուծություն 2 

Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ ախն դիր նե րը  

և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում։

Վերլուծություն 4 

Մանրածախ առևտրի համակենտրոնացման  

միտումերը ՀՀ-ում։

Վերլուծություն 5 

Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային  

համակարգի մասին

http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/ARF-HMF-Analysis-3-road-final.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/02/HMF-ARF-Analysis-1-final-20180208.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/HMF-ARF-Analysis-2-FuelPrices_final.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/03/HMF-ARF-Analysis-maket_trade_final-20180330.pdf
http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/06/HMF-ARF-Analysis-5-final-20180622.pdf




ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՈՒԽՅԱ ՀԻՄԱԴՐԱՄ

Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը հիմնադրվել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում 2009թ.ին` Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի կողմից: Այն 

հանդիսանում է շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ, որի նպատակն 

է հանրային, քաղաքական խնդիրների լուծման առաջխաղացումն 

ու զարգացումը, որոնք նպաստում են սոցիալական 

ժողովրդավարության հիմնական արժեքների տարածմանը` 

կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի, ուսումնասիրությունների եւ 

տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության միջոցով:

www.maroukhianfoundation.org/am/

www.facebook.com/HrayrMaroukhianfoundation/

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱ   
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակը 

կազմավորվել է 2017 թվականի ամռան ընթացքում: Գրասենյակի 

գործունեության հիմնական նպատակն է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության քաղաքական և սոցիալտնտեսական 

մարտավարության մշակումը և իրագործման մշտադիտարկումը 

(մոնիտորինգը):


