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Նախքան աշխատանքի ընդունվելը լավ է ծանոթանալ  

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության հիմնական դրույթներին: 

 

Աշխատանքային օրենսդրության 

հիմնական դրույթներին տիրապետելը քեզ 

կօգնի պաշտպանել աշխատանքային 

իրավունքները, կատարել աշխատանքային 

պարտավորություններըև պահանջել 

գործատուից ՀՀ աշխատանքային օրենս-

դրության պահանջների կատարումը: 

 

Աշխատող է համարվում յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով 

աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա գործատուի համար 

կատարում է որոշակի աշխատանք ըստ մասնագիտության կամ 

որակավորման: (Աղբյուր` ԱՕ հոդված 17)  

Յուրաքանչյուր երեխա նույնպես ունի իր տարիքային 

առանձնահատկություններին և ունակություններին համապա-

տասխան աշխատանքային գործունեություն  ծավալելու իրավունք: 

(Աղբյուր`Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք, հոդված19) 

Սակայն, եթե քո 14 տարին դեռ չի լրացել, իմացիր, որ ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգիրքն արգելում է 14 տարին չլրացած 

երեխաներին աշխատել: (Աղբյուր՝ ԱՕ հոդված 17)    

Իսկ 14-ից 16 տարեկան դեռահասները կարող են ընդունվել 

ժամանակավոր աշխատանքի ծնողներից մեկի գրավոր համա-

ձայնությամբ՝ գործատուի հետ կնքելով ժամանակավոր աշխա-

տանքային պայմանագիր: (Աղբյուր` ԱՕ հոդված 17) 
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Աշխատողի և Գործատուի միջև աշխատանքային 

հարաբերությունների ձևակերպմանկարգը 

 

Աշխատանքայինպարտավորություններիև 

իրավունքների վերաբերյալ բանավոր 

խոսքով ձեռք բերված պայմանավոր-

վածությունները չունեն օրենքի ուժ: 

Աշխատողի և գործատուի միջև պայ-

մանավորվածություններն օրենքի ուժ են 

ստանում գրավոր աշխատանքային պայ-

մանագիր կնքելու պահից կամ աշխատանքի ընդունման մասին 

անհատական իրավական ակտի հիման վրա: (Աղբյուր` ԱՕ հոդված 14)  

 

Հիշի°ր, որ աշխատանքային պարտավորությունների և քո 

իրավունքների վերաբերյալ բանավոր խոսքով ձեռք բերված 

պայմանավորվածությունները չունեն օրենքի ուժ: 

 

Աշխատանքի ընդունվելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ 

փաստաթղթերը՝  

 դիմում, աշխատանքի ընդունվելու մասին 

 անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր կամ նույնա-

կանացման քարտ/, 

 աշխատանքայինգրքույկ, 

 սոցիալականապահովությանքարտ, 

 կրթությանկամհամապատասխանորակավորմանմասինվկա

յական, 
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 որոշաշխատանքներիհամարկարողէպահանջվելտեղե-

կանքառողջականվիճակիմասին,  

 14-իցմինչև 16 տարեկանանչափահասը, պետքէներկա-

յացնինաևիրծնողներիցմեկիկամհոգաբարձուիգրավորթույլտ

վությունը,  

 աշխատողնիրնախաձեռնությամբկարողէներ-

կայացնելբնութագիր, երաշխավորագիրկամնախկինաշխա-

տավայրիցիրենբնութագրողայլփաստաթղթեր: (Աղբյուր` ԱՕ 

հոդված 89) 

Աշխատողիևգործատուիմիջևկնքվումէաշխատան-

քայինպայմանագիր: 

Աշխատանքայինպայմանագիրըհամաձայնությունէաշխա-

տողիևգործատուիմիջև աշխատանքային պարտականությունների, 

պայմանների և դրանց դիմաց սահմանված վճարի վերաբերյալ: 

(Աղբյուր`ԱՕ հոդված 83) 

Աշխատանքայինպայմանագրումպարտադիրնշվումենհետևյալ

տվյալները՝ 

 պայմանագիրըկնքելուվայրըևամսաթիվը,  

 աշխատողիանունը, ազգանունըևանձնագրայինտվյալները,  

 գործատուի վերաբերյալ տեղեկություններ,  

 աշխատողի պաշտոնը և աշխատանքային գործառույթները,  

 աշխատանքը սկսելու օրը,  

 աշխատաժամերը և աշխատանքային ռեժիմը,  

 վարձատրության չափը,  

 պայմանագրիգործողության ժամկետը, 

 և այլ տեղեկություններ: (Աղբյուր` ԱՕ հոդված 84) 
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Պայմանագիրը ստորագրվում է աշխատողի և գործատուի 

կողմից: Պայմանագրի մեկ օրինակը պահպանվում է գործատուի 

մոտ, իսկ մյուս օրինակը՝աշխատողի: (Աղբյուր`ԱՕհոդված85) 

 

Առանց աշխատանքային պայմանագրի կատարածաշխատանքը 

համարվում է անօրինական: 

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 102) 

 

Յուրաքանչյուր աշխատող պետք է ունենա աշխատանքային 

գրքույկ, որում ներառվածեն տեղեկություններ աշխատանքային 

գործունեության մասին: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 90) 

Աշխատանքային գրքույկում նշվում են՝ 

 աշխատողիանձնականտվյալները,  

 աշխատելուժամկետը, 

 գործազրկությաննպաստստանալուժամանակահատ- 

վածը, 

 միջինմասնագիտականևբարձրագույնուսումնականհաստա-

տություններումուսմանժամանակահատվածըև 

 պարտադիրզինվորականծառայությանժամանակահատ-

վածը: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 90) 

Աշխատանքիընդունվելուցանմիջապեսհետոգործա-

տուիկողմիցպետքէկազմվիանհատականիրավա-

կանակտ՝հրամանիձևով:Հրամանումնշվումէաշխատանքըսկսելուամ

իս, ամսաթիվը, պաշտոնը, վարձատրությանչափը, 

իրավականակտիընդունմանհիմքըևայլտվյալներ:  

Գործատունպարտավորէաշխատողինծանոթացնելհրա-

մանիբովանդակությանը: Աշխատողըծանոթանումէհրա-

մանինևհաստատումէդաիրստորագրությամբ՝նշելովամիս, 

ամսաթիվը: Հրամանիմեկօրինակըպահումիրմոտ:(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 84): 
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14-18 

տարեկանաշխատողներիաշխատանքայինսահմանափա

կումները 

 

14-ից 16 տարեկանդեռա-

հասըկարողէաշխատելայնպիսիվայրերում, 

որտեղծավալվումէօրենքովչարգել-

վածաշխատանքայինգործու-

նեություն:(Աղբյուր՝ԱՕհոդված17) 

Հիշիր, 

որՀՀօրենսգիրքըերեխաներինևդեռահասներինարգելումէկատարելայ

նպիսիաշխատանքներ, որոնքկարողենվնասելնրանցառողջությանը, 

ֆիզիկականևմտավորաճին, 

խանգարելկրթությունստանալուն:(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 101, 140-րդհոդվածի 1-

ինմասի 1-ինկետևհոդված 155) 

 

 

Այսպես,երեխայինկամմինչև 18 

տարեկանդեռահասինչիթույլատրվումաշխատելալկոհոլի, 

ծխախոտիկամթմրամիջոցներիարտադրությունումկամզբաղվելդրան

ցվաճառքով: Նաչիկարողէրոտիկկամսարսափպարու-

նակողգրականությանկամտեսաերիզներիարտա-

դրությանկամիրացմանվայրերումաշխատել: 

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված17ևՕրենքերեխաներիիրավունքներիմասին, հոդված19) 

14-16 

տարեկանաշխատողերեխայիշաբաթականաշխատանքըչպետքէգե

րազանցի 24 ժամը:  

(Աղբյուր՝ ԱՕ հոդված 140) 
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ԲացիայդՀՀաշխատանքայինօրենսդրությունըմինչև 18 

տարեկանանձանցծանր, վնասակար, առանձնապեսծանր, 

առանձնապեսվնասակարաշխատանքներումներգրավելնարգել-

վումէ: (Աղբյուր՝ԱՕhոդված 17, հոդված 257 ևՀՀկառավարության2308-նորոշում) 

Գիշերայինժամերին (ժամը 22-իցհետոմինչևառավոտյանժամը 6-

ը) 

մինչևտասնութտարեկանանձանցչիթույլատրվումներգրավելգիշերայ

ինաշխատանքիմեջ: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 148.3) 

 14-16 

տարեկանաշխատողերեխայիշաբաթականաշխատանքըչպետքէ

գերազանցի 24 ժամը: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 140) 

 16-18 տարեկանաշխատողերեխայիշաբաթականաշխա-

տանքըչպետքէգերազանցի 36 ժամը: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 140) 

Իմացիր,որեթեաշխատողի 18 տարինդեռչիլրացել, 

ապանրանչենկարողներգրավելարտաժամյաաշխատանքիմեջ: 

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 144.3) 

 

 

 

 

14-18 տարեկանաշխատողներնունեն 

աշխատանքային արտոնություններ: 

 

Իմացի°ր,որհանգստյան, 

տոնականևհիշա-

16-18 

տարեկանաշխատողերեխայիշաբաթականաշխատանքըչպետքէգե

րազանցի 36 ժամը: 

(Աղբյուր՝ ԱՕ հոդված 140) 
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տակիօրերիներեխաներըևդեռահասներըչպետքէաշխատեն, 

բացառությամբմարզականևմշակութայինմիջոցառումներինմաս-

նակցելուդեպքերի: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 156) 

Հիշի°ր, 

որմինչևտասնութտարեկանաշխատողերեխանշաբաթվամեջպետք

էունենաառնվազներկուհանգստյանօր, իսկեթեօրվաընթացքում 4 

ժամիցավելէաշխատում, ապանապետքէունենալրացուցիչ 30 

րոպեանոցընդմիջում: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված155.7 և153.2) 

 

 14-16 

տարեկանաշխատողերեխանօրվաընթացքումպետքէունենա 14 

ժամտևողությամբանընդմեջհանգիստ: (Աղբյուր՝ԱՕՀոդված 154.2) 

 Իսկ16-18 տարեկանաշխատողերեխաներըօրվաընթաց-

քումպետքէունենանառնվազն12 ժամտևողությամբանըն-

դմեջհանգիստ: (Աղբյուր՝ԱՕՀոդված 154.2) 

 

Աշխատավարձ 

 

Աշխատավարձըհաշվարկվումևվճար-

վումէյուրաքանչյուրամիս, ամսականառ-

նվազնմեկանգամմինչևհաջորդամսվա 

15-ը: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված192): 

 

Աշխատավարձըհաշվարկվումևվճարվումէյուրաքանչյուրամիս, 

ամսականառնվազնմեկանգամմինչևհաջորդամսվա 15-

ը:(Աղբյուր՝ԱՕհոդված192) 

 

Կողմերիհամաձայնությամբամսականաշխատավարձիվճարումըկ

արողէկատարվելմիքանիմասով.օրինակ,ամսվաառաջինկեսինկանխա
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վճարևամսվավերջումաշխատա-

վարձիհիմնականմասը:(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 192) 

Գործատունաշխատավարձվճարելիսպետքէաշխա-

տողիններկայացնիհաշվարկայինթերթիկ, որտեղնշվումենհաշ-

վարկված, աշխատողինվճարվածևպահվածգումարները:  

(Աղբյուր՝ԱՕhոդված 193) 

Իմացիրոր, 

գործատունյուրաքանչյուրամիսպարտավորէօրենքովսահմանվածդ

րույքաչափերովքոաշխատավարձիցհաշվարկել, 

գանձելևպետականբյուջեվճարելեկամտայինհարկևայլՀՀօրենսդրո

ւթյամբսահմանվածվճարումներ: 

(Աղբյուր՝Եկամտայինհարկիմասինօրենք) 

Գործատուննաևպարտավորէքոաշխատավարձիցպետականբյո

ւջեկատարելնպատակայինսոցիալականվճարներ(օրենքըվերաբեր

ումէհունվարի 1-ինևդրանիցհետոծնվածբոլորանձանց, ովքեր 

2014թ. հուլիսի 1-իդրությամբչենաշխատել): 

(Աղբյուր՝Կուտակայինկենսաթոշակներիմասինօրենք) 

Հանգստյան, տոնականկամհիշատակիօրերինաշխա-

տելուդեպքումաշխատանքիվարձատրությունըհաշվար-

կվումէկրկնակիչափով, 

կամկողմերիհամաձայնությամբաշխատողինտրամադրվումէվճար

ովիայլհանգստյանօր, 

կամայդօրըավելացվումէամենամյաարձակուրդին:(Աղբյուր՝ԱՕhոդված 

185.1) 

Աշխատանքայինօրենսգրքովնախատեսվածդեպքերումևներքին

կանոնակարգիհամապատասխանկետերըխախտելուդեպքումգործ

ատունկարողէաշխատողինկատմամբկիրառելկարգապահականտ

ույժեր՝նկատողություն, ևխիստնկատողություն, 
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ընդհուպմինչևաշխատանքայինպայմանագրիլուծում: 

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 223) 

 

Վարձուաշխատողինկատմամբորպեսկարգապահականտույժչի

թույլատրվումտուգանքիկիրառումը: 

 

 

Արձակուրդ 

 

Յուրաքանչյուրաշխատողունիհանգստա-

նալուևաշխատունակությունըվերական-

գնելուհնարավորություն: 

Այդնպատակովտրվումէամենամյաարձակու

րդ, որըաշխա-

տանքայինօրերովհաշվարկվողժամանակա-

հատվածէ,ևորիընթացքումպահպանվումէաշ

խատատեղը,ևվճարվումէմիջինաշխատավարձ: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 

158)  

Ամենամյանվազագույնարձակուրդիտևողությունըհնգօրյաաշխ

ատանքայինշաբաթվադեպքում 20 աշխատանքայինօրէ: 

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 159)  

Գործատուիևաշխատողիհամաձայնությամբամենամյաարձա-

կուրդըկարողէտրամադրվելմասերով: Ամենամյաարձա-

կուրդըմասերովտրամադրելուդեպքումամենամյաարձակուրդիմա

սերիցմեկըպետքէկազմիառնվազն 10 աշխատանքայինօր` 

հնգօրյաաշխատանքայինշաբաթիդեպքում: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 163) 
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Աշխատանքիառաջինտարվահամարամենամյաարձակուրդըտր

ամադրվումէտվյալկազմակերպությունումանընդհատաշխատանք

իվեցամիսըլրանալուցհետո: 

Երկրորդևյուրաքանչյուրհաջորդտարվահամարամենամ-

յաարձակուրդըտրամադրվումէաշխատանքայինտարվացանկացա

ծժամանակ: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 164) 

Մինչև 18 տարեկանաշխատողներնանընդմեջաշխա-

տանքիվեցամիսըլրանալուցհետոամենամյաարձակուրդիժամանա

կիընտրությանհնարավորությունունեն: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 164) 

Ամենամյաարձակուրդիցհետկանչելթույլատրվումէմիայնաշխա

տողիհամաձայնությամբ: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 166) 

Ամենամյաարձակուրդիհամարգործատունաշխատողինվճարու

մէմիջինաշխատավարձ, 

որըհաշվարկվումէաշխատողիմիջինօրականաշխատավարձըտրա

մադրվողարձակուրդիօրերիթվովբազմապատկելումիջոցով:  

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 169) 

Ուսումնականարձակուրդ՝ 

Միջինմասնագիտականևբարձրագույնուսումնականհաստատո

ւթյուններընդունվելունպատակովքննու-

թյուններիննախապատրաստվելուհամարաշխատողներինտրամա

դրվումէարձակուրդ` յուրաքանչյուրքննությանհամարերեքաշխա-

տանքայինօր: (Աղբյուր՝ԱՕհոդված 174) 

Հանրակրթական, միջինմասնագիտականկամբարձրա-

գույնուսումնականհաստատություններումսովորողաշխատող-

ներինուսումնականհաստատությանմիջնորդությամբտրամադրվու

մէուսումնականարձակուրդ:  
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 ընթացիկքննություններիննախապատրաստվելուևհանձնե-

լուհամարյուրաքանչյուրքննությանհամար` երեքաշխատան-

քայինօր,  

 ստուգարքներիննախապատրաստվելուևհանձնելուհամարյուր

աքանչյուրստուգարքիհամար` երկուաշխատանքայինօր,  

 լաբորատոր /հետազոտական/ աշխատանքներիկատար-

մանհամար` ուսումնականպլանովնախատեսվածաշխատան-

քայինօրերիքանակով:  

 դիպլոմայինաշխատանքիկատարմանհամար`ուսումնա-

կանպլանովնախատեսվածերեսունաշխատանքայինօր,  

 պետական /ավարտական/ յուրաքանչյուրքննությաննախա-

պատրաստվելուևհանձնելուհամար` վեցաշխատանքայինօր: 

(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 174) 

 

Անվտանգությունը աշխատավայրում` 

 

Գործատունպետքէերաշխավորիաշխա-

տանքիհամարանհրաժեշտգործիքների, 

աշխատանքայինհագուստի,անհատա-

կանուկոլեկտիվպաշտպա-

նությանմիջոցներիանվճարտրամա-

դրումը:(Աղբյուր՝ ԱՕ հոդված 208) 

Իմացի°ր, 

որքոիսկանվտանգությաննպատակովաշխա-

տանքումթույլատրվումէօգտագործելմիայնտեխնի-

կապեսսարքինվիճակումգտնվողաշխատանքիմիջոցներ, 

որոնքհամապատասխանումենանվտանգությանապահով-
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մանևառողջությանպահպանմանպահանջներին: Իսկսարքա-

վորմանանվտանգշահագործմաննկատմամբպարտա-

դիրմշտականհսկողությունըպետքէիրականացվիգործա-

տուիկողմից:(Աղբյուր՝ԱՕհոդված 246)  

Գործատունիրաշխատողներիանվտանգությունըևառողջու-

թյունըպահպանելունպատակովաշխատավայրըպետքէկահավորի

կոլեկտիվպաշտպանությանմիջոցներով:  

Աշխատողինպետքէտրամադրվենկոլեկտիվևանհատականպաշ

տպանությանմիջոցներ: Ըստմասնագիտություններիանհատա-

կանպաշտպանությանմիջոցներըտարբերենլինում՝արտահագուստ

, պաշտպանականհագուստ, ոտքերի, ձեռքերի, աչքերի, 

լսողականևշնչողականօրգանների, 

գլխիևդեմքիպաշտպանությանմիջոցներևայլն: 

(Աղբյուր՝ՀՀկառավարության2004թ-իորոշում1631-Ն)  

Աշխատողըպետքէանցնիիրաշխատանքայինպարտա-

կանություններիկատարմանըմիայնռիսկիգործոն-

ներիմասինտեղեկանալուցևանվտանգությանհրահան-

գավորումանցնելուցհետո:(Աղբյուր՝ ԱՕ հոդված 255) 

 

Թրաֆիքինգևհարկադիրաշխատանք 

 

Մարդկանցշահագործմանենթարկելունպա-

տակովնրանցխաբեությամբ, խարդա-

խությամբկամխոցելիիրավիճակիցօգտվելովհավա

քագրումըևտեղափոխումըայլվայր, 

այնտեղազատտեղաշարժիիրավունքիցզրկելը, 

փաստաթղթերիառգրա-
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վումըևստիպողաբարառանցվարձատրությանաշխա-

տեցնելըանվանումենմարդկանցթրաֆիքինգ: 

Այդիրավիճակումհայտնվածներինհամարումենթրաֆիքինգիզոհ(Ա

ղբյուր՝ՔՕ 132-րդհոդված): 

Թրաֆիքինգիզոհինվերահսկելուևենթակելուհամարհանցագործ

ներըհաճախգործադրումենֆիզիկականուժկամսպառնումենդրակի

րառմամբ: Պահումենանազատությանմեջ, 

վերցնումենևչենվերադարձնումանձնագիրըևինքնությունըհաստա

տողայլփաստաթղթեր:Դրաարդյունքոմզոհիայլաշխատանքգտնելը

էապեսբարդանումէկամանհնարինէդառնում:  

Հանցագործներըկարողենսպառնալ,թեկմատնենաշխատողինիշ

խանություններին`որպեսանձըհաստատողփաստաթուղթկամաշխ

ատանքիիրավունքչունեցող, 

վիզայիժամկետըսպառածանօրինականմիգրանտի: 

Անձինպահումենպարտապանիկարգավիճակումաշխա-

տացնելովպարտքիմարմանդիմաց, 

որիչափըանընդմեջմեծնումէգործատուիկողմիցճահապարհածախ

սի, աննդի, հագուստի, 

բնակվարձիևայլնիգանձումներիպատճառով:  

Մարդկանցթրաֆիքինգիննպաստողառավելտարածվածգործոնն

երնեն՝ 

 Աղքատությունը 

 Գործազրկությունը 

 Անգրագիտությունը 

 Ցածր իրազեկվածությունը և այլն 

Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք է համարվում որևէ 

պատժի սպառնալիքի տակ անձից պահանջվող որևէ աշխատանք 
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կամ ծառայություն (Աղբյուր՝ ԱՄԿ «Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի 

մասին կոնվենցիա» N 29, 1930թ): 

Համաձայն ՀՀ սահմանադրության 37-րդ հոդվածի հարկադիր 

աշխատաքը արգելվում է: Աշխատանքը պետք է լինի միայն 

կամովի, և աշխատողները լինեն ազատ աշխատանքի ընտրության 

մեջ: Բացառություն են կազնում դատարանի կողմից նշանակված 

հանրային աշխատանքները, որոնք հարկադիր են և պարտադիր:  

 

Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք չի համարվում՝ 

 պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ օրենքով 

պահանջվող և զուտ զինվորական բնույթի ցանկացած աշ-

խատանքը կամ ծառաությունը:   

 Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում պահանջվող 

ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, այսինքն՝ պատե-

րազմի, տարերային աղետի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում, 

ինչպիսիք են հրդեհները, ջրհեղեղները, երկրաշարժները, սուր 

համաճարակները  և ընդհանրապես այն իրավիճակները որոնց 

դեպքում վտանգի են ենթարվում կամ կարող են ենթարկվել 

ամբողջ բնակչության կամ նրա մի մասի կյանքը, կամ նորմալ 

կենսապայմանները:  

 Համայնքային բնույթի փոքր ծավալի աշխատանքները որոնք 

կատարվում են տվյալ համայնքի անդամների անմիջական 

օգուտի համար և որոնք կարող են համարվել համայնքի 

անդամների սովորական քաղաքացիական պարտականու-

թյուններ (Աղբյուր՝ ԱՄԿ «Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին 

կոնվենցիա»  N 29, 1930թ): 


