ԾԱՆՐ,
ՎՆԱՍԱԿԱՐ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ,
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ,
ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ
ԾԱՆՐ,
ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ
ՎՆԱՍԱԿԱՐ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ,
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2005
ԹՎԱԿԱՆԻ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 1599-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 16-Ի N 876-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ/2
դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1698-Ն/

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի
183-րդ հոդվածը և «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի
10-րդ
հոդվածի
7-րդ
կետը`
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել`
1)
ծանր,
վնասակար
արտադրությունների,
աշխատանքների,
մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների,
աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը` համաձայն N 2
հավելվածի։
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11ի «Երկարացված` մինչև 35 օր տևողությամբ (բացառիկ դեպքերում՝ մինչև 48 օր
տևողությամբ) ամենամյա արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի
աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին» N 1599-Ն որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԱՄԵՆԱՄՅԱ
ԵՐԿԱՐԱՑՎԱԾ
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ».
2) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Սահմանել երկարացված` 25 աշխատանքային օր տևողությամբ` հնգօրյա
աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, և 30 աշխատանքային օր` վեցօրյա
աշխատանքային շաբաթվա դեպքում (բացառիկ դեպքերում` 35 աշխատանքային օր`
հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, և 42 աշխատանքային օր` վեցօրյա
աշխատանքային շաբաթվա դեպքում) ամենամյա արձակուրդի իրավունք ունեցող
առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը` համաձայն հավելվածի:».
3) որոշման հավելվածում`
ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Ց Ա Ն Կ

ԵՐԿԱՐԱՑՎԱԾ` 25 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` ՀՆԳՕՐՅԱ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՎ 30 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ` ՎԵՑՕՐՅԱ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ (ԲԱՑԱՌԻԿ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ` 35
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ` ՀՆԳՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՎ 42
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ` ՎԵՑՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԵՊՔՈՒՄ)
ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ»,
բ. 3-րդ սյունակում «օրացուցային» բառը փոխարինել «աշխատանքային» բառով,
իսկ «35» և «48» թվերը համապատասխանաբար՝ «25» և «35» թվերով,
գ. հավելվածը 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-ին,
1.2-րդ, 1.3-րդ և 1.4-րդ կետերով.
« 1.1. Հանրակրթական հիմնական

35 դասավանդողներ
(ուսուցիչ,
ուսուցիչընդհանուր, հատուկ և
դաստիարակներ), հոգեբաններ,
մասնագիտացված ծրագրեր
արատաբաններ, զինվորական
իրականացնող ուսումնական
ղեկավարներ (զինղեկներ), երեխաների
հաստատություններ` հնգօրյա
խնամքի աշխատողներ, սոցիալական
աշխատանքային
ռեժիմով մանկավարժներ
աշխատող
1.2. Նախադպրոցական
25 նախադպրոցական
դաստիարակության
և
ուսումնական
ուսուցման անձնակազմ
հաստատություններ` հնգօրյա
աշխատանքային
ռեժիմով
աշխատող
1.3. Հանրակրթական
հիմնական 42 դասավանդողներ
(ուսուցիչընդհանուր, հատուկ
և դաստիարակներ),հոգեբաններ,
մասնագիտացված ծրագրեր
արատաբաններ,
զինվորական
իրականացնող
ուսումնական ղեկավարներ զինղեկներ),
երեխաների
հաստատություններ` վեցօրյա խնամքի
աշխատողներ,
սոցիալական
աշխատանքային
ռեժիմով մանկավարժներ
աշխատող
1.4. Նախադպրոցական
30 նախադպրոցական
դաստիարակության
և
ուսումնական
ուսուցման
հաստատություններ` վեցօրյա անձնակազմ
աշխատանքային
ռեժիմով
աշխատող
»:
դ. 2-րդ կետի 2-րդ սյունակից հանել «Հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններ,» և «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ»
բառերը, իսկ 2-րդ կետի 4-րդ սյունակից՝ «նախադպրոցական դաստիարակության և
ուսուցման անձնակազմ (դասավանդողներ, երեխաների խնամքի աշխատողներ)»
բառերը,
ե. 3-րդ կետի 2-րդ սյունակից հանել «Հանրակրթական հաստատություններ`
երեխաների լրացուցիչ ուսման համար,» բառերը:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի
«Աշխատանքային գրքույկի ձևը, աշխատանքային գրքույկ վարելու և կրկնօրինակ
տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 876-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները՝
1) որոշման N 1 հավելվածի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
« Գրառման Աշխատելու

համարը

Գործատուի
անվանումը,
իսկ գրառման
հիմքը`
ժամանակա- անհատ
ձեռնարկատիրոջ իրավական
հատվածը
դեպքում`անունը, ազգանունը
ակտի
զբաղեցրած
պաշտոնը, համարը,ընդունման
կատարած աշխատանքը
օրը, ամիսը,տարեթիվը,
իսկ
միջինմասնագիտական
և
բարձրագույն
ուսումնական
գործազրկության
նպաստ հաստատություններում
տանալու ժամանակահատվածը
առկա
ուսման և պարտադիր
(լրացնում է լիազոր մարմինը)
այն աշխատանքների կատարման ժամկետային
ժամանակահատվածը,
որոնք,
ՀՀ զինվորական
oրենսդրությանը համապատասխան, ծառայության
հնարավորություն
են
ընձեռում վերաբերյալ
աշխատողին
արտոնյալ գրառման
դեպքում`
պայմաններով
անցնելու փաստաթղթի համարը,
սերիան
կենսաթոշակի
պետական այն ծառայությունների (առկայության
կադրերի
ռեզերվում
գտնվելու դեպքում),
ժամանակահատվածը,
որը, տալու
օրը,
ամիսը,
նորմատիվ
իրավական
ակտերին տարեթիվը
համապատասխան, հաշվարկվում է
աշխատանքային
ստաժում
(լրացնում է լիազոր մարմինը)
միջին
մասնագիտական
և
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
առկա
ուսման
ժամանակահատվածը
(լրացնում է այն գործատուն, որի
մոտ անձն աշխատանքի է անցել
ուսումնական
հաստատությունն
ավարտելուց հետո)
պարտադիր
ժամկետային
զինվորական
ծառայության
ժամանակահատվածը (լրացնում է
այն գործատուն, որի մոտ անձն
աշխատանքի
է
անցել
»:

1

2

զորացրվելուց հետո)
աշխատողի
պահանջով`
աշխատանքային
պայմանագրի
լուծման
հիմքը,
զբաղեցրած
պաշտոնի
կամ
կատարած
աշխատանքի
մասին
տեղեկությունները,
համատեղության
կարգով
աշխատելու
ժամանակահատվածը,
եթե
աշխատողը
համատեղությամբ
աշխատանքը հաստատող
փաստաթուղթ է ներկայացնում
հիմնական աշխատավայրի
գործատուին
3
4

2) որոշման N 2 հավելվածի 10-րդ կետի`
ա. «գ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«գ) 3-րդ սյունակում`
գործատուի անվանումը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը,
ազգանունը,
զբաղեցրած պաշտոնը, կատարած աշխատանքը,
գործազրկության նպաստ ստանալու ժամանակահատվածը (լրացնում է լիազոր
մարմինը),
այն աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը, որոնք, Հայաստանի
Հանրապետության oրենսդրությանը համապատասխան, հնարավորություն են
ընձեռում աշխատողին արտոնյալ պայմաններով անցնելու կենսաթոշակի,
պետական
այն
ծառայությունների
կադրերի
ռեզերվում
գտնվելու
ժամանակահատվածը, որը, նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան,
հաշվարկվում է աշխատանքային ստաժում (լրացնում է լիազոր մարմինը),
միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
առկա ուսման ժամանակահատվածը (լրացնում է այն գործատուն, որի մոտ անձն
աշխատանքի է անցել ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո),
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամանակահատվածը
(լրացնում է այն գործատուն, որի մոտ անձն աշխատանքի է անցել զորացրվելուց
հետո),
աշխատողի պահանջով` աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքը,
զբաղեցրած պաշտոնի կամ կատարած աշխատանքի մասին տեղեկությունները,
համատեղության կարգով աշխատելու ժամանակահատվածը, եթե աշխատողը
համատեղությամբ աշխատանքը հաստատող փաստաթուղթ է ներկայացնում
հիմնական աշխատավայրի գործատուին.»,
բ. «դ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«դ) 4-րդ սյունակում` գրառման հիմքը` իրավական ակտի համարը, ընդունման
օրը, ամիսը, տարեթիվը, իսկ միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում առկա ուսման և պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայության վերաբերյալ գրառման դեպքում` փաստաթղթի համարը, սերիան
(առկայության դեպքում), տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը:»:
4. Ուժը կորցրած ճանաչել՝
1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի
11-ի «Առողջության համար վնասակար աշխատանքների և մասնագիտությունների
ու առողջության համար առանձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր
աշխատանքների և մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1907-Ն
որոշումը.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի
6-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչություն
գործատուների կողմից տարեկան հաշվետվության ներկայացման կարգը
հաստատելու մասին» N 2301-Ն որոշումը.
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի
«Աշխատանքային պայմանագրի գրանցման կարգը, գրանցամատյանի ձևը, դրա
վարման ու պահպանման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 2034-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 875-Ն որոշումը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
Հայաստանի
վարչապետ
2010թ.դեկտեմբերի20
Երևան

Հանրապետության
Տ. Սարգսյան

