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ՆԱԽԱԲԱՆ 
«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի 

նախաձեռնություն» ծրագիրն (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացվում է 2021թ․-ի փետրվար 

ամսից ՏՀՏ գործատուների միության, Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի և Կիրակի 

հիմնադրամի գործընկերությամբ Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրն 

իրականացվում է ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ 

Տեսչություն) հետ սերտ համագործակցությամբ և միտված է նպաստելու Հայաստանում 

աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը` խթանելով տվյալների հավաքագրման և 

մշակման նորարարական մեթոդներ ու միջոլորտային համագործակցություն։ 

Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվի «Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների 

վերահսկման էլեկտրոնային հարթակ» (այսուհետ՝ Հարթակ)։ Առաջարկվող հարթակի 

ներդրման շնորհիվ կթվայնացվեն և կավտոմատացվեն աշխատանքի ստուգման և 

ընդհանրապես աշխատաշուկայի վերահսկման հիմնական գործառույթները, ինչպես նաև 

հնարավորություն կընձեռնվի ստեղծելու գործատուների ռիսկերի ազգային քարտեզ, որն իր 

տեսակի մեջ կլինի առաջինը և ժամանակի ընթացքում կներառի աշխատանքային 

իրավունքների ոլորտում առաջացող և դրանք լուծվող ռիսկերի դինամիկ տվյալներ: Բացի այդ, 

համակարգը նախատեսում է ռիսկերի հաշվարկման հաշվիչ, որի պարզ տարբերակը 

հասանելի կլինի նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք կկարողանան պարզել իրենց 

ռիսկայնության աստիճանը՝ մուտք անելով պահանջվող տվյալները։ 

Հարթակը հնարավորություն կստեղծի ԱԱՏՄ-ի կանոնադրական գործառույթներն 

էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու, ըստ բնագավառների տնտեսավարող 

սուբյեկտների բազաները և վերջինից բխող աշխատանքներն ավտոմատացնելու նպատակով։ 

Հարթակի միջոցով կապահովվի նաև ԱԱՏՄ-ի գործունեության, աշխատանքային իրավունքի 

վերահսկման հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը։ 

Ծրագիրն իրականացվելու է Աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումներին 

զուգահեռ և ներառելու է բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ, քաղաքացիական 

հասարակության մոնիտորինգ, քաղաքացիների մասնակցություն և իրազեկման լայն 

քարոզարշավ: Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվեն ՏՀՏ լուծումներ, որոնք կներդրվեն  

Տեսչական մարմի պաշտոնական կայքում և տրանսֆորմատիվ կլինեն Հայաստանում 

աշխատանքային իրավունքների վերահսկման համար: 
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Շահագրգիռ կողմերի կարծիքներն ու առաջարկները հավաքագրելու նպատակով 

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպել էր «Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների 

վերահսկման էլեկտրոնային հարթակի» ստեղծմանն ուղղված աշխատաժողով։ 

Սույն Հայեցակարգով առաջարկվում է զարգացնել Հարթակի տեխնիկական 

առաջադրանքը՝ հիմնված շահագրգիռ կողմերից հավաքագրված Հայաստանում 

աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն ու դրանց առնչվող խնդիրների լուծմանն 

ուղղված առաջարկների, պետական մեխանիզմների քարտեզագրման  և միջազգային փորձի 

ուսումնասիրության վրա: 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացու աշխատանքային իրավունքը 

սահմանված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, որպես աշխատանքի ընտրության ազատության 

իրավունք: Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ աշխատանքային 

օրենսգրքով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, Զբաղվածության մասին ՀՀ օրենքով և 

իրավական այլ ակտերով։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ աշխատողների շահերի 

պաշտպանությունը շարունակում է մնալ խնդրահարույց։ Տարբեր են ինչպես 

աշխատանքային իրավախախտումների օրինակներն, այնպես էլ պատճառները։  

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և 

աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների պահպանումն ապահովելու նպատակով ՀՀ 

կառավարության ենթակայությամբ գործում է ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի 

տեսչական մարմինը։ Տեսչական մարմնի հիմնական խնդիրներից կարելի է առանձնացնել 

աշխատանքային իրավունքի՝ ներառյալ աշխատողների առողջության պահպանման և 

անվտանգության ապահովման ոլորտներում ռիսկերի կառավարումը և Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների ու այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների 

պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև կանխարգելիչ միջոցառումների 

իրականացումը աշխատողների անվտանգության ապահովման, առողջության պահպանման 

և աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտներում։ 
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Ներկայումս տեսչական մարմնի անձնակազմն աշխատանքային իրավունքի 

խախտումների հետ կապված ռիսկերի հաշվարկման և ձևավորման ողջ գործընթացը 

կազմակերպում և իրականացնում է իր աշխատուժի ներգրավմամբ՝ ելնելով ստուգիչ 

ցուցակից: Մինչդեռ այդ գործընթացի պլանավորման և կազմակերպման փուլերը կարող են 

առավել արդյունավետ իրականացվել ավտոմատացված, էլեկտրոնային եղանակով, ինչպես 

կարգավորվում են տարբեր երկրների հաջողված պրակտիկաներում։  

 

ՀԱՐԹԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի 

նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է ստեղծել աշխատանքային 

իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային կառավարման հարթակ (e-labor platform), որը 

տրանսֆորմատիվ կլինի Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների վերահսկման 

համար՝ թվայնացնելով և ավտոմատացնելով աշխատանքի ստուգման հիմնական 

գործառույթները։ Այդ նպատակով իրենց ուժերն են ներդրել ՏՀՏ գործատուների միությունը, 

Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ն և Կիրակի հիմնադրամը՝ ՀՀ առողջապահության և 

աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Հարթակը կնպաստի 

Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը` խթանելով տվյալների 

հավաքագրման և մշակման նորարարական մեթոդներ ու միջոլորտային 

համագործակցություն։ Հավաքագրված տվյալների հիման վրա մշավել է հարթակի 

նախնական ինտերֆեյսը և ֆունցիոնալությունը։   

Համակարգը հնարավորություն կտա ստեղծել գործատուների ռիսկերի ազգային 

քարտեզ, որի հիման վրա տեսչական մարմինը կարող է իրականացնել աշխատանքային 

իրավունքների վերահսկման իր հիմնական գործառույթները: Բացի այդ, ռիսկերի խելացի 

քարտեզի կիրառման արդյունքում Տեսչությունը կարող է հավաքագրել աշխատանքային 

իրավունքների ոլորտում առաջացող ռիսկերի և խնդիրների բացահայտմանն ու գնահտմանը, 

ինչպես նաև դրանց լուծումներին առնչվող դինամիկ տվյալներ: 

Համակարգը կարող է ներառել աշխատանքային տիպային պայմանագրեր առավել 

խնդրահարույց ոլորտների համար՝ առևտուր, ծառայություններ, հանքարդյունաբերություն, 

որը կօգնի թե´ գործատուներին և թե´ աշխատողներին՝ ստուգելու իրենց հետ կնքված 

պայմանագրում աշխատանքային օրենսդրության նվազագույն պահանջներին 
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համապատասխանող կետերի առկայությունը։ Ներդնելով e-hlib համակարգ, որն իրենից 

ներկայացնելու է իրականացվող ստուգումների, վարչական վարույթների՝ բողոքի հիմքով, 

սեփական նախաձեռնությամբ, տրված կարգադրագրերի կատարման ստուգման հաշվառման 

համակարգ, ծրագիրը թույլ կտա մի կողմից բարելավել Տեսչական մարմնի ներքին 

կարողությունները, մյուս կողմից իրականացնել առավել հաշվետու և թափանցիկ 

վերահսկողություն տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ։  

Մանրամասն ուսումնասիրվել և քանակական տվյալներ են հավաքագրվել ՀՀ 

առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրական գործառույթների 

վերաբերյալ՝ դրանք լավագույնս էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու տեսանկյունից։ 

Ուսումնասիրվել են մի շարք ոլորտներին առնչվող ՀՀ և միջազգային զեկույցներ։ Ըստ 

բնագավառների տնտեսավարող սուբյեկտների բազաների հետ աշխատանքներն 

ավտոմատացնելու համար հաշվի են առնվել հետևյալ հիմնական նպատակները՝ 

 հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը ապահովելը,  

 աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելը,  

 վերահսկողական գործառույթներն ու իրազեկման աշխատանքները 

էլեկտրոնային դարձնեը,  

 էլեկտրոնային շտեմարանների և բազաների ավտոմատացման 

անհրաժեշտությունը,  

 որոնման, տարբերակման (ֆիլտրման) և խմբավորման միջոցով բազայում 

առկա ցանկացած տվյալ ցանկացած տեսքով ստանալու անհրաժեշտությունը և 

այլն։  

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

ԱՄԿ (ILO) մեթոդաբանական գործիքակազմի կիրառելիությունը 

 

Սեպտեմբերի 22-24-ին կայացած աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացվեց Աշխատանքի 

միջազգային կազամկերպության (ILO)  մեթոդաբանությունը և փորձը աշխատաշուկայի 

վերահսկման ավտոմատացման ոլորտում։ 

Քննարկվող հարթակի նախագծման և իրականացման ժամանակ կիրառելի 

մեթոդաբանական հիմնական կետերը հետևյալն են. 
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- Ցանկացած գործառույթի ավտոմատացումից առաջ ցանկալի է գնահատել դրա 

կիրառման նպատակահարմարությունը։ Ավտոմատացման են ենթակա բացառապես 

օրենսդրության պահանջներից բխող, իրենց արդյունավետությունը ապացուցած, 

խելամիտ ժամանակում իրականացվող, հստակ սահմանվող և պարբերաբար կրկնվող 

գործառույթները։ Հարթակի ծրագրավորումից առաջ անհրաժեշտ է հստակ 

ուսումնասիրել տեսչական մարմնի ներքին և արտաքին աշխատանքային 

գործընթացներն ու փաստաթղթային հոսքերը՝ հարթակի աշխատանքի առավելագույն 

արդյունավետությունը ապահովելու համար։ 

- Ավտոմատացման շրջանակներում առաջնային կարևորություն ունի ֆինանսական, 

մարդկային և ՏՏ ռեսուրսների նախնական գնահատումը։ 

- Կարևոր նշանակություն ունի ներքին և արտաքին համակարգերի հնարավոր 

փոխկապակցության և ինտեգրման հնարավորությունների գնահատականը։ 

- Անհրաժեշտ է գնահատել համապատասխան  ծրագրային, գործիքային, կապուղային 

միջոցների հասանելիության ապահովումը, այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում 

ձեռք բերել համապատասխան լիցենզիաները։ 

- Աշխատանքները պետք է իրականացվեն նախապես սահմանված ծրագրերով, 

ներառյալ կոմունիկացիաների (ներքին և հանրային), թրեյնինգների և 

վերապատրաստման, հարթակի ներդմանն ուղեկցող ռազմավարության, 

գործարկումից հետո աշխատանքների մոնիթորինգի և օժանդակման ու շտկման 

պլանները։ 

Համապատասխան հիմնավորումները բերված են Կոլումբիայի և Ինդոնեզիայի փորձի 

վրա, որտեղ թվայնացման աշխատանքներն իրականացվել են աշխատաշուկայի վերահսկման 

համար պատասխանատու պետական մարմինների պատվերով։ Կոլումբիայում 

իրականացված նախագծի հիմնական առանձնահատկություններն են յուրաքանչյուր քայլում 

մուտքագրման ենթակա տվյալների նվազագույն քանակը (բոլոր հիմնական 

տեղեկությունները նախապես ներառած են համակարգում և կարող են ուղղակի ընտրվել 

բացվող մենյուներից), նախապես ինտեգրված փաստաթղթերը՝ դրանց խմբագրման 

հնարավորությամբ օգտատիրոջ պահանջներին համաձայն, հաշվետվությունների՝ տարբեր 

ձևաչափերով դուրս հանման հնարավորությունը, գրաֆիկների և ինտերակտիվ քարտեզների 

ձևավորման հնարավորությունը։  

Այս ամենը թույլ է տալիս առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել հարթակը և 

արդարացնել դրա նախագծման, ստեղծման և ներդրման ընթացքում օգտագործված 



9 
 

նյութական և մարդկային ռեսուրսները, ինչպես նաև նպաստել աշխատաշուկայի 

առողջացմանն ու զարգացմանը։ 

 

ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ։ 

Տեղեկատվությունը տրամադրվել է Իտալիայի Հանրապետության կառավարության 

Ալեքսանդրիայի և Աստայի աշխատանքի քաղաքականության տարածքային գրասենյակի 

կողմից։ 

Սերջիո Ֆոսսատի, Աշխատանքի քաղաքականության տարածքային տեսչության ղեկավար 
sergio.fossati@ispettorato.gov.it 
https://www.ispettorato.gov.it/en-us/Pages/default.aspx 
 
2015 թվականին օրենսդրական համապատասխան ակտն ընդունելուց հետո 

փոփոխություններ են կատարվել Աշխատանքի քաղաքականության նախարարության 

կառուցվածքում։ 2015թ. սեպտեմբերի 14-ից ստեղծվել է  Աշխատանքի տեսչական 

ստուգումների միասնական գործակալությունը՝ «Աշխատանքի ազգային տեսչություն»։ 

Աշխատանքի ազգային տեսչությունն իր մեջ ներառում է 74 ներկայացուցչություն։ 

Կարգավորում է և վերահսկում օրենքի համապատասխանությունը աշխատանքային 

պայմանագրերի կատարմանը։ Տեսչությունն ունի 3500 մասնագետ, որոնց միանում են 

քաղաքացիական և ոստիկանական տեսուչները։ Նրանց հիմնական գործառույթներն են, 

ամենակարևորը՝ օրենքների հետ համապատասխանության ստուգումը և 

վերահսկողությունը։ Ստուգումներ իրականացվում են թե՛ ստացված բողոքների  հիման վրա, 

թե՛ դրանցից անկախ՝ ստուգումների պլանով։  

Տեսուչների հիմնական խնդիրը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսդրությամբ նախատեսվող պատժի սահմանելն է, եթե դա առողջությանը վնասակար 

հետևանքներ չունի։ Գործընթացն իրականացվում է երկու փուլով։ Տեսչությունն է որոշում 

տուգանքի չափն ու գործընթացը։ Տուգանք է մուծվում պետությանը և փոխհատուցում՝ 

աշխատողին։ Եթե գործատուն չի կարողանում տուգանքը վճարել, ապա վերանայվում և 

փոխվում է տուգանքի վճարման գործընթացը։  

Տեսուչները զուգահեռաբար իրականացնում են նաև խորհրդատվական աշխատանքներ։ Եթե 

հայտնաբերվել է դեպք, որը նվազագույն շեմից պակաս է, փոխհատուցում է իրականացվում։ 

Տեսուչի գործառույնթերից է նաև Աշխատողի իրավունքերի վերականգնումը։ Երրորդ 

գործառույթը, որ իրականացնում է տեսուչը, օրենքի համաձայն կենսաթոշակային 

ապահովության վճարների վերականգնումն է։ Տեսուչը ստիպում է, որ գործատուն վճարի 

նաև նախորդ տարիների չվճարված կեսաթոշակային վճարները։  

2018 թվականին, օրինակ՝ 144000 ուսումնասիրություն է կատարվել (որը ամբողջ 

ձեռնարկությունների 80%-ն է, ընդ որում դրոնա պատահական չեն ընտրված եղել, այլ 

հնարավոր ծածտումների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա), որի արդյունքում 

հայտնաբերվել է 98255 կենսաթոշակային վճարի չկատարում, 163 000 որևէ այլ խախտում, 42 

mailto:sergio.fossati@ispettorato.gov.it
https://www.ispettorato.gov.it/en-us/Pages/default.aspx
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000 ստվերային աշխատանքի փաստ։ Բոլոր նշված դեպքում պարտադիր կիրառվել են 

տուգանքներ։  

Ստվերային գործունեության մեծ բաժինը գրանցվել է գյուղատնտեսության ոլորտում, 10%-ը 

միգրանտների հետ կապված։ Ամենաշատ ստուգումներն  իրականացվել են ծառայության, 

գյուղատնտեսության, շինանարության (ամենաշատ խախտումները՝ 70%) և 

արդյունաբերության ոլորտներում։ 

Խախտումների 40 տոկոսը ստվերային գործունեության հետ են կապվում։ Ամենաշատ 

խախատումները ծառայություններում են, ռեստորանների, տների վարձակալության մոտ 

54%, գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների գրեթե կեսը ստվերային են աշխատում, 

դրան հաջորդում են արտադրության և արհեստների, առևտրի ենթաոլորտները։ 

Մի երևույթ կա, երբ օգտվելով աշխատողի ծանր սոցիալական վիճակից, գործատուները նրան 

վճարում են ավելի ցածր վարձատրություն։ Այս դեպքում դիմում են ոստիկանական 

տեսուչներին։ 2018թ. այս մասով դիմումների աճ է եղել։ 220%-ով աճել են այս մասով 

դիմողների քանակը։ Սրանք սովորական վարչական խախտում չեն համարվում։ Նման 

դեպքերում գործատուին երեքից ութ տարի ազատազրկում է սպառնում։ Սա ընկլավում է 

որպես թրաֆիկինգի ամենատիպական օրինակ, որովհետև խոսքը գնում է հիմնականում 

միգրանտների մասին։ Որպես կանոն խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք 

աշխատանքի իրավունք չունեն, կատարում են հարկադիր աշխատանք, որոնց հիմնականում 

նույն ազգի միջնորդ է լինում, ով կարող է վերցնել գումարի մի մասը։ Այս դեպքում պատժվում 

է ինչպես միջնորդը, այդպես էլ գործատուն։ Դիմումների թվի աճը պայմանավորված է նոր 

ընդունված օրենքով, որն ավելի խստացնում է այս հարաբերությունների կարգավորումը։  

Այսպիսով ձևավորվում է ռիսկային  ոլորտների քարտեզը, և հաջորդ տարվա համար 

նախատեսվում են տվյալ ոլորտներում ստուգումներ։ Ամենածանր վիճակը ստվերային 

շուկայում է։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը այսպես կոչված միջնորդավորված աշխատանքն է, 

կամ, ըստ էության՝ աշխատուժի շահագործումը որի բացահայտման և լուծման հետ կապված 

տեսչական մարմինը համագործակցում է ոստիկանների հետ։ 

Հաջորդ խնդիրը կեղծ գնումների գործընթացն է։ Արժանապատիվ աշխատանքի մասին 

օրենքը պետք է նպաստի, որ աշխատանքային պայմանագրերը կնքվեն երկարաժամկետ, և ոչ 

թե կարճաժամկետ։ Այն ուղղված է կայուն զբաղվածության ապահովմանը։ Վերահսկվում է 

ուսուցման և վերապատրաստման աջակցություն ստացած գործազուրկների զբաղվածության 

կարգավիճակը։ Տեսչությունը ստուգումներ է անցկացնում՝ հասկանալու արդյո՞ք 

շախտաողները ստվերում են աշխատում, թե՝ ոչ։ Եվս մի կարևոր գործառույթ․ ավելի գլոբալ 

նպատակներից մեկը շուկայի առողջացումն է։ Բարեփոխումների արդյունքում պատկան 

կառույցները ակնկալում են, որ ընկերությունները պետք է հասկանան, որ օրենքի 

գերակայությունը ավելի կարևոր է, քան ստվերում և խախտումներով աշխատելը։ Տարեց 

տարի պատժամիջոցներն ավելի խստացվում են, որ գործատուն հասկանա նաև՝ եթե 

օրինական է աշխատում, կարող է խնայել միջոցներ։     
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ։  

Տեղեկատվությունը տրամադրվել է Ռուսաստանի Դաշնության Աշխատանքի և 

զբաղվածության դաշնային ծառայության կողմից։ 

Ի.Ի․ Շկլովեց, Աշխատանքի և զբաղվածության դաշնային ղեկավարի տեղակալ: 
www.rostrud.gov.ru 
 

Սեպտեմբերի 22-24-ին կայացած աշխատաժողովի ընթացքում հնարավորություն ընձեռվեց 

նաև ծանոթանալ ՌԴ Աշխատանքի և զբաղվածության դաշնային ծառայության փորձին, որը 

ներկայացրեց Ծառայության ղեկավարի տեղակալ Ի․Շկլովեցը: 

Ծառայությունը գործարկել է միասնական հարթակ (rostrud.gov.ru), որտեղ հասանելի են 

տարատեսակ թվային գործիքներ՝ ուղղված աշխատանքային փոխհարաբերությունների 

թափանցիկության և դրանց վերահսկողության ապահովմանը։ Հիմնական էջը 

հնարավորություն է տալիս ընտրել Ծառայության աշխատանքին առնչվող որևէ ոլորտ և, 

անցնելով համապատասխան հղումով, ավելի մանրամասն ծանոթանալ դրան և/կամ օգտվել 

ներկառուցված թվային լուծումներից։  

Հարթակը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ Ծառայության տարածքային 

ստորաբաժանումների աշխատանքին, հրապարակում է առավել ակտուալ նորությունները, 

թույլ է տալիս ծանոթանալ ՌԴ-ում առկա թափուր աշխատատեղերին, հասանելի է դարձնում  

Ծառայության աշխատանքները աշխատաշուկայի մասնայիցներին (թե՛ աշխատողներ, թե՛ 

գործատուներ), նպաստում է փոխադարձ կապի արդյունավետության բարձրացմանը։ 

Ի․Շկլովեցը առանձնակի շեշտեց ներկայումս գործող թվային լուծումներից մի քանիսը, 

որոնցից կարևորագույններից են «Առցանց տեսչությունը» (https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn-

-p1ai/) և Աշխատանքային փոխհարաբերությունների ոլորտում վերահսկիչ և հսկողական 

գործունեության կառավարման ավտոմատացված համակարգը (Автоматизированная 

система управления контрольно-надзорной деятельностью в сфере трудовых отношений 

(АСУ КНД)): Ընդ որում, «Առցանց տեսչությունը» առաջարկում է հարուստ գործիքակազմ 

ինչպես գործատուների, այնպես էլ աշխատողների համար, այդ թվում դիմումների առցանց 

ընդունման, կայացված որոշումների նախադատական բողոքարկումների, կնքված 

պայմանագրերի՝ օրենսդրությանը համապատասխանությունը ստուգելու հնարավորություն և 

այլն։  Միևնույն ժամանակ АСУ КНД-ն կիրառվում է հենց տեսչական մարմնի 

աշխատանքները հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպելու համար։ 

Եվս մի կարևոր ոլորտ է հավաքագրվող տվյալների վերամշակումն ու հետագա 

օգտագործումը։ Նշվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանքային 

փոխհարաբերությունների ոլորտում գրանցվող խախտումների մոտ 40%-ը բաժին է ընկնում 

աշխատանքի ոչ պատշաճ պայմաններին, ևս 25 տոկոսը՝ վարձատրմանը, երրորդ տեղում են 

աշխատողների ազատման կարգին առնչվող խախտումները։ 

Ինչպես նշեց իր ելույթում Ի․ Շկլովեցը, թվային լուծումների արդյունավետ կիրառումը անհնար 

է, առանց օրենսդրական դաշտում համապատասխան փոփոխությունների, որոնց մեջ 

http://www.rostrud.gov.ru/
https://онлайнинспекция.рф/
https://онлайнинспекция.рф/
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կարևոր դեր է կատարում  շրջանառվող նորմատիվ ակտերի կրճատումը և դրանց 

համապատասխանեցումը 21-րդ դարի պահանջներին։  

 

ՀԱՐԹԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 
Աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային կառավարման հարթակի 

(e-labor platform) կառուցվածքն ու բովանդակության զարգացնելու, շահագրգիռ կողմերի, 

ապագա օգտատերերի կարիքները բացահայտելու և առաջարկություններն արձանագրելու 

նպատակով անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքում դուրս բերվեցին նոր 

նախաձեռնություններ և առաջարկներ։ 

Քարտեզագրվեցին ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայում և 

աշխատանքի վերահսկողության տեսանկյունից կարևորվող խնդիրները, ներառյալ 

տեսչական մարմնի աշխատանքի առանձնահատկությունները, գործատու-աշխատող 

փոխհարաբերությունները, այս ոլորտում իրավագիտակցության տարածման բացթողումները։ 

Քարտեզագրվեցին վերոնշյալ խնդիրների լուծմանը նպաստող թվային գործիքների 

վերաբերյալ պատկերացումները՝ տեսչական մարմնի և գործարար միջավայրի 

մասնակիցների տեսանկյունից։  

Քարտեզագրվեցին աշխատանքային իրավունքների վերահսկողության էլեկտրոնային 

կառավարման հարթակի հանդեպ ներկայացվող տեխնիկական և բովանդակային 

պահանջները, որոնք հետագայում հիմք են հանդիսանալու տեխնիկական առաջադրանքի 

վերջնական շտկման և աշխատանքային ոլորտում վերահսկողության թվայնացման 

հայեցակարգի մշակման համար։ 

Մասնավորապես, 

Աշխատանքային խումբ 1. Աշխատանքային խմբերից մեկում ընդհանուր 

քննարկման արդյունքում առանձնացվեցին առաջարկվող հարթակի գործարկման 

արդյունքում անմիջապես կամ միջնորդավորված եղանակով ներգրավվող 

կողմերը/սուբյեկտները, ընդ որում դրանց որոշ հատվածը հանդես է գալիս որպես 

անմիջական շահառու, մինչդեռ մի ուրիշ հատված՝ որպես թիրախ: Գլխավոր շահառուների 

ցանկում նշվեցին՝ 

 գործատուները (որպես իրավաբանական անձ); 

 աշխատողները; 

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը; 
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 ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինը; 

 ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարությունը (կրթական 

գործառույթների տեսանկյունից); 

 ՀՀ ՄԻՊ գրասենյակը։ 

Որպես թիրախ հիշատակվել են նաև՝ 

1. ՀՀ առողջապահության նախարարությունը; 

2. ԷԿԵՆԳ-ը։ 

Ներկայումս ՀՀ աշխատաշուկայում առկա խնդիրների ցանկում առանձնակի նշվել են․  

1. ռիսկայնության չափորոշիչների վերանայումը (լուծումը նախնական 

գնահատակններով կտրվի մեկ ամսվա կտրվածքով՝ մինչև 2021 թվականի նոյեմբերը); 

2. աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթային ձևակերպումների հետ 

կապված բացթողումները, այդ թվում՝ պայմանագրերի առկայությունը և 

բովանդակային թերացումները (չեն ներառում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

դրույթները), 

3. աշխատանքային հարաբերությունների օրենսդրական կարգավորումների, 

վերահսկողության մեխանիզմների, պարտավորա-իրավունքային դրույթների 

վերաբերյալ իրազեկվացության պակասը ինչպես տնտեսվարողների, այդպես էլ 

վարձու աշխատողների շրջանում, 

4. աշխատանքային փոխհարաբերությունների վերահսկիչ մեխանիզմների 

արդյունավետությունը, տեսուչների աշխատանքի օպտիմալացումը։ 

Նշված խնդիրների լուծմանն ուղղված թվային գործիքներից առանձնացվեցին՝ 

1. Ռիսկերի ազգային քարտեզը, 

2. Ռիսկերի հաշվիչ, 

3. Փաստաթղթերի, մասնավորապես, տիպային պայմանագրերի շտեմարան, 

4. Դիմումների և բողոքների առցանց ընդունման և դրանց ընթացքին առցանց հետևելու 

հնարավորություն, 

5. Գրանցված խախտումների տեսակավորման հնարավորություն, 

6. Հավաքագրված տվյալների վերլուծական թվային մեխանիզմներ, 

7. Ծանուցումների էլեկտրոնային ստացման/տարածման մեխանիզմներ, 

8. Աշխատավարձի և/կամ դրան հավասարեցված վճարների հաշվիչ, 

9. Տեղեկատվական հարթակի առկայություն,  

10. ՀՏՀ չաթ-բոտ։ 
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Թվային հարթակի նկատմամբ ձևավորվեցին հետևյալ պահանջները` ինչպես տեսչական 

մարմնի աշխատակիցների, այդպես էլ տնտեսվարողների տեսանյունից՝ 

1. Հասանելիություն տարբեր տեխնիկական միջոցներով՝ համակարգիչներ, 

հեռախոսներ, պլանշետներ, 

2. Պարզ, ընթեռնելի կառուցվածք, 

3. Բազմալեզվություն, 

4. Անհատականացման մեխանիզմներ՝ անձնական պրոֆիլներ ըստ կարգավիճակի 

(տնտեսվարող/վարձու աշխատող), 

5. Գործառույթային փաստաթղթաշրջանառության պարզեցում և արդյունավետացում 

տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների միջև։ 

 

Աշխատանքային խումբ 2. Այս աշխատանքային խմբի մասնակիցները ևս նախ 

փորձեցին առանձնացնել այն հիմնական թիրախները և մասնակից կողմերը, որոնք կարող են 

ներգրավված լինել հարթակի գործարկման արդյունքում։ Ի լրումն առաջին խմբի կողմից 

առաջարկված թիրախների, առաջարկներից կարելի է առանձնացնել՝ 

 Արհմիությունները, 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները (ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ից ինքնակառավարվող 

մարմիններ են), 

 Աշխատանքային վեճերի լուծման մարմինը (աշխատանքային արբիտրաժ), 

 Զանգվածային լրատվամիջոցներն ու հասարակական կազմակերպությունները։ 

Ի թիվս առաջին խմբում նշված ՀՀ աշխատաշուկայում առկա խնդիրների՝ 

առանձնացվեցին նաև՝ 

 Տնտեսական ոլորտների առանձնահատկություններով պայմանավորված 

տնտեսվարող սուբյեկտների ռիսկերի նույնականացումն ու կանխատեսումը, 

 Աշխատանքային իրավահարաբերությունների սուբյեկտների 

անիրազեկվածությունն ու ցածր իրավագիտակցությունը, 

 Արհմիությունների գործունեությունը և հեղինակության բարձրացումը, 

 Աշխատաշուկայում անմրցունակ և/կամ սոցիալական տարբեր խմբերի անձանց 

աշխատանքային իրավունքի առանձնահատկությունները (օրինակ՝ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատատեղի հարմարեցումը)։ 
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Բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ Հարթակի նախագծման 

գործընթացում առաջարկվեց՝ 

 Նախատեսել «Աշխատանքային իրավահարաբերություններ» թեմայով առցանց 

կրթական մոդուլներ, ներառյալ դիդակտիկ գործիքներ, սոցիալական կարճ 

հոլովակներ, մոդուլի ուսուցման արդյունքների գնահատման թեստեր՝ նախատեսված 

ինչպես ավագ դպրոցականների, այնպես էլ ուսանողների և առաջին անգամ 

աշխատաշուկա մտնող երիտասարդների համար։ Դրանց պարտադիր անցկացումը 

վերապահել դպրոցներում՝ մասնագիտական կողմնորոշման ակումբներ վարող 

մանկավարժների, իսկ քոլեջներում և բուհերում՝ կարիերայի կենտրոնի 

պատասխանատուների վրա։ 

 Նախատեսել առանձին բաժին աշխատանքային իրավահարաբերություններում 

իրավական ակտերով սահմանված առանձնահատուկ պայմաններ նախատեսող 

աշխատողների աշխատանքային իրավունքի իրացման տիպային փաստաթղթեր։  

 Թեև Հայաստանում դեռևս աշխատանքային արբիտրաժ չի գործում, սակայն այդ 

ուղղությամբ տարվող քայլերին զուգահեռ Հարթակում նախատեսել առանձին բաժին՝ 

աշխատանքային վեճերի լուծման նախադեպերի հրապարակման համար։ 

 Հարթակում նախատեսել առանձին բաժին արհմիությունների ներգրավման համար՝ 

ուղղված աշխատողների աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությանն ու 

տեսչական մարմնին օժանդակությանը։ 

 

ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՄՓՈՓ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

Հիմնվելով աշխատաժողովի ընթացքում հնչեցված կարծիքների, տեսակետների, 

պահանջների վրա՝ նպատակարմար է երևում Հայաստանում աշխատանքային 

իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային հարթակի գործարկման համար սահմանել 

երկփուլ ժամանակացույց՝ ելնելով ներդրվող ֆունկցիաների առաջնահերթություններից։ 

Առավել կարևոր բաժիններն ու գործառույթները իրականացումը պետք է կատարվի առաջին 

փուլում։ 

ՓՈՒԼ 1 (աշխատանքների ժամանակային հորիզոն՝ 2022 թվական) 
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- Հենահարթակի նախագծում արդեն իսկ պատրաստված տեխնիկական 

առաջադրանքի հիման վրա՝ երկու մասից։ Ադմինիստրատիվ պանել՝ տեսչական 

մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունն ապահովելու համար։ Ի լրումն 

ներկայիս պահանջներին ֆունկցիոնալ որոշ լուծումներ կարող են 

համապատասխանեցվել ՌԴ Աշխատանքի և զբաղվածության դաշնային ծառայության 

կողմից օգտագործվող АСУ КНД հարթակին։ Սա կարևոր է նաև ԵՏՄ և ԱՊՀ 

շրջանակներում աշխատաշուկայի վերահսկման միասնական չփորոշիչների և 

օրնսդրական կարգավորումների լույսի ներքո, ինչը թույլ կտա անհրաժեշտության 

դեպքում հնարավորինս սահուն կապել հարթակները միմյանց։  

- Միևնույն ժամանակ այս փուլում հարթակի գործարկման հիմնական նպատակը 

տեսչական մարմնի աշխատանքների օպտիմալացումն ու արդյունավետության 

բարձրացումն է, ինչը նշանակում է, որ առավել սեղմ ժամկետներում պետք է 

թվայնացվեն ամենաառաջնային գործառույթները, ինչն էլ արտացոլված է ընթացիկ 

տեխնիակական առաջադրանքում։ 

- Կարևոր է գրանցվող խախտումների դասակարգման հնարավորությունը՝ դրանց 

հետագա վերլուծության մեխանիզմով, ինչը թույլ կտա գնահատել աշխատաշուկայում 

առավել հաճախ գրանցվող խնդիրները (hot points` թեժ կետերը) և անհրաժեշտության 

դեպքում իրականացնել կանխարգելիչ և/կամ շտկիչ աշխատանքներ 

համապատասխան ոլորտոներում։ Սա ակներև կհանգեցնի ինչպես տեսչական 

մարմնի հասարակական կշռի ավելացմանն, այդպես էլ՝ աշխատաշուկայի ավելի 

հստակ կարգավորմանը, ինչպես նաև հիմք կդնի աշխատաշուկայի հետագա 

առողջացմանը։ 

- Աշխատաշուկայի անմիջական մասնակիցների (տնտեսվարող սուբյեկտներ, կամ 

գործատուներ և վարձու աշխատողներ) տեսանկյունից կարևոր է առաջին փուլում 

ապահովել հետևյալ գործիքակազմի հասանելիությունը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված պահանջների հիման վրա ձևավորվող ռիսկերի հաշվիչ 

(տնտեսվարողների համար), տիպային փաստաթղթերի շտեմարան (տնտեսվարողների 

և աշխատողների համար), ՀՏՀ գործառույթ կատարող չաթ-բոթ (տնտեսվարողների և 

աշխատողների համար), դիմումների և բողոքների առցանց ընդունման և դրանց 

հետագա վերահսկման գործիք, առավել կարևոր խնդիրների շուրջ տեղեկատվական 

ու կրթական նյութերի շտեմարան, որը թույլ կտա բարձրացնել աշխատաշուկայի 

ներկա և ապագա մասնակիցների իրավագիտակցությունը այս ոլորտում։ Այս առումով, 

կարելի է դիտարկել նաև ներկայումս գործարկված www.employeeprotect.am կայքի 

http://www.employeeprotect.am/
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գործիքակազմի ներառումը՝ մինչ այս պահը դրա աշխատանքի արդյունքում 

հավաքագրված տվյալների վերլուծության հիման վրա։ 

ՓՈՒԼ 2  (աշխատանքների ժամանակային հորիզոն՝ 2025 թվական) 

- Տեսչական մարմնի աշխատանքների օպտիմալացմանն ուղղված ադմինիստրատիվ 

պանելի լրամշակում՝ դրա գործարկման առաջին փուլի ընթացքում հավաքագրված 

տվյալների վերլուծության հիման վրա։ Հենահարթակի համապատասխանեցում ՀՀ՝ 

աշխատանքային փոխհարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության 

փոփոխություններին (դրանք առկայության դեպքում) և ըստ այդմ տեսչական մարմնի 

գործառույթներին։  

- Գործատուների և աշխատողների միջև գրանցվող վեճերի նախադատական 

մեխանիզմներ (այս կետի շուրջ որոշակի ճշգրոտւմների կարիք կա, այդ թվում ՄԻՊ 

գրասնեյակի տեսանկյունից)։ 

- Չաթ-բոթի ֆունկցիաների ընդլայնում (հնարավոր է՝ արհեստական բանականության 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ հիմնված մինչ այս պահը գրանցված դեպքերի 

ուսումնասիրման վրա)։ 

- Թափուր աշխատատեղերի թարմացվող շտեմարան ըստ ոլորտների և 

մասնագիտությունների։ (Սա հնարավոր է իրականացնել, հիմնվելով ՌԴ-ում կիրառվող 

նույնանման լուծման վրա՝ հարմարեցնելով այն ՀՀ աշխատաշուկայի իրականությանը։) 

 


