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Զեկույցը պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրոպայում անվտանգության 
և համագործակցության կազմակերպության Երևանի գրասենյակի 
աջակցությամբ և ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդկանց թրաֆիքինգի 
դեմ պայքարի ու պետությունների մշտադիտարկման գրասենյակի  
(J/TIP) և ԱՄՆ պետքարտուղարության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և 
իրավապահ համագործակցության (ԹՊԻՀ) բյուրոյի ֆինանսավորմամբ: Սույն 
հրապարակման մեջ արտահայտված տեսակետները, մեկնաբանություններն 
ու եզրակացությունները հեղինակներինն են և հնարավոր է, որ չհամընկնեն 
ԵԱՀԿ-ի և ԱՄՆ պետքարտուղարության տեսակետների հետ:

Հարկադիր աշխատանքը և աշխատանքային թրաֆիքինգը 
Հայաստանում. փորձնական հետազոտություն  

(համառոտ զեկույց)



Նե րա ծա կան խո սք

 

ԵԱՀԿ Երևա նի գրա սեն յա կն ար դեն ավե լի քան մեկ տաս նամ յակ է, 
ինչ մեծ կարևորու թյուն է տա լիս իր ծրագ րե րում մարդ կանց թրա ֆի քին
գի դեմ պայ քա րին ուղղված գոր ծո ղու թյուն նե րին: Գ րա սեն յա կի աջակ
ցու թյամբ կա տար վել են փոր ձա գիտա կան տար բեր ու սում նա սի րու թյուն
ներ, մշակ վել են առա ջար կու թյուն ներ՝ ուղղված  մարդ կանց թրա ֆի քին գի 
դեմ պայ քա րի ո լոր տում ազ գա յին քա ղա քա կա նության, օ րենսդ րու թյան, 
զո հե րի նույ նաց ման ու աջակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րի մշակմանն ու բա
րե փոխ մա նը:

 Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քար ի րա կա նաց նող պե տա կան 
և  ոչկա ռա վարա կան կա ռույց նե րը  Հա յաս տա նում հա ջող և  հա մա գոր
ծակց ված աշ խա տանք են ի րա կա նաց նում: Այս ո լոր տում մեծ աջակ ցու
թյուն է ցու ցա բե րում նաև մի ջազ գա յին և  դո նոր հան րու թյու նը: 

 Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի հար ցե րով միջ գե րա տես չա
կան խորհր դի առա ջար կու թյամբ և ԱՄՆ  Պետ քար տու ղա րու թյան մարդ
կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի և  պե տու թյուն նե րի մշտա դի տարկ ման 
գրա սեն յա կի (J/TIP) ֆի նան սավոր մամբ Երևա նի ԵԱՀԿ գրա սեն յակն 
ի րա կա նաց րել է  Հա յաս տա նի   Հան րա պետու թյու նում հար կա դիր աշ
խա տան քի և  մարդ կանց թրա ֆի քին գի տա րած վա ծության բա ցա հայտ
ման նպա տա կով փորձ նա կան ու սում նա սի րու թյուն, ո րի արդ յունքնե րը 
ներ կա յաց նում ենք ըն թեր ցո ղին:  Սույն ու սում նա սի րու թյան առար կան 
թե՛ մեծա հա սակ նե րի, թե՛ ե րե խա նե րի աշ խա տան քա յին թրա ֆի քինգն ու 
հար կա դիր աշխա տանքն է  Հա յաս տա նի տա րած քում: Ու սում նա սի րու
թյու նը փորձ նա կան էր և  իրա կա նաց վել է մայ րա քա ղաք Երևա նում ու 
 Հա յաս տա նի մի քա նի մար զե րում (Սյու նիք,  Շի րակ,  Կո տայք, Ա րա րատ, 
 Լո ռի):

Ու սում նա սի րու թյան և  վեր լու ծու թյան է են թարկ վել նաև ո լոր տին 
առնչ վող ազ գային օ րենսդ րու թյու նը և մ շակ վել են առա ջար կու թյուն ներ: 

 Հու սով ենք, որ վեր լու ծա կան խմբին հա ջող վել է կազ մել ընդգր կուն, 
ար ժե քա վոր զե կույց, ո րը կնպաս տի աշ խա տան քա յին թրա ֆի քին գի վե
րա բեր յալ հե տա գա բաց քննար կում նե րին, այդ երևույ թի մշտա դի տարկ
մա նը և  կանխ մա նը:  Միա ժա մա նակ, ու րախ կլի նենք լսել զե կույ ցում ներ
կա յաց ված արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ յու րաքանչ յուր ըն թեր ցո ղի մտայ
նու թյուն նե րը, նկա տա ռում նե րը և  առա ջարկ նե րը:

ԵԱՀԿ Երևա նի գրա սեն յա կն իր շնոր հա կա լու թյունն է հայտ նում  Հե
տա զո տա կան ռե սուրս նե րի կով կաս յան կենտ րոն Հա յաս տա նի անձ նա



կազ մին, մաս նա վո րա պես  Հե ղի նե  Մա նաս յա նին և Ան նա  Սար կիս յա նին, 
ինչ պես նաև փոր ձա գետ ներ  Ռու բեն Ե գան յա նին, Ա մալ յա Ոս կան յա նին, 
 Դա վիթ  Թու մաս յա նին, Ա վե տիք  Մեջ լում յա նին,  Լու սի նե  Սի մոն յա նին 
և Ն վարդ  Մել քոն յա նին հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար:  
Գ րա սեն յակն իր ե րախ տա գի տու թյունն է հայտ նում նաև այն կա ռույց
ներին և  ան հատ նե րին, ո րոնց հետ հար ցազ րույց նե րի արդ յուն քում 
պատ րաստվեց այս զե կույ ցը:

Հապավումների ցանկ 

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
ԱՊ աշխատանքային պայմանագիր
ԲՊ (աշխատանքային) բանավոր պայմանավորվածություն
ԵՀԱ ենթադրյալ հարկադիր աշխատանք
ՀԱ հարկադիր աշխատանք
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀ ԱՕ ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ԿՍԲՑ կամավորության սկզբունքի բացակայության ցուցիչ
ՏՊՍՑ տուգանքի կամ պատժի սպառնալիքի ցուցիչ
տ/տ տնային տնտեսություն
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1. Տ վյալ նե րի հա վա քա գրման և վեր լու ծու թյան 
մե թո դա բա նու թյու նը 

 Հե տա զո տու թյան տե սա կը. Հայաս տա նի տն տե սու թյան մաս նա վոր 
հատ վա ծում հար կա դիր աշ խա տան քի (ՀԱ) ու մարդ կանց թրա ֆի քին գի 
երևույթ նե րի տա րած վա ծու թյան նախ նա կա ն՝ ծա վա լային և հա րա բե րա-
կան գնա հա տա կան նե րի ստաց ման նպա տա կով այս հե տա զո տու թյու նը 
ծրա գրվել և իրա կա նաց վել է որ պես ընտ րան քայի ն՝ անամնես տիկ, փորձ-
նա կան քա նա կա կան դի տար կում:

 Հե տա զո տու թյան ծած կույ թը. հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է 
Երևան քա ղա քի և Արա րատ, Կո տայք, Լո ռի, Շի րակ և Սյու նիք մար զե րի 
300 տնային տն տե սու թյուն նե րում (տ/տ):

 Հե տա զո տու թյան միա վո րը. որ պես դի տա րկ ման միա վոր ըն դուն-
վել է 2012-2014թթ. տա սից բարձր տա րի քի ան ձանց կող մից ՀՀ տա րած-
քում մաս նա վոր կա ռույ ցի կամ եր րորդ ան ձի/ան ձանց հա մար կա տա րած 
որո շա կի աշ խա տան քը/ ծա ռայու թյու նը, ան կախ վար ձատ րու թյան առ-
կայու թյու նից կամ դրա չա փից ու ձևե րի ց՝ բա ցա ռու թյամբ ան հատ ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան կամ ըն տա նե կան-կեն ցա ղային պար-
տա կա նու թյան դեպ քե րի: Դի տա րկ ման միա վոր աշ խա տան քի վե րա բեր-
յալ տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր է հան դի սա ցել այն կա տա րած/ կա տա րող 
ան ձը՝ հարց ման միա վո րը: 

Հե տա զո տու թյան հար ցա թեր թը մշակ վել և դաշ տային փոր ձար կում 
ան ցնե լուց հե տո լրամ շակ վել է ծրագ րի փոր ձա գետ նե րի կող մից: Այն նե-
րա ռում է տ/տ նույ նաց ման բնու թագ րե րը և 4 բա ժին : Առա ջին և երկ րորդ 
բա ժին նե րի հար ցերն ուղղ ված են եղել դի տա րկ վող տ/տ-յան հիմնա կան 
բնու թագ րե րին: Եր րորդ բաժ նի հար ցե րով ար ձա նա գրվել են դի տա րկ-
ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք կա տա րող/ կա տա րած բո լոր ան-
դամնե րի ժո ղո վր դագ րա կան և սո ցիալ-տն տե սա կան բնու թագ րե րը: Չոր-
րորդ, ամե նա ծա վա լուն բաժ նի հար ցերն ուղղ ված են եղել բա ցա հայ տե-
լու. ա)  դի տա րկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր բնու թագ րե րը 
(տևո ղու թյուն, ոլո րտ, մաս նա գի տա կան որա կա վո րում, աշ խա տա տե ղի 
գտն վե լու վայր), բ) աշ խա տան քի հա վա քա գրման գոր ծըն թա ցում խա բե-
ու թյամբ կամ բռ նի հա վա քա գրման տար րե րը (կա մա վո րու թյան սկզ բուն-
քի բա ցա կայու թյան և տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ), 
գ) աշ խա տան քային պայ մա նագ րի (ԱՊ) կամ բա նա վոր պայ մա նա վոր վա-
ծու թյան (ԲՊ) տե սա կը ու աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տումնե րը, 
դ) աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան, ծա վա լի, բնույ թի, աշ խա տան քային 
ժա մե րի, գի շե րային, տոն կամ հի շա տա կի օրե րին աշ խա տանք նե րի, 
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հան գս տյան օրե րի աշ խա տանք նե րի, աշ խա տան քային պայ ման նե րի 
ման րա մաս նե րը, ե) աշ խա տե լու ըն թաց քում աշ խա տո ղի կա ցա րա նային, 
կեն ցա ղային պայ ման նե րը և դրան ցում ճնշման տակ աշ խա տան քի, կա-
մա վո րու թյան սկզ բուն քի բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներն ու տու գան քի կամ 
պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե րը, զ) օրի նա կան ձևով աշ խա տան քից 
ազատ վե լու ան հնա րի նու թյան հար ցում կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի բա-
ցա կայու թյան ցու ցիչ նե րը և տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ-
նե րը, է)  կո նկ րետ աշ խա տան քի հետ կապ ված, հարց վո ղի կամ նրա տ/տ 
այլ ան դա մի նկատ մամբ տե ղի ունե ցած սպառ նա լիք նե րի և/ կամ բռ նու-
թյուն նե րի դեպ քե րը:

 Հե տա զո տու թյան ընտ րան քը և ծա վա լը. ծրագ րով նա խա տես-
ված 300 տ/տ-նե րի հար ցումնե րից 100-ն իրա կա նաց վել է ք. Երևա նում և 
40-ա կա նը՝ վե րը նշված մար զե րից յու րա քան չյու րում (20-ը՝ քա ղա քային և 
20-ը՝ գյու ղա կան հա մայնք նե րում):

 Դաշ տային աշ խա տանք ներն իրա կա նաց րել է հա տուկ ուսու ցում 
և հրա հան գա վո րում ան ցած աշ խա տան քային հա նձ նա խում բը՝ 2014թ. 
նոյեմ բե րի 23-ից մինչև դեկ տեմ բե րի 3-ը: Նպա տա կային հար ցումնե-
րի ծա վա լն ապա հով վել է 997 տ/տ-ներ կա տա րած այ ցե րով: Անար-
դյու նա վետ այ ցե րը երեք հիմնա կան պատ ճառ են ունե ցել. տ/տ-ում 
հարց ման միա վոր չլի նե լը՝ 43.8%, տ/տ ան հա սա նե լի ու թյու նը՝ 31.4%, 
և տ/տ հրա ժա րու մը՝ 23.1%: Ե րեք հար յուր տ/տ-նե րում ան հա տա պես 
հարց ված 440 հարց ման միա վոր նե րից հա վա քա գրվել են տե ղե կու-
թյուն ներ 2012-2014թթ. վեր ջին նե րիս կա տա րած 470 աշ խա տանքի 
մա սին: 

Հա վա քա գրված տվյալ նե րը մուտ քա գրվե լուց և մա քր վե լուց հե տո 
մշակ վել են վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն նե րի SPSS ծրագ րային փա-
թե թի մի ջո ցով: 

 

2. Հարց ված նե րի  
սո ցիալ-ժո ղո վր դագ րա կան կազ մը

 Հարց ման միա վո րի չա փա նիշ նե րին բա վա րա րել են հարց ված 
տ/տ-նե րի 1384 ան դամնե րից 457-ը, կամ գրե թե 1/3-ր դը: 

Հարց ման միա վոր նե րի թվում գե րա կշռել են տղա մար դիկ (մի ջի նում՝ 
62,8%-ը, գյու ղե րում՝ 76,7%-ը, այլ քա ղաք նե րում՝ 61,2%-ը, Երևա նում՝ միայն 
52,5%-ը): Հարց ված նե րի 90%-ն աշ խա տան քային տա րի քի է եղել: 
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Հարց ված նե րից 7-ը կամ 1.5%-ը եղել է ան չա փա հաս (10-17 տա րե կան)1: 
Հարց ման միա վոր նե րի կրթա մա կար դա կը, լի նե լով բա վա կան 

բարձր (միջ նա կար գից ցա ծր՝ ըն դա մե նը 5,5%, առն վա զն մի ջին մաս նա-
գի տա կա ն՝ 70,5%, բարձ րա գույն կամ հետ բու հա կա ն՝ 24,1%), զգա լի ո րեն 
տար բեր վել է ըստ բնա կա վայ րե րի տի պի: Այս պես, բարձ րա գույն կամ 
հետ բու հա կան կրթու թյուն է ունե ցել Երևա նում հարց ված նե րի 36,7%-ը, 
մինչ դեռ այլ քա ղաք նե րում և գյու ղե րում հա մա պա տաս խա նա բա ր՝ 18,7% 
և 13,7%-ը: 

Հարց ման միա վոր նե րի ավե լի քան 83%-ը հարց ման պա հին ունե ցել է 
վար ձա տր վող աշ խա տանք, իսկ 9%-ը՝ « գոր ծա զուրկ» է եղել: 

3. Հարց ված նե րի դի տա րկ ման  
միա վոր աշ խա տանք նե րի բնու թագ րե րը 

 Դի տա րկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի (470) մոտ կե սը (50,6%) եղել է 
տևա կան (2 և ավել տա րի), 12,6%-ը՝ 1-2 տա րով, 36,8%-ը՝ մինչև մեկ տա րով: 
Առա վել կար ճա ժամ կե տ՝ մինչև 30 օրով աշ խա տանք ներն այլ քա ղաք նե-
րում ու հատ կա պես գյու ղե րում էա պես ավե լի մեծ բա ժին են ունե ցել, քան 
Երևա նում (8,5%, 11,9% և 1,6%, հա մա պա տաս խա նա բար): Ավե լի ցցուն են 
եղել աշ խա տանք նե րի բա շխ ման տա րած քային տար բե րու թյուն ներն ըստ 
տն տե սու թյան ոլո րտ նե րի: Այս պես, Երևա նում ար դյու նա բե րու թյան ոլոր-
տի աշ խա տանք նե րի բա ժի նը կազ մել է մոտ 23%, իսկ այլ քա ղաք նե րում՝ 
41,5%, գյու ղե րում՝ 38,6%: 

Աշ խա տանք նե րի 53%-ը բան վո րա կան է եղել: Որևէ որա կա վո րում 
չպա հան ջող աշ խա տանք նե րի բա ժի նը գյու ղե րում կազ մել է 47% (մի ջի-
նում՝ 28,3%-ի դի մաց): 

Հարց ված նե րի զգա լի մա սն իրա կա նաց րել է իր որա կա վո րու մից ցա-
ծր որա կա վո րում պա հան ջող աշ խա տանք: Սա, թե րևս, Հայաս տա նում 
աշ խա տան քի շու կայում առա ջար կի և պա հան ջար կի ան հա վա սա րա-
կշռվա ծու թյան հետևանք է:

 Հարց ված նե րի մեծ մա սը (60%-ը) իրենց աշ խա տանք նե րը գտել են 
բա րե կա մի, ըն կե րոջ և ծա նո թի օգ նու թյամբ, իսկ 23,4%-ը՝ ուղ ղա կի ո րեն 
գոր ծա տուին դի մե լով կամ նրա առա ջար կով: Հա մա ցան ցի մի ջո ցով են 
գտն վել աշ խա տանք նե րի մոտ 5%-ը: 

1  Առաջ ան ցնե լով նշենք, որ նրան ցից եր կու սի մոտ եղել են աշ խա տան քային իրա-
վուն քի խախ տումներ, իսկ վեր ջին նե րից մե կն էլ նույ նաց վել էլ որ պես Ե ՀԱ-ի զոհ: 
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Աշ խա տանք նե րի մոտ 73%-ը կա տար վել է աշ խա տո ղի բնա կա վայ րում, 
11,3%-ը՝ նույն մար զի քա ղա քում/այլ քա ղա քում, ավե լի քան 7%-ը՝ Երևա-
նում և միայն մոտ 2%-ը՝ այլ մար զի քա ղա քում: Ըստ բնա կա վայ րի տի պի 
այս տվյալ ներն էա կա նո րեն տար բեր են. գյու ղա կան վայ րե րում ապ րող 
հարց ված նե րի բնա կա վայ րում է եղել աշ խա տանք նե րի 40,7%-ը, այլ քա-
ղաք նե րի դեպ քում՝ 77,5%-ը, իսկ Երևա նի դեպ քում՝ մոտ 96%-ը: 

Դի տա րկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի մոտ 85%-ը եղել է ան հա տա-
կան հա վա քա գրմամբ: Խմ բային հա վա քագ րումն առա վել հա ճա խա կի է 
եղել գյու ղե րում՝ գրե թե 28%, այլ քա ղաք նե րի 13,4%-ի և Երևա նի՝ ըն դա մե-
նը 5,5%-ի դի մաց:

4. Դի տա րկ ված աշ խա տանք նե րի և  
ՀՀ աշ խա տան քային օրե նսգրքի պա հա նջ նե րի 

հա մա պա տաս խա նու թյու նը 

 Դի տա րկ ված 470 աշ խա տանք ում փաս տա գրվել է 734 իրա վի ճակ , 
որոն ցում ՀՀ աշ խա տան քային օրե նսգրքի (ԱՕ) պա հա նջ նե րը չեն պահ-
պան վել: Դրանք առնչ վել են 350 աշ խա տանք նե րի կամ դրանց 74,5%-ին: 

Աշ խա տանք նե րի մոտ 65%-ն իրա կա նաց վել է ԲՊ-յամբ կամ առանց 
աշ խա տո ղին ԱՊ և/ կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման հրա մա նի օրի նա կի 
տրա մա դրման: Այս առու մով վի ճա կը որոշ չա փով բար վոք է այլ քա ղաք-
նե րում՝ 52,5%, Երևա նի՝ 68,5%-ի և գյու ղե րի՝ 72,2%-ի դի մաց: 

Աշ խա տանք նե րից 29-ի կամ 6,3%-ի դեպ քում, պար տա դրվել են 
ԱՊ-ով/ԲՊ-յամբ նա խա տես վա ծից ավել ծա վա լի աշ խա տանք ներ, որոն-
ցից միայն 15-ի դի մաց են եղել հա մար ժեք հա վե լավճար ներ:

 Նա խա տես վա ծից ավե լի աշ խա տան քային օր վա տևո ղու թյուն է ունե-
ցել 17 վար ձա տր վող աշ խա տանք (ամ բող ջի 3,7%-ը), որոն ցից 9-ի դեպ քում 
հա վե լյալ աշ խա տա ժա մե րը վար ձա տր վել են հիմնա կա նի դրույ քա չա-
փով, իսկ մնա ցած 8-ի դեպ քում ընդ հան րա պես չեն վար ձա տր վել: 

Գի շե րային ժա մե րի, տոն և հի շա տա կի օրե րի աշ խա տանք նե րի ավե-
լի բարձր դրույ քա չա փով վճար ման օրե նսդրա կան պա հան ջը2 չի պահ-
պան վել նման աշ խա տա ժա մա նա կով 147 աշ խա տանք նե րից 108-ի կամ 
73,5%-ի դեպ քում: 

ՀՀ ԱՕ-ի հոդ ված 155-ի դրույթ նե րը̀  ամեն շա բա թյա անը նդ մեջ 
հան գս տի վե րա բեր յալ, չեն պահ պան վել դեպ քե րի ավե լի քան 13%-ում 
2  ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված ներ 184 և 185: 
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(62 աշ խա տանք), և միայն մեկ դեպ քում է, որ աշ խա տած հան գս տյան 
օրե րի հա մար վար ձատ րու թյու նը եղել է ավե լի բարձր դրույ քով: 

Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու ան հնա րի նու թյան 
դեպ քե րը փոք րա թիվ են: Աշ խա տանք նե րից միայն 13-ի կամ 2,8%-ի դեպ-
քում է, որ աշ խա տո ղն իրա կան հնա րա վո րու թյուն չի ունե ցել օրեն քով 
սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում իրաց նե լու իր այդ իրա վուն քը: 

Աշ խա տանք նե րից 157-ում (33,4%) տե ղի է ունե ցել ՀՀ ԱՕ մե կա կան, 
77-ում (16,4%)՝ եր կուա կան խախ տում: Ե րեք և ավե լի խախ տումնե րով աշ-
խա տանք նե րի թի վը կազ մել է 116 (24,6%), իսկ առանց խախ տումնե րի աշ-
խա տանք նե րի նը՝ 120 (25,5%): 

Ը նդ հա նուր առ մամբ, ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րով աշ խա տած/աշ խա տող 
ան դամ է ունե ցել հարց ված տ/տ-նե րի 78%-ը: 

5. Դի տա րկ ված աշ խա տանք նե րում  
հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը 

ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րով աշ խա տանք նե րում ար ձա նա գրվել են 35 աշ-
խա տող նե րի (ամ բող ջի 7,6%-ը) 35 աշ խա տանք նե րի (ամ բող ջի 7,4%-ը) ըն-
թաց քում տեղ գտած հար կա դիր աշ խա տան քի (ՀԱ) 119 ցու ցիչ նե ր3: Սկ սե-
լով դրանց ներ կայա ցու մը՝ ան դրա դառ նանք նախ աշ խա տան քի հա վա-
քա գրման փու լում ար ձա նա գրված իրա վի ճակ նե րին, ապա՝ ճնշման տակ 
աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի ցու ցիչ նե րին և օրի նա կան ձևով 
աշ խա տան քից հրա ժար վե լու ան հնա րի նու թյան ցու ցիչ նե րին:

5.1. Հար կադրա բար կամ խա բե ու թյամբ (ոչ ազատ կա մար-
տա հայտ մամբ) հա վա քա գրման ցու ցիչ նե ր

 Հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ վել են աշ խա տան քի հա վա քա գրման 
փու լում հար կադրա բար կամ խա բե ու թյամբ հա վա քա գրման հետևյալ 
28 ցու ցիչ ը.

 9  խա բե ու թյուն աշ խա տան քի գտն վե լու իրա կան վայ րի հար ցում՝ 
1 ցուցիչ,

3  Սրանք աշ խա տան քային օրե նսդրու թյան խա խտ ման այն դեպ քերն են, որ կա-
տար վել են աշ խա տո ղի կամ քին հա կա ռակ (կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ), ինչ պես նաև դրանց պար տա դրման հա մար կի րառ ված 
հար կադրան քի մի ջոց ներն են (տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ): 
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 9  խա բե ու թյուն պո տեն ցիալ գոր ծա տուի ով/ինչ կա ռույց լի նե լու հար-
ցում՝ 6 ցու ցիչ,

 9  խա բե ու թյուն աշ խա տան քի իրա կան ծա վալ նե րի հար ցում՝ 6 ցու ցիչ,
 9  խա բե ու թյուն աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան մե ծու թյան հար ցում՝ 6 

ցու ցիչ,
 9  խա բե ու թյուն աշ խա տան քի իրա կան բնույ թի հար ցում՝ 4 ցու ցիչ,
 9  խա բե ու թյուն աշ խա տան քային օր վա իրա կան տևո ղու թյան հար ցում՝ 

5 ցու ցիչ: 

Աշ խա տանք նե րից ևս 29-ում (6,2%) աշ խա տո ղն ազատ չի եղել ըն դու-
նե լու կամ ազատ կա մար տա հայտ մամբ չի ըն դու նել աշ խա տան քի առա-
ջար կը: Սա կայն, այս դեպ քե րը չի կա րե լի որա կել որ պես ՀԱ-ի ցու ցիչ ներ, 
քա նի որ ազա տու թյան սահ մա նա փակ ման գոր ծո նը եղել է աշ խա տան քի 
«այ լը նտ րան քի բա ցա կայու թյու նը»: 

Այս պի սով, հա վա քա գրման փու լին են առնչ վում ՀԱ-ի՝ վե րոն շյալ 
119 ցու ցիչ նե րից միայն 28-ը, կամ 23,5%-ը: Դրանք բո լո րը կրել են խա-
բեությամբ հա վա քա գրման բնույթ, մինչ դեռ բռ նի հա վա քա գրման և տե-
ղա փոխ ման դեպ քեր չեն ար ձա նա գրվել: 

5.2. Ճնշման տակ աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի 
ցու ցիչ նե ր

 Հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ վել են Ճնշման տակ աշ խա տան քի 
կամ կեն սա պայ ման նե րի 77 ցու ցիչ ներ (հար կադրան քի փաս տա գրված 
դեպ քե րի 64,7%-ը): Դրան ցից 42-ը եղել են կա մա վո րու թյան բա ցա կայու-
թյան սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ (ԿՍԲՑ), մնա ցած 35-ը՝ տու գան քի կամ պատ-
ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ (ՏՊՍՑ): Նշ ված 77 ցու ցիչ նե րը բա շխ վել են 
հետևյալ կե րպ. 
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Աղյու սակ. Ճնշման տակ աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի 
ցուցիչ նե րի բաշ խու մը4 

Հար կադրան քի/ պար տադրան քի 
նպա տա կը

Ըն դա մե նը 
ցու ցիչ

Ո րից

ԿՍԲՑ-
ներ

ՏՊՍՑ-
ներ

Նա խա տես վա ծից ցա ծր աշ խա տա վար-
ձի վճա րում 12 6 6

Հա վե լյալ ծա վա լի աշ խա տան քի կա տա-
րում 10 5 5

Բ նույ թով այլ աշ խա տան քի կա տա րում 6 3 3

Ար տա ժա մյա աշ խա տան քի կա տա րում 12 6 6

Տոն և հի շա տա կի օրե րին աշ խա տան քի 
կա տա րում 18 9 9

Հան գս տյան օրե րին աշ խա տան քի կա-
տա րում 4 2 2

Աշ խա տանք վնա սա կար պայ ման նե րում 2 1 1

Ազատ տե ղա շար ժի/ հա ղոր դա կց ման 
ար գե լք ներ 6 3 3

Շ փումնե րի / կա պե րի ար գե լք ներ 7 7 -

Ըն դա մե նը 77 42 35

Աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված կեն սա պա հով ման պայ ման նե րի 
առու մով հար կադրանք ներ չեն ար ձա նա գրվել, քա նի որ գոր ծա տուի կող-
մից կա ցա րա նի տրա մա դրման դեպ քեր չեն եղել: 

5.3. Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու  
ան հնա րի նու թյան ցու ցիչ նե ր

 Հարց մամբ փաս տա գրվել են օրի նա կան ձևով աշ խա տան քի կա-
տա րու մից կա մո վի հրա ժար վե լու ան հնա րու թյան 14 ցու ցիչ ներ, ին չը 

4  Նշենք, որ ՀԱ-ի ցու ցիչ նե րի՝ աղյու սա կում բեր ված վեր ջին եր կու խմբե րի դեպ-
քե րը հա րկ է զգու շա վոր մեկ նա բա նել, քա նի որ այն քան էլ հաս կա նա լի չէ, թե աշ-
խա տող նե րին կա ցա րան չտ րա մադրած գոր ծա տու ներն ինչ պես են վե րա հս կել ոչ 
աշ խա տան քային ժա մե րին նրանց ազատ տե ղա շա րժն ու շփու մը/ հա ղոր դակ ցու մը:
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կազ մում է հար կադրան քի բա ցա հայտ ված 119 դեպ քե րի 11,7%-ը: Դրան-
ցից 13-ը ԿՍԲՑ-ներ են, 1-ը՝ ՏՊՍՑ: 

Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյուն չի 
եղել դի տա րկ ված աշ խա տանք նե րից ըն դա մե նը 13-ի դեպ քում: Աշ խա-
տանքն օրի նա կան ճա նա պար հով թող նե լու ար գե լքն իրա կա նաց վել է տու-
գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ինչ-ինչ մի ջոց նե րով, սա կայն դրան ցից 
բա ցա հայտ վել է միայն 1-ը՝ աշ խա տո ղի փաս տա թղ թե րի առգրա վու մը: 
Մնա ցած դեպ քե րում, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կի րառ վել են աշ-
խա տանքն ինք նա կամ թող նե լու դեպ քում նյու թա կան լուրջ կո րուստ ներ 
ունե նա լու սպառ նա լիք ներ: 

Աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված ան ձամբ աշ խա տո ղի կամ նրա տ/տ 
այլ ան դամնե րի նկատ մամբ սպառ նա լի քի կամ ահա բե կու թյան փորձ, 
ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռ նու թյան դեպք չի մատ նա նշվել: 

6. Են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տանք նե րի  
զո հե րի նույ նա ցու մը

 Են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տանք նե րի (Ե ՀԱ) զո հե րի նույ նաց ման 
հա մար նա խա պես կա տար վել է դի տա րկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րում 
տեղ գտած, ԿՍԲՑ-նե րի և դրանց առնչ վող ՏՊՍՑ-նե րի դա սա կար գում՝ 
ըստ «ու ժեղ» կամ « մի ջին» լի նե լու: 

Օգ տա գոր ծե լով այդ դա սա կա րգ ման ար դյունք ներն ըստ նա խա պես 
մշակ ված մե թո դա բա նու թյա ն5՝ ԿՍԲՑ-ներ և ՏՊՍՑ-ներ ունե ցած վե րը 
ներ կայաց ված 35 աշ խա տող նե րի թվից առա նձ նաց վել են նրանք, ով քեր 
կա րող են դի տա րկ վել որ պես Ե ՀԱ-ի զո հեր: Վեր ջին նե րս 19-ն են կամ 
հարց ված աշ խա տող նե րի մոտ 4.3%-ը: Նրանց հա մա պա տաս խան աշ-
խա տանք նե րում փաս տա գրված հար կադրան քի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր 
թիվը կազ մում է 101, կամ մեկ ան ձի հաշ վով 5,3 ցու ցիչ: 

5  Ըստ ԱՄԿ մո տե ցումնե րի հի ման վրա մշակ ված այդ մե թո դա բա նու թյան, եթե 
հար կադրա բար կամ խա բե ու թյամբ հա վա քա գրման, հար կադրան քի/ճնշման տակ 
աշ խա տանք և կեն սա պայ ման նե րի և գոր ծա տուին լքե լու ան հնա րի նու թյուն չա փո-
րո շիչ նե րից որևէ մե կի հա մար «...առ կա է կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան» առն-
վա զն մեկ ցու ցիչ և դրան առնչ վող տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի մեկ ցու ցիչ 
և այդ ցու ցիչ նե րից առն վա զն մե կն ուժեղ է, ապա չա փո րո շի չը դրա կան է: Ցան կա-
ցած չա փա հաս աշ խա տող, ում պա րա գայում այդ չա փո րո շիչ նե րից որևէ մե կը առ-
կա է/դրա կան է/, կա րող է դիտ վել որ պես են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տան քի 
զոհ:
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Ե ՀԱ-ի զո հե րից բո լո րի մոտ դրա կան է եղել ճնշման տակ աշ խա-
տան քի չա փո րո շի չը, և միայն մե կի մոտ է, որ դրա նից զատ դրա կան է 
եղել նաև գոր ծա տուին լքե լու ան հնա րի նու թյան չա փո րո շի չը: Հար-
կադրա բար կամ խա բե ու թյամբ հա վա քա գրման չա փո րոշ իչը նրանց 
բո լո րի մոտ էլ բա ցա սա կան է եղել: 

Ե ՀԱ-ի զո հե րից 9-ը ունե ցել են ճնշման տակ աշ խա տան քի միայն 
1-ա կան դրա կան չա փո րո շիչ, 8-ը՝ 2-ա կան: Նրան ցից մե կի մոտ էլ 
ճնշման տակ աշ խա տան քի չա փո րո շի չը դրա կան է եղել ար դեն չո րս 
տե սան կյու նից: Ե ՀԱ-ի մեկ զո հի պա րա գայում դրա կան են եղել հար-
կադրան քի/ճնշման տակ աշ խա տան քի հնա րա վոր 9 չա փո րո շիչ նե-
րից 6-ը: 

7. Են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տանք նե րի  
զո հե րի բնու թագ րիչ նե րը

 7.1. Ե ՀԱ-ի զո հե րի տնային տն տե սու թյուն նե րի  
առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

Ե ՀԱ-ի զոհ ունե ցած տ/տ-ներն ավե լի բազ ման դամ են եղել. դրանց 
ան դամնե րի մի ջին թի վը կազ մել է 4,9 մարդ կամ հարց ված տ/տ-նե րի 
ողջ հա մակ ցու թյան նույն ցու ցա նի շից 0,3 մար դով ավե լի (ըստ 2011թ. 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րի ՀՀ տ/տ-նե րի ան դամնե րի մի ջին թի վը կազ-
մել է մոտ 4 մարդ): Ե ՀԱ-ի զոհ ունե ցած տ/տ-նե րի բազ ման դա մու թյու նը 
հիմնա կա նում պայ մա նա վոր ված է եղել դրանց կազ մում ան չա փա հաս նե-
րի հա մե մա տա բար մեծ թվով: 

Ե թե առանց խախ տումնե րի աշ խա տանք ունե ցող ան դամնե րով 
տ/տ-նե րի թվում մի ջի նից ցա ծր կեն սա մա կար դակ ունե ցող նե րի բա ժի-
նը կազ մել է մոտ 53%, ապա ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րով աշ խա տած ան դամ 
ունե ցած տ/տ-նե րի ար դեն մո տ 64,1%, իսկ Ե ՀԱ-ի զոհ ունե ցած տ/տ-նե-
րի մո տ՝ 66,7%: Հատ կան շա կան է, որ « շատ աղ քատ» տ/տ-նե րի բա ժի-
նն առանց խախ տումնե րի աշ խա տանք ունե ցող ան դամնե րով տ/տ-նե րի 
թվում կազ մում է գրե թե 27%, ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րով աշ խա տած ան-
դամ ունե ցած տ/տ-նե րի մո տ՝ ար դեն 35,5%, իսկ Ե ՀԱ-ի զոհ ունե ցած 
տ/տ-նե րի՝ մո տ 39%: 

Այս պի սով, Ե ՀԱ-ի զոհ ունե ցած տ/տ-նե րի նույ նի սկ փո քր թվի պայ-
ման նե րում հստա կո րեն դրսևոր վել են թե՛ առա վել անա պա հով տ/տ-նե րի 
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ան դամնե րի ՀԱ-ի առու մով ավե լի բարձր խո ցե լի ու թյան, և թե՛ տ/տ-յան 
անա պա հո վու թյա ն՝ ՀԱ-ի լուրջ գոր ծոն լի նե լու կան խա վար կած նե րը: 

7.2. Են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի  
ժո ղո վր դագ րա կան բնու թագ րե րը

Ե ՀԱ-ի զո հե րի տա րի քային կազ մին բնո րոշ է եր կու առա նձ նա հատ-
կու թյուն՝ կեն սա թո շա կային տա րի քի (63 և ավե լի տա րե կան) ան ձանց 
բա ցա կայու թյու նը և 25-34 տա րե կան նե րի խմբի նշա նա կա լի բա ժի նը 
(մոտ 37%, մյուս խմբե րի 22,6-25,3%-ի դի մաց): 

Էլ ավե լի ցայ տուն է նրանց՝ ըստ սե ռի բա շխ ման առա նձ նա հատ կու-
թյու նը. նրանց մոտ գե րա կշռում են կա նայք (58%, մյուս խմբե րի 36,4-
46,5%-ի դի մաց): 

Դի տա րկ մամբ հաս տատ վել է, որ բարձր կրթա մա կար դա կը կարևոր 
երաշ խիք է ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րից, առա վել ևս ՀԱ-ից խու սա փե լու հա-
մար: Բարձ րա գույն ու հետ բու հա կան կրթու թյուն են ունե ցել. ՀՀ ԱՕ 
խախ տումնե րից զերծ եղած նե րի՝ 40,9%-ը, ՀՀ ԱՕ խախ տումներ ունե-
ցած նե րի՝ 18,5%, և Ե ՀԱ-ի զո հե րի՝ 15,8%-ը: 

Ե ՀԱ-ի զո հե րը մյուս խմբե րից տար բեր վում են նաև զբաղ վա ծու թյան 
առա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս պես, դի տա րկ ման պա հին աշ խա տանք 
է ունե ցել նրանց 63,2%-ը, գոր ծա զուրկ է եղե լ՝ գրե թե 16%-ը, մինչ դեռ ՀՀ 
ԱՕ խախ տումնե րով աշ խա տանք ունե ցող նե րի խմբում այդ թվե րը կազ-
մել են 83,2 և 11,2%, իսկ ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րից զերծ աշ խա տանք ունե-
ցող նե րի խմբում՝ 92,2% և 4,3%: Սա վկայում է աշ խա տա շու կայում Ե ՀԱ-ի 
զո հե րի բարձր խո ցե լի ու թյան մա սին: 

Ե ՀԱ-ի զո հե րի աշ խա տանք նե րի բնու թագ րիչ նե րի վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տվել, որ թե́  ՀԱ-ի զոհ դառ նա լու, և թե́  ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րի 
տե սա կե տից, առա վել ռիս կային են կար ճա ժամ կետ աշ խա տանք նե րը: 
Մինչև մեկ ամիս տևո ղու թյամբ աշ խա տանք ունե ցող նե րի բա ժի նը ՀՀ 
ԱՕ խախ տումնե րից զերծ մնա ցած նե րի խմբում կազ մել է ըն դա մե նը 
1,7%, ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րով աշ խա տանք ունե ցած նե րի մո տ՝ 8,5%, իսկ 
Ե ՀԱ-ի զո հե րի մո տ՝ ավե լի քան 26%: Տևա կան աշ խա տանք ներ ունե ցող-
նե րի բա ժի նն ըստ հա մա պա տաս խան խմբե րի կազ մել է 68,4%, 44,7%, 
և 26,3%: 

Ե ՀԱ-ի զո հե րի սա կա վա թիվ լի նե լը թույլ չի տա լիս վս տա հա բար առա-
նձ նաց նել ՀԱ-ի առու մով առա վել ռիս կային ոլո րտ նե րը: Սա կայն, որոշ 
հիմ քեր կան են թադրե լու, որ ՀՀ ԱՕ խախ տումներն ավե լի հա ճախ են 
շի նա րա րու թյան, գյու ղա տն տե սու թյան և առևտ րի ոլո րտ նե րում. ՀՀ ԱՕ 



17

Հա
մա

ռո
տ

 զ
եկ

ու
յց

խախ տումներ ունե ցած նե րի բա ժի նն այդ ոլո րտ նե րում նկա տե լի ո րեն գե-
րա զան ցել է դրան ցում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը: 

Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րով ար ձա նա գրվել է, որ ՀՀ ԱՕ խախ տում-
նե րի, առա վել ևս ՀԱ-ի զոհ դառ նա լու հա վա նա կա նու թյու նը ցածր է 
բարձր որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րի խմբում. նրանք կազ մել են խախ-
տումնե րով աշ խա տանք ունե ցած նե րի միայն 10,5%-ը և Ե ՀԱ-ի զո հե րի 
5,3%-ը (ա ռանց խախ տումնե րի աշ խա տանք ունե ցած նե րի խմբում նրանց 
բա ժի նը 34,2% է եղել): Չո րա կա վոր ված բան վո րա կան աշ խա տանք ներն, 
ընդ հա կա ռա կը, խախ տումնե րի և ՀԱ-ի առու մով բարձր ռիս կային են 
(32,9%, 31,6% և 14,5%, հա մա պա տաս խա նա բար): 

Ու շագ րավ է, որ աշ խա տանքն իր բնա կա վայ րում չի նպաս տել ՀՀ ԱՕ 
խախ տումնե րից ու Ե ՀԱ-ի զոհ դառ նա լուց խու սա փե լուն: Ե թե իր բնա կա-
վայ րում է աշ խա տել ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րից զերծ մնա ցած նե րի 69%-ը, 
ապա նման խախ տումներ ունե ցած նե րի՝ 74%-ը և Ե ՀԱ զո հե րի գրե թե 
79%-ը: 

Հս տակ կապ չի բա ցա հայտ վել աշ խա տանք գտ նե լու եղա նա կի և 
ՀԱ-ի մի ջև: Բո լոր խմբե րում էլ աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծում 
առա վել ծան րակ շիռ է եղել սո ցիա լա կան ցան ցե րի (բա րե կամ, ըն կեր, 
ծա նոթ և այլն) դե րը: Նրանք օժան դա կել են ՀՀ ԱՕ խախ տում չու նե ցած-
նե րի 52,6%-ին, խախ տու մով աշ խա տանք ունե ցած նե րի 62%-ին և Ե ՀԱ-ի 
զո հե րի 63,2%-ին: Գոր ծա տուի հետ կապ հաս տա տե լով են աշ խա տանք 
ստա ցել նրանց հա ջոր դա բար 25%, 23%-ը և 16%-ը: 

Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը հի մք են տա լիս կար ծե լու, որ աշ խա-
տան քի հա վա քա գրման խմբային տար բե րա կն ավե լի ռիս կային է: Նման 
կե րպ են աշ խա տան քի ան ցել առանց ՀՀ ԱՕ խախ տումնե րի աշ խա տած-
նե րի 9,4%-ը, խախ տումներ ունե ցած աշ խա տող նե րի՝ 16,6%-ը և Ե ՀԱ-ի զո-
հե րի՝ 21,1%-ը: 

Ն շենք, որ ԱՊ առ կայու թյու նը թեև նվա զեց նում է ՀՀ ԱՕ խախ տում-
նե րի ու ՀԱ-ի են թա րկ վե լու ռիս կե րը, այ նուա մե նայ նիվ դրան ցից խու-
սա փե լու լիար ժեք երաշ խիք չէ. ՀՀ ԱՕ խախ տում ունե ցած նե րի 35%-ը և 
Ե ՀԱ-ի զո հե րի 42%-ը ունե ցել են աշ խա տան քային պայ մա նագ րեր: 
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Եզ րա հան գում

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հի մք են հան դի սա նում կա տա րե լու 
հետևյալ երեք առա վել կարևոր եզ րա կա ցու թյուն ը. 

Առա ջին, Հայաս տա նի տն տե սու թյան մաս նա վոր հատ վա ծում մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի երևույթ չկա, կամ եթե ան գամ կա, ապա դրա ծա-
վալ ներն այն քան փո քր են, որ սահ մա նա փակ թվով դի տար կումնե րով չեն 
բա ցա հայտ վել: 

Ե րկ րորդ, չնայած երկ րի տն տե սու թյան մաս նա վոր հատ վա ծում ՀՀ 
աշ խա տան քային օրե նսգրքի խախ տումնե րի տա րած վա ծու թյա նը, դրանց 
միայն փո քր մա սն է կրում հար կա դիր աշ խա տան քի ցուց չի բնույթ և հա-
տում այն սահ մա նա գի ծը, երբ աշ խա տո ղը կա րող է որակ վել որ պես 
են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ: Դա պայ մա նա վոր ված է ՀՀ 
աշ խա տա շու կայի ան հա վա սա րա կշռու թյամբ և բնավ չի նշա նա կում, որ 
երևույթն ան հա գս տաց նող չէ, ու պաշ տո նա կան կա ռույց նե րի կող մից հա-
մար ժեք ար ձա գանք չի պա հա նջ վում: 

Եր րորդ, հաս տատ վել է կա տար ված փորձ նա կան հե տա զո տու թյան 
թե՛ մե թո դա բա նու թյան գոր ծու նա կու թյու նը, և թե՛ գոր ծիք նե րի պի տա նի-
ու թյու նը հար կա դիր աշ խա տան քի և մարդ կանց թրա ֆի քին գի երևույ թի 
ծա վա լուն, ներ կայա ցուց չա կան հե տա զո տու թյան հա մար: 

 



 Հայաս տա նի Հան րա պե տությունում 
ե րե խա նե րի խնամքի եվ 

պաշտպանության  ու Հա տուկ 
Հանրակրթա կան ուսում նա կան 

Հաստատու թյուն նե րում  
գտն վող երե խա նե րի  թ րա ֆի քին գի  

կամ շա Հա գործ ման  
Հնա րա վոր ռիս կե րի վերա բեր յա լ 

Հետազո տու թյան Հա մա ռո տա գի ր
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Հե տա զո տու թյան նպա տա կն ու  
մե թո դա բա նու թյու նը 

Այս որա կա կան հե տա զո տու թյան նպա տա կն էր բա ցա հայ տել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում (ՀՀ) երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ-
պա նու թյան, ինչ պես նաև հա տուկ հան րա կրթա կան ուսումնա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում1 գտն վող երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ-
ման հնա րա վոր դեպ քերն ու ռիս կե րը:

ՀՀ-ում գոր ծող հաս տա տու թյուն նե րը2 նա խա պես բա ժան վել են մի քա-
նի են թա խմբի (հա մա ձայն ՀՀ Կա ռա վա րու թյան տար բեր որո շումնե րով 
սահ ման ված տի պե րի): Դրան ցից, փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի 
հի ման վրա, առա նձ նաց վել են երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ-
ման տե սան կյու նից առա վել ռիս կային են թա խմբե րը: Ընտ րան քի հա ջորդ 
մա կար դա կում, կրկին փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի մի ջո ցով, 
առա նձ նաց վել են առա վել ռիս կային հա մար ված հաս տա տու թյուն նե րը: 

Հե տա զո տու թյունն ընդ գրկել է հետևյալ հաս տա տու թյուն ներն ու 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը.
1 « Գա վա ռի ման կա տուն» ՊՈԱԿ,
2 « Վա նա ձո րի ման կա տուն» ՊՈԱԿ ,
3 Երևա նի « Զա տիկ» երե խա նե րի աջակ ցու թյան կե նտ րոն (նախ կին 

Զա տիկ ման կա տուն)3,

1  Այ սու հե տ՝ հաս տա տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ ան հրա ժե շտ է հա-
տուկ նշել հաս տա տու թյան տե սա կը: 

2  ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հա մա կար-
գում գոր ծում է երե խա նե րի շուր ջօր յա խնամ քի 6 ման կա տուն, որից 3-ը՝ ընդ-
հա նուր տի պի, 3-ը՝ մաս նա գի տաց ված: Գոր ծում են նաև երե խա նե րի խնա մք և 
պա շտ պա նու թյուն իրա կա նաց նող գի շե րօ թիկ 7 հաս տա տու թյուն և սո ցիա լա-
կան հո գա ծու թյան 3 կե նտ րոն: 2014թ. ըն թաց քում ման կատ նե րում խնամ վել է 
շուրջ 720 երե խա, երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս-
տա տու թյուն նե րում՝ շուրջ 750 երե խա և սո ցիա լա կան աջակ ցու թյան կե նտ րո-
նում իրա կա նաց վել է 100 ե րե խայի  ցե րե կային խնա մք և  դաս տիա րա կու թյուն:  
ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան հա մա կար գում գոր ծում է 23 պե-
տա կան հա տուկ հան րա կրթա կան հաս տա տու թյուն ՝ նա խա տես ված կրթու թյան 
առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ունե ցող, ինչ պես նաև հա կա սո ցիա լա կան 
վա րք դրսևո րած երե խա նե րի հա մար: 

3  «Երևա նի « Զա տիկ» երե խա նե րի աջակ ցու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ-ն իրա կա նաց-
նում է կյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված երե խա նե րի շուր ջօր յա ժա մա-
նա կա վոր խնամ քի և ցե րե կային խնամ քի ծա ռայու թյուն ներ: 2014թ. ըն թաց քում 
ցե րե կային խնա մք է տրա մա դրվել 90 երե խայի և առա վե լա գույ նը 6 ա միս  ժամ կե-
տով  շուր ջօր յա խ նա մք̀  17 ե րե խայի: 
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4  Բյու րե ղա վա նի երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ 
հաս տա տու թյուն,

5  Գյում րու երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան N 1 գի շե րօ թիկ 
հաս տա տու թյուն,

6  Գյում րու մտա վոր թեր զար գա ցում ունե ցող երե խա նե րի N 3 հա տուկ 
(օ ժան դակ) դպրոց ,

7 Երևա նի երա ժշ տա կան N 13 հա տուկ դպրո ց,
8  Վա նա ձո րի մտա վոր թեր զար գա ցում ունե ցող երե խա նե րի N 1 հա-

տուկ (օ ժան դակ) դպրոց ,
9 Երևա նի մտա վոր թեր զար գա ցում ունե ցող երե խա նե րի N 11 հա տուկ 

(օ ժան դակ) դպրոց, 
10 Հան րա պե տա կան N1 հա տուկ կրթա հա մա լիր (Վար դա շեն),
11  Հայ օգ նու թյան ֆոն դի «Ե րե խա նե րի աջակ ցու թյան կե նտ րոն» հիմ-

նադրա մ4,
12 « Մեր տուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն (ծա ռայու թյուն ներ 

է մա տու ցում ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րին)։

 Վե րոն շյալ յու րա քան չյուր մե թո դի շր ջա նակ նե րում ընտ րան քի 
ծավալը կազ մել է. 

Մե թո դը Ընտ րան քի ծա վա լը

Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց 6 հար ցազ րույց

Խո րին հար ցազ րույց հաս տա տու թյան 
ղե կա վար կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
հետ

8 հար ցազ րույց հաս տա տու թյուն նե
րի տնօ րեն նե րի և 3 հար ցազ րույց՝ 
փոխտնօրեն նե րի հե տ

Խո րին հար ցազ րույց հաս տա տու թյան 
ան ձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
հե տ

Սո ցիա լա կան աշ խա տող – 6
 Հո գե բան – 6
 Դաս տիա րակ  2
 Սո ցիա լա կան ման կա վա րժ –1 
Ի րա վա բան  1
 Մե թո դիստ – 1

4  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են նաև երե խայի խնա մք և պա շտ-
պա նու թյուն իրա կա նաց նող ոչ պե տա կան հաս տա տու թյուն ներ, այդ թվում՝ « ՍՕՍ 
Ման կա կան գյու ղեր» հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հիմնադրամը, «Թռ չու նյանց 
տուն» ման կա տունը, ՀՕՖ-ի «Ե րե խա նե րի աջակ ցու թյան կե նտ րոն» հիմնադրամը 
և այլն:
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Դի տար կում հաս տա տու թյու նում Ընտ րան քում նե րառ ված բո լոր հաս տա
տու թյուն նե րում

Խո րին հար ցազ րույց հաս տա տու թյան 
շա հա ռու երե խա նե րի հե տ

Ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թի վը՝ 30
 9 10 տա րե կան – 2 երե խա
 9 11 տա րե կան – 2 երե խա
 9 12 տա րե կան – 4 երե խա
 9 13 տա րե կան – 2 երե խա
 9 14 տա րե կան – 6 երե խա
 9 15 տա րե կան – 3 երե խա
 9 16 տա րե կան – 2 երե խա
 9 17 տա րե կան – 7 երե խա 

Ինչ պես նաև՝ 18 տա րին լրա ցած, սա
կայն դեռ հաս տա տու թյու նում բնակ վող 
2 ան ձ

Խո րին հար ցազ րույց հաս տա տու թյան 
նախ կին շա հա ռու նե րի հե տ 5 հար ցազ րույց

Ֆո կուս խումբ հաս տա տու թյան նախ-
կին շա հա ռու նե րի հետ

Ֆո կուս խմբի մաս նա կից նե րի թի վը՝ 10, 
 բո լո րը ՝ իգա կան սե ռի

 

Եզ րա հան գումնե ր

•	  Թեև ուսումնա սիր ված գրե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա-
ցու ցիչ ներն էլ մաս նակ ցել են երե խա նե րի թրա ֆի քին գի թե մայով 
տա րա տե սակ վե րա պատ րաս տումնե րի, սա կայն բաց է նկատ վում 
երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րի 
առու մով: Անձ նա կազ մի հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րը բա վա րար 
չա փով խո րը չեն, հա ճախ ին տուի տիվ բնույթ ունեն: Հաս տա տու թյուն-
նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի մա սն առա վել կարևո րել է երե խա նե-
րի շա հա գործ ման, մաս նա վո րա պե ս՝ հար կա դիր աշ խա տան քի, քան 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի մա սին ուսու ցու մը: 

•	 Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րի մի մա սում վե րոն շյալ թե մա-
նե րի վե րա բեր յալ հա վե լյալ իրա զեկ ման և ուսուց ման կա րի քն այդ-
քան էլ բարձր չի գնա հատ վել: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը 
հակ ված են բա ցատ րել կա րի քի բա ցա կայու թյունն իրենց հաս տա-
տու թյան շր ջա նակ նե րում տվյալ երևույ թի բա ցա կայու թյամբ: Անձ-
նա կազ մի մոտ նկատ վում է որո շա կի մտա վա խու թյուն և զգու շա վո-
րու թյուն. շա տե րը կի սում են այն մո տե ցու մը, որ խո սել հիմնա խնդրի 
մա սին նշա նա կում է ըն դու նել իրենց հաս տա տու թյան սահ ման նե րում 
դրա գոյու թյու նը:
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•	 Գ րե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 
նշված թե մա նե րով երե խա նե րի հա մար պար բե րա բար սե մի նար ներ 
են կազ մա կեր պում ու բա ցատ րա կան զրույց ներ են վա րում: Սա կայն 
դրանք չու նեն հա մա կա րգ ված ու կայուն բնույթ, սո վո րա բար իրա-
կա նաց վում են առան ձին մաս նա գետ նե րի (հո գե բան, սո ցիա լա կան 
աշ խա տող) ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյամբ: Բա ցի այդ, հաս տա-
տու թյան ան ձնա կազ մի կող մից երե խայի հար կա դիր աշ խա տան քի 
խն դիր նե րը հա ճախ նեղ մեկ նա բա նու թյան են ար ժա նա նում: Դրանք 
դիտ վում են հիմնա կա նում պատ շաճ վար ձատ րու թյան ապա հով ման 
տե սան կյու նից, մինչ դեռ երե խայի այլ իրա վունք նե րը մնում են ան-
տես ված կամ բա վա րար չա փով չեն կարևոր վում: 

•	 Հարց ված երե խա նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րում նույն պես հա ճախ է 
հան դի պում երե խայի աշ խա տան քի պատ շաճ վար ձատ րու թյան հիմ-
նա խն դի րը: Ե րե խա նե րի զգա լի մա սի հա մար հար կա դիր աշ խա-
տան քը նույ նաց վում է առանց վար ձատ րու թյան աշ խա տե լու հետ: Աշ-
խա տան քի բ նույ թին, ան վտան գու թյա նը և այլ էա կան պայ ման նե րին 
երե խա նե րը պա կաս ուշադրու թյուն են դարձ նում: 

•	 Թեև երե խա նե րը հիմնա կա նում լսել էին մարդ կանց թրա ֆի քին-
գի կամ շա հա գործ ման, մաս նա վո րա պե ս՝ հար կա դիր աշ խա տան քի 
երևույթ նե րի մա սին, սա կայն (ինչ պես և հաս տա տու թյան ան ձնա կազ-
մը), կցկ տուր տե ղե կատ վու թյուն ունեին դրանց մա սին: Ո րոշ դեպ քե-
րում երե խա նե րի կող մից «ե րե խայի թրա ֆի քին գ» հաս կա ցու թյան կի-
րա ռու թյու նը բա վա կան ար հես տա կան բնույթ ուներ: Ըստ երևույ թին, 
այդ երե խա նե րին կա́ մ նա խա պես հրա հան գա վո րել էին հար ցե րին 
որո շա կի կեր պով պա տաս խա նե լու հա մար, կա́ մ երե խա նե րը մե խա-
նի կո րեն կրկ նում էին ինչ-որ տե ղից լսած տե ղե կատ վու թյու նը: 

•	 Ե րե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նից պա կաս կարևոր չէ առ կա գի տե-
լիք ներն օգ տա գոր ծե լու հմ տու թյուն նե րի և մե խա նի զմնե րի առ կայու-
թյու նը: Ըստ փոր ձա գետ նե րի, հաս տա տու թյու նում գտն վող երե խա-
նե րը հա ճախ ավե լի տե ղե կաց ված են մարդ կանց թրա ֆի քին գի, հար-
կա դիր աշ խա տան քի թե մա նե րի և, ընդ հան րա պես, իրենց իրա վունք-
նե րի վե րա բեր յալ, քան հաս տա տու թյու նից դուրս գտն վող իրենց 
հա սա կա կից նե րը: Սա կայն, նրանք ունեն այդ գի տե լիք ներն օգ տա-
գոր ծե լու ավե լի սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ: Օ րի նակ, հաս-
տա տու թյու նում գտն վող երե խան, իր իրա վունք նե րի ոտ նա հար ման 
վե րա բեր յալ բարձ րա ձայ նե լու բա վա րար և ապա հով մի ջոց ներ չու նի: 

•	 Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ երե խա ներն 
իրենց իրա վունք նե րի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րը եր բեմն օգ տա գոր-
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ծում են՝ ան ձնա կազ մի վրա ճն շում գոր ծադրե լու, նրանց սպառ նա լու 
և մա նի պու լաց նե լու նպա տա կով: 

•	 Փոր ձա գետ նե րը, խո ցե լի խմբե րի շար քում, ի թի վս հաս տա տու թյուն-
նե րի սա նե րի, առա նձ նաց րել են գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնակ վող 
երե խա նե րին. անաս նա պա հու թյան և հատ կա պես հո ղա գոր ծու թյան 
մեջ նե րգ րավ ված երե խա նե րի առող ջու թյա նը և զար գաց մա նը սպառ-
նա ցող բազ մա թիվ ռիս կեր կան: Յու րա հա տուկ ռիս կի խումբ են կազ մում 
այն գյու ղաբ նակ երե խա նե րը, ով քեր միա ժա մա նակ որևէ հաս տա տու-
թյան շա հա ռու են: Նման երե խա նե րը, ամա ռային ար ձա կուրդ նե րի ըն-
թաց քում կամ հան գս տյան օրե րին, գտն վե լով ըն տա նի քի հսկո ղու թյան 
ներ քո, առա վե լա պես են թա կա են հար կա դիր աշ խա տան քի ռիս կին: 

•	 Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշել է այն պի սի բա ցա սա կան երևույ թի մա-
սին, ինչ պի սին է ըն տա նի քի և հաս տա տու թյան մի ջև կայաց վող ոչ 
ֆոր մալ, « լուռ» հա մա ձայ նու թյու նը: Սո ցիա լա պես անա պա հով ըն տա-
նիք նե րը, չկա րո ղա նա լով հո գալ երե խա նե րի առաջ նա հե րթ կա րիք-
նե րը, աչք են փա կում հաս տա տու թյու նում երե խայի իրա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման դեպ քե րի վրա: 

•	 Ե րբևէ աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րած երե խա-
նե րի զգա լի մա սն աշ խա տել է/աշ խա տում է ամա ռային ար ձա կուր-
դի ըն թաց քում կամ շա բաթ-կի րա կի օրե րին, երբ տա նն է գտն վում՝ 
ըն տա նի քի հսկո ղու թյան ներ քո: Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի դեպ քե րը 
սո վո րա բար տեղ են գտել մինչև երե խայի՝ հաս տա տու թյան շա հա ռու 
դառ նա լը: Նկա րա գրված դեպ քե րի զգա լի մա սը վե րա բե րում է հիմ-
նա կա նում գյու ղաբ նակ երե խա նե րի աշ խա տան քին: 

•	 Հաս տա տու թյուն նե րի շա հա ռու երե խա նե րի նախ կին կամ ներ կա աշ-
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան բո լոր դեպ քե րում բա ցա կայել են աշ-
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող գրա վոր պայ մա-
նագ րե րը կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա-
վա կան ակ տե րը: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի զգա լի մա սը՝ 
թե՛ տնօ րի նու թյու նը, թե՛ մաս նա գետ նե րը, օրի նա չափ և նույ նի սկ ար-
դա րաց ված են հա մա րում երե խայի աշ խա տան քը̀   պայ մա նա վոր ված 
ըն տա նի քի ծա նր նյու թա կան դրու թյամբ: 

•	 Ըն տա նի քի կող մից երե խայի հնա րա վոր շա հա գործ ման ռի սկն 
անձնա կազ մի կող մից եր բեմն ան հրա ժե շտ ուշադրու թյան չի ար ժա-
նա նում միայն այն կան խա կալ մո տեց ման պատ ճա ռով, որ եթե երե-
խան աշ խա տում է իր ըն տա նի քի հա մար, ապա դա չի կա րող շա հա-
գոր ծում հա մար վել: Ըն տա նի քի հա մար կա տար ված աշ խա տան քի 
փաս տը հաս տա տու թյան ան ձնա կազ մի հա մար եր բեմն բա վա րար 
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հի մք է՝ այդ աշ խա տան քի բնույ թը և երե խայի տա րի քին ան հա մա պա-
տասխա նությունն ան տե սե լու հա մար: 

•	 Ե րե խայի աշ խա տան քի հիմնա հար ցը հա ճախ բա վա կան նեղ մեկ նա-
բա նու թյան է ար ժա նա նում. կարևոր վում է միայն տվյալ ծա նր աշ խա-
տան քը կա տա րե լու կա մա վո րու թյան հան գա ման քը: Հա ճախ հաս տա-
տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը պատ րաստ են ուշադրու թյուն չդարձ նել 
աշ խա տան քի բնույ թի վրա միայն այն պատ ճա ռով, որ դա երե խայի 
կամ քով է եղել̀  առանց հար կադրան քի: 

•	 Ե րե խայի աշ խա տան քի տար բեր դրսևո րումներն ան ձնա կազ մի կող-
մից դիտ վում են կա ՛մ նոր մալ, օրի նա չափ, կա ՛մ չեն հա մար վում աշ-
խա տանք (թեև փաս տա ցի հան դի սա նում են այդ պի սին): Սա միա ժա-
մա նակ և՛ իրա զեկ վա ծու թյան պա կա սի, և՛ ար ժե քային խն դիր է (ինչն 
է ըն դու նե լի և նոր մալ, ին չը՝ ոչ): Մաս նա գետ նե րի զգա լի մա սը պար-
զա պես տե ղյակ չէ, թե հայտ նա բեր ված դեպ քե րի առն չու թյամբ ինչ-
պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ պե տք է կա տա րի: Այս խնդրի առն չու թյամբ 
կա րե լի է առա նձ նաց նել պատ ճառ նե րի երեք հիմնա կան խումբ.

 9  կյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված երե խայի հայտ նա-
բեր ման, ուղ ղորդ ման, բռ նու թյու նից պա շտ պա նու թյան կար-
գի բա ցա կայու թյու նը և այլ իրա վա կան կար գա վո րումնե րի ոչ 
հստակ լի նե լը (հա րկ է նշել, որ թրա ֆի քին գի են թա րկ ված ան-
ձանց ուղ ղորդ ման կա րգ գոյու թյուն ունի),

 9  տե ղե կաց վա ծու թյան և ան հրա ժե շտ կա րո ղու թյուն նե րի պա կաս 
(ինչ պե ՞ս ար ձա գան քել, ո՞րն է իրենց ուղ ղա կի պար տա կա նու-
թյու նը, որ տե ՞ղ է վեր ջա նում իրենց հաս տա տու թյան/ մաս նա գե-
տի պա տաս խա նատ վու թյու նը և սկս վում այլ կա ռույ ցի/ մաս նա-
գե տի պա տաս խա նատ վու թյու նը և այլն), 

 9 է թի կա կան եր կը նտ րանք ներ (ո՞րն է խնդրին ար ձա գան քե լու 
« ճի շտ» կամ « բա րոյա կան» եղա նա կը, արդյո ք այդ մի ջամ տու-
թյու նը չի՞ վնա սի ըն տա նի քին, արդյոք հաս տա տու թյու նը կա րո՞ղ 
է այ լը նտ րանք ապա հո վել, քա նի որ երե խան կա րի քից դրդված 
է աշ խա տում և այլն): 

•	 Ի րա զեկ վա ծու թյան ու կա րո ղու թյուն նե րի պա կա սի և է թի կա կան 
երկը նտ րանք նե րի հատ ման տի րույ թում է գտն վում պա տաս խա նատ-
վու թյան ստա նձն ման հար ցը, որը և՛ մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա-
ծու թյան, և՛ ար ժե քային խն դիր է: Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն-
նե րից մի քա նի սը, թեև ին տեն սիվ կեր պով աշ խա տում են երե խա նե րի 
ըն տա նիք նե րի հետ, սա կայն բա վա րար ուշադրու թյան չեն ար ժա նաց-
նում երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման հիմնա հար ցե րին: 
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Հաս տա տու թյուն նե րի զգա լի մա սում գե րա կայում է այն տե սա կե տը, 
որ դա այլ կա ռույց նե րի պա տաս խա նատ վու թյան դաշ տում գտն վող 
խն դիր է: Որ պես հետևանք, այդ խն դիր ներն այդ պես էլ մնում են 
«օ դում կախ ված»:

•	  Հաս տա տու թյան կող մից երե խա նե րի աշ խա տան քային շա հա գործ-
ման հայտ նա բեր ված դեպ քե րում երե խա նե րի հե տա գա ճա կա տագ րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյու նը հիմնա կա նում բա ցա կայում է: Հաս-
տա տու թյուն նե րը սո վո րա բար նա խա ձեռ նու թյուն չեն ցու ցա բե րում 
երե խայի ու ըն տա նի քի հետ հետևո ղա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
հար ցում: Իսկ հայտ նա բեր ված դեպ քե րի առն չու թյամբ ոչ մի շտ է իրա-
վա պահ մար մին նե րի ար ձա գան քը հետևո ղա կան բնույթ կրել: 

•	 Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի հայտ նա բեր ված դեպ քե րում հաս տա տու-
թյան ան ձնա կազ մի ար ձա գանքն իրա կա նաց վում է հիմնա կա նում 
երե խա նե րին սաս տե լու և բա ցատ րա կան զրույց վա րե լու ձևով: Եր-
բեմն պայ ման է դրվում ծնող նե րի առջև, որ դա սե րը բաց թող նե լու և 
աշ խա տե լու պա րա գայում` երե խան կա րող է հե ռաց վել հա տուկ դպրո-
ցից: Այս մո տե ցու մը, դրա կան ազ դե ցու թյան հետ մեկ տեղ, ռիս կեր է 
պա րու նա կում, քա նի որ դպրո ցից հե ռաց ված երե խան այլևս հաս տա-
տու թյան ուշադրու թյու նից և վե րա հս կո ղու թյու նից դուրս է գտն վե լու: 

•	 Հաս տա տու թյան շա հա ռու երե խա նե րը նկա րագ րել են հաս տա տու-
թյու նում իրենց մաս նակ ցու թյու նը որոշ կեն ցա ղային ու շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց մա նը: Ըստ փոր ձա գետ նե րի, 
հաս տա տու թյան ղե կա վա րու թյան կամ ան ձնա կազ մի կող մից երե-
խա նե րին տար բեր աշ խա տանք նե րի մեջ նե րգ րա վե լը հա ճախ իրա-
զեկ վա ծու թյան պա կա սի հետևանք է, և ոչ թե դի տա վոր յալ աշ խա-
տան քային շա հա գործ ման ար դյունք: Հաս տա տու թյան շր ջա նակ նե-
րում երե խա նե րի աշ խա տանքն ան ձնա կազ մը կարևո րում է կյան քի 
հմ տու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու տե սան կյու նից: Մտա հո գիչ է այն հան-
գա ման քը, որ երե խա նե րի նե րգ րա վու մը տար բեր աշ խա տանք նե-
րում եր բեմն պայ մա նա վոր ված է հաս տա տու թյան կադրային ռե-
սուր սի պա կա սով: 

•	 Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ երե խա ներն իրենք են 
կար գա վո րում պար տա կա նու թյուն նե րի մի մա սի բաշ խումն ու կա տա-
րու մը: Հաս տա տու թյան սա ներն առան ձին դեպ քեր են նկա րագ րել, 
երբ տա րի քով ավագ և/ կամ հե ղի նա կու թյուն ունե ցող երե խա ներն օգ-
նել են ան ձնա կազ մի ն՝ նրանց պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
հար ցում: Անձ նա կազ մի ան դամներն իրենց պար տա կա նու թյուն նե րի 
մի մա սը « պատ վի րա կում են» երե խա նե րի ն՝ դրանք առա վել արագ, 
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օպ տի մալ իրա կա նաց նե լու նպա տա կով: Լի դեր նե րը հան դես են գա-
լիս որ պես ան ձնա կազ մի «օգ նա կան ներ»՝ որոշ խն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծըն թա ցում: Որ քան էլ այս մո տե ցու մը զար գաց նում է երե խա նե րի 
ինք նա կազ մա կե րպ ման կա րո ղու թյուն նե րը, այ դու հան դերձ երե խա-
նե րի մի ջև կո նֆ լիկտ նե րի առա ջաց ման և խմբային ճնշման ռիս կեր 
է պա րու նա կում: Ո րոշ երե խա նե րի ար տո նյալ կար գա վի ճա կի շա րու-
նա կա կան խրա խու սումն ան ձնա կազ մի կող մից, կա րող է հան գեց նել 
դրա օգ տա գործ մա ն՝ այլ նպա տակ նե րով ևս: 

•	 Թեև հե տա զո տու թյան ըն թաց քում չի ար ձա նա գրվել լի դեր հան դի-
սա ցող երե խա նե րի կող մից մյուս երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-
հա գործ ման, մաս նա վո րա պես` հար կա դիր աշ խա տան քի որևէ դեպք, 
սա կայն նման ռիս կե րի հա վա նա կա նու թյու նը բա վա կան բարձր է: 
Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներն իրենք են պատ մել լի դեր նե րի 
կող մից մյուս երե խա նե րի նկատ մամբ գոր ծա դրված ճն շումնե րի մա-
սին (ո րոնք ուղ ղա կի առն չու թյուն չու նեին հար կա դիր աշ խա տան քի 
հետ): 

•	 Մյուս նե րի փո խա րեն ինչ-որ աշ խա տանք կա տա րե լու, նրանց կող մից 
շա հա գործ վե լու ռիս կը պայ մա նա վոր ված է նաև երե խայի հո գե բա-
նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Կան երե խա ներ, ով քեր պատ-
րաստ են կա մո վին ստա նձ նե լու որևէ հա նձ նա րա րու թյան կա տա րու-
մը: Սո վո րա բար, այս երե խա նե րը չու նեն իրենց շա հե րը պա շտ պա-
նե լու բա վա րար հմ տու թյուն ներ, նաև զար գա ցած չէ սե փա կան շա հի 
գի տակ ցու մը: 

•	 Պար տա կա նու թյուն նե րի ակն հայտ ան հա վա սար բաշ խում է առ կա 
տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի մի ջև (հատ կա պես ճա շա րա նում հեր թա պա-
հու թյուն իրա կա նաց նե լիս): Անձ նա կազ մի ան դամներն այս հան գա-
ման քը օրի նա չափ են հա մա րում՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված դե րե րի 
իրենց պատ կե րա ցումնե րից ել նե լով: 

•	 Խմ բակ նե րում երե խայի կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քը պո-
տեն ցիալ ռիս կեր էր պա րու նա կում այն տե սան կյու նից, որ այն, տե-
սա կա նո րեն, կա րող է շա հա գործ վե լ՝ լրա ցու ցիչ շա հույթ ստա նա լու 
նպա տա կով: Սա կայն բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում էլ այդ ռիս կե րը 
նվա զա գույն մա կար դա կի էին հա սց ված, քա նի որ երե խա ներն ազատ 
էին ինչ պես խմբա կի ընտ րու թյան, այն պես էլ՝ այն տեղ ան ցկաց վող 
ժա մա քա նա կի առու մով: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել 
են միայն որո շա կի հո գե բա նա կան ռիս կե րի մա սի ն՝ կապ ված երե-
խայի՝ իր աշ խա տան քի ար դյուն քը և ար ժե քը գնա հա տե լու հետ: 
Ե րե խայի մոտ կա րող է ձևա վոր վել իր աշ խա տան քի շա հա գործ ման 
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և/ կամ ան հա մա չափ վար ձատ րու թյան ըն կա լում՝ կապ ված այն բա-
նի հետ, որ իր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ցու ցա հան դես-վա ճառ քում կամ 
բա րե գոր ծա կան աճուր դի ըն թաց քում չի վա ճառ վել երե խայի կող մից 
ակն կալ վող գնով: 

•	 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում չբա ցա հայտ վեց ըն տա նիք նե րի հետ 
աշ խա տան քի միաս նա կան մո տե ցում: Ե րե խա նե րի ըն տա նե կան 
իրա վի ճա կի մո նի թո րին գն ու տա րա տե սակ այ ցե րը հիմնա կա նում 
հաս տա տու թյան մաս նա գետ նե րի ան ձնա կան նա խա ձեռ նու թյան ար-
դյունք են և ավե լի հա ճախ պայ մա նա վոր ված են երե խա նե րի ճա կա-
տագ րի նկատ մամբ բա րոյա կան պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մով: 
Ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քի բա ցա կայու թյու նը կամ ոչ բա վա րար 
ծա վա լը բա ցա տր վում է նաև ան հրա ժե շտ ռե սուրս նե րի պա կա սով: 
Ար դյու նա վետ աշ խա տան քի լուրջ խո չըն դոտ է երե խայի ըն տա նի քի՝ 
այլ հա մայն քում բնա կու թյան հան գա ման քը: 

•	 Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րում բա ցա կայում են երե խայի 
թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման հնա րա վոր դեպ քե րի կան խար-
գել ման ներ քին մե խա նի զմնե րը: Տե ղե կատ վու թյան ստա ցումն ունի 
իրա վի ճա կային բնույթ և պայ մա նա վոր ված է ան ձնա կազ մի ու երե-
խա նե րի մի ջև ան ձնա վոր ված, հու զա կա նո րեն հա գե ցած կա պե րի 
ամ րու թյամբ: Դեպ քե րի կան խար գե լու մը դիտ վում է ոչ թե որո շա կի 
կան խա տե սե լի մե խա նի զմնե րի, այլ՝ առօր յա ող ջամ տու թյան հա մա-
տե քս տում: Տե ղե կատ վու թյան ամե նօր յա, ոչ ֆոր մալ փո խա նա կու մը 
կան խար գել ման բա վա րար մե խա նի զմ է հա մար վում: 

•	 Շատ դեպ քե րում երե խայի տա րի քին ոչ հա մա պա տաս խան աշ խա տան-
քի և աշ խա տան քային շա հա գործ ման ռիս կե րը գա լիս են հենց ըն տա-
նի քից: Հաս տա տու թյունն է ստիպ ված լի նում ստա նձ նել երե խային իր 
իսկ ըն տա նի քից « պա շտ պա նե լու» դե րը: Այս առու մով, հաս տա տու թյան 
ներ կայա ցու ցիչ նե րը վեր ջին տա րի նե րին իրա կա նաց վող հաս տա տու-
թյուն նե րի բեռ նա թափ ման քա ղա քա կա նու թյան մի շա րք ռիս կեր են 
մատ նան շել: Ըստ նրանց, ըն տա նիք ներ վե րա դար ձող և առանց պատ-
շաճ հսկո ղու թյան մնա ցած երե խա նե րը կա րող են են թա րկ վել աշ խա-
տան քային և սե ռա կան շա հա գործ ման, եթե չլի նի հա մա պա տաս խան 
վե րա հս կո ղու թյուն: 

•	 Անձ նա կազ մի ան դամնե րը հն չեց րել են կար ծիք ներ այն մա սին, որ 
հաս տա տու թյու նում երե խա նե րը շատ ավե լի պա շտ պան ված են: 
Նկա տի է առն վում ինչ պես սո ցիա լա կան պա շտ պա նու թյու նը, այն պես 
էլ՝ ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ան վտան գու թյու նը: Մյուս կող մից, 
հաս տա տու թյան կող մից տրա մա դրվող խնամ քը հան գեց նում է երե-
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խա նե րի ինք նու րույ նու թյան պա կա սի, կյան քի հմ տու թյուն նե րի նվազ 
մա կար դա կի: 

•	 Հաս տա տու թյան ան ձնա կազ մը ոչ միայն երե խայի ըն տա նի քի, այլև՝ 
սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի բազ մա թիվ ռիս կեր է նշել: Հատ կա պես հա-
տուկ և գի շե րօ թիկ դպրոց նե րի պա րա գայում, երբ երե խա նե րը հան-
գս տյան օրերն ան ցկաց նում են ըն տա նի քի կամ ազ գա կան նե րի մոտ, 
այդ ռիս կե րը հաս տա տու թյան կող մից կա ռա վա րե լի և վե րա հս կե-
լի չեն: Ե րե խայի՝ հաս տա տու թյան շա հա ռու լի նե լու կար գա վի ճա կն 
ապա հո վում է ոչ միայն ըն տա նի քից, այլև սո ցիա լա կան մի ջա վայ րից 
երե խայի պա շտ պան վա ծու թյու նը:

•	  Փոր ձա գետ նե րը հա կա ռակ տե սա կե տն են հն չեց րե լ՝ հաս տա տու թյու-
նում գտն վող երե խա նե րի պա շտ պան վա ծու թյան վե րա բեր յալ: Ռիս-
կի գոր ծոն է հա մար վել հաս տա տու թյան ան ձնա կազ մից և ղե կա վա-
րու թյու նից երե խա նե րի կախ վա ծու թյան բարձր աս տի ճա նը, ինչ պես 
նաև հաս տա տու թյան փակ բնույթն ու երե խայի կյան քի բո լոր աս-
պեկտ նե րի մեկ տե ղու մը մեկ վայ րում: Այս գոր ծոն նե րը կաշ կան դում 
են երե խա նե րի շա հա գրգռ վա ծու թյունն ու կա րո ղու թյուն նե րը՝ բարձ-
րա ձայ նե լու իրենց հու զող խն դիր նե րի մա սին: Ընդ որում, այս փաս տը 
հաս տատ վել է նաև ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րի հետ իրա-
կա նաց ված ֆո կուս խմբի մաս նա կից նե րի կող մից: 

•	 Անձ նա կազ մի շատ ներ կայա ցու ցիչ ներ հաս տա տու թյու նը դի տում 
են որ պես ըն տա նի քի մո դել և, դրան հա մա պա տաս խան, վե րար-
տադրում են ըն տա նե կան վար քի նմուշ նե րը: Դրա կան կող մե րի հետ 
մեկ տեղ, այս մո տե ցումն էա կան վտան գ ներ է առաջ բե րում, որոն ցից 
է,  մաս նա վո րա պես, վե րը քն նա րկ ված վե րա հս կո ղա կան մե խա նի զմ-
նե րի բա ցը: Ե թե հաս տա տու թյունն ըն կալ վում է որ պես ըն տա նիք, 
իսկ հաս տա տու թյան ղե կա վա րը՝ այդ ըն տա նի քի հայր, կոր չում է նաև 
ներ քին վե րա հս կո ղու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նման մի ջա վայ րում 
ինս տի տու ցի ո նալ մե խա նի զմներն այլևս պա հա նջ ված չեն և մե րժ վում 
են, հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ոչ ֆոր մալ նոր մե րի մի-
ջո ցով: Հա մար վում է, որ բա րոյա կան նոր մե րը բա վա րար են՝ առ կա 
խն դիր նե րը կան խար գե լե լու հա մար: Հաս տա տու թյան սա նե րը պա-
շտ պան ված են ոչ թե կան խա տե սե լի կա ռու ցա կար գե րով, այլ աշ խա-
տա կից նե րի բա րոյա կան կեր պա րի և բա րի կամ քի շնոր հիվ: Ավե լին, 
ար տա քին վե րա հս կո ղու թյու նը դիտ վում է որ պես ան հար կի մի ջամ-
տու թյուն «ըն տա նի քի ներ քին կյան քին»: 

•	 Հաս տա տու թյան շա հա ռու երե խա նե րի խո ցե լի ու թյու նը պայ մա նա-
վո րող գոր ծոն նե րից մե կն ար տա քին վե րա հս կո ղու թյան ան հրա ժե շտ 
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մե խա նի զմնե րի բա ցա կայու թյունն է կամ դրանց ան կա տա րու թյու նը: 
Վե րա հս կո ղա կան հիմնա կան գոր ծա ռույթ նե րը վե րա պահ ված են այն 
պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րին, որոնց կազ մում են գտն վում երե-
խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րը: Առա-
ջա նում է շա հե րի բա խում. ներ գե րա տես չա կան վե րա հս կո ղու թյու նը 
որոշ չա փով ձևա կան բնույթ է ստա նում: 

•	 Ար տա քին վե րա հս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը տու ժում է ստու-
գայ ցի մա սին տե ղե կատ վու թյան ոչ ֆոր մալ փո խանց ման պատ ճա-
ռով: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս տա տու թյա նը՝ հա րկ եղած 
ձևով պատ րաստ վե լու ստուգ մա նը: 

•	 Տա րա տե սակ ստու գումնե րը ոչ մի շտ են բա ցա հայ տում առ կա խն-
դիր նե րը, քա նի որ բա ցա կայում է ուսումնա սի րու թյան ան հրա ժե շտ 
ուղղ վա ծու թյունն ու հա տուկ մե թո դա բա նու թյու նը: Ստու գումնե րի մի 
մա սը շատ ընդ հան րա կան բնույթ ունի, ան դրա դառ նում է խն դիր նե-
րի լայն շր ջա նա կի, ին չի պատ ճա ռով հնա րա վոր ռիս կե րի խոր քային 
ուսումնա սի րու թյուն չի իրա կա նաց վում: Ստու գումնե րի մյուս մա սն էլ 
չա փա զանց նեղ ուղղ վա ծու թյուն ունի (հաս տա տու թյան ֆի նան սա կան 
հոս քե րի վե րա հս կո ղու թյուն, երե խա նե րի կրթու թյան որա կի վե րա հս-
կո ղու թյուն, խնամ քի որա կի վե րա հս կո ղու թյուն և այլն): Այս ստու գում-
ներն էլ չեն ան դրա դառ նում երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի 
հնա րա վոր ռիս կե րին: 

•	 Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներն իրենց մտա հո գու թյունն 
են հայտ նել նաև այն հար ցի շուրջ, թե որ քա նով են ուսումնա սի րու-
թյան կամ ստուգ ման կի րառ վող մե թոդ նե րը հա մա պա տաս խա նում 
երե խա նե րի տա րի քային ու հո գե բա նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րին: Տե ղե կատ վու թյան ստաց ման ոչ հա մար ժեք մե թոդ ներն, ըստ 
նրանց, հան գեց նում են ոչ ար ժա նա հա վատ և չս տուգ ված տե ղե կատ-
վու թյան տա րած մա նը: 

•	 Ն պա տա կային (ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գ և հար կա դիր աշ խա տանք) 
ստու գումներն ու մո նի թո րին գի հա մա կար գը բա ցա կայում է: Ու սում-
նա սիր ված բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներն էլ նշել 
են, որ նման թե մա տիկ ստու գումներ իրենց մոտ չեն իրա կա նաց վել: 

•	 Փոր ձա գետ նե րից մե կը, կարևո րե լով երե խա նե րի պա շտ պա նու թյամբ 
զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րը, որ պես հիմ-
նա խն դիր մատ նան շել է երե խա նե րի պա շտ պա նու թյան ցան ցի թու լա-
ցու մը:

•	  Վե րա հս կե լի ու թյան տե սան կյու նից փոր ձա գետ ներն առա վել ռիս-
կային են հա մա րել մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րը: Սո վո րա բար, 
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տա րա տե սակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն նե րը նման հաս տա տու-
թյուն ներ մուտք չու նեն (կամ դժ վա րու թյամբ են մուտ քի թույլտ վու-
թյուն ստա նում), իսկ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի այ-
ցերն ավե լի քիչ են, քան պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րում: 

•	 Ու սումնա սիր ված գրե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում բա վա րար վե-
րա հս կո ղու թյուն է առ կա հաս տա տու թյուն մուտ քի և այն տե ղից ել քի 
նկատ մամբ: Ե րե խա նե րի ելու մու տի հա մար սո վո րա բար որո շա կի 
ժա մեր են սահ ման ված և պար տա դիր է հաս տա տու թյան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի թույլտ վու թյու նը/ի մա ցու թյու նը: Դի տա րկ ված ման կատ նե-
րում օտար ան ձանց ելու մու տի նկատ մամբ առ կա էր վե րա հս կո ղու-
թյուն՝ շեն քի մի ջանցք նե րում տե ղա կայ ված տե սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով: 

•	 Հաս տա տու թյան սահ ման նե րից առանց հսկո ղու թյան դուրս գա լու 
սահ մա նա փա կումն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ունի երե խա նե-
րի վրա: Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը երե խա նե րի մոտ վա խի 
զգա ցում են նկա տել և ինք նու րույն տե ղա շար ժից կա մա վոր հրա ժար-
ման մի տում: 

•	 Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րը չու նեն երե խա նե րի կող մից 
բջ ջային և ին տեր նե տային կա պի մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման, նաև 
դրանց բո վան դա կու թյան վե րա հս կո ղու թյան ռազ մա վա րու թյուն և 
մե խա նի զմներ: Ե րե խա ներն ու նրանց ծնող նե րը սո վո րա բար չեն 
օգտ վում հաս տա տու թյան կող մից տրա մա դրվող կա պի մի ջոց նե րից: 
Բջ ջային հե ռա խոս ներ ունե ցող երե խա նե րը կա րող են ցան կա ցած 
պա հի օգտ վել դրա նից (բա ցա ռու թյամբ դա սե րի և պա րապ մունք նե-
րի ժա մա նակ): Քա նի որ նոր սերն դի բո լոր հե ռա խոս ներն էլ ունեն 
ին տեր նե տային կա պի հնա րա վո րու թյուն, հե ռա խոս ունե ցող յու րա-
քան չյուր երե խա ան վե րա հս կե լի մուտք ունի հա մա ցանց: Հա րկ է նշել, 
որ բջ ջային հե ռա խոս ունե նա լն ու հա մա ցանց մուտք գոր ծե լն ինք նին 
բա ցա սա կան երևույթ չի հա մար վում:

•	  Հա մա ցան ցային բո վան դա կու թյու նը մաս նա կի ո րեն վե րա հս կե լի է 
միայն հա մա կա րգ չային դա սա րան նե րում: Ընդ որում, այդ հա մա կար-
գիչ նե րը ևս հա մա լր ված չեն վտան գա վոր բո վան դա կու թյամբ կայ քե-
րը ար գե լա փա կող ծրագ րե րով: Վե րա հս կո ղու թյունն իրա վի ճա կային 
բնույթ է կրում, դաս տիա րակ նե րը կամ ման կա վա րժ նե րը հար ցե րի 
մի ջո ցով են պար զում, թե երե խան ին չով է զբաղ վում, որ կայ քե րից է 
օգտ վում կամ սո ցիա լա կան ցան ցե րում ում հետ է շփ վում: 
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Առա ջար կու թյուն նե ր

1  Հաս տա տու թյուն նե րում ան ձնա կազ մի և երե խա նե րի ուսու ցու մը երե-
խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման մա սին պե տք է հիմն ված 
լի նի կա րիք նե րի գնա հատ ման վրա: Ինչ պես ցույց տվեց հե տա զո տու-
թյու նը, ան ձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներն առա վե լա պես կարևո րում 
են երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի թե մայով ուսուց ման կազ-
մա կեր պու մը:

2  Հար կա վոր է հստակ ամ րագ րել երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-
հա գործ ման խն դիր նե րի կան խար գել ման, հայտ նա բեր ման, ուղ ղորդ-
ման, վե րա կան գն ման և աջակ ցու թյան հար ցում հաս տա տու թյուն նե-
րի (որ պես ինս տի տու տի) և ան ձնա կազ մի առան ձին մաս նա գետ նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյան ու գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կը: 

3 Անձ նա կազ մի հա մար էա կան աջակ ցու թյուն կա րող է լի նել երե խա-
նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման դեպ քե րի բա ցա հայտ ման, 
ինչ պես նաև հայտ նա բեր ված դեպ քե րի հետ աշ խա տան քի և ուղ ղորդ-
ման ուղե ցույց-ձեռ նար կը: 

4 Անհ րա ժե շտ է մշա կել չա փո րո շիչ ներ, որոն ցով կկար գա վոր վի երե-
խա նե րի նե րգ րա վու մը հաս տա տու թյու նում որո շա կի աշ խա տանք նե-
րի կա տար մա նը, ինչ պես նաև՝ կսահ ման վեն երե խա նե րի կող մից այդ 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման պայ ման ներն ու սահ մա նա փա կումնե-
րը: Հաս տա տու թյու նում երե խա նե րին հա նձ նա րար վող աշ խա տան քը 
պե տք է հա մա պա տաս խա նի նրանց տա րի քային առա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րին և պե տք է միտ ված լի նի կյան քի հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր-
մա նն ու ան ձի ներ դաշ նակ զար գաց մա նը: 

5 Հաս տա տու թյան սահ ման նե րում հար կա վոր է ապա հո վել երե խա նե-
րի մի ջև պար տա կա նու թյուն նե րի ար դար և թա փան ցիկ բաշ խու մը, 
զգու շա վոր լի նել հե ղի նա կու թյուն ունե ցող կամ տա րի քով ավագ (լի-
դեր հա մար վող) երե խա նե րին մյուս երե խա նե րի նկատ մամբ վե րա-
հս կո ղու թյան և այլ լիա զո րու թյուն ներ տա լու հար ցում: 

6 Ե րե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նից պա կաս կարևոր չէ գի տե լիք նե րը 
գոր ծադրե լու հմ տու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի առ կայու թյու նը: Հա-
ճախ հաս տա տու թյու նում գտն վող երե խա նե րի գի տե լիք նե րը գե րա-
զան ցում են իրենց հա սա կա կից նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա-
կը, սա կայն չկան այդ գի տե լիք նե րի իրաց ման ան հրա ժե շտ պայ ման-
ներ: Ուս տի, ան հրա ժե շտ է իրենց հու զող խն դիր նե րի և իրա վունք նե-
րի ոտ նա հար ման հար ցով ահա զան գե լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն 
տալ հաս տա տու թյուն նե րում գտն վող երե խա նե րին: Ահա զան գե լու 
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այդ եղա նակ նե րը պե տք է ապա հով ված լի նեն գա ղտ նի ու թյան պահ-
պան ման և վս տա հու թյան բա վա րար երաշ խիք նե րով: 

7 Հար կա վոր է լրաց նել պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից վե-
րոն շյալ հաս տա տու թյուն նե րում թե մա տիկ (ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գ 
և շա հա գոր ծում) ստու գումնե րի և ուսումնա սի րու թյուն նե րի պա կա սը: 

8 Ինչ պես պա րզ վեց հե տա զո տու թյան ար դյուն քում, պա հա նջ ված է 
երե խա նե րի կա րիք ներն ու տա րի քային, սո ցիա լա կան, հո գե բա նա-
կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նող մե թո դա բա նու թյան 
կի րա ռու թյու նը: Օ րի նակ, մտա վոր զար գաց ման խն դիր ներ ունե ցող 
երե խա նե րի պա րա գայում թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման հնա րա-
վոր հիմնա խն դիր նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար կարևոր է բազ մա մաս-
նա գի տա կան խմբի աշ խա տան քը: 

9 Անհ րա ժե շտ է հզո րաց նել հա մայք նե րում գոր ծող խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի՝ երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-
հա գործ ման առաջ նային նույ նաց ման կա րո ղու թյուն նե րը: Հար կա վոր 
է տար բեր մի ջոց նե րով (խո րհր դատ վա կան, գոր ծու նե ու թյան մո նի թո-
րին գի, հա սա րա կա կան վե րա հս կո ղու թյան և այլ) փո փո խել այս մար-
մին նե րի պա սիվ գոր ծե լա կեր պը: 

10 Բա ցի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րից, հե տա-
զո տու թյան մաս նա կից նե րը կարևո րել են հա մայն քային ծա ռայու-
թյուն նե րի ակ տի վա ցումն ու նե րգ րա վու մը վե րոն շյալ խն դիր նե րի 
վեր հան ման ու հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցում: Հա մայն քային ծա-
ռայու թյուն նե րը (հատ կա պե ս՝ ին տե գրված սո ցիա լա կան ծա ռայու-
թյուն նե րը) կա րող են լի նել երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա-
գործ ման հայտ նա բեր ման առաջ նային օղակ նե րը: 

11 Հա մայն քային մա կար դա կում կա րող է պա հա նջ ված լի նել ծնող նե րի 
ակ տիվ խմբե րի ձևա վո րու մը՝ որ պես հաս տա տու թյուն նե րի նկատ-
մամբ վե րա հս կո ղու թյան լրա ցու ցիչ ռե սուրս: 

12 Կարևոր է երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան ու հա տուկ կրթա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի՝ թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման առաջ-
նային նույ նա կա նաց ման կա րո ղու թյուն նե րի հզո րա ցու մը: 

13 Անհ րա ժե շտ է ուժե ղաց նել հաս տա տու թյուն նե րում գոր ծող սո ցիա-
լա կան աշ խա տող նե րի դե րը՝ երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա-
գործ ման դեպ քե րի առաջ նային նույ նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: 
Այս նպա տա կով, ցան կա լի է իրա կա նաց նել սո ցիա լա կան աշ խա տող-
նե րի պաշ տո նի ան ձնագ րե րի վե րա նայում և նոր գոր ծա ռույթ նե րի 
նա խա տե սում: Կարևոր է այդ գոր ծա ռույթ նե րի ար դյու նա վետ կա-
տա րումն ապա հո վող մաս նա գի տա կան ուղե ցույ ցի մշա կու մը: Բա ցի 
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այդ, սոցիա լա կան աշ խա տող ներն ու հաս տա տու թյուն նե րի այլ մաս-
նա գետ նե րը պե տք է ապա հով ված լի նեն իրենց գոր ծա ռույթ նե րի 
լիար ժեք իրա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ բո լոր ռե սուրս նե րով 
(տ րա նս պոր տային, ֆի նան սա կան, իրա վա կան և այլ): 

14 Հար կա վոր է զար գաց նել հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ ոչ գե րա տես չա կան (նա խա րա րու թյան կազ մից դուրս 
գտն վող մա րմնի կող մից իրա կա նաց վող) վե րա հս կո ղու թյան կամ 
հսկո ղա կան մե խա նի զմնե րը: Այդ պի սի մե խա նի զմ կա րող է լի նել, 
օրի նակ, դա տա խա զու թյան ընդ հա նուր հսկո ղու թյու նը: 

15 Ար տա քին վե րա հս կո ղու թյան մե խա նի զմնե րի շար քում կարևոր է 
Մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նի դի տոր դա կան առա քե լու թյան 
ակ տի վա ցու մը: Մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նի գրա սե նյա կի և 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 
իրա կա նաց վող պար բե րա կան վե րա հս կո ղու թյունն աս տի ճա նա բար 
կա րող է վե րած վել մո նի թո րին գի կայուն ու կան խա տե սե լի մե խա-
նիզ մի: 

16 Հար կա վոր է առա նձ նա հա տուկ ուշադրու թյուն դարձ նել մաս նա վոր 
հաս տա տու թյուն նե րի ն՝ մշա կե լով դրանց պար բե րա կան ստուգ ման և 
վե րա հս կո ղու թյան կայուն մե խա նի զմ: 

17 Ցան կա լի է հաս տա տու թյուն նե րում ներդ նել և կի րա ռել հա մա ցան-
ցային վտան գա վոր բո վան դա կու թյան ար գե լա փակ ման ծրագ րեր: 
Ցան կա լի է բարձ րաց նել ան ձնա կազ մի իրա զեկ վա ծու թյու նը՝ հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով երե խա նե րի վրա հո գե բա նա կան ներ գոր ծու թյան և 
ազ դե ցու թյան եղա նակ նե րի մա սին: 

18 Հար կա վոր է վե րա նայել հաս տա տու թյան ան ձնա կազ մի կող մից կի-
րառ վող ճն շող մար տա վա րու թյուն նե րը (երբ ճն շում է գոր ծա դրվում 
ըն տա նի քի վրա՝ երե խայի աշ խա տան քը կան խե լու նպա տա կով)՝ նա-
խա պատ վու թյուն տա լով աջակ ցող մար տա վա րու թյուն նե րին: Ցան-
կա լի է ընտ րել ոչ թե երե խա նե րի աշ խա տան քի կան խար գել ման (ին-
չը գործ նա կա նում հնա րա վոր չէ), այլ՝ առա վե լա գույն վե րա հսկ ման 
ուղին: Մաս նա վո րա պես, հար կա վոր է աջակ ցել երե խա նե րի ն՝ իրենց 
տա րի քին հա մա պա տաս խան և ան վտան գ աշ խա տանք գտ նե լու հար-
ցում, հետևել, որ պես զի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց-
քում չոտ նա հար վեն երե խայի իրա վունք ներն ու շա հե րը: 

19 Հաս տա տու թյուն նե րի ան ձնա կազ մի որոշ ան դամներ կարևո րել են 
տե սա ձայ նագ րող սար քե րի տե ղադրու մը հաս տա տու թյուն նե րում: 
Ըստ նրանց, սա ոչ միայն կբարձ րաց նի ան ձնա կազ մի ու երե խա նե րի 
վար քի նկատ մամբ վե րա հս կո ղու թյան մա կար դա կը, այլև կա պա հո վի 
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հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյան ան հրա ժե շտ թա փան ցի կու թյունն 
ար տա քին դի տորդ նե րի հա մար: 

20 Ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման, մաս նա վո րա պես` 
հար կա դիր աշ խա տան քի, դեմ պայ քա րում դրա կան ազ դե ցու թյուն 
կա րող է ունե նալ ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա-
տա կազ մի առող ջա պա հա կան պե տա կան տե սուչ նե րի մաս նա գի տա-
ցու մը՝ ըստ որո շա կի խո ցե լի խմբե րի (օ րի նա կ՝ փո ղո ցում աշ խա տանք 
կա տա րող երե խա ներ, գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տանք նե րում ընդ-
գրկ ված երե խա ներ և այլն): 

21 Ցան կա լի է աշ խա տող երե խա նե րի աշ խա տան քային իրա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման առն չու թյամբ ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու-
թյան աշ խա տա կազ մի առող ջա պա հա կան պե տա կան տես չու թյա նն 
ահա զան գ-դի մում ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել երե խա-
նե րի պա շտ պա նու թյամբ զբաղ վող կա ռույց նե րին (այդ դի մումնե րի 
պար տա դիր քն նու թյան և հան րային հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա-
հան ջով):



Հար կա դիր աշխատանքը եվ Հար կադիր 
աշխատանքի նպա տակով մարդկանց 

թրաֆիքինգը Հայաստանում. 
սաՀմանում ների եվ օրենսդրա կան 

դաշտի Հա մա ռոտագիր
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 Հարկադիր աշխատանքի և մարդկանց 
թրաֆիքինգի գործառնական սահմանումները

Հար կա դիր աշ խա տան ք և հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով 
մարդ կանց թրա ֆի քին գն ուսումնա սի րե լու հա մար կարևոր վում է այն 
գոր ծառ նա կան սահ մա նումնե րի1 հստա կե ցու մը, որոնք կի րառ վել են 
սույն հե տա զո տու թյու նում: Դրանց հա մա ռոտ ցան կը հետևյա լն է՝ 

Անօ րի նա կան 
աշ խա տանք

Առանց աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կամ աշ խա տան քի 
ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի կա տար-
վող աշ խա տան քը: 

Աշ խա տան ք

Մար դու ֆի զի կա կան կամ մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն, որն 
ուղղ ված է ապ րանք նե րի ար տադրու թյա նը կամ ծա ռայու-
թյուն նե րի մա տուց մա նը: Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ-
նե րում ուսումնա սիր վում է ցան կա ցած աշ խա տանք կամ ծա-
ռայու թյուն, որը կա տար վել կամ մա տուց վել է եր րորդ ան ձի 
օգ տի ն՝ ան կախ վար ձատ րու թյան առ կայու թյու նից կամ դրա 
չա փից և ձևե րից:

Աշ խա տա վարձ
Օ րեն քով, իրա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված կամ աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանք-
նե րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող հա տու ցում:1

Ար տա ժա մյա 
աշ խա տանք

Ար տա ժա մյա աշ խա տանքն օրե նսգրքով սահ ման ված աշ-
խա տա ժա մա նա կից ավե լի տևո ղու թյամբ աշ խա տանք: Ար-
տա ժա մյա աշ խա տանք նե րին չեն նե րգ րավ վում՝ մինչև 18 
տա րե կան աշ խա տող նե րը, առող ջու թյան հա մար վնա սա-
կար և (կամ) վտան գա վոր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան պայ-
ման նե րում աշ խա տող նե րը, ՀՀ օրե նսդրու թյամբ և կո լեկ-
տիվ պայ մա նագ րով նա խա տես ված այլ պայ ման նե րում աշ-
խա տող նե րը: Հղի կա նայք և մինչև մեկ տա րե կան երե խա 
խնա մող աշ խա տո ղը կա րող են ար տա ժա մյա աշ խա տան քի 
նե րգ րավ վել միայն իրենց հա մա ձայ նու թյամբ: Հաշ ման դամ-
նե րը կա րող են նե րգ րավ վել ար տա ժա մյա աշ խա տան քի, 
եթե բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա նրանց ար գել ված չէ:2 
Գոր ծա տուի պա հան ջով ար տա ժա մյա աշ խա տան քը իրար 
հա ջոր դող եր կու օր վա ըն թաց քում չպե տք է գե րա զան ցի 4 
ժա մը, իսկ տար վա ըն թաց քում` 180 ժա մը:3 

Ար տա ժա մյա 
աշ խա տանք

Ար տա ժա մյա աշ խա տան քի յու րա քան չյուր ժա մի հա մար, 
ժա մային դրույ քա չա փից բա ցի, վճար վում է հա վե լում` ժա-
մային դրույ քա չա փի 50%-ից ոչ պա կաս չա փով, իսկ գի շե-
րային աշ խա տան քի յու րա քան չյուր ժա մի հա մար̀  ոչ պա կաս, 
քան ժա մային դրույ քա չա փի 30%-ի չա փով:4

1  Քա նի որ հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը մշակ վել է 2014թ. օգոս տոս-սեպ-
տեմ բեր ամիս նե րին, ապա ներ քոն շյալ սահ մա նումնե րի հա մար հի մք է հան դի սա-
ցել այդ պա հին գոր ծող ներ պե տա կան օրե նսդրու թյա նը:
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Առանց ծնո ղա-
կան խնամ քի 
մնա ցած երե խա 

18 տա րին չլ րա ցած այն ե րե խան, ում ծնող նե րը (կամ միակ 
ծնո ղը) մա հա ցել են, զրկ վել են ծնո ղա կան իրա վունք նե րից, 
ճա նաչ վել են ան գոր ծու նակ, խու սա փում են ե րե խա նե րի 
դաստիա րա կու թյու նից կամ նրանց իրա վունք նե րի և շա հերի 
պա շտ պա նու թյու նից, ինչ պես նաև օրեն քով սահ ման ված 
կար գով ճա նաչ վել են մա հա ցած, ան հայտ բա ցա կայող կամ 
անհայտ են: 
Առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին 
պատ կա նող ան ձինք են հա մար վում 18-23 տա րե կան այն 
ան ձինք, որոնց ծնող նե րը (կամ միակ ծնո ղը) մինչև նրանց 
18 տա րին լրա նա լը մա հա ցել են, զրկ վել են ծնո ղա կան իրա-
վունք նե րից, ճա նաչ վել են ան գոր ծու նակ, խու սա փել են ե րե-
խա նե րի դաս տիա րա կու թյու նից կամ նրանց իրա վունք նե րի 
և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից, ինչ պես նաև օրեն քով սահ-
ման ված կար գով ճա նաչ վել են մա հա ցած, ան հայտ բա ցա-
կայող կամ ան հայտ են5: 

Երե խա

18 տա րին չլ րա ցած յու րա քան չյուր ոք, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քե րի, երբ նա օրեն քով սահ ման ված կար գով գոր ծու-
նակու թյուն է ձե ռք բե րում կամ գոր ծու նակ է ճա նաչ վում 
ավե լի վա ղ6:

Մար դու 
թրաֆիքին գ 

Շա հա գործ ման նպա տա կով մար դուն հա վա քագ րե լը, տե-
ղա փո խե լը, փո խան ցե լը, թա քց նե լը կամ ստա նա լը՝ կյան քի 
կամ առող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր-
ծադրե լով կամ դա գոր ծադրե լու սպառ նա լի քով կամ հար-
կադրան քի այլ ձևե րով, առևան գ ման, խա բե ու թյան կամ 
վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու, իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի 
խո ցե լի ու թյու նը օգ տա գոր ծե լու կամ նրան վե րա հս կող ան ձի 
հետ հա մա ձայ նու թյուն ձե ռք բե րե լու նպա տա կով նյու թա կան 
կամ այլ օգուտ տա լու կամ ստա նա լու կամ այդ պի սիք խոս-
տա նա լու մի ջո ցով:

Շա հա գոր ծում

Այլ ան ձի̀  պո ռն կու թյան շա հա գոր ծու մը կամ սեք սուալ շա-
հա գործ ման այլ ձևե րը, հար կա դիր աշ խա տան քը կամ ծա-
ռայու թյուն նե րը, ստր կու թյան կամ ստր կու թյա նը նման վող 
վի ճա կի մեջ դնե լը, առ քը կամ վա ճառ քը, օր գան նե րը կամ 
հյուս վա ծք նե րը վերց նե լը7:

1  ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 178.1:
2  Նույն տե ղում, հոդ ված 144(1-4):
3  Նույն տե ղում, հոդ ված 146(1):
4  Նույն տե ղում, հոդ ված184:
5  Առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած երե խա նե րի սո ցիա լա կան պա շտ պա նու թյան 

մա սին ՀՀ օրեն ք, հոդ ված 2, ըն դուն վել է 2002 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24-ին, վեր-
ջին ան գամ փո փոխ վել 2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ին։

6 Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին ՀՀ օրենք, հոդ ված 1։
7  ՀՀ քրեա կան օրե նս գի րք, հոդ ված 132, մաս 4։
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 Գոր ծառ նա կան սահ մա նումնե րում նշված մարդ կանց թրա ֆի քին գի 
սահ մա նու մը բաղ կա ցած է երեք տար րի ց՝ գոր ծո ղու թյու ն, մի ջոց նե ր և 
նպա տա կ, որոնք կա րե լի է ներ կայաց նել հետևյալ կե րպ՝ 

Գոր ծո ղու թյուն Հա վա քագ րել, տե ղա փո խել, փո խան ցել, պար տա կել կամ 
ստա նալ

Մի ջոց նե ր

Ու ժի սպառ նա լիք կամ դրա հար կադրան քի այլ մի ջոց նե րի կի-
րա ռում, առևան գում, խար դա խու թյուն, խա բե ու թյուն, իշ խա-
նու թյան կամ վի ճա կի խո ցե լի ու թյան չա րա շա հում, կամ ուրիշ 
ան ձի կող մից վե րա հսկ վող ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա-
լու հա մար վճար նե րի կամ շա հե րի ձևով կա շա ռել

Ն պա տակ Շա հա գոր ծում

 Հար կա դիր աշ խա տան քը հան դի սա նում է շա հա գործ ման ձևե րից մե-
կը, որն ուսումնա սի րե լու հա մար օգ տա գործ վել են ԱՄԿ-ի կող մից մշակ-
ված ցու ցիչ նե րը3, որոնք լրամ շակ վել և տե ղայ նաց վել են ներ պե տա կան 
օրե նսդրու թյա նը հա մա հունչ:

 Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, չա փա հաս ան ձանց հա մար 
հար կա դիր աշ խա տան քի գոր ծառ նա կան սահ մա նումն է՝ ցան կա ցած 
աշ խա տանք կամ ծա ռայու թյուն, որի հա մար ան ձը կա մա վոր չի հայտ նել 
իր հա մա ձայ նու թյու նը (կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան սկզբուն քը) և որը 
կա տար վում է գոր ծա տուի կամ եր րորդ ան ձի կող մից կի րառ վող պատ ժի 
սպառ նա լի քի տակ (հար կադրան քի սկզ բուն քը): 

Հար կա դիր աշ խա տան քի գոր ծառ նա կան սահ մա նու մը կա րե լի է 
բա ժա նել չո րս հիմնա կան չա փո րո շիչ նե րի ՝
1  Հար կադրա բար կամ խա բե ու թյամբ (ոչ ազատ կա մար տա հայտ մամբ) 

հա վա քագ րում,
2  Ճնշման տակ աշ խա տանք և կեն սա պայ ման ներ, 
3 Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու ան հնա րի նու թյու ն,
4  Տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լիք (հար կադրան քի մի ջոց ներ): 

« Հար կա դրան քի» չա փո րո շի չն իր հեր թին բա ժան վում է վեց 
են թա խմբի՝ 
ա) սպառ նա լիք կամ բռ նու թյուն (ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե բա նա կան),
բ) աշ խա տո ղի ազատ տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում՝ մե կու սաց ման, 

բան տար կու թյան կամ հսկո ղու թյան պատ ճա ռով, 

3 “Hard to see, harder to count”, Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children, International Labour Office (ILO), 2012.
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գ) պա րտ քային կախ վա ծու թյուն կամ պա րտ քի հետ մա նի պու լյա ցիա ներ 
և դրա հետ կապ ված սպառ նա լիք ներ աշ խա տո ղի կամ նրա ըն տա նի-
քի ան դամնե րի նկատ մամբ, 

դ) պա հումներ աշ խա տա վար ձից կամ այլ խոս տա ցած օգուտ նե րի ց՝ աշ-
խա տո ղին նա խա տես ված ժա մա նա կից ավե լի եր կար պա հե լու 
նպա տա կով, 

ե) ան ձնագ րի, ճամ փոր դա կան կամ այլ փաս տա թղ թե րի առգ րա վում,
զ) խո ցե լի ու թյան չա րա շա հում, ին չը կա րող է նե րա ռել օրի նակ ան ձի՝ երկ-

րում անօ րի նա կան կար գա վի ճա կով գտն վե լու մա սին իշ խա նու թյուն-
նե րին հայտ նե լու սպառ նա լի քը: 
Ել նե լով ԱՄԿ թիվ 29 Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի մա-

սին կոն վեն ցիայից՝ ձևա վո րել է ցու ցիչ նե րի եր կու խումբ՝ 
(1) առա ջին խում բը՝ կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան սկզ բուն քը 

գնա հա տե լու և 
(2) երկ րորդ խում բը՝ տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քը գնա-

հա տե լու նպա տա կով: 
Ամեն մի ցու ցիչ կա րող է գնա հատ վել «1», եթե առ կա է հա մա պա տաս-

խան չա փա նի շը, և «0»՝ եթե այն առ կա չէ:
 Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան ցու ցիչ նե րը խմբա վոր ված են երեք 

չա փո րո շչի՝ 
(1) հար կադրա բար կամ խա բե ու թյամբ (ոչ ազատ կա մար տա հայտ-

մամբ) հա վա քագ րում, 
(2) ճնշման տակ աշ խա տանք և կեն սա պայ ման ներ և 
(3) գոր ծա տուին լքե լու ան հնա րի նու թյուն: 
Ի սկ հար կադրան քը կա րող է կի րառ վել թվա րկ ված բո լոր երեք չա-

փո րո շիչ նե րի դեպքում: Այս պի սով, « կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան» 
և « հար կադրան քի» հա մակ ցու թյու նը կա րող է օգ տա գործ վել, որ պես զի 
տվյալ իրա վի ճա կը որակ վի որ պես են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տանք: 
Հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը, սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ-
նե րում, բա ժան վում են եր կու մա կար դակ նե րի՝ ուժեղ և մի ջին: 

Օ րե նսդրու թյուն 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ստո րագ րել և վա վե րաց րել է մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի ոլոր տին առնչ վող ՄԱԿ-ի և ԵԽ-ի հիմնա րար կոն-
վեն ցիա նե րը4, փո փո խու թյուն ներ է կա տա րել ՀՀ քրեա կան օրե սգրքում՝ 
4  ՄԱԿ-ի Անդրազ գային կազ մա կե րպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի մա սին 
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ներ պե տա կան օրե նսդրու թյու նը հա մա հունչ դարձ նե լով ըն դուն ված մի-
ջազ գային չա փա նիշ նե րին, հաս տա տել է Մարդ կանց շա հա գործ ման 
(թ րա ֆի քին գի) են թա րկ ված ան ձանց ազ գային ուղ ղորդ ման կար գը, ըն-
դու նել է  Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և շա հա գործ ման են թա րկ ված ան ձանց 
նույ նաց ման և աջակ ցու թյան մա սին ՀՀ օրեն քը5, մշա կել և հաս տա տել է 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի ազ գային ծրագրեր, ստեղ ծել է 
ՀՀ մարդ կանց շա հա գործ ման (թ րա ֆի քին գի) հար ցե րով ազ գային խոր-
հուրդ և դրան կից աշ խատան քային խումբ: 

Մարդ կանց թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու մը պա տժ վում է ազա-
տա զրկ մամբ՝ 5-14 տա րի ժամ կե տով, իսկ երե խայի կամ հո գե կան խան-
գար ման հետևան քով իր արար քի նշա նա կու թյու նը գի տակ ցե լու կամ դա 
ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձի թրա ֆի քին գը կամ շա-
հա գոր ծու մը՝ 7-15 տա րի ժամ կե տով: Ընդ որում, երե խայի թրա ֆի քին գի 
դեպ քում, պար տա դիր չէ վե րը նշված մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, որ պես զի 
արար քը որակ վի որ պես թրա ֆի քին գ: 

Հա րկ է նշել, որ ՀՀ քրեա կան օրե նս գիր քը սահ մա նում է միայն շա հա-
գործ ման ձևե րը, բայց չի սահ մա նում շա հա գոր ծում հաս կա ցու թյու նը կամ 
թվար կած շա հա գործ ման ձևե րի եզ րույթ նե րը: ՀՀ քրեա կան օրե նսգրքով 
հար կա դիր աշ խա տան քը դիտ վում է միայն որ պես շա հա գործ ման տե-
սակ, մինչ դեռ հնա րա վոր է այն պի սի իրա վի ճակ, երբ վեր ջի նս դիտ վում է 
որ պես առան ձին երևույթ: 

Յու րա քան չյուր ան ձ ունի աշ խա տան քի ընտ րու թյան ազա տու թյուն, 
ինչն իր մեջ նե րա ռում է որո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լուն ազա տո-
րեն հա մա ձայ նե լու կամ չհա մա ձայ նե լու, մաս նա գի տու թյան և գոր ծու-
նե ու թյան տե սակ ընտ րե լու և իր աշ խա տան քային ունա կու թյուն նե րը 

2000թ. նոյեմ բե րի 15-ի կոն վեն ցիան (վա վե րաց վել է 2003թ. հու լի սի 1-ին), ՄԱԿ-ի 
Անդրազ գային կազ մա կե րպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի մա սին կոն վեն-
ցիայի՝ Մարդ կանց, հատ կա պես կա նանց և երե խա նե րի առևտ րի կան խար գել ման 
ու խա փան ման և դրա հա մար պատ ժի մա սին 2000թ. նոյեմ բե րի 15-ի թիվ 1 ար-
ձա նագրու թյու նը, այ սու հե տ՝ Պա լեր մոյի ար ձա նագ րու թյուն (վա վե րաց վել է 2003թ. 
հու լի սի 1-ին), ՄԱԿ-ի Անդրազ գային կազ մա կե րպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ-
քա րի մա սին կոն վեն ցիայի՝ Ցա մա քով, ծո վով և օդով միգ րա նտ նե րի անօ րի նա կան 
ներ մուծ ման դեմ 2000թ. նոյեմ բե րի 15-ի թիվ 2 ար ձա նագ րու թյու նը (վա վե րաց վել 
է 2003թ. հու լի սի 1-ին), ԵԽ Մար դու իրա վունք նե րի և հիմնա րար ազա տու թյուն նե-
րի պա շտ պա նու թյան մա սին 1950թ.-ի նոյեմ բե րի 4-ի կոն վեն ցիան (վա վե րաց վել է 
2001թ. հուն վա րի 25-ին), ԵԽ Մարդ կանց շա հա գործ ման (թ րա ֆի քին գի) դեմ պայ-
քա րի մա սին կոն վեն ցիան (վա վե րաց վել է 2005թ. մայի սի 16-ին): 

5  Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և շա հա գործ ման են թա րկ ված ան ձանց նույ նաց ման և 
աջակ ցու թյան մա սին ՀՀ օրենքն ըն դուն վել է 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ին և 
ուժի մեջ է մտել 2015 թվա կա նի հու նի սի 30-ին: 
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սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու ազա տու թյուն նե րը6: Հար կա դիր 
աշ խա տան քը և աշ խա տո ղի նկատ մամբ բռ նու թյան կի րա ռումն ար գել-
վում է ՀՀ սահ մա նադրու թյամբ7, ՀՀ աշ խա տան քային օրե նսգրքո վ8 և այլ 
իրա վա կան ակ տե րով: Թեև Հայաս տա նում հար կա դիր աշ խա տանքն ար-
գել ված է և հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով մար դու թրա ֆի քին գը 
քրեա կա նաց ված է9, այ նուա մե նայ նիվ, հար կա դիր աշ խա տան քի եզ րույ թը 
ներ պե տա կան օրե նսդրու թյամբ սահ ման ված չէ: 

Օ րե նսդրո րեն յու րա քան չյուր մար դու̀  աշ խա տե լու իրա վուն քը պա շտ-
պան ված է, սա կայն գործ նա կա նում առ կա են տա րաբ նույթ խն դիր ներ:

 

Ե րե խա նե րի աշ խա տան քը

1992թ. Հայաս տա նը միա ցել է ՄԱԿ-ի Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիային, իսկ 2005թ. ստո րագ րել է ՄԱԿ-ի Ե րե խայի իրա վունք նե րի 
մա սին կոն վեն ցիայի Կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը̀  Ման կա վա ճա ռու-
թյան, երե խա նե րի մա րմնա վա ճա ռու թյան և ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիայի 
մա սին ար ձա նագ րու թյու նը: Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն-
վեն ցիայի ման կա վա ճա ռու թյան, երե խա նե րի մա րմնա վա ճա ռու թյան և 
ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիայի մա սին կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյան 2-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ երե խա նե րի մա րմնա վա ճա ռու թյուն նշա նա կում է` 
երե խայի օգ տա գոր ծու մը սե ռա կան բնույ թի գոր ծու նե ու թյան մե ջ՝ վար-
ձատ րու թյան կամ ցան կա ցած այլ տե սա կի հա տուց ման դի մաց: 

«Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի ար գել ման և վե րաց-
նե լու ան հա պաղ մի ջո ցա ռումնե րի մա սին» թիվ 182 կոն վեն ցիա ն10 պա-
հան ջում է ան հա պաղ և ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կել երե խայի 
աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րը վե րաց նե լու և նրանց հար կա դիր 
աշ խա տանք նե րում չնե րգ րա վե լու հա մար: 

ՀՀ Սա հ մա նադրու թյունն ար գե լում է մինչև 16 տա րե կան երե խա նե-
րին մշ տա կան աշ խա տան քի ըն դու նե լը:11 Աշ խա տան քային իրա վու նա կու-
թյու նը և իր գոր ծո ղու թյուն նե րով աշ խա տան քային իրա վունք ներ ձե ռք 

6 ՀՀ Սա հ մա նադրու թյուն, հոդ ված 32 և ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 
3(1)։ 

7 ՀՀ Սա հ մա նադրու թյուն, հոդ ված 32։
8 ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 3(2)։ 
9 ՀՀ քրեա կան օրե նս գի րք, հոդ ված 132 և 132.2։
10 ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 2006թ.-ի հուն վա րի 2-ից:
11 ՀՀ Սա հ մա նադրու թյուն, հոդ ված 32:
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բե րե լու և իրա կա նաց նե լու, իր հա մար աշ խա տան քային պար տա կա նու-
թյուն ներ ստեղ ծե լու ու դրանք կա տա րե լու քա ղա քա ցու ունա կու թյու նը 
(աշ խա տան քային գոր ծու նա կու թյուն) լրիվ ծա վա լով ծա գում է 16 տա րե-
կան դառ նա լու պա հից, բա ցա ռու թյամբ սույն օրե նսգրքով և այլ օրենք նե-
րով նա խա տես ված դեպ քե րի:12 

Մինչև 14 տա րե կան երե խայի աշ խա տան քի կի րա ռումն ար գել վում 
է՝ ան կախ աշ խա տան քի բնույ թից և այլ հան գա մանք նե րից: Տա րի քային 
այդ սահ մա նը կան խո րո շում է ան ձի զար գաց ման ինչ պես ֆի զի կա կան, 
այն պես էլ մտա վոր ունա կու թյուն նե րի որո շա կի մա կար դա կը, որի շնոր-
հիվ նա ի վի ճա կի է հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը 
և ղե կա վա րել դրանք, այդ իմաս տո վ՝ եթե աշ խա տան քի է նե րգ րավ վում 
14 տա րին չլ րա ցած ան ձ, ապա, ան կախ այդ ան ձի ֆի զի կա կան կա րո ղու-
թյուն նե րից, առ կա է հար կա դիր աշ խա տան քի կի րա ռում՝ դրա նից բխող 
իրա վա կան հետևանք նե րո վ13: Ե րե խա նե րին հար կա դիր աշ խա տան քի 
նե րգ րա վե լու իրա վունք չու նեն նաև նրանց ծնող նե րը, որ դեգ րող նե րը, 
խնա մա կալ ներն ու հո գա բար ձու նե րը:14 

ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գիր քը որ պես աշ խա տան քային տա րիք 
սահ մա նում է ան ձի 16 տա րին լրա նա լը: Ծնող նե րից մե կի կամ որ դեգրո-
ղի կամ հո գա բար ձուի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րով կա րող են աշ խա տել 14-ից մինչև 16 տա րե կան ան ձինք:15 Ե րե-
խան ունի աշ խա տան քի ար տո նյալ պայ ման նե րի իրա վունք: Ե րե խայի աշ-
խա տան քի ըն դուն ման առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, ար տո նու թյուն նե րը 
և պայ ման նե րը սահ ման վում են ՀՀ աշ խա տան քային օրե նսգրքով:16

14-ից մինչև 16 տա րե կան ան ձինք կա րող են ընդ գրկ վել միայն նրանց 
առող ջու թյա նը, ան վտան գու թյա նը, կրթու թյա նը և բա րոյա կա նու թյա-
նը չվնա սող ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք նե րում` Աշ խա տան քային 
օրենսգրքով սահ ման ված կար գով: Այդ տա րի քի ան ձանց հետ կնք վում է 
ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր:17 

12 ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 15.2: 
13 ՀՀ Սա հ մա նադրու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ/ ընդ հա նուր խմբագ րու թյամբ̀  Գ. 

Հա րու թյու նյա նի, Ա. Վա ղար շյա նի.- Եր., 2010, հոդ ված 32, էջ 399:
14  Նույն տե ղում, հոդ ված 32, էջ 400:
15  Աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 17(2-4):
16 Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին ՀՀ օրեն քը, հոդ ված 19:
17  Աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 17(2-4):



46

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

 Օ տա րե րկ րա ցի նե րի  
աշ խա տան քային իրա վուն քը  

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
 Հայաս տա նում օտա րե րկ րա ցի նե րի18 աշ խա տան քային իրա վունք նե րը 

կար գա վոր վում են Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ օրեն քո վ19, ՀՀ աշ խա-
տան քային օրե նսգրքո վ20 և այլ իրա վա կան ակ տե րով: Օ տա րե րկ րա ցի նե-
րը Հայաս տա նում ունեն այն պի սի աշ խա տան քային իրա վու նա կու թյուն, 
ինչ պի սին ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, եթե օրեն քով այլ բան նա խա տես ված 
չէ21: Սա կայն, հա րկ է նշել, որ ՀՀ աշ խա տան քային օրե նսդրու թյու նը և 
այլ իրա վա կան ակ տե րը չեն տա րած վում օտա րե րկր յա գոր ծա տու նե րի և 
Հայաս տա նում մշ տա պես չբ նակ վող աշ խա տող նե րի մի ջև ծա գած աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ան կախ այն հան գա ման քից, որ 
աշ խա տող նե րը գոր ծա տուի հա նձ նա րա րու թյամբ աշ խա տանք են կա տա-
րում Հայաս տա նում:22

 Հայաս տա նում գոր ծա տուն իրա վունք ունի օտա րե րկ րա ցի աշ խա տո ղի 
հետ որո շա կի ժամ կե տով աշ խա տան քային կամ ծա ռայու թյուն նե րի մա-
տուց ման պայ մա նա գիր կն քել լիա զոր ված մա րմնի կող մից օտա րե րկ րա-
ցուն տր ված աշ խա տան քի թույլտ վու թյա ն23 հի ման վրա կամ կա ցու թյան 
իրա վուն քի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տով:24 Սա կայն, Օ տա րե րկ րա ցի նե-
րի մա սին օրեն քը նա խա տե սում է մի շա րք դեպ քեր, երբ առանց աշ խա-
տան քի թույտ վու թյան կա րող են աշ խա տել հա տուկ, մշ տա կան կամ ժա մա-
նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճակ ունե ցող օտա րեր կրացի նե ր25: 

18 Օ տա րե րկ րա ցի ներ հաս կա ցու թյու նը վե րա բե րում է ՀՀ քա ղա քա ցի չհա մար վող 
այն ան ձանց, ով քեր ունեն այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն (օ տա րե րկր յա քա-
ղա քա ցի ներ) կամ չու նեն որևէ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն (քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձինք): 

19 Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ օրենքն ըն դուն վել է 25.12.2006թ., վեր ջին ան գամ 
փո փոխ վել է 22.06.2015թ.:

20 ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 2:
21 ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 15.1, Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ 

օրենք, հոդ ված 22.1: 

22 ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 7.5: 
23 ՀՀ կա ռա վա րու թյան լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մա րմնի թույլ տվու-

թյուն, որն օտա րե րկ րա ցուն իրա վունք է տա լիս աշ խա տե լու Հայաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում, տե ս՛ Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ օրենք, հոդ ված 3:

24 ՀՀ աշ խա տան քային օրե նս գի րք, հոդ ված 95.3, Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ 
օրենք, հոդ ված 22.2: 

25 Օ տա րե րկ րա ցի նե րի մա սին ՀՀ օրենք, հոդ ված 23:
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Օ տա րե րկ րա ցի նե րի աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան ոլոր տում ՀՀ 
լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը պար տա վոր է օտա-
րե րկ րա ցուն ան վճար խո րհր դատ վու թյուն տալ նախ քան իր̀  Հայաս-
տան մուտք գոր ծե լը գոր ծա տուի և իր մի ջև կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի դրույթ նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև ստու գել Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լուց հե տո դրանց փաս տա ցի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը:26

 Մինչև 18 տա րե կան օտա րե րկ րա ցի նե րը կա րող են մուտք գոր ծել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն իրենց ծնող նե րի, ծնող նե րից որևէ մե-
կի, այլ օրի նա կան ներ կայա ցուց չի կամ ուղեկ ցո ղի հետ կամ միայ նակ, 
եթե նրանք գա լիս են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն իրենց ծնող նե րի, 
ծնող նե րից որևէ մե կի, այլ օրի նա կան ներ կայա ցուց չի մոտ կամ ըն դու նող 
կազ մա կեր պու թյուն:

 

Առա ջար կու թյուն ներ 

1 Օ րե նսդրո րեն ձևա կեր պել մարդ կանց շա հա գործ ման տե սակ նե րը, 
տա րան ջա տել դրանք ըստ վտան գա վո րու թյան̀  սահ մա նե լով տար-
բեր պա տիժ ներ, քա նի որ պատ ժի ժամ կե տի վե րին և ստո րին շե-
մը բա վա կա նին մեծ է, ինչ պես նաև ան հա տա կա նաց նել նշա նակ վող 
պա տիժ նե րը կո նկ րետ քրեա կան գոր ծի հան գա մանք նե րից ել նե լո վ՝ 
կի րա ռե լի ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով:

2  Սահ մա նել հար կա դիր աշ խա տանք եզ րույ թը և մշա կել կամ տե ղայ-
նաց նել հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը:

3 Ք րեա կա նաց նել հար կա դիր աշ խա տան քը՝ ան գամ այն դեպ քում, երբ 
դա կապ ված չէ մարդ կանց թրա ֆի քին գի հետ, և իրա կա նաց վել է 
առանց մարդ կանց թրա ֆի քին գի մի ջոց նե րի կի րառ ման:

4 Մ շա կել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րի նույ նաց ման, ուղ ղորդ ման, 
կա րիք նե րի գնա հատ ման կար գեր և ցու ցիչ ներ̀  տա րան ջատ ված ըստ 
շա հա գործ ման տե սակ նե րի և տա րի քի՝ չա փա հաս նե րի և երե խա նե րի 
հա մար: 

5 Հս տա կեց նել կա մա վոր աշ խա տանք եզ րույ թը: 
6 Միաս նա կա նաց նել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րի վե րա բեր յալ 

վիա ճա կագ րու թյու նը: 
7 Կա նո նա կար գել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րին ապաս տան տրա-

մադրող (պե տա կան կամ մաս նա վոր) կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյունը՝ 
26  Նույն տե ղում, հոդ ված 29:
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մշա կե լով նվա զա գույն չա փո րո շիչ ներ (ա ռան ձին երե խա նե րի և 
չափա հաս նե րի հա մար), որին պե տք է հա մա պա տաս խա նեն ապաս-
տա րա նը և տրա մա դրվող ծա ռայու թյուն նե րը (օգ նու թյու նը) և ներդ նել 
մո նի թո րին գի (մշ տա դի տա րկ ման) մե խա նի զմ: 

8 Մ շա կել և սահ մա նել զո հե րի պա շտ պա նու թյան մի ջոց նե րի իրա կա նաց-
ման կա րգն ու պայ ման նե րը՝ մատ նան շե լով երե խա նե րի նկատ մամբ 
կի րառ վող պա շտ պա նա կան մի ջոց նե րի առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

9  Կազ մա կեր պել վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ մարդ կանց թրա-
ֆի քին գի կազ մա կեր պիչ նե րի (շա հա գոր ծող նե րի) հայտ նա բեր ման և բա-
ցա հայտ ման, ինչ պես նաև ապա ցուց ման հետ կապ ված հար ցե րի շուրջ: 

10 Կազ մա կեր պել վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ ԶԼՄ-նե րի ներ-
կայա ցու ցիչ նե րի հա մա ր՝ մարդ կանց թրա ֆի քին գի թե մայով լու սա-
բան ման և լրագ րո ղա կան է թի կայի կա նոն նե րի վե րա բեր յալ: 

11 Առող ջա պա հու թյան տե սուչ նե րի հա մար մշա կել ըն թա ցա կար գեր և 
ստու գա թեր թե ր՝ հար կա դիր աշ խա տան քի հայտ նա բեր ման հա մար և 
ապա հո վել ստու գումնե րի իրա կա նա ցու մը: 

12 Առող ջա պա հու թյան տե սուչ նե րի հա մար մշա կել ըն թա ցա կար գեր 
և ստու գա թեր թե ր՝ երե խայի վատ թա րա գույն աշ խա տան քի ձևե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար: 

13 Ի րա կա նաց նել երե խայի վատ թա րա գույն աշ խա տան քի ձևե րի վե րա-
բեր յալ իրա զեկ մա նն ուղղ ված աշ խա տանք նե ր՝ ռիս կային խմբի երե խա-
նե րի ծնող նե րի (խ նա մա կալ նե րի), խնա մք և պա շտ պա նու թյուն իրա կա-
նաց նող հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կազ մի, երե խայի պա շտ պա նու-
թյամբ զբաղ վող մար մին նե րի՝ խնա մա կա լու թյան և հա գա բար ձու թյան 
մար մին նե րի և հա նձ նա ժո ղովնե րի, մա րզ պե տա րան նե րի՝ Ըն տա նի քի, 
կա նանց և երե խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող բա ժին նե րի աշ խա տա կից-
նե րի, ուսումնա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ին տե գրված սո ցիա լա կան 
ծա ռայու թյան աշ խա տող նե րի (դեպք վա րող նե րի) հա մար:

14  Վե րա նայել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րի փոխ հա տուց ման մե խա-
նի զմնե րը, մշա կել գոր ծուն և ճկուն փոխ հա տուց ման մե խա նի զմնե րի 
հա մա կա րգ՝ հստա կեց նե լով փոխ հա տուց ման պայ ման ներն ու կար գը:

15 Խ թա նել ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի ինս տի տու տի զար գա ցու մը: 
16 Ըն դու նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան որո շում, որը կա պա հո վի Օ տա րե րկ-

րա ցի նե րի մա սին օրեն քի դրույթ նե րի կի րար կու մը՝ օտա րե րկ րա ցի նե-
րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու և նրանց աշ խա տան քային իրա վունք նե-
րը պա շտ պա նե լու նպա տա կով: 


