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Հոդված 23.1. Մայրության նպաստի իրավունքը 
  
1. Մայրության նպաստի իրավունք ունեն`  
1) գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող 

ֆիզիկական անձինք, բացառությամբ սույն մասի 3-րդ կետով սահմանված վարձու 
աշխատողի (այսուհետ` վարձու աշխատողներ). 

2) անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները (այսուհետ` ինքնուրույնաբար իրենց 
աշխատանքով ապահոված անձինք). 

3) Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով հաշվառված՝ 
հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի 
առաջին օրվա դրությամբ վարձու աշխատող կամ ինքնուրույնաբար իրեն 
աշխատանքով ապահոված անձ չհանդիսացող անձը (այսուհետ՝ չաշխատող անձ): Սույն 
օրենքի 23.1-ին և 23.2-րդ հոդվածների իմաստով չաշխատող անձ է համարվում նաև 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված` վարձու աշխատող հանդիսացող 
ընտանիքի անդամը, քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա 
աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց գործատուից 
եկամուտ ստացող անձը: Սույն օրենքի 23.1-ին և 23.2-րդ հոդվածների իմաստով 
չաշխատող անձ է համարվում նաև միկրոձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված` 
վարձու աշխատողը մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը` ընտանեկան ձեռնար-
կատիրության մեջ ներգրավված` վարձու աշխատող հանդիսացող ընտանիքի անդամը), 
բացառապես միկրոձեռնարկատրության սուբյեկտ համարվող` անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձը, քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա 
աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց գործատուից 
եկամուտ ստացող անձը: 

2. Վարձու աշխատողի, ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի 
մայրության նպաստը նշանակելու և վճարելու հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորվում են «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: «Ժամանակավոր 
անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով մայրության նպաստի իրավունք ունեցող (հղիության և 
ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին 
օրվա դրությամբ վարձու աշխատող կամ ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով 
ապահոված անձ հանդիսացող) անձին սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիման վրա 
մայրության նպաստ չի նշանակվում: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի իմաստով հղիության և ծննդաբերության 
արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատված է համարվում Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով աշխատող կանանց համար 
սահմանված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածը: Սույն 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքում հղիության և ծննդաբերության 



արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածը կազմում է 140 օր (70 օր 
հղիության, 70 օր ծննդաբերության):  

4. Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակվում է, եթե դիմումը և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը ներկայացվել են հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք 
ունենալու ժամանակահատվածի (140 օրվա) ընթացքում: 

5. Օտարերկրյա քաղաքացի` չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակվում է, 
եթե նա հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու 
ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ առնվազն երեք տարի անընդմեջ 
հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով: 

 
Հոդված 27. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքը  
  
1. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի (այսուհետ` խնամքի նպաստ) 

իրավունք ունեն երեխայի` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի 
արձակուրդում (այսուհետ` խնամքի արձակուրդ) գտնվող ծնողը, որդեգրողը կամ 
խնամակալը (այսուհետ` ծնող) մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը:  

2. Խնամքի նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և երեխան Հայաստանի 
Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով և խնամքի նպաստի համար դիմելու 
օրվա դրությամբ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում:  

3. Եթե ծնողը խնամքի տակ ունի մեկից ավելի մինչև երկու տարեկան երեխա, ապա 
խնամքի նպաստը նշանակվում և վճարվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար:  

4. Սույն օրենքի 27-րդ, 28-րդ, 28.1-ին հոդվածների դրույթները չեն տարածվում 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված` վարձու աշխատող հանդիսացող 
ընտանիքի անդամների վրա:  

4. Սույն օրենքի 27-րդ, 28-րդ, 28.1-ին հոդվածների դրույթները չեն տարածվում  միկ-
րոձեռնարկատիրության վարձու աշխատողների (մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը` 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված` վարձու աշխատող հանդիսացող 
ընտանիքի անդամների) վրա: 

5. Խնամքի նպաստ նշանակելու համար հիմք են հանդիսանում «Եկամտային հարկի, 
շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված տեղեկատվական բազայի 
տվյալները ծնողի՝ խնամքի արձակուրդում գտնվելու վերաբերյալ: Ծնողին վերաբերող 
տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես 
սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն սահմանված լինելու 
դեպքում խնամքի նպաստ նշանակելու առանձնահատկությունները սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
 

 

 


