
 

 

Տեղեկանք փոփոխվող հոդվածների մասին 

 
 
 
 Հոդված 3. Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի 

հասկացությունը և տեսակները, մայրության նպաստի

հասկացությունը 
  

1. Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի միջոցով մասնակիորեն 

փոխհատուցվում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված անձանց 

ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը 

(եկամուտը), որն անձը ստանում էր կամ կարող էր ստանալ: 

2. Սույն օրենքով սահմանվում են ժամանակավոր անաշխատունակության 

նպաստի հետևյալ տեսակները. 

1) հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` հիվանդության 

նպաստ). 

2) պրոթեզավորման պատճառով առաջացած ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` պրոթեզավորման 

նպաստ). 

3) առողջարանային բուժման անհրաժեշտության պատճառով առաջացած 

ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` 

առողջարանային բուժման նպաստ). 

4) (կետն ուժը կորցրել է 01.12.14 ՀՕ-206-Ն) 

5) ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած 

խնամքի անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ժամանակավոր 

անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` ընտանիքի հիվանդ 

անդամի խնամքի նպաստ): 

6) շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդության տարածումը 

կանխելու նպատակով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման անհրաժեշտության 

պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող 

նպաստ (այսուհետ` մեկուսացման նպաստ): 



Սույն օրենքի իմաստով մեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում` հիվանդի 

կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց (կոնտակտավորների) 

առանձնացումը դրա համար նախատեսված որոշակի տարածքում՝ այլ անձանց հետ 

անմիջական շփումը բացառելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով: 

Սույն օրենքի իմաստով ինքնամեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում` 

հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց (կոնտակտավորների) 

առանձնացումն իրենց մշտական բնակության կամ իր նախընտրությամբ մեկ այլ 

վայրում՝ այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափակելու և վարակի 

տարածումը կանխելու նպատակով: 

3. Մայրության նպաստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված` հղիության և ծննդաբերության 

արձակուրդի (արձակուրդի իրավունք ունենալու) ժամանակահատվածում 

մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ փոխհատուցվում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով 

սահմանված անձանց հղիության և ծննդաբերության պատճառով առաջացած 

ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը 

(եկամուտը), որն անձը ստանում էր կամ կարող էր ստանալ: 

 
 Հոդված 7. Վարձու աշխատողներին տրվող նպաստները 
  
1. Վարձու աշխատողին տրվում են հետևյալ տեսակի նպաստները. 

1) հիվանդության. 

2) պրոթեզավորման. 

3) առողջարանային բուժման. 

4) մայրության. 

5) ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի: 

6) մեկուսացման: 

Հոդված 12.1 Վարձու աշխատողին տրվող մեկուսացման նպաստը 

 

Վարձու աշխատողին մեկուսացման նպաստ տրվում է ժամանակավոր 

անաշխատունակության թերթիկով վավերացված՝ ժամանակավոր 

անաշխատունակության 14 օրացուցային օրից ոչ ավելի ժամանակահատվածի 

աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից։ 



Հոդված 17. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց 

տրվող նպաստները 
  
1. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց տրվում են 

հետևյալ տեսակի նպաստները. 

1) հիվանդության. 

2) պրոթեզավորման. 

3) մայրության. 

4) ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի: 

5) մեկուսացման: 

Հոդված 21.1. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց 

տրվող մեկուսացման նպաստը 

Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց մեկուսացման 

նպաստ տրվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկով վավերացված՝ 

ժամանակավոր անաշխատունակության 14 օրացուցային օրից ոչ ավելի 

ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ 

աշխատանքային օրվանից։ 

 

 Հոդված 24. Նպաստը նշանակելը և վճարելը 

  
1. Վարձու աշխատողի նպաստը հաշվարկում, նշանակում և վճարում է 

գործատուն` անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` առաջիկա 

աշխատավարձի վճարման համար օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում: 

Նպաստի` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վճարման 

ենթակա գումարները գործատուն վճարում է տվյալ ամսվա համար հաշվարկված 

եկամտային հարկի հաշվին: 

Եթե տվյալ ամսվա համար հաշվարկված եկամտային հարկը բավարար չէ 

նպաստի` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վճարման ենթակա 

գումարները վճարելու համար, ապա գործատուն նպաստի պակասող մասը վճարում 

է իր միջոցներից, որը փոխհատուցում է լիազոր մարմինը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով գործատուի կողմից 

հարկային մարմին ներկայացրած տեղեկանքի հիման վրա հարկային մարմնի 



հաստատած տեղեկանքը լիազոր մարմին ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա 

ժամկետում: 

Եթե գործատուն օրենքով սահմանված կարգով ազատված է հարկային 

գործակալի պարտավորությունից, ապա նպաստի` Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեից վճարման ենթակա գումարները վարձու աշխատողին 

նշանակում և վճարում է լիազոր մարմինը: 

2. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստը 

հաշվարկում, նշանակում և վճարում է լիազոր մարմինը: 

3. Լիազոր մարմինը նպաստը վճարում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում: 

4. Գործատուի վերակազմակերպման դեպքում վարձու աշխատողներին նպաստ 

նշանակում և վճարում է նրա իրավահաջորդը, իսկ լուծարման (ֆիզիկական անձ 

գործատուի մահվան) դեպքում` լիազոր մարմինը: 

5. Նպաստ չի տրվում` 

1) այն անձանց, որոնց ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջացել է 

նրանց կողմից հանցագործություն կամ այլ հակաիրավական արարք կատարելիս 

ստացված վնասվածքների հետևանքով. 

2) եթե վարձու աշխատողը սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

դեպքում հրաժարվում է ենթարկվել բժշկասոցիալական փորձաքննության. 

3) բժշկի սահմանած բուժման ռեժիմն առանց հարգելի պատճառի խախտած 

օրերի համար: 

4) եթե վարձու աշխատողը մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման ընթացքում 

հեռավար կատարել է իր աշխատանքային պարտականությունները և վարձատրվել 

է (ստացել է աշխատավարձ):   

6. Նպաստը նշանակվում է, եթե դրա համար պահանջվող փաստաթղթերը 

ներկայացվել են աշխատունակության վերականգնման, հղիության և 

ծննդաբերության արձակուրդի (ժամանակահատվածի) ավարտման կամ 

հաշմանդամության խումբ սահմանելու օրվանից սկսած վեցամսյա ժամկետում: 

7. Նպաստի հաշվարկման, նշանակման և վճարման կարգը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 



Հոդված 25. Նպաստի նշանակման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

  
1. Նպաստի նշանակման համար հիմք է համարվում բժշկական հաստատության 

կողմից տրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, որի ձևը, 

լրացման ու տրամադրման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը, իսկ ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձին 

նպաստ նշանակելու համար նաև հարկային մարմնի տված` սույն օրենքի 22-րդ 

հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված եկամուտների մասին տեղեկանքը: 

Հարկային մարմինը սույն մասով սահմանված տեղեկանքը տրամադրում է անձի` 

տեղեկանքի համար դիմելու օրվա դրությամբ հարկային պարտավորությունները 

կատարելուց հետո: 

2. Մինչև 18 տարեկան անհատական խնամքի կարիք ունեցող երեխային կամ 

հաշմանդամ երեխային առողջարանում խնամելու դեպքում ընտանիքի հիվանդ 

անդամի խնամքի նպաստի նշանակման և վճարման համար, բացի ժամանակավոր 

անաշխատունակության թերթիկից, ներկայացվում է նաև առողջարանային բուժման 

ուղեգրի` առողջարանի կողմից վավերացված լուսապատճենը: 

2.1. Մեկուսացման նպաստի նշանակման և վճարման համար ժամանակավոր 

անաշխատունակության թերթիկը տրամադրվում է առողջապահության բնագավառի 

լիազոր մարմնի տված տեղեկանքի հիման վրա: Տեղեկանքում ներառվում է վարձու 

աշխատողի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, 

մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման հիմքերը և ժամանակահատվածը (սկիզբը և 

վերջը)։ Ընդ որում, տեղեկանքը ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի 

հետ մեկուսացման նպաստի նշանակման և վճարման համար ներկայացվում է 

գործատուին կամ լիազոր մարմին։ Տեղեկանքի ձևը, լրացման ու տրամադրման 

կարգը սահմանում է առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմինը: 

3. Համատեղությամբ աշխատելու դեպքում վարձու աշխատողին նպաստ 

նշանակելու համար հիմնական աշխատավայրի գործատուի համար հիմք է 

համարվում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, իսկ մյուս գործատուի 

(գործատուների) և լիազոր մարմնի համար` հիմնական աշխատավայրի գործատուի 

կողմից վավերացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի 

լուսապատճենը: 



4. Օտարերկրյա պետության բժշկական հաստատության տված ժամանակավոր 

անաշխատունակության թերթիկը հիմք է համարվում նպաստի նշանակման համար` 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

5. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի չորրորդ պարբերությամբ նշված վարձու 

աշխատողը, բացի ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկից, 

ներկայացնում է աշխատանքային պայմանագիրը (կամ աշխատանքի ընդունման 

մասին անհատական իրավական ակտը), ինչպես նաև գործատուի տված 

տեղեկանքը, որտեղ նշվում են` 

1) վարձու աշխատողի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի 

տվյալները. 

2) տվյալ կազմակերպությունում աշխատելու ժամանակահատվածը. 

3) հաշվարկային ժամանակահատվածում վարձու աշխատողին վճարված 

եկամուտը՝ ըստ ամիսների. 

4) առաջին աշխատանքային օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրերի 

համար գործատուի միջոցների հաշվին վճարված (հաշվարկված) ժամանակավոր 

անաշխատունակության նպաստի գումարը. 

5) վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ լինելու 

(աշխատանքի չներկայանալու) ժամանակահատվածը և Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ տվյալներ: 

 

 
 
 


