
 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հանուն աշխատանքի. 

հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի» ծրագրի 

շրջանակներում աշխատանքային իրավունքների 

վերահսկողության էլեկտրոնային կառավարման հարթակի 

(e-labor platform)  

օգտատիրոջ հետազոտության  
 

 

 

 

Ներկայացվում է ՏՀՏ գործատուների միությանը 

Կազմվել  է՝ «Սմարթ Փրոդաքշն»-ի կողմից 

2021թ․, Երևան  



 

Բովանդակություն 

 

Ընդհանուր տեղեկություններ 

 

Մեթոդաբանություն 

 

Ֆոկուս խմբային քննարկումներն ու հարցազրուցները 

 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների և հարցազրույցների մասնակիցները 

 

Հավելվածներ 

Հավելված 1․ Հետազոտության հարցաշարը 

Հավելված 2․ Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցների 

գրանցամատյանները 

Հավելված 3․ Աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային 

կառավարման հարթակի տեխնիկական առաջադրանք   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ընդհանուր տեղեկություններ  

 

2021թ. փետրվարի 1-ից մեկնարկած «Տեղեկատվական և հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը», «Արմավիրի զարգացման 

կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և «Կիրակի» զարգացման 

հիմնադրամի հետ համատեղ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացնում է 

«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի 

նախաձեռնություն» ծրագիրը:  

Ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում աշխատանքային 

իրավունքների պաշտպանությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

երիտասարդներին և խոցելի խմբերին։     

Ծրագրի խնդիրներն են․ 

1. Խթանել տվյալների նորարարություն ու միջոլորտային 

համագործակցություն աշխատանքային ստանդարտների ավելի լավ 

կիրառման համար։ 

2. Զարգացնել քաղ․ հասարակության կազմակերպությունների և համայնքային 

ակտիվ խմբերի կարողությունները մասնավոր և պետական ոլորտներում 

աշխատանքային իրավունքի պահպանման ստվերային մշտադիտարկում 

իրականացնելու համար։ 

3. Զարգացնել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կարողությունները՝ ապահովելու համապատասխանությունը 

աշխատանքային օրենսդրությանը։  

4. Բարձրացնել լայն հանրության իրազեկվածությունը Հայաստանում 

աշխատանքային ստանդարտների և զբաղվածությանը վերաբերող 

իրավունքների վերաբերյալ։  

Ծրագիրն իրականացվելու է Աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումներին 

զուգահեռ և ներառելու է բարձր տեխնոլոգիական լուծումների, քաղաքացիական 

հասարակության մոնիտորինգային/մշտադիտարկման գործողությունների, 

քաղաքացիների ներգրավվածության և իրազեկման լայն համադրություն: 
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել աշխատանքային 

իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային կառավարման հարթակ (e-

labor platform), որը տրանսֆորմատիվ կլինի Հայաստանում աշխատանքային 
իրավունքների վերահսկման համար՝ թվայնացնելով և ավտոմատացնելով 
աշխատանքի ստուգման հիմնական գործառույթները։  

Ներկայումս աշխատանքային իրավունքի խախտումների հետ կապված 

ռիսկերը հաշվարկվում և ձևավորվում են ձեռքով՝ ելնելով ստուգիչ ցուցակից: 

Համակարգը հնարավորություն կտա ստեղծել գործատուների ռիսկերի ազգային 

քարտեզ, որի հիման վրա տեսչությունը կիրականացնի աշխատանքային 

իրավունքների վերահսկման գործառույթները: Ռիսկերի խելացի քարտեզն իր 

տեսակի մեջ առաջինն է և ժամանակի ընթացքում այն կստեղծի աշխատանքային 

իրավունքների ոլորտում առաջացող և դրանք լուծվող  ռիսկերի դինամիկ 

տվյալներ: 



 

Ավելին՝ համակարգը կներառի աշխատանքային տիպային պայմանագրեր 

առայժմ առավել խնդրահարույց ոլորտների համար՝ առևտուր, ծառայություններ, 

հանքարդյունաբերություն, որը կօգնի թե´ գործատուներին և թե´ 

աշխատողներին՝ ստուգելու իրենց հետ կնքված պայմանագրում առկա են արդյոք 

այն նվազագույն կետերը, որը պահանջում է օրենսդրությունը։  

 Ներդնելով e-hlib համակարգ, որն իրենից ներկայացնելու է իրականացվող 

ստուգումների, վարչական վարույթների՝ բողոքի հիմքով, սեփական 

նախաձեռնությամբ, տրված կարգադրագրերի կատարման ստուգման հաշվառման 

համակարգ, ծրագիրը թույլ կտա մի կողմից բարելավել Տեսչական մարմնի ներքին 

կարողությունները, մյուս կողմից իրականացնել առավել հաշվետու և թափանցիկ 

վերահսկողություն տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ։ 

  Աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային 

կառավարման հարթակի (e-labor platform) նպատակով օգտատերերի 

նախասիրություններն ու կարիքները պարզելու և դրանք հաշվի առնելու 

նպատակով անցկացվել է սույն օգտատիրոջ հետազատություն (user-research)։ 

 

Մեթոդաբանություն 

Օգտատիրոջ հետազոտությունն իրականացվել է UX/UI սկզբունքով՝ 

ներառելով երկու հիմնական տեսակ՝  դաշտային/ոլորտային վերլուծություն/desk 

review, ինչպես նաև  որակական՝ դիտարկման տեխնիկայի, առաջադրանքների 

վերլուծության և հետադարձ կապի մեթոդաբանությունների միջոցով: 

Մանրամասն ուսումնասիրվել և քանակական տվյալներ են հավաքագրվել ՀՀ 

առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրական 

գործառույթների վերաբերյալ՝ դրանք լավագույնս էլեկտրոնային եղանակով 

իրականացնելու տեսանկյունից։ Ուսումնասիրվել են մի շարք ոլորտային ՀՀ և 

միջազգային զեկույցներ։ Ըստ բնագավառների տնտեսավարող սուբյեկտների 

բազաների հետ աշխատանքներն ավտոմատացնելու համար հաշվի են առնվել 

հետևյալ հիմնական նպատակները․ 

 հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը ապահովելը, 

 աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելը, 

 վերահսկողական գործառույթներն ու իրազեկման աշխատանքները 

էլեկտրոնային դարձնեը, 

 էլեկտրոնային շտեմարանների և բազաների ավտոմատացման 

անհրաժեշտությունը, 

 Ծրագրից որոնման, տարբերակման (ֆիլտրման) և խմբավորման միջոցով 

բազայում առկա ցանկացած տվյալ ցանկացած տեսքով ստանալու 

անհրաժեշտությունը և այլն։  



 

Հավաքագրված տվյալների հիման վրա մշավել է հարթակի նախնական 

ինտերֆեյսը և ֆունցիոնալությունը, որը քննարկվել է բոլոր շահագիգիռ կողերի 

հետ հետադարձ կապի միջոցով։   

 Որպես հետադարձ կապի մեթոդաբանություն կիրառվել են․ 

1. 6 Ֆոկուս խմբային քննարկումներ հանրային ծառայողների՝ տեսչական 

մարմնի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ, ովքեր 

հանդիսանալու են հարթակի հիմնական օգտատերերը։ Քննարկումներ 

անցկացվել են նաև  երիտասարդների (ներառյալ կանայք և խոցելի խմբեր) 

հետ՝ նրանց առանձնակի կարիքները հաշվի առնելու նպատակով։ 

2. Փորձագիտական հարցազրույցներ են անցկացվել նաև ՀՀ 

առողջապահական և աշխատանքի տեսչության, ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության համապատասխան 

աշխատակիցների հետ, ինչպես նաև փոքր և միջին բիզնեսի 

ներկայացուցիչների հետ։ 

 Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակով 

պայմանավորված՝ հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները 

պահպանելու նպատակով ֆոկուս խմբային քննարկումները կազմակերպվել են 

հեռավար եղանակով, իսկ փորձագիտական հարցազրույցների մի մասը 

անցկացվել է նաև անհատական հանդիպումների միջոցով։  

 Քննարկումների ընթացքում մանրամասն ներկայացվել է ծրագրի նպատակը և 

ծրագրի շրջնակներում նախատեսվող «Աշխատանքային իրավունքների 

վերահսկման էլեկտրոնային կառավարման հարթակի» դերը և նշանակությունը։ 

Մշակվել և Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցվել են հետազոտության 

հարցաշարերը (հավելված 1),  ֆոկուս խմբային քննարկումների ընտրված 

թիրախային լսարանը (հավելված 2), ինչպես նաև քննարկումների 

ժամանակացույցը:  

Ուղղորդող հարցերի միջոցով հնարավորինս պարզաբանվել են օգտատերերի 

ակնկալիքները և ցանկությունները թե բովանդակային, թե ինտերֆեյսի և 

տեխնիկական լուծումների առումով։ Հետազոտության հիման վրա մշակվել է 

«Աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային կառավարման 

հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը» (հավելված 3), որի հիման վրա 

տեխնիկակական թիմը կկարողանա ստեղծել ծրագրով նախատեսվող հարթակ: 

 

Ֆոկուս խմբային քննարկումներն ու հարցազրույցները 

Ֆոկուս խմբային քննարկումներն ու շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներն 

իրականացվել են բացահայտելու օգտատերերի կարիքներն ու հետադարձ կապը 

հարթակի ինչպես բովանդակային, այնպես էլ արտաքին տեսքի և կիրառելիության 

տեսանկյունից։ Նշենք, որ հարցազրույցներն ու հանդիպումները պետական, 



 

մասնավոր և հասարակական սեկտորների շահագրգիռ կողմերի հետ 

իրականացվել են դեռևս տեխնիկական առաջադրանքի սաղմնային փուլում, իսկ 

ֆոկուս խմբային քննարկումներն իրականացվել են, երբ արդեն ծրագրի 

ինտերֆեյսն ու տեխնիկական առաջադրանքը նախնական փուլում են։  

Ստորև ներկայացվում են ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքում 

կատարված հիմնական ամփոփումները և եզրահանգումները, որոնք 

հիմնականում հաշվի են առնվել ծրագրի վերջնական տեխնիկական 

առաջադրանքը կազմելիս։  

 

Հարց 1․ Որո՞նք էին ձեր տպավորությունները ծրագրի ինտերֆեյսի հետ 

կապված։ Ըստ ձեզ՝ ծրագիրն առաջին անգամ օգտագործելը հեշտ 

կլինի, թե ոչ։ 

Հարցվողներին ցուցադրվել և բացատրվել է հարթակի հիմնական նպատակը և 

ինտերֆեյսը։ Հարցվածների մեծամասնությանը բավարարել է առաջարկվող 

լուծումը օգտագտիրոջ տեսանկյունից։   

Հարց 2․ Ինչպե՞ս կգնահատեք հարթակի/պլատֆորմի 

կիրառելիությունը: 

Հարցվողներին՝ հարթակի պոտենցիալ հնարավորությունները ներկայացնելուց 

հետո,  հարցվողների մեծամասնությունը խիստ անհրաժեշտ է համարել հարթակի 

ստեղծումը, քանի որ այն դիտարկել են որպես մեկ միասնական գործիք, որը 

հնարավորություն կտա Տեսչական մարմնի կողմից բոլոր ստուգողական 

գործողությունների հաշվառումը կատարել էլեկտրոնային եղանակով (որը 

տարիներ շարունակ կատարել է կամ google doc-երով, որպեսզի մարզային 

կառույցները ևս կարողանան հաշվառում իրականացնել, կամ թղթային 

եղանակով), ինչն ավելի արագ, արդյունավետ և թափանցիկ կդարձնի 

աշխատանքները։ Մասնակիցները նշեցին, որ ծրագրի շրջանակներում ներդնելով 

e-hlib համակարգը, որն իրենից ներկայացնելու է իրականացվող ստուգումների, 

վարչական վարույթների՝ բողոքի հիմքով կամ սեփական նախաձեռնությամբ, 

տրված կարգադրագրերի կատարման ստուգման հաշվառման համակարգ, թույլ 

կտա բարելավել Տեսչական մարմնի ներքին կարողություններն ու հստակ 

հաշվառում իրականացնել այն տնտեսավարողերի մասին ում նկատմամբ 

կատարվում է վերահսկողություն։ Այստեղ հարկ վճարողի հաշվառման համարով 

հաշվառվում է ամբողջ պատմությունը տվյալ հարկ վճարողի նկատմամբ 

Տեսչական մարմնի կողմից իրականացված։ 

Գործառույթներն էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելով՝ պլատֆորմը 

հնարավորություն է ստեղծում ավտոմատացնելու բնագավառների տնտեսավարող 

սուբյեկտների բազաները և վերջինից բխող աշխատանքները։  

 



 

Հարց 3․ Ըստ ձեզ՝ ո՞ր բաժիններն ու հատկանիշները առավելագույնս 

կօգտագործեք/կկիրառեք հարթակում։ Ինչպե՞ս կարելի է բարելավել 

համակարգի պատշաճ և ամբողջական գործարկումը։ 

Մասնակիցների մեծամասնությունը հատկապես առանձնացնում էին հետևյալ 

հնարավորությունները․ 

 Ծրագրից որոնման, տարբերակման (ֆիլտրման) և խմբավորման միջոցով 

ստանալ բազայում առկա ցանկացած տվյալ ցանկացած տեսքով, 

 Ծրագրում տեղեկատվության ներմուծման և արտահանման 

հնարավորությունը, 

 Ռիսկերի հաշվարկման ավոտմատ հաշվիչը։  

Վերջինս (ռիսկերի հաշվարկման ավոտմատ հաշվիչը) հարցազրույցների և 

անհատական հանդիպումների ժամանակ շատ կարևորվեց նաև փոքր և միջին 

բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից։       

 ՀՀ ԱԱՏՄ-ի կենտրոնական ապարատի կողմից առաջարկվեց նաև 

համակարգը մշակելիս հաշվի առնել «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 

14-րդ հոդվածը (Վերահսկողության, տեղեկատվության փոխանակման և 

կառավարման էլեկտրոնային համակարգը) և դրա հիման վրա ընդունված ՀՀ 

կառավարության 18․06․2015թ․ N 678-Ն որոշումը, որով նախատեսվում է 

կարգավորել տեսչական մարմինների էլեկտրոնային կառավարման համարգի 

հետ կապված հարաբերությունները։  

Անհատական հանդիպումների և քննարկումների արդյունքում մասնակիցներն 

առաւարկեցին նաև համակարգում նախատեսել հանրության և 

տնտեսավարողների համար նախատեսված տեղեկատվությունը՝ ներբեռնելու 

հնարավորությամբ։ Այսինքն ֆայլեր, որոնք պարունակում են համապատասխան 

տեղեկատվություն, օրինակ՝ ստուգման շրջանակներում կազմված փաստաթղթեր 

(հանձնարարագիր, ստուգման ակտ, տուգանքների որոշումներ, եռամսյակային և 

տարեկան հաշվետվություններ, մեթոդական ուղեցույցեր և այլ)։ 

 

Հարց 4․ Ըստ ձեզ՝ որքանով են տնտեսվարող սուբյեկտները 

տեղեկացված իրենց ռիսկային կարգավիճակի մասին, և որքանով այն 

կարող է նպաստել խախտումների  նվազեցմանը։  

Ներկայումս Տեսչական մարմինն իր տարեկան ստուգումներն իրականացնում 

է կառավարության կողմից սահմանաված չափորոշիչների հիման վրա ընտրված 

ռիսկային համարվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ՝ նախօրոք հաստատելով 

տարեկան ստուգումների ծրագիրը։ Սակայն հիմնականում տնտեսվարող 

սուբյեկտներն անտեղյակ են լինում իրենց ռիսկային կարգավիճակի մասին կամ 

դրա մասին տեղեկանում են «այլ տնտեսվարող սուբյեկտների» մոտ խախտումներ 

հայտնարեբելու արդյունքում։  

Շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների արդյունքում առաջարկ եղավ 

համակարգում ստեղծել ռիսկերի հաշվարկման հաշվիչ, որը թույլ կտա Տեսչական 

մարմնին իր մոտ առկա, ինչպես նաև այլ պետական մարմիններից հավաքագրված 



 

տվյալների մուտքագրումով ավտոմատ կերպով դուրս բերել այն 

տնտեսավարողների ցանկը, որոնք կհամարվեն բարձր, միջին և ցածր ռիսկային, 

որով կկազմվի ամեն հաջորդ տարվա ստուգումների ծրագիրը։  

Ավելին՝ այս հաշվիչի ավելի պարզ տարբերակը բաց օգտագործման համար 

անհրաժեշտ է հասանելի դարձնել նաև Տեսչական մարմնի կայքում, որտեղ 

տնտեսվարողները ինքնուրույն կարող են մուտք անել իրենց չափորոշիչներն և 

հասկանալ արդյոք իրենք ռիսկային են թե՞  ոչ։ 

 

Հարց 5․ Քանի դեռ առկա չէ օրենսդրական պահանջ աշխատանքային 

պայամանագրերի պարտադիր էլեկտրոնային եղանակով 

ստորագրման և վերահսկման համար, ի՞նչ այլընտրանքային միջոց 

կարելի է ներդնել, որը կօգնի գործատուներին և աշխատողներին՝ 

ստուգելու արդյոք կնքված պայմանագրում առկա են այն նվազագույն 

կետերը, որը պահանջում է օրենսդրությունը։ 

Չնայած Հայաստանում աշխատանքային պայմանագրերի պարտադիր 

էլեկտրոնային եղանակով ստորագրման և վերահսկման առաջարկը 

բարձրաձայնվել է Տեսչության կողմից, սակայն  մինչ այժմ օրենսդրական 

փոփոխություն դեռևս արված չէ, որով ինչ-որ պահի, կամ ժամկետից սկսած ՀՀ-ում 

գործատուները պարտավորված կլինեն պայմանագրերը հաստատել e-labor 

հարթակում, որն էլ պետք է վերահսկվեր Տեսչական մարմնի կողմից։ Սակայն  

որպես այլընտրանքային միջոց, քննարկումների արդյունքում միտք հղացավ այն 

գաղափարը, որ կարելի է ներդնել աշխատանքային տիպային պայմանագրեր, որը 

կօգնի գործատուներին և աշխատողներին՝ ստուգելու արդյոք կնքված 

պայմանագրում առկա են այն նվազագույն կետերը, որը պահանջում է 

օրենսդրությունը։ Սակայն ինչպես աշխատանքային պայմանագրերի պարտադիր 

էլեկտրոնային կառավարումը, այնպես էլ տիպային պայմանագրերի պարտադիր 

կիրառումը ևս կախված է օրենսդրական փոփոխություններից և պահանջից։ Այս 

պահին այս հարցի ներդնումը կամավոր հիմունքներով կարելի է իրականացնել, 

որի իրականացման համար քննարկումների մասնակիցների կարծիքով պետք է 

տնտեսավարող սուբյեկտներին շահագրգռել և մոտիվացնել, օրինակ՝ ակտիվ 

տնտեսավարողին կարելի է արժանացնել շնորհակալագրի/մրցանակի՝ 

պաշտոնական կայքէջում համապատասխան նյութ հրապարակելով։ 

Հարց 6․ Ըստ ձեզ՝ առաջնահերթ ո՞ր ոլորտներում կարելի է կիրառել 

տիպային պայմանագրերի ներդրումը։  

Քանի դեռ օրենդրական պահանջ առկա չէ, նախնական կարելի է տիպային 

պայմանագրեր ստեղծել առավել խնդրահարույց ոլորտների համար՝ առևտուր, 

ծառայություններ, հանքարդյունաբերություն։  

Հարց 7․ Ինչ լրացուցիչ տեղեկատվություն կուզենայիք ստանալ այս 

հարթակի միջոցով։ 



 

 Կարելի է ծրագրում հնարավորություն ստեղծել տնտեսավարող սուբյեկտների 

համար՝ իրենց մոտ Տեսչական մարմնի կողմից իրականացված վերահսկողության 

վերաբերյալ արձագանք (feedback) թողնելու համար (պատասխանել Տեսչական 

մարմնի աշխատանքների որակի, տեսուչների արհեստավարժության, 

անկողմնակալության վերաբերյալ և այլնի վերաբերյալ՝ որակի ապահովման 

վարչության կողմից մշակված հարցերին)։ 

Հարց 8․ Ինչպես կարելի է առավել արդյունավետ կազմակերպել 

հարթակի վերաբերյալ հանրային իրազեկումը։   

Համաձայն մասնակիցների՝ հարթակի վերաբերյալ հանրային իրազեկումն 

առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար կարելի է մշակել ուղեցույց 

ծրագրով աշխատելու և ծրագրից օգտվելու համար (այդ թվում՝ տնտեսավարող 

սուբյեկտների համար)։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է Տեսչական մարմնի 

աշխատողների համար մշակել «Օգտվողի աշխատանքային ձեռնարկ»՝ որպես SOP 

(Standard Operating Procedure), ծրագրով աշխատելու յուրաքանչյուր քայլի 

մանրամասն նկարագրությամբ։ Շատ կարևոր է նաև մինչ ծրագրի գործարկումը 

տեսուչների համար կազմակերպել և իրականացնել դասընթացներ ծրագրով 

աշխատելու համար։ Ծրագրի վերաբերյալ հանրային (տնտեսավարող 

սուբյեկտների) իրազեկումը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել 

հոլովակ և տարածել ԶԼՄ-ներով։ 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների և հարցազրույցների 

մասնակիցները 

Ֆոկուս խմբային քննարկումներին, անհատական հանդիպումներին և 

հարցազրույցներին ընդհանուր առմամբ ներգրավվել են 91 անձ։ Քննարկումներին 

մասնակցել են ներկայացուցիչներ ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի 

տեսչական մարմնի հետևյալ ստորաբաժանումներից․ 

✔ Երևանի տարածքային կենտրոն 

 

 



 

✔ 

✔ Արևմտյան/արևելյան տարածքային կենտրոն 

 

 

✔ Հյուսիսային տարածքային կենտրոն 

 

✔ Հարավային տարածքային կենտրոն 



 

Քննարկումներին և անհատական հանդիպումներին մասնակցել Հեն նաև․ 

15-30 տարեկան երիտասարդներ, ներառյալ կանայք և խոցելի խմբեր, ինչպես 

նաև փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ։  

 



 

Հավելված 1.  

Հետազոտության հարցաշարերը 

Հարց 1․ Որո՞նք էին ձեր տպավորությունները ծրագրի ինտերֆեյսի հետ կապված։ 

Ըստ ձեզ՝ ծրագիրն առաջին անգամ օգտագործելը հեշտ կլինի, թե ոչ։ 

Հարց 2․ Ինչպե՞ս կգնահատեք պլատֆորմի կիրառելիությունը: 

Հարց 3․ Ըստ ձեզ՝ ո՞ր բաժիններն ու հատկանիշները առավելագույնս 

կօգտագործեք/կկիրառեք հարթակում։ Ինչպե՞ս կարելի է բարելավել համակարգի 

պատշաճ և ամբողջական գործարկումը։ 

Հարց 4․ Ըստ ձեզ՝ որքանով են տնտեսվարող սուբյեկտները տեղեկացված իրենց 

ռիսկային կարգավիճակի մասին, և որքանով այն կարող է նպաստել 

խախտումների  նվազեցմանը։  

Հարց 5․ Քանի դեռ առկա չէ օրենսդրական պահանջ աշխատանքային 

պայամանագրերի պարտադիր էլեկտրոնային եղանակով ստորագրման և 

վերահսկման համար, ի՞նչ այլընտրանքային միջոց կարելի է ներդնել, որը կօգնի 

գործատուներին և աշխատողներին՝ ստուգելու արդյոք կնքված պայմանագրում 

առկա են այն նվազագույն կետերը, որը պահանջում է օրենսդրությունը։ 

Հարց 6․ Ըստ ձեզ՝ առաջնահերթ ո՞ր ոլորտներում կարելի է կիրառել տիպային 

պայմանագրերի ներդրումը։  

Հարց 7․ Ինչ լրացուցիչ տեղեկատվություն կուզենայիք ստանալ այս հարթակի 

միջոցով։ 

Հարց 8․ Ինչպես առավել արդյունավետ կազմակերպենք հարթակի վերաբերյալ 

հանրային իրազեկումը։  

Փորձագիտական հարցազրույցներ ՀՀ առողջապահական և 

աշխատանքի տեսչության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության հետ 

 

▪ ԱԱՏՄ-ի վերահսկողությանը ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ո՞ր 

աշխատանքային գործընթացների ավտոմատացումն է հնարավոր և 

հարկավոր, 

▪ աշխատանքային պրոցեսների նկարագրությունը, տեղեկատվության 

հավաքագրման աղբյուրները, որոշումների կայացման աստիճանները, 

▪ տնտեսավարող սուբյեկտների տվյալների բազայի ստեղծումը և բազային 

հիմնական  բաղադրիչները/տվյալները, 

▪ տնտեսավարող սուբյեկտների ռիսկայնության խմբերի դասակարգման 

եղանակները և վերլուծության մեխանիզմները, 



 

▪ հիմնկան սխալների թվարկում (խախտման տեսակ, ստուգման 

ժամանակահատված և այլն), 

▪ վարչական վարույթի վերաբերյալ տեղեկությունների հաշվառում, 

վարչական ակտով տրված առաջադրանքների կատարման նկատմամբ 

հսկողության ապահովում, իրավախախտումների համար վարչական 

տույժերի սահմանման, 

▪ հաշվետվությունների հիմնական ձևերը և պարբերականությունը,  

▪ հիմնական փաստաթղթերը և ստուգաթերթերը, դրանց պահման 

անհրաժեշտությունը, 

▪ հանձնարարագրերի տրման դեպքերը և տեսակները,  

▪ ծանուցումների դեպքերը և տեսակները, 

▪ օգտատերերը, նրանց առաջադրանքները և տրվելիք լիազորությունները,  

▪ օգտվողներին ինչպե՞ս կարելի է ծանոթացնել նոր համակարգի կիրառման 

կանոններին․ձեռնարկի, դասընթացների հոլովակի և այլ ինչ տարբերակների 

միջոցով։  

 



 

Հավելված 2. 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների ընտրված թիրախային լսարանի գրանցամատյան 

ԱՆՈՒՆ/ԱԶԳԱՆՈՒ
Ն 

ՊԱՇՏՈՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱ
Ր 

ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ 
@hlib.am 

Իրինա Իսրաելյան Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և 
վերլուծությունների վարչության գլխավոր 

մասնագետ/Կենտրոնական ապարատ 55088698 irina.israelyan 

Լուսինե Ասրյան 

Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և 
վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետի ժ/պ/ 

Կենտրոնական ապարատ 93084984 lusine.asryan 

Իգիթ Հակոբյան 
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության 

վարչության պետ/ Կենտրոնական ապարատ 94020001 igit.hakobyan 

Աշոտ Հարությունյան 

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության 
ապահովման վերահսկողության բաժնի պետ- տեսուչ/ 

Կենտրոնական ապարատ 91550221 ashot.harutyunyan 

Գոռ Հովհաննիսյան 

 

 Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության 
վարչության պետ/ Կենտրոնական ապարատ 55665612 gor.hovhannisyan 

Գայանե Խաչատրյան 
Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող 

աշխատանքների բաժնի պետ/ Կենտրոնական ապարատ 
094807447 

 Gayane.khachatryan 

Թագուհի Հակոբյան 
Որակի ապահովման վարչության պետ/ Կենտրոնական 

ապարատ 91464067 taguhi.hakobyan 

Դավիթ Սայամյան 

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչության 
գլխավոր տեսուչի ժ/պ/ Կենտրոնական ապարատ 93792628 davit.sayamyan 

Քրիստինե Աբրահամյան 

Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության 
վարչության պետ- տեսուչ/ Կենտրոնական ապարատ 98282972 qristine.abrahamyan 

Աննա Հարությունյան 

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային 
վերահսկողության վարչության պետ-տեսուչ/ Կենտրոնական 

ապարատ 96858558 anna.harutyunyan 

Մարիետտա Հովվերյան ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոն 09112346 - 

Նոնա Հայրապետյան 

ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի հիգիենիկ, 

հակահամաճարակային բաժնի պետ   094636809 nona.hayrapetyan@hlib.am 



 

Նելլի Աբրահամյան 

ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի հիգիենիկ, 
սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակաբանության 

վերահսկող ավագ տեսուչ   094621515 abrahamyan70@mail.ru 

Նարեկ Կարապետյան 

ՀՀ ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի դեղերի 
շրջանառության վերահսկության բաժնի պետ ավագ տեսուչ    narek.karapetyan@hlib.am 

Երազիկ Գնելյան 

ՀՀ ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի դեղերի 
շրջանառության վերահսկողության բաժնի դեղագետ 077727789 - 

Արման Աղիկյան ՀՀ ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի դեղագետ 077002829 - 

Գագիկ Գրիգորյան ՀՀ ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի պետ 091300088 - 

Ռաֆայել Հովհաննիսյան ՀՀ ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոն 098005550 - 

Արման Ոսկանյան Հյուսիսային տարածքային կենտրոնի պետ  093421035 arman.voskanyan@hlib.am 

Աննա Մեհրաբյան 

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային 
վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ 093880084 anna.mehrabyan@hlib.am 

Լիլիթ Ղազարյան 

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային 
վերահսկողության բաժնի բժիշկ-հիգիենիստ  099042426 lilit.ghazaryan@hlib.am 

Կարեն Մաղաքյան  

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային 

վերահսկողության բաժնի բժիշկ-համաճարակաբան 091050687 karen.maghakyan@hlib.am 

Հմայակ Այվազյան  

Կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի պետ-

տեսուչ 091586560   hmayak.ayvazyan@hlib.am 

Գագիկ Մազմանյան 

Կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի 

ավագ տեսուչի պաշտոնակատար 091314279 gagik.mazmanyan@hlib.am 

Կարեն Աղաբեկյան  

Կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի 

մասնագետ 094314279 karen.aghabekyan@hlib.am 

Ազատ Իսպիրյան 

Կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի 

մասնագետ 077432005 azat.ispiryan@hilb.am 

Արմեն Պողոսյան  
Կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի 

պետ-տեսուչ  093405086 armen.poghosyan@hlib.am 

Գոհար Մարտիրոսյան 

Կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի 
պրովիզոր (դեղագետ) 091271958 gohar.martirosyan@hlib.am 

Արմինե Մկրտումյան 

Կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի 
պրովիզոր (դեղագետ) 093207037 armine.mkrtumyan@hlib.am 

Վիլյամ Օհանյան Իջևանի բաժնի պետ-տեսուչ 094131419 vilyam.ohanyan@hliba.am 

Մարինե Մկրտչյան Իջևանի բաժնի ավագ տեսուչ 093086590 marine.mkrtchyan@hlib.am 



 

Գայանե Գաբրիելյան Իջևանի բաժնի բժիշկ-հիգենիստ  094094013 g.gabrielyan@hlib.am 

Անուշ Ոսկանյան Իջևանի բաժնի մասնագետ 094060904 anush.voskanyan@hlib.am 

Մարգարյան Մուշեղ 
 ՀՀ ԱԱՏՄ հարավային տարածքային կենտրոնի պետ 94414144 mushegh.margaryan@hlib.am 

Աշոտ  Սիմոնյան 

ՀՀ ԱԱՏՄ հարավային տարածքային կենտրոնի բժշկական 
օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-

տեսուչի ժ/պ 98083494 ashot.simonyan@hlib.am 

Նաիրա Սիմոնյան 

ՀՀ ԱԱՏՄ հարավային տարածքային կենտրոնի հիգիենիկ, 
սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային 

վերահսկողության բաժնի պետ 91526539 naira.simonyan@hlib.am 

Գագիկ Խոսրովյան 

ՀՀ ԱԱՏՄ հարավային տարածքային կենտրոնի աշխատողների 
առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման 

վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչի ժ/պ 93884273 gagik.khosrovyan@hlib. am 

Մանան  Առաքելյան Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի դեղագետ 93445574 manan.araqelyan@hlib.am 

Վահագ Նիկողոսյան 
Արևելյան տարածքային կենտրոնի պետ 

098832419, 
099990663 vahagn.nikoghosyan@hlib.am  

Սպարտակ Գյուլումյան 
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության 

ապահովման վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչ 93542715 spartak.gyulumyan@hlib.am  

Աշոտ Ենգիբարյան 
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի պետ-

տեսուչի ժ/պ 
096879777, 
095879737 ashot.engibaryan@hlib.am  

Մուշեղ Գրիգորյան Գավառի բաժնի բժիշկ-հիգիենիստ 93231278 mushegh.grigoryan@hlib.am 

Բելլա Մաիլկան 
 

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժնի 
մասնագետ 77804600 bella.mayilyan@hlib.am  

Արսեն Բալյան 
 Գավառի բաժնի մասնագետ 98707286 arsen.bokhyan@hlib.am  

Անի Մանուկյան Գավառի բաժնի մասնագետ 93937222 ani.manukyan@hlib.am 

Գնել Սարգսյան Արևմտյան տարածքային կենտրոնի պետ 098 23-23-10 gnel.sargsyan@hlib.am 

Սոնա Սարգսյան 

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչության 
գլխավոր տեսուչ 099-91-75-99 sona.muradyan@hlib.am 

Նաիրա Մերվազյան 

 
Արևմտյան տարածքային կենտրոնի բժշկական օգնության և 

սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-տեսուչի  
 093-56-57-33 naira.mervazyan@hlib.am 

Տաթևիկ 
Համբարձումյան 

Արևմտյան տարածքային կենտրոնի աշխատանքային 
օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժնի ավագ 

տեսուչ 093-00-74-61 t.hambardzumyan@hlib.am 

Լիլիթ Ղազարյան Բժիշկ՝ համաճարակաբան 077-11-20-11 lilit.ghazaryan2@hlib.am 
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Աշոտ Աղաջանյան 

Արևմտյան տարածքային կենտրոնի Աշխատողների 
առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման 

վերահսկողության ավագ տեսուչ 098-02-22-21 ashot.aghajanyan@hlib.am 

 

ԱՆՈՒՆ/ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՊԱՇՏՈՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ/ ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ 

Լիդա Մարգարյան Արմավիրի թիվ 1 դպրոց 097768806 

Ռուզաննա Վանլյան Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոց 097349355 

Նոննա Միքայելյան Ծաղկալանջի միջնակարգ դպրոց 093160213 

Ալլա Հովակիմյան ԲՊՀ ուսանող 077063426 

Շուշանիկ Բախշիյան ԵՊՀ ուսանող 093797305 

Լաուրա Գինովյան Զարդարվեստի ուսումնարան 098282739 

Հասմիկ Մեհրաբյան ԵԳՀ ուսանող 093104874 

Հռիփսիմե Օսիպյան Արմավիրի բժշկական քոլեջ 077674999 

Գայանե Հարոյան ք. Արմավիր ԱԶԿ ՀԿ, ծրագրի համակարգող 098575756 

Լիլիթ Հովակիմյան գ. Ծաղկալանջ 077278838 

Գևորգ Սարգսյան գ. Մրգաշատ 043332194 

Նարեկ Վարդանյան Ուսանող 098680373 

Միլենա Առուստամյան Ուսանող 094929388 

Սերգեյ Արշակյան Ուսանող 093740443 

Արեգա Մարտիրոսյան Ուսանող 077548064 

Սկյուռիկ Տանուտերյան Ուսանող 093696969 

Նարեկ Մուրադյան Ուսանող 094360380 

Աիդա Վարդանյան Երիտասարդական աշխատող 093888361 

Նարեկ Հակոբյան Ուսանող 094527666 

Լիլիթ Գրիգորյան Երիտասարդական աշխատող 077381606 

Սվետլանա Բաղդասարյան Ուսանող 09818067 

Էլեն Բաղդասարյան Ուսանող 096527627 

Անի Կարապետյան Ուսանող 093704443 

Սարգիս Կարապետյան Ուսանող 093391117 

Էմմա Բաղդասարյան Ուսանող 077799357 

Սամվել Պետրոսյան Երիտասարդական աշխատող 094803743 
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Տպելու դրույթներ Աշխատանքային լեզու

Տպելու ձևանմուշներ Պահանջել հաստատում պատուհանը փակելիս
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Աշխատողներ Ամսաթիվ տիպի սյուների ֆիլտրման ընդլայնված եղանակ

Համակարգային      Ստուգել համապատասխանությունը առկա տեղեկատվությանը

     Փաստաթուղթը պատճենելիս պահանջել խմբագրված գործառույթները

     Փաստաթղթերի խմբային վերագրանցում

     Մատյաններում և հաշվետվություններում ցույց տալ տնտեսավարող սուբյեկտի ՀՎՀՀ-ն
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