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Համարը N 201Ն
Տիպը Որոշ�մ
Սկզբնաղբյ�րը ՀՀՊՏ 2007.03.21/16(540)
Հոդ.346
Ընդ�նող մարﬕնը ՀՀ կառավար�թյ�ն
Ստորագրող մարﬕնը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարﬕնը ՀՀ Նախագահ
Ուժի ﬔջ մտնել� ամսաթիվը 31.03.2007

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործ�մ է
Ընդ�նման վայրը Երևան
Ընդ�նման ամսաթիվը 01.02.2007
Ստորագրման ամսաթիվը 24.02.2007
Վավերացման ամսաթիվը 03.03.2007
Ուժը կորցնել� ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
Մայր փաստաթ�ղթ: Կառավ,01.02.2007,N 201Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`

Համապատասխան ինկորպորացիան`

Կառավ,31.01.2008,N 196Ն

Կառավ,01.02.2007,N 201Ն

Կառավ,21.08.2008,N 1042Ն

Կառավ,01.02.2007,N 201Ն

Կառավ,04.07.2012,N 866Ն

Կառավ,01.02.2007,N 201Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ�ՄԸ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՀՈԳԱԲԱՐՁ�ԹՅԱՆ (ԽՆԱՄԱԿԱԼ�ԹՅԱՆ),
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ, ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ,
ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՅԼ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ�Կ ԲՆ�ՅԹ �ՆԵՑՈՂ
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼ� ՄԱՍԻՆ

«Վավերացն�մ եմ»
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
3 մարտի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅ�Ն

Ո Ր Ո Շ � Մ
1 փետրվարի 2007 թվականի N 201Ն
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՀՈԳԱԲԱՐՁ�ԹՅԱՆ (ԽՆԱՄԱԿԱԼ�ԹՅԱՆ), ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ,
ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԱՅԼ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ�Կ ԲՆ�ՅԹ �ՆԵՑՈՂ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ
ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼ� ՄԱՍԻՆ
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան աշխատանքային օրենսգրքի 142րդ հոդվածի 7րդ մասի`
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը որոշ�մ է.
1. Սահմանել`
ա) առողջապահական բնագավառի աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիﬕ
առանձնահատկ�թյ�նները` համաձայն N 1 հավելվածի.
բ) հոգաբարձ�թյան (խնամակալ�թյան), մանկական դաստիարակչական բնագավառների աշխատողների
աշխատանքի և հանգստի ռեժիﬕ առանձնահատկ�թյ�նները` համաձայն N 2 հավելվածի.
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գ) էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման բնագավառների
աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիﬕ առանձնահատկ�թյ�նները` համաձայն N 3 հավելվածի.
դ) կապի բնագավառի աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիﬕ առանձնահատկ�թյ�նները`
համաձայն N 4 հավելվածի.
ե) �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիﬕ
առանձնահատկ�թյ�նները` համաձայն N 5 հավելվածի.
զ) ընդհան�ր օգտագործման տրանսպորտային ﬕջոցների վարորդների աշխատանքի և հանգստի ռեժիﬕ
առանձնահատկ�թյ�նները` համաձայն N 6 հավելվածի:
2. Ս�յն որոշ�ﬓ �ժի ﬔջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

2007 թ. փետրվարի 24
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավար�թյան 2007 թվականի
փետրվարի 1ի N 201Ն որոշման

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
1. Առողջապահական բնագավառի աշխատողների համար աշխատաժամանակի նորմալ տևող�թյ�նը չի
կարող անցնել շաբաթական 39 ժաﬕց:
2. Առողջապահական բնագավառի աշխատողների համար, կախված նրանց զբաղեցրած պաշտոնից և (կամ)
մասնագիտ�թյ�նից, աշխատաժամանակի նորմալ տևող�թյ�նը չի կարող անցնել`
ա) շաբաթական 24 ժաﬕց` առողջապահ�թյան բնագավառի աշխատողների համար, ովքեր
ռադիոմանիպ�լիացիայի կաբինետներ�մ և լաբորատորիաներ�մ անﬕջականորեն իրականացն�մ են գամմա
բ�ժ�մ և գամմապատրաստ�կներով (պրեպարատ) փորձնական գամմաճառագայթահար�մ,
բ) շաբաթական 36 ժաﬕց` առողջապահական բնագավառի աշխատողների համար` համաձայն N 1 ցանկի,
գ) շաբաթական 33 ժաﬕց` առողջապահական բնագավառի աշխատողների համար` համաձայն N 2 ցանկի,
դ) շաբաթական 30 ժաﬕց` առողջապահական բնագավառի աշխատողների համար` համաձայն N 3 ցանկի:
3. Առողջապահական բնագավառի աշխատողների համար հանգստի ռեժիմը կարգավորվ�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան աշխատանքային օրենսգրքով:
ՑԱՆԿ N 1
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ 36 ԺԱՄ ՏԵՎՈՂ�ԹՅԱՄԲ
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ
Պաշտոնները և (կամ)

Աշխատանքի բն�յթը և պայմանները

մասնագիտ�թյ�նները

1

2

I. Հոգեբ�ժական (հոգենևրոլոգիական), նյարդավիրաբ�ժական, նարկոլոգիական
բ�ժկանխարգելիչ կազմակերպ�թյ�ններ, բաժանմ�նքներ, հիվանդասենյակներ
և կաբինետներ
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Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային

հիվանդներին անﬕջականորեն բժշկական օգն�թյ�ն

ստորաբաժանման ղեկավար, ﬕջին և

և սպասարկ�մ ց�ցաբերել� աշխատանք

կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

II. Բնակչ�թյան սոցիալական պաշտպան�թյան կազմակերպ�թյ�ններ`
մանկատներ, մտավոր հետաﬓաց, կենտրոնական նյարդային
համակարգի ﬖասվածքով և հոգեկան առողջ�թյան խանգարմամբ
անձանց համար տարեցների տ�նինտերնատներ և խնամքի �
կրթական կազմակերպ�թյ�ններ, ինչպես նաև կյանքի
դժվարին իրավիճակ�մ հայտնված երեխաների, անօթևան և
բռն�թյան ենթարկված անձանց սպասարկող կազմակերպ�թյ�ններ

Բժիշկներ, ﬕջին բժշկական անձնակազմ,

բժշկական օգն�թյ�ն և ﬕնչև յոթ տարեկան

ﬕնչև յոթ տարեկան երեխաների խնամքի

երեխաների սպասարկման աշխատանք

աշխատողներ (դայակ), տարեցների խնամքի
աշխատողներ (սպասավորներ, սպաս�հիներ)

III. Ֆիզիոթերապևտիկ բ�ժկանխարգելիչ կազմակերպ�թյ�ններ,
բաժանմ�նքներ, կաբինետներ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային

լրիվ աշխատանքային օրը ծծմբաջրածնային և ծծմբային

ստորաբաժանման ղեկավար, ﬕջին և

վաննաներ �նեցող տեղեր�մ աշխատանք. լրիվ

կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

աշխատանքային օրը ցեխատորֆաբ�ժարաններ�մ
և լեռնամոմաբ�ժարաններ�մ աշխատանք (օզոկերիտաբ�ժարան)

Կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

ցեխը տեղափոխել� և տաքացնել�, բ�ժական ցեխից և
լեռնամոﬕց բրեզենտների մաքրման աշխատանք

IV. Քաղաքացիների բժշկասոցիալական փորձաքնն�թյ�ն իրականացնող
իրավաս� պետական մարﬕններ

Բժիշկներ, ﬕջին բժշկական անձնակազմ

բժշկասոցիալական փորձաքնն�թյան ենթարկվող անձանց
հետ անﬕջականորեն կատարվող աշխատանք

V. Շտապ բժշկական օգն�թյան կայաններ (բաժանմ�նքներ), հանրապետական հիվանդանոցների
արտագնա հրատապ և խորհրդատվական բժշկական օգն�թյան բաժանմ�նքներ

Շտապ բժշկական օգն�թյան բժիշկներ, կանչ ընդ�նող

շտապ բժշկական օգն�թյան աշխատանքներ

և շտապ բժշկական օգն�թյան արտագնա բրիգադին
հաղորդող աշխատողներ, կրտսեր բժշկական անձնակազմ

VI. Արյան փոխներարկման կայաններ և բաժանմ�նքներ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

չստ�գված արյան բաղադրամասերի նախապատրաստման,

ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

վերամշակման հետ կապված աշխատանք. նախապատրաստված
չստ�գված արյան լաբորատոր հետազոտ�թյ�ններ.
արյան բաղադրամասերի պատրաստման և կարանտինացման
ընթացք�մ վարակիչ հիվանդ�թյ�նների (ՄԻԱՎի վարակի,
B, C հեպատիտներ, սիֆիլիս) դրական պատասխան �նեցող
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նյ�թերի խոտանման աշխատանք. արյան պատրաստ�կների
և արյան փոխարինիչների պատրաստման աշխատանքներ

VII. Թմրամոլ�թյամբ և քրոնիկ ալկոհոլիզմով տառապող անձանց
բ�ժող կազմակերպ�թյ�ններ, կայաններ, կաբինետներ և բաժանմ�նքներ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` բաժանմ�նքի, կաբինետի

թմրամոլ�թյամբ և քրոնիկ ալկոհոլիզմով տառապող

ղեկավար, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ,

անձանց հետ անﬕջականորեն կատարվող աշխատանքներ

հավաքարար

VIII. Բնակչ�թյան առողջապահական կազմակերպ�թյ�ններ

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ,

բարոկաﬔրաներ�մ և կեսոններ�մ աշխատանք.

հավաքարար

ﬕկրովիրաբ�ժ�թյան, պլաստիկ ﬕկրովիրաբ�ժ�թյան,
մանրադիտակով (անﬕջականորեն) կատարվող
ﬕկրովիրաբ�ժական վիրահատ�թյ�ններ` մատների,
դաստակի, վերջավոր�թյ�նների հատվածների
վերապատվաստման ﬕկրոանոթային վիրաբ�ժ�թյան
կենտրոններ�մ և բաժանմ�նքներ�մ աշխատանք.
ողն�ղեղի և ողնաշարի ﬖասվածքով հիվանդների
համար բաժանմ�նքներ�մ և հիվանդասենյակներ�մ
աշխատանք. արյան հավաքման և մշակման հետ
կապված աշխատանք. ﬔկ�սարաններ�մ
(բոքսեր�մ) աշխատանք

Միջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ,

բ�ժկանխարգելիչ կազմակերպ�թյ�ններ�մ

հավաքարար

օջախային, կաﬔրային և կանխարգելիչ
ﬕկրոբասպան ախտահանման (դեզինֆեկցիա),
ﬕջատասպան (դեզինսեկցիա) և կրծողասպան
(դեռատիզացիա) գծով աշխատանք

IX. Ռադիոակտիվ նյ�թերի և իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րների
օգտագործման հետ կապված աշխատանք

1. Ռենտգենյան ճառագայթների հետ կապված աշխատանք

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ,

ռենտգենաբ�ժ�թյան, փորձարարական

հավաքարար

ռենտգենաճառագայթահարման հետ
անﬕջականորեն կապված աշխատանք.
բետաապլիկատորի կիրառմամբ ճառագայթային
բ�ժման հետ անﬕջականորեն կապված աշխատանք.
Էլեկտրագրաֆների և էլեկտրոնային
մանրադիտակների (30 կՎ ավելի լարմամբ)
հետ անﬕջականորեն կապված աշխատանք

2. Հետազոտական, տրանսպորտային, էներգետիկ, փորձաարտադրական ﬕջ�կային ռեակտորների և ﬕջ�կային էներգետիկ կայանքների
նախատիպերի, արագաց�ցչային կայանքների և նեյտրոնների աղբյ�րների հետ կապված աշխատանք

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

նեյտրոնային աղբյ�րների (ռադի�մբերիլայիններ,
պոլոնի�մբերիլայիններ և այլն). ցիկլատրոնների,
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բետատրոնների, գծային արագաց�ցիչների և
այլ արագաց�ցչային կայանքների հետ անﬕջականորեն
կապված աշխատանք

X. Բաց ռադիոակտիվ աղբյ�րների օգտագործման հետ կապված աշխատանք

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական

աշխատանք` անﬕջականորեն կապված բաց ռադիոակտիվ

անձնակազմ, հավաքարար

նյ�թերի (պատրաստ�մ, վերամշակ�մ, պահպան�մ,
բաժնեծրար�մ, հետազոտ�մ, կիրառ�մ և այլ տեսակի
աշխատանքներ), որոնց ակտիվ�թյ�նն աշխատատեղ�մ
համապատասխան�մ է III, II և I կարգերի աշխատանքներին.
աշխատանք` անﬕջականորեն կապված բնական և
արհեստական ռադոնային վաննաների նախապատրաստման
և սպասարկման հետ

XI. Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչ�թյ�ն և դրա ենթակայ�թյան պետական ոչ
առևտրային կազմակերպ�թյ�ններ և հիվանդ�թյ�նների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման

սանիտարահիգիենիկ, սանիտարաքիﬕական,

ղեկավար, քիﬕկոսներ, ճարտարագետներ, ﬕջին և կրտսեր

սանիտարաթ�նաբանական լաբորատորիաներ�մ

բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

կատարվող աշխատանք

Քաղաքացիական ծառայողներ և քաղաքացիական

արդյ�նաբերական, իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րներ

աշխատանք կատարողներ` բժիշկհիգիենիստներ,

�նեցող, կոմ�նալ (աղբաթափման վայրեր, բնակավայրերի

այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման

աղբահան�թյ�ն, մաքրման սարքավոր�ﬓեր)

ղեկավար, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ

կազմակերպ�թյ�ններ�մ կատարվող աշխատանք

ՑԱՆԿ N 2
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ 33 ԺԱՄ ՏԵՎՈՂ�ԹՅԱՄԲ
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ

Պաշտոնները և (կամ) մասնագիտ�թյ�նները

Աշխատանքի բն�յթը և պայմանները

1

2

I. Բ�ժկանխարգելիչ կազմակերպ�թյ�ններ (պոլիկլինիկաներ, բ�ժարաններ, ամբ�լատորիաներ,
դիսպանսերներ, բ�ժկետեր, կայաններ, բաժանմ�նքներ, կաբինետներ)

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բ�ժանձնակազմ

հիվանդների ամբ�լատոր բ�ժման աշխատանքներ

II. Ֆիզիոթերապևտիկ, բ�ժկանխարգելիչ կազմակերպ�թյ�ններ, բաժանմ�նքներ, կաբինետներ

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ,

լրիվ աշխատանքային օրը բժշկական գերկարճալիք

հավաքարար

հաճախական�թյամբ (ԳԿԱՀ) 200 Վտ ավելի հզոր�թյամբ
գեներատորների վրա աշխատանք
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III. Ատաﬓաբ�ժական բ�ժկանխարգելիչ կազմակերպ�թյ�ններ (բաժանմ�նքներ, կաբինետներ)

Ատաﬓաբ�յժներ, բ�ժակներ և տեխնիկատաﬓաբ�յժներ

ատաﬓաբ�ժական աշխատանքներ

IV. Վարակիչ հիվանդ�թյ�ններով վարակված անձանց սպասարկող հիվանդանոցներ, բաժանմ�նքներ,
հիվանդասենյակներ, կաբինետներ. մաշկավեներոլոգիական դիսպանսերներ, բաժանմ�նքներ, կաբինետներ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

հիվանդներին անﬕջականորեն բժշկական օգն�թյ�ն

ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

ց�ցաբերել� և սպասարկման աշխատանք

V. ՁԻԱՀի և վարակիչ հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման բ�ժկանխարգելիչ (պրոֆիլակտիկ)
կազմակերպ�թյ�ն (հիվանդանոցներ, կենտրոններ, բաժանմ�նքներ, հիվանդասենյակներ),
պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչ�թյ�ն, հիվանդների վերահսկման
և կանխարգելման կազմակերպ�թյ�ններ և նրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓեր,
ինչպես նաև առողջապահական կազմակերպ�թյ�նների կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓեր,
այդ թվ�մ` մասնագիտացված, որոնք իրականացն�մ են ՁԻԱՀով և ՄԻԱՎով
վարակված հիվանդների ախտորոշ�մ, բ�ժ�մ, դատաբժշկական փորձաքնն�թյան
անցկաց�մ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

ՁԻԱՀով և ՄԻԱՎով վարակված հիվանդների

ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

անﬕջականորեն
ախտորոշման և բժշկական օգն�թյ�ն ց�ցաբերել� հետ
կապված աշխատանք.
ՁԻԱՀով և ՄԻԱՎով վարակված հիվանդների համար
դատաբժշկական փորձաքնն�թյան անցկաց�մ և
այլ աշխատանքի իրականաց�մ

VI. Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկող�թյան տեսչ�թյ�ն և դրա ենթակայ�թյան պետական
ոչ առևտրային կազմակերպ�թյ�ններ, հիվանդների վերահսկման և հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման
կենտրոն և դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓերի լաբորատորիաներ
(բաժիններ, բաժանմ�նքներ), որոնք իրականացն�մ են ՄԻԱՎի վարակի ախտորոշ�մ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

ՁԻԱՀով և ՄԻԱՎով վարակված հիվանդներից ստացված

ﬕջին բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

(վերցված) արյան և նյ�թերի լաբորատոր
հետազոտ�թյ�նների անցկաց�մ

VII. Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչ�թյ�ն և դրա ենթակայ�թյան պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյ�ններ,
հիվանդների վերահսկման և հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման կենտրոն և դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓեր

Բժիշկներ, այդ թվ�մ`

մանրէաբանական և վարակաբանական

ղեկավար, մանրէաբանական և վարակաբանական լաբորատորիայի (բաժանմ�նք)

(վիր�սաբանական)լաբորատորիաներ�մ կատարվող

բժիշկմանրէաբան, բժիշկվարակաբան (վիր�սաբան), ﬕջին բժշկական անձնակազմ,

աշխատանք, վարակիչ

հավաքարար

հիվանդների հետ անﬕջականորեն կապված աշխատանք

Բժիշկհամաճարակաբան, բժիշկհամաճարակաբանի օգնական,

օջախային, խցային և կանխարգելիչ (պրոֆիլակտիկ)

բժիշկախտահանաբան հրահանգիչախտահանող, այդ թվ�մ`

ախտահան�թյան, ﬕջատասպան (դեզինսեկցիա),

ստորաբաժանման ղեկավար, բժշկական ախտահանող,

կրծողների

խցային (կաﬔրային) ախտահան�թյան աշխատողներ

ոչնչացման (դեռատիզացիա) գծով աշխատանք

(այդ թվ�մ` ստորաբաժանման ղեկավար)
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Քաղաքացիական ծառայողներ և քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ`

վարակիչ հիվանդ�թյ�նների օջախներ�մ աշխատանքներ

բժիշկհամաճարակաբան, բժիշկվիր�սաբան, բժիշկմանրէաբան, այդ թվ�մ`
ստորաբաժանման ղեկավար, ﬕջին բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

Բժիշկհամաճարակաբան, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

սանիտարակարանտինային կետի դիտարան�մ և
ﬔկ�սարան�մ աշխատանք, դեռատիզացիոն
խայծերի պատրաստման գծով աշխատանք

Միջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

վարակված հիվանդների տեղահանման գծով աշխատանք

Հրահանգիչախտահանող, բժշկական ախտահանող

ախտահանման ﬕջոցների չափափաթեթավորման
և պահպանման հետ կապված աշխատանք

Բժիշկհամաճարակաբան, բժիշկհամաճարակաբանի օգնական, բժիշկ, պետական հիգիենիկ և

պալարախտի ﬕկրոմանրէներով վարակված նյ�թի հետ

հակահամաճարակային տեսչ�թյան, դրա ենթակայ�թյան պետական ոչ առևտրային

անﬕջական կապված աշխատանք

կազմակերպ�թյ�ններ, հիվանդների

վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն � դրանց կառ�ցվածքային
ստորաբաժան�ﬓերի մանրէաբանական լաբորատորիայի ﬕջին և կրտսեր
բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

Քաղաքացիական ծառայողներ և քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ,

հատ�կ վտանգավոր վարակիչ հիվանդ�թյ�նների

բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

օջախներ�մ աշխատանքներ

բժիշկհամաճարակաբաններ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ

Միջատաբաններ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

ﬕջատաբանական աշխատանքների կատար�մ

ﬕջատաբանների օգնականներ, բոնիֆիկատոր

(Ցանկը լրաց. 31.01.08 N 196Ն)
ՑԱՆԿ N 3
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ 30 ԺԱՄ ՏԵՎՈՂ�ԹՅԱՄԲ
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ
Պաշտոնները և (կամ) մասնագիտ�թյ�նները

Աշխատանքի բն�յթը և պայմանները

1

2

I. Առողջապահ�թյան հակատ�բերկ�լոզային կազմակերպ�թյ�ններ և դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓեր.
հակատ�բերկ�լոզային կազմակերպ�թյ�ններին կից բ�ժարտադրական (աշխատանքային) կազմակերպ�թյ�ններ.
տ�բերկ�լոզով հիվանդների համար բժշկական, գիտական, կրթական կազմակերպ�թյ�նների և բարձրագ�յն մասնագիտական
կազմակերպ�թյ�նների կլինիկաներ (կլինիկական բաժանմ�նքներ). տ�բերկ�լոզով հիվանդ երեխաների կրթական
կազմակերպ�թյ�ններ (ստորաբաժան�ﬓեր). տ�բերկ�լոզով հիվանդների սպասարկման կազմակերպ�թյ�ններ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` ղեկավարներ (բաժանմ�նքի, կաբինետի,

տ�բերկ�լոզով հիվանդների հետ անﬕջականորեն կատարվող

լաբորատորիայի), տ�բերկ�լոզով հիվանդ քաղաքացիներին

աշխատանք, հակատ�բերկ�լոզային կազմակերպ�թյ�ններ�մ

բժշկասոցիալական փորձաքնն�թյ�ն

կատարվող աշխատանք
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իրականացնող իրավաս� պետական մարﬓի բժիշկներ,
ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

II. Դիահերձարանների, դիարանների ախտաանատոﬕական բաժանմ�նքներ, լաբորատորիաներ

Բժիշկներ, այդ թվ�մ` բաժանմ�նքի, լաբորատորիայի ղեկավար,

աշխատանք` անﬕջականորեն կապված դիակների

ﬕջին բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

և դիակային նյ�թերի հետ

III. Դատաբժշկական փորձաքնն�թյան կենտրոն

Դատաբժշկական փորձագետներ, այդ թվ�մ` բաժնի, բաժանմ�նքի

աշխատանք` անﬕջականորեն կապված դիակների և

ղեկավար, ﬕջին բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

դիակային նյ�թերի հետ

IV. Առողջապահական կազմակերպ�թյ�ններ

Բժիշկներ, ﬕջին բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

աշխատանքներ` կապված դիակային արյան նախապատրաստման
և պահեստավորման հետ

V. Ռադիոակտիվ նյ�թերի և իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րների հետ աշխատանք

1. Ռադիոակտիվ նյ�թերի կիրառ�մը` որպես գամմաճառագայթման աղբյ�ր

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

աշխատանք` անﬕջականորեն կապված գամմաբ�ժ�թյան և
փորձարարական գամմաճառագայթման հետ.
աշխատանք` հիվանդներին ռադիոակտիվ պատրաստ�կ
(պրեպարատ) դնել� համար նախատեսված
հիվանդասենյակներ�մ.
աշխատանք` կապված գամմատեղակայանքների հետ

2. Ռենտգենյան ճառագայթ�մ

Բժիշկներ, ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

աշխատանք` անﬕջականորեն կապված ռենտգենաախտորոշման,
ֆլյ�որոգրաֆիայի հետ.
աշխատանք` տեսողական հսկող�թյամբ ռոտացիոն
ռենտգենաբ�ժական տեղակայանքների վրա

VI. Հակաժանտախտային կազմակերպ�թյ�ններ, պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչ�թյ�ն, դրա
ենթակայ�թյան պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյ�ններ, հիվանդների վերահսկման և հիվանդ�թյ�նների
կանխագելման կենտրոն և դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓեր (կենտրոններ, կայաններ, բաժանմ�նքներ,
բաժիններ, լաբորատորիաներ, ինստիտ�տներ)

Քաղաքացիական ծառայողներ և քաղաքացիական

աշխատանք այն տեղեր�մ, որտեղ գտնվ�մ են I և II խմբերի

աշխատանք կատարողներ, բժիշկներ, այդ թվ�մ`

ախտածն�թյամբ (պաթոգեն) ախտածին կենսաբանական

կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար.

ազդակ (ագեն), ինչպես նաև բժշկական

հրահանգիչախտահանիչ, ﬕջին և կրտսեր

իմ�նակենսաբանական պատրաստ�կների

բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

արտադր�թյան հետ կապված աշխատանք
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Բժիշկներ, այդ թվ�մ` կառ�ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար,

հատ�կ վտանգավոր վարակիչ հիվանդ�թյ�նների դեմ

ﬕջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ, հավաքարար

պայքարի ջոկատներ�մ աշխատանք

Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազﬕ
ղեկավարնախարար

Մ. Թոփ�զյան

Հավելված N 2
ՀՀ կառավար�թյան 2007 թվականի
փետրվարի 1ի N 201Ն որոշման

ՀՈԳԱԲԱՐՁ�ԹՅԱՆ (ԽՆԱՄԱԿԱԼ�ԹՅԱՆ), ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
1. Բնակչ�թյան սոցիալական պաշտպան�թյան հաստատ�թյ�նների` մանկատների, երեխաների
բժշկասոցիալական վերականգնողական հաստատ�թյ�նների, երեխաների ժամանակավոր տեղավորման
շ�րջօրյա հաստատ�թյ�նների, երեխաների խնամքի և պաշտպան�թյան գիշերօթիկ հաստատ�թյ�նների
(այս�հետ` գիշերօթիկ հաստատ�թյ�ն), երեխաների խնամքի ցերեկային հաստատ�թյ�նների, պետական
հատ�կ հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների, տ�նինտերնատների (այս�հետ`
կազմակերպ�թյ�ններ) նախատեսված աշխատողների աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմը որոշվ�մ է`
հաշվի առնելով ոլորտի աշխատանքային առանձնահատկ�թյ�նները:
2. Դասավանդողներին, դաստիարակչական աշխատանքների մասնագետներին, ինչպես նաև
կազմակերպ�թյ�ններ�մ երեխաներին, հիվանդներին, հաշմանդաﬓերին, տարեցներին խնամքի
ծառայ�թյ�ններ մատ�ցող աշխատողներին սնվել� համար ընդﬕջ�մ տրամադրվ�մ է սաների հետ
ﬕաժամանակ:
3. Կազմակերպ�թյ�ններ�մ աշխատողների համար, կախված նրանց զբաղեցրած պաշտոնից և (կամ)
մասնագիտ�թյ�նից, աշխատաժամանակի նորմալ տևող�թյ�նը չի կարող անցնել`
ա) շաբաթական 22 ժամ մանկավարժական աշխատանք` դասավանդող լոգոպեդների և դասավանդող
դեֆեկտոլոգների, դասավանդող հատ�կ մանկավարժների համար.
բ) շաբաթական 24 ժամ մանկավարժական աշխատանք` երաժիշտ ղեկավարների համար.
գ) շաբաթական 30 ժամ մանկավարժական աշխատանք` բ�ժական ֆիզկ�լտ�րայի գծով հրահանգիչների
համար.
դ) շաբաթական 30 ժամ մանկավարժական աշխատանք` զարգացման շեղ�մ �նեցող երեխաների
դաստիարակների համար.
ե) շաբաթական 30 ժամ մանկավարժական աշխատանք` գիշերօթիկ հաստատ�թյ�նների, մանկատների,
հանրակրթական հաստատ�թյ�նների երկարօրյա խմբերի դաստիարակների համար.
զ) շաբաթական 36 ժամ` ﬕնչև 7 տարեկան երեխաների խնամքի ծառայ�թյ�ններ մատ�ցող աշխատողների
(դայակ) համար.
է) շաբաթական 36 ժամ մանկավարժական աշխատանք` երկարատև բ�ժման � խնամքի կարիք �նեցող
երեխաների և ընդհան�ր տիպի հաստատ�թյ�նների դաստիարակների համար,
ը) շաբաթական 39 ժամ` 7 տարեկանից բարձր անձանց խնամքի ծառայ�թյ�ններ մատ�ցող աշխատողների
(սպաս�հի) համար:
4. Շ�րջօրյա աշխատանքի ռեժիﬕ դեպք�մ, երբ դաստիարակչական և �ս�ﬓական աշխատանքներն օրվա
ընթացք�մ հաջորդ�մ են ﬕմյանց, կազմակերպ�թյան ղեկավարը կարող է աշխատողների աշխատանքային օրվա
ռեժիմ�մ սահմանել երկ� ժամ անընդﬔջ ընդﬕջ�մ: Հերթափոխի երկ� մասերի ﬕջև ընդﬕջման ժամանակն
աշխատաժամանակի ﬔջ չի հաշվառվ�մ:
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազﬕ
ղեկավարնախարար

Մ. Թոփ�զյան

Հավելված N 3
ՀՀ կառավար�թյան 2007 թվականի
փետրվարի 1ի N 201Ն որոշման
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ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
1. Էներգամատակարարման, գազամատակարարման � ջերմամատակարարման բնագավառների
աշխատողների աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմը որոշվ�մ է` հաշվի առնելով ոլորտի աշխատանքային
առանձնահատկ�թյ�նները:
2. Էներգամատակարարման, գազամատակարարման � ջերմամատակարարման բնագավառների աﬔնօրյա
աշխատանքի (հերթափոխի) սկիզբը և ավարտը սահման�մ է գործատ�ն` կազմակերպ�թյան ներքին
կարգապահական կանոններով � հերթափոխային ժամանակաց�յցով: Ելնելով արտադրական
անհրաժեշտ�թյ�նից` գործատ�ն կարող է փոփոխել հերթափոխային ժամանակաց�յցը: Երկ� հերթափոխ
անընդﬔջ աշխատելն արգելվ�մ է:
3. Էներգամատակարարման, գազամատակարարման � ջերմամատակարարման բնագավառների
կազմակերպ�թյ�նների հիﬓական աշխատանքի վայրից դ�րս գտնվող սարքավոր�ﬓերի և կառ�յցների
վերանորոգման, սպասարկման աշխատանքներ կատարող աշխատողների հավաքատեղից ﬕնչև աշխատանքի
կատարման վայր և հավաքատեղ վերադարձի ժամանակը հաշվարկվ�մ է աշխատաժամանակ�մ:
Հավաքատեղի վայրը որոշվ�մ է գործատ�ի կողﬕց` աշխատանքային կոլեկտիվի աշխատողների
համաձայն�թյամբ:
4. Էներգամատակարարման, գազամատակարարման � ջերմամատակարարման բնագավառների
աշխատողների հանգստի ռեժիմը կարգավորվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան աշխատանքային օրենսգրքով:
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազﬕ
ղեկավարնախարար

Մ. Թոփ�զյան

Հավելված N 4
ՀՀ կառավար�թյան 2007 թվականի
փետրվարի 1ի N 201Ն որոշման

ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
1. Կապի բնագավառի այն աշխատողների աշխատանքը, ովքեր ընդգրկված են անհամաչափ` փոփոխական,
աշխատանքային ռեժիմով աշխատող արտադրամասեր�մ, ծառայ�թյ�ններ�մ, տեղամասեր�մ և այլ
ստորաբաժան�ﬓեր�մ, ովքեր անﬕջականորեն զբաղված են կապի ﬕջոցների շահագործողականտեխնիկական
սպասարկմամբ կամ կապի ծառայ�թյ�նների մատ�ցմամբ, նրանց աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմը
որոշվ�մ է` հաշվի առնելով ոլորտի աշխատանքային առանձնահատկ�թյ�նները:
2. Ս�յն հավելվածի 1ին կետ�մ նշված կապի բնագավառի հետևյալ աշխատողների (մասնագիտ�թյ�ններ և
պաշտոններ) համար գործատ�ն կարող է սահմանել սահ�ն ժամանակաց�յցով աշխատաժամանակ`
ա) կապի բաժանմ�նքների պետեր (ներառյալ շարժական կապի բաժանմ�նքները).
բ) փոստային առաքանիների � հեռագրերն ընդ�նել� և տալ�, ինչպես նաև փոստի առաքման
կազմակերպման կապի օպերատորներ.
գ) կապի կազմակերպ�թյ�նների փոստային առաքանիները տեսակավորողներ, փոխանակողներ.
դ) փոստային առաքանիների, պարբերական մամ�լի, հեռագրերի և դրամական ﬕջոցների փոստային
փոխադր�ﬓերի փոստատարներ.
ե) խոսակցական կետերի հեռախոսավարներ.
զ) բաժանորդային տեղամասերի կապի օպերատորներ.
է) բաժանորդային վճարների և ռադիոհաղորդման ցանցերի ﬖասման մասին դիմ�ﬓերի ընդ�նման կապի
օպերատորներ.
ը) կապի գծային կառ�յցների � բաժանորդային սարքերի և գյ�ղական հեռախոսացանցի
էլեկտրամոնտյորներ.
թ) հեռախոսակապի գծային կառ�յցների և բաժանորդային սարքերի էլեկտրամոնտյորներ.
ժ) հեռախոսացանցերի հեռախոսների վերանորոգման բյ�րոյի կայանային սպասարկման
էլեկտրամոնտյորներ.
ժա) հեռախոսացանցերի, ռադիոհաղորդ�ﬓերի և հեռ�ստահաղորդ�ﬓերի կազմակերպ�թյ�նների
հերթապահ տրանսպորտի վարորդներ.
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ժբ) բնակչ�թյան սպասարկման հետ անﬕջականորեն կապված զարգացման տեղամասի կապի ինժեներներ,
տեխնիկներ և օպերատորներ.
ժգ) փոստային կապի օպերատորներ, ովքեր հիﬓարկի գլխավոր դրամարկղ�մ ընդ�ն�մ և տալիս
(բացթող�մ) են դրամ և այլ արժեքներ.
ժդ) հեռախոսային ցանցի տեղեկատ�տեղեկատվական հանգ�յցի տեղեկատ� ծառայ�թյան
հեռախոսավարներ.
ժե) ﬕջքաղաքային հեռախոսային ցանցերի տեղեկատ� ծառայ�թյ�նների հեռախոսավարներ.
ժզ) երկաթգծի գծային տեղամասի փոստային վագոնի պետեր և �ղեկցող էլեկտրամոնտյորներ.
ժէ) ավիափոստի փոխադրման պատասխանատ�օպերատորներ.
ժը) ինկասատորներ և փոստն �ղեկցողներ.
ժթ) վարորդինկասատորներ, ներհանրապետական երթ�ղ� վարորդներ.
ի) կապի ﬕջոցների վթարների և ﬖասվածքների վերացման աշխատանքներ կատարող աշխատողներ.
իա) ռադիոկենտրոնների, ռադիոկայանների, հեռ�ստատեսային կենտրոնների, վերահաղորդիչ
հեռ�ստատեսային կայանների, ռադիոհաղորդային հեռ�ստատեսային կայանների, ռադիոհաղորդիչ և
ռադիոհեռարձակման հանգ�յցների, ռադիոռելեային մայր�ղիների աշխատողներ, երբ այդ
կազմակերպ�թյ�ններն աշխատ�մ են ց�ցահերթով (սեանսներով).
իբ) արբանյակային կապի և հաղորդման համակարգերի � ցանցերի ղեկավարման կենտրոնների,
տիեզերական կապի կենտրոնների, արբանյակային կապի երկրի կայանների և հեռ�ստառադիոհաղորդման
ծրագրերի ընդ�նողհաղորդող, թերթերի էջերը պատկերող աշխատողներ` այդ օբյեկտների շ�րջօրյա կամ
ց�ցահերթերով աշխատել� դեպք�մ.
իգ) կապի օպերատորներ, ովքեր զբաղված են արտադրական գործառն�թյ�ններ�մ` ընդ�նման�ղարկման,
բարձմանբեռնաթափման, փոստային առաքանիների տեղափոխման և փոստարկղից նամակների հավաքման �
բաշխման աշխատանքներով:
3. Հատ�կ բն�յթի աշխատանքների, ինչպես նաև ոչ ﬕատեսակ ինտենսիվ�թյամբ աշխատանքների համար
կարող է կիրառվել աշխատաժամանակի մասերի բաժան�մ: Աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը որոշվ�մ
են կողﬔրի համաձայն�թյամբ:
4. Կապի բնագավառի աշխատողների հանգստի ռեժիմը կարգավորվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
աշխատանքային օրենսգրքով:
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազﬕ
ղեկավարնախարար

Մ. Թոփ�զյան

Հավելված N 5
ՀՀ կառավար�թյան 2007 թվականի
փետրվարի 1ի N 201Ն որոշման

�Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
1. Ուս�ﬓական հաստատ�թյ�նների աշխատողների աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմը որոշվ�մ է
ﬕնչև �ս�ﬓական տարվա սկիզբը` �ս�ﬓական հաստատ�թյան ղեկավարի (կառավարման կոլեգիալ մարﬓի)
կողﬕց` հաշվի առնելով �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների գործ�նե�թյան առանձնահատկ�թյ�նները:
2. Իրենց պարտական�թյ�ններն աշխատանքային օրվա ընթացք�մ անընդﬔջ իրականացնող
դասախոսներին, մանկավարժներին և դաստիարակներին (այս�հետ` դասավանդող) սնվել� համար ընդﬕջ�մ
տրամադրվ�մ է սովորողների, սաների հետ ﬕաժամանակ:
3. Դասավանդողների �ս�ﬓական պարապմ�նքների տևող�թյ�նը, ինչպես նաև դրանց ﬕջև ընդﬕջ�ﬓերը
(դասաﬕջոցները) նախատեսվ�մ են �ս�ﬓական հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ կամ ներքին
կանոնակարգով:
4. Ուս�ﬓական աշխատանքի, ինչպես նաև �ս�ﬓական պարապմ�նքների դասաց�ցակով, �ս�ﬓական
հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ, ներքին կարգապահական կանոններով աշխատաժամանակի ﬔջ ներառվ�մ
են`
1) կրթական, ﬔթոդական խորհ�րդների, կրթական ծրագրով նախատեսված ծնողական ժողոﬖերի,
խորհրդատվ�թյ�նների, առողջարանական, դաստիարակչական և այլ ﬕջոցառ�ﬓերի անցկացման
աշխատանքները.
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2) այն ժամանակը, որը ծախսվ�մ է անﬕջականորեն սովորողներին, սաներին �ս�ցանել� և
դաստիարակել�, նրանց անհատական ընդ�նակ�թյ�նների, հետաքրքր�թյ�նների � հակ�ﬓերի, ինչպես նաև
նրանց ընտանեկան և կենցաղային պայմաններն �ս�ﬓասիրել� նպատակով նախապատրաստական
աշխատանքների համար.
3) դասավանդողի կողﬕց գրավոր աշխատանքների ստ�գ�մը, դասղեկ�թյ�նը, �ս�ﬓական կաբինետների
ղեկավար�մը, գիտահետազոտական, փորձակոնստր�կտորական, �ս�ﬓաﬔթոդական,
կազմակերպաﬔթոդական, դաստիարակչական աշխատանքները.
4) դասավանդողի կողﬕց մասնագիտական որակավորման բարձրացման, վերապատրաստման,
վերաորակավորման, ինքնա�ս�ցման և այլ պարապմ�նքներին նախապատրաստվելը.
5) �ս�ﬓական պարապմ�նքների ﬕջև ընկած ընդﬕջ�ﬓերը (դասաﬕջոցներ).
6) դասավանդողի կողﬕց առողջարարական ճամբարներ�մ, արշաﬖեր�մ, արշավախմբեր�մ,
էքսկ�րսիաներ�մ կատարած աշխատանքները:
5. Սովորողների, սաների` հատ�կ �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ններ�մ շ�րջօրյա ﬓալ� դեպք�մ, երբ
դաստիարակչական և �ս�ﬓական գործ�նե�թյ�ններն օրվա ընթացք�մ հաջորդ�մ են ﬕմյանց, �ս�ﬓական
հաստատ�թյան ղեկավարը կարող է դպրոցական տարիքի սաների խմբեր�մ դասավանդման աշխատանք
կատարող դաստիարակների համար նախատեսել աշխատանքային օրվա ռեժիմ` երկ� ժամ անընդﬔջ
ընդﬕջմամբ: Ընդﬕջման ժամանակն աշխատաժամանակ�մ չի ներառվ�մ:
6. Ուս�ﬓական հաստատ�թյ�նների դասավանդողների, որոնց �ս�ﬓական ծանրաբեռնված�թյ�նը
նվազել է կամ ավելացել տարվա սկզբ�մ որոշված �ս�ﬓական ծանրաբեռնված�թյ�նից, աշխատաժամանակի և
հանգստի ռեժիմը ﬕնչև �ս�ﬓական տարվա ավարտը որոշվ�մ է դասաժաﬔրի քանակով` հաշվի առնելով այն
ժամանակը, որն անհրաժեշտ է ս�յն կարգի 4րդ կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար:
7. Ուս�ﬓական հաստատ�թյ�նների սովորողների արձակ�րդների ժամանակահատվածները, որոնք
դասավանդողի աﬔնամյա վճարովի հիﬓական և լրաց�ցիչ արձակ�րդների հետ չեն համընկն�մ, համարվ�մ են
աշխատաժամանակ:
8. Սովորողների արձակ�րդի ընթացք�մ դասավանդողներն իրականացն�մ են կրթական ծրագրի կիրառման
հետ կապված �ս�ﬓական, ﬔթոդական, ինչպես նաև կազմակերպական աշխատանքներ` իրենց
աշխատաժամանակի նորմավորված մասի սահմաններ�մ:
9. Ուս�ﬓական հաստատ�թյ�նների դասավանդողները, որոնց համար սահմանված է �ս�ﬓական
ծանրաբեռնված�թյան տարեկան ծավալ, սովորողների արձակ�րդների ժամանակահատված�մ, որոնք չեն
համընկն�մ իրենց աﬔնամյա արձակ�րդի հետ, ներգրավվ�մ են ամբիոնների, �ս�ﬓաﬔթոդական կամ
առարկայական (ցիկլային) հանձնաժողոﬖերի աշխատանքներ�մ, սեﬕնարներ�մ, որակավորման բարձրացման,
վերապատրաստման և այլ դասընթացներ�մ, ինչպես նաև մշակ�թային ﬕջոցառ�ﬓերի կազմակերպման և
անցկացման ﬕջոցառ�ﬓեր�մ, ամբիոնների կամ առարկայական (ցիկլային) հանձնաժողոﬖերի
աշխատանքներ�մ:
10. Համաճարակային, բնակլիմայական և այլ պատճառներով սովորողների, սաների �ս�ﬓական
պարապմ�նքները դադարեցնել� ժամանակահատվածն �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների դասավանդողների և
այլ աշխատողների համար համարվ�մ է աշխատաժամանակ:
11. Համաճարակային, բնակլիմայական և այլ պատճառներով �ս�ﬓական հաստատ�թյան առանձին
դասարանների (խմբերի) կամ ամբողջ �ս�ﬓական հաստատ�թյան �ս�ﬓական պարապմ�նքները
դադարեցնել� ժամանակաընթացք�մ դասավանդողները ս�յն կարգի 79րդ և 15րդ կետերով նախատեսված
պայմաններով ներգրավվ�մ են �ս�ﬓադաստիարակչական, ﬔթոդական, կազմակերպական աշխատանքներ�մ:
12. Բարձրագ�յն, ﬕջին մասնագիտական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների, ինչպես նաև լրաց�ցիչ
կրթ�թյ�ն իրականացնող հաստատ�թյ�նների յ�րաքանչյ�ր դասավանդողի համար դասավանդման ծավալը
որոշվ�մ է տվյալ �ս�ﬓական հաստատ�թյան կողﬕց` կախված աշխատողի մասնագիտական որակավոր�ﬕց,
ամբիոնի մասնագիտաց�ﬕց, և ﬔկ �ս�ﬓական տարվա ընթացք�մ սահմանվ�մ է 7001080 ժամ:
Հանրակրթական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների
դասավանդողների աշխատաժամանակի տևող�թյ�նը` կախված �ս�ﬓական հաստատ�թյան տիպից,
սահմանվ�մ է շաբաթական 2233 ժամ:
13. Ուս�ﬓական հաստատ�թյ�նների վարչական աշխատողները (տնօրեն, տնօրենի տեղակալ, ռեկտոր,
պրոռեկտոր և այլն) կարող են դասավանդել շաբաթական ﬕնչև 8 դասաժամ ներառյալ: Կես դր�յքով
պաշտոնավարող և համապատասխան որակավոր�մ �նեցող պետական հանրակրթական �ս�ﬓական
հաստատ�թյան վարչական աշխատողը կարող է �նենալ շաբաթական ﬕնչև տասնչորս դասաժամ �ս�ﬓական
ծանրաբեռնված�թյ�ն:
(13րդ կետը լրաց. 04.07.12 N 866Ն)
14. 36ժամյա աշխատանքային շաբաթվա դեպք�մ �ս�ﬓական հաստատ�թյան հոգեբանների, �ս�ցման
ﬔթոդիկայի � դաստիարակչական աշխատանքների մասնագետների աշխատաժամանակի ռեժիմը
կարգավորվ�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան ներքին կարգապահական կանոններով` հաշվի առնելով`
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1) �ս�ﬓական գործընթացի մասնակիցների անհատական և խմբային խորհրդատվական աշխատանքի
կատար�մը, որը չի կարող գերազանցել շաբաթական աշխատաժամանակի տևող�թյան կեսը.
2) մասնագետի անհատական և խմբային խորհրդատվական աշխատանքներին նախապատրաստվել�,
ստացված արդյ�նքների մշակման, վերլ�ծ�թյան և ընդհանրացման, փաստաթղթերի լրացման, ինչպես նաև իր
որակավորման բարձրացման ժամանակը:
15. Նախադպրոցական կրթական հաստատ�թյ�ններ�մ (խմբեր�մ) սաների 12 ժամ ﬓալ� և 5օրյա
աշխատանքային շաբաթվա դեպք�մ, որտեղ սաների յ�րաքանչյ�ր խմբի համար նախատեսված է երկ�
դաստիարակ, աշխատաժամանակի ռեժիմը որոշվ�մ է` հաշվի առնելով յ�րաքանչյ�ր դաստիարակի կողﬕց
դասավանդման աշխատանքի կատար�մը` յ�րաքանչյ�ր շաբաթ 36 ժամվա հաշվարկով:
16. Ուս�ﬓական հաստատ�թյ�նների աշխատողների, այդ թվ�մ` �ս�ﬓաօժանդակ և սպասարկող
անձնակազﬕ, աշխատաժամանակի ռեժիմը սովորողների արձակ�րդների ժամանակահատված�մ
կանոնակարգվ�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան ներքին իրավական ակտերով, աշխատանքային
պայմանագրերով և աշխատանքների կատարման ժամանակաց�յցով:
17. Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների հետ աշխատող �ս�ﬓական
հաստատ�թյ�ններ�մ և հատ�կ կամ մասնագիտացված �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ններ�մ
մանկավարժական աշխատանքի կատարման համար աշխատաժամանակի տևող�թյ�նը սահմանվ�մ է`
1) շաբաթական 22 ժամ` դասավանդող լոգոպեդների և դասավանդող դեֆեկտոլոգների, հատ�կ
մանկավարժական օգն�թյ�ն ց�ցաբերող դասավանդողների.
2) շաբաթական 24 ժամ` արտադպրոցական դաստիարակ�թյան հիﬓարկներ�մ դասավանդողների.
3) շաբաթական 30 ժամ` բ�ժական ֆիզկ�լտ�րայի գծով հրահանգիչների.
4) շաբաթական 30 ժամ` կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների
դաստիարակների.
5) շաբաթական 30 ժամ` գիշերօթիկ դպրոցների, մանկատների, հանրակրթական հաստատ�թյ�նների
երկարօրյա խմբերի դաստիարակների.
6) շաբաթական 36 ժամ` երկարատև բ�ժման � խնամքի կարիք �նեցող երեխաների և ընդհան�ր տիպի
հաստատ�թյ�նների դաստիարակների.
7) շաբաթական 36 ժամ` նախադպրոցական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների դաստիարակների համար:
(Հավելվածը խմբ. 31.01.08 N 196Ն, լրաց. 04.07.12 N 866Ն)
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազﬕ
ղեկավարնախարար

Մ. Թոփ�զյան

Հավելված N 6
ՀՀ կառավար�թյան 2007 թվականի
փետրվարի 1ի N 201Ն որոշման

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ
ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
1. Վարորդների (բացառ�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան նախարար�թյան,
Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքային կառավարման նախարար�թյան, Հայաստանի Հանրապետ�թյան
արտակարգ իրավիճակների նախարար�թյան Հայաստանի փրկարար ծառայ�թյան, Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր ազգային անվտանգ�թյան ծառայ�թյան, Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետ�թյան ոստիկան�թյան և այն
վարորդների, ովքեր զբաղված են ﬕջազգային փոխադր�ﬓերով, ինչպես նաև աշխատ�մ են հերթափոխային
բրիգադների կազմ�մ), ովքեր աշխատ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ գրանցված` վճարովի
փոխադր�մ իրականացնող կազմակերպ�թյ�ններ�մ և անհատ ձեռնարկատերերի մոտ, նրանց
աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմը որոշվ�մ է` հաշվի առնելով ոլորտի աշխատանքային
առանձնահատկ�թյ�նները:
(1ին կետը փոփ. 21.08.08 N 1042Ն)
2. Նախատեսված աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիﬕ առանձնահատկ�թյ�նները հիմք են` վարորդների
աշխատանքի (հերթափոխի) ժամանակաց�յցը կազﬔլիս:
3. Երթ�ղ�մ աշխատանքի ժամանակաց�յցը սահմանվ�մ է գործատ�ի կողﬕց: Աշխատանքի
ժամանակաց�յցով սահմանվ�մ են աﬔնօրյա աշխատանքի սկիզբը, ավարտը, հանգստի � սնվել� համար
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ընդﬕջ�ﬓերը, աﬔնօրյա և աﬔնշաբաթյա հանգստի ժամանակը: Աշխատանքի ժամանակաց�յցը հաստատվ�մ է
գործատ�ի կողﬕց:
4. Միջքաղաքային փոխադր�ﬓեր կատարող վարորդների հեռավոր երթ�ղի գործ�ղման ժամանակ, որի
դեպք�մ վարորդն աﬔնօրյա աշխատանքի ժամանակաց�յցով սահմանված ժամանակ�մ չի կարող վերադառնալ
մշտական աշխատավայր, սահմանվ�մ է ժամանակաց�յց` ավտոմոբիլի երթևեկ�թյան և կանգնել� տեղի համար:
5. Վարորդների աշխատաժամանակի նորմալ տևող�թյ�նը շաբաթական չի կարող գերազանցել 40 ժամը:
Երկ� հանգստյան օրով, հնգօրյա աշխատանքային շաբաթով աշխատող վարորդների աﬔնօրյա աշխատանքի
նորմալ տևող�թյ�նը չի կարող գերազանցել 8 ժամը, իսկ վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպք�մ` ﬔկօրյա
հանգստյան օրով` 7 ժամը:
6. Աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ վարորդների աﬔնօրյա աշխատանքի (հերթափոխի)
տևող�թյ�նը չի կարող գերազանցել օրական 10 ժամը` բացառ�թյամբ ս�յն հավելվածի 7րդ, 8րդ և 9րդ
կետերով նախատեսված դեպքերի:
7. Միջքաղաքային փոխադր�ﬓերի իրականացման ժամանակ վարորդի աﬔնօրյա աշխատանքի
տևող�թյ�նը կարող է ավելացվել ﬕնչև 12 ժամ:
Եթե վարորդի ﬓալն ավտոմոբիլ�մ նախատեսված է 12 ժաﬕց ավելի տևող�թյամբ, երթ�ղի է ﬔկն�մ երկ�
վարորդ, իսկ ավտոմոբիլը պետք է սարքավորված լինի վարորդի հանգստատեղով:
8. Աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ քաղաքային և ﬔրձքաղաքային կանոնավոր
ավտոբ�սային երթ�ղիներ�մ աշխատող վարորդների աﬔնօրյա աշխատանքի տևող�թյ�նը, կողﬔրի
համաձայն�թյամբ, կարող է ավելացվել ﬕնչև 12 ժամ:
9. Առողջապահական հիﬓարկների, կոմ�նալ ծառայ�թյան, հեռագրային, հեռախոսային և փոստային կապի,
վթարային ծառայ�թյ�նների կազմակերպ�թյ�նների, ինչպես նաև ծառայողական �ղևորատար
ավտոմոբիլներով փոխադր�ﬓեր իրականացնող վարորդների աﬔնօրյա աշխատանքի տևող�թյ�նը կարող է
գերազանցել 12 ժամը, եթե ավտոմոբիլ վարել� ընդհան�ր տևող�թյ�նն աﬔնօրյա աշխատանքի (հերթափոխի)
ժամանակահատված�մ չի գերազանց�մ 9 ժամը:
10. Քաղաքային, ﬔրձքաղաքային և ﬕջքաղաքային կանոնավոր երթ�ղիներ�մ աշխատող ավտոբ�սի
վարորդների համար աշխատանքային օրը, նրանց համաձայն�թյամբ, կարող է բաժանվել երկ� մասի: Բաժան�մը
կատարվ�մ է գործատ�ի կողﬕց:
Աշխատանքային օրվա երկ� մասերի ﬕջև ընդﬕջման տևող�թյ�նը սահմանվ�մ է 2 ժամ, իսկ աﬔնօրյա
աշխատանքի ընդհան�ր տևող�թյ�նը չպետք է գերազանցի ս�յն հավելվածի 5րդ, 6րդ, 7րդ և 8րդ կետերով
սահմանված աﬔնօրյա աշխատանքի (հերթափոխի) տևող�թյ�նը:
Հերթափոխի երկ� մասերի ﬕջև ընդﬕջ�մը տրամադրվ�մ է ավտոբ�սների տեղաբաշխման կամ
վերջնականգառներ�մ:
Հերթափոխի երկ� մասերի ﬕջև ընդﬕջման ժամանակն աշխատաժամանակ�մ չի ներառվ�մ:
11. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների (բացի տաքսի ավտոմոբիլներից), ինչպես նաև դաշտային
պայմաններ�մ երկրաբանահետախ�զական, տեղագրականգեոդեզիական և հետախ�զական աշխատանքներ�մ
զբաղված արշավախմբերի � հետախ�զական խմբերի վարորդների համար կարող է սահմանվել չնորմավորված
աշխատանքային ռեժիմով աշխատանքների կատարման աշխատանքային օր:
Չնորմավորված աշխատանքային ռեժիմով աշխատել� դեպք�մ աշխատանքային հերթափոխների թիվը և
տևող�թյ�նը սահմանվ�մ են աշխատանքային շաբաթվա աշխատաժամանակի նորմալ տևող�թյամբ, իսկ
աﬔնշաբաթյա հանգստի օրերը սահմանվ�մ են ընդհան�ր հիմ�նքներով:
12. Վարորդների աշխատաժամանակը ներառ�մ է`
ա) ավտոմոբիլ վարել� ժամանակահատվածը,
բ) ավտոմոբիլ վարելիս հանգստի համար լրաց�ցիչ ընդﬕջ�ﬓերի ժամանակահատվածը` ճանապարհին և
վերջնակետ�մ,
գ) երթ�ղի դ�րս գալ�ց առաջ կատարված նախապատրաստականեզրափակիչ աշխատանքների և երթ�ղ�ց
կազմակերպ�թյ�ն վերադառնալ� ժամանակահատվածը, իսկ ﬕջքաղաքային փոխադր�ﬓերի դեպք�մ`
դարձապտ�յտի կետ�մ աշխատանքներ կատարել� համար կամ ճանապարհին (կայանման տեղ�մ) հերթափոխն
սկսել�ց առաջ և հերթափոխի ավարտից հետո ընկած ժամանակահատվածը,
դ) երթ�ղի դ�րս գալ�ց առաջ և երթ�ղի վերադառնալ�ց հետո վարորդի բժշկական զնն�թյան անցկացման
ժամանակահատվածը,
ե) բեռների բեռնման և բեռնաթափման վայրեր�մ կայանման, �ղևորների նստել� և իջնել�
ժամանակահատվածը,
զ) ոչ վարորդի ﬔղքով պարապ�րդների ժամանակահատվածը,
է) երթ�ղ�մ աշխատել� ընթացք�մ առաջացած` սպասարկվող ավտոմոբիլի շահագործման
անսարք�թյ�նների վերացման համար ﬔխանիզﬓերի քանդ�մհավաք�մ չպահանջող աշխատանքների
կատարման ժամանակահատվածը, ինչպես նաև տեխնիկական օգն�թյան բացակայ�թյան դեպք�մ դաշտային
պայմաններ�մ կարգավորման աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը,
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ը) ﬕջքաղաքային փոխադր�ﬓերի իրականացման ժամանակ վերջին և ﬕջանկյալ կայանատեղեր�մ բեռի և
ավտոմոբիլի պահպանման, եթե այդպիսի պարտական�թյ�ններ նախատեսված են վարորդի հետ կնքած
աշխատանքային պայմանագրով, ժամանակահատվածը,
թ) աշխատատեղ�մ վարորդի ներկայ�թյան ժամանակահատվածը, երբ նա չի վար�մ ավտոմոբիլը` երթ�ղի
երկ� վարորդ �ղարկվել� դեպք�մ,
ժ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ նախատեսված այլ ժամանակահատվածները:
13. Աﬔնօրյա աշխատանքի ժամանակաﬕջոց�մ ավտոմոբիլ վարել� ժամանակահատվածը (ս�յն հավելվածի
12րդ կետի «ա» ենթակետ) չի կարող գերազանցել 9 ժամը` բացառ�թյամբ ս�յն հավելվածի 15րդ կետով
նախատեսված դեպքերի, իսկ լեռնային վայրեր�մ �ղևորների փոխադր�մը 9,5 ﬔտրից ավելի գաբարիտային
երկար�թյամբ ավտոբ�սներով և ծանրաքաշ � խոշոր ծավալաչափի բեռների փոխադր�ﬓերի դեպք�մ` չի
կարող գերազանցել 8 ժամը:
14. Աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ ավտոմոբիլի վար�ﬓ աﬔնօրյա աշխատանքի
(հերթափոխի) ժամանակաﬕջոց�մ կարող է ավելացվել ﬕնչև 10 ժամ, բայց ոչ ավելի, քան շաբաթական երկ�
անգամ: Երկ� շաբաթ անընդﬔջ ավտոմոբիլի վարման գ�մարային տևող�թյ�նը չի կարող գերազանցել 90 ժամը:
15. Ավտոմոբիլը նախապատրաստել� տևող�թյ�նը և վարորդի` բժշկական զնն�թյ�ն անցնել� ժամանակի
տևող�թյ�նը սահմանվ�մ են գործատ�ի կողﬕց:
16. Ճանապարհին ավտոմոբիլի և բեռի պահպանման ժամանակը ներառվ�մ է վարորդի
աշխատաժամանակ�մ` ամբողջ�թյամբ:
17. Հանգստանալ� և սնվել� համար վարորդներին տրամադրվ�մ է ընդﬕջ�մ` 2 ժաﬕց ոչ ավելի
տևող�թյամբ, աշխատանքն սկսել�ց 4 ժամ հետո: Հերթափոխային ժամանակաց�յցով սահմանված աﬔնօրյա
աշխատանքի տևող�թյ�նը 8 ժաﬕց անցնել� դեպք�մ հանգստանալ� և սնվել� համար վարորդին կարող է
տրամադրվել երկ� ընդﬕջ�մ` 2 ժաﬕց ոչ ավելի և 30 րոպեից ոչ պակաս ընդհան�ր տևող�թյամբ:
Հանգստանալ� և սնվել� համար տրամադրված ընդﬕջման ժամանակը և դրա տևող�թյ�նը սահմանվ�մ են
գործատ�ի կողﬕց:
18. Աﬔնօրյա հանգստի տևող�թյ�նը պետք է սահմանվի հանգստին նախորդող աշխատանքային օրվա
(հերթափոխի) աշխատանքի ժամանակի տևող�թյան կրկնապատիկից ոչ պակաս:
Աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ աﬔնօրյա հանգստի տևող�թյ�նը սահմանվ�մ է
առնվազն 12 ժամ:
Միջքաղաքային փոխադր�ﬓեր�մ աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ դարձապտ�յտի
կետ�մ կամ ﬕջանկյալ կետեր�մ աﬔնօրյա (հերթափոխների ﬕջև) հանգիստը չի կարող պակաս լինել նախորդ
հերթափոխի ժամանակի տևող�թյ�նից:
19. Աﬔնշաբաթյա անընդﬔջ հանգիստը պետք է նախորդի կամ հաջորդի աﬔնօրյա (հերթափոխների ﬕջև)
հանգստին և չպետք է պակաս լինի 45 ժաﬕց:
20. Աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ հանգստյան օրերը սահմանվ�մ են շաբաթվա
տարբեր օրերին` համաձայն աշխատանքների ժամանակաց�յցների:
21. Միջքաղաքային փոխադր�ﬓեր�մ աշխատաժամանակի գ�մարային հաշվարկի դեպք�մ աﬔնշաբաթյա
հանգստի տևող�թյ�նը կարող է կրճատվել, բայց ոչ պակաս, քան ﬕնչև 29 ժամը: Աﬔնշաբաթյա անընդﬔջ
հանգստի ﬕջին տևող�թյ�նը պետք է լինի առնվազն 45 ժամ:
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազﬕ
ղեկավարնախարար
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