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Հոդված 20, Աշխատանքային ստաժը 
 
1. Աշխատանքային ստաժը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում քաղաքացին եղել է սույն 

օրենսգրքով կարգավորվող աշխատանքային հարաբերությունների մեջ, ինչպես նաև այլ 
ժամանակահատվածներ, որոնք, նորմատիվ իրավական ակտերին կամ կոլեկտիվ պայմանագրերին 
համապատասխան, կարող են հաշվարկվել աշխատանքային ստաժում, 
որով աշխատանքային օրենսդրությունը, այլ նորմատիվ իրավական ակտերը և կոլեկտիվ պայմանագրերը 
պայմանավորում են որոշակի աշխատանքայինիրավունքներ կամ աշխատանքային լրացուցիչ երաշխիքներ ու 
արտոնություններ: Աշխատանքային ստաժը կարող է լինել` 

1) ընդհանուր  աշխատանքային ստաժ, որում հաշվարկվում է 
քաղաքացու` աշխատանքայինհարաբերությունների մեջ գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածը, ինչպես նաև 
այլ ժամանակահատվածներ, որոնք թույլատրվում է հաշվարկել աշխատանքային ստաժում. 

2) հատուկ կամ մասնագիտական  աշխատանքային ստաժ, որում հաշվարկվում են այն 
ժամանակահատվածները, որոնց ընթացքում կատարվել է քաղաքացու կրթության կամ անհրաժեշտ 
որակավորման մասին վկայականում նշված մասնագիտությամբ աշխատանք կամ զբաղեցվել է որոշակի 
պաշտոն կամ կատարվել է աշխատանք աշխատանքի առանձնահատուկ պայմաններում, ինչպես նաև այլ 
ժամանակահատվածներ, որոնք թույլատրվում է հաշվարկել տվյալ տիպի աշխատանքային ստաժում. 

2.1) Այլ ժամանակահատված կարող է համարվել նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից 
տրված որակավորման մասին վկայականում (դիպլոմում) նշված մասնագիտությանը համապատասխան 
բակալավրիատի ծրագիրն ավարտելուց հետո՝ երեք տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքային 
ստաժ ձեռք բերելու նպատակով ոչ պետական հատվածում անձի (փորձնակի) կատարած աշխատանքը՝ 
(գրանցված ժամանակահատվածը): Ընդ որում ոչ պետական հատվածի տվյալ կազմակերպությունն իր 
յուրաքանչյուր տասը հիմանական աշխատակցի հաշվարկով կարող է ներգրավել մեկ չվճարվող փորձնակ:  

3) որոշակի կազմակերպությունու մ կամ միևնույն գործատուի մոտ աշխատանքային ստաժ, որում 
հաշվարկվում է տվյալ աշխատատեղում աշխատաժամանակը, ինչպես նաև այն ժամանակահատվածները, 
որոնք թույլատրվում է հաշվարկել տվյալ տիպի աշխատանքային ստաժում. 

4) անընդմեջ  աշխատանքային ստաժ, որում հաշվարկվում է միևնույն կազմակերպությունում (գործատուի 
մոտ) կամ մի քանի կազմակերպություններում (գործատուների մոտ) աշխատանքի ժամանակահատվածը, եթե 
մի աշխատատեղից մյուսի փոխադրումը կատարվել է գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ 
կամ աշխատանքային ստաժը չընդհատող այլ հիմքերով, կամ եթե մի աշխատանքից մյուսին անցնելու 
ընդմիջումները չեն գերազանցել մեկ ամիսը. 

5) ապահովագրական ստաժ, որում հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
չարգելված աշխատանքային և այլ գործունեության ժամանակահատվածների հանրագումարը, որի ընթացքում 
քաղաքացին ենթակա է եղել ապահովագրության, նրա համար և (կամ) նրա կողմից օրենքով սահմանված 
կարգով կատարվել են պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարումներ: 

2. Աշխատանքային ստաժի հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

(20-րդ հոդվածը փոփ. 24.10.07 ՀՕ-238-Ն, լրաց. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, փոփ. 22.06.15 ՀՕ-96-Ն) 
 

 


