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ՀԳՀՄ Աշ խա տան քի ան վտան գու թյան և աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան OSH,  
այ սու հետև «Աշ խա տան քի Պաշտ պա նու թյուն» քա ղա քա կա նու թյուն (ԱՊ): 

Հաս տատ ված է ՀԳՀՄ խորհր դի ան դամն ե րի կող մից 
14.04.2021թ

 Հայտ նի է, որ մար դիկ պե տու թյան ա մե նաար ժե քա վոր ռե սուրսն են, և որ հաշ ման դա մու թյունն ու սահ-
մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րը թանկ են ար ժե նում աշ խա տո ղի, ձեռ նար կու թյան և պե տու թյան հա մար: 
Պետք է հա մա ձայ նել նաև, որ ան վտանգ և ա ռողջ աշ խա տան քային պայ ման նե րը նպաս տում են բարձր 
ար տադ րո ղա կա նու թյա նը, սո ցի ա լա կան նպաստ նե րի ա ճին և կա յուն զար գաց մա նը:

ՀԳՀՄ «Աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում ռազ մա վա րու թյու նը մշակ վել է «Աշ խա տան քի մի-
ջազ գային կազ մա կեր պու թյան ա ջակ ցու թյամբ» և « Բել գի այի Ձեռ նար կու թյուն նե րի Ֆե դե րա ցի այի» 
(ԱՊ) հար ցե րով ա ռա ջին խորհր դա կան Քրիս Դե Մես տե րի կող մից մշակ ված ու ղե ցույ ցի հի ման վրա:

 ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ

 Հա յաս տա նի գոր ծա տու նե րի հան րա պե տա կան մի ու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյան և Հա յաս տա նի Ա րհ մի ու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցի այի հետ հան դի սա նում է մի ակ պաշ տո նա կան 
գոր ծըն կե րը 3-կողմ սո ցի ա լա կան գոր ծըն կե րու թյան շր ջա նա կում, սո ցի ալ- տն տե սա կան բնա գա վառ նե-
րում: 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 5-ին ստո րագր ված հան րա պե տա կան կո լեկ տիվ հեր թա կան պայ-
մա նագ րում, գլուխ նե րից մե կը նվիր ված է «Աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյա նը»: ՀԳՀՄ-ն կար ևո րում է 
գոր ծա տու նե րի մոտ ԱՊ բա րե լավ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և այդ ու ղ ղու թյամբ ի րա կա նաց րել է մի շարք 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ, ո րոնք նե րա ռում են հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը՝

1. ԱՊ ո լոր տում թրեյ նե րի խմ բի ու սու ցա նում, ո րի շնոր հիվ շուրջ 10 թրեյ ներ ներ գոր ծա տու նե րի հա-
մար կա րող են ի րա կա նաց նել ԱՊ ո լոր տում, ռիս կե րի գնա հատ ման և կա ռա վար ման հա մա կար-
գե րի մա սին գոր ծա տու նե րի ան ձնա կազ մի ու սու ցումն եր:

2.  Խորհր դա տու նե րի և փոր ձա գետ նե րի պատ րաստ ված խումբ, ով քեր ի րա կա նաց նում են գոր ծա-
տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րում փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներ և խորհր դատ վու թյուն 
ԱՊ պայ ման նե րի բա րե լավ ման ու ղ ղու թյամբ:

3.  Գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րում ԱՊ կա ռա վար ման հա մա կար գե րի նա խագ ծում և տե-
ղա կա յում: Հա մա ձայն «Աշ խա տան քի Մի ջազ գային Կազ մա կեր պու թյան» OSH- 2001, ISO 45001 
և ԳՕՍՏ 12.0.230 -2007 ստան դարտ նե րի պա հանջ նե րի:

4. ԱՊ գրա կա նու թյան հայե րեն լեզ վով հրա պա րա կումն եր (9 գր քեր և 4 ու ղե ցույց ներ): OSH կո մի-
տե նե րի ձևա վո րում գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րում:

5. ՀԳՀՄ-ն Հա յաս տա նի Ա րհ մի ու թյուն նե րի Կոն ֆե դե րա ցի այի հետ կն քած եր կող մա նի հա մա ձայ-
նագ րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց նում է ԱՊ ու ղ ղու թյամբ կոն ֆե րանս ներ և քն նար կումն եր:

6. ՀԳՀՄ-ն ԱՊ-ն խթա նե լու հա մար կազ մա կեր պում է ԱՊ ու ղ ղու թյամբ քն նար կումն եր:

7. ԱՊ նկատ մամբ գոր ծա տու նե րի մո տի վա ցի ան բարձ րաց նե լու նպա տա կով ՀԳՀՄ-ն ի րա կա նաց-
նում է փոր ձա գի տա կան ու սումն ա սի րու թյուն ներ ըն կե րու թյուն նե րում սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե-
րի հետ մի ա սին և ձևա վոր ված հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով « Կար գա պահ» գոր ծա տու նե րին շնոր-
հում հա վաս տագ րեր 3 սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րի հա մա տեղ ստո րագ րու թյամբ:



Հայաստանի գործատ�ների հանրապետական մի�թյան քաղաքական�թյ�նն 
Աշխատանքի անվտանգ�թյան և աշխատողների առողջ�թյան պահպան�թյան (ԱՊ) բնագավառ�մ 4

ՀԳՀՄ-ն բաղ կա ցած է 31 տա րած քային և ճյու ղային մի ու թյուն նե րից և ՀԳՀՄ ան դամն ե րի ը նդ հա-
նուր թի վը կազ մում է շուրջ 14000, ո րոնք պատ կա նում են տն տե սու թյան առ կա բո լոր ճյու ղե րին և 
գտն վում են ք. Եր ևա նում և ՀՀ բո լոր մար զե րում: ՀԳՀՄ-ն սո ցի ա լա կան գոր ծըն կե րու թյան և ԱՊ 
բնա գա վա ռում ու սումն ա սի րել է տար բեր ե րկր նե րի լա վա գույն փոր ձը նե րա ռյալ՝ Գեր մա նի ա, Լատ-
վի ա, Կիպ րոս, ՌԴ, Բուլ ղա րի ա և այլն:

 ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎԱԾ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՊ ՈՒ Ղ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

 1.  ԱՊ քա ղա քա կա նու թյու նը և ԱՊ շր ջա նա կի բա րե լա վու մը 

 2. ՀԳՀՄ կա րո ղու թյուն նե րի խթա նում ա)օ րենք նե րի և նոր մա տիվ ակ տե րի է քս պեր տի զա բ) սո ցի ա լա-
կան ե րկ խո սու թյուն դրա շր ջա նա կում, ԱՊ օ րա կար գի բա րե լա վում նաև Ա ռող ջա պա հու թյան և Աշ-
խա տան քի տես չու թյան հետ, վեր ջի նիս հետ հա մա գոր ծակ ցե լով աշ խա տան քային խմ բի շր ջա նա կում 
հաշ վետ վու թյուն նե րի քն նար կում և գոր ծա տու նե րի մոտ ԱՊ տես չա կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ տե-
ղե կատ վու թյան քն նար կում: գ)կր թու թյան նա խա րա րու թյան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լով OSH մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաս տում, OSH դա սա վանդ ման մա կար դա կի 
բա րե լա վում: դ) ՀԳՀՄ ան դամն ե րի և գոր ծա տու նե րի մոտ ռիս կե րի գնա հա տում և ԱՊ հա մա կար գե-
րի ներդր ման խթա նում: ե) ԱՊ ո լոր տում մի ջազ գային և տե ղա կան փոր ձի տե ղայ նա ցում: զ)Վ ճա րո-
վի և ան վճար ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում ՀԳՀՄ կող մից (թ րեյ նինգ ներ, խորհր դատ վու թյուն, դի-
ագ նոս տի կա, նշա նե րի տե ղադ րում, գրա կա նու թյան տրա մադ րում), է) Սո ցի ա լա կան ե րկ խո սու թյան 
խթա նում բո լոր մա կար դակ նե րում: 

3. ՀՀ-ու մ գոր ծող գոր ծա տու նե րի շր ջա նում ԱՊ կար ևո րու թյան վե րա բե րյալ ի րա զե կում և ԱՊ ու ղ ղու-
թյամբ ՀԳՀՄ ա ռա ջա տար դե րա կա տա րի ներ կա յա ցում: 

ԱՊ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱՋ ՆԱ ՀԵՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հա յաս տա նի գոր ծա տու նե րի հան րա պե տա կան մի ու թյու նը պար տա վոր վում է խթա նել աշ խա տա վայ րի 
ան վտան գու թյունն ու ԱՊ մշա կույ թը՝ նե րա ռյալ այն պի սի մո տե ցումն երն ու փոր ձա ռու թյուն նե րը, ո րոնք 
նպաս տում են ան վտանգ և ա ռողջ աշ խա տան քային մի ջա վայ րի պահ պան մա նը: Ա պա գա յում մենք 
հանձն ե նք առ նում նաև նպաս տել աշ խա տան քի ան վտան գու թյան և ԱՊ բո լոր աս պեկտ նե րի վե րա բե-
րյալ կր թու թյան զար գաց մանն ու վե րա պատ րաստ մա նը, ի նչ պես նաև ա ջակ ցել ազ գային քա ղա քա կա-
նու թյան, ծրագ րե րի և հա մա կար գե րի զար գաց մա նը՝ փոր ձե լով դի մա կայել ԱՊ ո լոր տում ա ռա ջա ցող նոր 
մար տահ րա վեր նե րին: 

1. ՀԳՀՄ կող մից ՀՀ-ու մ ԱՊ գոր ծըն թաց նե րի ա ռաջ նոր դում: 

2. Օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն եր: 

3. Ե րի տա սարդ նե րի հա մար կր թու թյուն - աշ խա տա շու կա շր ջա նա կում, ԱՊ բա ղադ րի չի խթա նում: 

4. ԱՊ խթա նու մը մար զե րում և հա մայնք նե րում, ՀԳՀՄ կող մից ստեղծ վող սո ցի ալ-տն տե սա կան 
հանձ նա ժո ղովն ե րի շր ջա նա կում:

5. ՀՀ-ու մ ԱՊ նկատ մամբ ստե րի ո տի պի փո փո խու թյուն, որ պես զի այն ըն կալ վի ոչ թե որ պես վար-
չա կան ա վե լոր դու թյուն և բիզ նե սի զար գաց ման պո տեն ցի ալ խո չըն դոտ, այլ որ պես հա վա սար 
պայ ման նե րի ա պա հով ման ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման:
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6. ԱՊ ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել որ պես գոր ծա րար մի ջա վայ րի մաս, այն հան դի սա նում է բիզ նես 
մի ջա վայ րի տա րածք, ո րի շր ջա նա կում ՀԳՀՄ-ն հնա րա վո րու թյուն է ստա նում պաշտ պա նե լու իր 
ան դամն ե րի շա հե րը: Հետ ևա բար ՀԳՀՄ-ն պետք է ի րա կա նաց նի շա հե րի պաշտ պա նու թյուն, 
ը նդ գր կուն գոր ծա ռույթ ներ և ար շավն եր:

7. ՀԳՀՄ-ն հան դես գա, որ պես «Աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան ազ գային» ջա տա գող և խթա նող, 
ո րի առ կա յու թյան պա րա գա յում հարգ վում է ան վտանգ և ա ռողջ աշ խա տան քային մի ջա վայ րի 
ի րա վուն քը բո լոր մա կար դակ նե րում: Որ տեղ կա ռա վա րու թյու նը, գոր ծա տու նե րը, աշ խա տող նե րը 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ան վտանգ և ա ռողջ մի ջա վայ րի ա պա հով մա նը՝ սահ ման ված ի րա-
վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով և որ-
տեղ կան խար գել ման սկզ բուն քին տր վում է բարձ րա գույն գե րա կա յու թյուն:

8. Աշ խա տա շու կա յում ՀԳՀՄ դե րի մաս նակ ցու թյան ա ճի ա պա հո վու մը, կա յուն աշ խա տու նա կու-
թյան ա պա հով ման նպա տա կով և դրա հա մար ԱՊ ո լոր տում աշ խա տող նե րի մո տի վա ցի այի և 
վե րա բեր մուն քի բա րե լա վում ի նպաստ գոր ծա տու ի: Կազ մա կեր պու թյուն նե րում ԱՊ պայ ման նե րի 
բա րե լա վում և աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան պահ պա նում: Բարձ րաց նել ար տադ րո ղա կա նու թյու-
նը, բա րե լա վել աշ խա տան քային պայ ման նե րը և դրա նով ստեղ ծել նա խա պայ ման ներ ֆի նան սա-
կան մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյուն ըն կե րու թյան հա մար, ֆի նան սա կան ի նս տի տուտ նե րից վարկ և 
դրա մաշ նոր հեր ներգ րա վե լու հա մար:

9.  Կան խար գել ման գոր ծա ռույթ նե րի ու ժե ղա ցում, ո րը նե րա ռում է ԱՊ բնա գա վա ռում բո լոր կող մե րի 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն, աշ խա տան քային մի ջա վայ րի բա րե լավ ման գոր ծըն թաց ներ: Այդ նպա-
տա կով վտան գի աղ բյուր նե րի վե րա ցում, այ նու հետև վտան գի ազ դե ցու թյան սահ մա նա փա կում 
ան հա տա կան պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի կի րա ռե լի ու թյուն: ԱՊ մաս նա գետ նե րի և փոր ձա գետ-
նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյուն, ով քեր պետք է օգ նեն գոր ծա տու նե րին և աշ խա տող նե րին ա ռողջ և ան-
վտանգ աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու հար ցում, այդ նպա տա կով տրա մադ րե լով տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցու թյուն, գոր ծիք ներ և խոր հուրդ ներ շատ գործ նա կան մա կար դա կում և խո րու թյամբ ը ստ 
բարդ ռիս կային ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րի:

Այս ու ղեր ձը նաև ու ղղ ված է կա ռա վա րու թյան բո լոր մա կար դակ նե րին և պե տա կան մար մին նե րին, ով-
քեր պետք է օ րի նա կե լի վարք ցու ցա բե րեն ներ կա յաց նե լու պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից վե-
րահսկ վող աշ խա տա վայ րե րը, ո րոնք նույն պես ցույց են տա լիս ա ռող ջու թյուն և ան վտան գու թյուն ի րենց 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, ի նչ պես նաև մաս նա վոր հատ վա ծի գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի շփ ման մեջ և 
պե տա կան գնումն ե րի ո լոր տում:

10. Միկ րո և ՓՄՁ բնա գա վա ռում ԱՊ հա մա կար գե րի բա րե լավ ման գոր ծա ռույթ նե րի զար գա ցում 
ը ստ ՀԳՀՄ ա ջակ ցու թյամբ տրա մադր ված հա տուկ ու ղե ցույ ցի, ի նպաստ ո րա կյալ ան վտանգ, 
ա ռողջ և ար դար աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման:

11. Սո ցի ա լա կան գոր ծըն կե րու թյան խթա նում ԱՊ նպա տակ նե րի հա սա նե լի ու թյան հա մար:

 Այս պի սով Հա յաաս տա նի գոր ծա տու նե րի հան րա պե տա կան մի ու թյու նը կն պաս տի ը նդ հա նուր ա ռող ջու-
թյան և բա րե կե ցու թյան ծրագ րե րին, ի նչ պես նաև կա ջակ ցի աշ խա տա վայ րում ներդ նել աշ խա տող նե րի 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման քա ղա քա կա նու թյուն ներ և հա մա կար գեր, ո րոնք հիմն ված են աշ խա տա-
վայ րում ան վտան գու թյան բարձ րա գույն չա փա նիշ նե րի և ա ռող ջա պա հա կան լա վա գույն փոր ձի վրա՝ 
հա մա ձայն ISO 45001 մի ջազ գային ստան դարտ նե րի, մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի պա հանջ նե րի և 
гост 12.0.230-2007:
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ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ  
ԵՎ Ա ՐՀ ՄԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 

Ըն դու նե լով, որ ան վտանգ և ա ռողջ աշ խա տան քային մի ջա վայ րը, ի նչ պես նաև ան վտան գու թյան մշա-
կույ թը չի կա րող հաս տատ վել մի այն ՀԳՀՄ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում՝ ՀԳՀՄ-ը ջան քեր կներդ նի 
հա մա գոր ծակ ցե լու ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ա րհ մի ու թյուն նե րի հետ: Այս հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կնե րա ռի 
սո ցի ա լա կան ե րկ խո սու թյուն` քա ղա քա կա նու թյուն ներ ձևա վո րե լու, ծրագ րեր մշա կե լու, հա մա կար գե րը 
վե րահս կե լու և գնա հա տե լու, ի նչ պես նաև Ա ՄԿ հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ նե րը վա վե րաց նե լու և 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի նչ պես նաև նպաս տե լու հա մա պա տաս խան ազ գային օ րենսդ րու թյան, կա նո-
նա կար գե րի, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րի և աշ խա տա վայ րի հա մար սահ ման ված քա ղա քա կա նու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց մա նը՝ հա մա ձայն աշ խա տան քի ան վտան գու թյան, ԱՊ ու աշ խա տան քային մի ջա վայ րի 
պա հանջ նե րի:

 ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԳՈՐԾ ՆԱ ՌԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ

 Ռազ մա վա րու թյան գլո բալ նպա տակ ներն են հան դի սա նում ԱՊ բնա գա վա ռում միջ նա ժամկ ետ և եր-
կա րա ժամկ ետ բա րե փո խումն ե րը: Գործ նա ռա կան նպա տակ նե րը հան դի սա նում են ռազ մա վա րա կան 
նպա տակ նե րի ցան կա լի ար դյունք նե րի հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վու մը: Այդ նպա տա կով ՀԳՀՄ-ն իր 
թրեյ ներ նե րի, աշ խա տա կից նե րի և փոր ձա գետ նե րի մի ջո ցով ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե-
րի ը նդ գրկ վա ծու թյամբ և ա ջակ ցու թյամբ կի րա կա նաց նի գոր ծո ղու թյուն ներ հա մա ձայն մե նենջ մեն տի 
ո լոր տում հայտ նի SMART մե թո դա բա նու թյան՝ ա ռանձ նա հա տուկ S (SPECIFIC), չա փե լի M(Measurable), 
ըն դու նե լի A(Acceptable), ի րա տե սա կան R(Realistic) և ժա մա նա կով սահ մա նա փակ ված T( Timebound): 
ՀԳՀՄ-ը կա ջակ ցի, որ պես զի տն տե սու թյան տար բեր ճյու ղե րի գոր ծա տու նե րի մոտ նվա զեց վեն ա ռա վե-
լա պես հան դի պող աշ խա տան քային վնաս վածք նե րի տե սակ նե րը և հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառ հան-
դի սա ցող գոր ծոն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը:

 ՇԱ ՀԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Գի տակ ցե լով, որ այս կար ևոր աշ խա տանքն ի րա կա նաց նե լու հա մար ՀԳՀՄ-ն կա րիք ու նի հա մա գոր-
ծակ ցել ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ա րհ մի ու թյուն նե րի հետ՝ մի ու թյու նը շա րու նա կա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
կձեռ նար կի` ջա տա գո վե լու սո ցի ա լա կան ե րկ խո սու թյան օ րա կար գում աշ խա տան քի ան վտան գու թյու նը 
և աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը՝ որ պես բարձ րա գույն գե րա կա յու թյուն:

 ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ և ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ

ՀԳՀՄ-ն ըն դու նում է կր թու թյան, վե րա պատ րաստ ման և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման կար ևո րու-
թյու նը ու, հետ ևա բար, պար տա վոր վում է ա ռա ջին հեր թին տե ղե կաց նել, կր թել և վե րա պատ րաս տել ըն-
կե րու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյա նը, ի նչ պես նաև ա պա հո վել ու ղի ներ, ո րոնց մի ջո ցով գի տե լիքն ու տե ղե-
կաց վա ծու թյու նը կա րող են փո խանց վել հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րին:

ՀԳՀՄ-ն կա ջակ ցի ան վտան գու թյան բա րե լավ մանն ու ղղ ված տե ղե կատ վա կան, կր թա կան և վե րա պատ-
րաստ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը կամ կնա խա ձեռ նի այդ պի սի ծրագ րեր: 
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ԱՊ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ Ա ՂԲՅՈՒՐ ՆԵՐ

 � Աշ խա տան քային պա տա հար նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տվյալ ներ:

 � ԱՊ կա նո նա կար գե րի ա մե նա տա րած ված խախ տումնե րը: 

 � ԱՊ կո մի տե նե րի և աշ խա տան քային խոր հուրդ նե րի գոր ծա ռույթ նե րը: 

 � ԱՊ ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը և գոր ծու նե ու թյու նը: 

 � ԱՊ դա սըն թա ցի առ կա յու թյու նը, մաս նա կից նե րի քա նա կը և տևո ղու թյու նը:

 � Տ վյալ ներ՝ ձեռ նար կու թյուն նե րին տրա մադր ված ստուգ ման և տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյան մի-
ջո ցով:

 � Տ վյալ ներ և տե ղե կու թյուն ներ ԱՊ- մաս նա գետ նե րից և ԱՊ ծա ռա յու թյուն նե րից:

 �  Հար ցումնե րի, (ի նչ պես ը նդ հա նուր, այն պես էլ ը ստ ո լորտ նե րի) ի րա կա նա ցում՝ ստա նա լու հա-
մար գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կար ծիք նե րը ձեռ նար կու թյուն նե րում ԱՊ կազ մա կերպ ման 
և ի րա կա նաց ման կար ևոր աս պեկտ նե րի վե րա բե րյալ: 

 � Այլ աղ բյուր նե րից ստաց ված տվյալ նե րը, ի նչ պի սիք են վա վե րաց ված ու սումնա սի րու թյուն ներն ու 
հե տա զո տու թյուն նե րը: 

 � Այլ ե րկր նե րում կա տար ված ու սումնա սի րու թյուն նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան մի ջազ գային աղ բյուր նե րի օգ տա գոր ծու մը:

 Ա ՌԱ ՋԱՐԿ ՎՈՂ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 � Առ կա տվյալ նե րի և տվյալ նե րի աղ բյուր նե րի քար տե զագ րում:

 �  Կա տա րե լա գոր ծել ԱՊ տվյալ նե րի հա վա քագր ման և վեր լու ծու թյան մե խա նիզմնե րը:

 �  Բարձ րաց նել հու սա լի ու թյու նը:

 � Ս տեղ ծել աշ խա տան քային պա տա հար նե րի և հի վան դու թյուն նե րի գրանց ման և ծա նուց ման հս-
տակ մե խա նիզմներ ու տրա մադ րել գոր ծա տու նե րին լավ տե ղե կատ վու թյուն ի րենց պար տա կա-
նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

 � Ամ րապն դել հա վա քագր ված ԱՊ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան և հե տա զո տու թյան ի նս տի տու ցո նի ալ 
կա րո ղու թյուն նե րը:

 ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒՄ և Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒՄ

Այս մո տե ցու մը նե րա ռում է մի շարք դրա կան կող մեր:

 � ԱՊ փոր ձա գետ նե րի կամ մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաս տում, ո րոնք հար մա րեց ված են մաս-
նա գի տո րեն այս ո լոր տում աշ խա տել ցան կա ցող ան ձանց հա մար:

 �  Ձեռ նար կու թյան մա կար դա կում ո րո շա կի ԱՊ ա ռա ջադ րանք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ի րա-
կա նաց նե լու դա սըն թաց ներ:
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 �  Վերս տու գող նե րի, աշ խա տող նե րի և աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար ԱՊ դա սըն-
թաց ներ: 

 � ԱՊ տե սուչ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի խթա նում:

ՀԳՀՄ-Ն ՈՐ ՊԵՍ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ  
ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈՂ ՄԵ ՆԵ ՋԵՐ

Այս մո տե ցու մը նե րա ռում է մի շարք դրա կան կող մեր:

 �  Վե րա պատ րաս տում և քն նու թյան բո վան դա կու թյան վե րահս կում: 

 � Այս պա րա գա յում ան հրա ժեշտ չէ ու նե նալ սե փա կան ու սումնա կան հաս տա տու թյուն ներ, մար դիկ 
և ռե սուրս ներ: 

 � Ո սումնա կան կենտ րոն նե րի հա վա տա րագր ման հա մա կարգ ՀԳՀՄ կող մից: 

 � Ե կա մուտ ներ՝ վե րա պատ րաստ ման կենտ րոն նե րի կող մից վճար ված յու րա քան չյուր թեկ նա ծո ւի 
վրա հիմն ված հա մա կար գի դի մաց: 

 � Աշ խա տան քային օ րենսգր քի և այլ հա րա կից օ րենք նե րի բա րե լա վում:

 ԳՈՐ ԾԱ ՏՈՒ Ի ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Գոր ծա տու ից պա հանջ վում է ա պա հո վել, որ պես զի իր հս կո ղու թյան տակ գտն վող աշ խա տա վայ րը, մե-
քե նա նե րը, սար քա վո րումն ե րը և գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես նաև քի մի ա կան, ֆի զի կա կան և կեն սա բա-
նա կան նյու թերն ու գոր ծոն նե րը լի նեն ան վտանգ և զերծ ռիս կե րից այն քա նով, որ քա նով դա հնա րա վոր 
է: Ա վե լին, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է տրա մադր վեն հա մար ժեք և հա մա պա տաս խան պաշտ-
պա նիչ հա գուստ և պաշտ պա նիչ սար քա վո րումն եր՝ կան խե լու դժ բախտ պա տա հար նե րը կամ ա ռող ջու-
թյան վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը: (Ա ՄԿ կոն վեն ցի ա 155, հոդ ված 16)

 ԳՈՐ ԾԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԽԹԱ ՆՈՒՄ

 Գոր ծա տուն պար տա վոր է ա պա հո վել աշ խա տող նե րի ան վտան գու թյունն ու ա ռող ջու թյու նը՝ աշ խա տան-
քի հետ կապ ված յու րա քան չյուր ա ռու մով, նե րա ռյալ COVID -19 պայ մա նա վոր ված ա ռանձ նա հա տուկ 
պա հանջ նե րը, նաև հե ռա վար աշ խա տան քի պա րա գա յում:

Իր պար տա կա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գոր ծա տուն պետք է ձեռ նար կի աշ խա տող նե րի ան վտան-
գու թյան և ա ռող ջու թյան պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր, նե րա ռյալ աշ խա տան քային 
ռիս կե րի կան խար գե լու մը և տե ղե կատ վու թյան և ու սուց ման տրա մադ րու մը, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ 
կազ մա կեր պա կան և մի ջոց նե րի ա պա հո վու մը:

 Ռիս կի վրա հիմն ված մո տե ցում՝ ը ստ կան խար գել ման սկզ բունք նե րի՝

 �  Ռիս կե րից խու սա փել:
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 � Գ նա հա տել այն ռիս կե րը, ո րոն ցից հնա րա վոր չէ խու սա փել:

 � Վ տան գի աղ բյու րում ռիս կե րի դեմ պայ քար:

 �  Տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցին հար մար վե լը

 �  Փո խա րի նել վտան գա վո րը ոչ վտան գա վո րով կամ պա կաս վտան գա վո րով: 

 � ԱՊ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում: 

 � Եվ այլն:

 ԱՊ ծա ռա յու թյուն նե րը մշակ վում և զար գաց վում են ՀԳՀՄ ան դամն ե րի շր ջա նում նրանց կա րիք նե րի 
գնա հատ ման հի ման վրա և առ կա պա հան ջար կով:

 Սույն ռազ մա վա րու թյու նը ձևա կերպ ված է տար բեր մա կար դակ նե րի հա մար:

 � Ազ գային (մակ րո) մա կար դա կով՝ ամ բողջ հան րա պե տու թյու նը ը նդ գր կող քա ղա քա կա նու թյամբ 
և ծրագ րե րով:

 �  Ճյու ղային կամ տե ղա կան (մե զո) մա կար դակ, որ պես զի ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը լի նի 
հար մա րեց ված տա րա ծաշր ջա նային/ տե ղա կան հա մա տեքս տին:

 �  Ձեռ նար կու թյան (միկ րո) մա կար դա կով, հա ջող ված փոր ձը տա րա ծե լու և մար տահ րա վեր նե րը 
կան խար գե լե լու հա մար, ի նչ պես նաև գործ նա կան տվյալ նե րը ազ գային մա կար դակ հասց նե լու 
նպա տա կով: 

Անվ տան գու թյան և ԱՊ մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց ման ծախ սե րը հո գում է գոր ծա տուն: Աշ խա տող նե-
րի կող մից ծախ սեր չպետք է լի նեն (Ա ՄԿ կոն վեն ցի ա 155, հոդ ված 21):

ԱՇ ԽԱ ՏՈ ՂԻ և Ա ՐՀ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԻ  
ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Արհ մի ու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը աշ խա տան քային ան վտան գու թյան և ԱՊ հար ցե րում պար տա վոր վում 
են հա մա գոր ծակ ցել գոր ծա տու ի հետ և ի րա վունք ու նեն ստա նալ ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն այն 
մի ջո ցա ռումն ե րի մա սին, որ ձեռ նար կում է գոր ծա տուն պահ պա նե լու աշ խա տան քի ան տան գու թյունն 
աշ խա տա վայ րում:

 ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ՏԵՂ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒՄ 

Գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րում կա րող են ստեղծ վել աշ խա տան քի ան վտան գու թյան հա մա-
տեղ հանձ նա ժո ղովն եր՝ զար գաց նե լու, ի րա կա նաց նե լու և գնա հա տե լու այն քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, 
ծրագ րերն ու մե խա նիզմն ե րը, ո րոնք դր ված են տվյալ աշ խա տա վայ րում՝ նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա-
վել ան վտան գու թյան պայ ման նե րը:



Հայաստանի գործատ�ների հանրապետական մի�թյան քաղաքական�թյ�նն 
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 ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ և ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵՐ

ՀԳՀՄ ա ռաջ է մղե լու ծրագ րե րը կա ռա վա րու թյու նում և դի մե լու է Ա ՄԿ-ին կամ այլ դո նոր կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին, որ պես զի ներգ րա վի ֆի նան սա կան և տեխ նի կա կան ռե սուրս ներ աշ խա տան քի ան-
վտան գու թյան ծրագ րերն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ՆԱՅՈՒՄ

 Քա ղա քա կա նու թյու նը կվե րա նայ վի ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, բայց նվա զա գույ նը 2 տա րին մեկ ան գամ: 
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