
Որակի հռչակագիր Անվանական աշխատավարձ 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Անվանական աշխատավարձ 

0.2 Ոլորտը Աշխատանքի գին 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

 Աշխատանքի վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Լուսինե Քալանթարյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 

պող., Կառավարական տուն 3 

Հեռախոս` +374 11 58 78 29 

Էլ. փոստ` kalantaryan@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Տնտեսության տարբեր ոլորտներում աշխատավարձ չափի, 

կառուցվածքի և դրա փոփոխությա վերաբերյալ տեղեկատվության 

ապահովումն է: 

 

Աշխատավարձի վիճակագրական դիտարկում իրականացվել է 1920-

ական թվականներից: Տարիների ընթացքում ցուցանիշը վերանայվել 

է հաշվի առնելով օրենսդրական փոփոխությունները 

կատարելագործվել՝ հնարավորինս ներդաշնակեցնելով: 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությա (ԱՄԿ) կողմից 

առաջարկվող դասակարգումներ հետ: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Հիմնական օգտագործողներն են պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններ գործարար համայնքը, 

հասարակակա գիտակրթական, զանգվածային լրատվամիջոցներ 

միջազգային կազմակերպությունները և ֆինասական 

կազմակերպությունները: 

Ցուցանիշը կիրառվում է ոչ միայն աշխատանքի շուկայի, այլ նաև 

սոցիալ-տնտեսական բնույթի ռազմավարությունների մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, կրթական համակարգի 

բիզնես միջավայրի վերլուծության, սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշի կազմման աղբյուրը «Աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատավարձի մասին» վիճակագրական հաշվետվությունների 

միջոցով իրավաբանական անձանցից, պետական և համայնքային 

մարմիններից տարեկան պարբերականությամբ հավաքվող 

տեղեկություններն են: 
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0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Անվանական աշխատավարձը դրամական ցուցանիշ է, որը 

բնութագրում է հաշվետու ժամանակահատվածում վարձու 

աշխատողի ստացած միջին ամսական աշխատավարձը՝ առանց 

օրենքով սահմանված պահումների: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հասկացություններ 

 

Ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (սահմանումները, 

դասակարգումները) հիմնված է ԱՄԿ սահմանումների վրա՝ հաշվի 

առնելով ՀՀ օրենսդրության որոշ առանձնահատկությունները: 

Անվանական աշխատավարձը վարձու աշխատողի համար 

հաշվարկված համախառն վարձատրության չափը բնութագրող այն 

մեծությունն է, որը կապված չէ ապրանքների և ծառայությունների 

գների հետ: Միջին աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատանքի 

վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ միջոցների (ԱՎՈՒՄ) 

ընդհանուր գումարը բաժանելով աշխատողների միջին 

թվաքանակին: 

 

ԱՎՈՒՄ-ի մեջ ներառվում են. 

1. աշխատած ժամանակահատվածի համար վարձատրությունը. 

2. չաշխատած ժամանակահատվածի համար 

3. վարձատրությունը. միանվագ տրվող խրախուսական և այլ 

վճարները. 

4. սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից 

վճարները: 

 

Այլ կերպ ասած՝ ԱՎՈՒՄ-ը ձևավորվում է. 



ա) բազային աշխատավարձից (աշխատանքի վարձատրություն ըստ 

տարիֆային, պաշտոնեական դրույքաչափերի, գործարքային 

վարձաչափերի) և օրենսդրորեն նախատեսված, կանոնավոր բնույթ 

կրող տարբեր հավելումներից (աշխատանքի ռեժիմի կամ 

աշխատանքային պայմանների հետ կապված հատուցման վճարներ, 

լրավճարներ, հավելավճարներ, պարգևատրումներ և այլն), 

բ) չաշխատած ժամանակահատվածի համար փոխհատուցումներից 

(ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդների համար տրվող և այլ 

համանման վճարներ),  

գ) միանգամյա բնույթ կրող պարգևատրումներից և խրախուսական 

վճարներից,  

դ) կանոնավոր բնույթ կրող բնաիրային վարձատրությունից (անվճար 

տրամադրված սննդամթերքի, վառելիքի, բնակվարձի արժեք և այլ 

համանման վճարներ): 

 

Ընդգրկվածությունը 

 

Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են պետական և 

մասնավոր հատվածների վիճակագրական նպատակով խոշոր և 

միջին համարվող կազմակերպությունները: 

 

Ըստ ճյուղային դասակարգման ընդգրկված են Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ խմբ. 

2) 21 բաժիններից 19-ը: ՏԳՏՀԴ խմբ. 2-ը մշակված է ԵՄ 

վիճակագրական ծառայության կողմից հաստատված Տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի` NACE Rev 2.-ի, հիման 

վրա: 

 

Ներառված չէ Բաժին T-ն (Տնային տնտեսությունների 

գործունեություն որպես գործատու-տնային տնտեսություններում 

չտարբերակված ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն 

սեփական սպառման համար), ինչը պայմանավորված է այդ 

գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների փոքր լինելու 

հանգամանքով: 

Ներառված չէ նաև Բաժին Ս-ն (Օտարերկրյա 

կազմակերպությունների գործունեություն), ինչը պայմանավորված է 

այդ կազմակերպությունների ոչ ռեզիդենտ լինելու հանգամանքով: 

 

Ըստ զբաղվածության կարգավիճակի ցուցանիշի հաշվարկում 



ներառված են միայն վարձու աշխատողները: 

 

Ըստ աշխարհագրական ընդգրկվածության ներառված են ՀՀ մարզերը 

և քաղաք Երևանը: 

 

Փոփոխականները 

 

Աշխատավարձը միավորի՝ մեկ աշխատողի, հաշվով հաշվարկվում է 

հաշվետու ամսում ԱՎՈՒՄ-ի ընդհանուր գումարը բաժանելով 

աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների 

միջին ամսական թվաքանակին: 

Ցուցանիշը հաշվարկվում է ինչպես ՀՀ մակարդակով, այնպես էլ՝ 

խմբավորված ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ՏԳՏՀԴ 

(խմբ. 2)) 19 բաժինների, տնտեսության հատվածների, ՀՀ մարզերի, 

տարածքների գյուղ/քաղաք կտրվածքի: 

 

Տվյալների սեզոնային ճշգրտում չի իրականացվում: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Ցուցանիշը վերաբերում է վիճակագրական դիտարկմանը նախորդող 

օրացուցային տարվան: 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Նախնական ցուցանիշը հրապարակվում է հաշվետու 

ժամանակաշրջանին (տարվան) հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը: 

Ցուցանիշի առաջին վերանայումն իրականացվում է հաշվետու 

ժամանակաշրջանին (տարվան) հաջորդող ամսվա 50-րդ օրը, որի 

հիմքը հաշվետու տարվա 12 ամիսների «Աշխատողների թվաքանակի 

և աշխատավարձի մասին» (ամսական) վիճակագրական 

հաշվետվությունն է: Երկրորդ վերանայումն իրականացվում է 

հաշվետու ժամանակաշրջանին (տարվան) հաջորդող տարվա 

հուլիսի 30-ին, որի հիմքը «Աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատավարձի մասին» (տարեկան) վիճակագրական 

հաշվետվությունն է: Վերջնական ցուցանիշը հրապարակվում է 

հաշվետու ժամանակաշրջանին (տարվան) հաջորդող չորրորդ 

եռամսյակում: 

2.3 Ճշտապահություն Ցուցանիշը հրապարակվում է տարեկան ծրագրերով հրապարակման 

ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներից 

ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 



3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Հիմնական տեղեկատվությունը հավաքվում է ինչպես 

իրավաբանական անձանցից, այնպես էլ պետական և համայնքային 

մարմիններից: Ընդ որում, խոշոր և միջին կազմակերպությունները, 

պետական և համայնքային մարմինները դիտարկման մեջ 

ընդգրկված են համատարած, իսկ մնացած կազմակերպությունները` 

ընտրանքային կարգով: 

Ընտրանքի գլխավոր համակցությունը ձևավորվում է բիզնես 

ռեգիստրի հիման վրա և ստրատիֆիկացվում ըստ մարզերի, 

գործունեության տեսակների և աշխատողների թվաքանակով 

որոշվող խմբերի: Գլխավոր համակցությունը կազմում է մոտ 10000 

կազմակերպություն Ընտրանքի ծավալը որոշվում է առկա 

ռեսուրսներից ելնելով, կազմում է 30-30% և ստրատաների մեջ 

բաշխվում համաձայն օպտիմալ բաշխման Նեյմանի բանաձևի: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Դիտարկման ընթացքում առաջացող անճշտությունների աղբյուր 

կարող են հանդիսանալ ընտրանքի սխալը, տեղեկություն 

տրամադրողների կողմից պատասխանների բացակայությունը, 

բիզնես ռեգիստրում առկա տեղեկատվության անճշտությունները 

(գործունեության տեսակի ոչ ճիշտ որոշումը կամ դրա 

փոփոխությունը տարվա ընթացքում) և այլն: Ներկայացվող 

տվյալները ենթարկվում են բազմափուլ ստուգման, որը սկսում է 

տարածքային վիճակագրական տորաբաժանումից և ավարտվում 

Արմստատի գլխավոր գրասենյակում: Բացի դրանից տվյալների 

մշակման համակարգչային ծրագիրը կատարում է ներկայացված 

տեղեկատվության տրամաբանական և թվաբանական ստուգում: 

Անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կապ է հաստատվում 

հաշվետվություն ներկայացնողների հետ: Վիճակագրական 

տվյալների չներկայացման դեպքում հնարավորինս կրկնվում են 

նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալները կամ վերականգնվում՝ հիմք 

ընդունելով 12 ամսիսների տվյալները: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Պատասխանների մակարդակը կազմում է մոտ 98%, ընտրանքի 

սխալի չափը չի գերազանցում 5%: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Ժամանակի ընթացքում մասնակի փոփոխության են ենթարկվել 

վիճակագրական հաշվետվության մեջ ներառված ցուցանիշները: 

Պահպանվել են ԱՄԿ կողմից առաջարկվող ստանդարտ 

դասակարգման բոլոր խոշոր խմբերը, իսկ առանձին բաղադրիչները՝ 

փոփոխության ենթարկվել, ելնելով անհրաժեշտությունից կամ 



ցուցանիշի արդիականությունից, արտաքին և ներքին 

օգտագործողների պահանջարկից: ժամանակագրական շարքերում 

դրանք չեն հանգեցրել տվյալների անհամադրելիության, քանի որ 

ցուցանիշը հրապարակվում է դասակարգման խոշոր խմբերով: 

Փոփոխության է ենթարկվել նաև ճյուղային դասակարգումը: Մինչև 

2006թ. ցուցանիշը ներկայացվել է Ժողովրդական տնտեսության 

ճյուղերի համամիութենականդասակարգչին (ԺՏՃՀԴ) 

համապատասխան: 2006-2009թթ. ցուցանիշը ներկայացվել է 

համաձայն ՏԳՏՀԴ խմբ.1-ի, իսկ 2010թ.՝ ըստ ՏԳՏՀԴ խմբ.2-ի: 

ժամանակագրական շարքերում տվյալների համադրելիության 

նպատակով անցումային տարիների ցուցանիշները հաշվարկվել են, 

զուգահեռաբար, հին և նոր դասակարգումներով: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ 

Առկա չէ 

ԱՎՈՒՄ-ի վերաբերյալ (տե’ս 1.2 կետում նշված 1-4 խումբը)        

տվյալները համեմատվում են «Աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատավարձի մասին» վիճակագրական հաշվետվություններով 

ամսական պարբերականությամբ հավաքվող հաշվետվության 12 

ամիսների օպերատիվ տվյալների հետ: 

ԱՎՈՒՄ ի ցուցանիշը յուրաքանչյուր տարի համեմատվում է նաև ՀՀ 

Պետական եկամուտների կոմիտեի տնօրինած համապատասխան 

տեղեկատվության հետ՝ հաշվի առնելով մեթոդաբանական որոշ 

տարբերությունների առկայությունը: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Ցուցանիշը վերանայվում է չորս անգամ: Վերջնական է համարվում 

չորրորդ անգամ հրապարակված ցուցանիշը (հրապարակվում է 

հաշվետու ժամանակաշրջանին (տարվան) հաջորդող չորրորդ 

եռամսյակում): Հրապարակված նախորդ երեք ցուցանիշները  

որակվում են օպերատիվ նախնական և վերջնականից տարբերվում 

են ընդգրկվածության աստիճանով: Առանձին դեպքերում սկզբնական 

տվյալները կարող են վերանայվել կազմակերպության կողմից 

ներկայացված  ճշգրտումների և (կամ) այլ ստուգաճշտումների հիման 

վրա: 

 

Հրապարակված ցուցանիշի փոփոխության դեպքում ճշգրտումն 

ուղեկցվում է բացատրական ծանոթագրություններով: 

 

Ցուցանիշը ներկայացվում է ամսական, եռամսյակային և տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 



5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Ամսական հրապարակումներ 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

բնութագրող տվյալները հիմնական մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների վերաբերյալ» (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն). 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույց (հայերեն և ռուսերեն): 

Եռամսյակային հրապարակումներ 

«Պարենային ապահովություն և աղքատություն» վիճակագրական 

տեղեկագիր (հայերեն և անգլերեն): 

Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, ռուսերեն և 

անգլերեն). 

«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն). 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով» վիճակագրական 

ժողովածու (հայերեն և անգլերեն). 

«Հայաստանը թվերով» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և 

անգլերեն). 

«Կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկ (հայերեն և 

անգլերեն)։ 

Տվյալների բազա 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-
b9ad-42a1c546a1b6 

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն հետևյալ հասցեով. 

http://www.armstat.am/am/?nid=82։  

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Ցուցանիշի հաշվարկման համար անհրաժեշտ սկզբնական 

տվյալները պահպանվում և արխիվացվում են համապատասխան 

կարգով՝ ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային` տվյալների 

շտեմարանի տեսքով: 

5.3 Փաստաթղթավորում Արմստատի պաշտոնական կայքի «Վիճակագրություն» հատվածի 

«Մեթատվյալներ ենթահատվածում առկա է նաև լրացուցի 

փաստաթղթավորում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների 

Տարածման Հատուկ Ստանդարտին համապատասխան, հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով` 
https://www.armstat.am/am/?nid=549: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Ցուցանիշի հրապարակումն ուղեկցվում է մեթոդաբանության 

նկարագրությամբ, որն առավել մանրամասն ներկայացված է 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=549
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«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» 

վիճակագրական ժողովածուում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=373: 
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