
Որակի հռչակագիր Աշխատաժամեր 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Աշխատաժամեր 

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 աշխատած մարդ-ժամերի 

քանակի և դրանց փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվության 

ապահովումն է: 

 

Տարիների ընթացքում ցուցանիշը վերանայվել է՝ հաշվի առնելով 

օրենսդրական փոփոխությունները և կատարելագործվել՝ 

հնարավորինս ներդաշնակեց- նելով Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության (ԱՄԿ) կողմից առաջարկվող մեթոդաբանության 

հետ: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Հիմնական օգտագործողներն են պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, գործարար համայնքը, 

հասարակական, գիտակրթական, զանգվածային լրատվամիջոցները, 

միջազգային կազմակերպությունները և ֆինանսական 

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 հաշվետվության միջոցով 

իրավաբանական անձանցից, պետական և համայնքային 

մարմիններից ամսական պարբերականությամբ հավաքվող 

տեղեկություններն են: 

mailto:kalantaryan@armstat.am


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 

Աշխատաժամանակը ցուցանիշ է, որը բնութագրում է հաշվետու 

ժամանակահատվածում վարձու աշխատողների փաստացի 

աշխատած ժամերի կամ մարդ-ժամերի քանակը: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հասկացություններ 

 

Ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (սահմանումները, 

դասակարգումները) հիմնված է ԱՄԿ սահմանումների վրա՝ հաշվի 

առնելով ՀՀ օրենսդրության առանձնահատկությունները: 

 

Աշխատաժամանակն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում 

աշխատողը պարտավոր է կատարել աշխատանքային 

պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը, ինչպես նաև դրան 

հավասարեցված այլ ժամանակահատվածներ: 

 

Փաստացի աշխատաժամանակի միջին տևողությունը հաշվարկվում 

է մարդ-ժամերի ընդհանուր քանակը բաժանելով աշխատողների 

միջին թվաքանակին և հաշվետու ժամանակահատվածի 

աշխատանքային օրերի թվին: 

 

Աշխատաժամանակի մեջ ներառվում են. 

1. փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը, 

հերթապահությունը աշխատավայրում կամ տանը, 

2. գործուղման ժամանակահատվածը, 

3. աշխատավայրը, աշխատանքային գործիքները և 

պաշտպանության միջոցները կարգի բերելու կամ 

նախապատրաստելու համար անհրաժեշտ 

ժամակահատվածը, 



4. օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ գործատուի ներքին 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

աշխատաժամանակում ներառվող ընդմիջումները, 

5. պարտադիր բժշկական զննության ժամանակահատվածը, 

6. աշխատավայրում կամ ուսումնական հաստատություններում 

որակավորման բարձրացման համար անհրաժեշտ 

ժամանակահատվածը, 

7. օրենքով սահմանված կարգով աշխատողին աշխատանքի 

չթույլատրելու ժամանակահատվածը, եթե աշխատանքի 

չթույլատրված աշխատողին թույլատրվում է մնալ 

աշխատավայրում՝ պահպանելով աշխատավայրում 

սահմանված կարգը, 

8. պարապուրդի ժամանակահատվածը, 

9. օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական 

ակտերով սահմանված այլ ժամանակահատվածներ: 

 

Աշխատաժամանակի մեջ չեն ներառվում, սակայն աշխատանքային 

ստաժում հաշվարկվում են. 

1. գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի համաձայնությամբ 

աշխատանքի չներկայանալու ժամանակահատվածը, 

2. պետական կամ հասարակական պարտականությունների 

կատարման, զինվորական հաշվառման 

պարտականություններ կատարելու, զորակոչային 

տեղամասերին կցագրվելու, վարժական հավաքներին 

մասնակցելու և ժամկետային զինվորական ծառայության 

ժամանակահատվածները, 

3. ժամանակավոր անաշխատունակության 

ժամանակահատվածը, 

4. հանգստի կամ սնվելու համար ընդմիջումները, ամենօրյա 

(միջհերթափոխային), ամենշաբաթյա անընդմեջ հանգիստը, 

օրենքով ոչ աշխատանքային օրերը, արձակուրդը: Նշված 

ժամանակահատվածները կարող են ներառվել 

աշխատաժամանակում, եթե աշխատողն այդ օրերին 

կատարում է աշխատանք՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում 

և կարգով,  

5. օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական 

ակտերով սահմանված այլ ժամանակահատվածներ:  

 



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) բաժինները: 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 

 

Փաստացի աշխատած ժամերի քանակը / փաստացի 

աշխատաժամանակի միջին տևողությունը միավորի՝ մեկ 

աշխատողի, հաշվով հաշվարկվում է հաշվետու ամսում մարդ-

ժամերի ընդհանուր քանակը բաժանելով աշխատավարձի 

հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական 

թվաքանակին և հաշվետու ժամանակահատվածի աշխատանքային 

օրերի թվին: 

 

Ցուցանիշը հաշվարկվում է ինչպես ՀՀ մակարդակով, այնպես էլ՝ 

խմբավորված ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ՏԳՏՀԴ 

(խմբ. 2)) 19 բաժինների: 



 

Տվյալների սեզոնային ճշգրտում չի իրականացվում: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Ցուցանիշը վերաբերում է վիճակագրական դիտարկմանը նախորդող 

օրացուցային ամսվան: 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Ցուցանիշը չի հրապարակվում: 

2.3 Ճշտապահություն Ցուցանիշը հաշվարկվում է տարեկան ծրագրերով հրապարակման 

ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներից 

ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Ամսական 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Տեղեկատվությունը հավաքվում է խոշոր և միջին իրավաբանական 

անձանցից, պետական և համայնքային մարմիններից համատարած 

դիտարկմամբ թվով մոտ 5600 կազմակերպությունից: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Դիտարկման ընթացքում առաջացող անճշտությունների աղբյուր 

կարող են հանդիսանալ 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 ստորաբաժանումից և ավարտվում 

Արմստատի գլխավոր գրասենյակում: Տվյալների մշակման 

համակարգչային ծրագիրը հիմնականում ապահովում է 

ներկայացված տեղեկատվության տրամաբանական և թվաբանական 

ստուգումը: 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 

Պատասխանելիության մակարդակը 98% է: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Ցուցանիշը «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» 

(ամսական) վիճակագրական հաշվետվության մեջ ներառվել է 

2010թ.-ից: 



Ժամանակագրական շարքերում տվյալների համադրելիության 

նպատակով ցուցանիշների վերահաշվարկ չի իրականացվել: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ 

Առկա չէ 

Փաստացի աշխատած մարդ-ժամերի վերաբերյալ ամսական 

տեղեկատվական այլ աղբյուր առկա չէ: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Տարածման ենթակա է վերջնական ցուցանիշը և տրամադրվում է 

ցպահանջ: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Ցուցանիշը չի հրապարակվում, տրամադրվում է ցպահանջ: 

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 «Վիճակագրական 

հաշվետվությունների ձևեր» հատվածի «Աշխատանքի շուկա» 

ենթահատվածում առկա է նաև «Աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատավարձի մասին» (ամսական) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության լրացման հրահանգը»՝ հայերեն, հետևյալ հասցեով` 

https://www.armstat.am/am/?nid=48&thid=lab: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Ցուցանիշի տրամադրումն ուղեկցվում է մեթոդաբանության 

նկարագրությամբ: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

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

 

https://www.armstat.am/am/?nid=48&thid=lab
https://www.armstat.am/am/?nid=373

