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Աշխատանքի վիճակագրության տվյալների աղբյուրները 
Data Sources of Labour Statistics 

 

 
 
 
 

        

 
 
 
 

Տվյալների աղբյուր 
Data source 

Աշխատանքի վիճակագրության ոլորտ 
Domain of labour statistics 

Վարչական ռեգիստրներ 
Administrative registers 
ԱՍՀՆ Զբաղվածության պետական գործակալություն  
State Employment Agency of the MoLSA 

Պաշտոնապես գրանցված աշխատանք փնտրողներ
Officially registered job seekers 

Պետական եկամուտների կոմիտե 
State Revenue Committee 

- Անվանական միջին աշխատավարձ 
Average nominal wages/salaries 

- Պաշտոնապես գրանցված աշխատողների 
թվաքանակ 
Number of officially registered payroll employees 

- 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող 
կազմակերպություններ 
Establishments with 1 and more paid employees 
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Տվյալների աղբյուր 
Data source 

Աշխատանքի վիճակագրության ոլորտ 
Domain of labour statistics 

Կազմակերպություններից տրամադրվող վիճակագրական հաշվետվություններ 
Reports submitted by establishments  

- 10 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող 
կազմակերպություններ    
Establishments with at least 10 paid employees  

- Աշխատանքի գին 
Labour cost 
 

- 10 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող պետական 
հատվածի կազմակերպություններ   
Establishments with at least 10 paid employees in public sector

- 50 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող  
ոչ պետական հատվածի կազմակերպություններ  
Establishments with at least 50 paid employees in  
non-public sector 

- Թափուր աշխատատեղեր  
Job vacancies 

- Նոր ստեղծված աշխատատեղեր 
Newly created jobs 

- Կրճատված աշխատատեղեր 
Job cuts 
 

- 10 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող  
կազմակերպություններ    
Establishments with at least 10 paid employees  

- Մասնագիտական ուսուցում 
Vocational Training 

- 10 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող արդյունա- 
բերական, շինարարական, փոխադրումների  և կապի 
ոլորտի կազմակերպություններ    
Establishments with at least 10 paid employees in  
the sectors of Industry, Construction, Information and 
communication, Transportation and Storage 

- Աշխատանքի պայմաններ 
Working conditions 

Կազմակերպությունների հետազոտություն  
Establishment-based sample survey 

- 10 - 49 վարձու աշխատող ունեցող  
ոչ պետական հատվածի կազմակերպություններ  
Establishments with 10-49 paid employees in  
non-public sector 

- Թափուր աշխատատեղեր  
Job vacancies 
 

Տնային տնտեսությունների հետազոտություն 
Household-based sample survey 

Աշխատուժի հետազոտություն՝ մասնավոր տնային 
տնտեսություններում 
Labour Force Survey in private households  
https://www.armstat.am/am/?nid=212 

- Աշխատանքային ռեսուրսներ 
Labour Resources / Working Age Population 

- Աշխատուժ 
Labour force 

- Աշխատուժից դուրս բնակչություն 
Population outside the labour force 

- Աշխատանքային գործունեություն 
Work activity 

- Զբաղվածություն 
Employment 

- Աշխատաժամեր 
Working hours 

- Եկամուտներ 
Incomes 

- Գործազրկություն 
Unemployment 

- Աշխատուժի թերօգտագործում 
Labour underutilization 

 


