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ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայություն

Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպություն

ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ
Տրամադրված տեղեկատվության գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է
«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքով:
Հարցման ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը կհրապարակվի բացառապես ամփոփ տեսքով`
երեխայի աշխատանքի վիճակագրական վերլուծության նպատակով:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

1.

Հարցաթերթի համարը

2.

Տնային տնտեսության (ՏՏ ) համարը

3.
4.

Մարզ
(անվանումը)
Բնակավայր
(անվանումը)

5.

Քաղաք-1 / Գյուղ-2

6.

Հետազոտվող ժամանակահատվածը

2015
ամիս

2. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

7.

Հարցազրույցը կայացել է լիովին

8.

Հարցազրույցը կայացել է մասամբ

9.

Հարցազրույցի տևողությունը (րոպե)

Օգտագործված հապավումներ
1.
2.
3.
4.

ՏՏ – տնային տնտեսություն
հ/հ – հերթական համար
Գ/Տ – գյուղացիական տնտեսություն
տ. - տարեկան

1

3. ՏՏ կազմը1 և անդամների բնութագրերը


ՏՏ ան- Խնդրում եմ նշել Ձեր ՏՏ բոլոր
դամի անդամների անունները*՝
հ/հ-ն սկսելով ընտանիքի գլխավորից

ՏՏ -ն մեկ կամ մի քանի
անձանց խումբ է, ովքեր
միասին ապրում են միևնույն
կացարանում և վարում են
միասնական տնտեսություն,
իսկ ՏՏ անդամներից որևէ
մեկին ընդունում են որպես
գլխավոր: ՏՏ անդամների
համար արյունակցական կամ
ամուսնական կապի
առկայությունը պարտադիր չէ:
Ճիշտ նույն կերպ` միևնույն
տանն ապրողները
պարտադիր չէ, որ լինեն
միևնույն ՏՏ անդամ
A1
01

A2

(հարցերն ուղղել ՏՏ առավել տեղեկացված չափահաս անդամին)

(ԱՆՈՒՆ)-ի
ազգակցական կապը
ՏՏ գլխավորի հետ

ՏՏ
ՏՏ անդամի 5 - 17տ.
անդամի տարիքը` անդամների
սեռը
լրացած համար նշել
վերջին «1», մնացած
1. ՏՏ գլխավոր
ծննդյան դեպքերում՝
2.Կին/ամուսին/զուգընկեր
1. Արական օրով
«0»
3. Որդի/դուստր
2. Իգական
4. Եղբայր/քույր
(մինչև 1տ.
5. Փեսա/ հարս
երեխայի
6. Թոռ
տարիքը
7. Զարմիկ/զարմուհի
նշել « 0 »)
8. Խորթ երեխա
9. Հայր / մայր / սկեսրայր
/ սկեսուր /աներ/ զոքանչ
10. Դայակ / սպասավոր
(ՏՏ -ում ապրող)
11. Այլ ազգական
12. Ազգակցական կապ չկա
A3

A4

A5

A6

Ամուսնական
վիճակը

(հարցումը՝ 15
տարեկանից,
մնացած
դեպքերում նշել
« 0 »)
1. Երբևէ
չամուսնացած
2. Ամուսնացած՝
գրանցված
3. Ամուսնացած՝
չգրանցված
4. Բաժանված
5.Ամուսնալուծված
6. Այրի
A7

ՏՏ ԲՈԼՈՐ անդամների համար
Ձեր ՏՏ-ում
կա՞ մինչև 1 նշել ստորև նշված ՏՏ անդամի հ/հ-ն
(նշել «97», եթե կիրառելի չէ, բացակա
տարի
է կամ ՏՏ անդամ չէ)
ժամանակով
բացակա
հարցվողի հարցվողի հարցվողի
անդամ
ամուսինը / կենսաբա- կենսաբակինը /
նական
նական
զուգընկերը
մայրը
հայրը
1. Այո, ՀՀ-ում
2. Այո, ՀՀ-ից
դուրս
3. Չկա

(նշել հ/հ-ն
A1-ից)

(բանակում
գտնվելը չհամարել բացակայություն)

A8

A9

1

02
03
04
05
06
07
08
09
10

A2-ում ՉՆՇԵ′Լ.
 1 տարի և ավելի ժամանակով բացակա ՏՏ անդամներին, բացառությամբ բանակում գտնվողների.
 մինչև 3 ամիս ժամանակով հյուր եկածներին:
2

ՏՏ ո՞ր
անդամն է
տեղեկություն տրամադրել
ՏՏ անդամի
վերաբերյալ

A10

A11

A12

ՄԱՍ I. ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ
(հարցերն ուղղել ՏՏ առավել տեղեկացված չափահաս անդամին)
ԲԱԺԻՆ 1. Տնային տնտեսության 5 և բարձր տարիքի անդամների կրթական մակարդակը
(լրացվում է ըստ A1-ում ՏՏ անդամների հ/հ-ների հաջորդականության՝ սկսած 01 համարից և
չի լրացվում ՏՏ բացակա անդամների համար (A8=1 և A8=2))


ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A13. Երբևէ (ԱՆՈՒՆ)-ը հաճախե՞լ է որևէ
1. Այո
ուսումնական (այդ թվում՝ նախադպրոցական)
2. Ոչ
հաստատություն
A14. Ի՞նչ պատճառով (ԱՆՈՒՆ)-ը չի հաճախել
(Կարդալ տարբերակները և նշել ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1 → A15
2 → A14

Դեռ փոքր է / արդեն մեծ է
Հաշմանդամություն
Հիվանդություն
Տարածքում ուս. հաստատություն չկա / շատ հեռու է
Անհնար է(ր) հոգալ ուսման հետ կապված ծախսերը
Ընտանիքը / ծնողը / զուգընկերը թույլ չեն տալիս
Հետաքրքրված չէ ուսմամբ
Կրթությունը չի համարվում արժեքավոր
Ուս. հաստատությունն անվտանգ չէ
Սովորում է արհեստ
Աշխատում է վարձատրությամբ
Օգնում է ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Օգնում է տնային գործերում
Այլ (նշել)

A15. Կարո՞ղ է (ԱՆՈՒՆ)-ը որևէ լեզվով (ներառյալ՝
մայրենի) գրել, կարդալ և հասկանալ կարճ, պարզ
նախադասություններ

1. Այո

A16. Ընթացիկ ուսումնական տարում (ԱՆՈՒՆ)-ը
հաճախե՞լ է որևէ ուսումնական հաստատություն
(այդ թվում՝ նախադպրոցական)

1. Այո

Եթե A13=2 → A19
Մնացած դեպքերում
→ A16

2. Ոչ

1 → A17
2 → A16a

2. Ոչ

3

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A16a. Ի՞նչ պատճառով (ԱՆՈՒՆ)-ը չի հաճախել
(Կարդալ տարբերակները և նշել ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Դեռ փոքր է / արդեն մեծ է
Հաշմանդամություն
Հիվանդություն
Տարածքում ուս. հաստատություն չկա / շատ հեռու է
Անհնար է(ր) հոգալ ուսման հետ կապված ծախսերը
Ընտանիքը / ծնողը / զուգընկերը թույլ չեն տալիս
Հետաքրքրված չէ ուսմամբ
Կրթությունը չի համարվում արժեքավոր
Ուս. հաստատությունն անվտանգ չէ
Սովորում է արհեստ
Աշխատում է վարձատրությամբ
Օգնում է ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Օգնում է տնային գործերում
Այլ (նշել)

A17. Կրթական ծրագրի ո՞ր աստիճանում և ո՞ր
դասարանում / կուրսում է (ԱՆՈՒՆ)-ը սովորում

→ A18

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Աստիճան (Ա) Դասարան/ Կուրս (Դ/Կ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

x

Նախադպրոցական
Տարրական (1 - 4 դաս.)
Հիմնական (5 - 9 դաս.)
Ավագ / միջնակարգ (10 - 12 դաս.)
Ուսումնարան, տեխնիկում, քոլեջ (1 - 5 կուրս)
ԲՈՒՀ (բակալավր / մագիստրոս) (1 - 7 կուրս)
Հետբուհական (1 - 4 կուրս)
Չգիտեմ /դժվարանում եմ պատասխանել

A18. Ո՞րն է կրթական ծրագրի ամենաբարձր աստիճանը և
փուլը (դասարանը / կուրսը), որ (ԱՆՈՒՆ)-ը ձեռք է բերել

x

x

x

x

x

x

1 - 7 → A19
8 → A18

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Աստիճան (Ա) Դասարան/ Կուրս (Դ/Կ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Նախադպրոցական
Տարրական (1 - 4 դաս.)
Հիմնական (5 - 9 դաս.)
Ավագ / միջնակարգ (10 - 12 դաս.)
Ուսումնարան, տեխնիկում, քոլեջ (1 - 5 կուրս)
ԲՈՒՀ (բակալավր / մագիստրոս) (1 - 7 կուրս)
Հետբուհական (1 - 4 կուրս)
Չգիտեմ /դժվարանում եմ պատասխանել

x

x

x

x

x

x

x

→ A19

4

ԲԱԺԻՆ 2. ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ ՇԱԲԱԹՎԱ1 ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ տնային տնտեսության 5 և բարձր տարիքի

անդամների տնտեսական ակտիվության կարգավիճակը
A. Զբաղվածություն
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A19. Անցած շաբաթվա1 ընթացքում գոնե մեկ ժամ
1. Այո
զբաղվե՞լ է (ԱՆՈՒՆ)-ը որևէ աշխատանքով / եկամըտաբեր գործունեությամբ, եթե անգամ սովորող է,
գործազուրկ, վարում է տնային տնտեսություն կամ
2. Ոչ
կենսաթոշակառու է
(աշխատանք որպես վարձու աշխատող, ինքնազբաղված,
գործատու կամ առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի
անդամ)

1 → A22
2 → A20

A20. Միգուցե (ԱՆՈՒՆ)-ը զբաղվել է ստորև թվարկված
գործունեության տեսակներից որևէ մեկով
(a) Զբաղվել է սեփական գործով (բիզնեսով)՝ թեկուզև 1. Այո
2. Ոչ
փոքր, ինքնուրույն կամ գործընկերոջ հետ
Օրինակ՝ առևտուր, արտադրություն վաճառքի համար, կոշիկի
նորոգում, վարսահարդարման ծառայություն, ուղևորա / բեռնափոխադրում, իրավաբանական, բժշկական գործունեություն և այլն
(b) Աշխատել է որպես վարձու աշխատող և ստացել է
կամ ստանալու է դրամական և (կամ) բնաիրային
աշխատավարձ

1. Այո
2. Ոչ

Օրինակ՝ մշտական / պայմանագրային / պատահական /
գործավարձային աշխատանք / աշխատանքային պրակտիկա /
աշխատանք սննդի կամ կացարանի դիմաց
(c) Աշխատել է մասնավոր գործատուի մոտ որպես
1. Այո
տնային աշխատող ՝ դրամական և (կամ) բնաիրա2. Ոչ
յին վարձատրությամբ
Օրինակ՝ մասնավոր անձի տան մաքրություն / երեխայի / հիվանդի
խնամք / դասապատրաստում, այգու խնամք և այլն

(d) Օգնել է ընտանեկան բիզնեսում առանց
վարձատրության (բացի Գ/Տ-ում աշխատանքից)

1. Այո

2. Ոչ
Օրինակ՝ օգնել է վաճառել / ապրանք արտադրել / մաքրել / կարգի
բերել աշխատանքային տարածքը / օգնել է զբաղվել հաշվարկներով,
թղթաբանությամբ և այլն

1

Այստեղ և հետայսու՝ վերաբերում է հարցմանը նախորդող օրացուցային շաբաթվան՝ երկուշաբթի օրվանից մինչև կիրակի օրը (ներառյալ):
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ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
(e) Աշխատել է / օգնել է Ձեր տնամերձում, այգում,
1. Այո
Գ/Տ-ում, գյուղ. ապրանքների արտադրության մեջ /
խնամել է ՏՏ -ին պատկանող կենդանիներ
վաճառքի , փոխանակման կամ սեփական
2. Ոչ
սպառման2 համար
Օրինակ՝ հողի փորում, բերքահավաք, անասունի խնամք և այլն
(f) Զբաղվել է շինարարական / կապիտալ նորոգման
աշխատանքներով Ձեր տան, բնակարանի,
ընտանեկան բիզնեսի համար
Օրինակ՝ տանիքի փոխում, նոր սենյակի կառուցում և այլն

1. Այո

(g) Զբաղվել է ձկնորսությամբ, խեցգետինների /վայրի
կենդանիների որսով կամ անտառային մրգերի,
հատապտուղների հավաքմամբ՝ վաճառքի կամ
Ձեր ՏՏ -ում օգտագործման համար

1. Այո

(h) Ձեր ՏՏ-ում օգտագործելու համար կանոնավոր
բերել է ջուր կամ հավաքել վառելափայտ

1. Այո

(i) Բացառապես Ձեր ՏՏ -ում օգտագործելու համար
արտադրել է որևէ ոչ գյուղատնտեսական ապրանք
Օրինակ՝ կարել հագուստ, պատրաստել կահույք և այլն

2. Ոչ

2. Ոչ
Եթե A20 a) - i)
- ում կա գոնե
մեկ "1" → A22

2. Ոչ
1. Այո

Եթե ԲՈԼՈՐԸ
"2" են → A21

2. Ոչ

A21. Մի գուցե (ԱՆՈՒՆ)-ն ունի աշխատանք / սեփա1. Այո
կան գործ կամ այլ տնտեսական, գյուղատնտեսական
գործունեություն, որը ժամանակավորապես դադարեցվել է
2. Ոչ
և անպայման վերսկսվելու3 է*)

1 → A22
2 → A33

A22. Հակիրճ նկարագրեք (ԱՆՈՒՆ)-ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ
զբաղմունքը*, կատարած աշխատանքը, զբաղեցրած պաշտոնը
Օրինակ՝ բեռնատարի վարորդ, ավագ դպրոցի ուսուցիչ, հացթուխ,
կարտոֆիլի հավաք, հագուստի վաճառք, վարսահարդար և այլն

* ՀԻՄՆԱԿԱՆ համարվում է այն աշխատանքը, զբաղմունքը, որում հարցվողը հետազոտվող շաբաթվա ընթացքում ծախսել է առավելագույն ժամեր
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔԻ ԿՈԴԸ

Լրացվում է կոդավորողի կողմից

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

A23. Հակիրճ նկարագրեք (ԱՆՈՒՆ)-ի աշխատավայրի (նաև
Գ/Տ) գործունեության ՀԻՄՆԱԿԱՆ տեսակը՝ արտադրվող
հիմնական արտադրանքը կամ ծառայությունը
Օրինակ՝ սուպերմարկետ՝ մանրածախ վաճառք, բնակելի շենքերի
շինարարություն / խառը գյուղատնտեսություն՝ անասունների
բուծում և մշակաբույսերի աճեցում / խոհանոցային կահույքի
արտադրություն
2
3

Եթե արտադրվածը նշանակալի մասնաբաժին չի ունեցել տնային տնտեսության ընդհանուր սպառման մեջ, A21.-ում պետք է նշել «2» («Ոչ»):
Եթե հարցվողը եղել է «առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ», բայց հետազոտվող շաբաթվա ընթացքում գոնե մեկ ժամ չի աշխատել, A21.-ում պետք է նշել «2» («Ոչ»):
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ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ԿՈԴԸ

Լրացվում է կոդավորողի կողմից

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

A24. Որտե՞ղ է (ԱՆՈՒՆ)-ը ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ իրականացրել
իր աշխատանքը
(Կարդալ տարբերակները)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Տանը (հարցվողի)
Հաճախորդի / պատվիրատուի տանը
Հիմնարկում, գրասենյակում
Գործարանում / արհեստանոցում / արտադրամասում
Գ/Տ-ում / ֆերմայում / տնամերձում / այգում
Շինհրապարակում
Հանքում / քարհանքում
Խանութում / կրպակում / սրճարանում / ռեստորանում /
հյուրանոցում և այլն
9.
Տարբեր վայրերում՝ շարժական
10. Ֆիքսված վայրում ՝ տաղավար փողոցում / շուկայի /
զբոսայգու / մայրուղու վրա
11. Գործատուի տանը՝ որպես տնային աշխատող, դայակ,
սպասուհի, վարորդ և այլն
12. Լճում / գետում
13. Այլ (նշել)
A25. Թվարկվածներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում
անցած շաբաթվա ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ի զբաղվածության
կարգավիճակը (Կարդալ տարբերակները)
Վարձու աշխատող՝ գրավոր պայմանագրով
Վարձու աշխատող՝ բանավոր համաձայնությամբ
Ինքնազբաղված (վարում է սեփական գործը՝ միայնակ,
հիմնականում առանց աշխատողի ներգրավման)
4. Գործատու(վարում է սեփական գործը՝ մշտապես վարձու
աշխատողի ներգրավմամբ)
5. Կոոպերատիվի անդամ
6. Առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ
7. Չգիտեմ /դժվարանում եմ պատասխանել
A26. (ԱՆՈՒՆ)-ի պայմանագիրը / համաձայնությունը եղել է
1. Որոշակի ժամկետով (ոչ ավել քան 5 տարի)
2. Անորոշ ժամկետով
3. Չգիտեմ /դժվարանում եմ պատասխանել
1.
2.
3.

1 – 2 → A26
3 – 5 → A29
6 - 7 → A30

1 → A27
2 - 3 → A28

A27. Որքա՞ն է (ԱՆՈՒՆ)-ի պայմանագրի / համաձայնության
տևողությունը
1. Մինչև 1 տարի
2. 1- 3 տարի
3. 3 - 5 տարի
4. Չգիտեմ /դժվարանում եմ պատասխանել
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ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A28. Հիմնական աշխատանքում (ԱՆՈՒՆ)-ին սովորաբար
տրամադրվու՞մ է / կարո՞ղ է տրամադրվել

(լրացվում են ԲՈԼՈՐ տողերը, նշել "1" կամ "2" կամ "3")
1. այո
-

2. ոչ

3. դժվարանում եմ պատասխանել

Հանգստյան օրեր շաբաթվա ընթացքում
Բժշկական ծախսեր / ապահովագրություն
Ուսման ծախսեր / ուսման ծախսերի փոխհատուցում
Աջակցություն ուսումնական հարցերում
Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ
Ամենամյա վճարովի արձակուրդ
Անվճար բնակարան / ծախսերի փոխհատուցոմ
Սնունդ / սննդի ծախսերի փոխհատուցոմ
Համազգեստ / արտահագուստ
Տրասնպորտ / տրանսպորտային ծախսի փոխհատուցում
Այլ (նշել)

A29. Վերջին ամսում որքա՞ն է կազմել (ԱՆՈՒՆ)-ի
դրամական միջին ամսական մաքուր վաստակը հիմնական
աշխատանքում ( դրամ)
A30. Հիմնական աշխատանքի հետ մեկտեղ անցած
շաբաթվա ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ն ունեցե՞լ է
լրացուցիչ աշխատանք / զբաղմունք, նույնիսկ եթե
հետազոտվող շաբաթվա ընթացքում ժամանակավորապես չի աշխատել

1. Այո
2. Ոչ

A31. Անցած շաբաթվա ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ը օրական
փաստացի քանի՞ ժամ է աշխատել (չաշխատելու դեպքում նշել "0")

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ
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|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

Հիմնական (Հ) Լրացուցիչ (Լ)
1.

Երկուշաբթի

2.

Երեքշաբթի

3.

Չորեքշաբթի

4.

Հինգշաբթի

5.

Ուրբաթ

6.

Շաբաթ

7.

Կիրակի

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (Հ + Լ), ժամ

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

A32. Քանի՞ տարեկանում է (ԱՆՈՒՆ)-ն առաջին անգամ
աշխատել
(որպես վարձու աշխատող, ինքնազբաղված, գործատու կամ

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

→ A40

առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ)
8

B. Աշխատանք չունեցող անձինք
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը A2-ից

5 - 9 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A33. Անցած շաբաթվա ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ը
փնտրե՞լ է աշխատանք

1. Այո

→ A37

2. Ոչ
(որպես վարձու աշխատող, գործատու, ինքնազբաղված)
A34. Անցած 4 շաբաթների ընթացքում ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել
(ԱՆՈՒՆ)-ը աշխատանք գտնելու համար

10 տ. >
1 → A34
2 → A35

(Հնարավոր է 2 պատասխան)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Դիմել է ընկերներին / բարեկամներին / ծանոթներին
Դիմել է զբաղվածության պետական / մասնավոր
գործակալություն
Դիմել է անմիջապես գործատուին
Տեղադրել է / հետևել է հայտարարություններին
Թեստ է հանձնել / մասնակցել է հարցազրույցի / մրցույթի
Փորձել է ձեռք բերել սարքավորումներ, վարկ, տարածք՝
սեփական գործ սկսելու նպատակով
Պատրաստվում է մեկնել արտերկիր
Այլ (նշել)

A35. Անցած շաբաթվա ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ը
ցանկացե՞լ է աշխատել

→ A38

1. Այո

1 → A36
2 → A39

2. Ոչ
A36. Ո՞րն էր ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը, որ անցած շաբաթվա
ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ը չի փնտրել աշխատանք
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Արդեն գտել է աշխատանք, սպասում է աշխատանքը
սկսելուն
Սպասում է աշխատանքի / սեզոնի վերսկսելուն
Հոգնել է աշխատանք փնտրելուց, կարծում է հարմար
աշխատանք չկա
Չի համապատասխանում գործատուի պահանջներին
(կրթություն, աշխատանքային փորձ, որակավորում)
Չգիտի որտեղ փնտրել աշխատանք
Սովորում է / շարունակելու է ուսումը
Ընտանիքը / զուգընկերը թույլ չեն տալիս
ՏՏ -ում ծանրաբեռնվածությունը / ընտանեկան
հանգամանքները
Հիվանդություն / առողջական խնդիրներ
Հաշմանդամություն
Շատ երիտասարդ է / մեծ է
Բանակ (գտնվում է / մեկնելու է / նոր է վերադարձել)
Չի ցանկանում աշխատել
Այլ (նշել)
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ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը A2-ից

5 - 9 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A37. Անցած շաբաթվա ընթացքում եթե աշխատելու
հնարավորություն տրվեր (ԱՆՈՒՆ)-ը
կկարողանա՞ր անցնել աշխատանքի

1. Այո

→ A41

2. Ոչ

10 տ. >
1→A38
2→A39

A38. Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ (ԱՆՈՒՆ)-ը չի աշխատում և
փնտրում է աշխատանք
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Մինչև 1 ամիս
1 - 3 ամիս
3 - 6 ամիս
6 - 9 ամիս
9 - 12 ամիս
1 - 2 տարի
2 - 4 տարի
Չի փնտրում

→ A41

A39. Ինչու՞ (ԱՆՈՒՆ)-ը չի ցանկանում աշխատել
(Նշել ամենակարևոր պատճառը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Արդեն գտել է աշխատանք, սպասում է աշխատանքը
սկսելուն
Սպասում է աշխատանքի / սեզոնի վերսկսելուն
Հոգնել է աշխատանք փնտրելուց, կարծում է հարմար
աշխատանք չկա
Չի համապատասխանում գործատուի պահանջներին
(կրթություն, աշխատանքային փորձ, որակավորում)
Չգիտի որտեղ փնտրել աշխատանք
Սովորում է / շարունակելու է ուսումը
Ընտանիքը / զուգընկերը թույլ չեն տալիս
ՏՏ -ում ծանրաբեռնվածությունը / ընտանեկան
հանգամանքները
Հիվանդություն / առողջական խնդիրներ
Հաշմանդամություն
Շատ երիտասարդ է / մեծ է
Բանակ (գտնվում է / մեկնելու է / նոր է վերադարձել)
Չի ցանկանում աշխատել
Այլ (նշել)

→ A41
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ԲԱԺԻՆ 3. ՎԵՐՋԻՆ 12 ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ տնային տնտեսության 5 և բարձր տարիքի անդամների

տնտեսական ակտիվության կարգավիճակը
(լրացվում է ըստ A1-ում ՏՏ անդամների հ/հ-ների հաջորդականության՝ սկսած 01 համարից)
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A40. A22 -ում գրանցված աշխատանքը (ԱՆՈՒՆ)-ի
հիմնական աշխատա՞նքն է վերջին 12 ամիսների
ընթացքում

1. Այո

1 → A46
2 → A43

2. Ոչ

A41. Անցած 12 ամիսների ընթացքում զբաղվե՞լ է
1. Այո
(ԱՆՈՒՆ)-ը որևէ աշխատանքով / եկամտաբեր
2. Ոչ
գործունեությամբ4
(որպես վարձու աշխատող, ինքնազբաղված, գործատու կամ առանց
վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ)

1 → A43
2 → A42a

A42. Միգուցե (ԱՆՈՒՆ)-ը զբաղվել է ստորև թվարկված
գործունեության տեսակներից որևէ մեկով
(a) Զբաղվել է սեփական գործով (բիզնեսով)՝ թեկուզև
փոքր, ինքնուրույն կամ գործընկերոջ հետ

1. Այո
2. Ոչ

1 → A43
2 → A42b

Օրինակ՝ առևտուր, արտադրություն վաճառքի համար, կոշիկի
նորոգում, վարսահարդարման ծառայություն, ուղևորա / բեռնափոխադրում, իրավաբանական, բժշկական գործունեություն և այլն

(b) Աշխատել է որպես վարձու աշխատող և ստացել է
դրամական և (կամ) բնաիրային աշխատավարձ

1. Այո
2. Ոչ

Օրինակ՝ մշտական / պայմանագրային / պատահական /
գործավարձային աշխատանք / աշխատանքային պրակտիկա /
աշխատանք սննդի կամ կացարանի դիմաց

(c) Աշխատել է մասնավոր գործատուի մոտ որպես
տնային աշխատող ՝ դրամական և (կամ) բնաիրային վարձատրությամբ

1. Այո
2. Ոչ

Օրինակ՝ մասնավոր անձի տան մաքրություն / երեխայի / հիվանդի
խնամք / դասապատրաստում, այգու խնամք և այլն

4

Այստեղ և հետայսու՝ «1.Այո» կարող է նշվել, եթե հարցվողն աշխատել է ամսվա ընթացքում առնվազն 11 օր և ոչ պակաս քան օրական 8 ժամ:
11

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
(d) Օգնել է ընտանեկան բիզնեսում առանց
վարձատրության (բացի Գ/Տ-ում աշխատանքից)

1. Այո
2. Ոչ

Օրինակ՝ օգնել է վաճառել / ապրանք արտադրել / մաքրել / կարգի
բերել աշխատանքային տարածքը / օգնել է զբաղվել հաշվարկներով,
թղթաբանությամբ և այլն

(e) Աշխատել է / օգնել է ՏՏ -ին պատկանող տնամերձում, այգում, Գ/Տ-ում, գյուղ. ապրանքների
արտադրության մեջ / խնամել է ՏՏ -ին պատկանող
կենդանիներ

1. Այո
2. Ոչ

Օրինակ՝ հողի փորում, բերքահավաք, անասունի խնամք և այլն

(f) Զբաղվել է շինարարական / կապիտալ նորոգման
աշխատանքներով ՏՏ -ին պատկանող տան,
բնակարանի, ընտանեկան բիզնեսի համար
Օրինակ՝ տանիքի փոխում, նոր սենյակի կառուցում և այլն

1. Այո

(g) Զբաղվել է ձկնորսությամբ, խեցգետինների /վայրի

1. Այո

կենդանիների որսով կամ անտառային մրգերի,
հատապտուղների հավաքմամբ՝ վաճառքի կամ
Ձեր ՏՏ -ում օգտագործման համար

(h) Ձեր ՏՏ -ում օգտագործելու համար կանոնավոր
բերել է ջուր կամ հավաքել վառելափայտ

(i) Բացառապես Ձեր ՏՏ -ում օգտագործելու համար
արտադրել է որևէ ոչ գյուղատնտեսական ապրանք

2. Ոչ
Եթե A42 a) - i) - ում
կա գոնե մեկ "1" →
A43

2. Ոչ

Եթե ԲՈԼՈՐ Ը "2" են
և տարիքը < 18 → A47,
եթ տարիքը ≥ 18 →

1. Այո
2. Ոչ

տվյալ անդամի հետ
ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՎԱՐՏ →

1. Այո

ՏՏ հաջորդ անդամին
ԲԱԺԻՆ 2-ում

2. Ոչ

A43. Հակիրճ նկարագրեք անցած 12 ամիսների ընթացքում
(ԱՆՈՒՆ)-ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ զբաղմունքը*, կատարած
աշխատանքը, զբաղեցրած պաշտոնը
Օրինակ՝ բեռնատարի վարորդ, ավագ դպրոցի ուսուցիչ, հացթուխ,
կարտոֆիլի հավաք, հագուստի վաճառք, վարսահարդար և այլն

*Հիմնական համարվում է այն աշխատանքը / զբաղմունքը, որում հարցվողը տարվա ընթացքում ծախսել է առավելագույն ժամեր
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔԻ ԿՈԴԸ

Լրացվում է կոդավորողի կողմից

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

A44. Հակիրճ նկարագրեք (ԱՆՈՒՆ)-ի աշխատավայրի (նաև
Գ/Տ) գործունեության ՀԻՄՆԱԿԱՆ տեսակը՝ արտադրվող
ապրանքները կամ ծառայությունները
Օրինակ՝ սուպերմարկետ՝ մանրածախ վաճառք, բնակելի շենքերի
շինարարություն / խառը գյուղատնտեսություն՝ անասունների
բուծում և մշակաբույսերի աճեցում / խոհանոցային կահույքի
արտադրություն
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|___|___|___|

|___|___|___|

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ԿՈԴԸ

|__|__|__|__|

Լրացվում է կոդավորողի կողմից

|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

A45. Թվարկվածներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում
անցած 12 ամիսների ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ի զբաղվածության
կարգավիճակը (կարդալ տարբերակները)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Վարձու աշխատող՝ գրավոր պայմանագրով
Վարձու աշխատող՝ բանավոր համաձայնությամբ
Ինքնազբաղված (վարում է սեփական գործը՝ միայնակ,
հիմնականում առանց աշխատողի ներգրավման)
Գործատու (վարում է սեփական գործը՝ մշտապես վարձու
աշխատողի ներգրավմամբ)
Կոոպերատիվի անդամ
Առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ
Չգիտեմ /դժվարանում եմ պատասխանել

A46. Անցած տարվա ընթացքում (ԱՆՈՒՆ)-ը ունեցե՞լ է
որևէ աշխատանք / եկամտաբեր գործունեություն
ըստ թվարկված ամիսների

1. Այո

(արձակուրդում գտնվելու ժամակահատվածը
չհամարել բացակայություն)

2. Ոչ

Նշել “1” կամ “2” ԲՈԼՈՐ ամիսների համար
1.

Հունվար

2.

Փետրվար

3.

Մարտ

4.

Ապրիլ

5.

Մայիս

6.

Հունիս

7.

Հուլիս

8.

Օգոստոս

9.

Սեպտեմբեր

Եթե A5 <18 տ. →
A47
Մնացած
դեպքերում՝
ՏՏ տվյալ անդամի
համար հարցման
ԱՎԱՐՏ և
→ ՏՏ հաջորդ
անդամին
ԲԱԺԻՆ 2-ում

10. Հոկտեմբեր
11. Նոյեմբեր
12. Դեկտեմբեր
13. ԸՆԴԱՄԵՆԸ, ամիս
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ԲԱԺԻՆ 4. Երեխաների գործունեությունը տնային տնտեսությունում
(լրացվում է ծնողի / խնամակալի պատասխանների հիման վրա՝ նրա 5-17 տ. երեխա(ներ)ի վերաբերյալ (A6=1))
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից
ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
A47. Անցած շաբաթվա ընթացքում Ձեր ՏՏ -ի համար
(ԱՆՈՒՆ)-ը զբաղվե՞լ է ստորև թվարկված գործերից
որևէ մեկով
(Կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել «1» կամ «2»)

Անցում
1. Այո
2. Ոչ

1.

Գնումներ ՏՏ -ի համար

2.

ՏՏ -ին պատկանող սարքերի, կենցաղային իրերի նորոգում
(օր., արդուկ, աթոռ, ծորակ և այլն)

3.

Կերակուրի պատրաստում

4.

Տան / տնային իրերի մաքրում

5.

Լվացք / արդուկ

6.

Փոքր երեխայի խնամք (քույր, եղբայր և այլն)

7.

ՏՏ ծեր / հիվանդ անդամի խնամք

8.

Այլ (նշել)

Ցանկացած «1» → A48
Եթե ԲՈԼՈՐԸ «2» են և
աշխատում է (*) →
A49
Մնացած
դեպքերում՝
ՏՏ տվյալ անդամի
համար հարցման
ԱՎԱՐՏ և
→ ՏՏ հաջորդ
անդամին
ԲԱԺԻՆ 2-ում

A48. Անցած շաբաթվա ընթացքում օրական փաստացի քանի՞
ժամ է զբաղվել տնային գործերով

Եթե Աշխատում է (*)
→ A49

(չզբաղվելու դեպքում նշել "0")
(Նշել ԲՈԼՈՐ օրերի համար)
1.

Երկուշաբթի

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

2.

Երեքշաբթի

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

3.

Չորեքշաբթի

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

4.

Հինգշաբթի

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

5.

Որբաթ

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

6.

Շաբաթ

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

7.

Կիրակի

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, ժամ

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

|___|___|___|

Հարցազրուցավարին.

(*) ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է, ԵԹԵ.
A19 = 1 կամ
A20 = 1 կամ
A21 = 1
14

Մնացած
դեպքերում՝
ՏՏ տվյալ անդամի
համար հարցման
ԱՎԱՐՏ և
→ ՏՏ հաջորդ
անդամին
ԲԱԺԻՆ 2-ում

ԲԱԺԻՆ 5. Ծնողների / խնամակալների վերաբերմունքն աշխատող երեխաների (5-17 տ.՝A6=1) նկատմամբ
Այս հարցերի նպատակն է պարզել ծնողի / խնամակալի վերաբերմունքը / տեսակետը երեխայի աշխատանքի վերաբերյալ
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից
ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից

Անցում

A49. Ո՞րն ավելի լավ կբնութագրի (ԱՆՈՒՆ)-ի կարգավիճակը
(Կարդալ տարբերակները)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Զբաղվում է եկամտաբեր աշխատանքով
Օգնում է ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Օգնում է տնային գործերում
Զբաղվում է ուսմամբ / հաճախում է մանկապարտեզ
Առողջական լուրջ խնդիրներ
Այլ (նշել)

A50. Ո՞րն է պատճառը, որ թույլ եք տալիս (ԱՆՈՒՆ)-ը
աշխատի (Նշել 3 ամենակարևորը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Վաստակել ընտանեկան եկամուտը
Ավելացնել ընտանեկան եկամուտը
Օգնել վճարել ընտանիքի պարտքը
Օգնել ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Ունենալ սեփական գումար
Ձեռք բերել հմտություններ / մասնագիտական փորձ
Ուսումը անօգուտ է ապագայի համար
Տարածքում ուս. հաստատություն չկա / հեռու է
Ի վիճակի չենք հոգալ ուսման հետ կապված ծախսերը
Երեխան հետաքրքրված չէ ուսմամբ
Աշխատանքը ժամանակավոր է
Հեռու մնալ վատ շրջապատից
Այլ (նշել)

A51. Ի՞նչ խնդիրների է բախվում / բախվել (ԱՆՈՒՆ)-ը իր
աշխատանքի հետևանքով
(Կարդալ և գրանցել նշված ԲՈԼՈՐ տարբերակները.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Վնասվածք, հիվանդություն, թույլ առողջություն
Ցածր առաջադիմություն ուսման մեջ
Զգացմունքային ճնշումներ (վախ, հանդիմանություն,
վիրավորանք)
Ֆիզիկական ճնշումներ (ծեծ)
Սեռական բռնություն
Ծայրահեղ հոգնածություն
Չունի խաղալու / հանգստի ժամանակ
Չունի դասի գնալու ժամանակ
Խնդիրներ չկան

հարցման ԱՎԱՐՏ և
→ ՏՏ հաջորդ
անդամին
ԲԱԺԻՆ 2-ում
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Հարցազրուցավարին.

Անցնել հարցաթերթի ՄԱՍ II., որը վերաբերում է ՏՏ բնութագրերին
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ՄԱՍ II. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
ԲԱԺԻՆ 6. Կացարանային ապպահովվածություն և կենցաղային բնութագրեր
(հարցերն ուղղել ՏՏ առավել տեղեկացված չափահաս անդամին)
B1. Ի՞նչ տեսակի կացարանում է բնակվում Ձեր ՏՏ-ն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Բնակարան
Առանձնատուն
Բնակելի տան մաս
Շարժական տուն (օր՝ վագոն-տնակ, վրան և այլն)
Ոչ բնակելի տարածք (օր՝ քարանձավ, ավերակ և այլն)
Հանրակացարան
Խրճիթ
Այլ (նշել)

B2. Ու՞մ սեփականությունն է Ձեր կացարանը
1.
2.
3.
4.

ՏՏ անդամ
Համասեփականատեր
Պետություն / համայնք
Վարձակալություն՝ փոխհատուցվում է գործատուի կողմից
(ամբողջությամբ կամ մասնակի)
5. Վարձակալություն
6. Ծնող, բարեկամ և այլն՝ առանց վարձակալության
7. Այլ (նշել)
B3. Քանի՞ սենյակ ունի Ձեր կացարանը (չի ներառվում խոհանոցը,
|_____|_____|

սանհանգույցը, բաց պատշգամբը)
B4. Որքա՞ն է Ձեր կացարանի բնակելի մակերեսը (քառ. մ)՝
1.
2.
3.
4.
5.

մինչև 20
20 - 39
40 - 69
70 - 99
100 և ավելի
ԽՈՀԱՆՈՑ

B5. Ձեր ՏՏ-ում առկա՞ են հետևյալ հարմարությունները
(նշել ԲՈԼՈՐ երեքի համար)
1.
2.
3.
4.
5.

ԼՈԳԱՐԱՆ

ԶՈՒԳԱՐԱՆ

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ
ՀՈՎԱՑՈՒՄ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կացարանի ներսում՝ միայն տվյալ ՏՏ համար
Կացարանի ներսում՝ այլ ՏՏ հետ համատեղ
Դրսում՝ միայն տվյալ ՏՏ համար
Դրսում՝ այլ ՏՏ հետ համատեղ
Առկա չէ

* Եթե լոգարանը և զուգարանը միասին են, երկուսն էլ նշել
ԿԵՐԱԿՈՒՐԻ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

B6. Ո՞րն է էներգիայի ՀԻՄՆԱԿԱՆ աղբյուրը
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Փայտ
Աթար
Ածուխ
Նավթ
Գազ
Էլեկտրաէներգիա
Արևային էներգիա
Այլ (նշել)

B7. Ո՞րն է խմելու ջրի ՀԻՄՆԱԿԱՆ աղբյուրը
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Կենտրոնացված ջրամատակարարում՝ կացարանի ներսում
Կենտրոնացված ջրամատակարարում ՝ կացարանից դուրս
Բերովի
Գնովի ջուր
Աղբյուր
Գետ
Ջրհոր
Այլ (նշել)
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B8. Ձեր ՏՏ -ն երբևէ՞ փոխել է բնակության վայրը՝

1. Այո

տարածաշրջանը / մարզը / երկիրը

2. Ոչ

1→ B9
2→ B12

(Երևանում, նույն տարածաշրջանի ներսում տեղաշարժը
չհամարել բնակավայրի փոփոխություն)

ԿՈԴ
(Լրացնում է կոդավորողը)

B9. Ո՞ր տարածաշրջանում* / մարզում / երկրում է եղել Ձեր
բնակության վերջին վայրը
1.

Տարածաշրջան*

2.

Մարզ

3.

Երկիր

|____|____|____|
|____|____|
|____|____|____|

* Եթե տեղաշարժը նույն մարզի տարածաշրջաններում է եղել,
լրացնել միայն կետ 1.-ը, եթե մարզից ՝ մարզ, միայն կետ 2.-ը, եթե
երկրից երկիր՝ միայն կետ 3.-ը
B10. Ե՞րբ եք տեղափոխվել Ձեր ներկայիս բնակության վայրը

|____|____|____|____| թ.

B11. Ո՞րն էր ներկայիս բնակության վայր տեղափոխվելու
ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Աշխատավայրի տեղափոխություն
Անցնել աշխատանքի
Փնտրել աշխատանք
Ավելի լավ մշակելի հող գտնել
Ուսում / ուսուցում
Աշխատավայրին մոտ լինել
Ընտանեկան / կենցաղային հարցեր
Սոցիալական / քաղաքական խնդիրներ
Առողջական խնդիրներ
Այլ (նշել)

ԲԱԺԻՆ 7. Տնային տնտեսության սոցիալ - տնտեսական վիճակը

1. Այո

B12. Ձեր ՏՏ-ն ունի՞
(կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել “1” կամ “2”)
1.

Ավտոմեքենա

2.

Տրակտոր / ձեռքի էլեկտրական խոտհնձիչ

3.

Մոտոցիկլետ

4.

Հեծանիվ

5.

Սայլ

6.

Հեռուստացույց

7.

Արդուկ

8.

Երաժշտական կենտրոն / DVD նվագարկիչ

9.

Լվացքի մեքենա

2. Ոչ

10. Ջեռոց / գազօջախ
11. Աման լվացող մեքենա
12. Սառնարան
13. Համակարգիչ
14. Կարի մեքենա
15. Արբանյակային / կաբելային հեռուստատեսություն
16. Հեռախոս ստացիոնար (ֆիքսված)
17. Բջջային հետախոս
18. Ռադիոընդունիչ
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Անցում
2. Ոչ

քանակը

B14. Նշեք դրանց քանակն ըստ տեսակի՝ թվերով
(կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները , չլինելու դեպքում՝ նշել "0")
1.

Ձի

2.

Կով / ցուլ / գոմեշ

3.

Ոչխար

4.

Այծ

5.

Խոզ

6.

Ճագար / նապաստակ

7.

Մեղու (փեթակ)

8.

Ընտանի թռչուններ

9.

Այլ (նշել)

1 → B14
2 → B15

1. Այո

B13. Ունե՞ք Ձեր ՏՏ-ին պատկանող գյուղատնտեսական
կենդանիներ

1. Այո

B15. Ունե՞ք Ձեր ՏՏ -ին պատկանող հողատարածք

1 → B16
2 → B17

2. Ոչ
B16. Քանի՞ հեկտար (1 հա =10000 քառ. մ.) հող է պատկանում Ձեր Տ/Տ-ին
1.

Գյուղատնտեսական՝ մշակելի (ներառյալ՝ տնամերձ)

2.

Այլ (արոտավայր, խոտհարք, արտադրական և այլն)

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (տող 1 + տող 2)

B17. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեր ՏՏ-ն ենթարկվե՞լ է
երկրի / համայնքի մակարդակով որևէ բացասական
ազդեցության

հեկտար

|__|__|__|__| , |__|__|
|__|__|__|__| , |__|__|
|__|__|__|__| , |__|__|

1. Այո
2. Ոչ

1 → B18
2 → B19

B18. Ո՞րն է եղել բացասական ազդեցության ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը
(նշել ամենակարևորը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բնական աղետ (երաշտ, ջրհեղեղ, փոթորիկ, մրրիկ, սողանք,
անտառային հրդեհ)
Համաճարակ
Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով բիզնեսի փակում
Գյուղատնտեսական արտադրանքի գների իջեցում
Գնաճ
Հանրային բողոքի ակցիա
Այլ (նշել)

B19. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեր ՏՏ հետ կապված
որևէ խնդրի պատճառով ունեցե՞լ եք եկամտի նվազում
(կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել “1” կամ “2”)

1. Այո
2. Ոչ

1.

ՏՏ անդամի աշխատանքի / աշխատատեղի կորուստ

2.

Ընտանեկան բիզնեսի սնանկացում / լուծարում

3.

ՏՏ աշխատող անդամի հիվանդություն / լուրջ պատահար

4.

ՏՏ աշխատող անդամի մահ

5.

ՏՏ աշխատող անդամի հեռանալը

6.

Հրդեհ սեփականության, տան / բիզնեսի հետ կապված

7.

Հանցագործություն ՏՏ որևէ անդամի կողմից

8.

Տարածքային վեճ

9.

Դրամական օգնության դադարեցում

Եթե կա
գոնե
մեկ “1”
→ B20,
մնացած
դեպքերում
→ B21

10. Ընտանեկան բիզնեսում արտադրվող ապրանքի գների նվազում
11. Բերքի կորուստ
12. Գյուղատնտեսական կենդանիների կորուստ
13. Այլ (նշել)
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B20. Ինչպե՞ս կարողացավ Ձեր ՏՏ-ն հաղթահարել այդ դժվարությունը

(հնարավոր է 3 պատասխան)
1.

Ֆինանսական աջակցություն պետական մարմինների կողմից

2.

Ֆինանսական աջակցություն հասարակական /կրոնական /
համայնքում գործող կազմակերպությունների կողմից

3.

Ֆինանսական աջակցություն հարազատների / ընկերների կողմից

4.

Երեխա(ներ)ը դադարեցրել են ուսումը՝ ուսումնական ծախսերը
հոգալ չկարողանալու պատճառով

5.

Երեխա(ներ)ը տեղափոխվել է(են) այլ ՏՏ

6.

Երեխա(ներ)ն աշխատում է(են) լրացուցիչ աշխատաժամեր

7.

ՏՏ չափահաս անդամ(ներ)ն աշխատել է(են) լրացուցիչ
աշխատաժամեր

8.

Վաճառվել է սեփականությունը / օգտագործվել են
խնայողությունները

9.

Կրճատվել են ՏՏ ծախսերը

10. Էական ազդեցություն չի ունեցել
11. Վարկ / պարտք / գրավ
12. Այլ (նշել)

1. Այո

B21. Ձեր ՏՏ անդամներից որևէ մեկն ունի՞ չմարված պարտք /
վարկ կամ վերջին 12 ամիսների ընթացքում վերցրե՞լ է նոր
պարտք / վարկ

2. Ոչ

1 → B22
2 → B28

B22. Ո՞րն էր պարտք / վարկ վերցնելու ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը
1.

Հոգալ ՏՏ կենսական կաիրիքները (գնել սնունդ / հագուստ)

2.

Վճարել երեխաների կրթության համար

3.

ՏՏ անդամի համար գնել հեծանիվ / մոտոցիկլետ / մեքենա

4.

Տուն գնել / վերակառուցել / վերանորոգել / կառուցել

5.

Վճարել բուժման հետ կապված ծախսերը (դեղորայք, բժիշկ /
հիվանդանոց)

6.

Վճարել ընտանեկան արարողությունների հետ կապված
ծախսերը՝ երեխայի ծնունդ, հարսանիք, թաղում և այլն

7.

Բիզնես / սեփական գործ սկսել / ընդլայնել բիզնեսը

8.

Վճարել պարտքը / մարել վարկը

9.

Այլ (նշել)

B23. Ումի՞ց / որտեղի՞ց է Ձեր ՏՏ -ն պարտք / վարկ վերցրել
(հնարավոր է 3 պատասխան)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բանկ / վարկային կազմակերպություն
Միկրովարկ / գրավատուն / լիզինգային կազմակերպություն
Գործատու / հողատեր
Ապրանքների, սարքավորումների կամ հումքի մատակարար
Անհատ վարկատու
Ընկեր / բարեկամ
Այլ (նշել)

B24. Վերադաձրե՞լ եք պարտքը / մարե՞լ եք վարկը
1.
2.
3.

1 → B25 1)
2 → B25 1), 2)
3 → B25 2)

Այո, ամբողջությամբ
Այո, մասամբ
Ոչ
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B25. 1) Ինչպե՞ս եք վերադարձրել պարտքը / մարել վարկը
2) Ինչպե՞ս եք վերադարձնելու պարտքը / մարելու վարկը
(կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները, հնարավոր է մի քանի պատասխան)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Նշել "1" և / կամ "2"

Կանխիկ՝ մեկ այլ անձից պարտք վերցնելով
Կանխիկ՝ վաճառելով որոշ իրեր
Կանխիկ՝աշխատանքից ստացվող եկամտով
ՏՏ չափահաս անդամներից մեկն աշխատելու է պարտատիրոջ
համար
ՏՏ երեխաներից (անչափահաս անդամներից) մեկն աշխատելու է
պարտատիրոջ համար
Բնաիրային
Այլ (նշել)
Չգիտեմ / դժվարանում եմ պատասխանել

B25.1)→ B26.1)

B25.2)→ B26.2)

Նշել "1" և / կամ "2"

B26. 1) Երեխաներից որևէ մեկը կիսատ թողե՞լ է ուսումը
2) Երեխաներից որևէ մեկը կիսա՞տ է թողելու ուսումը

1 – 2 → B27

1. Այո
2. Միգուցե
3. Ոչ

3 → B28

B27. Երբ պարտքի / վարկի հետ կապված իրավիճակը բարելավվի,
ուսումը կիսատ թողած երեխա(ներ)ը կշարունակե՞ն ուսումը
1. Այո
2. Միգուցե
3. Ոչ
B28. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ՏՏ-ի միջին ամսական ծախսը՝ դրամով

(վերաբերում է ՏՏ մակարդակով կատարված ծախսին)

|____|____|____|____|____|____|

B29. Ո՞րն է Ձեր ՏՏ-ի եկամտի ՀԻՄՆԱԿԱՆ աղբյուրը
1. Աշխատանք
2. Սոցիալական փոխանցումներ (կենսաթոշակ, ընտանեկան,
երեխայի նպաստ և այլն)
3. Կրթաթոշակ
4. Սեփական գույքի վարձակալություն
5. Մասնավոր փոխանցումներ (տրանսֆերտներ)
6. Ծնող, հարազատ, բարեկամ
7. Այլ (նշել)
B30. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ՏՏ-ի միջին ամսական եկամուտը՝
դրամով

|____|____|____|____|____|____|

Հարցազրուցավարին.

Անցնել հարցաթերթի ՄԱՍ 3. և հարցազրույց անցկացնել ՏՏ
5-17 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի հետ
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ՄԱՍ III. ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ
ԲԱԺԻՆ 8. Տնային տնտեսության 5-17 տարեկան երեխաների կրթական մակարդակը
(հարցվում են բոլոր երեխաները (5 -17 տ.), բացի բացակա անդամների (A8=1 և A8=2))
ՆՇԵԼ «98» 7 օրվա ընթացքում 3 այցելությունից հետո երեխայի հետ չհանդիպելու, հաղորդակցման
խնդիր ունենալու կամ որևէ այլ դեպքերում

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

Անցում
5 - 9 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
C1. Երբևէ հաճախե՞լ ես որևէ
1. Այո
ուսումնական հաստատություն
2. Ոչ
(այդ թվում՝ նախադպրոցական)
C2. Կարո՞ղ ես որևէ լեզվով (ներառյալ՝ 1. Այո
մայրենի) գրել, կարդալ և հասկանալ
2. Ոչ
կարճ, պարզ նախադասություն
C3. Ընթացիկ ուսումնական տարում հաճախե՞լ
ես որևէ ուսումնական հաստատություն

Եթե C1= 1 → C3
Եթե C1= 2 → C4
1 → C5
2 → C11
3 → C9

1. Այո
2. Ոչ, ավարտել եմ ուսումս
3. Ոչ, դադարեցրել եմ / կիսատ եմ թողել ուսումս
C4. Ի՞նչ պատճառով չես հաճախել
(Կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել
ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Դեռ փոքր եմ / արդեն մեծ եմ
Հաշմանդամություն
Հիվանդություն
Տարածքում ուս. հաստատություն չկա /
հեռու է
Անհնար է(ր) հոգալ ուսման հետ կապված
ծախսերը
Ընտանիքս թույլ չի տալիս
Հետաքրքրված չեմ ուսմամբ
Կրթությունը չի համարվում արժեքավոր
Ուս. հաստատությունն անվտանգ չէ
Սովորել որևէ արհեստ
Աշխատել՝ վարձատրությամբ
Օգնել ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Օգնել տնային գործերում
Այլ (նշել)

C5. Կրթական ծրագրի ո՞ր աստիճանում և ո՞ր
դասարանում / կուրսում ես սովորում
Աստիճան (Ա) Դասարան / Կուրս (Դ/Կ)
Նախադպրոցական

2.

Տարրական (1 - 4 դաս.)

3.

Հիմնական (5 - 9 դաս.)

4.

Ավագ / միջնակարգ (10 - 12 դաս.)

5.

Տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ (1 - 5 կուրս)

6.

ԲՈՒՀ (1 - 2 կուրս)

C6. Անցած շաբաթվա ընթացքում որևէ
օր բացակայե՞լ ես

→ C16

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

x

x

1.

10 - 17 տ.

Ա

Դ/Կ

x

Ա

Դ/Կ

x

Ա

Դ/Կ

x
1 → C16
2-6→C6

1→C7
2 → C12

1. Այո
2. Ոչ

C7. Քանի՞ օր ես բացակայել

(նշել օրերի քանակը)
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→ C13

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

5 - 9 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից

10 - 17 տ.

C8. Ի՞նչ պատճառով ես բացակայել
(Կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել երկու
ամենակարևորը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ուսումնական արձակուրդ
Դասավանդողի բացակայություն
Ծնողի զբաղվածություն / հիվանդություն
Վարակիչ հիվանդություն
Չեմ ցանկացել
Եղանակային վատ պայմաններ
Օգնել ընտանեկան բիզնեսում
Օգնել տնային գործերում
Աշխատել ընտանեկան բիզնեսից դուրս
Հաշմանդամություն
Հիվանդություն/ վնասվածք
Այլ (նշել)

→ C12

C9. Ի՞նչ պատճառով ես կիսատ թողել ուսումդ
(Նշել ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Հաշմանդամություն
Հիվանդություն
Տարածքում ուս. հաստատություն չկա /
շատ հեռու է
Անհնար է(ր) հոգալ ուսման հետ կապված
ծախսերը
Ընտանիքս թույլ չի տալիս
Հետաքրքրված չեմ ուսմամբ
Կրթությունը չի համարվում արժեքավոր
Ուս. հաստատությունն անվտանգ չէ
Սովորել որևէ արհեստ
Աշխատել՝ վարձատրությամբ
Օգնել ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Օգնել տնային գործերում
Այլ (նշել)

C10. Քանի՞ տարեկանում ես կիսատ թողել
ուսումը
(Տարիքը՝ լրացված տարիներով)

→ C12

C11. Ո՞րն է կրթական ծրագրի ամենաբարձր
աստիճանը և դասարանը / կուրսը, որ ձեռք ես
բերել

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

Դ/Կ

Ա

→ C11

Դ/Կ

Աստիճան (Ա) Դասարան / Կուրս (Դ/Կ)
1.
2.
3.
4.
5.

Նախադպրոցական
Տարրական (1 - 4 դաս.)
Հիմնական (5 - 9 դաս.)
Ավագ / միջնակարգ (10 - 12 դաս.)
Ուսումնարան, տեխնիկում, քոլեջ (1 - 5 կուրս)

x

x

x

x

x

C12. Քանի՞ տարեկանում ես սկսել հաճախել
դպրոց

→ C16

(Տարիքը նշել լրացված տարիներով)
C13. Երբևէ՞ հաճախել ես / հաճախու՞մ
ես որևէ մասնագիտական դասընթացի
/ ուսուցողական ծրագրի

1. Այո

C14. Ստացե՞լ ես / կստանա՞ս
դասընթացն ավարտելու վկայական

1. Այո

1 → C14
2 → C16

2. Ոչ

1 → C15
2 → C16

2. Ոչ

C15. Ի՞նչ մասնագիտություն ես ստացել /
կստանաս դասընթացն ավարտելուց հետո
(Եթե մեկից ավելի է՝ նշել ամենակարևորը)
(Օր.՝ ատաղձագործ, ավտոմեքենա նորոգող,
բուժքույր և այլն)
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԸ

Լրացվում է կոդավորողի կողմից

|___|___|___| |___|___|___||___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|
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ԲԱԺԻՆ 9. ՏՏ 5-17 տարեկան երեխաների տնտեսական ակտիվության
ընթացիկ կարգավիճակը
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

5 - 9 տ. 10 - 17 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
C16. Անցած շաբաթվա5 ընթացքում գոնե 1. Այո
մեկ ժամ զբաղվե՞լ ես որևէ աշխատանքով
2. Ոչ
/ եկամտաբեր գործունեությամբ
(որպես վարձու աշխատող, ինքնազբաղված,
գործատու կամ առանց վարձատրության աշխատող
ընտանիքի անդամ)

1 → C19
2 → C17

C17. Միգուցե զբաղվել ես ստորև թվարկված
գործունեության տեսակներից որևէ մեկով
(a) Զբաղվել ես սեփական գործով (բիզնե- 1. Այո
սով) թեկուզև փոքր, ինքնուրույն կամ
2. Ոչ
ընկերոջ հետ
Օրինակ՝ առևտուր, խանութում փաթեթավորող,
բեռնակիր, արտադրություն վաճառքի համար,
ավտոմեքենայի նորոգում, վարսահարդարման
ծառայություն, ուղևորա / բեռնափոխադրում և այլն

(b) Աշխատել ես որպես վարձու
աշխատող և ստացել ես կամ
ստանալու ես դրամական և (կամ)
բնաիրային աշխատավարձ

1. Այո
2. Ոչ

Օրինակ՝ մշտական / պատահական / գործավարձային աշխատանք / աշխատանքային պրակտիկա /
աշխատանք սննդի կամ կացարանի դիմաց
(c) Աշխատել ես մասնավոր գործատուի 1. Այո
մոտ որպես տնային աշխատող՝
դրամական և (կամ) բնաիրային
2. Ոչ
վարձատրությամբ
Օրինակ՝ մասնավոր անձի տան մաքրություն /
երեխայի / հիվանդի խնամք / դասապատրաստում,
այգու խնամք և այլն

(d) Օգնել ես ընտանեկան բիզնեսում ՝
1. Այո
առանց վարձատրության (բացի
2. Ոչ
Գ/Տ-ում աշխատանքից)
Օրինակ՝ օգնել ես վաճառել / ապրանք արտադրել /
մաքրել / կարգի բերել աշխատանքային տարածքը /
օգնել ես զբաղվել հաշվարկներով և այլն

Եթե C17 a) - i) ում կա գոնե մեկ
"1" → C18
Եթե ԲՈԼՈՐԸ "2"
են → C30

(e) Աշխատել ես / օգնել ես Ձեր տնամերձում, այգում, Գ/Տ-ում, գյուղ.
1. Այո
ապրանքների արտադրության մեջ,
խնամել ես ՏՏ -ին պատկանող
կենդանիներ վաճառքի, փոխա2. Ոչ
նակման կամ սեփական սպառման6
նպատակով
Օրինակ՝ հողի փորում, բերքահավաք, անասունի
խնամք և այլն
(f) Զբաղվել ես շինարարությամբ /
1. Այո
կապիտալ նորոգմամբ Ձեր տան կամ
ընտանեկան բիզնեսի / Գ/Տ-ի համար
2. Ոչ
Օրինակ՝ տանիքի փոխում, նոր սենյակի
կառուցում և այլն
(g) Զբաղվել ես ձկնորսությամբ, խեցգե1. Այո
տինների կամ վայրի կենդանիների
որսով վաճառքի կամ ձեր ՏՏ -ում
2. Ոչ
օգտագործման համար
5

Վերաբերում է հարցմանը նախորդող օրացուցային շաբաթվան՝ երկուշաբթի օրվանից մինչև կիրակի օրը (ներառյալ):

6

Եթե արտադրվածը նշանակալի մասնաբաժին չի ունեցել ՏՏ ընդհանուր սպառման մեջ, A21.-ում պետք է նշել «2» («Ոչ»):
24

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

5 - 9 տ. 10 - 17 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
(h) Ձեր ՏՏ -ում օգտագործելու համար
կանոնավոր բերել ես ջուր կամ
հավաքել վառելափայտ

1. Այո
2. Ոչ

(i) Բացառապես Ձեր ՏՏ -ում
1. Այո
օգտագործելու համար արտադրել ես
որևէ ոչ գյուղատնտեսական ապրանք 2. Ոչ
Օրինակ՝ հյուսել զամբյուղ, գործել հագուստ և այլն
C18. Մի գուցե ունես աշխատանք / սեփա1. Այո
կան գործ կամ այլ տնտեսական, գյուղատնտեսական գործունեություն, որը ժամանակավորապես դադարեցվել է և
2. Ոչ
անպայման վերսկսվելու7 է*)

1 → C19
2 → C30

C19. Հակիրճ նկարագրիր քո ՀԻՄՆԱԿԱՆ
զբաղմունքը*, կատարած աշխատանքը
Օրինակ՝ մատուցող սրճարանում, տոմսավաճառ,
խառը ապրանքներ վաճառող, հովիվ, կարտոֆիլ
հավաքել և այլն



ՀԻՄՆԱԿԱՆ համարվում է այն աշխատանքը, զբաղմունքը որում հարցվողը շաբաթվա ընթացքում ծախսել է
առավելագույն ժամեր
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔԻ ԿՈԴԸ
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

Լրացվում է կոդավորողի կողմից

|___|___|___
|

C20. Հակիրճ նկարագրիր քո աշխատավայրի
(նաև Գ/Տ) գործունեության ՀԻՄՆԱԿԱՆ
տեսակը՝ արտադրվող ապրանքները և
ծառայությունները
Օրինակ՝ խառը ապրանքների մանրածախ վաճառք,
սրճարան, զբոսայգում ատրակցիոն խաղեր,
անասունների խնամք, կարտոֆիլի բերքահավաք,
հագուստի վաճառք և այլն
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ԿՈԴԸ

Լրացվում է կոդավորողի կողմից
C21. Քո ՀԻՄՆԱԿԱՆ աշխատանքի հետ
մեկտեղ անցած շաբաթվա ընթացքում
ունեցե՞լ ես լրացուցիչ աշխատանք /
զբաղմունք

|__|__|__|__| |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__| → C32

→ C21

1. Այո

C22. Անցած շաբաթվա ընթացքում օրական
փաստացի քանի՞ ժամ ես աշխատել

2. Ոչ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

Հ

Լ

(չաշխատելու դեպքում նշել "0")
Հիմնական (Հ) Լրացուցիչ (Լ)
1.
2.

Երկուշաբթի
Երեքշաբթի

3.

Չորեքշաբթի

4.

Հինգշաբթի

5.

Ուրբաթ

6.

Շաբաթ

7.

Կիրակի

8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (Հ + Լ), ժամ

7

Եթե հարցվողը եղել է «առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ», բայց հետազոտվող շաբաթվա ընթացքում գոնե մեկ
ժամ չի աշխատել, C 18.-ում պետք է նշել «2» («Ոչ»):
25

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից
ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից

10 - 17 տ.

C23. Սովորաբար ե՞րբ ես աշխատում

Հարցվում են ԲՈԼՈՐ երեխաները, այդ թվում՝
սովորող
1.

2.
3.
4.
5.

Օրվա ընթացքում (առավոտյան 6-ից մինչև
երեկոյան 18.00-ն ընկած
ժամանակահատվածում)
Երեկոյան / գիշերը (18.00-ից հետո)
Ցերեկը և երեկոյան (ամբողջ օրը)
Շաբաթ և/կամ կիրակի օրերին
Երբեմն ցերեկը, երբեմն երեկոյան

Հարցվում են ՄԻԱՅՆ ներկայումս ՍՈՎՈՐՈՂ
երեխաները (եթե C3= 1)
6.
7.
8.
9.

Դասից հետո
Դասից առաջ
Դասից առաջ և դասից հետո
Շաբաթ և/կամ կիրակի օրերին
10. Դասից բացակայած օրերին / ժամերին
C24. Անցած շաբաթվա ընթացքում որտե՞ղ ես
ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ իրականացրել քո
աշխատանքը
1.
2.
3.
4.

Տանը (հարցվողի)
Հաճախորդի / պատվիրատուի տանը
Հիմնարկում, գրասենյակում
Գործարանում / արհեստանոցում /
արտադրամասում
5.
Գ/Տ-ում / ֆերմայում / տնամերձում / այգում
6.
Շինհրապարակում
7.
Հանքում / քարհանքում
8.
Խանութում / կրպակում / սրճարանում /
ռեստորանում / հյուրանոցում և այլն
9.
Տարբեր վայրերում՝ շարժական
10. Ֆիքսված վայրում՝ տաղավար փողոցում /
շուկայի / զբոսայգու / մայրուղու վրա
11. Գործատուի տանը՝ որպես տնային
աշխատող, դայակ, սպասուհի, վարորդ և այլն
12. Լճում / գետում
13. Այլ (նշել)
C25. Քո հիմնական աշխատանքում թվարկած–
ներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում քո
զբաղվածության կարգավիճակը
1.

Վարձու աշխատող՝ գրավոր
պայմանագրով

2.

Վարձու աշխատող՝ բանավոր
համաձայնությամբ

3.

Ինքնազբաղված (վարում է սեփական
գործը՝ միայնակ, առանց այլ
աշխատողների ներգրավման)

4.

Գործատու (վարում է սեփական գործ՝
վարձու աշխատողների ներգրավմամբ)

5.

Կոոպերատիվի անդամ

6.

Առանց վարձատրության աշխատող
ընտանիքի անդամ

1 - 2 → C26
3 - 5 → C27
6 → C29

26

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից
ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից

10 - 17 տ.

C26. Ին՞չ հիմունքներով է կատարվել քո վերջին
վճարումը
1. Գործավարձ
2. Ժամավճար
3. Օրական
4. Շաբաթական
5. Ամսական
6. Աշխատանքն ավարտելուց հետո
7. Այլ (նշել)
C27. Որքա՞ն է կազմում քո միջին ամսական
մաքուր վաստակը հիմնական աշխատանքում
(դրամ)
C28. Ինչպե՞ս ես սովորաբար օգտագործում քո
վաստակը
(Հնարավոր է 3 պատասխան)
1.

Ամբողջ վաստակը / վաստակի մի մասը
տալիս եմ ծնողներիս / խնամակալներիս

2.

Գործատուն տալիս է ամբողջ վաստակը /
վաստակի մի մասը ծնողներիս / խնամա–
կալներիս

3.

Վճարում եմ ուսումնական ծախսերս

4.

Գնում եմ ուսումնական պարագաներ

5.

Գնում եմ իրեր տան համար

6.

Գնում եմ իրեր ինքս ինձ համար

7.

Հավաքում եմ

8.

Կինո, թատրոն, սրճարան և այլն

Այլ (նշել)
C29. Քո աշխատելու ՀԻՄՆԱԿԱՆ պատճառը

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Վաստակել ընտանեկան եկամուտը
Ավելացնել ընտանեկան եկամուտը
Օգնել վճարել ընտանիքի պարտքը
Օգնել ընտանեկան բիզնեսում / Գ/Տ-ում
Ունենալ սեփական գումար
Ձեռք բերել հմտություններ / մասնագի–
տական փորձ
Սովորելը ոչ մի օգուտ չունի ապագայի
համար
Տարածքում ուս. հաստատություն չկա /հեռու է
Ի վիճակի չեմ հոգալ ուսման հետ կապված
ծախսերը
Հետաքրքրված չեմ ուսմամբ
Պարտադրում են աշխատել
Ժամանակավորապես փոխարինում եմ
Այլ (նշել)

→ C32

A. Աշխատանքի որոնում
C30. Անցած շաբաթվա ընթացքում
փնտրե՞լ ես աշխատանք

1. Այո

C31. Անցած 12 ամիսների ընթացքում
երբևէ աշխատե՞լ ես

1. Այո

2. Ոչ
1 → C32
2 → C47

2. Ոչ

27

ԲԱԺԻՆ 10. Աշխատող երեխաների (5 -17 տ.) առողջությունը և անվտանգությունը
ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից

Անցում

ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

5 - 9տ. 10-17տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից
C32. Անցած 12 ամիսների ընթացքում որքա՞ն
հաճախ ես հիվանդացել
1. Հաճախ
2. Ժամանակ առ ժամանակ
3. Չեմ հիվանդացել
4. Դժվարանում եմ պատասխանել
C33. Անցած 12 ամիսների ընթացքում
աշխատանքի պատճառով ունեցե՞լ ես
թվարկված խնդիրներից որևէ մեկը

1. Այո
2. Ոչ

(Կարդալ թվարկված ԲՈԼՈՐ տարբերակները
և նշել “1” կամ “2” )
1.

Մակերեսային վնասվածք / բաց վերք

2.

Կոտրվածք

3.

Հոդախախտում / քերծվածք

4.

Այրվածք / ցրտահարություն

5.

Շնչառական խնդիր

6.

Տեսողական խնդիր

7.

Լսողության խնդիր

8.

Մաշկային խնդիր

9.

Մարսողական խնդիր / փորլուծություն

Ցանկացած
“1” → C34
Եթե ԲՈԼՈՐԸ
“2” են → C38

10. Տենդ
11. Ծայրահեղ հոգնածություն
12. Այլ (նշել)
13. Չեմ ցանկանում պատասխանել

C34. Ինչպիսի՞բժշկական օգնություն ես ստացել
1.
2.

Բուժվել եմ տանը
Գտնվել եմ հիվանդանոցում /
պոլիկլինիկայում
3. Ոչ մի օգնություն չեմ ստացել
4. Այլ (նշել)
C35. Ո՞վ է վճարել քո բուժման համար

(հնարավոր է 2 պատասխան)
1. Գործատուն, կազմակերպությունը
2. Ծնողներս
3. Անձը, ում համար աշխատել եմ
4. Բարեկամներս, հարազատներս
5. Չգիտեմ
6. Այլ (նշել)
7. Չեմ ցանկանում պատասխանել
C36. Ին՞չ ես կարծում քո ամենալուրջ հիվանդությունը / վնասվածքը ազդե՞լ է աշխատանքի
կամ ուսման վրա
1.

Լուրջ չէ՝ չի ազդել ուսման և աշխատանքի վրա

2.

Կարճ ժամանակով դադարեցրել եմ դասի
հաճախելը, բայց ոչ աշխատելը

3.

Կարճ ժամանակով դադարեցրել եմ աշխատելը,
բայց ոչ սովորելը

4.

Կարճ ժամանակով դադարեցրել եմ աշխատելը
և դասի հաճախելը
Լիովին դադարեցրել եմ դասի հաճախելը, բայց
ոչ աշխատելը
Լիովին դադարեցրել եմ աշխատելը, բայց ոչ

5.
6.

1 → C38
2 - 7 → C37
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սովորելը
Լիովին դադարեցրել եմ դասի հաճախելը և
աշխատելը
C37. Հակիրճ նկարագրիր ի՞նչ աշխատանք էիր
կատարում, երբ լրջորեն հիվանդացար /
վնասվեցիր
7.

ԶԲԱՂՄՈՒՆՔԻ ԿՈԴԸ
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

Լրացվում է կոդավորողի կողմից
C38. Աշխատանքի ընթացքում կրե՞լ ես
ծանր բեռներ

1 → C39
2 → C41

1.Այո

2.Ոչ
C39. Մոտավորապես որքա՞ ն էր կշռում բեռը,
կիլոգրամ.
Մինչև 10
10-15
15 և ավելի
C40. Ի՞նչ հեռավորությամբ է տեղափոխվել բեռը,
մետր.
1.
2.
3.

Մինչև 1
1-5
5 և ավելի
C41. Աշխատանքի ընթացքում աշխատե՞լ 1.Այո
ես որևէ գործիքով, սարքավորումով կամ
2.Ոչ
մեքենայով
C42.Աշխատանքի ընթացքում ին՞չ տեսակի
գործիք, սարքավորում կամ մեքենա ես
օգտագործել
(Նշել 2 ամենահաճախ օգտագործվածները)
C43. Քո աշխատավայրում առնչվու՞մ ես
1. Այո
թվարկված պայմաններից որևէ մեկի հետ
2. Ոչ
1.
2.
3.

1 → C42
2 → C43
1…………

1…………

1…………

1…………

1…………

2…………

2…………

2…………

2…………

2…………

(Կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել “1” կամ “2”)
2.

Փոշի / գոլորշի
Կրակ / գազ

3.

Բարձր ձայն կամ վիբրացիա

4.

Ծայրահեղ ցուրտ կամ շոգ

5.
6.

Վտանգավոր գործիքներ (դանակ, կացին և
այլն)
Ստորգետնյա աշխատանք

7.

Աշխատանք բարձրության վրա

8.

Աշխատանք ջրում / լճում/ գետում

9.

Չափազանց մութ, ճնշող աշխատավայր

1.

10. Ոչ բավարար օդափոխություն
11.

Քիմիկատներ (թունաքիմիկատ / սոսինձ և այլն)

12. Պայթուցիկ նյութեր
13. Առողջությանը կամ անվտանգությանը

սպառնացող այլ պայմաններ (նշել)
C44. Աշխատավայրում երբևէ եղե՞լ ես
հետևյալ իրավիճակում

1. Այո

2. Ոչ
(Կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել “1” կամ “2”)
2.

Մշտապես բղավել են քո վրա
Շարունակ վիրավորել են

3.

Ենթարկվել ես ծեծի / ֆիզիկական բռնության

4.

Ենթարկվել ես սեռական բռնության

5.

Մշտապես ուշացրել են աշխատավարձը /
չեն վճարել

1.
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6.

Այլ (նշել)

7.

Չեմ ցանկանում պատասխանել

C45. Ընդհանուր առմամբ գո՞հ ես քո
աշխատանքից
1.

1 → C47
2 → C46
3 → C47

Այո

2. Ոչ
3. Դժվարանում եմ պատասխանել
C46. Ինչ՞ու աշխատանքդ քեզ դուր չի գալիս
1.
2.
3.
4.
5.

Ցածր աշխատավարձ / եկամուտ
Աշխատանքի անբարենպաստ պայմանները
Բնակավայրից հեռու գտնվելը
Աշխատողների հետ վատ
հարաբերությունները
Այլ (նշել)

ԲԱԺԻՆ 11. Երեխաների (5 -17 տ.) գործունեությունը
տնային տնտեսությունում

Անցում

ՏՏ անդամի հերթական համարը՝ A1-ից
ՏՏ անդամի անունը՝ A2-ից

5 - 9 տ. 10 - 17 տ.

ՏՏ անդամի տարիքը՝ A5-ից

C47. Անցած շաբաթվա ընթացքում
զբաղվե՞լ ես ստորև թվարկված
գործերից որևէ մեկով ՏՏ -ի համար

Ցանկացած “1” →

1. Այո

C48

2. Ոչ

Եթե ԲՈԼՈՐԸ “2”
են → ՏՏ տվյալ
անդամի համար
հարցման ԱՎԱՐՏ
և → ՏՏ հաջորդ
երեխային:

(Կարդալ ԲՈԼՈՐ տարբերակները և նշել “1”կամ “2”)
1.

Գնումներ ՏՏ -ի համար

2.

ՏՏ -ին պատկանող սարքերի, կենցաղային
իրերի նորոգում (օր., արդուկ, աթոռ, ծորակ
և այլն)

3.

Կերակուրի պատրաստում

4.

Տան / տնային իրերի մաքրում

5.

Լվացք / արդուկ

6.

Փոքր երեխայի խնամք (քույր, եղբայր և այլն)

7.

ՏՏ ծեր / հիվանդ անդամի խնամք

8.

Այլ (նշել)

Բոլոր երեխաների
հետ հարցման
ավարտից հետո
→ C50:

C 48. Անցած շաբաթվա ընթացքում օրական
փաստացի քանի՞ ժամ ես զբաղվել տնային
գործերով (չզբաղվելու դեպքում նշել "0")
(Նշել ԲՈԼՈՐ օրերի համար)
1.

Երկուշաբթի

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

2.

Երեքշաբթի

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

3.

Չորեքշաբթի

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

4.

Հինգշաբթի

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

5.

Որբաթ

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

6.

Շաբաթ

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

7.

Կիրակի

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

8.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, ժամ

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|
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C49. Անցած շաբաթվա ընթացքում սովորաբար
ե՞րբ ես զբաղվել նշված գործունեությամբ

Հարցվում են ԲՈԼՈՐ երեխաները, այդ թվում՝
սովորող
1.

Օրվա ընթացքում (առավոտյան 6-ից մինչև
երեկոյան 18.00-ն ընկած ժամանակահատ–
վածում)

2.

Երեկոյան / գիշերը (18.00-ից հետո)

3.

Ցերեկը և երեկոյան (ամբողջ օրը)

4.

Շաբաթ և/կամ կիրակի օրերին

5.

Երբեմն ցերեկը, երբեմն երեկոյան

Հարցվում են ՄԻԱՅՆ սովորող երեխաները
(եթե C3= 1)
6.

Դասից հետո

7.

Դասից առաջ

8.

Դասից առաջ և դասից հետո

9.

Շաբաթ և/կամ կիրակի օրերին

10. Դասից բացակայած օրերին / ժամերին

Հարցազրուցավարին՝
C50. (ԱՆՈՒՆ)- ի հարցազրույցը իրա–
կանացվե՞լ է որևէ չափահասի կամ
տարիքով ավելի մեծ երեխայի
ներկայությամբ

ՏՏ տվյալ անդամի
համար հարցման
ԱՎԱՐՏ և
→ ՏՏ հաջորդ
երեխային

1. Այո

2. Ոչ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՎԱՐՏ
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար: Ցանկանում ենք հաջողություն
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