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ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 

  հ.հ  Հետազոտության անվանումը Անցկաց-
ման 

ժամկետը 

Նյութերի 
ամփոփ-

ման 
ավարտը 

 

Վիճակագրական հետազոտությունների  
նկարագրությունը 

Վիճակա-
գրական 
հետա-

զոտության 
համար 

տվյալների 
հավաքման 
մեթոդները

Ռեսպոն-
դենտների 

ընդգրկվածու-
թյան  

աստիճանը 

Ռեսպոն-
դենտների 
մասնակ-
ցության 
պարտա-
դիր կամ 
կամավոր 
բնույթը

Վիճակագրության այն 
տեսակի կամ վիճակա-
գրական ռեգիստրների 

թվարկումը, որոնց համար 
հետազոտությունը  

կապահովի անհրաժեշտ 
տեղեկատվության  

ստացում 
2.1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ   (ԱՐՄՍՏԱՏ)

1 Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 

հունվար-
դեկտեմբեր 

2021 թ.  
ընթաց-

քում 

Հայաստանում աղքատության մակարդակի և 
սոցիալական իրավիճակի վերաբերյալ  
տեղեկությունների ստացումը,  
Հայաստանի Հանրապետության աղքատությունը  
և աշխատանքի շուկան բնութագրող առանցքային  
ցուցանիշների փոխադարձ ազդեցության  
գնահատումը, հիմնական սոցիալական 
ծառայությունների (կրթության և այլնի) 
մատչելիությունը 

ընտրան-
քային 

մասնավոր
տնային 

տնտեսություններ

կամավոր Պետական կառավարման  
և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ,  
գիտական, հետազոտական, 

կրթական հաստատու- 
թյուններ,  

Կենտրոնական բանկ, 
գործարար հանրություն, 

զանգվածային լրատվամի-
ջոցներ, միջազգային 

կազմակերպություններ, 
այլ  

 
2 Տնային տնտեսություններում 

իրականացվող աշխատուժի 
ընտրանքային հետազոտություն 
(ԱԸՀ) 

հունվար-
դեկտեմբեր 

2021թ. 
ընթաց-

քում 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի շուկան 
բնութագրող տեղեկատվության ապահովում`  
աշխատանքային ռեսուրսները, աշխատուժը,  
աշխատուժից դուրս բանկչությունը,զբաղվածությունը 
(այդ թվում՝ նաև ֆորմալ և ոչ ֆորմալ), զբաղվածություն 
չհամարվող աշխատանքային այլ գործունեության 
ձևերը, աշխատուժի թերօգտագործումը՝  
թերզբաղվածությունը, գործազրկությունն  
ըստ ժողովրդագրական, կրթական,  
սոցիալ-տնտեսական և այլ բնութագրերի`  
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 
մեթոդաբանությանը, Աշխատանքի վիճակագիրների  
19-րդ միջազգային համաժողովի կողմից ընդունված 
բանաձևերի պահանջներին համապատասխան 

ընտրան-
քային 

մասնավոր 
տնային 

տնտեսություններ 

կամավոր Պետական կառավարման  
և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ,  
գիտական, հետազոտական, 

կրթական հաստատու- 
թյուններ,  

Կենտրոնական բանկ, 
գործարար հանրություն, 

զանգվածային լրատվամի- 
ջոցներ, միջազգային 

կազմակերպություններ,այլ  
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  հ.հ  Հետազոտության անվանումը Անցկաց-
ման 

ժամկետը 

Նյութերի 
ամփոփ-

ման 
ավարտը 

 

Վիճակագրական հետազոտությունների  
նկարագրությունը 

Վիճակա-
գրական 
հետա-

զոտության 
համար 

տվյալների 
հավաքման 
մեթոդները

Ռեսպոն-
դենտների 

ընդգրկվածու-
թյան  

աստիճանը 

Ռեսպոն-
դենտների 
մասնակ-
ցության 
պարտա-
դիր կամ 
կամավոր 
բնույթը

Վիճակագրության այն 
տեսակի կամ վիճակա-
գրական ռեգիստրների 

թվարկումը, որոնց համար 
հետազոտությունը  

կապահովի անհրաժեշտ 
տեղեկատվության  

ստացում 
3 Ժամանակի օգտագործման 

հետազոտություն 
ֆինանսավորումը՝ «ՄԱԿ Կանայք» 

2021թ. 2021թ. 
դեկտեմբեր

Ըստ սեռի բնակչության ամենօրյա ժամանակի ֆոնդի 
բաշխման վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրու-
թյան ապահովում՝ ըստ ժամանակի օգտագործման 
եղանակների, աշխատանքի ընթացքում տարբեր 
գործողությունների վրա ծախսված ժամանակի՝ 
աշխատանք, ուսում, տնային պարտականությունների 
կատարում, երեխաների խնամք, ժամանցի 
կազմակերպում:  
Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն 
կտան համալրել գենդերային վիճակագրության 
ցուցիչների համակարգը` կյանքի բոլոր ոլորտներում 
կանանց և տղամարդկանց հավասար 
հնարավորությունների ապահովման հարցում 
առաջընթացի մշտադիտարկման համար: 

ընտրան-
քային 

մասնավոր 
տնային 

տնտեսություններ 
(15 և բարձր 

տարիքի 
բնակչություն) 

կամավոր Պետական կառավարման  
և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ,  
գիտական, հետազոտական, 

կրթական հաստատու- 
թյուններ, հասարակական 
կազմակերպություններ, 
գործարար հանրություն, 

զանգվածային  
լրատվամիջոցներ,  

միջազգային 
կազմակերպություններ, 

այլ 

4 Սեռով պայմանավորված 
ընտանեկան բռնության 
վերաբերյալ միանգամյա 
ընտրանքային հետազոտություն 
տնային տնտեսություններում 

2021թ. 2021 թ. 
ընթաց-

քում 

Ազգային մակարդակով ներընտանեկան բռնության, 
մասնավորապես՝ կանանց նկատմամբ  ֆիզիկական, 
սեռական և հոգեբանական բռնության վերաբերյալ 
համակողմանի և միջազգայնորեն համադրելի 
տվյալների ապահովում:  
Հետազոտության արդյունքները կօգտակագործվեն 
գենդերային բռնության կրճատմանն ուղղված 
թիրախային քաղաքականության ծրագրերի մշակման և 
վերանայման հարցերում, ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ 
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոմիտե-ի 
կողմից Հայաստանին տրված հանձնարարականների 
ապահովման առաջընթացի մշտադիտարկման համար, 
գենդերային վիճակագրության ցուցիչների համակարգի 
համալրման, ԿԶՆ՝ 5.2.1 և 5.2.2 ցուցանիշների 
ժամանակագրական շարքի լրացման համար և 
կնպաստեն բնակչության իրազեկության 
բարձրացմանը։ 

ընտրան-
քային 

մասնավոր 
տնային 

տնտեսություններ 
(15 -59 տարիքի 
բնակչություն) 

կամավոր Պետական կառավարման  
և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ,  
գիտական, հետազոտական, 

կրթական հաստատու- 
թյուններ, հասարակական 
կազմակերպություններ, 
գործարար հանրություն, 

զանգվածային  
լրատվամիջոցներ,  

միջազգային 
կազմակերպություններ, 

այլ 

   


