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1․ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

«Հանուն աշխատանքի. Հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» 

ծրագրի կարիքների գնահատման համապարփակ հետազոտության նպատակներն են՝ 

1. Ուսումնասիրել ՀՀ-ում երիտասարդների, կանանց և խոցելի խմբերի 

աշխատանքային իրավունքների պահմապանման մեխանիզմները 

աշխատաշուկայում 

2. Ուսումնասիրել ՀՀ-ում երիտասարդների, կանանց և խոցելի խմբերի 

աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դրսևորումներն ու դրանց դեմ 

պայքարի առկա և ցանկալի մեխանիզմները աշխատաշուկայում 

3. Ուսումնասիրել աշխատանքային իրավունքների պահպանման 

վերահսկողության/ստուգման գործառույթների առկայությունը, դրանց 

արդյունավետությունը և հնարավոր ռիսկերի գնահատումը նշված համատեքստում 

4. Ուսումնասիրել վերը նշված վերահսկողության համընդհանուր էլեկտրոնային 

հարթակի ստեղծման անհրաժեշտությունը 
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2․ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

2․1․ Հետազոտության քանակական հարցաթերթի և որակական 

հարցաշարի մշակում 

Քանակական հեռախոսային հարցումների հարցաթերը և որակական հետազոտության 

հարցաշարը մշակվել են պատվիրատուի կողմից տրամադրված հարցադրումերի հիման 

վրա։ Հեռախոսային հարցումների հարցաթերթը բաղկացած է տարբեր բաժիններից և 

ներառում է ընդհանուր առմամբ 58 հարց/ներառյալ 7 ժողովրդագրական հարցերը/` 

հետազոտության խնդիրներին և առաջադրանքներին համապատասխան։  

Սույն հետազոտական ծրագիրի հեռախոսային հարցումներն իրականացնելու համար 

օգտագործվել է SurveyMonkey ծրագրային փաթեթը։  

Հարցաթերթի ծրագրային տարբերակի վերջնականացնելուց հետո կատարվել է 

հարցաթերթի փորձարկում։ Բոլոր սխալներն ու թերությունները շտկվել են 

հարցազրուցավարների վերապատրաստումից առաջ։ 

Որակական հետազոտության հարցաշարը ներառում է 20 հարց։ Որակական 

հետազոտության հարցաշարը նույնպես փորձարկումից և հարցազրուցավարների 

վերապատրաստումից հետո շտկվել է և վերջնականացվել։ 

 

2․2․ Ընտրանքի մշակում 

Հետազոտության հեռախոսային  հարցումների ընտրանքը ձևավորվել է հետազոտության 

նպատակի և ընտրված թիրախային խմբի սահմանված չափանիշներին 

համապատասխան: Այդ չափանիշների համաձայն` հետազոտության ընթացքում  

կիրառվել է պատահական ընտրանք:  

Հետազոտության ընտրանքը հաշվարկվել է հետևյալ քայլերով` 

 Ընտրանքի ծավալի հաշվարկում 

 Բնակավայրերի ընտրություն  

 Հարցվողի ընտրություն 

2․2․1․Ընտրանքի ծավալի հաշվարկում  

Քանակական հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 18-35 տարեկան ՀՀ քաղաքային 

բնակիչները:  

Ըստ 2020թ-ի վիճակագրական տվյալների՝ ՀՀ-ում 15-35 տարիքային խմբի քաղաքային 

բնակչության թիվը՝ ընդհանուր համախմբությունը կազմում է 507,500 մարդ: Քանի որ 

չկան վիճակագրական տվյալներ կոնկրետ 18-35 տարիքային խմբի համար, ընտրանքը 

հաշրվարկվել է 15-35 տարիքային խմբի բնակչության թվի հիման վրա։  

Այսպիսով γ=97% վստահելիության դեպքում, երբ  սխալի գործակիցը՝ Δ=±2.5, ընտրանքի 

ծավալը կազմում է` n=475:  
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Վերջնական ընտրանքը ձևավորելիս հաշվի է առնվել նաև հնարավոր խոտանների համար 

նախատեսված հարցաթերթերի քանակը: Հիմնական ընտրանքը ավելացվել է 2%-ով` 

հնարավոր խոտան հարցաթերթերի տոկոսը նվազեցնելու համար: Այսպիսով` վերջնական 

ընտրանքը` n=485: 

 

Այնուհետև, ընտրանքը բաշխվել է Երևանի և մարզերի միջև ըստ բնակիչների տոկոսային 

համամասնության և ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում: 

Բնակավայր 18+ բնակչության քանակ % n-ընտրանքի ծավալը 

Երևան 1,084,000 69% 332 

Մարզ 480,900 30% 153 

Ընդամենը 1,564,900 100% 485 

Աղյուսակ 1. Ընտրանքի բաշխումը մարզերում և Երևանում 

 

2․2․2․Բնակավայրերի ընտրություն 

Հետազոտության ծավալներն ընդգրկել են Երևան քաղաքը և Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու, 

Շիրակի մարզերի քաղաքային բնակավայրերը: Երևանի և մարզերի միջև ընտրանքի 

բաշխումը կատարվել է ըստ տոկոսային համամասնության և հետագա ճշգրտումների` 

նախապես որոշելով յուրաքանչյուր մարզում ընտրանքի նվազագույն ծավալը: Ստացվել է 

հետևյալ պատկերը. 

Մարզ 
18+ 

բնակչություն 

Բնակչության 

տոկոսային բաշխումը 

Նախատեսված 

հարցումների 

քանակ 

Երևան 1,084,000  69% 332 

Արմավիր 82,400 5% 26 

Լոռի 126,100 8% 40 

Կոտայք 136,800 9% 44 

Շիրակ 135,600 9% 43 

Ընդամենը 1,564,900 100 485 

Աղյուսակ 2.Ընտրանքի բաշխումն ըստ մարզերի   

2․2․3․Հարցվողի ընտրություն 

Հարցում իրականացնել 18-35 տարեկան ՀՀ այն բնակիչների հետ, ովքեր 

մշտապես բնակվում են տվյալ մարզում եւ այս պահին աշխատում են կամ երբևէ 

աշխատել են Հայաստանում: 
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2․3․ Հարցազրուցավարների վերապատրաստում  

Մինչև հետազոտության տվյալների հավաքագրման փուլը հետազոտությանը մասնակցող 

բոլոր հարցազրուցավարները մասնակցում են հարցաթերթի եռօրյա 

վերապատրաստումների։ Վերապատրասման բոլոր փուլերին հարցազրուցավարների 

ներկայությունը պարտադիր է։ 

Վերապատրաստումը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից` 

 հետազոտության հիմնական նպատակի ներկայացում, 

 հարցաթերթի և դրա լրացման տեխնիկաների ներկայացում,  

 SurveyMonkey ծրագրի ներկայացում, 

 դերային խաղ, 

 հետազոտության ընտրանքի, հարցվողի ընտրության չափանիշների ներկայացում,  

 ընդհանուր կազմակերպչական հարցերի քննարկում։ 

Վերապատրաստման փուլերը հետևյալն են` 

1. Ներկայացվել է հետազոտության ընդհանուր ծրագիրը 

2. Հարցազրուցավարներին ներկայացվել է հեռախոսային հարցումների 

հարցաթերթը և ընտրանքի չափանիշները 

3. Հարցազրուցավարներին ներկայացվել է ծրագիրը, որով իրականացնելու էին  

հեռախոսային հարցումները և դրանով աշխատելու նրբությունները։  

4. Հարցաթերթի ամրապնդման, տեխնիկական և բովանդակային սխալներից 

խուսափելու և ծրագրին ծանոթանալու նպատակով իրականացվել է նաև դերային 

խաղ, որի ընթացքում հարցազրուցավարներից մեկը հանդես է եկել որպես 

հարցվող, իսկ մյուսները` որպես հարցազրուցավարներ: Հարցազրույցի ընթացքում  

նշվել են նկատված սխալները և դրանց մասին տեղեկացվել են 

հարցազրուցավարները: 

5. Վերապատրաստումների վերջին փուլում քննարկվել են կազմակերպչական 

հարցեր՝ աշխատանքային օրեր և ժամեր, վարձատրություն և այլն։ 

2.4. Պիլոտային հարցազրույցների ամփոփում 

 

Վերապատրաստումներից հետո հարցազրուցավարներն իրականացրել են երկուական 

պիլոտային հարցում՝ 10 հարցում։ Պիլոտային հարցումների հիման վրա ուղղվել են 

նկատված սխալները, դժվարամատչելի հարցերը, ձևակերպումները փոխարինվել են հեշտ 

ընկալելի բառապաշարով, փոխվել է հարցերի հերթականությունը։ Պիլոտային հարցման 

արդյունքների հիման վրա հարցաթերթը բերվել է վերջնական տեսքի, որից հետո սկսվել է 

տվյալների հավաքագրման փուլը։   
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3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 

 

3.1. Տվյալների հավաքագրման աշխատանքները Երևանում և 

մարզերում 
 

«Հանուն աշխատանքի. Հաշվետու եվ ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» 

ծրագրի կարիքների գնահատման համապարփակ հետազոտության տվյալների 

հավաքագրումը՝ այսինքն հեռախոսային հարցումների իրականացումը տևել է 10 օր/01-

10 սեպտեմբեր, 2021/։   

Հեռախոսային հարցումները ամեն օր սկսվել են 11:00-12:00 և ավարտվել 21:00-22:00 

ընկած ժամանակահատվածում։ Յուրաքանչյուր օրվա կատարված հարցումները  

ստուգվել են, տվյալների բազան համապատասխանեցվել է վերլուծության 

չափանիշներին։ Տվյալների հավաքման ողջ ընթացքում վերահսկվել է նաև հարցվողի 

ընտրության սկզբունքների պահպանումը: 

Տվյալների հավաքագրման արդյունքում ստացվել է 485 հարցում: Յուրաքանչյուր 

մարզում և Երևանի վարչական շրջանում իրականացրած հարցումների քանակը 

ամփոփված է հետևյալ աղյուսակում․ 

№ Մարզ Իրականացված հարցումների քանակ 

1 Երևան 332 

2 Արմավիր 26 

3 Լոռի 40 

4 Կոտայք 44 

5 Շիրակ 43 

Ընդամենը 485 

Աղյուսակ 3. Իրականացված հարցումների թիվն՝ ըստ ԵՐևան- մարզեր բաշխման 

 

3.2. Տվյալների հավաքագրման արդյունքում ստացված մերժումներ  

 

Հետազոտության ընթացքում 485 իրականացված հարցումների համար անհրաժեշտ է 

եղել դիմել 718 պոտենցիալ հարցվողների` հետազոտությանը մասնակցելու 

համաձայնություն ստանալու նպատակով, ինչի արդյունքում մերժումները կազմել են 

32.5% (233): 
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4.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 

 

Հեռախոսային հարցումների շրջանակներում հարցազրուցավարների աշխատանքի և 

հարցազրույցների որակի ստուգումն իրականացվել է հետևյալ փուլերով. 

1. Հարցազրուցավարների աշխատանքի վերահսկում տվյալների հավաքագրման 

պատասխանատուի կողմից 

2. Հեռախոսազանգով ստուգում 

3. Հարցաթերթերի տրամաբանության և տևողության ստուգում՝ 100%  

 

4.1. Հարցազրուցավարների աշխատանքի վերահսկում տվյալների 

հավաքագրման  պատասխանատուի կողմից  

Յուրաքանչյուր հարցազրուցավար տվյալների հավաքագրման ընթացքում վերահսկվել է 

տվյալների հավաքագրման պատասխանատուի կողմից: Վերջինս ներկա է գտնվել 

հարցազրույցին կամ լսել է հարցազրույցի ձայնագրությունները և նշումներ կատարել 

հարցազրուցավարի աշխատանքի վերաբերյալ (ինչպես հարցազրույցի վարման, այնպես 

էլ` ընտրանքի պահպանման):  

Տվյալների հավաքագրման ընթացքում վերահսկվել է բոլոր հարցազրուցավարների 

աշխատանքը: Հարցմանը ներկա գտնվելու և հարցազրույցների ձայնագրությունները 

լսելու արդյունքում վերահսկվել է բոլոր հարցազրույցների 10%-ը: 

Վերահսկման այս փուլում խոտանվել է  2 հարցաթերթ։  

 

4.2. Հեռախոսազանգով ստուգում 

Տվյալ հետազոտության շրջանակներում հեռախոսազանգով ստուգվել են բոլոր 

հարցազրույցների 33.4%-ը: Պահպանվել է բաշխվածությունն ըստ 

հարցազրուցավարների: Ստուգման են ենթարկվել հետևյալ փոփոխականները` 

 հարցվողի տարիքը, 

 հարցվողի սեռը, 

 հարցվողի բնակավայրը, 

 հարցազրույցի թեման, 

 հարցազրույցի տևողությունը, 

 հարցաթերթի 7 փակ և բաց հարց: 

Հեռախոսազանգով ստուգման արդյունքում խոտանվել է 3 հարցաթերթ ընտրանքի 

չափանիշների խախտման կամ հարցաթերթի թերի լրացման պատճառով: 
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4.3.Հարցաթերթերի տևողության և տրամաբանության ստուգում 

Ծրագրային ապահովման միջոցով ստուգվել  են բոլոր հարցազրույցների ընդհանուր 

տևողությունը։ Ընդունված նվազագույն տևողությունից պակաս տևողությամբ 

հարցաթերթերը կրկնակի ստուգվել են և խնդիրների բացահայտման դեպքում՝ խոտանվել։ 

Բոլոր հարցաթերթերն անխտիր (100%) ենթարկվել են տրամաբանական վերլուծության։ 

Հարցաթերթերի ստուգման ընթացքում մասնավորապես ուշադրություն է դարձվել 

հետևյալ կետերին` 

 սոցիալ-ժողովրդագրական հարցերի ճիշտ լրացվածությանը և ընդհանուր 

հարցաթերթի հետ դրանց տրամաբանական կապին 

 սիստեմատիկ սխալների դուրս բերմանը, 

 ոչ ադեկվատ և սխալ պատասխաններին, 

 հարցաթերթի ընդհանուր տրամաբանությանը: 

Հարցաթերթի տրամաբանության և տևողության ստուգման արդյունքում խոտանվել է 4 

հարցաթերթ՝ կարճ տևողության կամ ընտրանքի չափանիշների խախտման 

բացահայտման պատճառով: 

 

4.4.Որակի վերահսկման և ստուգման վերջնական արդյունքներ 

Որակի վերահսկման և ստուգման վերջնական արդյունքները, ինչպես նաև խոտան 

հարցաթերթերի քանակը ներկայացված 1  Աղյուսակ 4-ում: 

Որակի ստուգման փուլ (խոտան 

հարցաթերթեր) 

Քանակ Տոկոս 

Հարցաթերթի մոնիտորինգ 4 0.9 

Հեռախոսազանգ 3 0.6 

Զուգայց/ձայնագրության լսում 2 0.6 

Ընդամենը 9 1.9 

Տվյալների բազա 476 

Աղյուսակ 4. Խոտան հարցաթերթեր 

Այսպիսով, հետազոտության ընթացքում իրականացվել է 485 հարցում, որից խոտան է 

համարվել 9 հարցաթերթ։ Տվյալների վերջնական բազա է ներառվել 476 հարցաթերթ։ 

Որակի վերահսկման և ստուգման արդյունքում հետազոտությունը որակավորվել է 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ: Տվյալների բազայում ներառված բոլոր 476 հարցաթերթերը վավեր են: 
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5.ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

Տվյալների հավաքագրման փուլին հաջորդում են տվյալների մշակման փուլը։ 

 Հարցազրույցների ստուգում 

Յուրաքանչյուր օրվա իրականացված բոլոր հարցազրույցները ստուգվել են։ Քանի որ 

ծրագիրը, որով իրականացվել են հարցումները, բացթողումների հնարավորություն չի 

տալիս, ապա ստուգելիս առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել բովանդակային 

սխալներին, ընտրանքից շեղմանը: Տվյալների հավաքման ընթացքում պարբերաբար 

հարցազրուցավարները տեղեկացվել են այդ սխալների մասին` մյուս օրերին այդ 

սխալները թույլ տալու հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով:  

 Տվյալների բազայի ստուգում և մաքրում 

Տվյալների բազայի ստուգումը նպատակ ունի բացառել այն բոլոր սխալների 

առկայությունը տվյալների վերջնական բազայի մեջ, որոնք առաջացել են նախորդ փուլերի 

ընթացքում։ Քանի որ բազան կառուցվել է ավտոմատ կերպով, ապա բացառվում են 

ինչպես մուտքագրման սխալները, այնպես էլ  անցման չպահպանումը 

հարցազրուցավարների կողմից։ Մաքրվել են միայն այն հարցերը, որոնք ոչ թե 

կատեգորիաներ են, այլ տեքստեր կամ թվեր։ 

Այս բոլոր փուլերի ավարտից հետո տվյալների բազան ուղարկվել է վերջնական 

վերլուծության և հաշվետվության պատրաստման։ 
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6. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 
 

Հետազոտության շրջանակներում նախատեսվել էր իրականացնել ինչպես 

փորձագիտական հարցումներ ոլորտի մասնագետների հետ, այնպես էլ ֆոկուս խմբային 

քննարկումներ։ 

Սակայն, հաշվի առնելով Կորոնավիրուսի համավարակի տարածման տեմպերը և 

մասնակիցների մտավախությունները վարակվելու հետ կապված, որոշում կայացվեց 

իրականացնել միայն փորձագիտական հարցումներ ոլորտի մասնակգետների, ինչպես 

նաև աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող տարբեր 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ 

Փորձագիտական հարցազրույցներում ընդգրկվել են 25 մասնակից, ովքեր միջին և բարձր 

դասի ղեկավարներ են։ 

Մասնակիցների բաշխումն ըստ գործունեության և կազմակերպության ներկայացված է 

ստորև։ 

 Գործունեություն/Կազմակերպություն Քանակ 

1 Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարում 16 

2 Մարդու Իրավունքների Պաշտպանի Գրասենյակ 2 

3 ՀՀ Առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչական Մարմին 4 

4 Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիա 3 

Ընդամենը 25 

Աղյուսակ 5. Փորձագիտական հարցումների բաշխումը 
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7. «ՀԱՆՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԵՎ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ 

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

7.1. Հեռախոսային հարցումների արդյունքների ամփոփում 
 

Հետազոտության քանակական հարցումներն իրականացվել են հեռախոսային 

հարցազրույցների միջոցով /CATI-Computer-Assisted Telephone Interviewing/։ 

Հարցումներն իրականացվել են Երևանում և Արմավիրի, Լոռվա, Կոտայքի ու Շիրակի 

մարզերի քաղաքային բնակավայրերում, որոնց տոկոսային բաշխումը ներկայացված է 

ստորև։  

 

Գծապատկեր 1. Հարցվողների բաշխումն ըստ մարզերի 
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Հարցվողների թիվն ըստ տոկոսների
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Հետազոտության մասնակիցների բաշխումն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի 

պատկերված է ստորև: 

 

 

Գծապատկեր 2. Հարցվողների սեռա-տարիքային բաշխումը 

Հարցման մասնակիցների 10.2% երբևէ չի փնտրել աշխատանք: Դրա հետ մեկ տեղ 

հարցման պահին մասնակիցների 85.2% ունեցել է վարձատրվող զբաղմունք/աշխատանք 

իսկ 14.8%-ը չի ունեցել աշխատանք:  

Աշխատանք փնտրած և չփնտրած հարցվողների՝ հարցման պահին աշխատանքի 

առկայությունը կամ բացակայությունը պատկերված է ստորև նշված աղյուսակում: 

 Փնտրել է աշխատանք Երբևէ չի փնտրել աշխատանք 

Ունի աշխատանք 84.1% 94.6% 

Չունի աշխատանք 15.9% 5.4% 

Աղյուսակ 6. Հարցվողների աշխատանքի առկայությունը 
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Այն հարցին, թե աշխատանք փնտրելու ընթացքում ինչպիսի խոչընդոտներ/ 

բարդություններ են առաջացել, որոնք աշխատանքի չընդունվելու կամ ավելի վատ 

պայմաններով աշխատանքի առաջարկի պատճառ են դարձել, հարցվողները տվել են 

հետևյալ պատասխանները: 

Ինչպես երևում է գծապատկերից ամենահաճախ հանդիպած խոչընդոտներն են 

աշխատանքային փորձի բացակայություն՝ 19%, աշխատանքային փորձի պակասը՝ 18.2%, 

լեզուների իմացության պակասը՝ 11.9%: Նրանք ովքեր որևէ խոչընդոտի չեն հանդիպել 

աշխատանք փնտրելու ընթացքում, կազմում են հարցվողների 10%-ը: 

  

Գծապատկեր 3. Աշխատանք փնտրելու ընթացքում ծագած խոչընդոտները 
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/տոկոսային բաշխումը/

Աշխատանք փնտրելու ընթացքում առաջացած խոչընդոտները
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Երբևէ աշխատանք փնտրած հարցվողների 62% այս կամ այն ժամանակահատվածում 

հրաժարվել է աշխատանքի առաջարկից։ Հրաժարվելու պատճառներն ըստ սեռի և 

բնակավայրի բաշխման ներկայացված են ստորև։ 

 Արական Իգական 

 Երևան Մարզեր Երևան Մարզեր 

Ցածր աշխատավարձ 41% 50% 30% 52% 

Անձնական/ ընտանեկան պատճառներ 0% 0% 5% 2% 

Աշխատանքային պայմաններ/բնույթը/ 

պարտականությունները 
28% 31% 25% 12% 

Աշխատանքային ժամերը 16% 8% 15% 12% 

Աշխատավայրի հեռավորությունը 3% 8% 9% 7% 

Այլ աշխատանքի առաջարկ 4% 0% 3% 0% 

Ուսանող լինելու փաստը 3% 0% 1% 7% 

Մասնագիտական 

անհամապատասխանությունը 
0% 4% 9% 5% 

Բացասական մթնոլորտ/ գործատուի վարքը 5% 0% 2% 2% 

Ընդամենը 100% 100% 100% 100% 
Աղյուսակ 7. Հարցվողների աշխատանքից հրաժարվելու պատճառները 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, աշխատանքից հրաժարված և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց կեսը 

մարզերում աշխատանքից հրաժարվել են ցածր աշխատավարձի պատճառով։  

Հաջորդ ամենաաշատ տոկոս հավաքաց պատճառները աշխատանքային պայմանները, ժամերը 

և հեռավորությունն են։ 
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Հարցվողների 78% հարցման պահին ուներ, իսկ 22% չուներ վարձատրվող աշխատանք։ 

Աշխատանք ունեցողների զբաղվածության ոլորտի բաշխումն ունի հետևյալ պատկերը։ 

 

Գծապատկեր 4. Աշխատանք ունեցող հարցվողների զբաղվածության ոլորտը 

Աշխատանք ունեցողների զբաղվածության կարագավիճակը ներկայացված է հաջորդ 

գծապատկերում։ 

 

Գծապատկեր 5. Աշխատանք ունեցող հարցվողների զբաղվածության կարգավիճակը 
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Աշխատանք ունեցող հարցվողների աշխատանքային հարաբերությունները գործատուի 

հետ ունեն հետևյալ պատկերը: 

Ինչպես երևում է գծապատկերում աշխատանք ունեցող հարցվողների 83% ունի 

աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, իսկ 15%-ը չունի 

կնքված պայմանագիր, մնացած 2%-ն էլ ունեն ընդամենը բանավոր 

պայմանավորվածություն գործատուի հետ։ 

 

Գծապատկեր 6. Աշխատանք ունեցող հարցվողների աշխատանքային հարաբերությունները գործատուի հետ 

Աշխատանքային հարաբերությունները գործատուի հետ Երևանի և մարզերի 

բնակիչների մոտ ունի հետևյալ պատկերը։ 

 Երևան 
Մարզային 

քաղաքներ 

Ունեն աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման 

պայմանագիր 
84% 79% 

Չունեն կնքված պայմանագիր 14% 19% 

Ունեն ընդամենը բանավոր պայմանավորվածություն 2% 2% 

Աղյուսակ 8. Հարցվողների աշխատանքային հարաբերությունները ըստ Երևան-մարզեր բաշխման 

Ինչպես երևում է աղյուսակից մարզերում 5%-ով ավելի բարձր է կնքված պայմանագիր 

չունեցողների թիվը քան Երևանում։ Իսկ բանավոր պայամանավորվածություն 

ունեցողները հավասար են Երևանում և մարզերում։  

2%

80%

3%
14%

1%

Աշխատանք ունեցող հարցվողների աշխատանքային 
հարաբերությունները գործատուի հետ

Ունեմ բանավոր պայմանավորվածություն գործատուի հետ

Ունեմ կնքված աշխատանքային պայմանագիր

Ունեմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Չունեմ կնքված աշխատանքային պայմանագիր

Չունեմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
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Հարցման պահին աշխատանք չունեցող հարցվողների աշխատանքային 

հարաբերությունները վերջին աշխատավայրում ունեն հետևյալ պատկերը։ 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, հարցման պահին վարձատվող աշխատանք չունեցող 

հարցվողների գրեթե կեսը՝ 47%-ը, իրենց վերջին աշխատավայրում չեն ունեցել կնքված 

աշխատանքային պայմանագիր կամ ունեցել են գործատուի հետ միայն բանավոր 

պայմանավորվածություն։ 

 

Գծապատկեր 7. Աշխատանք չունեցող հարցվողների աշխատանքային հարաբերությունները նախորդ 

գործատուի հետ 

Ըստ Երևան-Մարզային քաղաքներ բաշխման, աշխատանք չունեցող հարցվողների 

վերջին աշխատանքային հարաբերություններն ունեն հետևյալ պատկերը։ Ինչպես երևում 

է աղյուսակից Երևանցի աշխատանք չունեցող հարցվողների 44% իսկ մարզային 

քաղաքներից 52% չեն ունեցել աշխատանքային հարաբերությունների ձևակերպման որևէ 

գրավոր փաստաթուղթ։ Ինչպես երևում է թվերից մարզերում նման մարդկանց թիվը 8%-

ով ավելի բարձր է։  

 Երևան 
Մարզային 

քաղաքներ 

Ունեցել են աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման 

պայմանագիր 
56% 48% 

Չեն ունեցել կնքված պայմանագիր 35% 49% 

Ունեցել են ընդամենը բանավոր պայմանավորվածություն 9% 3% 

Աղյուսակ 9. Հարցվողների աշխատանքային հարաբերությունները ըստ Երևան-մարզեր բաշխման 

50%40%

3%

0%
7%

Աշխատանք չունեցող հարցվողների աշխատանքային 
հարաբերությունները նախորդ գործատուի հետ

Ունեցել եմ կնքված աշխատանքային պայմանագիր

Չեմ ունեցել կնքված աշխատանքային պայմանագիր  

Ունեցել եմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Չեմ ունեցել կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Ունեցել եմ բանավոր պայմանավորվածություն գործատուի հետ 
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Այն հարցին, թե արդյո՞ք հարցվողները ունենում են կամ ունենում էին ամենամյա վճարովի 

արձակուրդ Երևանի և մարզային քաղաքների բնակիչները տվել են հետևյալ 

պատասխանները։ 

Այղուսակից երևում է, որ հարցման պահին աշխատանք չունեցողների ամենամյա 

արձակուրդի իրավունքը ավելի  հաճախ է խախտվել քան աշխատանք ունեցողներինը։  

Աշխատանք ունեցողների մոտ 1/3-ը չի ունեցել վճարովի արձակուրդ՝ Երևանում՝ 25% իսկ 

մարզային քաղաքներում՝ 31%, իսկ աշխատանք չունեցողների 2/3-ը նախորդ 

աշխատավայրում չի ունեցել վճարովի արձակուրդ՝ Երևանում՝ 74%, իսկ մարզային 

քաղաքներում՝ 67%։  

 Աշխատանք ունեցողներ Աշխատանք չունեցողներ 

 Երևան 
Մարզային 

քաղաքներ 
Երևան 

Մարզային 

քաղաքներ 

Այո, ունենում եմ ամենամյա 

վճարովի արձակուրդ 
182 71% 70 62% 16 24% 10 26% 

Այո, ձևակերպվում և վճարվում եմ 

արձակուրդի համար, սական այդ 

ընթացքում ստիպված գնում եմ 

աշխատանքի 

0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 

Այո, ունենում եմ արձակուրդ, 

սակայն չեմ վճարվում դրա համար 
5 2% 0 0% 2 3% 1 3% 

Ոչ, չեմ ունենում ամենամյա 

պարտադիր վճարովի արձակուրդ 
64 25% 35 31% 50 74% 26 67% 

Այլ /նշել/  5 2% 6 5% 0 0% 2 5% 

Ընդամենը 256 100% 113 100% 68 100% 39 100% 

Աղյուսակ 10. Հարցվողների ամենամյա արձակուրդի առկայությունը աշխատանք ունեցողների և չունեցողների 

մոտ ըստ Երևան-մարզային քաղաքներ բաշխման 
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Ստորև ներկայացված գծապատկերում երևում է, թե որքանով են անվտանգ համարում 

կամ համարել իրենց աշխատանքային պայմանները Երևանի և մարզային քաղաքների 

բնակիչները։  

Ինչպես երևում է գծապատկերից, այն հարցին, թե  արդյո՞ք իրենց աշխատավայրի 

աշխատանքային պայմանները անվտանգ են համարում, մարզային քաղաքների 

հարցվողների 26%-ը, իսկ Երևանի հարցվողների 18%-ը տվել են բացասական 

պատասխան։ Այսինքն մարզային քաղաքներում 8%-ով ավելի բարձր է նրանց թիվը, ովքեր 

իրենց աշխատավայրը անվտանգ չեն համարում կամ համարել։ 

Գծապատկեր 8. Աշխատանքային պայմանների անվտանգությունն ըստ Երևանի և մարզային քաղաքների 

հարցվողների 
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Այո /Ավելի շուտ այո Ոչ/ Ավելի շուտ ոչ

Աշխատանքային պայմանների անվտանգությունը

Երևան Մարզային քաղաքներ
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Իսկ աշխատավայրում աշխատանքային/արտադրական ռիսկերի նվազման համար 

հարցվողների կողմից առաջարկվող միջոցառումներն ունեն հետևյալ բաշխվածությունը։ 

 

 

Գծապատկեր 9. Աշխատանքային/արտադրական ռիսկերի նվազմման համար առաջարկվող միջոցառումներ 

Այն հարցին, թե արդյոք բավարարված են իրենց աշխատավայրի սանիտարա-հիգիենիկ, 

կենցաղային տարածքների /սանհանգույց, խոհանոց և այլն/ հագեցվածությամբ և 

պայմաններով, հարցվողների 86%-ը տվել է դրական պատասխան, իսկ 14%-ը 

բացասական պատասխան։ Այս հարցի շուրջ Երևանի և մարզային քաղաքների 

հարցվողների պատասխանները գրեթե չեն տարբերվում։ 
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0 5 10 15 20 25 30 35

Չկան/չեն եղել ռիսկեր

Անվտանգության/վերահսկողություն ուժեղացում

Ծանրաբեռնվածության վերաբաշխում

Սանիտարահիգիենիկ/ հակահամաճարակային 
պայմանների բարելավում/ ապահովում

Ոչ մի միջոցառում

Օդափոխության, ջեռուցման պայմանների բարելավում

Կովիդի դեմ պատվաստում

Գրասենյակային պայմանների բարելավում՝ գույք, 
աշխատանքային  սարքավորումներ, …

Աշխատավարձերի վերանայում

Այլ պատասխան

Դժվարանում եմ պատասխանել

Աշխատանքային/արտադրական ռիսկերի նվազման 
համար առաջարկվող միջոցառումներ/տոկոս.

Աշխատանքային/արտադրական ռիսկերի նվազման համար առաջարկվող միջոցառումներ
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Այժմ անդրադառնանք աշխատանքային իրավունքների պահպանմանն ու վերահսկմանն 

ուղղված հարցերին։ 

Այն հարցին, թե աշխատանքային գործունեության ընթացքում հարցվողը կամ իր 

գործընկերները աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման ինչպիսի դեպքերի են 

ականատես եղել, հարցվողների 33% -ը նշել է, որ չի հանդիպել աշխատանքային 

իրաունքների ոտնահարման դեպքերի։ 

Իսկ այն հարցվողները, ովքեր հանդիպել են աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարման դեպքերի, նշել են աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման հետևյալ 

դեպքեր։ 

1 Գերծանրաբեռնվածություն 24.1% 

2 Աշխատավարձի անհամապատասխանություն 17.9% 

3 Գերլարված/սթրեսային պայմաններում աշխատանք 16.5% 

4 Արտաժամյա աշխատանք /չվճարվող կամ քիչ վճարվող/ 8.2% 

5 Աշխատաժամեր և հանգստի համար նախատեսված ժամանակ 7.0% 

6 Աշխատանքային պարտականություններից դուրս հանձնարարություններ 6.4% 

7 Աշխատանքային պայմանների անվտանգություն 4.0% 

8 Սոցփաթեթի հետ կապված խնդիրներ  2.4% 

9 Աշխատանքային պայմանագրի կնքում/չկնքում 2.3% 

10 Խտրականություններ քաղաքական հայացքների պատճառով 2.2% 

11 Առողջության համար վտանգավոր պայմաններում աշխատանք 2.2% 

12 Աշխատանքի կարգապահություն 1.8% 

13 Անչափահաս երեխաներ ունեցողների աշխատանքային իրավունքներ 1.3% 

14 Հղի և մայրության արձակուրդում գտնվող կանանց իրավունքներ 0.9% 

15 Ոչ ադեկվատ պատասխան 0.8% 

16 Խտրականություններ սեռով պայմանավորված 0.6% 

17 Աշխատավարձների ուշացում 0.5% 

18 Սոց․ Փաթեթների , ապահովագրության բացակայություն 0.4% 

19 Խտրականություններ առողջական վիճակով պայմանավորված 0.3% 

20 Սեռական ոտնձգություն աշխատավայրում 0.1% 

21 Խտրականություններ էթնիկ/ազգային պատկանելիությունով պայմանավորված 0.0% 

  100% 

Աղյուսակ 11. Աշխատավայրում աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեպքերն ըստ հարցվողների  

Առաջարկված տարբերակներից, հարցվողներից ոչ ոք չի նշել, էթնիկ/ազգային 

պատկանելությամբ պայմանավորված խտրականությունների մասին։  

Աշխատանքային իրավունքների խախտման, նշված խտրականությունների առաջին 

եռյակում են գերծանրաբեռնվածությունը, աշխատավարձի անհամապատասխանությունը 

և գերլարված, սթրեսային պայմաններում աշխատանքը։ 

Այս երեքը միասին կազմում են հարցվողների կողմից նշված խտրականաթյունների 

58.5%-ը։ 
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Հետևյալ մի քանի հարցերը ուղղվել են միայն կին հարցվողներին։  

Այն հարցին, թե արդյո՞ք աշխատանք փնտրելու կամ աշխատանքային գործուներության 

ընթացքում իգական սեռի ներկայացուցիչ լինելը որոշիչ դեր է խաղացել և այդ դերը 

դրական թե բացասական է եղել, ստացվել են հետևյալ տվյալները: 

Կին հարցվողների 22.7% նշել է, որ իգական սեռի ներկայացուցիչ լինելը որոշիչ դեր է 

խաղացել  աշխատանք փնտրելիս կամ աշխատանքային գործունեության ընթացքում, իսկ 

վերջիններիս 52% -ի համար այդ դերը բացասական է եղել, 48 %-ի համար՝ դրական:  

Ինչպես երևում է գծապատկերից, աշխատանք փնտրելիս կամ աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում կին լինելու փաստը գրեթե հավասարաչափ է ազդել թե՛ 

դրական, թե՛ բացասական իմաստով։ 

 

Գծապատկեր 10. Աշխատանքային գործունեության ընթացքում իգական սեռի ներկայացուցիչ լինելու դերը 

Եվ այսպես, այն հարցին , թե արդյո՞ք իրենք օգտվել են մայրության վճարովի 

արձակուրդից, կին հարցվողները տվել են հետևյալ պատասխաններն ըստ Երևան-

մարզեր բաշխման։ 

 

Գծապատկեր 11․ Մայրության արձակուրդից օգտվողներն ըստ Երևան-մարզ բաշխման 

48%52%

Աշխատանքային գործունեության ընթացքում իգական 
սեռի ներկայացուցիչ լինելու դերը

Դրական Բացասական
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Այո, օգտվել եմ Ոչ, չեմ օգտվել, բայց 
պիտի օգտվեի   

Ոչ, չեմ օգտվել, որովհետև 
աշխատանքային 
գործունեության 

ընթացքում երեխա չեմ 
ունեցել  

Ոչ, չեմ օգտվել այլ 
պատճառով

Մայրության արձակուրդ

Երևան Մարզային քաղաքներ
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Ինչպես երևում է աղյուսակաից, մայրական արձակուրդից չօգտվածները հիմնականում 

մարզային քաղաքներից են։ Օրինակ կին հարցվողների 5%-ը նշում է, որ պետք է օգտվեր, 

բայց չի  օգտվել մայրական արձակուրդից և նրանցից 24%-ը նշել են, որ տարբեր 

պատճառներով նույնպես չեն օգտվել մայրության արձակուրդից։ Երևանի հարցվողների 

շրջանում չկա մեկը, ով պիտի օգտվեր, բայց չի օգտվել մայրութայն արձակուրդից։ 

Ընդ որում այն կանանց 5% -ը, ովքեր մայրության արձակուրդից պիտի օգտվեին, 

մայրության արձակուրդը կիսատ են թողել և ստիպված են եղել վերադառնալ 

աշխատանքի իրենց նախաձեռնությամբ կամ գործատուի պահանջով։ 

Հարցվողների  50%-ը նշել է, որ երտասարդ տարիքը որոշիչ դեր է խաղացել  աշխատանք 

փնտրելիս կամ աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, աշխատանք փնտրելիս կամ աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում երիտասարդ տարիքը վերը նշվածներից 25.8% -ի համար 

բացասական դեր է խաղացել, իսկ 74.2%-ի համար՝ դրական:  

 

Գծապատկեր 12. Աշխատանքային գործունեության ընթացքում երիտասարդ լինելու դերը 

 

Ըստ նախորդ գծապատկերի, հարցվողների մեծամասնության համար երտասարդ 

տարիքը դրական դեր է խաղացել աշխատանք փնտրելիս կամ աշխատանքային 

գործուներության ընթացքում, սակայն  այդ հարցվողների գրեթե կեսին՝ 49.7%-ին 

աշխատանքային փորձի պակասը կամ բացակայությունը խոչնդոտել են իրենց ուզած 

աշխատանքը գտնելու հարցում։ Թվային պատկերը ներկայացված է գծապատկերում։ 

74%

26%

Աշխատանքային գործունեության ընթացքում երտասարդ 
լինելու դերը

Դրական Բացասական
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Գծապատկեր 13. Աշխատանքային փորձի պակասի կամ բացակայության ազդեցությունը ցանկալի աշխատանք 

գտնելու հարցում 

Ըստ հարցվողների, այն կառույցները, որոնց միջոցով հնարավոր է ստուգել և վերահսկել 

աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը հետևյալն են։ 

 

Գծապատկեր 14. Աշխատանքային իրավունքների պահպանմամբ զբաղվող կառույցներ 

 

49.7%

50.3%

49.4%

49.5%

49.6%

49.7%

49.8%

49.9%

50.0%

50.1%

50.2%

50.3%

50.4%

Այո, խոչընդոտել է Ոչ, չի խոչընդոտել

Աշխատանքային փորձի պակասի կամ բացակայության 
ազդեցությունը ցանկալի աշխատանք գտնելու հարցում

Աշխատանքային փորձի ազդեցությունը ցանկալի աշխատանք գտնելու հարցում

13%

8%
3%

14%

2%

3%

1%

1%
1%

1%

53%

Աշխատանքային իրավունքների 
պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցները

ՀՀ-ում նման կառույցներ չկան կամ կան, 
բայց չեն գործում
Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի 
Նախարարություն
ՀՀ ԱԱՏՄ

ՄԻՊ

Արհմիություններ

Փաստաբան, իրավաբան, 
փաստաբանական գրասենյակներ
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Իրավապաշտպան ՀԿ-ներ

Ուժային կառույցներին՝ ոստիկանություն, 
ՊՆ 
Այլ պատասխան

Դժվարանում եմ պատասխանել
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Ինչպես երևում է վերը նշված գծապատկերից, հարցվողների կեսից ավելին՝ 53%-ը տեղյակ 

չի, թե ՀՀ-ում որ կառույցներն են զբաղվում աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարմամբ։ Հարցվողների 13% -ը կարծում է, որ ՀՀ-ում նման կառույցներ չկան։ 

Հարցվողների կողմից նշված կառույցներից ամենաբարձր տոկոսը հավաքել են ՄԻՊ 

գրասենյակը՝ 14%, Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարությունը՝ 8%, ՀՀ 

առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչական Մարիմինը՝ 3% և փաստաբանական 

գրասենյակները կամ փաստաբաններն ու իրավաբանները՝ 3% ։ 

Այս հարցի պատասխաններից պարզ է դառնում թե ինչքան տեղեկատվական բաց կա այս 

ոլորտում։ 

Հետազոտությանը մասնակցած հարցվողների կեսից ավելի՝ 54%-ը տեղյակ չի, թե ուր 

պետք է դիմի աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեպքում, իսկ մյուս 46%-ը 

ովքեր նշել են, որ գիտեն , թե ուր պետք է դիմեն, տվել են հետևյալ պատասխանները։ 

 

Գծապատկեր 15. Կառույցները, որոնց պետք է դիմել աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեպքում 
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Կառույցները, որոնց պետք է դիմել 
աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարման դեպքում
Աշխատանքի և Սոցիալական 
հարցերի Նախարարություն

ՀՀ ԱԱՏՄ

ՄԻՊ

Արհմիություններ

Փաստաբան, իրավաբան, 
փաստաբանական գրասենյակներ

Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարար

Իրավապաշտպան ՀԿ-ներ

Ուժային կառույցներին՝ 
ոստիկանություն, ՊՆ 

Արդարադատության 
նախարարություն, դատարան

Գործատուին, ղեկավարին

Ոչ ադեկվատ պատասխան
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Իրենց աշխատանքային գործուներության ընթացքում հարցվողների 29%-ն է փորձել 

պաշտպանել իր աշխատանքային իրավունքները, իսկ մնացած 71%-ը  չի փորձել 

պաշտպանել սեփական աշխատանքային իրավունքները բերելով հետևյալ 

պատճառաբանությունները։ Հարցվողների 90%-ը նշել է, որ աշխատանքային 

իրավունքների պաշտպանության անհարժեշտություն չի առաջացել, 6%-ը նշել է, որ չի 

ուզել փչացնել հարաբերությունները ղեկավարության հետ և 4%-ը նշել է, որ միևնույնն է 

ոչինչ չի փոխվելու։ 

Այն հարցվողները, ովքեր փորձել են պաշպտպանել իրենց աշխատանքային 

իրավունքները, դիմել են հետևյալ կառույցներին կամ մարդկանց։ 

1 Անմիջական ղեկավար 55% 

2 Կազմակերպության տնօրեն 24% 

3 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին 4% 

4 Արհմիություն 0% 

5 ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն 6% 

6 ՀՀ Առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչական Մարմին 1% 

7 Փաստաբան 2% 

8 Արդարադատության նախարարություն 2% 

9 Դատարան 1% 

10 Սեփական միջոցներով/ուժերով 3% 

11 ՄԻՊ 2% 
Աղյուսակ 12. Մարդիկ/ կառույցները, ում դիմում են աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 12-ում, մարդիկ առաջին հերթին և ամենաշատը՝55%- ը 

փորձում են իրենց աշխատանքային իրավունքները պաշտպանել, դիմելով անմիջական 

ղեկավարներին։ Երկրորդ տեղում՝ 24%, կազմակերպության տնօրենն է։ Հետո նոր 

տոկոսային մեծ տարբերությամբ գալիս են ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի 

Նախարարությունը՝ 6%, ՄՌԿ բաժինը՝ 4%։ 

Եթե Խորհրդային միության տարիներին Արհմիությունները այս հարցում առաջին տեղում 

էին, այսօր հարցվողներից ոչ ոք չի նշել այդ տարբերակը։ Սրա պատճառը կարող է լինել 

նաև թիրախային խմբի տարիքային շեմի ընտրությունը։ 

Հարցվողների 74% - ը գտնում է, որ Հայաստանում կա աշխատանքային իրավունքների 

պահպանման վերահսկողության/ստուգման համար հատուկ էլեկտրոնային հարթակի 

ստեղծման անհրաժեշտություն։ 16% - ը գտնում է, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, իսկ 

10% - ը դժվարանում է պատասխանել այդ հարցին։ 
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Հաշվի առնելով Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով աշխարհում տիրող 

իրավիճակը վերջին 2 տարիների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև աշխատանքի 

և աշխատաշուկայի վրա ունեցած վերջինիս ազդեցության մասին նույնպես: Այսպիսով 

փորձ է արվել պարզել, թե արդյո՞ք հարցվողը կամ նրա ընտանիքի (նրա հետ նույն տնային 

տնտեսությունում բնակվող) անդամները կորցրելեն աշխատանքը կամ կրճատվել է 

աշխատավարձը Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Թվային պատկերը 

ներկայացված է ստորև։ 

 

 

Գծապատկեր 16. Քովիդ 19-ի ազդեցությունը աշխատանքը կորցնելու կամ աշխատավարձի կրճատման վրա 
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աշխատանքի պահանջարկի 

նվազման հետևանքով

Այլ  տարբերակ

Քովիդ 19-ի ազդեցությունը աշխատանքը կորցնելու կամ 
աշխատավարձի կրճատման վրա

Այո, տեղի է ունեցել
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Հարցվողների գնահատմամբ Կորոնավիրուսի համավարակի ազդեցությունն իրենց 

ֆինանսական վիճակի վրա ունի հետևյալ պատկերը։ 

 

 

Գծապատկեր 17. Քովիդ 19-ի ազդեցությունը հարցվողների ֆինանսական վիճակի վրա ըստ Երևան-Մարզ 

բաշխման 
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Հարվածել է իմ 
ֆինանսական վիճակին 
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Չի ազդել իմ 
ֆինանսական վիճակի 

վրա

Դժվարանում եմ 
պատասխանել

Կորոնավիրուսի ազդեցությունը ֆինանսական վիճակի վրա

Երևան Մարզային քաղաքներ
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7.2. Որակական հարցումների արդյունքների ամփոփում 
 

Հետազոտության որակական հատվածը իրականացվել է փորձագիտական հարցումների 

միջոցով։ 

Պետք է իրականացվեին նաև ֆոկուս խմբային քննարկումներ, սակայն Քովիդ-19 

համավարակի պատճառով որոշ մասնակիցներ հրաժարվեցին դեմ առ դեմ 

հանդիպումներից։ Առցանց տարբերակով էլ կխախտվեր ֆոկուս խմբային քննարկումների 

մեթոդաբանությունը ինչը կազդեր ստացվող տեղեկատվության որակի վրա։ Արդյունքում 

որոշում կայացվեց ավելացնել փորձագիտական հարցումների քանակը ստացվող 

տեղեկատվության ամբողջականությունը ապահովելու համար։ 

Փորձագիտական հարցումներն իրականացվել են Մարդկային Ռեսուրսների 

Կառավարման մասնագետների, աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության 

բնագավառում աշխատով փորձագետների, Մարդու իրավունքների Պաշտպանի 

Գրասենյակի համապատասխան մասնագետների, ՀՀ Արհմիությունների 

Կոնֆեդերացիայի ներկայացուցիչների, ՀՀ Առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչության 

Երևանի և Մարզային մասնաճուղերի ներկայացուցիչների հետ։ 

Փորձագիտական հարցազրույցների մասնակիցները ոլորտում ունեն առնվազն 2 տարվա 

աշխատանքային փորձ, ինչը հնարավորություն է տալիս առավելագույն 

տեղեկատվության հասանելիությանը։ 

Այսպիսով, այն հարցին, թե մարդկանց որ խմբերն են ամենաշատը ենթարկվում 

աշխատանքային իրավունքների ոտնահարմանը, մասնակիցների մեծամասնություն նշել 

են կանանց, ինչպես նաև այն երիտասարդներին, ովքեր նոր են ավարտել բուհը և/կամ 

ուսանող են ու չունեն աշխատանքային փորձ, կամ շատ քիչ է աշխատանքային փորձը, 

սոցիալապես անպահով մարդկանց, ովքեր աշխատանքը չկորցնելու համար 

հանդուրժում են այդ խախտումները, ցածր իրավագիտակցություն ունեցողներին, 

ովքեր ուղղակի տեղեկացված չեն իրաենց աշխատանքային իրավունքներին և իրենց 

հանդեպ այդ խախտումներն իրականացվում են։ 

Մասնակիցների մեծ մասը նշում է, որ բավականին տարբերություն կա Երևանում և 

մարզերում աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման հաճախականության մեջ։ Մի 

կողմից նշում են, որ Երևանում ավելի շատ են նման դեպքերը, քանի որ ավելի մեծ է 

բնակչության թիվը։ Բայց մյուս կողմից էլ մարզերում տոկոսային հարաբերակցությամբ 

ավելի հաճախ են որտնահարվում աշխատանքային իրավունքները։ Վերիջինիս 

պատճառները վերահսկողության մեխանիզմների պակասը կամ բացակայությունն է, 

աշխատանքի հնարավորությունների սղության պատճառով քաղաքացիների՝ խնդիրները 

չբարձրաձայնելը։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման 

դրսևորումներին ապա դրանք առանձնապես չեն տարբերվում։ Հիմնականում նույնն են, 

սակայն տարբերվում են հաճախությամբ։ Օրինակ, աշխատակցի հետ աշխատանքային 
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պայմանագիր չկնքելը, աշխատավարձի առձեռն/ոչ պաշտոնական/ փոխանցելը, 

աշխատանքային հարաբերությունները առանց որևէ փաստաթղթի բանավոր 

պայմանավորվելը, տոկոսային համամասնությամբ ավելի հաճախ հանդիպում է 

մարզերում, քան Երևանում։ Փորձագետները սա հիմնականում կապում են 

վերահսկողության պակասի կամ առհասարակ բացակայության հետ։ 

Երևանում ավելի շատ են բարձրաձայնում իրենց իրավունքների խախտումների մասին։ 

Հանրային հնչեղությունը, իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները, 

իրազեկվածությունը Երևանում ավելի բարձր է։ Մարզերում պաշտպանության 

մեխանիզմները պակաս հասանելի են։ Հաճախ մարդիկ չեն էլ բարձրաձայնում իրենց 

խախտված իրավունքների մասին, քանի որ վախենում են կորցնել աշխատանքը, կամ 

օրինակ աշխատանքի են ընդունվել ծանոթի միջոցով և անհարմար են զգում 

բարձրաձայնել իրենց խախտված իրավունքների մասին ու լռում են։ 

ՀՀ-ում աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դրսևորումներն ընդհանուր 

առմամբ ըստ մասնագետների ունեն հետևյալ պատկերը։ 

 Աշխատանքի ընդունվելիս աշխատանքային հարաբերությունների 

պաշտոնական ձևակերպումների/ աշխատանքային պայմանագրերի 

կնքման հետ կապված խախտումներ 

Ամենաշատ տարածված խնդիրներից է, աշխատանքային պայմանագիր չկնքելը, 

աշխատակցին պաշտոնապես չձևակերպելը։ Հացվողներից մեկը նույնիսկ նշեց որ 

աշխատակցին չձևակերպելը, ունի նաև լատենտ խնդիրներ։ Օրինակ, եթե սկզբում 

աշխատակցի համար խնդիր չէ չձևակերպվելը, ապա հետո երբ խախտվում են այլ 

աշխատանքային իրավունքներ, նա արդեն փաստի առաջ է կանգնում դրանք 

պաշտպանելու հարցում, քանի որ պաշտոնապես ձևակերպված չի եղել և չի կարող 

պահանջել որպես աշխատակից իր իրավունքների պահպանումը։  

Աշխատանքային պայամանագրի բացակայությունը և աշխատանքային 

պարտականությունների բանավոր պայմանավորվածությունը հետագայում դառնում է, 

օրինակ, լրացուցիչ աշխատանքների կատարման,արտաժամյա աշխատելու, 

աշխատավարձերի, արձակուրդների և նմանատիպ այլ աշխատանքային իրավունքների 

խախտման և դրանց պաշտպանության անհնարինության պատճառ։ 

 Աշխատավարձերի հետ կապված խախտումներ 

Այստեղ տարածված խախտումները կայանում են նրանում, որ գործատուի հետ 

սահմանաված աշխատավարձի մի մասը  ձևակերպվում է աշխատանքային 

պայմանագրով, իսկ մյուս մասը փոխանցվում է աշխատակցին առձեռն։ Այսինքն 

աշխատակիցը փաստացի ստանում է ավելի բարձր աշխատավարձ քան գրանցված է 

պայմանագրում։ Սա նույնպես իր մեջ ունի լատենտ կոմպոնենտ։ Օրինակ, սկզբում 

աշխատակցին ձեռք է տալիս այդպես աշխատավարձ ստանալը, սակայն հետագայում 

ապառիկ կամ վարկ ձևակերպելիս փաստաթղթերում նշվում է պաշտոնական 
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աշխատավարձը։ Կամ օրինակ հետագայում կենսաթոշակի անցնելիս տարիքային 

թաշակը հաշրվարկվելու է այդ ցածր աշխատավարձով և այլն։ 

 Արձակուրդի տրամադրման հետ կապված խախտումներ 

Արձակուրդի տրամադրման հետ կապված խնդիրները հետևյալն են։ Չձևակերպված 

աշխատողները գրեթե զրկված են տարեկան պարտադիր վճարվող արձակուրդի հետ 

կապված իրավունքների իրականացումից։ Նրանք կամ ընդհանրապես չեն գնում 

արձակուրդի, կամ իրենց օրենքով հասանելիք օրերի քանակով չեն գնում, կամ չեն 

վարձատրվում այդ արձակուրդի համար։  

Ձևակերպաված աշխատողների մոտ էլ լինում են դեպքեր, երբ վճարվող արձակուրդը 

ձևակերպվում է, բայց աշխատողը ստիպված՝ գործատուի պահանջով գնում է 

աշխատանքի իր արձակուրդի օրերին՝ վախենալով, որ եթե չգնա կկորցնի աշխատանքը։ 

Արձակուրդների հետ կապված վերը նշված խնդիրները ավելի տարածված են մարզերում 

և արտադրության, ծառայությունների մատուցման, սպասարկման ոլորտներում ցածր 

օղակի աշխատակիցների շրջանում։ 

 Աշխատաժամերի, արտաժամյա աշխատանքի հետ կապված խախտումներ 

Այս խնդիրը շատ տարածված Է ՀՀ-ում ։ Այս խնդրին բախվում են ինչպես գրանցված, 

այնպես էլ չգրանցված աշխատակիցները։ Նախ երբեմն չեն պահպանվում ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված մինչև 18 տարեկան աշխատողների առավելագույն 

սահմանաված աշխատաժամերը, հատկապես եթե գրանցված աշխատողներ չեն։  

Որոշ կազմակերպություններում կա չգրված կանոն կամ մոտեցում, որը կաշկանդում է 

աշխատակիցներին և ըստ էության նրանց աշխատանքային իրավունքների խախտում է։ 

Օրինակ մասնակիցներից մի քանիսը, ովքեր ՄՌԿ բնագավառի ներկայացուցիչներ են, 

խոսել են հետևյալ երևույթի մասին։ Ասենք  աշխատանքային օրն ավարտվում է ժամը 

18։00-ին, բայց ներքին կարգ կա, որ աշխատողները պիտի ավելի երկար մնան  ու եթե 

աշխատակիցը 18։00-ին է գրասենյակից դուրս գալիս, դա ղեկավարության կողմից լավ չի 

նայվում և անուղղակիորեն բացասական է ազդում աշխատակցի հանդեպ 

վերաբերմունքի վրա։ 

Արտաժամյա աշխատանքի հետ կապված ամենամեծ խնդիրը ավել աշխատած ժամերի 

համար վարձատրությունն է։ Որպես կանոն արտաժամյա աշխատանքը կամ չի 

վարձատրվում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքին համապատասխան կամ ընդհանրապես 

չի վարձատրվում։ Նույնը վերաբերում է գիշերային հերթափոխով աշխատողների 

վարձատրությանը։ ՀՀ օրենսդրության համաձայն գիշերային հերթափոխով 

աշխատողները պիտի ավելի բարձր վարձատրվեն քան ցերեկային հերթափոխով 

աշխատողները, բայց որոշ դեպքերում նույնիսկ գրանցված աշխատողների այս 

իրավունքը խախտվում է։ 
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 Աշխատանքից դուրս գալիս վերջնահաշվարկների հետ կապված 

խախտումներ 

Ինչպես աշխատանքային պայամանգրերի, արձակուրդների տրամադրման, այնպես էլ 

վերջնահաշվարկների խնդիրը որպես աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման 

դրսևորում նշել են գրեթե բոլոր փորձագետները։  Աշխատանքից դուրս գալիս, հատկապես 

այն դեպքերում, երբ գործատուի հետ առկա են տարաձայնություններ, հաճախ են լինում 

վերջնահաշվարի սխալ հաշվում կամ առհասարակ վերջնահաշվարկ չի տրամադրվում։ 

Իսկ եթե աշխատակիցը ձևակերպված չէ, ապա առավել ևս վերջնահաշվարկ չի 

տրամադրվում։ 

Ընդհանուր առմամբ, փորձագետները նշում են աշխատանքային իրավունքների 

իրազեկվածության ցածր մակարդակի մասին։  Նշում են, որ երիտասարդները, հատկապես 

18-24 տարեկանները շատ ցածր իրազեկվածություն ունեն։ Այսինքն նրանք, ովքեր դեռ 

չունեն աշխատանքային փորձ կամ քիչ է այդ փորձը։  

Իրավունքների ցածր տեղեկացվածություն ունեն նաև ցածր կրթական կամ նյութական 

մակարդակ ունեցողները, ինչի պատճառով էլ հենց իրենք են ամենից շատ ենթարկվում 

դրանց ոտնահարմանը։ 

Փորձագետներից մեկը, ով առնչվում է հենց աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարման բողոքների հետ, նշեց, որ մարդիկ երբեմն չգիտեն այն կազմակերպության 

անունը, որտեղ աշխատում են, տեղյակ չեն իրենց աշխատանքային պայմանագրի 

բովանդակությանը, կամ, որ ավելի վատ է, չգիտեն, ունեն իրենք աշխատանքային 

պայմանագիր, թե՝ ոչ։ 

Գրեթե բոլոր փորձագետները, նշեցին, որ կա աշխատանքային իրավունքների իրազեկման 

դասընթացների շատ մեծ անհարժեշտություն։ Ընդ որում աշխատանքային իրավունքների 

մասին մարդիկ պետք է սկսեն տեղեկանալ դպրոցից։ Բուհերում պետք է անցնեն հատուկ 

դասընթաց /մասնակիցներից մեկը նշեց, որ այդ դասընթացը պետք է լինի չգնահատվող և 

անցնեն ուսանելու վերջին կուրսում/ որի շրջանակներում ուսանողները կծանոթանան 

աշխատանքային իրավունքներին, դրանք պաշտպանելու մեխանիզմներին։ Այդ 

դասընթացի ընթացքում կսովորեն Ինքնակենսագրական /СV/ գրելու 

առանձնահատկությունները, աշխատանքի ընդունվելիս հարցազրույցի ներկայանալու, 

ինքդ քեզ լավագույնս ներկայացնելու հմտությունները։ 

Բացի վերը նշվածը, պարբերաբար պետք է կազմակերպվեն իրազեկող, աշխատանքային 

օրենսգրքում փոփոխությունների մասին տարբեր սեմինարներ, դասընթացներ, Work Shop-

եր աշխատակիցների համար։ 

Հարցվողները նշում էին նաև աշխատանքային իրավունքների իրազեկման սոցիալական 

տեսահոլովակների անհրաժեշտության մասին։ 

Ըստ փորձագետների աշխատակիցները իրենց աշխատանքային իրավունքները փորձում 

են պաշտպանել հետևյալ կերպ․ 
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 Դիմում են ծանոթ իրավաբաններին խորհրդատվության համար կամ եթե կա 

անհրաժեշտություն դատարան դիմելու համար 

 Դիմում են Հասարակական կազմակերպություններին։ Սակայն վերջիններս կարող 

են միայն խորհրդատվություն տալ, քանի որ դրանք որևէ իմպերատիվ վարքագիծ 

չեն կարող թելադրել խախտողին՝ փոխելու, վերականգնելու կամ հետագայում 

բացառելու դրանք 

 Դատարաններին։ Այս դեպքում մարդիկ հիմնականում գործընթացի ինչ որ մի 

պահից դադարում են շարունակել, քանի որ  քաշքշուքն ու երկար տևող դատական 

գործընթացները և դատական մարմինների հանդեպ վստահության պակասը/ 

բացակայությունը հետ է պահում մարդկանց գործը ավարտին հասցնելուց։ Փորձը 

ցույց է տալիս, որ դատական մարինը այդքան էլ արդյունավետ չէր։ Քաշքշուքը, 

ցածր իրավագիտակցությունը, ֆինանսական ծախսերը, վստահության պակասը, 

այս ամենը ազդում է մարդկանց որոշման վրա։ Երբ մարդը իմնաում էր, որ պետք է 

արդեն գնա դատարան, նա համակերպվում էր, և վերադառնում էր իր 

աշխատանքին առանց այդ խնդիրը բարձրաձայնելու, միայն թե աշխատանքը 

չկորցնի։ 

 ՀՀ Առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչական Մարմնին։ Այս կառույցի 

վերագործարկումը դրական զարգացում է աշխատանքային իրավունքների 

պաշտպանությանն ուղղված գործընթացներում։ Փորձագետներից մեկը նշեց, որ 

անկախ դատարան դիմելուց, ավելի անհրաժեշտ էր, որ արտադատական մարմին 

ձևավորվեր, որը կզբաղվել այս հարցերով։  

 Մարդու Իրավունքների Պաշտպանին։ Եթե խախտումները պետական ոլորտի 

աշխատողների մոտ են, ՄԻՊ գրասենյակն է ընթացք տալիս, եթե մասնավոր ոլորտի 

աշխատակիցներ են, դիմումն ուղարկվում է Առողջապահական և Աշխատանքի 

Տեսչական Մարմնին/ԱԱՏՄ/։ 

Հաճախ մարդիք փորձում են պաշտպանել իրենց ոտնահարված իրավունքները այն 

ժամանակ, երբ արդեն չունեն իրավական հարաբերություններ գործատուի հետ։ Ասենք 

օրինակ արձակուրդայինի, կամ վերջնահաշվարկի փոխանցման համար են պայքարում 

աշխատանքից դուրս գալուց հետո։ 

Այնուամենային, մարդիկ հիմանականում տեղեկացված չեն, թե ուր պետք է դիմեն 

աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեպքում։ Նրանք ովքեր տեղեկացված են, 

հիմնականում դիմում են ԱԱՏՄ, որտեղ էլ համապատասխան խորհրդատվություն և 

գործին ընթացք է տրվում։ 

Երիտասարդների աշխատանքային իրավունքների ոտնահարումներն հիմնականում 

դրսևորվում են հետևյալ կերպ։  

 Առաջին հերթին խախտվում են այն երիտասարդների իրավունքները, ովքեր 

առաջին աշխատանքն են փնտրում։ Փորձի բացակայության պատճառով մեծ 

դժվարությամբ են աշխատանք գտնում կամ ընդունվում են որպես փորձնակ 

/Internship/, մի քանի ամիս առանց վարձատրության աշխատում են, հետո կա՛մ չեն 
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ընդունում որպես հիմանկան աշխատող, կա՛մ ընդունում են շատ ցածր 

աշխատավարձով։  

 Ինթերնշիփի շրջանակներում երիտասարդները՝ հիմանկանում ուսանողները 

աշխատում են ամբողջ ծավալով, առանց վարձատրության, ինչը համարվում է 

աշխատանքային իրավունքների ոտնահարում։ 

 Երիտասարդները երբեմն մեկից ավելի տեղ են աշխատում /նաև գիշերային 

հերթափոխով/ և այս պարագայում չի պահպանվում առավելագույն 

աշխատանքային ժամերի սահմանաչափը։  

Կանանց իրավունքերի ոտնահարման շարջանակները ներառում են հետևյալը․ 

 Գործատուները հաճախ խուսափում են նոր ամուսնացած կամ նշանված 

աղջիկներին աշխատանքի վերցնել կամ պաշտոնը բարձրացնել, քանի որ 

մտավախություն կա, որ նրանք շուտով կգնան մայրության արձակուրդի և ըստ 

էության կազմակերպությունը ստիպված կլինի փոխարինող գտնել։ Կամ էլ հենց 

սկզբից ճշտում են, թե երբ է պատրաստվում ամուսնանալ կամ երեխա ունենալ, 

ակնարկելով,  որ դա որոշիչ է լինելու աշխատողին ընտրելուց, ինչն արդեն իսկ 

իրավունքների խախտում է։ 

 Մայրության արձակուրդի հետ կապված խախտումներ։ Ասենք օրինակ, լինում են 

դեպքեր, երբ եթե ենթադրություն կա, որ աշխատակիցը մոտ ապագայում գնալու է 

մայրության արձակուրդի, նախա և ետծննդյան գումարը չտալու համար 

գործատուն կրճատում է այդ հաստիքը։ Կամ օրինակ, մայրության արձակուրդ 

պաշտոնապես ձևակերպվում է, բայց աշխատողը ստիպված է լինում փաստացի 

ավելի ուշ գնալ այդ արձակուրդին կամ շուտ վերադառնալ արձակուրդից 

հատկապես մասնավոր սեկտորում։ Հաճախ ուղիղ տեքստով աշխատակցին 

տեղեկացվում է, որ կազմակերպությունը չի կարող օրինակ 3 տարով փոխարինող 

պահել, այլ պետք է հիմնական աշխատող ընդունի։ Ըստ էության կնոջը դնելով 

փաստի առաջ, որ կա՛մ ավելի շուտ պետք է վերադառնա մայրության/երեխայի 

խնամքի արձակուրդից, կա՛մ պետք է դուրս գա աշխատանքից։ 

 Երեխաների խմանքի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Օրինակ ըստ ՀՀ 

օրենսդրության, մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող կանանց աշխատանքային օրն 

ավարտվում է մեկ ժամ շուտ, սակայն գրեթե ոչ մի կազմակերպությունում այդ 

իրավունքը չի պահպանվում։ 

Քանի որ ՀՀ հասարակությունը միատարր է՝ 98.2% հայեր են, ապա որպես այդպիսին 

հնարավոր չի եղել դուրս բերել էթնիկ փոքրամասնությունների աշխատանքային 

իրավունքների ոտնահարման դեպքեր։ Գրեթե բոլոր մասնակիցները նշել են, որ նման 

դեպքերի, որ կոնկրետ էթնիկ պատկանելիությունից ելնելով ոտնահարվեն աշխատակցի 

իրավունքները, չեն հանդիպել։  

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքներին վերաբերող 

հարցերը այս հետազոտության շրջանակներում տարբերվող բնույթ են ստացել․ դրա 

պատճառը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմն ու դրա հետևանքներն են։ 
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Հիմնականում նշում են, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային 

իրավունքների պաշտպանության մակարդակը բավականին բարձրացել է վերջին 

տարիների ընթացում։ Սակայն կարևոր խոչընդոտներից մեկը այն է, որ ՀՀ-ում դեռ շատ 

տեղեր չկան անհրաժեշտ հարմարություններ և պայամաններ հաշմանդամների 

տեղաշարժման համար։ Հարցվողներից մեկը նշեց․«Օրինակ ենթադրենք 

քաղաքապետարանում աշխատանքի պետք է ընդունել մշակույթի գծով փորձագետի, ով 

հրաշալի մասնագետ է, սակայն անվասայլակով է տեղաշարժվում, իսկ իր 

աշխատասենյակը պետք է լինի 2-րդ հարկում։ Որքան էլ մեծ լինի ցանկությունն այդ 

մարդուն աշխատանքի ընդունելու, միևնույնն է հնարավոր չէ, քանի որ տարրական 

պայմաններ չկան անվասայլակի տեղաշարժման համար»։ Ու նման դեպքերը շատ են։  

Կան կազմակերպություններ, որոնք կարծես թե փորձում են պայմաններ ստեղծել 

հաշմանդամների ազատ տեխաշարժման համար, սակայն երբ մանրամասն 

ուսումնասիրում ես, դրանք ավելի շատ ձևական բնույթ են կրում։ Օրինակ, վերանորոգման 

ժամանակ գրասենյակում կառուցում են թեքահարթակներ, կամ սանհանգույցում  

անվասայլակով տեղաշարժվելու համար հարմարություններ են ստեղծում՝ օրինակ ավելի 

լայն դուռ կամ զուգարանի ավելի մեծ առանձնախցիկ։ Բայց երբ ուսումնասիրում ես, 

պրակտիկորեն դրանք կիրառելի չեն, որովհետև թեքահարթակը, դռները բավականին լայն 

չեն, որ բոլոր տիպի անվասայլակներն անցնեն, կամ զուգարանի առանձնախցիկը 

մյուսներից ավելի մեծ է, սակայն ոչ բավարար չափսերի, որ անվասայլակով հնարավոր 

լինի օգտվել։ Արդյունքում իբր թե կազմակերպության ներքին շինարարություններն արվել 

են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, բայց կիրառելի չեն 

հաշմանդամների համար՝ ձևական բնույթ են կրում։ 

Ինչպես արդեն նշվեց, 44 օրյա պատերազմից հետո այս հարցերը այլ բովանդակություն են 

ստացել։ Մասնագիտական շրջանակներում կա «սպիտակ խտրականություն» եզրույթը։  

Օրինակ, եթե աշխատանքի ընդունելիս պետք է ընտրեն պատերազմի մասնակից ու 

հաշմանդամ դարձած և այլ հաշմանդամի կամ ոչ հաշմանդամի միջև, ընտրում են 

պատերազմի մասնակցին։  

Այստեղ ինչպես աշխատակիցները այնպես էլ գործատուները մի կարևոր խնդրի առաջ են 

կանգնած։ Օրինակ շատ տղամարդիկ, ովքեր ունեին հիմնական  աշխատանք, լավ 

մասնագետներ էին պատերազմին մասնակցելու հետևանքով ձեռք են բերել 

հաշմանդամություն այսօր կանգնած են աշխատանքը պահպպանելու հետ կապված 

խնդրի առաջ։ Քանզի այն կազմակերպությունը, որտեղ իրենք աշխատում էին, չի կարող 

ապահովել/չունի բավարար պայմաններ/ տարածքային, տեղաշարժման և այլն/, իրենց՝ 

աշխատանքին վերադառնալու համար։ Եվ անկախ նրանից, թե որքան լավ և արժեքավոր 

աշխատակից էին իրենք, կանգնած են աշխատանքը կորցնելու և կամ նոր աշխատանք 

չգտնելու վտանգի առջև։ Մյուս խնդիրը այն է, որ հաշմանդամություն ձեռք բերելուց հետո 

իրենք ուղղակի ի վիճակի չեն կատարել այն աշխատանքը, ինչը անում էին նախկինում։  

Մյուս բարդությունը կայանում է նրանում, որ հաշմանդամություն ունեցող անձիք 

պարբերաբար բժշկական զննության կամ վերկանգնողականի հետ կապված կարող են 
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աշխատանքից բացակայել կամ աշխատանքի ընթացքում երկար ընդմիջումներ վերցնել։ 

Գործատուները այդ պատճառով  խուսափում են նման խնդիրներից։ 

Սրանք լուրջ և մտահոգիչ հարցեր են, որոնց հաղթահարման համար պետք է մշակել 

համապատասխան ռազմավարություն։ 

Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված վերջին 2 տարիներին առաջացած 

բարդություններն ու խնդիրներն ունեն հետևյալ պատկերը։ 

 Վերջին ամիսների ամենատարածված մտահոգությունները կապված են 

պատվաստումների ու թեսթավորումների հետ։ Մարդիկ դժգոհում են, որ 

պատվաստվել կամ չպատվաստվել իրենց իրավունքն է, սակայն անուղղակի ձևով 

այն դառնում է պարտադիր։  Շատերը չցանկանալով պատվաստվել, քանի որ չեն 

վստահում կամ առողջական խնդիրներից ելնելով վախենում են, ստիպված են դա 

անել, որովհետև ստեղծված իրավիճակում չպատվաստվելու պարագայում  ամիսը 

արդեն 4-5 անգամ պետք է ՊՇՌ թեսթ հանձնեն։ Իսկ ՊՇՌ թեսթի հանձնումը այդ 

հաճախությամբ լուրջ հարված է քաղաքացիների գրպանին։  

 Մտահոգիչ է այն փաստը, որ երբ աշխատակիցները ՊՇՌ թեսթերը հանձնում են 

պետական պոլիկլինիկաներում, այդ թեսթերի պատասխանները չեն ընդունվում։ 

Այսինքն ընդունելի են միայն մասնավոր լաբորատորիաների վճարովի թեսթերի 

արդյունքները։ 

 Հաջորդ խնդիրը հակահամաճարակային պայմանների պահպանումն է 

գրասենյակներում։ Անհրաժեշտ ախտահանիչների առկայությունը, 

աշխատակիցների միջև հեռավորության ապահովումը։ Ոչ բոլոր գրասենյակներում 

հնարավորություն կա ապահովել ասենք օրինակ աշխատանքային սեղանների 

միջև անվտանգ հեռավորությունը, կամ օրինակ պարտադրել ամբողջ ընթացքում 

դիմակ կրել։ Աշխատակիցների մի մասը առողջական վիճակից ելնելով ի վիճակի չէ 

անընդհատ դիմակ կրել։ 

 Համավարակի սկզբական շրջանում լորջ խնդիր էր առցանց աշխատանքի 

անցնելը, քանի որ ոչ բոլորը հնարավորություն ունեին տանից աշխատելու՝ 

համակարգչի, ամապատասխան այլ սարքավորումների բացակայության 

պատճառով։  

 Եղել են դեպքեր, երբ օրինակ ուսուցիչներ կամ դասախոսներ չէին կարող 

կազմակերպել առցանց ուսուցում, քանի որ չունեին համապատասխան 

գիտելիքներ առցանց ուսուցման գործիքակազմը օգտագործելու համար։ 

 Առցանց աշխատանքի մյուս բարդությունն ու դժգոհության պատճառը նրանում էր, 

որ տանը մադրիկ չունեին համապատասխան առանձին տարածք աշխատելու 

համար։ 

 Մի կողմից խնդրահարույց էր հեռավար աշխատանքը, սակայն մյուս կողմից էլ 

առողջական խնդիրներ ունեցող աշխատակիցները այսօր մտավախություններ 

ունեն առկա պայմաններում աշխատանքի գնալու հետ կապված։ Ոչ բոլոր մարդիկ 

են պահպանում հակահամաճարակային պահանջները, ինչով վտանգում են 
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մյուսների առողջությունը ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ աշխատանքի 

գնալու ճանապարհին՝ հասարակական տրանսպորտում։ 

 Որոշ ՄՌԿ ներկայցուցիչներ նշեցին, որ եթե սովորական պայմաններում 

աշխատանքը տևում էր օրինակ 09։00-18։00 ապա հեռավար աշխատանքի 

ժամանակ մարդիկ 24 ժամ աշխատանքի մեջ էին, չէին կարողանում կտրվել 

աշխատանքից, ինչի արդյունքում չէին կարողանում հանգստանալ։ 

 Սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներն ամենամեծ վնասը կրեցին, քանի որ 

ոլորտը կարելի է ասել չէր գործում։ Մարդիկ  կորցրեցին աշխատանք, 

ֆինանսական մեծ վնասներ կրեցին, ստիպված եղան նոր աշխատանք փնտրել։ 

Այն հարցին, թե ինչ կառույցներ և մեխանիզմներ կան, որոնք ՀՀ-ում զբաղվում են 

մարդկանց աշխատանքային իրավունքների պահպանմամբ և վերահսկմամբ, 

փորձագետների մոտավորապես 1/3-րդը/ հիմնականում ՄՌԿ ներկայացուցիչներ/ նշել է, 

որ առանձնապես առնչություն չեն ունեցել, քանի որ հարցերը կարգավորել են 

կազմակերպության ներսում և այլ կառույցների դիմելու կարիք չի առաջացել։ Մի մասը 

նշել է, որ եթե նույնիսկ կան նման կառույցներ, մարդիկ չեն դիմում և փորձում են ծանոթ 

իրավաբանների միջոցով տեղեկատվություն ստանալ ու լուծել իրենց խնդիրները, կամ էլ 

ուղղակի չեն վստահում այդ կառույցներին, քանի որ անարդյունավետ են համարում  

նրանց գործունեությունը։  Այնուամենայնիվ փորձագետները նշել են հետևյալ կառույցներն 

ու մեխանիզմները, որոնք ՀՀ-ում մարդկանց աշխատանքային իրավունքների 

պահպանմամբ և վերահսկմամբ են զբաղվում։ 

1. ՀՀ Առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչական Մարմին/ԱԱՏՄ/։ ԱԱՏՄ-ի 

կողմից վերահսկողության գործառույթների շրջանակները կանոնադրության 

վերջին փոփոխություններով ավելի ընդլյանվել են, ինչը հնարավորություն է 

տալիս վերահսկել ոչ միայն անվտանգությունը այլ նաև աշխատանքային 

իրավունքների պահպանումը կազմակերպություններում։ Ճիշտ է, առայժմ 

իրազեկվածությունը այս մարմնի՝ ԱԱՏՄ-ի մասին դեռ ցածր է քաղաքացիների 

շրջանում, սակայն վերջինս ակտիվ գործունեություն է ծավալում այն 

բարձրացնելու  համար։ Մասնավորապես, տարբեր հանդիպումներ և իրազեկող 

սեմինարներ են կազմակերպվում։ 

Որոշ փորձագետներ նշեցին, որ ԱԱՏՄ-ն իր գործառությները լավ չի կատարում, 

հնարավորույթունները սահմանափակ են և զարգացման ու բարելավման կարիք 

կա։ 

2. Դատարաններ։ Մարդիկ հաճախ դիմում են դատարաններ, իրենց 

աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու կամ պաշտպանելու համար։ 

Այստեղ մի կարևոր նկատառում կա։ Անկախ նրանից այն մարդը, ով դիմել է 

աշխատանքային իրավունքների խախտման հայտով, ունի կամ ունեցել է 

աշխատանքային պայմանագիր իր գործատուի հետ, միևնույնն է, նրա դիմումին 

պետք է ընթացք տալ։ Եթե փաստացի աշխատողը և գործատուն ունեցել են 

աշխատանքային հարաբերություններ՝ նույնիսկ առանց պայմանագրի, այդ 

աշխատակցի դիմումը չի կարող անտեսվել։ 
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3. Արհմիություններ։ Որոշ դեպքերում հնարավոր է լինում խնդիրները կարգավորել 

կազմակերպության ներսում արհմիությունների օգնությամբ։ Սակայն 

փորձագետները նշում են, որ արհմիությունների ինստիտուտը վերնայման ու իր 

հիմնական գործառույթների վերականգնման ու թարմացման կարիք ունի։ Պետք է 

զարգացնել այդ ինստիտուտը ժամանակի պահանջներին համապատասխան։ 

4. Մարդու Իրավունքների Պաշտպանի Գրասենյակ։  /ՄԻՊ/։ Աշխատակիցները 

նաև դիմում են ՄԻՊ-ին իրենց աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման 

դեպքում։ Եթե հարցը վերաբերում է պետական սեկտորում աշխատողներին, ՄԻՊ-

ը զբաղվում է այդ դեպքերով, եթե հարցը վերաբելում է մասնավոր սեկտորում 

տեղի ունեցած խախտումներին, ՄԻՊ-ը այդ դիմումներն ուղարկում է ԱԱՏՄ։ 

Աշխատանքային իրավունքների պահպանման հիմնական մեխանիզմներից 

փորձագետները նշել են հետևյալները․ 

1. Ամենշաբաթյա անվճար իրազեկող սեմինարներ աշխատողների համար, որոնց 

ընթաց քում ծանոթանում են աշխատանքային իրավունքներին և դրանց 

վերահսկման մեխանիզմներին։  

2. ԱԱՏՄ-ի կողմից թեժ գծի միջոցով ստացված զանգերի սպասարկում, որի 

ընթացքում խորհրդատվություն է տրվում քաղաքացիներին իրենց 

աշխատանքային իրավունքների խախտման հետ կապված։ 

3. 2022 թվականից պլանավորվում է ԱԱՏՄ-ի կողմից ստուգայցերի 

կազմակերպում, որը կնպաստի խախտումների բացահայտմանը և ավելի 

կբարձրացնի կազմակերպությունների զգոնությունը։ 

4.  Կազմակերպությունների ՄՌԿ բաժնի կողմից կազմակերպվող իրազեկող 

աշխատանքային հանդիպումներ աշխատակիցների հետ։ 

Գրեթե բոլոր փորձագետները նշել են, որ Երևանում և մարզերում գործող աշխատանքային 

իրավունքների պահպանման և վերահսկման կարռույցներն ու մեխանիզմները տարբեր 

կերպ են գործում։  

Մասնակիցներից մեկի բերած օրինակը  վկայում է դա։ Օրինակ՝ ահազանգ է ստացվել, որ 

մարզային սուպերմարկետներից մեկում կան խախտումներ և ԱԱՏՄ-ի տվյալ մարզի 

ներկայացուցիչը պիտի ստուգայիցի գնա։ Քանի որ մարզերում գրեթե բոլորը միմյանց 

ճանաչում են, ծանոթ-բարեկամ շղթան ավելի արտահայտված է գործում, տեսչական 

մարմնի ներկայացուցիչը տեղեկացնում է սուպերմարկետի տնօրենին, որ ստուգայց է 

կատարվելու, որպեսզի վերջինիս կարողանա վերացնել խախտումները։ Սա արդեն իսկ 

նվազեցնում է վստահությունը տվյալ մարմնի հանդեպ և հետագայում մարդիկ խուսափում 

են դիմել։ Ու նմանատիպ դեպքերն ավելի հաճախ են հանդիպում մարզերում քան 

Երևանում։ 

Երևանում վերահսկողությունն ավելի արդյունավետ է իրականացվում։ 
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Ամփոփելով այս ամենը, փորձագետների կողմից առաջարկվել են հետևյալ մեխանիզմներն 

ու հարթակները, որոնք ավելի արդյունավետ կդարձնեն աշխատանքային իրավունքների 

պաշտպանությունն ու վերահսկողությունը։ 

1. Նախ պետք է դպրոցից ու բուհերից սկսած կազմակերպել աշխատանքային 

իրավունքների մասին իրազեկող դասընթացներ։ 

2. Ստեղծել աշխատանքային իրավունքների ու դրանց ոտնահարման ձևերի մասին 

իրազեկող սոցիալական հոլովակներ և տարածել դրանք բոլոր հնարավոր 

հարթակներով՝ հեռուստատեսություն, սոցիալական ցանցեր և այլն։ 

3. Աշխատողների համար պարբերաբար կազմակերպել իրազեկող սեմինարներ և 

աշխատանքային հանդիպումներ համապատասխան մասնագետների 

ներգրավմամբ։ 

4. Աշխատանքային իրավունքների և դրանց ոտնահարման մասին 

տեղեկատվության իրազեկմամբ պետք է զբաղվեն նաև համապատասխան 

հասարակական կազմակերպություններն ու իրավապաշտպան մարնինները։ 

5. Անհրաժեշտ է վերագործարկել և զարգացնել արհմիությունների իստիտուտը, 

բարձրացնել արհմիությունների դերը աշխատանքային իրավունքների 

պահպանման կոնտեքստում, որպեսզի աշխատակիցները անհրաժեշտության 

դեպքում վստահությամբ դիմեն և լուծեն աշխատանքային իրավունքների 

պահպանման հետ կապված խնդիրները կազմակերպության ներսում 

6. Անհրաժեշտ է բարձրացնել ԱԱՏՄ-ի մասին իրազեկվածությունը, որպեսզի 

քաղաքացիների ավելի լայն զանգվածներ տեղյակ լինեն, թե ինչպես և որ 

դեպքերում կարելի է դիմել այս կառույցին։ 

7. Պետք է ուժեղացնել, զարգացնել եղած կառույցներն ու դրանց գործառույթները։ 

Օրինակ ԱԱՏՄ-ի սահմանափակ բայց արդեն իսկ սահմանված գործառույթները 

եթե ամբողջությամբ գործեն, դա արդեն իսկ մեծ առաջընթաց կլինի։  

8. Անհրաժեշտ է ունենալ/ներդնել մի էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ հնարավոր 

կլինի հավաքել աշխատանքային պայմանագրերի, դրանց կատարման, 

աշխատանքային իրավունքների պահպանման, խախտումների մասին 

ամբողջական տեղեկատվություն։ Այդ հարթակը պետք է ունենա աշխատանքային 

իրավունքների վերասկողության գործառույթներ, դրանց արդյունքների 

մշտադիտարկման, ռիսկերի գնահատման հնարավորություններ։  

9. Պենք է քաղաքացիական հասարակության կողմից սահմանվի վերահսկողություն 

այն բոլոր կառույցների նկատմամբ, որոնք զբաղվում են քաղաքացիների 

աշխատանքային իրավունքների պահապանմամբ և դրանց վերահսկմամբ։ 
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8․ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հետազոտության քանակական և որակական հատվածի արդյունքների  

եզրահանգումները ներկայացված են ստորև։ 

1. Հետազոտության ինչպես քանակական այնպես էլ որակական հատվածի 

արդյունքների վերլուծության ընթացքում պարզ դարձավ, որ ՀՀ-ում քաղաքային 

բնակավայրերում աշխատանքային իրավունքների ոտնահարումներն ու 

խախտումները հիմնականում լինում են հետևյալ ուղղություններով․ 

 Նախ և առաջ աշխատողին պաշտոնապես չձևակերպելու և/կամ ոչ պաշտոնական 

աշխատավարձ փոխանցելու հետ կապված խախտումներն են արձանագրվել 

ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական հարցումների արդյունքում։ Հարցման 

պահին աշխատանք ունեցողներից 17%-ը չի ունեցել աշխատանքի որևէ կնքված 

պայմանագիր գործատուի հետ, իսկ հարցման պահին աշխատանք չունեցողների 

47%-ը չի ունեցել աշխատանքի որևէ կնքված պայմանագիր նախկին գործատուի 

հետ։ 

 Երիտասարդները աշխատանանքային փորձի բացակայության և դրա պակասի 

պատճառով դժվարությամբ են կարողանում համապատասխան մասնագիտական 

աշխատանք գտնել, կամ շատ ցածր աշխատավարձով աշխատանք են գտնում։ 

Հարցվողների 26%-ի համար երիտասարդ տարիքը բացասական դեր է խաղացել 

աշխատանք գտնելիս, իսկ վերջիններիս՝ մոտ 50%-ի համար աշխատանքային 

փորձի պակասը կամ բացակայությունը խոչնդոտել են իրենց ուզած աշխատանքը 

գտնելու հարցում։ 

 Այդ նույն պատճառով երիտասարդները կազմակերպություններում ընդունվում են 

որպես փորձնակ /intern/: Փորձնակությունը ենթադրում է մասնագիտական 

պրակտիկ գիտելիքների ձեռք բերում, սակայն մի քանի ամիս առանց վաձատրելու 

աշխատացնում են որպես փորձնակ՝ հիմնական աշխատողների նույն 

ծանրաբեռնվածությամբ, երբեմն խոստանալով, որ հետո կընդունեն որպես 

հիմնական աշխատող, բայց դա տեղի չի ունենում։  

 Կանանց մի մասը աշխատանք փնտրելիս կամ պաշտոնի փոփոխության / 

բարձրացման ընթացքում հանդիպում են որոշ խոչընդոտների։ Կին հարցվողների 

22.7% -ի համար իգական սեռի ներկայացուցիչ լինելը որոշիչ դեր է խաղացել  է 

աշխատանք փնտրելիս կամ աշխատանքային գործունեության ընթացքում, իսկ 

վերջիններիս 52% -ի համար այդ դերը բացասական է եղել։ 

 Երիտասարդ աղջիկները/կանայք, ովքեր նոր են ամուսնացել կամ նշանված են, 

շատ դեպքերում աշխատանքի ընդունվելու կամ պաշտոնի փոփոխության, 

բարձրացման շատ ցածր շանսեր ունեն, քանի որ մտավախություն կա, որ շուտով 

մայրության արձակուրդի կգնան, և գործատուն ստիպված կլինի փոխարինող 

փնտրել։ 
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 Կանայք բախվում են նաև որոշ խնդիրների մայրության և երեխայի խնամքի 

արձակուրդի հետ կապված հարցերում։ Ու այս մասով խախտումներն ավելի 

տարածված են մարզերում։ Մարզային քաղաքների կին հարցվողների 29%-ը պետք 

է օգտվեր մայրության արձակուրդից, սակայն չի օգտվել տարբեր պատճառներով։ 

Ընդ որում այդ կանանց 5%-ը, մայրության արձակուրդը կիսատ են թողել և 

ստիպված են եղել վերադառնալ աշխատանքի իրենց նախաձեռնությամբ կամ 

գործատուի պահանջով։ Երևանի հարցվողների շրջանում չկա մեկը, ով պիտի 

օգտվեր, բայց չի օգտվել մայրութայն արձակուրդից։ 

 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքների 

պահպանման մասով տեղեկատվություն հիմնականում ստացվել է 

փորձագիտական հարցումների արդյունքում։ Այսպիսով, առաջին խնդիրը 

կայանում է նրանում, որ ՀՀ-ում որքան էլ փորձում են ստեղծել հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժման և գործունեության համար 

հարմարություններ, դեռևս շատ անելիքներ կան։ ՀՀ-ում ինչպես պետական, 

այնպես էլ մասնավոր սեկտորում գործող կազմակերպությունների 

մածամասնությունը դեռևս չունի անհրաժեշտ հնարավորությունները 

հաշմանդամների տեղաշարժման համար, ինչը մեծ խոչընդոտ է նման անձանց 

աշխատանքի վերցնելու համար, որքան էլ ցանկությունը մեծ լինի։ 

 Շատ գործատուներ ուղղակի խուսափում են հաշմանդամություն ունեցողներին 

աշխատանքի վերցնել մտահոգվելով, որ առողջական վիճակից ելնելով այդ մարդիկ 

հնարավոր է հաճախ բացակայեն աշխատանքից։ 

 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո, շատ տղամարդիկ, ձեռք բերելով 

հաշմանդամություն, կորցրել են կամ կանգնած են աշխատանքը կորցնելու շեմին։ 

Առողջական խնդիրների պատճառով նրանք կամ այլևս չեն կարող կատարել այն 

աշխատանքը, որը մինչև պատերազմն էին անում, կամ այն կազմակերպությունը 

որտեղ աշխատում էին, չունի համապատասխան հնարավորություններ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային գործունեությունը 

կազմակերպելու համար։ 

2. ՀՀ քաղաքացիները աշխատանքային իրավունքների պահպանման և 

վերահսկման կառույցների մասին շատ քիչ տեղեկատվություն ունեն։ 

Հարցվողների կեսից ավելին՝ 53%-ը, տեղյակ չի, թե ՀՀ-ում որ կառույցներն են 

զբաղվում աշխատանքային իրավունքների ոտնահարմամբ։ 13% -ը կարծում է, որ 

ՀՀ-ում նման կառույցներ չկան։ Հարցվողների կողմից նշված կառույցներից 

ամենաբարձր տոկոսը հավաքել են ՄԻՊ գրասենյակը՝ 14%, Աշխատանքի և 

Սոցիալական հարցերի նախարարությունը՝ 8%, ՀՀ Առողջապահական և 

Աշխատանքի Տեսչական Մ 
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3. արիմինը՝ 3% և փաստաբանական գրասենյակները կամ փաստաբաններն ու 

իրավաբանները՝ 3%։ Հետազոտությանը մասնակցած հարցվողների կեսից ավելին՝ 

54%-ը, տեղյակ չի, թե ուր պետք է դիմի աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարման դեպքում։ 

Այս հարցերի պատասխաններից պարզ է դառնում, թե ինչքան տեղեկատվական բաց կա 

այս ոլորտում։  

Ըստ փորձագետների, որպեսզի բարձրացվի քաղաքացիների իրավագիտակցությունը 

կապված իրենց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հետ , անհրաժեշտ են 

հետևյալ միջոցառումները․ 

 Դպրոցների, բուհերի ծրագրերում ընդգրկել հատուկ դասընթացներ, որոնց 

ժամանակ կտրամադրվեն գիտելիքներ  ինքնակենսագրական գրելու, աշխատանքի 

ընդունվելիս հարցազրույցներին ըստ արժանվույն ներկայանալու, 

աշխատանքային իրավունքների, դրանց ոտնահարման տարբեր դրսևորումների և 

պաշտպանության մասին։ 

 Բոլոր հանարավոր միջոցներով, հարթակներով ապահովել աշխատանքային 

իրավունքների և դրանց պաշտպանության, ոտնահարման դրսևորումների մասին 

իրազեկում։ 

 Կազմակերպել տարբեր իրազեկող սեմինարներ, աշխատանքային հանդիպումներ, 

քննարկումներ աշխատակիցների հետ ինչպես կազմակերպությունների ներսում, 

այնպես էլ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությամբ և վերահսկամամբ 

զբաղվող կառույցների միջոցով։ 

 Բարձրացնել իրազեկվածությունը աշխատանքային իրավունքների 

պաշտպանությամբ և վերահսկողությամբ զբաղվող կառույցների մասին։ 

Հետազոտության համապարփակ վելուծության արդյունքում ձևավորվել են հետևյալ 

առաջարկները․ 

1. Բոլոր հնարավոր հարթակներով՝ դպրոց, բուհ, աշխատավայր, 

հեռուստատեսություն, սոցիալական ցանցեր, հասարակական 

կազմակերպություններ, աշխատանքային իրավունքներով զբաղվող բոլոր 

կառույցների միջոցով պարբերաբար ապահովել ամբողջական տեղեկատվության 

տարմադրում աշխատանքային իրավունքների, դրանց պաշտպանության, 

ոտնահարման դրսևորումների մասին։ 

2. Վերագործարկել, զարգացնել արհմիությունների գործառույթները, բարձրացնել 

դրանց դերը որպես աշխատանքային իրավունքների պաշտպանի։ 

3. Ընդլայնել ԱԱՏՄ-ի գործառույթները, վերահսկողության շրջանակները։ 

Քաղաքացիների շրջանում բարձրացնել ինչպես իրազեկվածությունը ԱԱՏՄ-ի 

մասին, այնպես էլ վստահությունը վերջինիս հանդեպ։ 

4. Ներդնել մի էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ հնարավոր կլինի հավաքել 

աշխատանքային պայմանագրերի, դրանց կատարման, աշխատանքային 

իրավունքների պահպանման, խախտումների մասին ամբողջական 

տեղեկատվություն։ Այդ հարթակը պետք է ունենա աշխատանքային 
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իրավունքների վերասկողության գործառույթներ, դրանց արդյունքների 

մշտադիտարկման, ռիսկերի գնահատման հնարավորություններ։  

5. Վերը նշված հարթակում պետք է ներառված լինեն բոլոր՝ աշխատանք ունեցող 

քաղաքացիները։ Այսինքն՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա իր պրոֆիլը, 

որտեղ ներբեռնված կլինի իր ամբողջ աշխատանքային պատմությունը՝ 

աշխատանքի փոփոխություն, պաշտոնի փոփոխություն, աշխատանքային 

պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն, արձակուրդների ձևակերպում։ 

Այսինքն՝ ցանկացած փոփոխություն, որը կապված է քաղաքացու 

աշխատանքային գործունեության հետ պետք է երևա տվյալ հարթակում։ 

6. Նշված էլեկտրոնային հարթակում նույնատիպ պրոֆիլ պետք է ունենան բոլոր ՀՀ 

կազմակերպությունները, ովքեր ունեն վարձու աշխատողներ։ 

7. Հատուկ էլեկտրոնային հարթակը անընդհատ մշտադիտարկման 

հնարավորություն կտա ԱԱՏՄ-ին կամ այլ լիազորված կառույցի, որոնք էլ 

կկարողանան վերահսկել աշխատանքային իրավունքների պահպանումը  

կազմակերպություններում և գնահատել դրանց ոտնահարման ռիսկերը։ 

8. Պետք է որևէ անկախ կազմակերպության կողմից սահմանվի վերահսկողություն 

այն բոլոր կառույցների նկատմամբ, որոնք զբաղվում են քաղաքացիների 

աշխատանքային իրավունքների պահապանմամբ և դրանց վերահսկմամբ։ 
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Հավելված 1։ Քանակական հեռախոսային հարցումների 

հարցաթերթ 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՆ 

LABOR MARKET NEEDS ASSESSMENT SURVEY IN RA 

LMNA-1-2021 

Բարև Ձեզ, իմ անունն է _______________: Ես ներկայացնում եմ "Ձեռնարկատիրության աջակցման նորարական 

կենտրոն" ՀԿ-ն, որն ուսումնասիրում է Հայաստանում երիտասարդների, կանանց և խոցելի խմբերի 

աշխատանքային իրավունքները, դրանց ոտնահարման դրսևորումներն ու պաշտպանությանն ուղված 

վերահսկողության մեխանիզմների առկայությունն ու արդյունավետությունը: Ձեր մասնակցությունն այս 

հարցմանը և անկեղծությունը շատ կարևոր են: Հարցումն անանուն է, տվյալներն օգտագործվելու են միմիայն 

ընդհանրացված տեսքով:   Նախապես շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեր տրամադրած ժամանակի համար: 

Հարցազրուցավարի անուն։ 

1. Դիանա Եղոյան 

2. Թամարա Միխայելյան 

3. Մարգարիտա Մարգարյան 

4. Սյուզաննա Գասպարյան 

5. Անի Զոհրաբյան 

Հարցվողի հեռախոսահամար։ ———————————————— 

ԲԱԺԻՆ Ա։ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Q1. Փնտրել եք երբևէ աշխատանք։ 

1. Այո  

2. Ոչ                                  /անցում Q4/ 
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Q2. Աշխատանք փնտրելու ընթացքում ինչպիսի խոչընդոտների, բարդությունների եք 

հանդիպել, ինչի պատճառով Ձեզ չեն ընդունել աշխատանքի կամ ավելի վատ 

աշխատանքային պայմաններ են առաջարկել։ /նշել բոլոր հնարավոր 

տարբերակները/ 

1. Երիտասարդ տարիք 

2. Ուսանող լինելու փաստ 

3. Բուհի նոր շրջանավարտ 

4. Աշխատանքային փորձի բացակայություն 

5. Աշխատանքային փորձի պակաս 

6. Սեռով պայամանավորված խոչընդոտներ տվյալ աշխատանքի համար 

7. Ազգային /էթնիկ պատկանելիության հետ կապված խոչընդոտներ 

8. Առողջական վիճակի հետ կապված խոչընդոտներ 

9. Բնակության վայրի հետ կապված խոչընդոտներ /Երևան, Մարզեր/ 

10. Համակարգչային գիտելիքների պակաս 

11. Լեզուների իմացության պակաս 

12. Քաղաքական հայացքների հետ կապված խոչընդոտներ 

13. Որևէ խոչընդոտի չեմ հանդիպել 

14. Այլ /նշել/————————————————————————————— 

15. Այլ /նշել/————————————————————————————— 

Q3. Աշխատանք փնտրելու ընթացքում եղե՞լ է դեպք, որ Դուք հրաժարվեք 

աշխատանքի առաջարկից։  

1. Ոչ  

2. Այո /նշել պատճառը/—————————————————————————————                     

Q4. Ասացեք խնդրեմ, իսկ այս պահին ունե՞ք արդյոք աշխատանք կամ եկամտաբեր 

զբաղմունք։ 

1. Այո 

2. Ոչ                                 /անցում Q8/ 

Q5. Եթե այո, ապա ո՞ր ոլորտում։ 

1. Մասնավոր ոլորտ 

2. Պետական ոլորտ 

3. Ինքնազբաղված 

 

Q6. Նշեք խնդրեմ Ձեր զբաղվածության բնագավառը։  

/Օր․՝ առողջապահություն, կրթություն, սպասարկում։ Եթե հարցվողը չի 

կողմնորոշվում, հարցնել, թե ինչ է աշխատում և դա նշել։ Օր․՝ ուսուցիչ դպրոցում։/ 

————————————————————————————————— 
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Q7. Թվարկվածներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում Ձեր հիմնական 

զբաղվածության կարգավիճակը:   

/Նշել 1 պատասխան, ըստ ձեզ հիմնականը/ 

1. Վարձու աշխատող` գրավոր պայմանագրով (հրամանով) 

2. Վարձու աշխատող` բանավոր համաձայնությամբ 

3. Գործատու (սեփականատեր` վարձու աշխատող(ներ)ի ներգրավմամբ) 

4. Ինքնազբաղված (ներառյալ` գյուղատնտեսությունում) 

5. Առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ (ներառյալ՝ 

գյուղատնտեսությունում աշխատանքը) 

6. Այլ /նշել/ ——————————————— 

                                              /անցում Q11/ 

Q8. Եթե այս պահին չունեք աշխատանք կամ եկամտաբեր զբաղմունք, ապա երբ եք 

վերջին անգամ ունեցել։ 

1. Մինչև 6 ամիս առաջ 

2. 6 ամսից-1 տարի առաջ 

3. 1-3 տարի առաջ 

4. 3 տարուց ավել 

Q9. Նշեք խնդրեմ Ձեր վերջին զբաղվածության բնագավառը։   

/Օր․՝ առողջապահություն, կրթություն, սպասարկում։ Եթե հարցվողը չի 

կողմնորոշվում, հարցնել, թե ինչ է աշխատում և դա նշել։ Օր․՝ ուսուցիչ դպրոցում։/ 

————————————————————————— 

Q10. Թվարկվածներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում Ձեր վերջին զբաղվածության 

կարգավիճակը:        

/Նշել 1 պատասխան, ըստ ձեզ հիմնականը/                                           

1. Վարձու աշխատող` գրավոր պայմանագրով (հրամանով) 

2. Վարձու աշխատող` բանավոր համաձայնությամբ 

3. Գործատու (սեփականատեր` վարձու աշխատող(ներ)ի ներգրավմամբ) 

4. Ինքնազբաղված (ներառյալ` գյուղատնտեսությունում) 

5. Առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ (ներառյալ՝ 

գյուղատնտեսությունում աշխատանքը) 

6. Այլ /նշել/ ——————————————— 

                                                         /անցում Q23 / 
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ԲԱԺԻՆ Բ։ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

Q11. Ասացեք խնդրեմ, ինչպես են ձևակերպված Ձեր աշխատանքային 

հարաբերությունները գործատուի հետ։ 

1. Ունեմ կնքված աշխատանքային պայմանագիր 

2. Չունեմ կնքված աշխատանքային պայմանագիր   /անցում  Q13/ 

3. Ունեմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 

4. Չունեմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր/անցում  Q13/ 

5. Ունեմ բանավոր պայմանավորվածություն գործատուի հետ /անցում  Q13/ 

Q12. Որքա՞ն ժամանակ է, որ ունեք այս աշխատանքը։ 

1. Մինչև 6 ամիս 

2. 6 ամսից-1 տարի 

3. 1-3 տարի 

4. 3 տարուց ավելի 

Q13.  /Հարցնել, եթե հարցվողը չունի աշխատանքային պայմանագիր։/ 

Որքա՞ն ժամանակ է, որ աշխատում եք առանց պաշտոնական 

ձևակերպման/առանց աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման 

պայմանագրի։  

1. Մինչև 6 ամիս 

2. 6 ամսից-1 տարի 

3. 1-3 տարի 

4. 3 տարուց ավելի 

Q14. Ինչպե՞ս է վճարվում Ձեր աշխատավարձը։ 

1. Աշխատավարձն ամբողջությամբ վճարվում է փոխանցումով/ձևակերպված 

պայմանագրի համաձայն/պաշտոնապես     /անցում Q16/ 

2. Աշխատավարձը մասամբ վճարվում է փոխանցումով/ձևակերպված պայմանագրի 

համաձայն/պաշտոնապես 

3. Աշխատավարձը վճարվում է կանխիկ           /անցում Q16/ 

4. Աշխատավարձը վճարվում է ոչ պաշտոնապես /»ծրարով» 

5. Հրաժարվում եմ պատասխանել                     /անցում Q16/ 

Q15. Իսկ ինչպե՞ս է վճարվում ոչ պաշտոնական աշխատավարձը։ 

1. Կանխիկ /ծրարով/ 

2. Կանխիկ, դրամարկղում 

3. Անկանխիկ փոխանցումով բանակային քարտին 

4. Այլ /նշել————————————————   

5. Հրաժարվում եմ պատասխանել 
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Q16. Ասացեք խնդրեմ, ունենում եք արդյոք ամենամյա պարտադիր վճարվող 

արձակուրդ։ 

1. Այո, ունենում եմ ամենամյան վճարովի արձակուրդ 

2. Այո, ձևակերպվում և վճարվում եմ արձակուրդի համար, սական այդ ընթացքում 

ստիպված գնում եմ աշխատանքի 

3. Այո, ունենում եմ արձակուրդ, սակայն չեմ վճարվում դրա համար 

4. Ոչ, չեմ ունենում ամենամյա պարտադիր վճարովի արձակուրդ 

5. Այլ /նշել/ ————————————————— 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

Q17. Բավարարո՞ւմ են Ձեզ արդյոք աշխատանքային պայամանները Ձեր 

աշխատավայրում։ 

1. Այո                             /անցում Q19/ 

2. Ավելի շուտ այո        /անցում Q19/ 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 

Q18. Իսկ աշխատանքային պայմանների կոնկրետ ի՞նչը չի բավարարում Ձեր 

աշխատավայրում։ 

1. Աշխատանաքային տեղի/տարածքի պլանավորումը /սեղան, աթոռ, դիրք և այլն/ 

2. Սարքավորումների, անհրաժեշտ իրերի հագեցվածությունը /տեխնիկա, գրենական 

պիտույքներ և այլն/ 

3. Արտադրական միջավայրի վիճակը 

4. Սանիտարական և հակահամաճարակային պայմանները/պայմանավորված 

ՔՈՎԻԴ-19-ով 

5. Այլ /նշել/ —————————————————————————————————— 

Q19.  Ձեր աշխատավայրում աշխատանքային/արտադրական ո՞ր գործոններն են, որ 

չեն բավարարում/համապատասխանում Ձեր աշխատանքային պայմաններին։ 

1. Ֆիզիկական 

2. Կենսաբանական/քիմիական 

3. Հոգեբանական 

4. Ոչ մեկ 

5. Այլ /նշել/ ——————————————————————————————— 

Q20. Դուք Ձեր աշխատանքային պայամաններն անվտանգ համարո՞ւմ եք։ 

1. Այո 

2. Ավելի շուտ այո 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 
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Q21. Ինչպիսի միջոցառումներ պետք է իրականացնել Ձեր աշխատավայրում 

աշխատանքային/արտադրական ռիսկերի նվազման համար։ 

1. ———————————————————————————————————— 

2. ———————————————————————————————————— 

3. ———————————————————————————————————— 

Q22. Բավարարված եք արդյոք Ձեր աշխատավայրի սանիտարա-հիգիենիկ, 

կենցաղային տարածքների /սանհանգույց, խոհանոց և այլն/ հագեցվածությամբ 

և պայմաններով։                       /անցում Q35/ 

1. Այո 

2. Ավելի շուտ այո 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 
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ԲԱԺԻՆ Գ։ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ  ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

Q23. Ասացեք խնդրեմ, ինչպես են ձևակերպված եղել Ձեր աշխատանքային 

հարաբերությունները գործատուի հետ Ձեր վերջին աշխատավայրում։ 

1. Ունեցել եմ կնքված աշխատանքային պայմանագիր 

2. Չեմ ունեցել կնքված աշխատանքային պայմանագիր   /անցում Q25/ 

3. Ունեցել եմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 

4. Չեմ ունեցել կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր/անցում Q25/ 

5. Ունեցել եմ բանավոր պայմանավորվածություն գործատուի հետ /անցում Q25/ 

Q24. Որքա՞ն ժամանակ եք աշխատել Ձեր վերջին աշխատավայրում։ 

1. Մինչև 6 ամիս 

2. 6 ամսից-1 տարի 

3. 1-3 տարի 

4. 3 տարուց ավելի 

Q25.  /Հարցնել, եթե հարցվողը չի ունեցել աշխատանքային պայմանագիր։/ 

Որքա՞ն ժամանակ եք, աշխատել առանց պաշտոնական ձևակերպման/առանց 

աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի։  

1. Մինչև 6 ամիս 

2. 6 ամսից-1 տարի 

3. 1-3 տարի 

4. 3 տարուց ավելի 

Q26. Ինչպե՞ս էր վճարվում Ձեր աշխատավարձը Ձեր վերջին աշխատավայրում։ 

1. Աշխատավարձն ամբողջությամբ վճարվում էր փոխանցումով/ձևակերպված 

պայմանագրի համաձայն/պաշտոնապես                    /անցում Q28/ 

2. Աշխատավարձը մասամբ վճարվում էր փոխանցումով/ձևակերպված պայմանագրի 

համաձայն/պաշտոնապես 

3. Աշխատավարձը վճարվում էր կանխիկ                         /անցում Q28/ 

4. Աշխատավարձը վճարվում էր ոչ պաշտոնապես /»ծրարով» 

5. Հրաժարվում եմ պատասխանել /չկարդալ/                                   /անցում Q28/  

Q27. Իսկ ինչպե՞ս էր վճարվում ոչ պաշտոնական աշխատավարձը։ 

1. Կանխիկ /ծրարով/ 

2. Կանխիկ, դրամարկղում 

3. Անկանխիկ փոխանցումով բանակային քարտին 

4. Այլ /նշել————————————————   

5. Հրաժարվում եմ պատասխանել 
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Q28. Ասացեք խնդրեմ, ունենեցել եք արդյոք ամենամյա պարտադիր վճարվող 

արձակուրդ Ձեր վերջին աշխատավայրում։ 

1. Այո, ունենում էի ամենամյան վճարովի արձակուրդ 

2. Այո, ձևակերպվում և վճարվում էի արձակուրդի համար, սական այդ ընթացքում 

ստիպված գնում էի աշխատանքի 

3. Այո, ունենում էի արձակուրդ, սակայն չէի վճարվում դրա համար 

4. Ոչ, չէի ունենում ամենամյա պարտադիր վճարովի արձակուրդ 

5. Այլ /նշել/ ————————————————— 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

Q29. Բավարարո՞ւմ էին Ձեզ արդյոք աշխատանքային պայամանները Ձեր 

աշխատավայրում։ 

1. Այո                             /անցում Q31/ 

2. Ավելի շուտ այո        / անցում Q31/ 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 

Q30. Իսկ աշխատանքային պայմանների կոնկրետ ի՞նչը չէր բավարարում Ձեր 

աշխատավայրում։ 

1. Աշխատանաքային տեղի/տարածքի պլանավորումը /սեղան, աթոռ, դիրք և այլն/ 

2. Սարքավորումների, անհրաժեշտ իրերի հագեցվածությունը /տեխնիկա, գրենական 

պիտույքներ և այլն/ 

3. Արտադրական միջավայրի վիճակը 

4. Սանիտարական և հակահամաճարակային պայմանները/պայմանավորված 

ՔՈՎԻԴ-19-ով 

5. Այլ /նշել/ —————————————————————————————————— 

Q31.  Ձեր աշխատավայրում աշխատանքային/արտադրական ո՞ր գործոններն էին, 

որ չէին բավարարում/համապատասխանում Ձեր աշխատանքային 

պայմաններին։ 

1. Ֆիզիկական 

2. Կենսաբանական/քիմիական 

3. Հոգեբանական 

4. Ոչ մեկ 

5. Այլ /նշել/ ——————————————————————————————— 

Q32. Դուք Ձեր աշխատանքային պայամաններն անվտանգ համարո՞ւմ էիք։ 

1. Այո 

2. Ավելի շուտ այո 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 
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Q33. Ինչպիսի միջոցառումներ պետք էր իրականացնել Ձեր աշխատավայրում 

աշխատանքային/արտադրական ռիսկերի նվազման համար։ 

1. ———————————————————————————————————— 

2. ———————————————————————————————————— 

3. ———————————————————————————————————— 

Q34. Բավարարված էիք արդյոք Ձեր աշխատավայրի սանիտարա-հիգիենիկ, 

կենցաղային տարածքների /սանհանգույց, խոհանոց և այլն/ հագեցվածությամբ 

և պայմաններով։ 

1. Այո 

2. Ավելի շուտ այո 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 
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ԲԱԺԻՆ Դ։ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ 

 

Q35. Ասացեք խնդրեմ, Ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում Դուք կամ 

Ձեր գործընկերները աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման ինչպիսի՞ 

դեպքերի եք բախվել։ /նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները/ 

1. Աշխատանքային պայմանագրի կնքում/չկնքում 

2. Աշխատաժամեր և հանգստի համար նախատեսված ժամանակ 

3. Աշխատավարձի անհամապատասխանություն 

4. Աշխատանքային պայմանների անվտանգություն 

5. Աշխատանքի կարգապահություն 

6. Սոց․ փաթեթի հետ կապված խնդիրներ  

7. Խտրականություններ քաղաքական հայացքների պատճառով 

8. Խտրականություններ սեռով պայմանավորված 

9. Խտրականություններ էթնիկ/ազգային պատկանելիությունով պայմանավորված 

10. Խտրականություններ առողջական վիճակով պայմանավորված 

11. Աշտաժամյա աշխատանք /չվճարվող կամ քիչ վճարվող/ 

12. Գերծանրաբեռնվածություն 

13. Աշխատանքային պարտականություններից դուրս հանձնարարություններ 

14. Հղի և մայրության արձակուրդում գտնվող կանանց իրավունքներ 

15. Անչափահաս երեխաներ ունեցողների աշխատանքային իրավությնքներ 

16. Առողջության համար վտանգավոր պայմաններում աշխատանք 

17. Գերլարված/սթրեսային պայմաններում աշխատանք 

18. Սեռական ոտնձգություն աշխատավայրում 

19. Այլ /նշել/—————————————————————— 

20. Այլ /նշել/—————————————————————— 

Q36.  /Q36-Q40 հարցերը հարցնել միայն կանանց/ Ասացեք խնդրեմ աշխատանք 

փնտրելու կամ ախատանքային գործունեության ընթացքում /պաշտոնի 

փոփոխություն, աշխատավարձ և այլն/ եղե՞լ են դեպքեր որ իգական սեռի 

ներկայացուցիչ լինելը որոշիչ դեր խաղա։ 

1. Այո                                 

2. Ոչ                                           /անցում Q45/ 

Q37. Իսկ այդ դերը բացասակա՞ն է եղել, թե՝ դրական։ 

1. Դրական 

2. Բացասական 

Q38. Ձեր աշխատանքային գործունեության ժամանակ օգտվել եք մայրության 

արձակուրդից։ 

1. Այո, օգտվել եմ 

2. Ոչ, չեմ օգտվել, բայց պիտի օգտվեի       /անցում Q41/ 

3. Ոչ, չեմ օգտվել, որովհետև աշխատանքային գործունեության ընթացքում երեխա չեմ 

ունեցել                                                     /անցում Q41/ 

4. Ոչ, չեմ օգտվել այլ պատճառով               /անցում Q41/ 
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Q39. Օգտվել եք արդյոք մայրության արձակուրդից ամբողջությամբ /140 օր (70 օր՝ 

հղիության, 70 օր՝ ծննդաբերության)/։   

1. Այո, օգտվել եմ ամբողջությամբ 

2. Ոչ, օգտվել եմ մասամբ, կեսից ստիպված էի վերադառնալ աշխատանքի գործատուի 

պահանջով 

3. Ոչ, օգտվել եմ մասամբ, կեսից ստիպված էի վերադառնալ աշխատանքի իմ 

նախաձեռնությամբ 

Q40. Վճարվե՞լ եք արդյոք մայրության արձակուրդի համար ամբողջությամբ։ 

1. Այո 

2. Ոչ 

Q41. Ասացեք խնդրեմ, աշխատանք փնտրելիս կամ աշխատանքի ընդունվելիս եղել 

են դեպքեր, որ երիտասարդ տարիքը որոշիչ դեր ունենա։ 

1. Այո 

2. Ոչ                                                                /անցում Q43/ 

Q42. Իսկ երտասարդ տարիքը դրական, թե բացասական է ազդել աշխատանք 

փնտրելիս կամ աշխատանքի  ընդունվելիս։ 

1. Դրական 

2. Բացասական 

Q43. Իսկ աշխատանքային փրձի պակասը կամ բացակայությունը խոչնդոտե՞լ են, 

որպեսզի Ձեր ուզած աշխատանքը գտնեք։ 

1. Այո 

2. Ոչ 

Q44. Ձեր կարծիքով այսօր Հայաստանում ինչպիսի՞ կառույցներ կան, որոնց միջոցով 

հնարավոր է ստուգել և վերահսկել աշխատանքային իրավունքների 

պահպանումը։ /նշել/ 

1. ———————————————————————————————————— 

2. ———————————————————————————————————— 

3. ———————————————————————————————————— 

Q45. Իսկ գիտե՞ք արդյոք, թե ուր պետք է դիմել Ձեր աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարման դեպքում։ 

1. Ոչ 

2. Այո /նշել/———————————————————————————————— 

Q46. Դուք կամ Ձեր գործընկերները երբևէ փորձել եք պաշտպանել Ձեր 

աշխատանքային իրավունքները։ 

1. Այո 

2. Ոչ                        /անցում Q48/ 
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Q47. Եթե այո, ապա ում կամ որտեղ եք դիմել։                              /անցում Q49/ 

/նշել մինչև 3 տարբերակ/ 

1. Անմիջական ղեկավարին 

2. Կազմակերպության տնօրենին 

3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին 

4. Արհմիություն 

5. ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն 

6. ՀՀ Առողջապահական և Աշխատանքի Տեսչական Մարմին 

7. Այլ /նշել/——————————————————————————— 

Q48.  Ինչո՞ւ չեք փորձել պաշտպանել Ձեր աշխատանքայի իրավունքները։ 

———————————————————————————————————— 

Q49. Ձեր կարծիքով, կա արդյոք աշխատանքային իրավունքների պահպանման 

վերահսկողության/ստուգման համար հատուկ էլեկտրոնային հարթակի 

ստեղծման անհրաժեշտությունը։ 

1. Այո  

2. Ոչ                                                                            0․ԴՊ 

Q50.  Հաշվի առնելով Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով աշխարհում տիրող 

իրավիճակը վերջին 2 տարիների ընթացքում խոսենք նաև աշխատանքի և 

աշխատաշուկայի վրա ունեցած վերջինիս ազդեցության մասին նույնպես: 

Ասացեք խնդրեմ, արդյո՞ք Ձեր կամ Ձեր ընտանիքի (Ձեզ հետ նույն տնային 

տնտեսությունում բնակվող) անդամների հետ տեղի ունեցել է ստորև նշվածներից 

որևէ մեկը Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ (Ընդունել պատասխան 

յուրաքանչյուր տողում)  

  
Այո, տեղի է 

ունեցել 

Ոչ, տեղի չի 
ունեցել 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

1 Ազատվել աշխատանքից կամ կորցնել աշխատանքը    

2 
Կրճատվել է աշխատավարձը աշխատանքային ժամերի 
կամ աշխատանքի պահանջարկի նվազման հետևանքով 

   

3 Այլ /նշել/ _________________________________    

Q51. Ինչպե՞ս եք գնահատում Կորոնավիրուսի համավարակի ազդեցությունը Ձեր 

ֆինանսական վիճակի վրա։ Համավարակը.  

1. Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի շատ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը 

2. Հարվածել է իմ ֆինանսական վիճակին ավելի քիչ, քան մարդկանց 

մեծամասնությանը 

3. Ազդել է իմ ֆինանսական վիճակի վրա նույնքան, որքան մարդկանց 

մեծամասնության վրա             

4. Չի ազդել իմ ֆինանսական վիճակի վրա                                                            0. ԴՊ 
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ԲԱԺԻՆ Ե։ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

D1. Ձեր սեռը․ 

1. Արական 

2. Իգական 

D2. Ձեր տարիքը․ ——————————————— 

D3. Ձեր կրթությունը․ 

1. Միջնակարգ և ցածր 

2. Միջին մասնագիտական 

3. Բարձրագույն և բարձր 

D4. Ասացեք խնդրեմ, արդյո՞ք այս պահին սովորում եք որևէ ուսումնական 

հաստատությունում։ 

1. Այո, սովորում եմ դպրոցում 

2. Այո, սովորում եմ միջին մասնագիտական հաստատությունում 

3. Այո, սովորում եմ բուհում 

4. Ոչ, ոչ մի տեղ չեմ սովորում 

D5. Ասացեք խնդրեմ ո՞ր մարզում եք բնակվում։ 

1. Երևան                         /անցում  D7/  

2. Արմավիր 

3. Լոռի 

4. Կոտայք 

5. Շիրակ 

D6. Մշտական բնակավայրի /քաղաքի անունը՝ —————————————— 

D7. Նշեք խնդրեմ Ձեր ազգությունը, էթնիկ պատկանելիությունը։ 

1. Հայ 

2. Եզդի 

3. Ասորի 

4. Ռուս 

5. Մոլոկան 

6. Այլ /նշել/—————————— 

Մեկնաբանությունների համար։ 

——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————— 

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար։ 
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Հավելված 2։ Քանակական հեռախոսային հարցումների 

հարցվողի ընտրության ուղեցույց 

LMNA-1-2021 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Հարցումներն իրականացվելու են հեռախոսային զանգի միջոցով նախապես տրված 

հեռախոսահամարների շտեմարանով և հղումով:  

Հարցումը պետք է սկսել և ավարտել նույն մարդու հետ: Արգելվում է հարցման կեսից 

այն շարունակել այլ մարդու հետ: 

Հարցման ընթացքում հարցվողի համար ընթերցել բացառապես բոլոր հարցերը և 

ընդունել բացառպես հարցվողի պատասխանները: 

Ենթադրությունների հիման վրա ինքնուրույն չնշե՛լ որևէ պատասխան, եթե դա 

հարցվողի տված պատասխանը չէ: 

Հարցվողի ընտրություն: 

Հարցում իրականացնել 18-35 տարեկան ՀՀ այն բնակիչների հետ, ովքեր 

մշտապես բնակվում են տվյալ մարզում և այս պահին աշխատում են կամ 

աշխատել են Հայաստանում: 

 տվյալ բնակավայրի գրանցում ունենալը պարտադիր չէ:   

 տվյալ բնակավայրի մշտական բնակիչ լինելը պարտադիր է: 

 ՀՀ քաղաքացիությունը պարտադիր չէ: 

  ՀՀ մշտական բնակիչ լինելը պարտադիր է:  

Հարցում չիրականացնել այն մարդկանց հետ, ովքեր երբեք չեն աշխատել։ 

Հարցվողները պետք է լինեն բացառապես Երևանի և հետևյալ մարզերի քաղաքային 

բնակավայրերի մշտական բնակիչներ․                       

1. Արմավիր 

2. Լոռի 

3. Կոտայք 

4. Շիրակ 

Այլ մարզերի բնակիչների և գյուղական համայնքների բնակիչների հետ հարցում 

չիրականացնել։  

Եթե հարցվողը նշում է, որ միաժամանակ ապրում է և՛ քաղաքում , և՛ գյուղում, խնդրել, որ նշի 

հիմնական բնակավայրը։ Եթե քաղաքում է հիմնականում բնակվում, հարցումն 

իրականացնել, եթե ոչ, հարցում չիրականացնել այդ մարդու հետ։ 

Հարցվողների միջոցով փորձել ձեռք բերել 18-35 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող և 

այլ էթնիկ պատկանելիություն ունեցող անձանց հեռախոսահամարներ, ովքեր կկարողանան 

մասնակցել հարցմանը։ 
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Հավելված 3։ Փորձագիտական հարցազրույցների հարցաշար 
«ՀԱՆՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԵՎ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳԻՐ 

LMNA-1-2021 

Փորձագիտական հարցազրույցի հարցաշար 

Բարև Ձեզ, իմ անունն է _______________: Ես ներկայացնում եմ "Ձեռնարկատիրության աջակցման 
նորարական կենտրոն" ՀԿ-ն, որն ուսումնասիրում է Հայաստանում երիտասարդների, կանանց և խոցելի 
խմբերի աշխատանքային իրավունքները, դրանց ոտնահարման դրսևորումներն ու պաշտպանությանն ուղված 
վերահսկողության մեխանիզմների առկայությունն ու արդյունավետությունը: Ձեր մասնակցությունն այս 
հարցմանը և անկեղծությունը շատ կարևոր են: Ձեր մասնագիտական տեսկետն ու տված տեղեկատվությունը 
թույլ կտա ավելի ամբողջական պատկերացում կազմել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների նշված 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ Հարցումն անանուն է, տվյալներն օգտագործվելու են միմիայն ընդհանրացված 
տեսքով:  Նախապես շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեր տրամադրած ժամանակի համար: 

1. Քանի՞ տարի է, որ աշխատում եք այս բնագավառում։ 
2. Որքա՞ն ժամանակ եք զբաղվում, առնչվում աշխատանքային իրավունքների 

պահպանմանը վերաբերող հիմնախնդիրներով։ 
3. Առանձնացրեք մարդկանց այն խմբերը, ովքեր ամենից հաճախ են ենթարկվում 

աշխատանքային իրավունքների ոտնահարմանը ՀՀ-ում։ 
4. Իսկ կա՞ արդյոք տարբերություն աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման 

դրսևորումներում ելնելով  բնակավայրերից՝ Երևան, մարզային քաղաքներ։ 
5. Պատմեք խնդրեմ, ինչպես են դրսևորվում մեզ մոտ աշխատանքային իրավունքների 

ոտնահարումները։ 
6. Որո՞նք են ամենատարածված ոտնահարման դեպքերը։ 
7. Իսկ որքանո՞վ են մարդիկ տեղեկացված իրենց աշխատանքային իրավունքներից։ 
8. Փորձո՞ւմ են արդյոք աշխատակիցները պաշտպանել իրենց աշխատանքային 

իրավունքները։ Ինչպե՞ս են դա անում։ 
9. Տեղեկացված են արդյո՞ք մարդիկ, թե ուր պետք է դիմեն իրենց աշխատանքային 

իրավունքների ոտնահարման դեպքերը բարձրաձայնելու համար։ 
10. Ո՞ւմ են դիմում, ինչպե՞ս են բարձրաձայնում։ 
11. Կխնդրեմ առանձնացնեք այն ամենատարածված դեպքերը, երբ ոտնահարվում են 

երիտասարդների աշխատանքային իրավունքները։ 
12. Կխնդրեմ առանձնացնեք այն ամենատարածված դեպքերը, երբ ոտնահարվում են 

կանանց աշխատանքային իրավունքները։ 
13. Կխնդրեմ առանձնացնեք այն ամենատարածված դեպքերը, երբ ոտնահարվում են էթնիկ 

փոքրամասնությունների աշխատանքային իրավունքները։ 
14. Առնչվե՞լ եք երբևէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ աշխատանքային 

իրավունքների ոտնահարման դեպքերի։ Մանրամասնեք։ 
15. Ինչպես են դրանք կարգավորվել, լուծվել։ 
16. Վերջին 2 տարիների ընթացքում աշխատակիցները հիմնականում ինչ խնդիրներ են 

բարձրաձայնում կապված կովիդի համաճարակի հետ։ 
17. Ձեր կարծիքով ՀՀ-ում մարդկանց աշխատանքային իրավունքների պահպանման և 

վերահսկաման ի՞նչ հատուկ մեխանիզմներ կամ կառույցներ են գործում։ 
18. Իսկ դրանց արդյունավետությունը տարբերվո՞ւմ է Երևանում և մարզերում։ 

Մանրամասնեք խնդրեմ։ 
19. Պատմեք խնդրեմ աշխատանքայի իրավունքների պահպանման և վերահսկաման 

ինչպիսի՞ մեխանիզմների կամ հարթակների պակաս/ անհրաժեշտություն կա ՀՀ-ում։ 
20. Ինչ առաջարկներ ունեք այս ուղղությամբ։ 

 
Շնորհակալություն մասնակցության համար։ 


