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գլխաքանակի (առ 10.10.2014թ.)………………………………………………………… 1423 
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Տնտեսություններն ըստ իրավական կարգավիճակի և դրանց պատկանող 
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Աղյուսակ 9.3    

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների անդամների (15 
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թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տարիքի  (11.10.2013-
10.10.2014)…………………………………………………………………………………... 1858 

 
Աղյուսակ 9.6   

 
Գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված վարձու աշխատողների 
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Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսություններում գյուղատնտեսական 
աշխատանքներում ներգրավված  վարձու աշխատողների թվաքանակն ըստ 
սեռի և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չափերի (11.10.2013-
10.10.2014թթ.)……………………………………………………………………………… 1905 

 
Աղյուսակ 9.8    

 
Տնտեսությունների քանակը` որոնց անդամներից որևէ մեկը մասնակցել է 
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ըստ տնտեսությունների  իրավական կարգավիճակի    (11.10.2013-10.10.2014)….. 
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Բաժին  X      ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ  ԵՎ  ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ  

Աղյուսակ 10.1   Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ  
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Աղյուսակ 10.2   

 
Ֆիզիկական անձի կարգավիճակով տնտեսությունների քանակն ըստ 
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