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6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
WORKING CONDITIONS 

Աշխատանքի պայմանների մասին տեղեկատվության աղբյուրը արդյունաբերական, 
շինարարական, տրանսպորտի և կապի ոլորտի միջին և խոշոր կազմակերպություններից ստացվող 
պետական վիճակագրական հաշվետվություններն են: 
 Աշխատանքի պայմաններն աշխատանքային գործընթացի և արտադրական միջավայրի 
գործոնների ամբողջությունն է, որում իրականացվում է մարդու գործունեությունը:  
 Աշխատանքային գործընթացի գործոններ են. 
          1. աշխատանքի ծանրությունը, որն արտահայտում է օրգանիզմի հենաշարժիչ համակարգի 
և օրգանիզմի գործունեությունն ապահովող ֆունկցիոնալ համակարգի (սրտանոթային, շնչառական և 
այլն) ծանրաբեռնվածությունը. 

2. աշխատանքի լարվածությունը, որն արտահայտում է աշխատողի կենտրոնական 
նյարդային համակարգի, զգայարանների և հուզական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը: 

Վնասակար արտադրական գործոնն աշխատանքային գործընթացի և միջավայրի գործոնն է, 
որի ազդեցությունն աշխատողի վրա որոշակի պայմաններում (ինտենսիվություն, տևականություն) 
կարող է առաջացնել մասնագիտական հիվանդություններ, աշխատունակության ժամանակավոր կամ 
կայուն անկում, բարձրացնել սոմատիկ և վարակիչ հիվանդությունների հաճախականությունը, 
հանգեցնել սերնդի առողջության վատթարացման: 

Վնասակար արտադրական գործոնների տարատեսակներն են. 
• ֆիզիկական,  
• քիմիական,  
• կենսաբանական: 

Վտանգավոր արտադրական գործոններն աշխատանքային գործընթացի և միջավայրի այն 
գործոններն են, որոնք կարող են հարուցել սուր հիվանդություններ կամ հանգեցնել առողջության 
վատթարացման, ընդհուպ` մահվան:  

Աշխատանքի վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողների տեսակարար կշիռը 
հաշվարկվում է նման պայմաններում աշխատելու համար տրամադրվող զեղչերից և 
փոխհատուցումներից գեթ մեկից օգտվողների և համապատասխան ոլորտում աշխատողների 
ընդհանուր թվաքանակի տոկոսային հարաբերակցությամբ: 
 Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված են որոշակի արտոնություններ և հատուցումներ, մասնավորապես` լրացուցիչ արձակուրդ,  
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն, վարձատրություն ավելի բարձր տարիֆային դրույքով, 
հավելավճարներ, արտոնյալ պայմաններով պետական կենսաթոշակ, մասնագիտական 
հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով տրամադրվում է  բուժկանխարգելիչ սնունդ, կաթ և 
այլ համարժեք սննդամթերք: 

 

The source of information on working conditions is the state statistical reports submitted by medium- and large-

scale enterprises in the industry, construction, transportation and communication sectors.  

Working conditions constitute the set of factors for working process and working environment within which the 

person carries out activities.  

  Factors of the working process are: 

1. work load, which is the load on the organism’s muscular-skeleton and vital functional (cardio-

vascular, respiratory etc) systems, 

2. intensity of work is the load on the worker’s central nervous system, sensor organs and emotional 

system.  
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Harmful production factor is the factor of the working process and environment the impact of which on the worker 

under certain conditions (intensity, time-span) can cause occupational illnesses, temporary or constant decline of 

functionality, can increase the frequency of somatic and infectious diseases, can cause deterioration of generation’s 

health.  

Types of harmful production factors are: 

• physical, 

• chemical, 

• biological.  

Hazardous industrial factors are those factors of the working process and environment that can cause severe diseases 

or deterioration of health, even death.  

The share of employees working under hazardous and harmful conditions is calculated by the ratio of beneficiaries 

(users) of at least one type of compensations and discounts for working under these conditions to the total number of 

employees in that sphere.  

The RA legislation provides certain privileges and compensations for work under harmful and hazardous conditions, 

such as additional leave, half day work, higher remuneration (high rate of tariff), incentives, state privileged pension, 

and provision of food (milk and other high-nutrient food) for prevention of occupational illnesses.  

.  
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6.1.Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողներն ըստ  
տնտեսության ոլորտների 

Employees Working Under Hazardous and Harmful Conditions by Spheres of Economy 
 
տարեվերջին 
end of  year 

համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
                      as share of the total of respective group, % 

Ընդամենը, 
1000 մարդ 

Total, 
1000  persons 

հանքագործական և
մշակող արդ-

յունաբերություն 
mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2007 2008 2009 2007  2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009  2007 2008 2009

Աշխատողների թվաքանակը 
Number of employees 101.1 113.1 96.5 43.0 36.2 39.7 22.0  26.9 23.7 10.1 10.6 11.9 24.9 26.3 24.7

որից`  
of which:               

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր պայմաններում1 
worked under hazardous and 
harmful conditions1 6.7 4.7 7.4 63.4 38.1 42.0 24.2  31.2 22.3 3.3 17.3 15.4 9.1 13.4 20.3

այդ թվում. 
including:                

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 2.2 1.1 3.1 71.5 55.2 31.6 16.4 18.8 11.6 4.0 15.8 13.8 8.1 10.2 43.0
վիբրացիայի բարձր 
մակարդակի պայմաններում 
high level of vibration 1.4 1.0 1.3 35.7 35.3 41.5 43.5  48.5 46.6 3.7 5.6 4.6 17.1 10.6 7.3
աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող 
ճառագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and non-
ionizing radiation conditions 3.7 3.3 3.5 68.6 37.1 50.9 23.0  29.8 24.1 3.1 20.4 19.2 5.4 12.7 5.8
Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 1.2 2.6 2.9 63.0 25.5 29.1 ... 28.9 24.9 23.8 35.2 15.5 13.2 10.4 30.5

 
      

                                                           
1 Այստեղ և հետայսու` միևնույն աշխատողը կարող է հաշվառվել մի քանի անգամ` ըստ նրա վրա ազդող արտադրական գործոնների 
քանակի:  
Hereinafter, the same worker can be counted several times as per the number of industrial factors impacting on the person. 
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6.2. Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողները պետական հատվածում 
Employees Working Under Hazardous and Harmful Conditions in the Public Sector 

 
 

տարեվերջին 
end of year 

պետական հատվածի համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
                               as share of the total of the respective group of public sectors,  % 

Ընդամենը, 
1000 մարդ 

Total, 
1000  persons 

հանքագործական և
մշակող արդ-

յունաբերություն 
mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Աշխատողների թվաքանակը 
Number of employees 20.5 19.5 17.0 9.9 4.9 5.0 17.1 17.4 19.3 5.4 5.5 4.4 67.6 72.2 71.2 

որից`  
of which:                        

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր պայմաններում1 
worked under hazardous and 
harmful conditions1 1.9 1.7 1.7 1.7 1.1 6.0 66.9 75.8 79.2 0.0 2.6 3.3 31.3 20.5 11.5 

այդ թվում. 
including:                        

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 0.4 0.3 0.3 2.9 ... 11.2 49.9 62.8 55.9 0.0 ... … 47.2 37.2 32.9 
վիբրացիայի բարձր 
մակարդակի պայմաններում 
high level of vibration 0.7 0.5 0.6 0.6 ... 4.5 65.3 81.5 78.7 0.0 ... … 34.2 18.5 16.7 
աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող 
ճառագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and non-
ionizing radiation conditions 1.1 1.0 1.1 1.8 1.7 3.4 79.7 81.0 79.1 0.0 4.2 5.1 18.5 13.1 12.4 
Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 0.2 0.4 0.2 32.7 23.7 9.3 0.0 ... … 0.0 1.1 … 67.3 75.2 90.7 

                                                           
1 Այստեղ և հետայսու` միևնույն աշխատողը կարող է հաշվառվել մի քանի անգամ` ըստ նրա վրա ազդող արտադրական գործոնների 
քանակի:  
Hereinafter, the same worker can be counted several times as per the number of industrial factors impacting on the person. 
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6.3. Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողները ոչ պետական հատվածում 
Employees Working Under Hazardous and Harmful Conditions in the Non-Public Sector 

 
 

տարեվերջին 
 end of year 

ոչ պետական հատվածի համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
                               as share of the total of the respective group of non-public sectors,  % 

Ընդամենը, 
1000 մարդ 

Total, 
1000  persons 

հանքագործական և
մշակող արդ-

յունաբերություն 
mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Աշխատողների թվաքանակը 
Number of employees 80.5 93.6 79.5 51.4 42.8 47.1 23.2 28.9 24.7 11.3 11.6 13.5 14.1 16.7 14.8 

որից`  
of which:                        

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր պայմաններում1 
worked under hazardous and 
harmful conditions1 4.7 3.0 5.7 88.7 59.4 52.4 6.7 5.4 6.0 4.6 25.8 18.9 ... 9.3 22.8 

այդ թվում. 
including:                        

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 1.8 0.8 2.8 85.8 76.0 33.9 9.4 2.2 6.5 4.9 21.8 15.3 … ... 44.2 
վիբրացիայի բարձր 
մակարդակի պայմաններում 
high level of vibration 0.7 0.4 0.7 70.8 82.0 70.2 21.7 4.9 21.5 7.4 13.1 8.3 … ... … 
աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող 
ճառագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and non-
ionizing radiation conditions 2.6 2.2 2.5 95.7 53.8 71.8 … 5.6 0 4.3 28.1 25.4 … 12.5 2.9 
Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 0.9 2.2 2.7 70.2 25.8 30.5 … 33.4 26.7 29.4 40.6 16.6 0.4 0.2 26.2 

 

                                                           
1 Այստեղ և հետայսու` միևնույն աշխատողը կարող է հաշվառվել մի քանի անգամ` ըստ նրա վրա ազդող արտադրական գործոնների 
քանակի:  
Hereinafter, the same worker can be counted several times as per the number of industrial factors impacting on the person. 
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6.4. Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողներն ըստ սեռի 

 Employees Working Under Hazardous and Harmful Conditions by Sex 
 

տարեվերջին 
 end of year 

համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, %
                      as share of the total of respective group, % 

Ընդամենը, % 
Total, % 

 

հանքագործական 
և մշակող արդ-
յունաբերություն 

mining and quarrying,
manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի, 
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2007 2008  2009 2007 2008  2009 2007 2008  2009 2007 2008  2009 2007 2008  2009 

Աշխատողների թվաքանակը. 

Number of employe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
տղամարդ 

           male 75.1 75.2 83.6 70.9 70.9 75.6 82.0 81.8 90.6 90.7 90.6 86.6 69.8 68.2 88.0 
կին 
female 24.9 24.8 16.4 29.1 29.1 24.4 18.0 18.2 9.4 9.3 9.4 13.4 30.2 31.8 12.0 

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր պայմաններում 
worked under hazardous and 
harmful conditions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
           male 86.4 91.0 83.2 88.5 89.8 87.3 87.2 88.2 86.4 97.7 92.9 91.7 66.5 98.4 64.7 

կին 
female 13.6 9.0 16.8 11.5 10.2 12.7 12.8 11.8 13.6 2.3 7.1 8.3 33.5 1.6 35.3 

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
           male 80.2 91.9 72.9 79.0 87.5 76.3 87.0 93.6 85.4 94.3 100 90.2 69.3 100 61.4 

կին 
female 19.8 8.1 27.1 21.0 12.5 23.7 13.0 6.4 14.6 5.7 ... 9.8 30.7 ... 38.6 

վիբրացիայի բարձր մակար-
դակի պայմաններում 
high level of vibration 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
male   85.6 91.1 92.2 92.0 92.3 94.3 89.6 87.3 88.4 100 100 100 58.5 100 100 
կին 
female 14.4 8.9 7.8 8.0 7.7 5.7 10.4 12.7 11.6 … ... … 41.5 ... … 

աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող ճա-
ռագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and nonioni-
zing radiation conditions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
male   92.5 91.1 90.4 92.5 90.9 90.9 86.8 88.4 86.8 100 91.4 92.4 73.4 97.6 94.6 
կին 
female 7.5 8.9 9.6 7.5 9.1 9.1 13.2 11.6 13.2 … 8.6 7.6 26.6 2.4 5.4 

Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 100 100 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
male   93.4 98.9 98.2 93.4 97.0 93.8 … 100 100 100 99.8 100 61.8 97.8 99.9 
կին 
female 6.6 1.1 1.8 6.6 3.0 6.2 … ... … … 0.2 … 38.2 2.2 0.1 
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6.5. Աշխատողների համար սահմանված զեղչերը և փոխհատուցումները 
Difined discounts and Compensations for Employees                                                               

 
տարեվերջին 
end of the year 

համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
 as share of the total of the respective sphere, 

հանքագործական և
մշակող արդյունա-

բերություն 

mining and quarrying, 
manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի, 

գազի,  
ջրի արտադրություն 

և բաշխում 
electricity, gas 

and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 Ընդա- 
մենը, % 
Total,  % 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:              

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 100 65.1 56.7 63.9 16.2 20.3 18.7 6.2 8.3 4.7 12.4 14.7 12.7 
աշխատաժամանակի կրճատ 
տևողություն  
half day work 100 21.3 20.2 39.2 61.1 63.0 44.9 0.9 0.7 0.2 16.7 16.1 15.7 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 100 71.3 40.4 100 28.7 59.2 … ... 0.4 … ... ... … 
անվճար կաթ և այլ համարժեք 
սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 100 71.3 69.4 79.7 15.3 14.1 … ... ... … 13.5 16.6 20.3 
բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 100 95.7 75.5 88.8 ... ... … 3.3 12.8 2.1 1.0 11.8 9.0 
հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay / allowance for the intensity 
of work and unfavorable conditions of 
work 100 61.3 47.3 58.5 21.6 25.0 22.4 4.9 11.9 10.9 12.2 15.9 8.2 
արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակի իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 100 69.3 60.3 62.7 29.1 33.4 34.6 0.9 1.7 1.7 0.7 4.5 0.9 
ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 100 67.6 70.0 66.7 13.0 9.8 13.0 7.9 9.6 1.0 11.5 10.6 19.2 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ 
կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for 
special working conditions, long service         100 5.9 ... 7.6 23.4 ... … ... ... … 70.7 100 92.4 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the 
employer 100 100 19.5 64.6 ... 80.1 35.3 ... ... 0.2 ... 0.4 … 

Վերը թվարկված արտոնություններից 
և հատուցումներից որևէ մեկից 
օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned 
privileges and compensations 100 66.4 59.4 62.3 16.6 18.3 16.3 6.6 10.3 7.2 10.4 12.0 14.2 
Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ 
համազգեստ, հատուկ կոշիկ և 
անհատական պաշտպանության այլ 
միջոցներ  
Number of employees who were provided 
free overall, special shoes and personal 

i i
100 65.4 54.4 56.3 14.7 37.3 30.2 4.1 5.9 4.8 15.8 2.5 8.7 
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6.6. Աշխատողների համար սահմանված զեղչերը և փոխհատուցումները պետական հատվածում 
Difined discounts and Compensations for Employees in the Public Sector 

 
 

տարեվերջին 
end of year 

համապատասխան ոլորտի ՀՀ ընդամենի նկատմամբ, % 
 as share of the RA total of the respective sphere, % 

Ընդամենը, % 
Total, % 

հանքագործա-
կան և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներ-
գիայի, գազի,  
ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարա-
րություն 

construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 26.0 23.3 19.5 10.5 0.5 2.5 81.5 65.7 53.4 … ... 33.0 48.4 65.7 49.6 
աշխատաժամանակի կրճատ 
տևողություն  
half day work 61.6 63.6 50.5 2.1 ... 13.3 100 100 100 … ... … 0.4 3.4 2.4 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 28.7 59.2 … 0.0 ... … 100 100 … … ... … … ... … 
անվճար կաթ և այլ համարժեք 
սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 12.3 14.1 … 1.5 ... … 73.4 100 … … ... … … ... … 
բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 1.0 11.8 9.0 … ... … … ... … … ... … 100 100 100 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay / allowance for the intensity 
of work and unfavorable conditions of work 25.9 33.1 25.4 3.3 ... 5.4 74.5 70.5 65.0 5.3 0.5 … 62.0 97.1 93.9 
արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակի իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 30.2 37.5 41.6 0.5 ... 9.7 100 100 100 … ... … 100 89.5 100 
ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 12.8 11.7 21.7 1.5 ... 2.4 60.2 80.4 61.7 … ... … 34.5 35.7 63.0 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for 
special working conditions, long service           70.7 100 92.4 … ... … … ... … … ... … 100 100 100 

գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer 

… 0.4 … … ... … … ... … … ... … … 100 … 

Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned 
privileges and compensations 22.8 18.4 19.2 9.8 0.4 2.5 62.7 54.2 44.2 2.0 0.2 15.4 55.1 68.4 65.9 

Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 15.2 9.9 8.9 5.6 0.0 3.3 54.5 18.8 16.3 7.0 7.8 8.8 20.4 99.2 19.4 
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6.7. Աշխատողների համար սահմանված զեղչերը և փոխհատուցումները  
ոչ պետական հատվածում 

Discounts and Compensations for Employees in the Non-Public Sector 
 

 
տարեվերջին 
end of the year 

համապատասխան ոլորտի ՀՀ ընդամենի նկատմամբ, % 
 as share of the RA total of the respective sphere 

Ընդամենը, % 
Total, % 

հանքագործա-
կան և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներ-
գիայի, գազի,  
ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարա-
րություն 

construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 74.0 76.7 80.5 89.5 99.5 97.5 18.5 34.3 46.6 100 100 67.0 51.6 34.3 50.4 
աշխատաժամանակի կրճատ 
տևողություն  
half day work 38.4 36.4 49.5 97.9 100 86.7 … ... … 100 100 100 99.6 96.6 97.6 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 71.3 40.8 100 100 100 100 … ... … … 100 … … ... … 
անվճար կաթ և այլ համարժեք 
սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 87.7 85.9 100 98.5 100 100 26.6 ... … … ... … 100 100 100 
բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 99.0 88.2 91.0 100 100 100 … ... … 100 100 100 … ... … 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 74.1 66.9 74.6 96.7 100 94.6 25.5 29.5 35.0 94.7 99.5 100 38.0 2.9 6.1 

արտոնյալ պայմաններով 
կենսաթոշակի իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 69.8 62.5 58.4 99.5 100 90.3 … ... … 100 100 100 … 10.5 … 
ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 87.2 88.3 78.3 98.5 100 97.6 39.8 19.6 38.3 100 100 100 65.5 64.3 37.0 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for 
special working conditions, long service           29.3 ... 7.6 100 ... 100 100 ... … … ... … … ... … 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer 100 99.6 100 100 100 100 … 100 100 … ... 100 … ... … 

Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned 
privileges and compensations 77.2 81.6 80.8 90.2 99.6 97.5 37.3 45.8 55.8 98.0 99.8 84.6 44.9 31.6 34.1 
Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 84.8 90.1 91.1 94.4 100 96.7 45.5 81.2 83.7 93.0 92.2 91.2 79.6 0.8 80.6 
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Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողներն ըստ  
տնտեսության հատվածների, 2009 

Employees Working Under Hazardous and Harmful Conditions by Spheres of Economy, 2009 
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պայմաններում աշխատողներ                                           
Noise, ultrasound, infrasound conditions

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


