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ՀՀ աշխատանքային իրողությունների վերաբերյալ հարցում 
Տվյալները կօգտագործվեն միայն վիճակագրական վերլուծության համար և հրապարակման ենթակա չեն: 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ      
 

ՄԱՐԶ      

 Անվանումը  Մարզի կոդը 
 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ     

 Անվանումը 
Բնակավայրի կոդը 

Բնակավայրի տիպը   

  
1. Քաղաք      2. Գյուղ 

 

Զրուցավար     

 Անուն, Ազգանուն Կոդը 
 

Խմբավար   / / 

 Անուն, Ազգանուն Ստորագրություն 

 

Հարցազրույցի անցկացման ամսաթիվը   
Օր

    
Ամիս 2 0 1 4 

 

Զ/վ.՝  Հարցվողի կողմից այս կամ այն հարցին պատասխանելուց հրաժարվելու բոլոր դեպքերում կոդավորման 
համապատասխան վանդակում դրվում է  “-3”  կոդը, “չգիտեմ”/“տեղյակ չեմ” պատասխանների դեպքում` “-2”  կոդը, իսկ  
“դժվարանում եմ պատասխանել” պատասխանի դեպքում` “-1”  կոդը: Այս կոդերը գրառելուց հետո օղակել: 

 

ԲԱԺԻՆ 1. Տնային տնտեսության (այսուհետ տ/տ) բարեկեցության բնութագրիչներ 
 

1.1. Ըստ բարեկեցության մակարդակի, 

ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր տ/տ 

1. Շատ հարուստ 3. Միջին 5. Աղքատ  

2. Հարուստ 4. Միջինից ցածր 6.  Շատ աղքատ 
 

1.2. Որքանո՞վ է Ձեր տ/տ-ը կարողանում բավարարել իր անդամների 
հետևյալ կարիքները.  
Զ /վ. ՝  Պատասխանը ստանալ բոլոր ենթահարցերի համար  

1.2.1. Սնունդ  
1.2.2. Հագուստ  

1.2.3. Կոմունալ ծախսեր  

1. Լիովին 2. Կեսից էլ պակաս 1.2.4. Ջեռուցում  

3. Հիմնականում 4. Բոլորովին ոչ 1.2.5. Կրթական կարիքներ  

5. Կիսով չափ 6. Նման կարիք չունենք 1.2.6. Առողջապահական կարիքներ  

 1.2.7. Տևական օգտագործման իրեր  
1.2.8. Ժամանց/հանգիստ  

 

ԲԱԺԻՆ 2. Տ/տ-ն անդամները և նրանց թվում վարձու աշխատողների առկայությունը 
 

2.1. Քանի՞ անդամից է կազմված Ձեր տ/տ-ը. 

 Զ/վ. ՝  կարդացեք այս տեքստը:  Տ/տ ասելով նկատի ունենք այն անձանց, ովքեր սովորաբար բնակվում 
են միասին, վարում են ընդհանուր տնտեսություն և ունեն ընդհանուր բյուջե:  

 

2.2. Նրանց  
տարիքը և  
սեռը.  
 

 
Ընդամենը  

Որից ըստ տարիքային խմբերի  

  0-14   15-17  18-24   25-34   35-44     45-62    63+ 

Ընդամենը          

որից          

Տղամարդ          

Կին          

2.3.  Ձեր տ/տ-յան 10 և ավելի տարեկան անդամներից քանի՞սն են 2012-2014 թթ. ընթացքում որևէ ժամա-

նակ վարձու կամ անվճար աշխատանք  /ծառայություն կատարել` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա 
հանդիսացել է անհատական ձեռներեցություն կամ ընտանեկան-կենցաղային պարտականություն.  

 

2.4 Նրանցից քանիսի աշխատանք/ ծառայություններն են եղել Հայաստանի տարածքում  

2.5. Հայաստանում աշխատանք/ծառայություն կատարածներից քանիսն են դրանք իրականացրել ոչ 
պետական/ մասնավոր կառույցների կամ անձի/անձանց համար. 

 

Զ/վ. 2.3., 2.4., 2.5 հարցի պատասխանը ՙ0՚ լինելու դեպքում հարցումն ավարտել: 
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 ԲԱԺԻՆ 3. Տ/տ-ն Հայաստանում գտնվող մասնավոր անձի/կառույցի համար վարձու 
աշխատանք/ծառայություն կատարած անդամների անձնական տվյալներ 

 

Խնդրում ենք որոշ տեղեկություններ  տրամադրել Ձեր տ/տ - յան Հայաստանում ոչ պետական/մասնավոր 
կառու յցների  կամ անձի/անձերի համարաշխատանք/ծառայություն կատարած  անդամների  մասին.  

Տ/տ. տվյալ անդամի  No.  1.   2.   3.   4.   5.   
Տ/տ անդամի  անունը (միայն զ/վ համար )      

3.1.  Սեռը.  1. Արական  2. Իգական      

3.2.  Ծննդյան տարեթիվը. (քառանիշ)      

3.3. Ազգությունը.       

1. Հայ  
2. Ռուս 

3. Ուկրաինացի 
4. Եզդի 

5.  Քուրդ 
6. Ասորի 

7. Հույն 
8. Պարսիկ 

9. Այլ 
 

 

3.4. Քաղաքացիությունը.      

1. ՀՀ 
2. ՌԴ 

3. Ուկրաինա 
4. Բելոռուս 

5.  Մոլդովա 
6.  Սիրիա 

7. Իրան  
8.  Իրաք 

9. Այլ 
 

 

3.5. Կրթամակարդակը.  
(2004թ. և դրանից առաջ ծնվածների 
համար) 

     

1. Բարձրագույն և հետբարձ. 
2. Թերի բարձրագույն 
3. Միջին մասնագիտ. 

4. Նախնական մասնագիտ. 
5. Միջնակարգ 
6. Թերի միջնակարգ 

7. Տարրական 
8. Չունի տարրական   

 

3.6. Ամուսնական դրությունը.  
(1998թ. և դրանից առաջ ծնվածների 
համար) 

     

1. Երբեք ամուսնացած չի եղել   2. Ամուսնացած   3. Ամուսնալուծված  4. Այրի 

3.7. Ներկայիս սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակը.  
  

     

1. Վարձու աշխատող գ/տ-ում 
2.  Վարձու աշխատող այլ ոլորտում 
3. Ինքնազբաղված գ/տ-ում 
4.  Ինքնազբաղված ոչ գ/տ-ում 

5. Գործատու 
6. Թոշակառու 
7. Ուսանող, սովորող 
8. Գործազուրկ 

9. Տնային տնտեսուհի 
10.  Անաշխատունակ 
11.  Այլ խնամքի տակ 
12.  Այլ 

 

3.8. Ընդհանուր առողջական վիճակը.       
1. Հիմնականում առողջ 
2.  Ունի քրոնիկ հիվանդություն 

3. Հաշմանդամ  
4.  Ունի անդամահատում 

5. Ունի մտավոր խնդիր 
6. Այլ՝ նշել  

 

3.9. Տվյալ անդամն 2012-2014թթ.  
քանի° նման բնույթի աշխատանք / 
ծառայություն է իրականացրել.   

     

3.10. Նա այժմ տա°նն է.        

1. Այո    այս  աղյուսակի վերջում բերված  հրահանգին , 
2. Ոչ 

3.11. Իսկ մեր դիտարկման 
ժամանակում տանը լինելու° է.  
  
Զ/վ. Ձեր բնակության վայրում դիտարկման 
ժամկետը  7 օր է, այլ բնակավայրերում 
միայն տվյալ օրը:   

     

1. Այո՝   Զ/վ.  պայմանավորվելով  ժամ/օր,  շարունակեք տվյալ անձի 
հարցումը ՝  սկսելով 4.1. -ից:  Նոր հանդիպման չկայացման դեպքում 
տ/տ -ն պատասխանող անդամին տվեք 3.12 .  հարցը և  շարունակեք 
ըստ դրա հանձնարարականի  
2.  Ոչ,  հասանելի  չէ ՝  Զ/վ.  պայմանավորվելով  ժամ/օր,  շարունակեք 
տվյալ անձի հարցումը՝  սկսելով 4.1. -ից:  Նոր հանդիպման 
չկայացման դեպքում տ/տ -ն պատասխանող անդամին տվեք 3.12.  
հարցը և  շարունակեք ըստ դրա հանձնարարականի  
3. Ոչ, գտնվելու է ՀՀ այլ բնակավայրում, 4. Ոչ, գտնվելու է արտերկրումԱվարտ 

3.12. Ձեր տ/տ-ն անդամների թվում կա° 
մեկը, ով լավատեղյակ լինելով 2012-
2014 թթ. ընթացքում  նրա կատարած 
վերը նշված աշխատանքի 
/ծառայությունների մասին, կարողանա 
պատասխանել դրանց բնութի և 
պայմանների մասին որոշ հարցերի.  

     

1. Այո     4.1.         
 
 2. Ոչ     տվյալ անձի հարցման ավարտ 

 
Զ/վ.  Կարդացեք այս տեքստը և շարունակեք հարցումը.  

 
Այժմ ես անհատական հարցում/ներ պետք է կատարեմ Ձեր տ/տ-ան տվյալ 
անդամի/ների հետ: Խնդրում եմ հարցման իրականացման համար  հրավիրել նրան  
(Զ/վ. եթե թիրախային ռեսպոնդենտները մի քանիսն են , կարդացեք ՙ…հերթով 
հրավիրեք նրանց…՚): 
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ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ      
 

ԲԱԺԻՆ 4. Բաժին 3-ի ----- (Տ/տ. տվյալ անդամի No -ը) սյունյակում նշված անդամի  2012-2014թթ. աշխատանքների 
տվյալները  

 

Այժմ  կխնդրեի որոշ տեղեկություններ տրամադրել հարց 3.9.-ում նշված  աշխատանքի /ծառայությունների մասին:  
 

Զ/Վ.. Եթե դրանց թիվը 4-ից ավել է (3.9.˃ 4), ստացեք միայն դրանցից վերջին 4-ի տվյալները:  Սկսենք դրանցից առաջինից: Դրա  տվյալները գրանցեք 
աղյուսակի 1-ին սյունում, երկրորդինը՝  2-րդ  սյունում և այդպես  շարունակ :   

Հարց 
No 

 
Հարցեր  

Աշխատանքի   No. 

1. 2.  3.  4.  

4.1. Որքա°ն ժամանակ եք 
կատարում /կատարել  
այդ աշխատանքը/ 
ծառայությունը. 

Տարի      

Ամիս      
Օր      

                               Զ/Վ. Տարիների թիվը գրառեք ՙտարի՚, ամիսներինը՝ ՙամիս՚, օրերինը՝ ՙօր՚ տողում:   
 

4.2. Ո°ր ոլորտին կարելի է դասել 
տվյալ աշխատանքը/ 
ծառայությունը. 
 

    
1. Հանքարդյունաբերություն 
2. Սննդարդյունաբերություն 
3. Այլ արդյունաբերություն 
4. Գ/տ 

5. Ձկնորսություն/որսորդություն 
6. Շինարարություն 
7. Տրանսպորտ և կապ 
8. Բարձր տեխնոլոգիաներ 

 9.  Առևտուր 
10. Հասարակական սնունդ 
11. Հանգիստ և զվարճանք 
12. Տնային սպասարկում 

13. Այլ սպասարկում 
14. Գիտություն/կրթություն 
15. Առողջապահություն 
16. Մշակույթ և արվեստ 

17. Անվտանգություն 
18. Այլ՝ նշել 
 

 

 

4.3. Ի°նչ բնույթի է եղել այն.      
1. Չորակավորված բանվորական 
2. Որակավորված բանվորական 

3. Ցածր որակավորման մասնագիտական 
4. Միջին որակավորման մասնագիտական 

5. Բարձր որակավորման մասնագիտական 
6. Այլ՝ նշել 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄ/ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 

4.4. Ո°րտեղ է/էր գտնվում 
աշխատավայրը. 

    
1. Տվյալ վայրում 
2. Տվյալ մարզի   գյուղական վայրում 

3. Տվյալ մարզի քաղաքային վայրում 
4. Այլ մարզի  գյուղական վայրում 

5. Այլ մարզի  քաղաքային վայրում 
6. Երևանում 

 

 

4.5. Ձեզ/նրան նախապես ասե°լ են, որ  
այդ վայրում եք աշխատելու. 

    
1.  Ոչ, ներկայացվել է բոլորովին այլ վայր   2.  Այո, սակայն ոչ այնքան հստակ        3.  Այո, միանգամայն հստակ    4.7.    

 

 

4.6. Եթե նախապես իմանայիք 
աշխատանքի գտնվելու վայրը, 
կնդունեի°ք դրա առաջարկը.   

 
 

   

1.  Այո    2.  Ավելի շուտ այո         3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ 
 

 

4.7. Ինչպե°ս եք իմացել այդ 
աշխատանքի մասին՝  գտել այն.  

    
1.  Զբաղվածության պետական  ծառայություն 

2.  Զբաղվածության մասնավոր գործակալություն  

3.  Ինտերնետ 

4.  Տ/տ-ն անդամներից 

5.  Հայտարարություն մամուլում 

6.  Հայտարարություն փողոցում 

7.  Բարեկամ/ընկեր/ծանոթից 

8.  Գործատու/նրա ներկայացուցիչը 

9.  Այլ՝ նշել 
 

 

4.8. Տվյալ աշխատանքի գործատուի 
ով/ինչ կառույց լինելու մասին  
Դուք/նա հստակ կերպով 
տեղեկացված եղե°լ եք.   

 
 
 

   

1.  Ոչ, որպես գործատու ներկայացվել է այլ անձ/կառույց  2.  Այո, սակայն ոչ այնքան հստակ        3.  Այո, միանգամայն հստակ    4.10.    
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4.9. Եթե նախապես իմանայիք այս 
աշխատանքի գործատուի ով/ինչ 
կառույց լինելու մասին,  
կնդունեի°ք տվյալ առաջարկը.   

 
 

   

1. Այո    2. Ավելի շուտ այո         3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ 
 

 

4.10. Այդ աշխատանքը/ ծառայությունը  
ստանալու համար արդյոք 
կատարե՞լ է/եք     նախնական 
կամ հետաձգված  դրամական 
վճար կամ որևէ այլ  
փոխհատուցում. 

 
 
 

   

1.  Ոչ   4.12.           
  

2.  Այո,  նախնական դրամական վճար  

3.  Այո, հետաձգված դրամական վճար  

4.  Այո, նախաապես կատարված ծառայություն/լավություն 

5.  Այո,  հետագայում ծառայության/լավության խոստում  
 

 

4.11. Դրամական արտահայտությամբ 
այդ  վճարը/փոխհատուցումը 
Ձեր ամսական վաստակի 
գումարի ո°ր մասն է կազմել.     

 
 

   

1. Մինչև 50% 2. 50-100% 3. 100-200% 4. 200-400% 5. Ավելի քան քառապատիկը 
 

 

4.12. Այդ աշխատանքում/ ծառայութ-
յուններում Դուք/նա ներգրավվել 
եք  անհատական կարգով, թե° 
եղել է խմբային  հավաքագրում.   

 
 
 
 

    

1. Անհատական կարգով 2. Խմբային հավաքագրմամբ  3. Այլ՝ նշել 
 

 

4.13. Անձամբ Դուք/ նա լիովին ազա°տ 
էիք/էր չգնալու այդ 
աշխատանքին/ չանելու այդ 
ծառայությունը. 

    
1. Այո    
2. Ոչ, քանի որ այլ առաջարկ ընդհանրապես չկար  

   4.20. 
 4.20. 

3. Ոչ, հարկադրված/պարտադրված էր  այլ անձի/ 
անձանց կողմից 

 

 

4.14. Ո՞վ է Ձեզ/նրան պարտադրել/ 
հարկադրել գնալ այդ 
աշխատանքին.      

    

1. Գործատուն/նրա ներկայացուչիչը,                3. Այլ անձ/անձիք       4.18. 

2. Թե' գործատուն/նրա ներկայացուչիչը, թե' այլ անձ/անձիք  
 

 

4.15. Ինչու° չէիք կարող ընդդիմանալ 
այդ աշխատանք/ծառայությունն 
ընդունելու  գործատուի/նրա 
ներկայացուցչի  պարտադրանք/ 
հարկադրանքին. 

    
1.  Գործատուին դրամական պարտքի բերումով 
  4.16. 

    

2. Այլ դրամական պարտքի բերումով, որի մասին գիտեր գործատուն 
3. ՙԼավությանը՚ փոխհատուցելու անհրաժեշտության բերումով 
4. Բռնության ենթարկվելու սպառնալիքի բերումով 
5. Փաստացի կայացած բռնության բերումով 
6. Այլ՝ նշել 

 
  4.18. 

 
 

 

4.16. Այդ աշխատանքի շնորհիվ 
որքանո°վ լուծվեց գործատուին 
ունեցած պարտքի խնդիրը. 

    

1. Լիովին,         4.18.              2. Մասամբ,                                   3. Բոլորովին չլուծվեց,                              4. Այն անգամ ավելացավ 
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4.17. Որո°նք էին  պատճառները, որ 
թույլ չտվեցին  տվյալ 
աշխատանքի շնորհիվ լուծել այդ 
խնդիրը.  
 
 Զ/Վ. չկարդալ տարբերակները: 
Ստորակետ դնելով, ընդունել բոլորը: 

    
1. Աշխատանքների ծավալի նախատեսվածից փոքր լինելը  

2. Գործատուի սննկացման կամ այլ պատճառով  աշխատանքների վաղաժամկետ դադարեցումը    

3. Չեղած/չափազանցված նյութական վնասի հատուցումը  

4. Չեղած/չափազանցված ոչ որակյալ աշխատանքի համար պահումները 

5. Չեղած/չափազանցված աշխատանքային կարգապահության խախտման տույժ/տուգանքները 

6. Գործատուի կողմից տրամադրված կացարանի չափազանցված վարձը 

7. Չեղած/չափազանցված սննդի, տրանսպորտի և այլ ծախսերի փոխհատուցումը 

8. Բնակության և կենցաղվարման կանոնների խախտման չափազանցված տուգանքները 

9. Գործատուի կողմից 
աշխատանքային վաստակի 
մի մասի/ամբողջի վճարումից 
հրաժարվելը 

10. Այլ՝  նշել    

 

 

4.18. Գործատուից զատ ու°մ   
պարտադրանքով գնացիք այդ 
աշխատանքին /ծառայությանը.  
Զ/Վ. չկարդալ տարբերակները: 
Ստորակետ դնելով, ընդունել բոլորը:    

    

1. Հայր 
2. Մայր 

3. Տ/տ-ն այլ անդամ 
4. Այլ հարազատ 

5. Ընկեր, 
6. Գործընկեր 

7. Հարևան  
8. Ծանոթ 

9. Քրեական անձ/հեղինակություն 
10. Այլ՝ նշել,    

11. Այլ անձ չի եղել    4.20.          
 

 

4.19. Ինչո°ւ չէր կարելի ընդդիմանալ 
այդ  անձի/ անձանց  
պարտադրանք / 
հարկադրանքին. 

    

1. Դրամական պարտքի բերումով 
2. ՙԼավությանը՚  փոխհատուցելու համար 

3. Բռնության ենթարկվելու սպառնալիքի բերումով 
4. Փաստացի կայացած բռնության բերումով 

5. Այլ՝ նշել 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ   ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ / ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ   

4.20. Աշխատանքը/ ծառայությունն 
ի°նչ հիմունքներով է եղել.       

    
1. Գրավոր անժամկետ պայմանագիր 2. Գրավոր ժամանակավոր պայմանագիր 3. Բանավոր պայմանավորվածություն   4.22.          

 

 

4.21. Այդ պայմանագիրը Դուք/նա 
ստորագրե°լ եք: Եթե այո, դրա 
կամ աշխատանքի ընդունման 
հրամանի օրինակներ Ձեզ 
տրվե°լ  են.          

 
 

   

1. Այո ստորագրել է և դրանցից առնվազն մեկի օրինակը ստացել է  

2. Այո ստորագրել է բայց դրանցից ոչ մեկի  օրինակը չի ստացել 

3. Չի ստորագրել, բայց դրանցից առնվազն մեկի օրինակը ստացել է  

4. Չի ստորագրել և ոչ մի փաստաթղթի օրինակ  չի ստացել  
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

4.22. Ըստ պայմանավոր-
վածության/ պայմա-
նագրի առանց 
հարկերի որքա°ն 
պետք է կազմեր այդ 
աշխատանքի 
/ծառայության դիմաց 
ստանալիք գումարը.    

Ամբողջը      

Ամսականը      

Օրականը      

Զ/Վ.. գրառեք 1000 ՀՀ դրամով ՝ այն տողում, որ կնշի հարցվողը:  Եթե   վարձատրում նախատեսված չի եղել 1-ին տողում գրառեք ՙ0՚ և   4.27. 
 

4.23. Ըստ պայմանավորվածության/  
պայմանագրի այդ գումարից ի°նչ 
պահումներ պետք է/ կարող է 
արվեին.   
 

 Զ/Վ. չկարդալ տարբերակները: 
Ստորակետ դնելով, ընդունել բոլորը: 

 
   

1. Ոչ մի 

2. Գործատուին պատճառված նյութական վնասի հատուցում  

3. Ոչ որակյալ աշխատանքի համար պահումներ 

4. Աշխատանքային կարգապահության խախտման տույժ/տուգանքներ 

5. Գործատուի կողմից տրամադրված կացարանի վարձ 

6. Աշխատողի վրա գործատուի արած սննդի, 
տրանսպորտի և այլ ծախսերը 

7. Բնակության/ կենցաղվարման կանոնների 
խախտման տուգանքներ 

8. Այլ՝ նշել 
 



 6 

 

4.24. Իսկ փաստացի 
որքա°ն է  կազմել 
Ձեր/նրա  աշխատա-
վարձի/ վաստակի 
մաքուր մեծությունը.   
Զ/Վ. գրառեք 1000 ՀՀ 
դրամով: 

Ամբողջը      

Ամսականը      

Օրականը      

Զ/Վ.. Եթե ոչինչ չի վճարվել՝  գրառեք ՙ0՚:  Եթե ոչ միայն վաստակ չի եղել, այլև գործատուին պարտք է մնացել՝ նշեք  դրա գումարը՝ ՙ--՚ նշանով:  
Եթե այս հարցում նշված գումարը մեծ է կամ հավասար 4.22.-ում նշվածից    4.27.           

 

4.25. Եթե նախապես իմանայիք որքան 
եք իրականում վաստակելու   
կնդունեի°ք տվյալ առաջարկը.   

    
1. Այո    2. Ավելի շուտ այո         3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ 

 

 

4.26. Ինչո°վ է պայմանավորված 
փաստացի վաստակի 
նախատեսվածից փոքր լինելը/  
վաստակի   բացակայությունը/ 
պարտքերը.  
 

 Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով: 

 
   

1. Աշխատանքների ծավալի նախատեսվածից փոքր լինելը            

2. Գործատուի սննկացման կամ այլ պատճառով  աշխատանքների վաղաժամկետ դադարեցումը    

3. Չեղած/չափազանցված նյութական վնասի հատուցումը  

4. Չեղած/չափազանցված ոչ որակյալ աշխատանքի համար պահումները 

5. Չեղած/չափազանցված աշխատանքային կարգապահության խախտման տույժ/տուգանքները 

6. Գործատուի կողմից տրամադրված կացարանի չափազանցված վարձը 

7. Չեղած/չափազանցված սննդի, տրանսպորտի և այլ ծախսերի փոխհատուցումը 

8. Բնակության և կենցաղվարման կանոների խախտման չափազանցված տուգանքները 

9.  Գործատուի կողմից աշխատանքային վաստակի մի մասի/ ամբողջի վճարումից հրաժարվելը 

10.  Այլ՝  նշել    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼ 

4.27. Աշխատանքի/ ծառայության 
իրական ծավալն արդյո°ք 
պայմանավորվածից մեծ է եղել: 
Եթե այո, ապա որքանո°վ.     

    
1. Ոչ՝ անգամ ավելի փոքր է եղել   4.33.          

2. Ոչ՝ եղել է նույնը        4.33.          

3. Այո՝ որոշ չափով  (մինչև 25%)  

4.  Այո՝ զգալի չափով (25-50%)   

5.  Այո՝ մեծապես (50 և ավելի %) 

 
 

 

4.28. Եթե նախապես իմանայիք 
աշխատանքի/ ծառայության 
իրական ծավալ կընդունեի°ք 
աշխատանքի տվյալ առաջարկը. 

 
 

   

1. Այո    2. Ավելի շուտ այո         3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ 
 

 

4.29. Աշխատանքի/ծառայութ 
յան ընթացքում որքա՞ն 
ժամանակ է 
պայմանավորվածից 
ավել ծավալի 
աշխատանք արվել.   

Տարի      

Ամիս      

Օր      

 Զ/Վ. Տարիների թիվը գրառեք ՙտարի՚, ամիսներինը՝ ՙամիս՚, օրերինը ՝ ՙօր՚ տողում:   
 

4.30. Հավելյալ աշխատանքին 
համարժեք ավելացվե°լ է 
վարձատրության նախապես 
պայմանավորված մեծությունը. 

 
 

   

1. Այո՝ համարժեք   2. Այո, սակայն ոչ համարժեք 3. Ոչ, քանի որ  ի սկզբանե վարձատրում նախատեսված չէր   4. Ոչ 
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4.31. Եղե°լ է իրական հնարավորու-
թյուն հրաժարվել պայմանավոր-
վածից ավել ծավալի 
աշխատանքները կատարելուց.   

    
    1. Այո,      4.33.   2. Ավելի շուտ այո      4.33.   3. Ավելի շուտ ոչ     4. Ոչ            

 

 

4.32. Պարտադրանքի ի°նչ ձևերով են 
ստիպել կատարելու այդ 
հավելյալ աշխատանք 
/ծառայությունները.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով: 

    
1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք 
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք 
5. Կայացած բռնություն/ահաբեկում 
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառում/ կիրառման սպառնալիք  

7. Այլ՝ նշել   
 
 
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՆՈՒՅԹ 

4.33. Աշխատանքի/ ծառայության 
բնույթի և էության մասին   
նախանական համաձայնությունը 
պահպանվե°լ է. 

    
1. Այո լիարժեք  4.39.          

2. Ոչ, կատարել է նաև բնույթով այլ աշխատանքներ 
3. Ոչ, պայմանավորվածի փոխարեն կատարվել է բնույթով այլ աշխատանք 

4. Այլ՝ նշել 
 

 

 

4.34. Եթե նախապես իմանայիք որ 
կատարելու եք բնույթով այլ 
աշխատանքներ կնդունեի°ք 
տվյալ առաջարկը.   

 
 

   

1. Այո    2. Ավելի շուտ այո         3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ 
 

 

4.35. Աշխատանքի/ծառայութ-
յան ընթացքում որքա°ն 
ժամանակ է 
պայմանավորվածից 
բնույթով այլ աշխատանք 
կատարվել.   

Տարի      

Ամիս      

Օր      

 Զ/Վ. Տարիների թիվը գրառեք ՙտարի՚, ամիսներինը՝ ՙամիս՚, օրերինը ՝ ՙօր՚ տողում:   
 

4.36. Եղե°լ է իրական հնարավորություն 
հրաժարվել պայմանավորվածից 
բնույթով տարբերվող 
աշխատանքները կատարելուց.   

 
 
 

   

  1. Այո,      4.38.   2. Ավելի շուտ այո       4.38.  3. Ավելի շուտ ոչ         4. Ոչ            
 

 

4.37. Պարտադրանքի ի°նչ ձևերով են 
ստիպել կատարելու այդ 
բնույթով տարբերվող  
աշխատանք /ծառայությունները. 
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով: 

    
1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի   
սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  

5. Կայացած բռնություն/ ահաբեկում 
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառում/ 
կիրառման սպառնալիք 
7. Այլ՝ նշել   

 

4.38. Պայմանավորվածից զատ և 
փոխարեն կատարված բնույթով 
այլ աշխատանքները 
/ծառայություններն եղե°լ են. 

 
 

   

1. Պատշաճ՝ հանրորեն չդատապարտվող       2. Պատշաճության սահմանագծին    3. Ոչ պատշաճ 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

4.39. Միջինում քան°ի ժամ 
են կազմել 
աշխատօրվա 
պլանավորված և 
փաստացի   
տևողությունները.   

Պլան.      

Փաստ.      

Զ/Վ.  գրառեք ժամերի թիվը: Եթե ՙփաստը՚ փոքր կամ հավասար է ՙպլան՚-ին   4.44. 
 

4.40. Եթե նախապես իմանայիք  
աշխատանքային օրվա իրական 
տևողությունը կնդունեի°ք տվյալ 
առաջարկը.   

 
 

   

1. Այո    2. Ավելի շուտ այո         3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ 
 

 

4.41. Արտաժամյա աշխատանքը 
կատարվել է կամավո°ր, թե 
պարտադիր/ հարկադիր. 

    
1. Այո, կամավոր     4.43. 2. Ավելի շուտ կամավոր    4.43. 3. Ավելի շուտ հարկադիր 4. Բացառապես հարկադիր 

 

 

4.42. Պարտադրանքի ի°նչ ձևերով են 
ստիպել արտաժամյա աշխատել.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով:  

 
 

   

1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի 
սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  

5. Կայացած բռնություն/ահաբեկում 
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառում/ 
կիրառման սպառնալիք 
7. Այլ՝ նշել   

 

4.43. Արտաժամյա աշխատաժամերի 
դիմաց վճարվե°լ եք/է, և եթե այո, 
ապա ի°նչ չափով.   

    
1. Չեմ վճարվել 2. Նույն չափով, ինչ հիմնական աշխատաժամերը 3. Հիմնական աշխատաժամերից ավելի բարձր 

դրույքով     

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԻՆ, ՏՈՆ և ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻՆ 

4.44. Աշխատանքներ գիշերային 
ժամերին, տոն  և հիշատակի 
օրերին  նախատեսված եղե°լ են: 
Եթե այո արդյո°ք դրանց համար 
նախատեսվել են ավելի բարձր 
վճարներ.     

 
 

   

1. Այո և ավելի բարձր վճարով  
2. Այո, սակայն նույն վճարով  
3. Այո, բայց չգիտե ինչ վճարով 

4. Ոչ նախատեսված չեն եղել   

 

4.45. Իսկ նախատեսվածից ավել   
գիշերային ժամերին, հիշատակի և 
տոն օրերին Ձեզ/նրան աշխա-
տեցրել են, և  եթե այո,  վճարվե°լ 
են ավելի բարձր դրույքով.       

    
1. Ոչ՝ չեն աշխատեցրել   4.48. 2. Այո, և վճարվել են ավելի բարձր դրույքով 

3. Այո, բայց վճարվել են սովորական ժամերի և օրերի դրույքով 
4. Այո, բայց չգիտե թե ինչ դրույքով 
5. Այո, բայց բոլորովին չեն վճարվել   

 
 

 

 

4.46. Եղե°լ է իրական հնարավորություն 
հրաժարվել նման չնախատեսված 
աշխատանքներ կատարելուց.   

    
1. Այո    4.48.   2. Ավելի շուտ այո     4.48. 3.  Ավելի շուտ ոչ 4.  Ոչ            
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4.47. Պարտադրանքի ի°նչ ձևերով են 
ստիպել կատարվելու այդ 
աշխատանքները.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով:  

 
   

1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  
5. Կայացած բռնություն/ ահաբեկում  
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառում/ կիրառման սպառնալիք  

7. Այլ՝ նշել   
 
 
 
 

ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՕՐԵՐ 

4.48. Շաբաթը քանի° հանգստյան օր է   

պլանավորված եղել և արդյո՞ք 

այդ պայմանավորվածությունը 
պահպանվել է. 
 

    

1. Երկու օր և պահպանվել է  4.52 
2. Մեկ օր և պահպանվել է   4.52 
3. Ինքն է որոշել հանգստյան օրերի թիվը   4.52 
4. Նախատեսված չի եղել, բայց ունեցել է   4.52 

5. Երկու օր, բայց իրականում եղել է ավելի քիչ 

6. Մեկ օր, բայց իրականում եղել է ավելի քիչ 

7. Նախատեսված չի եղել և փաստացի չի ունեցել 

 

4.49. Հանգստյան օրերի 
նախատեսվածից պակաս լինելն 
եղել է Ձե°ր համաձայությամբ.   

    
1. Այո    4.51.   2. Ավելի շուտ այո    4.51. 3. Ավելի շուտ ոչ 4. Ոչ            

 

 

4.50. Պարտադրանքի ի°նչ ձևերով են 
ստիպել համաձայնվելու դրան.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով:  

    
1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  
5. Կայացած բռնություն/ ահաբեկում  
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառում/ կիրառման սպառնալիք  

7. Այլ՝ նշել   
 
 
 
 

 

4.51. Հավելյալ աշխատած հանգստյան 
օրերի  դիմաց վճարվե°լ եք/է, և 
եթե այո, ապա ի°նչ չափով.   

    
1. Չեմ վճարվել 
 

2. Նույն չափով, ինչ հիմնական աշխատաժամերը,  
          3. Հիմնական աշխատաժամերից ավելի բարձր դրույքով     

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

4.52. Ինչպիսի°ն էին/են Ձեր 
աշխատանքային պայմանները. 

    
1. Միանգամայն ընդունելի   4.56.,   2. Ավելի շուտ ընդունելի   4.56.,    3. Ավելի շուտ ոչ ընդունելի,    4. Միանգամայն անընդունելի       

 

4.53. Ինչու°մ էր դրսևորվում՝ դրանց ոչ  
ընդունելի լինելը.  
Զ/Վ.  Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով: 

 
   

1. Սանիտարահիգիենիկ շատ վատ իրավիճակ/ պայմաններ 
2. Դաժան աշխատանքային պայմաններ (ջերմաստիճանային ռեժիմի՝ շոգ, ցուրտ, աղմկոտության և այլ առումներով)  
3. Աշխատանքի անվտանգության կանոնների չպահպանում 
4. Առողջության համար վնասակար պայմաններ (անբավարար լուսավորում, աշխատանք թունավոր նյութերի հետ, ճառագայթում, 
վիբրացիա և այլն) 
5. Այլ՝ նշել 

 

4.54. Այդ պայմաններին Դուք/նա 
համակերպվել եք/է կամավո°ր,  
թե ստիպողաբա°ր. 

    
1. Կամավոր   4.56. 2. Ավելի շուտ կամավոր   4.56. 3. Ավելի շուտ ստիպողաբար     4. Ստիպողաբար 
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4.55. Պարտադրանքի ի°նչ ձևերով են 
ստիպել համաձայնվելու դրանց.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով:  

    
1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  
5. Կայացած բռնություն/ ահաբեկում  
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառում/ կիրառման սպառնալիք  

7. Այլ՝ նշել   
 
 
 
 

 

ԿԱՑԱՐԱՆԱՅԻՆ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

4.56. Աշխատելու ընթացքում 
հիմնականում որտե°ղ եք 
բնակվել/ գիշերել.     

    
1. Այս կացարանում   4.72.    

2. Վարձու բնակարան/տուն     

3. Վարձու սենյակ/անկյուն 

4. Առանց վարձի բնակարան/տուն     

5. Առանց վարձի սենյակ/անկյուն  

6. Հանրակացարան  

7. Աշխատավայր 

8. Այլ չհարմարեցված կացարան    
 

 

4.57. Ընդհանուր առմամբ 
որքա°ն ժամանակ եք 
գիշերել այդ 
կացարանում. 

Տարի      
Ամիս      
Օր      
 Զ/Վ. Տարիների թիվը գրառեք ՙտարի՚, ամիսներինը՝ ՙամիս՚, օրերինը ՝ ՙօր՚ տողում:   

 

4.58. Ի°նչ կերպ է գտնվել այդ 
կացարանը. 

    
1. Իմ/նրա կողմից     2. Տրամադրել են բարեկամ/ծանոթները     3. Տրամադրել է գործատուն 4. Այլ     

 

 

4.59. Այն վճարովի° է/էր, և եթե այո՝ ի°նչ 
կերպ է/էր կատարվել/ում 
վճարումը.   

    
1. Անվճար է/էր     2. Վճարվել է ուղղակիորեն իր/նրա կողմից  3. Պահվել/ փոխանցվել է վաստակի գումարից 

 

 

4.60. Կացարանի և կոմունալ-կենցաղային 
ծառայությունների ծախսերը 
Ձեր/նրա ամսական վաստակի ո°ր 
մասն է/էր կազմում.   

 
 

   

1. Մինչև 10% 2. 10-20% 3. 20-30%  4.  30-40%      5. 40-50% 6. Ավելի քան կեսը   
 

 

4.61. Ինչպիսի°ն էր այդ կացարանի  
տեղադրվածությունը.  

    

1. Կառուցապատված տարածքում՝ առանց հսկողության 

2. Կառուցապատված տարածքում՝ հսկողությամբ              

3. Կառուցապատված  տարածքից դուրս՝ առանց հսկողության 

4. Կառուցապատված տարածքից դուրս՝  հսկողությամբ               
 

 

4.62. Դուք/նա ազա°տ էիք/էր 
բնակվելու մեկ այլ կացարանում.    

    
1. Այո՝ ցանկության դեպքում    4.65.        2. Այո՝ հնարավորության  դեպքում  4.65.        3. Ոչ՝ ոչ մի դեպքում     

 

 

4.63. Ի°նչն էր սահնանափակում 
կացարանի ընտրության 
ազատությունը.  

    
1.  Աշխատանքի պայմանագրը/պայմանավորվածությանը  2.   Գործատուի պարտադրանքը   3.  Այլ 

 

 

4.64. ի°նչ ձևերով են Ձեզ պարտադրել 
բնակվել են այդ կացարանում.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով:  

    
1. Աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  
5. Կայացած բռնություն/ ահաբեկում  

6. Տույժ/տուգանքների համակարգի 
կիրառում/ կիրառման սպառնալիք 
7. Այլ՝ նշել   
8. Չեն պարտադրել 
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4.65. Ձեզնից/նրանից բացի ևս քանի° 
անձ էր/է գիշերում Ձեր/նրա 
գիշերելու տարածքում.   

    
Զ/վ. Գրառեք անձերի թիվը: Եթե ոչ ոք՝ գրառել ՙ0՚ և  4.67. 

 

4.66. Հիմնականում ովքե°ր էին/են 
նրանք.     

    
1. Ընտանիքս  

2. Կացարանի տերերը 

3. Գործընկերներ 

4. Ընտանիքս և կացարանի տերերը 

5. Ընտանիքս և գործընկերներ 

6. Գործատերեր 

7. Կացարանի տերերը և գործընկերներ 

8. Ընտանիքս, կացարանի տերերը և գործընկերները 
 

 

4.67. Այդ կացարանի նորմալ 
ջեռուցումը հնարավո°ր էր. 

    
1. Այո և ջեռուցվել է  2. Այո, բայց տնտեսման նկատառումով չի  ջեռուցվել  3. Ոչ 

 

 

4.68. Ինչպիսի°ն էր այդ կացարանի 
ջրամատակարարումը. 

    
1. Շուրջօրյա  ջրամատակարարում  կացարանի ներսում 

2. Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարում կացարանի ներսում 

3. Կացարանից դուրս շուրջօրյա ջրով ծորակ  

4. Կացարանից դուրս ոչ շուրջօրյա  ջրով ծորակ 

5. Բերովի/ գնովի ջուր  

6. Այլ՝ նշել 
 

 

4.69. Կացարանի ներսում կայի°ն 
այնպիսի հարմարություններ, 
ինչպիսիք են՝ խոհանոցը, 
լոգարանը և արտաքնոցը. 

    
1. Երեքն էլ կային  և գործում էին  

2. Կային և գործում էին միայն առաջին 2-ը 

3. Կային և գործում էին միայն 1-ինը և  3-րդը 

4. Կային և գործում էին միայն 2-րդը և  3-րդը 

5. Կար և գործում էր միայն 1-ինը 

6. Կար և գործում էր միայն 2-րդը 

7. Կար և գործում էր միայն 3-րդը 

8. չկային 

 

 

4.70. Բնակությունը  կացարանում 
կենցաղվարման հստակ 
կանոներո°վ էր/է և եթե այո, 
ապա ո°վ/ ովքե°ր էին դրանք 
հաստատել ու պահպանում. 

 
 

   

1. Այդպիսիք չեն եղել   4.72.          

2. Հենց ես/նա    4.72.          

3. Տանտերը                 4.72.          

4. Գործընկերը/ները    4.72.          

5. Գործատերը/ իր ներկայացուցիչը  

 

 

4.71. Դրանց խախտման համար եղե°լ է  
աշխատավարձից պահվող 
տուգանքների համակարգ.    

    
1. Այո՝ բայց   ես/նա առիթ չենք տվել կիրառելու դրանք      2. Այո, և ես/նա ընկել ենք դրանց տակ     3.  Չի կիրառվել 

 

 

ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔ /ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ  

4.72. Եղել է ցանկացած պահին կամ 
նախապես հանաձայնեցված  
ժամկետում տվյալ աշխատանքն 
ինքնակամ դադարեցնելու 
իրական հնարավորություն.      

    
1. Ոչ 

2. Ձևականորեն այո, իրականում՝ ոչ  

3. Այո, նախապես հանաձայնեցված  ժամկետում 

4. Այո, նախապես հանաձայնեցված  ժամկետում և դա արվել է                               
5. Այո, ցանկացած պահին   
6.  Այո, ցանկացած պահին և դա արվել է            

 

 

4.73. Ոչ աշխատանքային ժամերին 
կարո°ղ էիք Ձեր ցանկությամբ 
տեղաշարժվել.      

    
1. Այո  4.75.,   2. Այո, բայց միայն տվյալ բնակավայրի տարածքում,   3. Ոչ, տեղաշարժերը միայն ուղեկցողի հետ են/էին,   4. Ոչ    
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4.74. Ի°նչ միջոցներով է իրականացվել  
ազատ տեղաշարժի 
սահմանափակումը. 
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով:  

    
1. Ինքնակամ տեղաշարծի դեպքում աշխատանքից  ապօրինի ազատելու սպառնալիք   
2. Պայմանագրի/ համաձայնության խզման և վնասների հատուցման պահանջի սպառնալիք   
3. Փաստաթղթերի և այլ կարևոր իրերի առգրավում,  
4. Ֆիզիկական բռնության կիրառման իրական սպառնալիք  
5. Կայացած բռնություն/ահաբեկու  
6. Տույժ/ տուգանքների համակարգի կիրառման սպառնալիք/կիրառում  

7. Տարածքի խիստ պահակային 
հսկողություն 
8. Այլ՝ նշել   
 
 

 

4.75. Աշխատանքի ընթացքում Ձեր/նրա  
փաստաթղթերը՝ անձնագիր, զին. 
գրքույկ, սոց. քարտ և այլն, հարկ 
եղած դեպքում  հասանելի° էին. 

    
1. Փաստաթուղթ դեռ չի ունեցել՝ անչափահաս է/էր  

2. Փաստաթուղթ չի ունեցել այլ պատճառով  

3. Այո՝ բոլորը և ողջ ընթացքում  

 
 4.77. 

4. Այո բոլորը՝  բայց ոչ ողջ ընթացքում  

5. Այո՝ բայց ոչ բոլորը և ոչ ողջ ընթացքում 

6. Ոչ՝ բոլորն էլ ողջ ընթացքում հասանելի չեն եղել 
 

 

4.76. Դրանք հասանելի չեն եղել 
գործատուի/նրա ներկայացուցչի  
վերցնելու ու պահելու  բերումո°վ.  

    
1. Այո՝ գործատուի  2.  Այո՝ գործատուի ներկայացուցչի  3. Ոչ     4.78. 

 

 

4.77. Իսկ գործատուն /նրա 
ներկայացուցիչը Ձեզ/նրան ավելի 
հնազանդ դարձնելու համար 
վերցրե°լ ու պահե°լ են Ձեր/նրա 
համար կարևոր իր/իրեր. 

    
1. Ոչ                                                 2. Այո՝  նշել ինչ իրեր    

 

4.78. Այդ աշխատանքի ընթացքում 
հնարավո°ր էր ազատ 
շփվել/կապվել Ձեր տ/տ-ն կամ 
ցանկացած այլ անձանց հետ. 

 
 

   

             1.  Այո               2. Կարելի էր շփվել/ կապվել միայն հսկողության տակ                3. Ոչ 
 

Այժմ մի քանի եզրափակիչ հարց:  

4.79. Տվյալ աշխատանքի հետ 
կապված Ձեր/նրա, կամ տ/տ-յան 
այլ անդամի նկատմամբ եղե°լ են 
սպառնալիքներ կամ 
ահաբեկության փորձեր.  

 
 

   

1.  Այո՝  բավական լուրջ              2. Այո՝  բայց միայն ակնարկներ                 3. Ոչ   4.81.          

 

4.80. Ձեր գնահատմամբ, դրանց 
կիրառման վտանգը որքանո°վ է 
իրատեսական եղել.     

    
1. Լիովին իրատեսական     2. Ավելի շուտ իրատեսական       3.  Ավելի շուտ ոչ իրատեսական        4. Բոլորովին ոչ իրատեսական   

 

4.81. Տվյալ աշխատանքի հետ 
կապված Ձեր/նրա, կամ տ/տ-յան 
այլ անդամի նկատմամբ եղե°լ են 
ֆիզիկական, սեռական կամ այլ 
բռնություններ.  
Զ/Վ. տարբերակները չկարդալ:  
Ընդունել բոլորը՝  անջատելով 
կոդերը ստորակետով: 

 
 

   

1. Այո՝ ֆիզիկական                 2. Այո՝ սեռական                  3.  Այո՝ այլ(նշել)                  4. Ոչ    

 


