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ԲԱԺԻՆ Ա. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ 
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 
 
 
 
 

ՔԱՐՏ H3 
 

Հեռուստացույց 

Համակարգիչ 

Համացանց (ներառյալ 3G) 

Բջջային հեռախոս 

Արբանյակային (կաբելային) հեռուստատեսություն 

Ավտոմեքենա  

Լվացքի մեքենա 

Սառցարան (սառնարան) 

Միկրոալիքային վառարան 

Մահճակալ տ/տ յուրաքանչյուր անդամի համար 

Հյուրասենյակի կահույք 

Հոսող ջուր 

Կոյուղի 

Կենտրոնական գազամատակարարում 
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ՔԱՐՏ H4 
 

Ջեռուցման լոկալ համակարգ 

Կենտրոնական ջեռուցում 

Գազ 

Էլեկտրականություն 

Բենզին 

Ածուխ 

Փայտ (գնված) 

Փայտ (անտառից հավաքած) 
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ՔԱՐՏ H7 
 

Լիովին 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ չեմ     

Ամենևին 
համամիտ չեմ  

 
ՔԱՐՏ H11 

 

Հանրային տրանսպորտ  

Էլեկտրաէներգիա  

Խմելու ջուր  

Կոյուղի  

Քաղաքային հեռախոս  

Համացանց/ինտերնետ/ 

Գազ  

Աղբահանություն 

Կանաչ գոտի (օր.` զբոսայգի)  

Խաղահրապարակ  

Դպրոց  

Մանկապարտեզ  

Շուկա/խանութներ  

Բուժծառայություններ  

Դեղատուն  

Մշակութային/մարզական ենթակառուցվածքներ  
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ՔԱՐՏ QL1 
 

Ոչ մի անգամ Հազվադեպ Երբեմն Հաճախ 

 
ՔԱՐՏ QL3 

 

Դրամը չի բավարարում անգամ սննդի համար 

Դրամը  բավարարում է սննդի համար, բայց ոչ հագուստի 

Դրամը բավական է սննդի և հագուսի համար, բայց չի 
բավարարում տևական օգտագործման ապրանքներ` 
կենցաղային սարքեր և այլն գնելու համար 

Կարող ենք մեզ թույլ տալ գնել նաև տևական 
օգտագործման որոշ ապրանքներ` օրինակ կենցաղային 
սարքեր 

Կարող ենք գնել ոչ միայն կենցաղային սարքեր, այլև 
կահույք, ոչ թանկ ավտո մեքենա, մեկնել ամառային 
հանգստի, բայց չենք կարող գնել բնակարան 

Կարող ենք գնել նաև թանկարժեք ավտոմեքենա և 
բնակարան և այլն   
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ՔԱՐՏ QL7 
 

Ավելի քան 450000 դրամ 

301000-450000 դրամ 

151000-300000դրամ 

91000-150000 դրամ 

41000-90000 դրամ 

21000-40000 դրամ 

 Մինչև 20000 դրամ 

ՔԱՐՏ QL9 
 

1-
Առհասարակ 
չեմ 
վերահսկում 

2 3 4 5 6 7 8 9 10- 
Լիարժեք 
վերահսկում 
եմ 
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ՔԱՐՏ QL10 
 

Մուտքեր տ/տ ՀՀ-ում  գտնվող  անդամներից, 
բարեկամներից/ընկերներից  

Մուտքեր տ/տ այլ երկրում գտնվող անդամներից, 
բարեկամներից/ ընկերներից  

Կանխիկ դրամական եկամուտ գյուղմթերքների վաճառքից  

Տ/տ անդամների աշխատանքային վաստակ /եկամուտ 
(բացի գյուղմթերք.վաճառքից)  

Թոշակներ և պետական նպաստներ  

Եկամուտ սեփականության/գույքի/իրերի վարձույթով 
տալուց    

Եկամուտ սեփականության/գույքի/ իրերի վաճառքից  

Եկամուտ ավանդներից/արժեթղթերից  

Եկամուտ այլ աղբյուրներից   

ՔԱՐՏ QL12/13 
 

1 – 
ամենավատ 
վիճակում 
գտնվող 
տ/տ-ներ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 
ամենալավ 
վիճակում 
գտնվող 
տ/տ-ներ 
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ՔԱՐՏ EDU2 
 

Շատ 
լուրջ է 

Ավելի շուտ 
լուրջ է 

Ավելի շուտ 
լուրջ չէ 

Բոլորով
ին լուրջ 

չէ 

Նման 
խնդիր չկա 

ՔԱՐՏ EDU3 
 

Դպրոցի բյուջե/ֆինանսներ 

Առարկայական ծրագրեր/ուսումնական պլաններ 

Դպրոցի շենքի վերանորոգում 

Դպրոցական միջոցառումների կազմակերպում 
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ՔԱՐՏ EDU4 
 

Ներգրավվելֆորմալ ծնողական կառույցում 
(ծնողական կոմիտե) 

Մասնակցություն դպրոցի խորհրդին 

Անհրաժեշտության դեպքում` ոչ ֆորմալ 
մասնակցություն 

Դպրոցի հարցեր քննարկելու համար 
համայնքային խմբի  նախաձեռնում  և 

կազմակերպում  

ՔԱՐՏ EDU7 
 

Լիովին 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ չեմ     

Ամենևին 
համամիտ 
չեմ  
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ՔԱՐՏ HLT3 
 

Բժշկի/ բուժաշխատողի աշխատավայրի 
հեռավորությունը 

Հիվանդանոց հասնելու փոխադրամիջոցի 
բացակայությունը 

Ոչ ոք չկար, որ հոգ տաներ երեխաների (տարեց 
ծնողների) մասին, մինչ ես հիվանդանոց կգնայի 

Բժշկի ընդունելությունը ուշացավ 

Բժշկի ընդունելու/խորհրդատվության գինը 

Չկարողացա աշխատանքի վայրից թույլտվություն 
վերցնել 

Չգիտեի ուր գնալ 

Ծանոթ բժիշկներիցս ոչ մեկին չէի վստահում 
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ՔԱՐՏ HLT4 
 

Դիմում եմ մի քանի բժշկի և կազմածս կարծիքից ելնելով` 
ընտրում նրանցից մեկին  

Վստահում եմ 
հարազատների/ընկերների/աշխատակիցների 

խորհրդին  

Որոշակի մոտեցում չունեմ, դիմում եմ մոտակա 
բուժհիմնարկ, ոչ թե կոնկրետ բժշկի 

Հիմնվում եմ այլ բժիշկների խորհրդի վրա  
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ՔԱՐՏ EMP7 
 

Գյուղատնտեսություն, որսորդություն, անտառային 
տնտեսություն 

Ձկնորսություն/ձկնաբուծություն 

Հանքարդյունաբերություն և օգտակար հանածոների մշակում  

Վերամշակող արդյունաբերություն  

Կոմունալ ծառայություններ (էլեկտ./ գազ,/ ջուր/ 
աղբահանություն) 

Շինարարություն 

Մեծա/մանրածախ առևտուր/տրանսպորտային միջոցների / 
անձնական ու կենցաղային իրերի նորոգում 

Հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ 

Տրանսպորտ, պահեստավորում, հաղորդակցության ոլորտ 
(այդ թվում` լրատվամիջոցները և լրագրությունը) 

Բանկեր/ֆինանսներ 

Անշարժ գույք (առք ու վաճառք, վարձակալությունը ) 

Պետական/հանրային 
կառավարում/պաշտպանություն/իրավապահ ոլորտ 

Կրթություն/գիտություն 

Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք 

Քաղաքացիական հասարակություն/ՀԿ-ներ 
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ՔԱՐՏ EMP8 
 

Լիովին 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ չեմ     

Ամենևին 
համամիտ չեմ  

 
ՔԱՐՏ EMP10 

 

Լուրջ հակասություններ չեն առաջանում  

Աշխատանքի կազմակերպմանը վերաբերող  

Առաջադրանքների բովանդակությանը վերաբերող  

Աշխատակիցների միջև  

Աշխատակիցների և ղեկավարության միջև 

Ցածր աշխատավարձերին վերաբերող 

Վտանգավոր կամ ոչ ապահով աշխատանքային 
պայմաններին վերաբերող 
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ՔԱՐՏ EMP11 
 

Տարիքը—երիտասարդ լինելը 

Տարիքը—հասուն լինելը 

Արտաքինը 

Կապերը 

Լավ կրթությունը (դիպլոմ) 

Աշխատասիրությունը 

Հաջողակ լինելը 

Համապատասխան հմտություններն ու գիտելիքը 

Տաղանդը 

Աշխատանքային փորձը 

«Ճիշտ» մարդկանց լավություններ անելը 

Նախաձեռնող լինելը  

 

ՔԱՐՏ EMP12 
 

Պետք է նախաձեռնող լինեն աշխատատեղերի 
ստեղծման հարցում 

 Չնայած սահմանափակ հնարավորություններին կարող 
են ինչ-որ կերպ օգնել 

Այդ հարցում նրանք որևիցե դեր չպետք է ստանձնեն  
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ԲԱԺԻՆ Բ. ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆ 

 
ՔԱՐՏ INF1 

 

Հարազատների և /կամ ընկերների hետ շփումներից 

Ասեկոսեներ/տեղեկատվություն այլ մարդկանցից 

Թերթերից 

Հեռուստատեսային սերիալներից 

Հեռուստատեսային վավերագրական նյութերից 

ՀՏ լրատվական հաղորդումներից 

Ռադիոհաղորդումներից 

Կառավարության հրապարակումներից 

Համացանցային թերթերից/կայքերից 

Սոցիալական ցանցերից (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, V 
Kontakte, և այլն) 

 

 
 

ՔԱՐՏ INF3 
 

Տեղեկատ
վություն 

ստանալը 

Հանրային 
կարևորութ 

յան 
թեմաներ 

քննարկելը 

Ժամանց Սոցիալական 
հարցի լուծման 

համար 
խմբեր/շարժում 

ձևավորելը, 
մասնակցելը 

Հաղոր
դակ 

ցումը 

Չեմ 
օգտ 
վում 
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ՔԱՐՏ INF4/C11/C15 
 

Լիովին 
վստահում 

եմ   

Ավելի շուտ 
վստահում եմ 

Ավելի շուտ չեմ 
վստահում 

Ամենևին չեմ 
վստահում 

 

 

ՔԱՐՏ INF5 
 

Լիովին 
գոհացնում է 

Ավելի շուտ 
գոհացնում է 

Ավելի շուտ չի 
գոհացնում 

Ամենևին չի 
գոհացնում 

ՔԱՐՏ INF6 
 

Լիովին 
հասանելի 

են 

Ավելի շուտ 
հասանելի են 

Ավելի շուտ 
հասանելի չեն 

Ամենևին 
հասանելի չեն 
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ՔԱՐՏ ISN2 
 

Հարազատների պես ենք  

Մոտ ընկերներ ենք  

Երբեմն, առիթից-առիթ հանդիպում ենք  

Ճանաչում ենք իրար և հանդիպելիս բարևներ փոխանակում 

Իսկական հարևաններ ենք (օրինակ` թողնում ենք միմյանց մոտ 
տան բանալին, անհրաժեշտ գործիք/դեղ/մթերք վերցնում, այլ) 

Գրեթե չենք ճանաչում իրար և հանդիպելիս չենք էլ բարևում 

Հակասություններ ունենք 

Չեմ ճանաչում հարևաններիս 

 
ՔԱՐՏ ISN4 

 

Կողակից/զուգընկեր 

Տ/տ այլ անդամ 

Տ/տ այլ անդամ 

Ընկեր 

Հարևան 

Մեկ ուրիշը 

Ոչ ոքից 
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ՔԱՐՏ ISN7 

 

Ծնողներս Միայն 
հայրս 

Միայն 
մայրս 

Իգական 
սեռի այլ 

անձ 

Ես Այլ անձ Ոչ ոք 

ՔԱՐՏ ISN9 
 

1 - մարդիկ 
իրենք պետք է 
կրեն իրենց 
ապահովելու 
հիմնական 
պատասխանա
տվությունը 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - այդ 
պարտական
ությունը 
հիմնականու
մ պետք է 
ստանձնեն 
իշխանությու
նները 
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ՔԱՐՏ ISN13 
 

Եթե ավելի շատ ժամանակ ունենայի 

Եթե համայնքապետը/ իշխանությունները դիմեին ինձ  

Եթե իմանայի` ինչ հարցեր են քննարկվում 

Եթե հեշտ լիներ կապվել համայնքի ղեկավարի/ 
իշխանությունների հետ 

Եթե իմանայի, թե ովքեր են համայնքի  ղեկավարը/ 
իշխանությունների ներկայացուցիչները 

Եթե կարողանայի ընդգրկվել մի խմբում, որն իմ 
համայնքին  վերաբերող հարցերի վրա  ազդող որոշումներ 

է ընդունում  

Եթե իմանայի, որ կարծիքս հաշվի են առնելու 

 

ՔԱՐՏ ISN14 
 

Կդիմեի համայնքի ղեկավարին/համայնքային 
իշխանությանը 

Կդիմեի մարզպետարան 

Կդիմեի իմ ընտրատարածքից ընտրված ԱԺ 
պատգամավորին 

Կդիմեի կառավարության պաշտոնյայի 

Կմասնակցեի բողոքի ցույցի 

Կկազմակերպեի և կստորագրեի դիմում-նամակ 

Կմասնակցեի հանրահավաքի 

Կդիմեի լրատվամիջոցների կամ լրագրողների 
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ՔԱՐՏ ISN16 
 

Անձնական 

Շրջակա միջավայրի 

Մարդու իրավունքների/արդարության 

Տեղական հանրային ծառայու թյունների 

Կրթության 

Առողջապահության 

 

ՔԱՐՏ ISN20 
 

Ֆինանսական Բարոյական 
Կազմակերպչական 

(տեխնիկական) 

 

ՔԱՐՏ ISN21 

 

Լիովին 
բավարար

ված եմ 

Ավելի շուտ 
բավարարված 

եմ 

Ավելի շուտ 
բավարարված 

չեմ 

Ամենևին 
բավարարված 

չեմ 
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ՔԱՐՏ ISN22 
 

Կրթական` այդ թվում պաշտոնական հաստատությունները 

Սպորտային (մասնակցել/ մարզել/ դիտելու գնալ)  

Կրոնական խումբ կամ եկեղեցի  

Քաղաքական կառույցներ (օր, կուսակցության ժողով) 

Առողջական, հաշմանդամների/ծերերի խնամքի, 
սոցիալական ապահովության խմբեր 

Կենդանապահպան/բնապահպան խմբեր 

Մարդու իրավունքների քաղաքացիական խմբեր  

Համայնքային կամ թաղային խմբեր   

Նախասիրությունների/հանգստի կազմակերպման, 
արվեստի, սոցիալական ակումբներ/խմբակներ   

Արհմիութենական գործունեություն/մասնագիտական խմբեր   

Ինտերնետային ցանց (Ֆեյսբուք և այլն) 
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ՔԱՐՏ C1 
 

Լիովին 
ընկալում 

եմ 

Ավելի շուտ 
ընկալում 

եմ 

Ավելի շուտ 
չեմ 

ընկալում 

Բոլորովին 
չեմ ընկալում 

 

ՔԱՐՏ  C2 
 

Լիովին 
բնորոշ են 

Ավելի շուտ 
բնորոշ են 

Ավելի շուտ 
բնորոշ չեն 

Բոլորովին 
բնորոշ չեն 
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ՔԱՐՏ  C4 
 

Սեփական կարծիք կազմելու և արտահայտելու կարողություն 

Աշխատասիրություն 

Պատասխանատվության զգացում 

Երևակայություն 

Հանդուրժողականություն և հարգանք ուրիշների նկատմամբ 

Տնտեսվարություն, դրամի և իրերի խնայողություն 

Կյանքում առաջ գնալու համար լավ կապերի 
արժեքավորության գիտակցում 

Վճռականություն, հաստատակամություն 

Ակտիվ լինելու և հնարավորությունները ձեռքից բաց չթողնելու 
կարևորություն 

Հավատք 

Եսասիրության բացակայություն 

Հնազանդություն 
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ՔԱՐՏ  C5 
 

Շատ է 
կարևոր  

Ավելիշուտ 
կարևոր է 

Ավելի շուտ 
կարևոր չէ  

Ամենևին 
կարևոր չէ  

ՔԱՐՏ  C6 
 

Լիովին 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ չեմ     

Ամենևին 
համամիտ չեմ  

 

ՔԱՐՏ  C7 
 

Այո 
Ավելի շուտ 

այո 
Ավելի 

շուտ ոչ 
Ամենևին չի 

առաջացնում 
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ՔԱՐՏ  C9 
 

Շատ Որոշ չափով  Ամենևին կարևոր չէ   

 

ՔԱՐՏ  C11 
 

Լիովին 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ չեմ 

Ամենևին 
համամիտ չեմ 

 

ՔԱՐՏ C12 
 

Լիովին 
դրական     

Ավելի  
շուտ դրական 

Ավելի շուտ 
բացասական 

Միանգամայն 
բացասական 
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ՔԱՐՏ C13 
 

Բանակ  

Բանկեր  

Դատական համակարգ  

ՀԿ-ներ  

Ազգային Ժողով 

Գործադիր իշխանություն (վարչապետ/նախարարներ)  

Նախագահ  

Ոստիկանություն  

Լրատվամիջոցներ  

Մարզպետարան/Երևանի քաղաքապետարան   

Համայնքի ղեկավար  

Համայնքային իշխանություն  

Կրոնական հաստատություններ  

Մարդու իրավունքների պաշտպան  

Միջազգային կազմակերպություններ  

Դպրոցներ  

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 

Առողջապահական հաստատություններ 

ՔԱՐՏ C14 
 

Ուսուցիչներ 

Համայնքի ղեկավար 

Համանքային իշխանություն 

Տարեցներ 

Հարգված/ընդունված մարդիկ 

Թաղային հեղինակություններ 
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ՔԱՐՏ C16 
 

1 – մարդիկ 
փորձում են 
շահագործել 

Ձեզ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 
մարդիկ 
փորձում 

են 
արդարացի 

վարվել  

ՔԱՐՏ C17 
 

1 – լիովին 
բավարարված 

եմ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 – ամենևին 
բավարարված 

չեմ 

ՔԱՐՏ  C18 
 

Ավելի շուտ 
համամիտ եմ 

Ավելի շուտ 
համամիտ չեմ     

 


