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ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԵՒ ՄՇԱԿ&ԹԱՅԻՆ
ՄԻ&ԹԵԱՆ

Որդեգր7ած Ը. Պատգամաւորական ժողովին կողմէ
2018 Մայիս
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19. ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ
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11. ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ ԿԱՄ ՄԵԿ&ՍԻ ԿԱԶՄԻ
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12. ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ ԿԱՄ ՄԵԿ&ՍԻ
ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ
13. ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
14. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Համազգայինը, հանդիսանալով Հ. Յ. Դաշնակց7թեան
գաղափարականին դրօշակիր եւ անոր հովանաւոր7թիւնը վայելող
ﬕ7թիւն, մշակոյթի ճամբով իր մասնակց7թիւնը կը բերէ Հայ Դատի

աշխատանքներ7ն:

Համազգայինը հիﬓ7ած է Գահիրէի մէջ, 28 մայիս 1928-ին` Հայ
յեղափոխական դաշնակց7թեան որոշ7մով՝ Հայ կրթական եւ
հրատարակչական համազգային ընկեր7թիւն ան7նով.

ապա,

մասնաճիւղեր ստեղծ7ած են Եգիպտոսի, Ս7րիոյ եւ Լիբանանի մէջ:
Սկիզբը Կեդրոնական վարչ7թիւնը հաստատ7ած է Գահիրէ:

Համազգայինը 1930-ին Պէյր7թի մէջ հիﬓած է Հայ Ճեմարանը`
գլխաւորաբար Լեւոն Շանթի եւ Նիկոլ Աղբալեանի

ջանքերով,

ապա

հոն փոխադրած է նաեւ իր կեդրոնը:

Ժամանակի ընթացքին Համազգայինի գործ7նէ7թիւնը

ծաւալած է 7

ընդգրկած Սփիւռքի գրեթէ ամբողջ տարածքը:

Համազգայինի Ա. պատգամաւորական ժողովին, գ7մար7ած

Աթենքի

մէջ 1990-ի օգոստոսին, ﬕ7թեան ան7նը կը ստանայ իր ներկայ
տարազ7մը՝ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿ&ԹԱՅԻՆ
ՄԻ&ԹԻՒՆ: Նաեւ, այդ թ7ականէն սկսեալ, Համազգայինը օժտ7ած է
ընտրովի կեդրոնական վարչ7թեամբ:

Համազգայինի Կեդրոնական վարչ7թեան պատասխանատ7թեան տակ
կը գործեն հետեւեալ հաստատ7թիւնները՝

- Մելանլքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանը, Պէյր7թ
- Նշան Փալանճեան Կեդրոնը, Պէյր7թ
- Մարսիլիոյ ճեմարանը
- Վահէ Սէթեան տպարանը, հրատարակչականն 7 գրախան7թը
- Բագին եռամսեան
- Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ց7ցասրահը

Համազգայինի բազմաթիւ այլ հաստատ7թիւնները կը գործեն
Շրջանային վարչ7թիւններ7 պատասխանատ7թեան տակ:

Համազգայինի կայքէջը կարելի է այցելել հետեւեալ վայրին վրայ՝
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1. ԱՆ&Ն, ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆ, ԲՆՈՐՈՇ&Մ

Յօդ. 1.1 - Մի7թիւնը կը կոչ7ի ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ

ՄՇԱԿ&ԹԱՅԻՆ ՄԻ&ԹԻՒՆ (ՀՀԿՄՄ), կրճատ՝ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ:
Յօդ. 1.2 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի
ըստ

ան7նը

այլ լեզ7ներ7

կը

թարգման7ի

տեղական պայմաններ7ն՝ Կեդրոնական վարչ7թեան

վաւերաց7մով:

Յօդ. 1.3 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի պաշտօնական տարբերանշանն է՝

Յօդ. 1.4 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը

հայ7թեան

կրթական

7

մշակ7թային

նպատակները հետապնդող, ոչ-շահ7թաբեր կազմակերպ7թիւն է, 7 կը
ղեկավար7ի ժողովրդավար սկզբ7նքներով:

2. ԱՌԱՔԵԼ&ԹԻՒՆ ԵՒ ՆՊԱՏԱԿ

Յօդ. 2.1 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը
ազգային

կը

հաւատայ

ընդհանրական

եւ

մշակ7թային արժէքներ7 եւ հայեցի կրթ7թեան

կարեւոր7թեան եւ կը դաւանի Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանի
իտէալին՝ համոզ7ած որ ﬕայն սեփական 7 ինքնիշխան հայրենիքի մէջ
հայ մշակոյթը կրնայ հասնիլ իր ամբողջական ծաղկ7ﬕն:

Յօդ. 2.2 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի նպատակն է` պահպանել, զարգացնել 7
տարածել հայ մշակոյթը եւ կրթ7թիւնը՝ Հայաստանի 7 համայն

հայ7թեան գոյատեւման առաքել7թեամբ:

Յօդ. 2.3 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը յատ7կ առաքել7թիւն 7նի

Սփիւռքի մէջ

իբրեւ հայապահպանման օղակ կրթական եւ մշակ7թային մարզերէն
ներս. ան Հայաստանի

եւ Սփիւռքի մէջ զարգացող հայկական

մշակ7թային տարբեր երանգներ7 ﬔրման ﬕջավայր է:

3. ԳՈՐԾ&ՆԷ&ԹԵԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Յօդ. 3.1 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը իր կրթական նպատակները կþիրագործէ ի
ﬕջի այլոց հետեւեալ ﬕջոցներով՝

3.1.1 - Կը հաստատէ եւ կը վարէ դպրոցներ, ճեմարաններ եւ
7ս7ﬓական այլ հիﬓարկներ.

3.1.2 - Կþօժանդակէ մասնագիտացած մարդ7ժի պատրաստ7թեան.

3.1.3 - Կը քաջալերէ մշակ7թային-գեղար7եստական ձիրքեր
ց7ցաբերող անհատները, եւ ի հարկին նիւթապէս կþօժանդակէ անոնց՝
յատ7կ կրթաթոշակներ յատկացնելով այն 7սանողներ7ն, որոնք
կþ7զեն մասնագիտանալ հայ գրական7թեան եւ ար7եստի, ինչպէս
նաեւ 7ս7ցչական եւ հանրային-հրապարակային ասպարէզներ7
բնագաւառներ7ն մէջ:

Յօդ.

3.2 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը

իր

մշակ7թային

նպատակները

կþիրագործէ ի ﬕջի այլոց հետեւեալ ﬕջոցներով՝

3.2.1 - Կը հաստատէ եւ կը վարէ հաւաքատեղիներ, մատենադարաններ
7 թանգարաններ.

3.2.2 - Կը կազմակերպէ գիրքեր7, թերթեր7, գրական7ս7ﬓասիրական հանդէսներ7, խտասալիկներ7, շարժանկարներ7
եւ այլ լսողատեսողական եւ համակարգչային նիւթեր7
պատրաստ7թիւնը, հրատարակ7թիւնը եւ տարած7մը, ինչպէս նաեւ
համացանցի վրայ զետեղ7մը.

3.2.3. - Կը կազմակերպէ փառատօներ, հանդիս7թիւններ,
թատերական, երաժշտական, պարային կամ այլ գեղար7եստական
ելոյթներ, դասախօս7թիւններ, աս7լիսներ, ց7ցահանդէսներ,
մրցանքներ, ընկերային եւ այլազան ձեռնարկներ.

3.2.4 - Կը կազմակերպէ ձայնասփիւռի եւ հեռատեսիլի յայտագիրներ.

3.2.5 - Կը քաջալերէ հեղինակներն 7 ար7եստագէտները, ի հարկին
նիւթապէս կþօժանդակէ անոնց՝ հրատարակելով եւ տարածելով անոնց
գործերը, կազմակերպելով անոնց այցել7թիւնները Շրջանէ Շրջան,

Հայրենիքէն Արտերկիր եւ փոխադարձաբար.

3.2.6 - Զանազան

ձեռնարկներով

(ց7ցահանդէս,

հանդիս7թիւն,

հրատարակ7թիւններ եւայլն), հայ7թիւնը, հայ մշակոյթը, հայոց
պատմ7թիւնը եւ Հայ Դատի մշակ7թային երեսը կը ծանօթացնէ հայ թէ
օտար հասարակ7թեան։

3.2.7 - Կը գործակցի մշակ7թային այլ կազմակերպ7թիւններ7 հետ`
Հայաստանի թէ Արտերկրի մէջ.

3.2.8 - Կը գործակցի եւ ի հարկին կþանդամակցի ﬕջազգային
մշակ7թային կազմակերպ7թիւններ7:

Յօդ. 3.3 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը իր նիւթական ﬕջոցները կրնայ ապահովել՝

3.3.1 - Անդամավճարներէ.

3.3.2 - Ն7իրատ77թիւններէ եւ կտակներէ.

3.3.3 - Հիﬓադրաﬓեր7 գոյաց7մէ եւ ապահով շահարկ7մէ.
3.3.4 - Պետական յատկաց7ﬓերէ.

3.3.5 - Հանգանակ7թիւններէ.

3.3.6 - Հաս7թաբեր ձեռնարկներէ.

3.3.7 - Գիրքեր7 թէ այլ մշակ7թային արտադր7թիւններ7
վաճառքներէ:

Յօդ. 3.4 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը կրնայ նաեւ 7նենալ սեփական կալ7ածներ,
կատարել շին7թիւններ, եւ օգտագործել զանոնք իր գործ7նէ7թիւնը
զարգացնել7, ինչպէս նաեւ եկամ7տ ապահովել7 համար:

Յօդ. 3.5 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը կրնայ ապահովել հեղինակի իրաւ7նքներ՝
ըլլան անոնք 7ղղակիօրէն բխած ﬕ7թեան ձեռնարկներէն, թէ՝
մասնակի իրաւ7նքներ բխած ﬕ7թեան 7նեցած զանազան
մասնակց7թիւններէն, հրատարակչական թէ այլ ձեռնարկներ7
կազմակերպչական աշխատանքներ7 ծիրին մէջ:

4. ԱՆԴԱՄԱԿՑ&ԹԻՒՆ

Յօդ. 4.1 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի

կրնայ

անդամակցիլ 16 տարիքը

ամբողջաց7ցած այն անհատը, որ կþընդ7նի անոր կանոնագիրը եւ
յանձնառ7 կը

դառնայ մասնակցիլ անոր նպատակներ7 եւ

առաջադրանքներ7 իրականացման աշխատանքներ7ն:

Յօդ. 4.2 - Անդամակց7թեան դիմ7ﬓագիրը կը յղ7ի աﬔնէն մօտիկ
վարչական ﬕաւորին, առ ի վաւերաց7մ:

Յօդ. 4.3 - Համազգայնական մը կրնայ մաս կազﬔլ առաւելագոյնը մէկ
Աշխարհագրական Մասնաճիւղի եւ, ﬕաժամանակ, ﬕ քանի
Մասնագիտացած Մասնաճիւղեր7, սակայն իր ընտրական եւ ցենզի
պարտաւոր7թիւնները կը կատարէ ﬕայն մէկ (գլխաւոր) Մասնաճիւղի
մէջ։ Գլխաւոր Մասնաճիւղը կը ճշդէ ինք՝ Շրջանային Վարչ7թեան կամ
Մեկ7սի Վարչ7թեան վաւերաց7մով։

Յօդ. 4.4 - Իր բնակավայրը փոխած անդամը կրնայ փոխանց7իլ իր
նոր բնակավայրի Աշխարհագրական մասնաճիւղին: Անդաﬕ մը
մասնաճիւղէ մասնաճիւղ կամ շրջանէ շրջան փոխանց7մը կը
կատար7ի Շրջանային կամ Մեկ7սի վարչ7թեան կողմէ տր7ած
փոխանցագրով:

Յօդ.

4.5 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի

որոշ7ած

անդամը

կը

վճարէ

անդամատ7րք՝

Շրջանային Ժողովին կամ Մեկ7սի Կազﬕ Ընդհան7ր

Ժողովին կողմէ:

Յօդ. 4.6 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի անդամը կը վայելէ ընտրել7 եւ ընտր7ել7

իրաւ7նք:

Յօդ. 4.7 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը

կը սահմանէ պատ7ոյ անդաﬕ

կարգավիճակ, որ կը տր7ի մշակոյթի, գիտ7թեան եւ դպր7թեան մէջ
կարեւոր նպաստ բերած հայ թէ ոչ-հայ անհատներ7` Կեդրոնական
Վարչ7թեան, ինչպէս նաեւ Պատգամաւորական Ժողոﬖեր7 որոշ7մով:
Շրջանները եւ մասնաճիւղերը կրնան պատ7ոյ անդամ7թեան արժանի
թեկնած7ներ7 ան7ններ ներկայացնել Կեդրոնական Վարչ7թեան:

Յօդ. 4.8 - Պատ7ոյ

անդաﬓերը

կը հրաւիր7ին

խորհրդակցական

ձայնով մասնակցել7 ժողոﬖեր7ն:

Յօդ. 4.9 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆէն անդամ մը կրնայ հրաժարիլ իր գրաւոր
դիմ7մով կամ մասնաճիւղի վարչ7թեան հաստատ7մով:
Յօդ. 4.10 - Օրինաւոր կերպով հրաժարած անհատ մը կրնայ դարձեալ
ընդ7ն7իլ իբրեւ անդամ, եթէ վերստին գրաւոր դիմ7մ կատարէ:

Յօդ. 4.11 - Սոյն կանոնագրի հիմ7նքը խախտող անդաﬕ մը նկատմամբ
կարգապահական ﬕջոցառ7ﬓերը կը ճշդ7ին Շրջաններ7 կամ
Մեկ7սի Կազﬔր7 ներքին կանոնագիրներ7 ﬕջոցաւ:

5. ԿԱՌՈՅՑ

Յօդ. 5.1 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի կազմակերպական գլխաւոր տարրերն են՝

5.1.1. Մասնաճիւղը

Համազգայինի կառոյցի հիﬓական օղակը մասնաճիւղն է։ Մասնաճիւղը
կրնայ ըլլալ Աշխարհագրական կամ Մասնագիտական։

1. Աշխարհագրական Մասնաճիւղը խմբակց7թիւն մըն է, որ7ն
անդաﬓերը կը բնակին աշխարհագրական տ7եալ շրջանի մը մէջ եւ
որ կը գործէ այդ շրջանին մէջ։ Ան կþ7նենայ բազմաճիւղ գործ7նէ7թիւն։

Մասնագիտական Մասնաճիւղը

զ7տ

մասնագիտական

գործ7նէ7թիւն 7նեցող խմբակց7թիւն է եւ գործել7 իրաւ7նք 7նի
իրեն վերաբերող մարզէն ներս։ Ան կþ7նենայ գործ7նէ7թեան
յստակօրէն բանաձեւ7ած նպատակ եւ ﬕջոցներ։

Ծանօթ.-

Շրջանները եւ Մեկ7սի Կազﬔրը

կþ7նենան Աշխարհագրական

կը

ճշդեն

թէ

իրենք

Մասնաճիւղեր7 դր7թիւն,

Մասնագիտական Մասնաճիւղեր7 դր7թիւն թէ՛ խա՛ռն դր7թիւն։
2. Մասնաճիւղը կազմ7ած կþըլլայ 7 եւ աւելի համազգայնականներէ։

Ծանօթ.- Բացառիկ պայմաններ7 մէջ, Մեկ7սի Վարչ7թեան,
Շրջանային Վարչ7թեան կամ Կեդրոնական

Վարչ7թեան

արտօն7թեամբ, Մասնաճիւղի անդաﬓեր7ն թիւը կրնայ 7էն պակաս
ըլլալ։

3. Համազգայնականներ կը ﬕանան այս կամ այն Մասնաճիւղին
կամաւոր7թեան հիմ7նքով։

Մասնաճիւղը կրնայ կազմ7իլ համազգայնականներ7

դիմ7ﬕն վրայ

եւ Մեկ7սի Վարչ7թեան, Շրջանային Վարչ7թեան կամ Կեդրոնական
Վարչ7թեան վաւերաց7մով։

Մասնաճիւղը կրնայ նաեւ առաջադր7իլ Մեկ7սի Վարչ7թեան,
Շրջանային Վարչ7թեան կամ Կեդրոնական Վարչ7թեան կողմէ,
պայմանաւ որ ﬕշտ յարգ7ի համազգայնականներ7 կամաւոր
մասնակց7թեան սկզբ7նքը։

Ծանօթ.1 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կրնայ Մասնաճիւղ առաջադրել
կամ Մասնաճիւղի մը կազմ7թիւնը վաւերացնել ﬕայն
աշխարհագրական առանձնացած շրջաններ7

մէջ (շրջաններ, 7ր

Շրջանային Վարչ7թիւն կամ Մեկ7սի Վարչ7թիւն գոյ7թիւն չ7նի)։

Ծանօթ.2- Մասնաճիւղը կþ7նենայ իր Վարչ7թիւնը, եթէ անդաﬓեր7ն
թիւը 7 կամ աւելի է։ Այլապէս գործը կը կազմակերպ7ի եւ կը
ղեկավար7ի հաւաքական դր7թեամբ։

4.

Մասնաճիւղը կը

մշակէ գործ7նէ7թեան

ծրագիր,

որ

կը

ներկայաց7ի Շրջանային Վարչ7թեան, կամ Մեկ7սի Վարչ7թեան, առ
ի վաւերաց7մ։ Երբ Մասնաճիւղը կապ7ած է Կեդրոնական
Վարչ7թեան, գործ7նէ7թեան ծրագիրը կը վաւերաց7ի Կեդրոնական
Վարչ7թեան կողմէ։
5. Մասնաճիւղ մը կը լ7ծար7ի

ա- Իր ընդհան7ր ժողովի դիմ7ﬕն վրայ եւ գերադաս մարﬓի
վաւերաց7մով։

բ-

Գերադաս

մարﬓի

նախաձեռն7թեամբ,

կանոնագրի կարեւոր

խախտ7ﬓեր7 կամ երկարատեւ անգործ7թեան պարագային։

6. Մասնաճիւղի մը լ7ծարման պարագային անոր գոյքերն 7
պատրաստ գ7մարները կը փոխանց7ին Շրջանային Վարչ7թեան, կամ
Մեկ7սի Վարչ7թեան։

Ծանօթ.- Երբ Մասնաճիւղը կապ7ած է Կեդրոնական Վարչ7թեան,
գոյքերն 7 գ7մարները կը փոխանց7ին Կեդրոնական Վարչ7թեան։

7.

Մասնաճիւղը

կը

համադրէ

իր

պատասխանատ77թեան տակ

գործող ﬕաւորներ7, գեղար7եստական

խ7մբեր7 կամ

յանձնախ7մբեր7, հաստատ7թիւններ7

եւ հաւաքատեղիներ7 կամ

մշակ7թային տ7ներ7 գործ7նէ7թիւնը։

Ծանօթ.- Մասնագիտական մասնաճիւղերը իրենց կապ7ած ﬕաւորներ
չեն 7նենար։

8. Շրջանի մը մէջ գործող Մասնաճիւղերը համարատ7 են Շրջանային
Վարչ7թեան։ Մեկ7սի Կազﬕ շրջանին մէջ գործող Մասնաճիւղերը
համարատ7 են Մեկ7սի Վարչ7թեան։

9. Աշխարհագրական կեդրոնաց7ﬕ կամ քաղաքական ազատ7թեանց
մասնաւոր պայմաններ7 պարագային, Կեդրոնական Վարչ7թեան
համաձայն7թեամբ, Շրջան մը կամ Մեկ7սի Կազմ մը կրնայ կազմ7իլ
մէկ 7 ﬕակ աշխարհագրական մասնաճիւղէ։ Այս պարագային, այդ
մասնաճիւղը իր առանձին վարչ7թիւնը չ7նենար եւ կը ղեկավար7ի
Շրջանի (Մեկս7ի Կազﬕ) վարչ7թեան կողմէ։

5.1.2 - Մեկ7սի Կազմը

1. Մեկ7սի Կազմը առանձնացած շրջան մըն է, 7ր
համազգայնականներ7 թիւը 25-ի եւ 150-ի ﬕջեւ է։
2. Մեկ7սի Կազմը կþ7նենայ իր Մեկ7սի Վարչ7թիւնը, որ կþընտր7ի
շրջանի բոլոր Մասնաճիւղեր7 ընդհան7ր ժողովին կողմէ։

3.
Մեկ7սի Վարչ7թիւնը կը կազմակերպէ շրջանային բնոյթի իր
գործ7նէ7թիւնը։

4.

Մեկ7սի Վարչ7թիւնը կը համադրէ իր պատասխանատ77թեան

տակ գործող Մասնաճիւղեր7, գեղար7եստական կամ այլ Միաւորներ7
կամ յանձնախ7մբեր7, հաստատ7թիւններ7 եւ հաւաքատեղիներ7
կամ մշակ7թային տ7ներ7 գործ7նէ7թիւնը։

5. Մեկ7սի Վարչ7թիւնները համարատ7 են Կեդրոնական
Վարչ7թեան։

5.1.3 - Շրջանը

.1 Շրջանը մէկէ աւելի Մասնաճիւղեր7 խմբաւոր7ﬓ է՝ տ7եալ
աշխարհագրական շրջանի մը մէջ։ Շրջանին մէջ համազգայնականներ7
թիւը առն7ազն 151 է։

.2

Կþ7նենայ իր

Շրջանային Վարչ7թիւնը՝ ընտր7ած Շրջանային

Ժողովին կողմէ.

.3 Շրջանային Վարչ7թիւնը կը կազմակերպէ շրջանային բնոյթի իր
գործ7նէ7թիւնը.

.4 Շրջանային

Վարչ7թիւնը

պատասխանատ77թեան

տակ

կը

համադրէ

իր

գործող Մասնաճիւղեր7,

գեղար7եստական կամ այլ Միաւորներ7 կամ յանձնախ7մբեր7,
հաստատ7թիւններ7 եւ հաւաքատեղիներ7 կամ մշակ7թային
տ7ներ7 գործ7նէ7թիւնը:

.5 Շրջանային Վարչ7թիւնները համարատ7 են Կեդրոնական
Վարչ7թեան:

5.1.4 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը

.1 Կեդրոնական Վարչ7թիւնը Պատգամաւորական Ժողովին կողմէ
ընտր7ած գերագոյն մարﬕնն է.

.2 Կը վարէ, կը համադրէ 7 կը ներդաշնակէ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի
ընդհան7ր համաշխարհային գործ7նէ7թիւնը:

Յօդ. 5.2 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի կազմակերպական այլ տարրերն են՝

5.2.1 Գեղաար7եստական կամ այլ բնոյթի խ7մբերը կամ
յանձնախ7մբերը, հաստատ7թիւնները, գրասենեակները,

հաւաքատեղիները եւ մշակոյթի տ7ները

.1 Անոնք կը գործեն Մասնաճիւղի մը, Մեկ7սի Կազﬕ մը, Շրջանի
մը կամ Կեդրոնական Վարչ7թեան պատասխանատ77թեան տակ.

.2

Կրնան 7նենալ իրենց ներքին կանոնագիրը՝ ներդաշնակ սոյն

Ընդհան7ր Կանոնագրին հետ:

5.2.2 - Միաւորները,

.1 Միաւորները գեղար7եստական կամ այլ բնոյթի խ7մբեր են.

.2 Կը գործեն իրենց մասնագիտ7թեան մարզին մէջ.

.3 Կþ7նենան իրենց վարչ7թիւնը 7 ներքին կանոնագիրը՝ ներդաշնակ
սոյն ընդհան7ր կանոնագրին հետ:
.4 Միաւորներ7 Վարչ7թիւնները համարատ7 են այն մարﬓին, որ7ն
կողմէ հաստատ7ած են (Աշխարհագրական Մասնաճիւղի մը
Վարչ7թեան կամ Մեկ7սի Վարչ7թեան կամ Շրջանային Վարչ7թեան)։

Յօդ. 5.3 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆը 7նի
վարչ7թիւնները.

հետեւեալ

ժողոﬖերն

7

5.3.1 Մասնաճիւղի կամ Մեկ7սի Կազﬕ Ընդհան7ր ժողով

.1 Ան Մասնաճիւղի կամ Մեկ7սի Կազﬕ գերագոյն ժողոﬖ է.

.2 Կը գ7մար7ի ն7ազագոյնը երկ7 տարինանգամ մը.

.3 Կը քննարկէ շրջանաւարտ վարչ7թեան գործ7նէ7թիւնը.

.4 Կþընտրէ նոր վարչ7թիւն:

.5 Մասնաճիւղի կամ Մեկ7սի Կազﬕ տարեկան կամ այլ ժողոﬖեր7
բնոյթն 7 գ7մարման պայմանները կը ճշդ7ին Շրջաններ7 կամ
Մեկ7սի Կազﬔր7 ներքին կանոնագրով :

5.3.2 - Շրջանային ժողով

.1 Ան Շրջանի գերագոյն ժողոﬖ է.

.2 Կը գ7մար7ի մէկ կամ երկ7 տարին անգամ մը.

.3 Կը քննարկէ շրջանաւարտ վարչ7թեան գործ7նէ7թիւնը.

.4 Կþընտրէ նոր վարչ7թիւն:
.5 Շրջանային 7 Արտակարգ շրջանային ժողոﬖեր7 բնոյթն 7
գ7մարման պայմանները կը ճշդ7ին Շրջաններ7 ներքին կանոնագրով:
Ծանօթ. Շրջանի մը կամ Մեկ7սի Կազﬕ մը մէջ կազմակերպական
տագնապալի կաց7թեան մը պարագային, արտակարգ շրջանային կամ
ընդհան7ր ժողով կրնայ գ7մար7իլ նաեւ Կեդրոնական Վարչ7թեան
հրաւէրով։

5.3.3 - Պատգամաւորական Ժողով

.1 Ան ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի գերագոյն ժողոﬖ է.

.2 Կը գ7մար7ի չորս տարին անգամ մը.

.3 Կը քննարկէ շրջանաւարտ Կեդրոնական Վարչ7թեան
գործ7նէ7թիւնը.

.4 Կþընտրէ նոր Կեդրոնական Վարչ7թիւն:

.5 Պատգամաւորական 7 արտակարգ

պատգամաւորական

ժողոﬖեր7 բնոյթն 7 գ7մարման պայմանները ճշդ7ած են սոյն
Ընդհան7ր Կանոնագրով:

6. ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՆԵՐ

Յօդ. 6.1 - Մեկ7սի Կազﬔր7, Միաւորներ7 եւ Շրջաններ7 ներքին
կանոնագիրները կը մշակ7ին Շրջանային Ժողոﬖեր7ն կամ Մեկ7սի
Կազﬔր7 Ընդհան7ր Ժողոﬖեր7ն կողմէ:

Յօդ. 6.2 - Ներքին կանոնագիրները կը պար7նակեն սոյն Ընդհանո7ր
Կանոնագրի բոլոր յօդ7ածները, այլեւ Մասնաճիւղեր7, Մեկ7սի
Կազﬔր7, Միաւորներ7 եւ Շրջաններ7
կրնան պար7նակել

վերաբերեալ

բաժիններ, եւ

յաւելեալ յօդ7ածներ ընդհան7ր կանոններ7,

ժողովավարական կանոններ7 եւ այլ բաժիններ7 մէջ:

Յօդ. 6.3 - Ներքին կանոնագիրները կը վաւերաց7ին Կեդրոնական
Վարչ7թեան կողմէ:

Ծանօթ.

Ներքին

կանոնագիրներ7ն մէջ սոյն Ծանօթագր7թիւնը կը

փոխարին7ի ստորեւ նշ7ած բաժիններով (7-12), ըստ կարիքի:

7. ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

8. ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

9. ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ

10. ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ

11.
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ ԿԱՄ ՄԵԿ&ՍԻ ԿԱԶՄԻ ԸՆԴՀԱՆ&Ր
ԺՈՂՈՎ

12. ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ ԿԱՄ ՄԵԿ&ՍԻ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ
13. ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Յօդ. 13.1 - Պատգամաւորական Ժողովը

Համազգայինի գերագոյն

ժողոﬖ է: Անոր որոշ7ﬓերը պարտադիր են Համազգայինի բոլոր
ժողոﬖեր7ն, մարﬕններ7ն եւ անդաﬓեր7ն համար: Կը գ7մար7ի
չորս տարին անգամ մը:

Յօդ. 13.2 - Պատգամաւորական Ժողովին իրաւաս7 ձայնով կը
մասնակցին`

13.2.1 - Շրջաններ7 պատգամաւորները.

13.2.2 - Մեկ7սի Կազﬔր7 պատգամաւորները.

13.2.3 - Շրջանային Վարչ7թիւններ7 մէկական ներկայաց7ցիչները.

13.2.4 - Կեդրոնական Վարչ7թեան ներկայաց7ցիչը.

13.2.5 - ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայաց7ցիչը:

Յօդ. 13.3 - Պատգամաւորական Ժողովին

ի

պաշտօնէ

խորհրդակցական ձայնով կը մասնակցին Կեդրոնական

եւ

Վարչ7թեան

ﬓացեալ անդաﬓերը, անոր կապ7ած հաստատ7թիւններ7ն
տնօրէնները կամ պատասխանատ7ները եւ գրասենեակներ7
գործադիր տնօրէնները։

Յօդ. 13.4 - Պատգամաւորական Ժողովին խորհրդակցական ձայնով կը
մասնակցին նաեւ իրաւաս7 ձայնով մասնակցողներ7 թիւին մէկ
երրորդին հաﬔմատ7թեամբ անդաﬓեր, որոնք կը հրաւիր7ին
Կեդրոնական Վարչ7թեան կողմէ` հիﬓ7ելով Շրջաններէ եւ Մեկ7սի
Կազﬔրէ եկած առաջարկներ7 վրայ: Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կրնայ
խորհրդակցական ձայներ7 թիւին կէսը իր կողմէ նշանակել:
Յօդ. 13.5 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի անդամ մը կրնայ հետեւիլ
Պատգամաւորական Ժողովին, իբր 7նկնդիր, Կեդրոնական

Վարչ7թեան գիտ7թեամբ:

Յօդ. 13.6 - Պատգամաւորական Ժողովին մասնակցող
պատգամաւորներ7ն թիւը կը ճշդ7ի հետեւեալ ձեւով.

13.6.1 - Մինչեւ 150 անդաﬕ համար՝ 1 պատգամաւոր

13.6.2 - 151-էն 300 անդաﬕ համար՝ 2 պատգամաւոր

13.6.3 - 301-էն 450 անդաﬕ համար՝ 3 պատգամաւոր

13.6.4 - 451-էն 600 անդաﬕ համար՝ 4 պատգամաւոր

13.6.5 - 600-էն աւելի անդաﬕ համար՝ 5 պատգամաւոր

Յօդ. 13.7 - Շրջանի մը պատգամաւորները կþընտր7ին Շրջանային
Ժողովին

կողմէ,

իսկ Մեկ7սի Կազﬕ պատգամաւորը՝ կազﬕ

ընդհան7ր ժողովին կողմէ:

Յօդ. 13.8 - Բանաւոր պատճառաւ բացակայող պատգամաւորներ
փոխարինել7 համար նոյն ժողոﬖերը կþընտրեն նաեւ առաւելագոյնը

երկ7 պատգամաւոր:

Յօդ. 13.9 - Շրջաններ7 7 Մեկ7սի Կազﬔր7 պատգամաւորները եւ
Շրջանային Վարչ7թիւններ7 ներկայաց7ցիչները իրենց հետ պէտք է
7նենան զիրենք ընտրող ժողովին կամ մարﬓին կողմէ տր7ած
լիազօրագիր:

Յօդ. 13.10 - Պատգամաւորական Ժողովը կþորոշէ պատգամաւորներ7
ժողովին իրաւաս7 կամ խորհրդակցական ձայնով մասնակցել7
իրաւ7նքը, որ պայմանաւոր7ած է Շրջաններ7 եւ Մեկ7սի Կազﬔր7
նիւթական պարտաւոր7թեանց կատար7մով:
Յօդ. 13.11 - Պատգամաւորական Ժողովը օրինաւոր կը նկատ7ի, երբ՝

13.11.1 - Ներկայ է Շրջաններ7 եւ Մեկ7սի Կազﬔր7 պարզ
ﬔծամասն7թիւնը.

13.11.2 - Ներկայ է Շրջաններ7 եւ Մեկ7սի Կազﬔր7

իրաւաս7

ձայնով պատգամաւորներ7 պարզ ﬔծամասն7թիւնը:

Յօդ. 13.12 - Պատգամաւորական Ժողովին պատգամաւոր կրնայ
ընտր7իլ եւ կամ խորհրդակցական ձայնով հրաւիր7իլ` առն7ազն երեք
տարի ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի մաս կազմած անդամ մը: Այս յօդ7ածը չի
վերաբերիր այն նորակազմ Շրջաններ7ն կամ Մեկ7սի Կազﬔր7ն 7ր

սոյն պայմանները լրացնող անդաﬓեր չկան:

Յօդ. 13.13 - Պատգամաւորական Ժողովը կը տանի հետեւեալ
աշխատանքները.

13.13.1 - Կþընտրէ իր դիւանը եւ բանաձեւի, հաշ7եքննիչ, արխիւային
թ7ղթեր7 քննիչ եւ ք7էախոյզ յանձնախ7մբերը, որոնց
իրաւաս7թիւնները կþաւարտին ժողովի փակ7ﬕն.

13.13.2 - Կը քննէ Շրջաններ7 եւ Մեկ7սի կազﬔր7 քառաﬔայ
գործ7նէ7թեանց գերագոյն ժողոﬖեր7 կողմէ վաւերաց7ած ամփոփ
տեղեկագիրները եւ կը հանէ համապատասխան բանաձեւ.

13.13.3 - Կը
եւ

անոր

քննէ

եւ

կը

գնահատէ

Կեդրոնական

Վարչ7թեան

ենթակայ հաստատ7թիւններ7 բարոյական եւ նիւթական

տեղեկագիրները.

13.13.4 - Կը ճշդէ Մի7թեան յառաջիկայ ժամանակաշրջանի
գործ7նէ7թեան 7ղեգիծը.

13.13.5 - Կը կազմէ Կեդրոնական Վարչ7թեան նախահաշիւը եւ կը
կատարէ Շրջաններ7 եւ Մեկ7սի Կազﬔր7 վրայ ցենզի բաշխ7մը.

13.13.6 - Ի հարկին կը վերամշակէ Համազգայինի Ընդհան7ր
Կանոնագիրը.

13.13.7 - Կը քննէ եւ կը լ7ծէ Շրջանի մը կամ Մեկ7սի Կազﬕ մը մէջ
առկախ ﬓացած հարցերը.

13.13.8 - Կþընտրէ Կեդրոնական Վարչ7թիւն:

Յօդ. 13.14 - Արտակարգ Պատգամաւորական Ժողով կրնայ գ7մար7իլ`

13.14.1 - Կեդրոնական Վարչ7թեան հրաւէրով.

13.14.2 - Շրջաններ7 եւ Մեկ7սի Կազﬔր7 պարզ ﬔծամասն7թեան
աոաջարկով.

13.14.3 - ՀՅԴ Բիւրոյի հրաւէրով:

14. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉ&ԹԻՒՆ

Յօդ. 14.1 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի գործադիր գերագոյն մարﬕնն է

Կեդրոնական Վարչ7թիւնը:

Յօդ. 14.2 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կը վարէ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի
ընդհան7ր գործ7նէ7թիւնը՝ սոյն կանոնագրի տրամադր7թեանց եւ
Պատգամաւորական Ժողովի որոշ7ﬓեր7 սահմաններ7ն մէջ:
Յօդ. 14.3 - Կեդրոնական վարչ7թիւնը կþընտր7ի Պատգամաւորական
Ժողովին

կողմէ, գաղտնի ք7էարկ7թեամբ եւ ձայներ7 պարզ

ﬔծամասն7թեամբ:

Յօդ. 14.4 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կը բաղկանայ 7, 9 կամ 11
անդամէ, ընտր7ած չորս տար7ան համար: Կեդրոնական Վարչ7թեան
անդաﬓերը ընտրելի են ոչ աւելի քան երկ7 յաջորդական անգաﬓեր:

Յօդ. 14.5 - Կեդրոնական Վարչ7թեան անդամ կրնայ ընտր7իլ
առն7ազն չորս տարի ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի մաս կազմած անդամ մը:

Յօդ.

14.6 - Կեդրոնական

ատենապետէ

մը,

Վարչ7թեան

դիւանը

կը

բաղկանայ

փոխ-ատենապետէ մը, ատենադպիրէ մը եւ

գանձապահէ մը:

Յօդ.

14.7

-

Կեդրոնական

Վարչ7թեան

կը

պատկանի

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Ընդհան7ր Կանոնագիրին եւ Պատգամաւորական
Ժողովի որոշ7ﬓեր7ն ﬔկնաբան7թեան իրաւ7նքը եւ գործադր7թեան

հսկող7թիւնը:

Յօդ. 14.8 - Միայն Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կրնայ համահայկական
ձեռնարկներ կազմակերպել, Շրջաններ7 գործակց7թեամբ:

Յօդ. 14.9 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կը գործէ մասնագիտացած
յանձնախ7մբեր7 եւ խնամակալ7թեանց դր7թեամբ, որոնց
ժամանակաշրջանը կþաւարտի Կեդրոնական Վարչ7թեան
ժամանակաշրջանի աւարտին:

Յօդ. 14.10 - Կեդրոնական Վարչ7թեան ենթակայ յանձնախ7մբերն են, ի
ﬕջի այլոց.

14.10.1 - Կրթական խնամակալ7թիւները, որոնք կը զբաղին
Կեդրոնական վարչ7թեան ենթակայ կրթական հաստատ7թիւններ7
7ս7ﬓական, տնտեսական եւ կազմակերպչական հարցերով,
տնօրէններ7ն կամ պատասխանատ7ներ7ն հետ գործակցաբար.

14.10.2 - Տպագրական, գրատարած եւ հրատարակչական
յանձնախ7մբերը, որոնք կը հսկեն գիրքեր7 եւ պարբերաթերթեր7
տպագր7թեան, սպառման եւ տպարանի 7 գրախան7թի
գործառն7թեանց վրայ, կը պատրաստեն հրատարակելի գործեր7
պարբերական ծրագիրները, պատրաստել կ7 տան նոր դասագիրքեր.

14.10.3 - Տնտեսական եւ Հիﬓադրաﬕ յանձնախ7մբերը, որոնք կը
զբաղին ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ շարժ7ն ստաց7ածքներ7 շահարկմամբ եւ
մշակ7թային - կրթական հիﬓադրաﬓեր7 յանձանձ7մով, 7 կը հսկեն
հաշ7ապահական աշխատանքներ7ն:

14.10.4 - Կալ7ածոց յանձնախ7մբը, որ կը զբաղի ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ
պատկանող անշարժ գոյքեր7 յանձանձ7մով` առ7ծախ, խնամք,
հաշ7եկշիռ, եւայլն, Կեդրոնական Վարչ7թեան հաստատ7մով:

Յօդ.

14.11 - Կեդրոնական

Վարչ7թեան

ներկայաց7ցիչը կրնայ

մասնակցիլ Շրջանային Վարչ7թիւններ7 եւ Մեկ7սի Վարչ7թիւններ7
ժողոﬖեր7ն` խորհրդակցական ձայնով:

Յօդ. 14.12 - Որեւէ պատճառով Կեդրոնական Վարչ7թենէն դադրող
անդամ մը փոխարինել7 համար, Կեդրոնական Վարչ7թիւնը իր կազմը
կþամբողջացնէ ըստ իր հայեցող7թեան եւ ՀՅԴ Բիւրոյի հաւան7թեամբ:

Յօդ. 14.13 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը իրաւաս7 է, իր որոշ7մով կամ
Շրջանէ մը կամ Մեկ7սի Կազմէ մը եկած պահանջին հիման վրայ,
յատ7կ լիազօր ներկայաց7ցիչներ 7ղարկել7` Շրջանային
Վարչ7թեանց կամ Մեկ7սի Վարչ7թեանց բարոյական եւ նիւթական
գործ7նէ7թիւնը քննել7, ներքին խնդիրները կարգադրել7 եւ անոնց
7ղղ7թիւն տալ7 համար:

Յօդ. 14.14 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը, բացառիկ պարագաներ7,
իրաւաս7 է լ7ծել7 Շրջանային կամ Մեկ7սի Վարչ7թիւն մը եւ
առաջացնել7 նշանակովի վարչ7թիւն, որ կը գործէ առաւելագոյնը մէկ
տարի:

Յօդ. 14.15 - Կեդրոնական Վարչ7թիւնը կը մշակէ իր
պատասխանատ77թեան տակ գործող կրթական, հրատարակչական եւ
այլ յանձնախ7մբեր7 եւ խնամակալ7թիւններ7 ներքին
կանոնագիրները:

Յօդ. 14.16 - Կեդրոնական Վարչ7թեան ենթակայ
հաստատ7թիւններ7 տնօրէնները

կրթական

կը նշանակ7ին Կեդրոնական

Վարչ7թեան կողմէ, ՀՅԴ Բիւրոյի հաւան7թիւնը ստանալէ ետք:

Յօդ. 14.17 - Այն երկիրներ7ն մէջ, 7ր Շրջանային Վարչ7թիւն կամ
Մեկ7սի Վարչ7թիւն չկայ, Կեդրոնական
յառաջացնել Մասնաճիւղեր, որոնք
Նման Մասնաճիւղեր

Վարչ7թիւնը կրնայ

կապ7ած կþըլլան 7ղղակի իրեն։

իրենց առաջարկները կրնան ղրկել

Պատգամաւորական Ժողովին Կեդրոնական Վարչ7թեան խողովակով։

15. ԸՆԴՀԱՆ&Ր ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Յօդ. 15.1 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի ոեւէ անդամ չի կրնար ﬕաժամանակ

գտն7իլ հաշ7ետ7ի եւ հաշ7առ7ի դիրքին մէջ՝ իր պատկանած
մարﬓին նկատմամ:
Յօդ. 15.2 - Վարչ7թեան կամ յանձնախ7մբի անդամ մը, երբ այդ
վարչ7թեան կամ յանձնախ7մբի որեւէ գործարքէն կրնայ անձնական
շահ մը 7նենալ՝ պարտի այդ մասին կանխաւ տեղեակ պահել տ7եալ
մարﬕնը:

Յօդ. 15.3 - Նախորդ յօդ7ածին մէջ յիշ7ած վարչականը վերոյիշեալ
գործառքին քննարկման չի կրնար մասնակցիլ:

Յօդ. 15.4 - Վարչ7թիւն մը ինքնաբերաբար լ7ծար7ած կը համար7ի,
երբ կը կորսնցնէ իր անդաﬓեր7 ﬔծամասն7թիւնը. նման պարագայի,
վերադաս վարչ7թեան կողմէ 7 յատ7կ մարﬓի մը նշանակ7մով,
անﬕջապէս կը հրաւիր7ի համապատասխան ժողովը` նոր վարչ7թիւն
ընտրել7 համար:

Յօդ. 15.5 - Մարﬕնի մը լ7ծարման որոշ7մը կը տր7ի վերադաս
վարչ7թեան

երկ7 երրորդի ﬔծամասն7թեան ձայնով: Լ7ծարման

ենթակայ մարﬓին կը տր7ի նախապէս պաշտպան7ել7
Կարգապահական

այս

տնօրին7ﬕն

դէմ

կարելի

է

առիթ:
բողոքել

վերադաս մարﬓին կամ ժողովին` որոշ7ﬕ հաղորդման օրէն ﬕնչեւ
երկ7 աﬕս:

Յօդ. 15.6 - ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի հանդէպ հակականոնագրական վիճակի մէջ

գտն7ող մէկ անդաﬕն դադրեցման որոշ7մը նոյնպէս կը տր7ի
վարչ7թեան երկ7 երրորդի ﬔծամասն7թեան ձայնով, ենթակային
տալով նախապէս պաշտպան7ել7 առիթ: Կարգապահական այս
տնօրին7ﬕն դէմ կարելի է բողոքել վերադաս մարնին կամ ժողովին`
որոշ7ﬕ հաղորդման օրէն ﬕնչեւ երկ7 աﬕս:

Յօդ.

15.7 - Վերոյիշեալ

կարգապահական

որոշ7ﬓեր7ն

դէմ

ներկայաց7ած բողոքները պէտք է տնօրին7ին բողոքի ներկայաց7ած
թ7ականէն ﬕնչեւ երկ7 աﬕս:
Յօդ. 15.8 - Վարչ7թեան մը բոլոր անդաﬓերը պատասխանատ7 են
վերադաս ժողովին:

Յօդ. 15.9 - Վարչ7թիւնները չեն կրնար իրենց գանձէն որեւէ
փոխատ77թիւն ընել ոեւէ անհատի կամ անդաﬕ:

Յօդ. 15.10 - Վարչ7թիւն մը կրնայ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի ան7նով
փոխառ7թիւններ կատարել, ﬕայն այն պարագային, երբ այդ
փոխառ7թիւնները պիտի գործած7ին ﬕ7թեան նպատակներ7ն
համար, եւ այդ՝ վերադաս մարﬓի հաւան7թեամբ:

Յօդ. 15.11 - Հիﬓադրաﬓերէ գոյացած գ7մարները պէտք է գործած7ին
իրենց նպատակին համար ﬕայն:

Յօդ. 15.12 - Վարչ7թիւնները պարտաւոր են համապատասխան
ժողոﬖեր7 վաւերաց7ցած նախահաշիւի սահմաններ7ն մէջ գործել:
Յօդ. 5.13 - Վարչ7թիւններ7ն ﬕջեւ փոխադարձ հասկացող7թեամբ կը
պահ7ին յարաբեր7թիւնները՝ վերադաս վարչ7թեան գիտ7թեամբ:

Յօդ. 5.14 - Լ7ծար7մ

5.14.1 - Մասնաճիւղի մը կամ Միաւորի մը լ7ծարման պարագային
անոր կալ7ածներ7, գոյքեր7 եւ արխիւներ7 տնօրին7մը կը
կատար7ի Շրջանային Վարչ7թեան կամ Մեկ7սի Վարչ7թեան
հայեցող7թեամբ:

5.14.2

-

Շրջանի մը կամ Մեկ7սի Կազﬕ մը լ7ծարման պարագային

անոր կալ7ածներ7, գոյքեր7 եւ արխիւներ7

տնօրին7մը կը

կատար7ի Կեդրոնական Վարչ7թեան հայեցող7թեամբ:

16. ՀԱՇ&ԱԿԱՆ

Յօդ.

16.1

-

Վարչ7թիւնները

պարտաւոր

են

իրենց

հաշիւները

պահել կանոնաւոր եւ օրինաւոր հաշ7ապահ7թեամբ:

Յօդ. 16.2 - Ամէն մարﬕն պարտաւոր է պահել մ7տքի եւ ելքի

համապատասխան փաստաթ7ղթեր, կանոնաւոր կերպով:

Յօդ. 16.3 - Վարչ7թեան գանձ7ﬓերը կը պահ7ին դրամատ7նը՝
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի հաշ7եհամարին, իսկ վճար7ﬓերը կը կատար7ին
վճարագրով (չէք)` վարչական երեք իրաւաս7 անդաﬓերէ երկ7քին
(բայց ոչ հաշ7ապահին) ստորագր7թեամբ, եւ համապատասխան
փաստաթ7ղթեր7 հիման վրայ:
Յօդ. 16.4 - Ընթացիկ ծախսեր7 համար գանձապահին մօտ ﬓացող
գ7մարը կը ճշդ7ի վարչ7թեան կողմէ:

Յօդ. 16.5 - Կեդրոնական, Շրջանային 7 Մեկ7սի Կազﬕ
վարչ7թիւններ7 հաշ7եկշիռները պէտք է պատրաստ7ած ըլլան
հաշ7եստ7գիչ (audit) սպասարկ7թեան կողմէ:

Յօդ. 16.6 - Ժողոﬖեր7 կողմէ ընտր7ած հաշ7եքննիչ մարﬕնները
հաշ7եքնն7թիւնը կը կատարեն ըստ է7թեան:

Յօդ. 16.7 - Վարչ7թեան մը տնտեսական տարեշրջանը կը ճշդ7ի
վերադաս ժողովին կողմէ:

Յօդ. 16.8 - Ամէն վարչ7թիւն պարտաւոր է գանձած գ7մարին
համար

տալ համապատասխան ստացագիր՝ գանձապահի

ստորագր7թեամբ:

Յօդ. 16.9 - Վարչ7թեան ծախսերը կը կատար7ին ﬕայն վարչ7թեան
ժողովի որոշ7մով եւ համապատասխան արձանագր7թեամբ:

Յօդ. 16.10 - Վարչ7թիւնը պարտի իր հաշիւները վերադաս մարﬓին
ներկայացնել իր ժամանակաշրջանի աւարտին:

17. ԿԱՆՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽ&ԹԻՒՆՆԵՐ

Յօդ. 17.1 - Միայն Պատգամաւորական Ժողովը իրաւաս7 է սոյն
Ընդհան7ր Կանոնագիրը փոփոխ7թեան ենթարկել7, պայմանաւ որ՝

17.1.1 Մասնաճիւղեր7, Մեկ7սի Կազﬔր7 եւ Շրջաններ7 կողմէ բխած
կանոնագրային փոփոխ7թեան առաջարկները

ներկայաց7ին

Կեդրոնական Վարչ7թեան՝ Պատգամաւորական Ժողովէն առն7ազն
վեց (6) աﬕս առաջ.

17.1.2 - Իսկ Կեդրոնական Վարչ7թիւնը Շրջաններ7 եւ

Մեկ7սի

Կազﬔր7 ժողոﬖեր7 քնն7թեան յանձնած ըլլայ փոփոխ7թեան
առաջարկները Պատգամաւորական Ժողովէն առն7ազն չորս (4) աﬕս
առաջ:

Յօդ. 17.2 - Ընդհան7ր Կանոնագրին մէջ փոփոխ7թիւնները կը

կատար7ին ձայներ7 երկ7 երրորդի ﬔծամասն7թեամբ:

