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ՀՀՀՀ.ՄՄՄՄ.ԸԸԸԸ.ՄՄՄՄ.ԻԻԻԻ ԳԼԵՆԴԵԼԻԳԼԵՆԴԵԼԻԳԼԵՆԴԵԼԻԳԼԵՆԴԵԼԻ ԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

ՕՐԷՆՍԳԻՐՕՐԷՆՍԳԻՐՕՐԷՆՍԳԻՐՕՐԷՆՍԳԻՐ 

 

 

1. Պատմական/Մասնաճիւղի Օրէնսգրի 

2. Բաժանմունք 

3. Անդամակցութիւն 

4. Բաժանմունքի Ձեւաւորում 

5. Բաժանմունքի Վարիչ Մարմին 

6. Բաժանմունքի Անդամական Ընդհանուր Ժողով 

7. Մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովների Տեսակներ 

8. Մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողով 

9. Պաշտօնէութիւն 

10. Օրէնքների եւ ընթացակարգերի Գրքոյկ (POLICIES & PROCEDURES MANUAL)    

11. Մասնաճիւղի Օրէնսգիր 

12. Օրէնսգրի Յանձնախումբ 
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ԾԾԾԾ    ՐՐՐՐ    ԱԱԱԱ    ԳԳԳԳ    ԻԻԻԻ    ՐՐՐՐ    
 
 

ԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆԱՆՈՒՆ    
 
 

Միութիւնս կոչւում է Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն՝ 
Հ.Մ.Ը.Մ. եւ սկաուտներ: 

 
ՆՊԱՏԱԿՆՊԱՏԱԿՆՊԱՏԱԿՆՊԱՏԱԿ    

 
 
 

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան (Հ.Մ.Ը.Մ.) նպատակ 
 է՝ 
ա) Պատրաստել ֆիզիքապէս տոկուն, իմացական եւ հոգեկան 
բարձր արժանիքի տէր հայեր եւ տիպար քաղաքացիներ, 
բ) Սովորեցնել Միութեան անդամներին լինել չարքաշ եւ արի, 
ազգանւէր եւ հայրենասէր, օրինապահ եւ կարգապահ, 
գ) Զարգացնել նրանց մէջ պարտականութեան գիտակցութիւն, 
 պատասխանատւութեան եւ պատւի զգացում, համերաշխութեան եւ 
փոխադարձ օգնութեան ոգի, 

 դ) Համակել նրանց միտքն ու սիրտը մարզական ազնւագոյն ոգիով: 
 
 

ՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐՄԻՋՈՑՆԵՐ    
 
Հ.Մ.Ը.Մ.ն իր նպատակը կիրագործէ՝ 
 
Ա. Սկաուտութեամբ, 
Բ. Ընդհանուր մարմնակրթանքով եւ մարզախաղերով, 
Գ. Դասախօսութիւններով եւ հրապարակային ձեռնարկներով, 
Դ. Հրատարակութիւններով, հայոցլեզւի, պատմութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
     աշխատանքներին նպաստող մշակութային ձեռնարկներով, 

Ե. Ակումբներով եւ մարզարաններով, 
Զ. Երիտասարդական բաժանմունքնով (18-ից 30 տարեկան): 
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1111----ՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՕՐԷՆՍԳՐԻՕՐԷՆՍԳՐԻՕՐԷՆՍԳՐԻՕՐԷՆՍԳՐԻ 

 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գլենդելի Արարատ Մասնաճիւղի Ընդհանուր Անդամական 
Ժողովները փոխարինւեց Ներկայացուցչական Ժողովի 2004 թւին: Այդ 
թւից սկսած անհրաժեշտութիւն էր կազմելու Մասանճիւղի Օրէնսգիրը: 

1-Սոյն Օրէնսգիրը հիմնւած է Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր 
Միութեան Ընդհանուր Ծրագիր Կանոնագրի եւ Արեւմտեան Միացեալ 
Նահանգների Արեւմտեան Շրջանի Կանոնագրի վրայ: 

2-Օրէնսգրի առաջին տարբերակը, որը միայն բաժանմունքների եւ 
Մասանճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովի օրէնքներն էր պարունակում, 
վաւերացւել է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կենտրոնական եւ Շրջանային Վարչութեան 
կողմից 2006 թւին: 

3-Օրենսգրում րոշ յօդւածներ նոյնութեամբ  տպագրւել են Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Ընդհանուր կամ ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանային Կանոնագրի 
յօդւածներից: Չակերտների մէջ գտնւող յօդւածների թիւը ներկայացնում է 
ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանային Կանոնագրի յօդւածները: 
 
 

2222----ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ    
 
Յօդ.1 «314» -Բաժանմունքը ներկայացնում է միանման աշխատանք տանող 
անդամների խմբաւորումը Մասնաճիւղում: 
    

3333----ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ    
Յօդ.2 Որեւէ անդամ կարող է դիմել մէկ կամ աւել բաժանմունքի անդամ 
դառնալու համար: 
Ծանօթ.ա Անդամի ծնողը ցանկութեան պարագային ինքնաբերաբար 
կանդամակցի այն բաժանմունքին, որին անդամ է իր զաւակը, բացի այն 
պարագային երբ ծնողը այլ ընտրութիւն կատարի: 
 
Յօդ.3 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը  կարող է անդամների 
գործունէութեան յաւելեալ սպասելիքներ մշակել, որոնք չեն հակասի 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ընդհանուր Ծրագիր Կանոնագրին եւ կը վաւերացւեն 
մասնաճիւղի վարչութեան կողմից: 
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4444----ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ    ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄ    
Յօդ.4 Մասնաճիւղի անդամները կարող են նոր բաժանմունք ձեւաւորելու 
առաջարկ ներկայացնել, եթէ հնարաւորութիւն ունենան հաւաքելու 
Մասնաճիւղի Ներկայացուցիչների 1/3րդի ստորագրութիւնը:  
Մասնաճիւղի Վարչութիւնը նոր բաժանմունքի գաղափարը ներկայացնում 
է մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին, վաւերացման համար: Սոյն 
ժողովին 2/3րդ  ներկայ ներկայացուցիչների համաձայնութիւնը հարկաւոր 
է կեանքի կոչելու նոր բաժանմունք: 
Ծանօթ.ա Նոր բաժանմունք կազմելու առաջարկը, որ ներկայացւում է 
Մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին, հարկաւոր է ներկայացնել 
անհրաժեշտ հիմնաւորումներով, Բաժանմունքի անուն, ծրագրերի 
բացատրութիւն, թիրախ, տարիք/սեռ, գործողութիւն, նիւթական, 
երկարատեւ եւ կարճատեւ նպատակ եւ այլն: 
 
Յօդ.5 Մասնաճիւղի վարչութիւնը կարող է բաժանմունք ստեղծելու 
առաջարկ ներկայացնել Մասանճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին: 
Ներկայացուցչական Ժողովի ներկայ ներկայացուցիչների 2/3 ի 
հաւանութիւնը պէտք է նոր բաժանմունք ստեղծելու համար: 
Ծանօթ.ա Նոր բաժանմունք կազմելու առաջարկը, որ ներկայացւում է 
Մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին, հարկաւոր է ներկայացնել 
անհրաժեշտ հիմնաւորումներով, Բաժանմունքի անուն, ծրագրերի 
բացատրութիւն, նպատակ, թիրախ, տարիք/սեռ, գործողութիւն, նիւթական, 
երկարատեւ եւ կարճատեւ նպատակ եւ այլն: 
 
Յօդ.6 Մասանճիւղի վարչութիւնը նոր բաժանմունք ստեղծելու որոշումը 
քննարկելիս պիտի նկատի ունենայ հետեւեալ պարագաները՝ 

Ա-Բաժանմունքը ներկայացնում է միանման աշխատանք տանող 
անդամների խմբաւորումը: 
Բ-Բաժանմունքի հետապնդած նպատակը համընկնում է Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Ընդհանուր Ծրագրով Կանոնագրով նախատեսւած նպատակներին:  
Գ-Բաժանմունքին անդամակցութիւնը պայմանաւորւած է տւեալ 
աշխատանքով հետաքրքրւած լինելը: 
Դ-Նոր բաժանմունքի  հիմնումը չի խաչաձեւում եւ վնասում 
գոյութիւն ունեցող բաժանմունքի աշխատանքներին:  
Ե-Նոր բաժանմունքը նախատեսում է կայուն եւ նիւթապէս 
ինքնաբաւ մի աշխատանք: 

 
Յօդ.7 Բաժանմունքը պիտի ենթարկւի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Ա.Մ.Ն.ի 
Շրջանի եւ Ընդհանուր Ծրագիր Կանոնագրին եւ մասնաճիւղի Օրէնսգրին: 
 
Յօդ.8 Որեւէ բաժանմունքի վարիչ մարմին իրաւասու է նշանակել 
յանձնախմբեր եւ որդեգրել օրէնքներ իր գործունէութիւնը առաջ տանելու 
համար, Հ.Մ.Ը.Մ.ի կանոնագրի եւ մասնաճիւղի օրէնսգրի սահմաններում: 
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Յօդ.9 Մասնաճիւղի վարչութիւնըը կարող է պատժական միջոցներ 
որդեգրել, երբ բաժանմունքը չի ենթարկւում Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան 
Ա.Մ.Ն.ի Շրջանի կանոնագրին, օրէնքներին եւ մասնաճիւղի օրէնսգրին: 
 
Յօդ.10 Մասնաճիւղի վարչութիւնը որեւէ բաժանմունքի լուծման առաջարկ 
է ներկայացնում մասնաճիւղի ներկայացուցչական ժողովին, երբ 
արձանագրւել են բաժանմունքի անդամների թւի անկում, բաժանմունքի 
անգործունէութիւն եւ այլ պատճառներ: Մասնաճիւղի վարչութիւնը կարող 
է լուծման առաջարկը  ներկայացնել Ներկայացուցչական Ժողովին:՝ 
Ներկայ ներկայացուցիչների  2/3րդ ի հաւանութիւնը պէտք է բաժանմունքի 
լուծման համար: 
 
Յօդ.11 Նախքան բաժանմունքի լուծման առաջարկը մասնաճիւղի 
Ներկայացուցչական Ժողովին ներկայացնելը, այդ գաղափարը գրաւոր 
պիտի ներկայացւի բաժանմունքի անդամներին, բաժանմունքի վարիչ 
մարմնի խողովակով եւ առիթ տրւի անդամներին լուսաբանելու  եւ լսելու 
մասնաճիւղի վարչութեան: 
 
Յօդ.12  Մասնաճիւղի վարչութիւնը իրաւասու է ժամանակաւորապէս 
դադարեցնել որեւէ բաժանմունքի գործունէութիւնը, եթէ բաժանմունքը չի 
բաւարարում մասնաճիւղի վարչութեան ակընկալիքները, մասնաճիւղի 
աշխատանքներին մասնակցելու, ժողովներին ներկայ գտնւելու, 
սպասարկման մակարդակի, թոյլ ղեկավարութեան եւ այլ պատճառներով: 
 

5555----ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ    ՎԱՐԻՉՎԱՐԻՉՎԱՐԻՉՎԱՐԻՉ    ՄԱՐՄԻՆՄԱՐՄԻՆՄԱՐՄԻՆՄԱՐՄԻՆ    
Յօդ.13 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը կազմւում է 5, 7 կամ 9 անդամներից 
(ի բացառեալ սկաուտական բաժանմունքից), որը կը ծառայի մէկ տարւայ 
նստաշրջանի համար: 
 
Յօդ.14 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը կընտրի իր Դիւանը բաղկացած 
ատենապետ, քարտուղար եւ գանձապահից: 
 
Յօդ.15 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը վարում է բաժանմունքի 
միութենական գործերը՝  բաժանմունքի ընդհանուր ժողովի, մասնաճիւղի 
ներկայացուցչական ժողովի որոշումներով եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ մասնաճիւղի 
օրէնսգրի տրամադրութեամբ: 
 
Յօդ.16 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը հսկում է իր ենթակայ 
յանձնախմբերի եւ ժողովների գործունէութիւնը: 
 
Յօդ.17 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը պէտք է ունենայ իր ժողովների 
կանոնաւոր արձանագրութիւնների ու նամակագրութիւնների արխիւները, 
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հաշւական տոմարը, որոնք կը ներկայացւեն իր տարեշրջանի  աւարտին 
Բաժանմունքի Անդամական Ընդհանուր Ժողովին: 
 
Յօդ.18 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը կանոնաւոր կերպով մասնաճիւղի 
վարչութեան կուղարկի իր վարիչ մարմնի ժողովների 
արձանագրութիւնների պատճէնը եւ նիւթական գործունէութեան 
պատկերը: 
 
Յօդ.19 «318» Բաժանմունքը կունենայ հերթական ընդհանուր ժողովներ: 
 
Յօդ.20 Բաժանմունքի վարիչ մարմինը կը պատրաստի իր միամեայ 
նիւթաբարոյական գործունէութեան զեկոյցը, որը բաժանմունքի 
Անդամական Ընդհանուր Ժողովի վաւերացումն ստանալուց յետոյ, կը 
փոխանցի մասնաճիւղի վարչութեան: 
 

6666----ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ    ԱՆԴԱՄԱԿԱՆԱՆԴԱՄԱԿԱՆԱՆԴԱՄԱԿԱՆԱՆԴԱՄԱԿԱՆ    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԺՈՂՈՎԺՈՂՈՎԺՈՂՈՎԺՈՂՈՎ    
Յօդ.21 Բաժանմունքի վարիչ մարմնի պարտականութիւնն է 
կազմակերպելու բաժանմունքի Անդամական Ընդհանուր Ժողովը եւ 
քաջալերելու բաժանմունքի անդամներին մասնակցելու այդ ժողովին: 
 
Յօդ.22 Բաժանմունքի Անդամական Ընդհանուր Ժողովին մասնաճիւղի 
վարչութիւնից կարող է քւէարկել միայն մասնաճիւղի վարչութեան 
ներկայացուցիչը, մասնաճիւղի վարչութեան մնացեալ անդամները կը 
մասնակցեն խորհրդակցական ձայնի իրաւունքով: 
    
ՅօդՅօդՅօդՅօդ....23232323. . . . ԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքի    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ԱնդամականԱնդամականԱնդամականԱնդամական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին, , , , ձայնիձայնիձայնիձայնի    
իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    են՝են՝են՝են՝        

1111----18 18 18 18 տարեկանիցտարեկանիցտարեկանիցտարեկանից    վերվերվերվեր, , , , անդամակցութեանանդամակցութեանանդամակցութեանանդամակցութեան    վեցվեցվեցվեց    ամսւայամսւայամսւայամսւայ    անցեալանցեալանցեալանցեալ    
ունեցողունեցողունեցողունեցող    եւեւեւեւ    տարեվճարըտարեվճարըտարեվճարըտարեվճարը    լրիւլրիւլրիւլրիւ    վճարածվճարածվճարածվճարած    տւեալտւեալտւեալտւեալ    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    
անդամներըանդամներըանդամներըանդամները, , , , ներառեալներառեալներառեալներառեալ    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները::::    
2222----ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    ներկայացուցիչըներկայացուցիչըներկայացուցիչըներկայացուցիչը::::    
3333----ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    այլայլայլայլ    բաժանմունքներիբաժանմունքներիբաժանմունքներիբաժանմունքների    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    մէկմէկմէկմէկականականականական    

ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներներներներըըըը: : : :     
Ծանօթ.Ծանօթ.Ծանօթ.Ծանօթ.աաաա    ՎարիչՎարիչՎարիչՎարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները    ԲանաձեւիԲանաձեւիԲանաձեւիԲանաձեւի    օրակարգիօրակարգիօրակարգիօրակարգի    
քւէարկութեանքւէարկութեանքւէարկութեանքւէարկութեան    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    ենենենեն    մէկմէկմէկմէկ    ձայնովձայնովձայնովձայնով: : : :     

    
ՅօդՅօդՅօդՅօդ....24 24 24 24     ԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքի    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ԱնդամականԱնդամականԱնդամականԱնդամական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին    
խորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցական    ձայնիձայնիձայնիձայնի    իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    են՝են՝են՝են՝    
    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    միւսմիւսմիւսմիւս    բաժանմունքներիբաժանմունքներիբաժանմունքներիբաժանմունքների    18 18 18 18 տարեկանիցտարեկանիցտարեկանիցտարեկանից    վերվերվերվեր    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները, , , , 
որոնքորոնքորոնքորոնք    կատարելկատարելկատարելկատարել    ենենենեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    նիւթականնիւթականնիւթականնիւթական    պարտաւորութիւնըպարտաւորութիւնըպարտաւորութիւնըպարտաւորութիւնը, , , , վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    
տեղեկութեամբտեղեկութեամբտեղեկութեամբտեղեկութեամբ, , , , խորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցական    ձայնիձայնիձայնիձայնի    իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով    կարողկարողկարողկարող    ենենենեն    
մասնակցելմասնակցելմասնակցելմասնակցել    ժողովինժողովինժողովինժողովին: : : :     
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ՅօդՅօդՅօդՅօդ....25252525    ՎարիչՎարիչՎարիչՎարիչ    մարմինմարմինմարմինմարմին////ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչ    ընտրւելուընտրւելուընտրւելուընտրւելու    իրաւունքիրաւունքիրաւունքիրաւունք    ունենունենունենունեն    
հետեւեալհետեւեալհետեւեալհետեւեալ    անդամները՝անդամները՝անդամները՝անդամները՝    
18 18 18 18 տարեկանիցտարեկանիցտարեկանիցտարեկանից    վերվերվերվեր, , , , անդամակցութեանանդամակցութեանանդամակցութեանանդամակցութեան    մէկմէկմէկմէկ    տարւայտարւայտարւայտարւայ    անցեալանցեալանցեալանցեալ    ունեցողունեցողունեցողունեցող    եւեւեւեւ    
տարեվճարըտարեվճարըտարեվճարըտարեվճարը    լրիւլրիւլրիւլրիւ    վճարածվճարածվճարածվճարած    տւեալտւեալտւեալտւեալ    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները: : : :     
                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ. . . . աաաա    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    որեւէորեւէորեւէորեւէ    անդամանդամանդամանդամ    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    մասնակցելմասնակցելմասնակցելմասնակցել    մէկիցմէկիցմէկիցմէկից    աւելիաւելիաւելիաւելի        
ԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքների, , , , սակայնսակայնսակայնսակայն    միայնմիայնմիայնմիայն    մէկմէկմէկմէկ    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    
ընտրւելընտրւելընտրւելընտրւել    որպէսորպէսորպէսորպէս    ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչ    կամկամկամկամ    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    անդամանդամանդամանդամ::::    
                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....բբբբ    ԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքների    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին    խորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցական    
ձայնովձայնովձայնովձայնով    մասնակցողմասնակցողմասնակցողմասնակցող    անդամըանդամըանդամըանդամը    չիչիչիչի    կարողկարողկարողկարող    ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչ    կամկամկամկամ    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    
անդամանդամանդամանդամ    ընտրւելընտրւելընտրւելընտրւել    այդայդայդայդ    բաժանմունքիցբաժանմունքիցբաժանմունքիցբաժանմունքից::::    
    
ՅօդՅօդՅօդՅօդ....22226666        ՄասանճիւղիՄասանճիւղիՄասանճիւղիՄասանճիւղի    ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին    նախորդողնախորդողնախորդողնախորդող    երկուերկուերկուերկու    
շաբաթւայշաբաթւայշաբաթւայշաբաթւայ    ընթացքինընթացքինընթացքինընթացքին    կըկըկըկը    գումարւիգումարւիգումարւիգումարւի    իրաքանչիւրիրաքանչիւրիրաքանչիւրիրաքանչիւր    ԲԲԲԲաժանմունքիաժանմունքիաժանմունքիաժանմունքի    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    
ԱնդամականԱնդամականԱնդամականԱնդամական    ԺողովըԺողովըԺողովըԺողովը, , , , որը՝որը՝որը՝որը՝        

1111----ԿըԿըԿըԿը    լսիլսիլսիլսի    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    ՎարչութեանՎարչութեանՎարչութեանՎարչութեան    միամեայմիամեայմիամեայմիամեայ    բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
գործունէութեանգործունէութեանգործունէութեանգործունէութեան    ամփոփամփոփամփոփամփոփ    զեկոյցըզեկոյցըզեկոյցըզեկոյցը::::    

2222----ԿըԿըԿըԿը    լսիլսիլսիլսի, , , , կըկըկըկը    քննարկիքննարկիքննարկիքննարկի, , , , կարժեւորիկարժեւորիկարժեւորիկարժեւորի    եւեւեւեւ    կըկըկըկը    բանաձեւիբանաձեւիբանաձեւիբանաձեւի    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    
շրջանաւարտշրջանաւարտշրջանաւարտշրջանաւարտ    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    միամեայմիամեայմիամեայմիամեայ    նիւթանիւթանիւթանիւթա----բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
գործունէութիւնըգործունէութիւնըգործունէութիւնըգործունէութիւնը::::    

                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ. . . . ՆիւթականՆիւթականՆիւթականՆիւթական    զեկոյցըզեկոյցըզեկոյցըզեկոյցը    կըկըկըկը    համադրւի համադրւի համադրւի համադրւի ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    
հաշւապահական տւեալների հետ: հաշւապահական տւեալների հետ: հաշւապահական տւեալների հետ: հաշւապահական տւեալների հետ:         
                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....աաաա    ՍկաուտականՍկաուտականՍկաուտականՍկաուտական    ԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքի    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    միամեայմիամեայմիամեայմիամեայ    
գործունէութիւնըգործունէութիւնըգործունէութիւնըգործունէութիւնը    չիչիչիչի    բանաձեււումբանաձեււումբանաձեււումբանաձեււում    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ԱնդամականԱնդամականԱնդամականԱնդամական    
ԺողովիԺողովիԺողովիԺողովի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից::::    

3333----ԿըԿըԿըԿը    քննիքննիքննիքննի    եւեւեւեւ    կըկըկըկը    վճռահատիվճռահատիվճռահատիվճռահատի    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    կամկամկամկամ    որեւէորեւէորեւէորեւէ    
անդամիանդամիանդամիանդամի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ներկայացւածներկայացւածներկայացւածներկայացւած    գրաւորգրաւորգրաւորգրաւոր    առաջարկներըառաջարկներըառաջարկներըառաջարկները::::    
4444----ԿըԿըԿըԿը    լսիլսիլսիլսի    նախորդնախորդնախորդնախորդ    շրջանիցշրջանիցշրջանիցշրջանից    առաջարկներիառաջարկներիառաջարկներիառաջարկների    գործադրումնգործադրումնգործադրումնգործադրումն::::    
5555----ԿըԿըԿըԿը    մշակիմշակիմշակիմշակի    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    յաջորդյաջորդյաջորդյաջորդ    տարւայտարւայտարւայտարւայ    գործունէութեանգործունէութեանգործունէութեանգործունէութեան    
նախագիծննախագիծննախագիծննախագիծն    ուուուու    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    նախահաշիւընախահաշիւընախահաշիւընախահաշիւը, , , , վերջինըվերջինըվերջինըվերջինը    
ներկայացնելուներկայացնելուներկայացնելուներկայացնելու    ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին    առառառառ    իիիի    վաւերացումվաւերացումվաւերացումվաւերացում::::    
6666----ԿըԿըԿըԿը    մշակիմշակիմշակիմշակի    մասնաճիւղայինմասնաճիւղայինմասնաճիւղայինմասնաճիւղային    առաջարկներառաջարկներառաջարկներառաջարկներ, , , , ներկայացնելուներկայացնելուներկայացնելուներկայացնելու    
մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին::::    
7777----    ԻԻԻԻ    բացառեալբացառեալբացառեալբացառեալ    ՍկաուտականՍկաուտականՍկաուտականՍկաուտական    ԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքի, , , , կընտրիկընտրիկընտրիկընտրի    իրիրիրիր    վարիչվարիչվարիչվարիչ    
մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը, , , , որըորըորըորը    իրիրիրիր    պաշտօնինպաշտօնինպաշտօնինպաշտօնին    կանցնիկանցնիկանցնիկանցնի    մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    նորընտիրնորընտիրնորընտիրնորընտիր    
վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    վաւերացումիցվաւերացումիցվաւերացումիցվաւերացումից    եւեւեւեւ    նշանակումիցնշանակումիցնշանակումիցնշանակումից    յետոյյետոյյետոյյետոյ::::    

ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....բբբբ    ԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքի    նորընտիրնորընտիրնորընտիրնորընտիր    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը, , , , մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    իրիրիրիր    
վաւերացումը վաւերացումը վաւերացումը վաւերացումը մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից, , , , կըկըկըկը    մշակիմշակիմշակիմշակի    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    
տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը: : : :     
    
    
Յօդ. 27 Բաժանմունքի Ընդհանուր Անդամական Ժողովը կընտրի 
բաժանմունքի ներկայացուցիչներին՝ մասնակցելու մասնաճիւղի 
Ներկայացուցչական Ժողովին, հետեւեալ կարգով՝  
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Մինչեւ հարիւր անդամ ունեցող բաժանմունքը  կընտրի 4 ներկայացուցիչ 
101-ից 250 անդամ ունեցողը՝   կընտրի 5 ներկայացուցիչ 
251-ից 350 անդամ ունեցողը՝    կընտրի  6 ներկայացուցիչ 
351-ից 550 անդամ ունեցողը՝   կընտրի 7 ներկայացուցիչ 
551-ից աւել անդամ ունեցողը՝   կընտրի 8 ներկայացուցիչ 
    
ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ    . . . . ԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքների    ներկայացուցիչներիներկայացուցիչներիներկայացուցիչներիներկայացուցիչների    թթթթիիիիւըւըւըւը    հիմնւածհիմնւածհիմնւածհիմնւած    էէէէ    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    
ցենզըցենզըցենզըցենզը    լրիւլրիւլրիւլրիւ    վճարածվճարածվճարածվճարած    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    ցանկիցանկիցանկիցանկի    վրայվրայվրայվրայ: : : :     
                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....աաաա    ՆերկայացուցիչՆերկայացուցիչՆերկայացուցիչՆերկայացուցիչ    կարողկարողկարողկարող    ենենենեն    ընտրւելընտրւելընտրւելընտրւել    18 18 18 18 տարիքըտարիքըտարիքըտարիքը    բոլորածբոլորածբոլորածբոլորած    եւեւեւեւ    
առնւազնառնւազնառնւազնառնւազն    մէկ տարիմէկ տարիմէկ տարիմէկ տարի    միութեանմիութեանմիութեանմիութեան    անդամակցածանդամակցածանդամակցածանդամակցած    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները: : : :     
                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....բբբբ    ՆերկայացուցիչներնՆերկայացուցիչներնՆերկայացուցիչներնՆերկայացուցիչներն    ընտրւումընտրւումընտրւումընտրւում    ենենենեն    մէկմէկմէկմէկ    տարւայտարւայտարւայտարւայ    համարհամարհամարհամար. . . . տւեալտւեալտւեալտւեալ    
մէկմէկմէկմէկ    տարւայտարւայտարւայտարւայ    ընթացքինընթացքինընթացքինընթացքին    երբերբերբերբ    կարիքկարիքկարիքկարիք    կըզգացւիկըզգացւիկըզգացւիկըզգացւի    գումարելգումարելգումարելգումարել    մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    
ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովըԺողովըԺողովըԺողովը, , , , մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    վարչութիւնըվարչութիւնըվարչութիւնըվարչութիւնը    կըկըկըկը    հրաւիրիհրաւիրիհրաւիրիհրաւիրի    նոյննոյննոյննոյն    
ներկայացուցիչներիններկայացուցիչներիններկայացուցիչներիններկայացուցիչներին: : : :     
                ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....գգգգ    ԸնտրւածԸնտրւածԸնտրւածԸնտրւած    ներկայացուցիչներիցներկայացուցիչներիցներկայացուցիչներիցներկայացուցիչներից    որեւէորեւէորեւէորեւէ    մէկըմէկըմէկըմէկը    մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    
վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    մէջմէջմէջմէջ    ընտրւելուընտրւելուընտրւելուընտրւելու    պարագայինպարագայինպարագայինպարագային, , , , հրաժարւածհրաժարւածհրաժարւածհրաժարւած    էէէէ    համարւումհամարւումհամարւումհամարւում    
ներկայացուցչիներկայացուցչիներկայացուցչիներկայացուցչի    իրիրիրիր    հանգամանքիցհանգամանքիցհանգամանքիցհանգամանքից    եւեւեւեւ    նրաննրաննրաննրան    փոխարինողփոխարինողփոխարինողփոխարինող    ներկայացուցիչըներկայացուցիչըներկայացուցիչըներկայացուցիչը    
նշանակւումնշանակւումնշանակւումնշանակւում    էէէէ    պատկանպատկանպատկանպատկան    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    օրւայօրւայօրւայօրւայ    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից::::    
                    ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....դդդդ        ՈրեւէՈրեւէՈրեւէՈրեւէ    ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչ    որորորոր    չիչիչիչի    շարունակումշարունակումշարունակումշարունակում    իրիրիրիր    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը, , , , 
փոխարինւումփոխարինւումփոխարինւումփոխարինւում    էէէէ    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    օրւայօրւայօրւայօրւայ    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից::::    
                    ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթ....եեեե    ԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքիԲաժանմունքի    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ԺողովիԺողովիԺողովիԺողովի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմինմարմինմարմինմարմին    
չընտրւելուչընտրւելուչընտրւելուչընտրւելու    պարագայինպարագայինպարագայինպարագային, , , , Ժողովի Դիւանը կը վարի բաժանմունքի Ժողովի Դիւանը կը վարի բաժանմունքի Ժողովի Դիւանը կը վարի բաժանմունքի Ժողովի Դիւանը կը վարի բաժանմունքի 
աշխատանքները առաւելագոյնը մէկ ամսւայ համար, մինչեւ որ աշխատանքները առաւելագոյնը մէկ ամսւայ համար, մինչեւ որ աշխատանքները առաւելագոյնը մէկ ամսւայ համար, մինչեւ որ աշխատանքները առաւելագոյնը մէկ ամսւայ համար, մինչեւ որ 
մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    վարչութիւնըվարչութիւնըվարչութիւնըվարչութիւնը    կը կատարի կը կատարի կը կատարի կը կատարի պէտքպէտքպէտքպէտք    եղածեղածեղածեղած    տնօրինումըտնօրինումըտնօրինումըտնօրինումը: : : :     
        
Յօդ. 28 Մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին մասնակցելու համար, 
Բաժանմունքի Ընդհանուր Անդամական ժողովին կընտրւեն յաւելեալ 
բաժանմունքի ներկայացուցիչներ հետեւեալ կարգով՝ 
Ա-45-65 անդամներ Բաժանմունքի Ընդհանուր Անդամական Ժողովին 
մասնակցող, մէկ ներկայացուցիչ: 
Բ-66-85 անդամներ Բաժանմունքի Ընդհանուր Անդամական Ժողովին 
մասնակցող մէկ ներկայացուցիչ: 
Գ-86ից աւել անդամներ Բաժանմունքի Ընդհանուր Անդամական Ժողովին 
մասնակցող մէկ ներկայացուցիչ 
 

7777----ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ     
ԺՈՂՈՎՆԵՐԺՈՂՈՎՆԵՐԺՈՂՈՎՆԵՐԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ    

Յօդ. 29 Մասնաճիւղը կարող է ունենալ երեք տեսակի Ներկայացուցչական 
Ժողով՝ 

Ա-«Տարեկան Հերթական Ներկայացուցչական Ժողով»,  որի 
ընթացքին ի շարս այլ օրակարգերի ընտրւում է  մասնաճիւղի 
վարչութիւնը: 
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Բ-«Արտակարգ ներկայացուցչական Ժողով», որը գումարւում է 
մասնաճիւղի վարչութեան հրաւէրով՝ քննելու եւ լսելու յատուկ 
հարցեր եւ կամ ընտրելու ներկայացուցիչներ, Շրջանային 
Ներկայացուցչական Ժողովի համար: 
Գ-«Արտակարգ Ներկայացուցչական Ժողով», որը գումարւում է 
մասնաճիւղի ներկայացուցիչների 2/3րդի դիմումով: 

    
8888----ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ    ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ    ԺՈՂՈՎԺՈՂՈՎԺՈՂՈՎԺՈՂՈՎ    

ՅօդՅօդՅօդՅօդ....30303030    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովըԺողովըԺողովըԺողովը    կըկըկըկը    գումարւիգումարւիգումարւիգումարւի    բոլորբոլորբոլորբոլոր        
բաժանմունքներիբաժանմունքներիբաժանմունքներիբաժանմունքների    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ԱնդամականԱնդամականԱնդամականԱնդամական    ԺողովներիցԺողովներիցԺողովներիցԺողովներից    յետոյյետոյյետոյյետոյ, , , , որը՝որը՝որը՝որը՝    

1111----ԿըԿըԿըԿը    լսիլսիլսիլսի, , , , կըկըկըկը    քննարկիքննարկիքննարկիքննարկի, , , , կարժեւորիկարժեւորիկարժեւորիկարժեւորի    եւեւեւեւ    կըկըկըկը    բանաձեւիբանաձեւիբանաձեւիբանաձեւի    մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    
շրջանաւարտշրջանաւարտշրջանաւարտշրջանաւարտ    վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    միամեայմիամեայմիամեայմիամեայ    նիւթանիւթանիւթանիւթա----բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    
գործունէութիւնըգործունէութիւնըգործունէութիւնըգործունէութիւնը    եւեւեւեւ    կըկըկըկը    լսիլսիլսիլսի    նախորդնախորդնախորդնախորդ    շրջանիշրջանիշրջանիշրջանի    առաջարկներիառաջարկներիառաջարկներիառաջարկների    
գործադրմանգործադրմանգործադրմանգործադրման    արդիւնքներըարդիւնքներըարդիւնքներըարդիւնքները: : : :     
2222----ԿըԿըԿըԿը    քննիքննիքննիքննի    եւեւեւեւ    կըկըկըկը    վճռահատիվճռահատիվճռահատիվճռահատի    ներկայացւածներկայացւածներկայացւածներկայացւած    որեւէորեւէորեւէորեւէ    հարցհարցհարցհարց: : : :     
3333----ԿընտրիԿընտրիԿընտրիԿընտրի    ՆախահաշւիՆախահաշւիՆախահաշւիՆախահաշւի    ՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբ, , , , որըորըորըորը    հիմնւելովհիմնւելովհիմնւելովհիմնւելով    վաւերացւածվաւերացւածվաւերացւածվաւերացւած    
առաջարկներիառաջարկներիառաջարկներիառաջարկների    վրայվրայվրայվրայ    կըկըկըկը    կատարիկատարիկատարիկատարի    հարկհարկհարկհարկ    եղածեղածեղածեղած    փոփոխութիւններըփոփոխութիւններըփոփոխութիւններըփոփոխութիւնները    
մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    շրջանաւարտշրջանաւարտշրջանաւարտշրջանաւարտ    վարչութվարչութվարչութվարչութեանեանեանեան    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    ներկայացւածներկայացւածներկայացւածներկայացւած    
նախահաշւինախահաշւինախահաշւինախահաշւինննն    եւեւեւեւ    վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    նախահաշիւընախահաշիւընախահաշիւընախահաշիւը    կըկըկըկը    ներկայացնիներկայացնիներկայացնիներկայացնի    
ժողովինժողովինժողովինժողովին    առառառառ    իիիի    վաւերացումվաւերացումվաւերացումվաւերացում: : : :     
4444----    ԿըԿըԿըԿը    տայ որոշումներ տայ որոշումներ տայ որոշումներ տայ որոշումներ եւ թելադրանքներ մասնաճիւղի եւ թելադրանքներ մասնաճիւղի եւ թելադրանքներ մասնաճիւղի եւ թելադրանքներ մասնաճիւղի 

գործունէութեան շուրջ հիմնւած ստացւած առաջարկների վրայ:գործունէութեան շուրջ հիմնւած ստացւած առաջարկների վրայ:գործունէութեան շուրջ հիմնւած ստացւած առաջարկների վրայ:գործունէութեան շուրջ հիմնւած ստացւած առաջարկների վրայ:    
Ծանօթ.Ծանօթ.Ծանօթ.Ծանօթ.աաաա        ԲոլորԲոլորԲոլորԲոլոր    առաջարկներըառաջարկներըառաջարկներըառաջարկները    ԴիւանինԴիւանինԴիւանինԴիւանին    կըկըկըկը    ներկայացւեններկայացւեններկայացւեններկայացւեն    գրաւորգրաւորգրաւորգրաւոր, , , , 
նախքաննախքաննախքաննախքան    բանաձեւիբանաձեւիբանաձեւիբանաձեւի    օրակարգըօրակարգըօրակարգըօրակարգը: : : : ԲանաձեւիԲանաձեւիԲանաձեւիԲանաձեւի    օրակարգիցօրակարգիցօրակարգիցօրակարգից    յետոյյետոյյետոյյետոյ    յաւելեալյաւելեալյաւելեալյաւելեալ    
գրաւորգրաւորգրաւորգրաւոր    առաջարկներառաջարկներառաջարկներառաջարկներ    կընդունւիկընդունւիկընդունւիկընդունւի    ԴիւանիԴիւանիԴիւանիԴիւանի    հայեցողութեամբհայեցողութեամբհայեցողութեամբհայեցողութեամբ: : : : ԺողովիԺողովիԺողովիԺողովի    
ԴիւանըԴիւանըԴիւանըԴիւանը    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    3  3  3  3  հոգիանոցհոգիանոցհոգիանոցհոգիանոց    ԱռաջարկներիԱռաջարկներիԱռաջարկներիԱռաջարկների    ՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբ    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    
կոչելկոչելկոչելկոչել, , , , համադրելուհամադրելուհամադրելուհամադրելու    համարհամարհամարհամար    առաջարկներըառաջարկներըառաջարկներըառաջարկները::::    

5555----    Կը քննի եւ կը վաւերացնի բարեփոխումներ Մասնաճիւղի Կը քննի եւ կը վաւերացնի բարեփոխումներ Մասնաճիւղի Կը քննի եւ կը վաւերացնի բարեփոխումներ Մասնաճիւղի Կը քննի եւ կը վաւերացնի բարեփոխումներ Մասնաճիւղի 
Օրէնսգրի շուրջ:Օրէնսգրի շուրջ:Օրէնսգրի շուրջ:Օրէնսգրի շուրջ:        

6666----ԿընտրիԿընտրիԿընտրիԿընտրի    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    ՎարչութիւնՎարչութիւնՎարչութիւնՎարչութիւն::::        
7777----ԿընտրիԿընտրիԿընտրիԿընտրի    ԱրխիւայինԱրխիւայինԱրխիւայինԱրխիւային    ՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբ    ::::    
8888----ԿընտրիԿընտրիԿընտրիԿընտրի    ՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչ    ՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբՅանձնախումբ    ::::    

     9-Կընտրի Օրէնսգրի Յանձնախումբ: 
 
ՅօդՅօդՅօդՅօդ....33331111    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին    լիազօրլիազօրլիազօրլիազօր    ձայնիձայնիձայնիձայնի    
իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    են՝են՝են՝են՝    

1111----ՇրջանայինՇրջանայինՇրջանայինՇրջանային    ՎարչութեանՎարչութեանՎարչութեանՎարչութեան    ներկայացուցիչըներկայացուցիչըներկայացուցիչըներկայացուցիչը::::    
2222----ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    հրաժարւողհրաժարւողհրաժարւողհրաժարւող    վարչութիւնըվարչութիւնըվարչութիւնըվարչութիւնը    ((((մէկմէկմէկմէկ    ձայնիձայնիձայնիձայնի    իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով))))::::    
3333----ԲաժանմունքներիցԲաժանմունքներիցԲաժանմունքներիցԲաժանմունքներից    ընտրւածընտրւածընտրւածընտրւած        ներկայացուցիչներըներկայացուցիչներըներկայացուցիչներըներկայացուցիչները: : : :     
4444----ԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքներիԲաժանմունքների    հրաժարւողհրաժարւողհրաժարւողհրաժարւող    վարիչվարիչվարիչվարիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    անդամներիցանդամներիցանդամներիցանդամներից    մէկըմէկըմէկըմէկը    
իրենցիրենցիրենցիրենց    ընտրութեամբընտրութեամբընտրութեամբընտրութեամբ, , , , որպէսորպէսորպէսորպէս    ներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչներկայացուցիչ::::    
5555----ՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչ    ՄարմինըՄարմինըՄարմինըՄարմինը    ((((մէկմէկմէկմէկ    ձայնիձայնիձայնիձայնի    իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով):):):):    
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6666----ԱրխիւայինԱրխիւայինԱրխիւայինԱրխիւային    ՄարմինըՄարմինըՄարմինըՄարմինը    ((((մէկմէկմէկմէկ    ձայնիձայնիձայնիձայնի    իրաւունքովիրաւունքովիրաւունքովիրաւունքով):):):):    
    
ՅօդՅօդՅօդՅօդ....33332222    ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    ՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչականՆերկայացուցչական    ԺողովինԺողովինԺողովինԺողովին    խորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցականխորհրդակցական    
ձայնովձայնովձայնովձայնով    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    ենենենեն: : : :     

1111----ՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղիՄասնաճիւղի    հրաժարւողհրաժարւողհրաժարւողհրաժարւող    վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    մնացեալմնացեալմնացեալմնացեալ    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները::::    
2222----ՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչՀաշւեքննիչ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    մնացեալմնացեալմնացեալմնացեալ    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները: : : :     
3333----ԱրխիւայինԱրխիւայինԱրխիւայինԱրխիւային    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    մնացեալմնացեալմնացեալմնացեալ    անդամներըանդամներըանդամներըանդամները: : : :     
4444----ՎՎՎՎարչութեանարչութեանարչութեանարչութեան    հրաւէրովհրաւէրովհրաւէրովհրաւէրով    խորհրդատուներխորհրդատուներխորհրդատուներխորհրդատուներ: : : :     
    

ՅօդՅօդՅօդՅօդ. 3. 3. 3. 33333    ՈրեւէՈրեւէՈրեւէՈրեւէ    բաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքիբաժանմունքի    անդամանդամանդամանդամ, , , , որորորոր    ցանկութիւնցանկութիւնցանկութիւնցանկութիւն    ունիունիունիունի    մասնակցելումասնակցելումասնակցելումասնակցելու    
ժողովինժողովինժողովինժողովին    որպէսորպէսորպէսորպէս    դիտորդդիտորդդիտորդդիտորդ    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    լրացնիլրացնիլրացնիլրացնի    հետեւեալհետեւեալհետեւեալհետեւեալ    պայմանները՝պայմանները՝պայմանները՝պայմանները՝    

ՏարեվճարըՏարեվճարըՏարեվճարըՏարեվճարը    վճարածվճարածվճարածվճարած, 18 , 18 , 18 , 18 տարեկանիցտարեկանիցտարեկանիցտարեկանից    վերվերվերվեր, , , , անդամակցութեանանդամակցութեանանդամակցութեանանդամակցութեան    վեցվեցվեցվեց    
ամսւայամսւայամսւայամսւայ    անցեալանցեալանցեալանցեալ    եւեւեւեւ    մասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղիմասնաճիւղի    վարչութեանվարչութեանվարչութեանվարչութեան    տեղտեղտեղտեղեկացրածեկացրածեկացրածեկացրած    լինիլինիլինիլինի    
ներկայացուցչականներկայացուցչականներկայացուցչականներկայացուցչական    ժողովիցժողովիցժողովիցժողովից    մէկմէկմէկմէկ    շաբաթշաբաթշաբաթշաբաթ    առաջառաջառաջառաջ: : : :     

 
Յօդ.34 Մասնաճիւղի վարչութիւնը մասնաճիւղի Ներկայացուցչական 
Ժողովից յետոյ,  Ներկայացուցչական Ժողովի անդամներին կը տրամադրի 
մասնաճիւղի տարեկան նիւթաբարոյական ճշտւած եւ վերջնական 
զեկուցագրերը, էլեկտրոնիկ ձեւով կամ թուղթի վրայ: 
 

9999----ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆ    
Յօդ. 35   Մասնաճիւղի վարչութիւնը կամ բաժանմունքի վարիչ մարմինը 
կարող է ունենայ պաշտօնեայ/քարտուղար (ներ), որ կօգնի ատենապետի 
եւ դիւանի աշխատանքներին: Վարչութեան կամ վարիչ մարմնի 
արտօնութեամբ, նա կարող է մասնակցել վարչութեան/վարիչ մարմնի եւ 
դիւանի նիստերին, խորհրդակցական ձայնով: 
 
Ծանօթ. ա Մասնաճիւղի վարչութեան պաշտօնեան կարող է 
մասնակցել մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին, 
խորհրդակցական ձայնով: 
Ծանօթ.բ Վարիչ մարմնի պաշտօնեան կարող է մասնակցել 
բաժանմունքի Անդամական Ընդհանուր Ժողովին խորհրդակցական 
ձայնով: 
 

10101010----ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՐՔՈՅԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՐՔՈՅԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՐՔՈՅԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՐՔՈՅԿ     

((((POLICIES POLICIES POLICIES POLICIES & PROCEDURES& PROCEDURES& PROCEDURES& PROCEDURES    MANMANMANMANUALUALUALUAL))))    

Յօդ. 36 Մասնաճիւղի վարչութիւնը կը մշակի եւ շարունակաբար կը 
թարմացնի եւ անդամների տրամադրութեան տակ կը դնի մասնաճիւղի 
Ընթացակարգերի Գրքոյկը (Policies & Procedures Manual”: Այս գրքոյկը 
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պարունակում է մասնաճիւղի ընդունւած գործելակերպը եւ 
աշխատանքների գործընթացը: 
 
Յօդ.37 Մասնաճիւղի վարչութիւնը պիտի ծանօթացնի մասնաճիւղի 
պաշտօնէութեան եւ ղեկավարներին մասնաճիւղի ներքին օրէնքների հետ 
տրամադրելով Ընթացակարգերի Գրքոյկը: Պաշտօնեանները եւ 
ղեկավարները պիտի ստորագրեն վաւերագիր, որը յայտնում է որ իրենք 
կարդացել եւ հասկացել են այդ օրէնքները: Վարչութիւնը բոլոր 
պաշտօնեաներին եւ ղեկավարներին պիտի տրամադրի այդ գրքույկի 
պատճէնը: 
 

11111111----ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ    ՕՐԷՆՍԳԻՐՕՐԷՆՍԳԻՐՕՐԷՆՍԳԻՐՕՐԷՆՍԳԻՐ    
Յօդ. 38 Մասնաճիւղի ներքին օրէնքների փոփոխութիւնները վաւերացւում 
են մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովի կողմից, ներկաների 
ձայների 2/3րդ մեծամասնաութեամբ: 
 
Յօդ. 39 Մասնաճիւղի ներքին օրէնքների փոփոխութիւնների 
առաջարկները մասնաճիւղի վարչութեան կողմից գրաւոր կերպով պիտի 
ներկաայացւեն Բաժանմունքների անդամներին Անդամական Ընդհանուր 
Ժողովներից առնւազն 10 օր առաջ: 
 
 

12121212----ՕՐԷՆՍԳՐԻՕՐԷՆՍԳՐԻՕՐԷՆՍԳՐԻՕՐԷՆՍԳՐԻ    ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ    
Յօդ. 40 Մասնաճիւղի Օրէնսգրի Յանձնախումբը կընտրւի 
Ներկայացուցչական Ժողովի կողմից  
 
Յօդ. 41 Մասնաճիւղի Օրէնսգրի յանձնախմբի պարտականութիւնն է  
բարեփոխումներ եւ ճշտումներ մշակելու Արարատ Մասնաճիւղի 
Օրէնսգրի մէջ: 
 
Յօդ. 42 Մասնաճիւղի Օրէնսգրի Յանձնախումբը բաղկացած է առնւազն 
հինգ անդամներից: 
 
Յօդ. 43 Յանձնախումբը կունենայ մէկ կապ մասնաճիւղի վարչութեան 
անդամներից: 
 
Յօդ. 44 Յանձնախումբը կընտրի իր ատենապետն ու քարտուղարը: 
 
Յօդ. 45 Յանձնախումբն ընդունում է առաջարկներ անդամներից, 
յանձախմբերից եւ բաժանմունքներից բոլոր կարգի փոփոխութիւնների՝ 
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մասնաճիւղի օրէնսգրի կապակցութեամբ, որոնց մշակումից յետոյ, 
ներկայացնում է  մասնաճիւղի վարչութեան: 
 
Յօդ. 46 Փոփոխութեանց առաջարկները միայն կարելի է ներկայացնել 
Օրէնսգրի Յանձնախմբին: 
 
Յօդ. 47 Յանձնախումբը օժանդակում է  մասնաճիւղի օրէնսգրի 
կապակցութեամբ մասնաճիւղի վարչութեան արտայայտած 
մեկնաբանութեանց: 
 
Յօդ. 48 Օրէնսգրի Յանձնախմբը մասնաճիւղի օրէնսգրի բարեփոխման 
առաջարկը մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովին ներկայացնելուց 
առաջ, այն կը ներկայացնի մասնաճիւղի վարչութեան առ ի տեղեկութիւն: 
 
Յօդ. 49 Մասնաճիւղի վարչութիւնը օրէնսգրի բարեփոխումների 
առաջարկները մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովի անդամներին 
կուղարկի, այդ ժողովի հրաւէրի հետ: 
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