
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Էջ 1/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

«ԷԽՈ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ 
 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 
(Նոր խմբագրությամբ) 

 
 
 
 
 
 

Երևան, 2016թ. 



ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Էջ 2/15 
 

 
ԳԼՈՒԽ 1  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1 «ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը 
(այսուհետ՝ Կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող 
(ոչ առևտրային) կազմակերպության` հասարակական միավորման 
տեսակ է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա, 
օրենքով սահմանված կարգով միավորվել են ֆիզիկական անձինք` 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա 
քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք` իրենց ոչ 
կրոնական կամ ոչ նյութական այլ պահանջները բավարարելու, և 
մյուս կողմից, հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական, 
բժշկական և մասնագիտական վերականգնման, հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ապահովման, նրանց 
կրթության, աշխատանքային գործունեության, առողջության 
պահպանման, ինչպես նաև հասարակական կյանքում բոլորի հետ 
հավասար մասնակցության համար անհրաժեշտ սոցիալական և 
իրավական երաշխիքների ստեղծման, ապահովման նպատակով: 
 

1.2 Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում 
է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, 
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով, ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայով, Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, Հայաստանի 
Հանրապետության այլ իրավական ակտերով (այսուհետ՝ 
Օրենսդրություն) և սույն կանոնադրությամբ (այսուհետ՝ 
Կանոնադրություն): 
 

1.3 Կազմակերպության  գործունեության սկզբունքներն են 
օրինականությունը, կամավորությունը, իրավահավասարությունը,  
ինքնակառավարումը  և  հրապարակայնությունը: 
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1.4 Կազմակերպությունն իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանի 
Հանրապետությունում, ինչպես նաև  այլ պետություններում` 
նրանց օրենսդրությանը համապատասխան, եթե Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան 
սահմանված չէ: 
 

1.5 Կազմակերպությունը պետական գրանցում է ստացել ՀՀ պետական 
ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից 03.07.2008թ. 211 171 
04769 գրանցման համարով և 03U081978 գրանցման վկայագրով: 
 

1.6 Կազմակերպության անվանումն է` 
հայերեն` «ԷԽՈ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
հակիրճ` «ԷԽՈ» ՀԿ 
ռուսերեն` “ЭХО” ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
հակիրճ` “ЭХО” ОО 
անգլերեն` “EKHO” DISABILITY RIGHTS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 
հակիրճ` “EKHO” NGO 

 

 

 
1.7 Կազմակերպության գտնվելու վայրն է` ՀՀ, Արարատի մարզ,          

գ. Դարբնիկ, գյուղ քոլեջի հանրակացարան: 
 
  

ԳԼՈՒԽ 2 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

2.1 Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են` 
օրինականությունը, հրապարակայնությունը, անդամության 
կամավորությունը, անդամների իրավահավասարությունը, 
ինքնակառավարումը, ղեկավարման կոլեգիալությունը: 
 

2.2 Կազմակերպությունն ինքնուրույն է որոշում իր կազմակերպչական 
կառուցվածքը, գործունեության առարկան, նպատակներն ու ձևերը: 
 

2.3 Կազմակերպության գործունեության առարկան ու նպատակներն են, 
ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով. 
 

2.3.1 Ցուցաբերել հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց 
ընտանիքներին նյութական և բարոյական աջակցություն: 
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2.3.2 Օժանդակել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-
առողջական ներառմանը և վերականգնմանը՝ տրամադրելով 
սայլակներ, քայլակներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ այլ 
օժանդակ սարքավորումներ: 
 

2.3.3 Պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը և 
իրավունքները դատարանում, այլ պետական և ոչ պետական 
հաստատություններում՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց իրավունքները, որպես մարդու հիմնարար 
իրավունք և աջակցել դրանց իրականացմանը: 
 

2.3.4 Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 
պաշտպանության հարցերով օրենսդրական գործընթացներին 
հասարակայնության մասնակցության ձևերի որոնումը, այդ 
թվում, դիտորդական առաքելություն իրականացնելու 
օժանդակությամբ՝ աջակցել օրենսդիր մարմններին մարդու 
իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների մշակման 
գործում, ընդ որում, քննարկվող օրինագծերի վերաբերյալ 
առաջարկություններ ներկայացնելու միջոցով: 
 

2.3.5 Աջակցել հաշմանդամության խնդիրների լուծմանը, հիմնվելով 
մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վրա, ՀՀ 
պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի 
մշտադիտարկման և դրանց ներառականության ապահովման 
միջոցով: 
 

2.3.6 Խթանել կրթության բոլոր մակարդակներում հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց ընդհանուր ներառումը, ընդ որում, հանրային 
կյանքում նրանց լիակատար և արդյունավետ ներգրավվածության 
և մասնակցության միջոցով: 
 

2.3.7 Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի 
միջավայրի ստեղծմանը՝ հասարակական վայրերի, 
ծառայությունների, տրանսպորտային միջոցների և այլն: 
 

2.3.8 Խթանել խոսքի ու կարծիքի ազատությունը, տեղեկատվության 
մատչելիությունը, զուգահեռ ապահովելով հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց հանրային իրազեկումը՝ մարդու հիմնարար 
իրավունքների և գենդերային հավասարության տեսանկյունից: 
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2.3.9 Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խտրականության 

բացառումը, քանի որ բոլոր անհատները հավասար են օրենքի 
առաջ և օրենքի համաձայն իրավունք ունեն, առանց որևէ 
խտրականության, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով 
պաշտպանված լինելու օրենքով և օգտվելու օրենքից: 
 

2.3.10 Ցուցաբերել և ապահովել հարգանք hաշմանդամություն ունեցող 
անձանց յուրահատուկ լինելու նկատմամբ՝ ընդունելով նրանց, 
որպես մարդկային բազմազանություն և մարդկության կարևոր 
մաս: 
 

2.3.11 Կարևորել հաշմանդամություն ունեցող անձի ազատությունը և 
անվտանգությունը, որպեսզի նրանք այլ անձանց հետ հավասար 
հիմունքներով ունենան մարդու իրավունքների միջազգային 
իրավունքին համապատասխան տրվող իրավական երաշխիքներ` 
տրամադրելով նաև անհրաժեշտ հնարավորություններ: 
 

2.3.12 Խոչընդոտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
շահագործմանը, թրաֆիքինգի նպատակով՝ ազատելով 
շահագործումից, բռնությունից և դաժան վերաբերմունքից: 

 
2.4 Կազմակերպության գործունեությունը նպատակամղված է 

բացառապես մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և 
քաղաքական, կրոնական կամ արհեստակցական նպատակներ չի 
հետապնդում: 
 

2.5 Կազմակերպությունն կարող է իրականացնել 
ձեռնարկատիրական գործունեություն միայն առևտրային 
կազմակերպություններ ստեղծելու կամ դրանց մասնակցելու 
միջոցով: 
 

2.6 Իրականացնել սույն Կանոնադրությունից բխող և ՀՀ 
Օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն՝ ուղղված 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին: 
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ԳԼՈՒԽ 3 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆԴԱՄԱԳՐՎԵԼՈՒ ԵՎ 

ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
  

3.1 Օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպության անդամ կարող է 
դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև օտարերկրյա 
ցանկացած քաղաքացի, որը ցանկանում է մասնակցել նրա 
գործունեությանը և ընդունում է կազմակերպության 
կանոնադրությունը: 

 
3.2 Կազմակերպության անդամ դառնալու ցանկություն ունեցող անձը 

գրավոր դիմում է Կազմակերպության խորհրդին  (այսուհետև` 
Խորհուրդ): 
Կազմակերպության  անդամության մեջ ընդունելու հարցը լուծում է 
Խորհուրդը: Մինչև տասնչորս տարեկան անչափահասը 
Կազմակերպությանը  կարող է անդամագրվել իր ցանկությամբ` 
օրինակ ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա:  Տասնչորսից մինչև 
տասնութ տարեկան անչափահասը, եթե օրենքով սահմանված 
կարգով լրիվ գործունակ չի ճանաչված, Կազմակերպությանը կարող 
է անդամագրվել իր դիմումի հիման վրա օրինական ներկայացուցչի 
գրավոր համաձայնությամբ: 

3.3 Կազմակերպությանն անդամագրված անձն ազատ է դուրս գալու 
Կազմակերպությունից: Կազմակերպության  անդամությունից  
զրկումը  տեղի է ունենում Խորհրդի որոշմամբ: 

 
3.4 Կազմակերպության այն անդամը, որը Խորհրդի կողմից 

սահմանված լինելու դեպքում վեց ամիս անընդմեջ չի վճարում 
անդամավճար, Խորհրդի որոշմամբ զրկվում է անդամությունից: 
Վերստին նրա անդամագրումը կատարվում է ընդհանուր 
հիմունքներով: 
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ԳԼՈՒԽ 4  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
4.1 Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի` 

ա) ընտրել և ընտրվել Կազմակերպության բարձրագույն և այլ 
մարմիններում, ընդ որում, ղեկավար և վերահսկողություն 
իրականացնող մարմիններում կարող է ընտրվել 18 տարին լրացած 
անձը, 
բ) Կազմակերպության աշխատանքները բարելավելու նպատակով 
նրա ղեկավար մարմիններին ներկայացնել դիմումներ, 
առաջարկություններ և բողոքներ, 
գ) սպառիչ տեղեկատվություն ստանալ Կազմակերպության 
գործունեության մասին, 
դ) ազատ դուրս գալ Կազմակերպությունից, 
ե) Կազմակերպությունից ստանալ իրավական օգնություն` ուղղված 
իր օրինական շահերի պաշտպանությանը, 
զ) մասնակցել Կազմակերպության կողմից կազմակերպված 
միջոցառումներին, 
է) Կազմակերպության ղեկավար մարմինների ոչ կանոնադրական 
գործունեության դեմ գրավոր բողոքարկել ժողովին, կամ դատարան` 
օրենքով սահմանված կարգով: 
 

4.2 Կազմակերպության անդամը պարտավոր է` 
ա) հոգ տանել կազմակերպության հեղինակության մասին, 
բ) կատարել Կազմակերպության  կանոնադրության պահանջները, 
ղեկավար մարմինների որոշումները, 
գ) մուծել մուտքի վճար և ամսեկան անդամավճար` Խորհրդի կողմից 
սահմանված լինելու դեպքում, որոնց չափն ու վճարման կարգը 
սահմանում է Խորհուրդը, 
դ) բարեխղճորեն կատարել իր վրա դրված պարտականությունները: 
 

4.3 Կազմակերպության կանոնադրությունը խախտող կամ իր 
պարտականությունները չկատարող անդամի նկատմամբ 
Կազմակերպության ժողովի կամ Խորհրդի կողմից կարող են 
կիրառվել կարգապահական տույժի միջոցներ` նկատողության, 
Կազմակերպության անդամությունից զրկում: 
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ԳԼՈՒԽ 5 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 
  

5.1 Կազմակերպությունը հանդիսանում է իրավաբանական անձ` 
պետական գրանցման պահից: 
 

5.2 Կազմակերպությունն ունի առանձնացված գույք, ինքնուրույն 
հաշվեկշիռ, կնիք` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով, դրոշմ, 
հաշվարկային հաշիվ բանկում` Հայաստանի Հանրապետության և 
օտարերկրյա արժույթով, իր անունից կարող է ձեռք բերել գույքային 
և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, որպես հայցվոր և 
պատասխանող հանդես գալ դատարանում: 
 

5.3 Կազմակերպությունն ունի խորհրդանիշ, որում կապույտ  ֆոնի վրա 
պատկերված է աղավնին ճյուղով, իսկ ներքևի մասում գրված է 
«ԷԽՈ»: 
 

5.4 Կազմակերպությունն ինքնուրույն է որոշում իր կազմակերպական 
կառուցվածքը, խնդիրները, նպատակները և գործունեության ձևերը: 
 

5.5 Կազմակերպությունն իր կանոնադրությամբ նախատեսված 
նպատակները և խնդիրներն իրականացնելու համար, օրենքով 
սահմանված կարգով իրավունք ունի` 
ա) տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության մասին, 
բ) հիմնադրել լրատվության միջոցներ, 
գ) կազմակերպել և անցկացնել հավաքներ, 
դ) ներկայացնել և պաշտպանել իր անդամների իրավունքները և 
օրինական շահերը այլ կազմակերպություններում, դատարանում, 
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում, 
ե) իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն` իր կողմից 
հիմնադրված տնտեսական ընկերությունների միջոցով, 
զ) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերել, վարձակալել և 
օգտագործել անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոցներ, օրենքով 
չարգելված այլ գույք, 
է) օտարել կամ վարձակալության  կամ անվճար օգտագործման 
հանձնել Կազմակերպությանը պատկանող  ցանկացած անշարժ և 
շարժական գույք, 
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ը) կնքել օրենսդրությամբ չարգելված պայմանագրեր և այլ 
գործարքներ, 
թ) ինքնուրույն կազմավորել և տնօրինել իր ֆինանսական 
ռեսուրսները, այդ թվում` փոխառու միջոցների ներգրավմամբ, 
Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ պետություններում 
ստանալ վարկեր, դրամաշնորհներ, այդ թվում` արտարժույթով, 
 ժ) իրականացնել ինքնուրույն արտաքին գործունեություն, այդ 
թվում` կնքել համաձայնագրեր օտարերկրյա ոչ կառավարական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների հետ, անդամակցել 
միջազգային հասարակական կազմակերպություններին, իր 
անդամներին և այլ անձանց գործուղել, արտասահմանյան երկրներ, 
հրավիրել այլ երկրներից քաղաքացիներ, ստեղծել առանձնացված 
ստորաբաժանումներ օտարերկրյա պետություններում` այդ 
պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: 
 
 

 ԳԼՈՒԽ 6 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
6.1 Կազմակերպությունը պարտավոր է` 

ա) ցանկացած ֆիզիկական անձի պահանջով, յոթ օրացույցային օրվա 
ընթացքում, նրան հնարավորություն տալ ծանոթանալու 
կազմակերպության կանոնադրությանը, 
բ) օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և 
հաշվապահական հաշվառում, 
գ) իր գործունեության և գույքի օգտագործման հաշվետվությունները 
ներկայացնել կազմակերպության ժողովի հաստատմանը ոչ պակաս, քան 
երկու տարին մեկ անգամ` ապահովելով այդ հաշվետվությունների 
հրապարակայնորեն մատչելի լինելը, 
դ) պետական կառավարման լիազորված մարմնի պահանջով նրան 
տրամադրել իր բարձրագույն և այլ մարմինների որոշումների 
պատճենները, Կազմակերպության գործունեության մասին այլ 
փաստաթղթեր,  թույլատրել այդ մարմինների ներկայացուցիչներին ներկա 
գտնվել Կազմակերպության ժողովին, 
ե) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տեղեկատվություն ու 
հաշվետվություններ ներկայացնել պետական մարմիններին, 
զ) առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ ստեղծելու կամ 
կազմալուծելու մասին որոշումներ ընդունելուց հետո` մեկամսյա 
ժամկետում դիմել պետական գրանցման մարմնին, սահմանված կարգով 
դրանք հաշվառելու և հաշվառումից հանելու համար, 
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է)   վարել իր անդամների հաշվառումը, 
ը)  առանց լիազորագրի Կազմակերպությունը ներկայացնելու իրավունք 
ունեցող պաշտոնատար անձի և (կամ) Կազմակերպության գտնվելու վայրի 
հասցեի փոփոխման դեպքում, 14 օրացույցային օրվա ընթացքում 
պետական գրանցման մարմին ուղարկել այդ անձի անձնագրային 
տվյալները և (կամ) Կազմակերպության գտնվելու վայրի հասցեի մասին 
տվյալները: 
 
 

 ԳԼՈՒԽ 7 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
  

7.1 Կազմակերպության գործունեության և կառավարման ցանկացած 
հարցի վերջնական լուծման իրավունքը պատկանում է 
Կազմակերպության բարձրագույն մարմնին` ժողովին: 
 

7.2 Ժողովը հրավիրվում է 4 տարին մեկ անգամ: Ժողովը հրավիրում և 
դրա անցկացման կարգն ու ժամկետները որոշում է Խորհուրդը:  
Եթե Կազմակերպության անդամների թվաքանակը անցնում է 
հարյուրի սահմանը, ապա Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով 
ժողովին կարող են մասնակցել անդամների կողմից ընտրված 
ներկայացուցչական պատվիրակները: 
Կազմակերպության արտահերթ Ժողով հրավիրում է 
Կազմակերպության անդամների մեկ երրորդի կամ 
Կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի (վերստուգողի) 
պատճառաբանված պահանջող` Խորհրդի կողմից` պահանջող 
կողմի հաստատած օրակարգով` ոչ ուշ, քան 14 օրացույցային օրվա 
ընթացքում: 

 
7.3 Ժողովի բացառիկ իրավասության հարցերն են` 

ա) Կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և 
(կամ) լրացումների կատարումը կամ նոր կանոնադրության 
հաստատումը, 
բ) Կազմակերպության ղեկավար և վերահսկողություն 
իրականացնող մարմինների ընտրությունը, այդ մարմինների կազմի 
փոփոխումը կամ լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, 
գ) Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման 
հաշվետվությունների հաստատումը: 
դ) Կազմակերպության վերակազմակերպման և լուծարման մասին 
որոշումների ընդունումը, գույքի փոխանցման ակտի կամ բաժանիչ 
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հաշվեկշռի հաստատումը, բացի դատական կարգով 
վերակազմակերպումից: 
 

7.4 Ժողովը կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ ընդունել, եթե 
նրան մասնակցում են Կազմակերպության անդամների կամ 
պատվիրակների կեսից  ավելին: Հարցերի քննարկման ժամանակ 
որոշումներն ընդունվում են բոլոր անդամների կամ 
պատվիրակների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

 
7.5 Խորհուրդը Կազմակերպության գործադիր մարմինն է, որը 

ընտրվում է Կազմակերպության անդամների կազմից 4 տարի 
ժամկետով, անդամների` ժողովի կողմից սահմանված 
թվաքանակով:  
Խորհուրդն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի ձևով, 
որոնք հրավիրվում են Կազմակերպության նախագահի կողմից 
տարին առնվազն մեկ անգամ: Խորհրդի նիստ կարող է հրավիրվել 
նաև Կազմակերպության անդամների մեկ երրորդի, Խորհրդի 
անդամների առնվազն 1/2-ի կամ Կազմակերպության վերստուգողի 
պահանջով: 

 
7.6 Խորհուրդը՝ 

ա) հաստատում է Կազմակերպության նախագահի 
հաշվետվությունները,  այդ թվում` Ժողովին ներկայացվող 
հաշվետվությունը, 
բ) առաջարկություններ է ներկայացնում  Ժողովին` նրա բացառիկ 
իրավասությանը վերաբերող հարցերի վերաբերյալ, 
գ)  ընդունում է Կազմակերպության անդամ և ազատում կամ զրկում 
անդամությունից, 
դ) Կազմակերպության անդամների նկատմամբ կիրառում են 
խրախուսանքներ և տույժի միջոցներ, 
ե) ղեկավարում է Կազմակերպության գործունեությունը` 
ժողովների միջև ընկած ժամանակաշրջանում, 
զ) սահմանում է Կազմակերպության անդամների կողմից մուտքի 
վճարի և անդամավճարի մուծման կարգը, չափերը և ձևերը, 
է) Կազմակերպության հիմնադիրների և անդամների` 
սեփականության իրավունքով Կազմակերպությանը հանձնած, 
ինչպես նաև այլ աղբյուրներից ստացված գույքը 
Կազմակերպության սեփականությունն է:  
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ը)   ստեղծում և լուծարում է Կազմակերպության հիմնարկները, 
առանձնացված ստորաբաժանումները /մասնաճյուղեր, 
ներկայացուցչություններ/, ինչպես նաև հաստատում է նրանց 
կանոնադրությունները, 
թ) հաստատում է Կազմակերպության աշխատակազմի 
հաստիքացուցակը, աշխատողների վարձատրության կարգն ու 
չափերը, 
ժ) սահմանում է Կազմակերպության ղեկավար մարմիններում 
ընդգրկված անձանց վարձատրության կարգը և չափը, 
ժա) հաստատում է Կազմակերպության հաշվապահական 
հաշվառման հաշվետվությունները, 
ժբ) իրավունք ունի քննարկել և լուծել Կազմակերպության 
գործունեությանն ու կառավարմանն առնչվող ցանկացած հարց, 
բացառությամբ Ժողովի բացառիկ իրավասությանը 
վերապահվողներից: 

 
7.7 Խորհուրդը կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ կայացնել, եթե 

նրան մասնակցում են իր անդամների կեսից ավելին: 
Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ 
մեծամասնությամբ: 
Ձայների հավասարության դեպքում նախագահի ձայնը վճռորոշ է: 
 

7.8 Կազմակերպության նախագահն ընտրվում է ժողովի կողմից 4 
տարի ժամանակով: 
 

7.9 Կազմակերպության նախագահի թեկնածուն կարող է առաջադրվել 
միայն հաշմանդամություն ունեցող անձ: 
 

7.10 Կազմակերպության նախագահը (այսուհետ` Նախագահ). 

 Ղեկավարում Խորհրդի աշխատանքները և վարում է նրա 
նիստերը, 

 Ներկայացնում է Կազմակերպությունն առանց լիազորագրերի, 
 Իրականացնում է կազմակերպության ողջ գործադիր 

ղեկավարումը, 
 Արձակում է հրամաններ, տալիս է լիազորագրեր, 
 Օրենքով սահմանված կարգով կնքում է գործարքներ, 

ստորագրում է պայմանագրեր, ֆինանսական փաստաթղթեր, 
բացում բանկային հաշիվներ, 
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 Հաստատում է Կազմակերպության աշխատակազմի 
հաստիքացուցակը, աշխատողների վարձատրության կարգն ու 
չափերը, 

 Կնքում է Կազմակերպության գույքի ձեռքբերման և տնօրինման 
(այդ թվում` դուրսգրման) գործարքներ: 

7.11 Կազմակերպության վերահսկողությունը իրականացնում է 
բարձրագույն մարմինը՝ ժողովը: Ժողովի որոշմամբ կարող է 
ստեղծվել վերստուգիչ հանձնաժողով, որն իրականացնում է սույն 
կանոնադրությամբ Վերստուգողին վերապահված 
լիազորությունները: Վերստուգիչ հանձնաժողովի նիստերն 
իրավազոր են, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի 
անդամների առնվազն 2/3-ը: Վերստուգիչ հանձնաժողովի 
որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների 
պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում 
վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: 
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
  

8.1 Կազմակերպության գույքը հանդիսանում է Կազմակերպության 
սեփականությունը: 
 

8.2 Կազմակերպությունը որպես սեփականություն կարող է ունենալ 
անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ, 
դրամական միջոցներ, արժեթղթեր և օրենքով չարգելված այլ գույք: 
Կազմակերպության անդամը նրա սեփականության նկատմամբ 
բաժնային իրավունք չունի: 
 

8.3 Կազմակերպության սեփականության գոյացման աղբյուրներ կարող 
են լինել` 
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 Կազմակերպության անդամների մուտքի վճարները, 
անդամավճարները, դրամական և նյութական ներդրումները, 

 Բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ստացված 
վարկերը, 

 Դրամաշնորհները, 
 Բարեգործական ներդրումները, քաղաքացիների և 

կազմակերպությունների նվիրատվությունները, 
 Կազմակերպության կողմից հիմնադրված տնտեսական 

ընկերությունների կողմից փոխանցված գումարները, 
 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ 

մուտքերը: 

8.4 Կազմակերպության սեփականությունը գտնվում է Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության ներքո: 
 

8.5 Կազմակերպության սեփականությունը կարող է բռնագանձվել 
միայն դատարանի կողմից` օրենքով սահմանված կարգով: 
 

8.6 Կազմակերպության միջոցները կարող են օգտագործվել միայն 
կազմակերպչական ծախսերի և կանոնադրությամբ սահմանված 
նպատակների և խնդիրների իրականացման համար: 
 

8.7 Կազմակերպության ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող 
մարմիններում ընտրված անձինք կազմակերպության կողմից 
կարող են վարձատրվել, եթե նրանց մշտական աշխատանքի վայրը 
կազմակերպությունն է:  Նշված անձանց վարձատրության չափը 
սահմանում է ընդհանուր ժողովը: 
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, 
ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ, ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
  

9.1 Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել Ժողովի 
որոշմամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում դատարանի 
որոշմամբ` օրենքով սահմանված կարգով: 
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9.2 Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել Ժողովի կամ դատարանի 
որոշմամբ: 
Ժողովը կազմավորում է լուծարային հանձնաժողով և օրենքով 
նախատեսված կարգով սահմանում լուծարման կարգն ու 
ժամկետները: 

 
9.3 Կազմակերպության լուծարման ավարտին լուծարային 

հանձնաժողովը, պարտադիր վճարումներն իրականացնելուց հետո 
մնացած գույքը, Ժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով, 
օգտագործում է Կազմակերպության կանոնադրական նպատակների 
և խնդիրների իրականացման համար, իսկ, եթե դա հնարավոր չէ, 
փոխանցում է պետական բյուջե: 
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ ՊԱՏԿԵՐԸ 
 
 


