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ՆԱԽԱԲԱՆ
յս գրութեամբ ներկայացուած փրոթոքո–
լային ցուցմունքները կը թելադրուին
՜1.Մ.Ը.Մ.Էն ներս օրըսաօրէ աճելու հակամէտ
միութենական, ազգային եւ եկեղեցական նուի–
րապետական կարգերը խախտող երեւոյթները
կանխելու պահանջէն, ինչպէս նաեւ՝ ներ-միու–
թենական մեր կենցաղավարութեան մէջ ամբող
ջական կարգապահութիւն հաստատելու կարեւո
րութիւնը շեշտելու մտահոգութենէն։

Ա

Փրոթոքոլային կարգերու անաեսումը մեր
միութիւնը կ^առաջնորդէ դէպի ամբոխային եւ
անիշխանական վիճակ, մինչ անոնց հանդէպ
ցուցաբերուած բծախնդրութիւնն ու յարգանքը
անոր կու տան քաղաքակիրթ վարքով, ազգա
յին հասարակական ընդունուած արժէքներուն
գիտակից կազմակերպութեան մը վարկ։ Կարգ
ու կանոնի հանդէպ յարգանքը անվիճելի գրա
ւականն է մեր միութեան յառաջդիմութեան ու
զօրացման։ Ամէն երկիր ունի իր սահմանադրա
կան օրէնքները, որոնց համաձայն կը ղեկա
վարուին ժողովուրդները, սակայն ունին նաեւ
փրոթոքոլային կարգ ու սարք։ Պատշաճութիւն–
ներու եւ պաշտօնական վերաբերմունքներու
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խախտումով եւ տնտեսումով կը յառաջանայ
անկազմակերպ երեւոյթ եւ կարգավիճակ։
Հ.Մ.Ը.Մ. ունի իր կանոնագիրը, որուն ւորւս–
մադրութիւնները կարելի բծախնդրութեամբ կը
գործադրուին միութեան կեանքէն ներս։ Բայց
կանոնագիրը փրոթոքոլային հասկացողու–
թեամբ կանոններ չի բովանդակեր իր մէջ։ Փ ո
խադարձ յարգանքի արտայայտութիւնը ծը–
նունդն է մեր կանոնագիրին պարտադրած
օրէնքներուն եւ մեզի փոխանցուած է աւանդա–
բար, մեր նախորդող սերունդներէն։
Վերոյիշեալ մտահոգութիւններէն առաջնորդը–
ւած՝ Կեդրոնական Վարչութիւնը անհրաժեշտ
գտաւ ներկայ ուղեցոյցին պատրաստութիւնը,
այն խոր համոզումով, որ անոր անթերի գոր–
ծադրումը, անկասկած, նոր վերելք մը պիտի
ապահովէ մեր միութեան։
Արդ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի կենցաղավարական եւ փրոթո–
քոլային զոյգ հասկացողութիւնները ճշդորոշող
այս ուղեցոյցը նպատակայարմար կը գտնենք
ներկայացնել երկու ենթաբաժանումներով։
Առաջին"
փրոթոքպայիեհամակարգ,
որ
կ՝ա>ռնչուիմիութեան ներքին
կեանքին
հեւր։
Եբկրոբդ՝
փրոթոքպայինարտաքին համա
կարգ, որ միութեան արտաքին կեանքին ընթաց–
քը կը հունաւորէ։

Ա. Մ Ի Ո Ւ Թ Ե Ն Ա Կ Ա Ն Ն Ե Ր Ք Ի Ն Կ Ե Ա Ն Ք Ի
ՓՐՈԹՈՔՈԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ժողովներու, ձեռնարկներու թէ միութենական
այլ հանդիպումներու առիթով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի գերա–
գոյն մարմին Կեդրոնական Վարչութենէն
սկսեալ, նուիրապետական կարգով, գերադաս
դիրքի վրայ գանուող բոլոր վարչութիւնները եւ
յանձնախումբերը իրենց հանգամանքին համա
պատասխան յարգալիր վերաբերումի պէաք է
արժանան՝ ստորադաս դիրքերա վրայ գտնուող
բոլոր վարչութիւններու, յանձնախումբերու եւ
անհատ միութենականներու կողմէ։
Գերադաս մարմինի մը բոլոր անդամները,
անխտի՜ր, համահաւասար իրաւունքներ ունին եւ
առ այդ յարգանքի կ՚արժանանան ներքին ամէն
տեսակ ձեռնարկներու առթիւ, ըլլան անոնք ժո–
ղովներ, հանդիպումներ կամ հաւաքոյթներ, երբ
ներկայ են ի պաշտօնէ կամ անպաշտօն։
Գերադաս մարմինի մը կազմին կողմէ տըր–
ւած հաւաքական այցելութեան մը պարագային,
յարգանքի արտայայտութիւնը պէտք է ըլլայ
լրիւ կազմին եւ հանգամանքներու համապա
տասխան դասաւորումով
ատենապետ, ատենադպիր, գա նձա պ ա հ
այլՕ)։
Երբ գերադաս մարմինի անդամը ներքին ձեռ–
նարկի մը ներկայացուցիչի հանգամանք ունի,
աօաջնահերթ կարեւորութեամբ կը յարգուի։

Հ.Մ.Ը.Մ.ականը ինքն իրեն պարտադիր կը
դարձնէ հետեւեալ կարգախօսը.-

1. ՅԱՐԳԱՆՔԸ ԿԱՄ ՊԱՏԻՒԸ, ՈՐ ՉԱ Ր 
ՏԱՅԱՅՏՈՒԻ, ՉՈՒՂՂՈՒԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՍ
ՏՈՒՆԵՐՈՒ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԻՆ ԵՒ ՄԻՈՒ
ԹԵՆԱԿԱՆ ՎԱՍՏԱԿԻՆ։
2. Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆԵՐՔԻՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒՆ, ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԱՌԱՋ
ՆԱՀԵՐՌՈՒՌԻՒՆԸ ՊԷՏՔ է ԵՐԹԱՅ Հ.Մ.֊
Ը.Մ.Ի ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ, ՄԻՇՏ ՊԱՀԵԼՈՎ ՆՈՒԻ–
ՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԸՆԹԱՑՔԸ։ ԲԱՑԱ–
ՌԵԼԻ ԵՆ
ՄԻԱՑՆՀՈՎԱՆԱՒՈՐԻ ԿԱՄ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ։

ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ
Միութենական օրինակութեան ընթացքը կը
թելադրէ, որ գերադաս եւ ստորադաս մարմին–
ներու միջեւ տեղի ունեցող բանաւոր եւ յատկա
պէս գրաւոր փոխ֊յարաբերութեան ընթացքին
ամենայն բծախնդրութեամբ յարգուին յարաբե
րական կարգերը։ Նամակ, բողոքագիր, փոխան
ցում եւ այլ կարգի յարաբերական կապերը
պարտաւոր են ունենալ պաւոշաճ ոճ եւ ճիշդ
տեղին գործա ծել ընկալեալ որակումները (ներ
քին իմաստով, Պատուարժան՛ գերադաս մար–
միններու պարագային, Մեծայարգ՝ անձերու
պարագային)։ Նամակի կամ այլ տեսւսկի գրու–
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թեան մը սոակ (դարձեալ ներքին իմաստով)
ատենապետը կը ստորագրէ աջ կողմը, իսկ
ատենադպիրը՝ ձախ կողմը։
Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ր Ա Կ Ա Ն ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ
աաաա ա ■ ա
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Ստորադաս մարմինի մը կողմէ կւսզմւսկերպը–
ւած ընկերային կամ պաշտօնական որեւէ տե–
սակի ձեռնարկի մը, գերադաս մարմինէն ներ
կայ տեղաններուն իրենց հանգամանքին հա
մապատասխան վերաբերում պէտք է ցուցաբե–
րել, նոյնիսկ եթէ ձեռնարկը անի հովանաւոր
կամ նախագահ, կամ Կեդրոնական Վարչու
թեան մէկ անդամը եթէ նոյնիսկ ունի ներկայա
ցուցիչի հանգամանք։
Պարագայական-անհատական հանդիպումի
մը առթիւ կամ հանրային շրջւսնւսկներու մէջ,
պայման է, որ ստորադասի եւ գերադասի կևց–
ւածքները եւ արտայայտութիւնները յարգեն
պատշաճութեան սահմանները։
Կենցաղագիտութեան
հասկացողութեան
սահմաններուն մէջ կ՚իյնան նաեւ գրաւոր յարա
բերութեան կարգ ու պատշաճութեան յարգումը,
ինչպէս աաենագրութիւններու օրինաւոր պատ
րաստութիւն եւ օրինաւոր աւարտը, նամակի մը
հասցէագրումի ճիշդձեւը, արձանագրութիւննե–
րու մէջ նուիրապետական շարքի պահպանումը
եւ այլն... (գերադասէն ստացուած նամակը
առաջնահերթ կարգով յիշւստակել, այսինքն
գրել Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատուարժան Վարչութիւն)։

Բ. ՄԻՈ Ւ ԹԵՆ ԱԿ ԱՆ Ա Ր Տ Ա Ք Ի Ն ԿԱՐԳԻ
ՓՐՈԹՈՔՈԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութեան փրոթոքոլային
արտաքին հասկացողութեան ծիրին մէջ կփյնան
առաւելաբար հրապարակածին, այսինքն՝ դաշ~
աերու կամ սրահներու մէջ տեղի ունեցող ձեռ–
նարկները, կամ պաշտօնական հանդիպում»
հիւրասիրութիւնները։

1. Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ե Ց Ի Ն ՝

ԴԱՇՏԱՅ ԻՆ Ձ Ե Ռ Ն Ա ՐԿ
Դաշտի մէջ տեղի ունեցող հանդիսութեան
պարագային, փրոթոքոլային կանոնները կը կի–
րակուին յատկապէս դաշաի մուտքին եւ պատ»
ւոյ թրիպիւնին շրջագիծին մէջ։

Ա. ԳԱԾՏԻ
ՄՈԻՏՔԻ
ՓՐՈԹՈՔՈԼԱՅԻՆ ԿԱՐԳ ՈՒ ԿԱՆՈՆ
Մուտքին՝ ձեռնարկի կազմակերպիչ մարմի»
նին ներկայացուցիչը կփլլայ պատուոյ հիւրերը
դիմաւորող գլխաւոր ընդունողը, ապա՝ պաա»
ւոյ հիւրերը կ5առաջնորդուին իրերայաջորդող
ընդունողներով՝ մինչեւ պատուոյ թրիպիւն։
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Մուտքին՝ դրան երկու կողմերը, երկշարք
սկաուտական շարք մը պատիւ կ՚ընէ ժամանող
հիւրերուն (եթէ կան)։
Ըստ երկրի սովորութեան, սկաուտական
շարքը պարտաւոր է պատուի կենալ կազմա–
կերպող մարմինի ատենապետին, գերադաս
մարմիններու ներկայացուցիչներուն եւ պատ–
ւոյ հիւրերուն։
Ըստ յարմարութեան, փողերախումբը տեղ կը
գրաւէ մատքի դրան աջ կամ ձախ կողմը։
Փողերախումբը կը նուագէ ի պատուի՝ հետեւ–
եալ հիւրերուն. ♦ Օրուան հովանաւորին կամ ներկայացուցի
չին,
♦ Օրուան նախագահին կամ ներկայացուցի–
չին,
♦ Վեհափառին կամ Առաջնորդ Սրբազանին,
♦ Պետական երեսփոխաններուն, նահանգա–
պետներուն եւ քաղաքապետներուն,
♦ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գերագոյն մարմինի ատենապե
տին կամ ներկայացուցիչին,
♦ Երկրի սկաուտական գերագոյն խմբապե
տին։
Օրուան հովանաւորի կամ նախագահի ժա
մանումէն ետք փողերախումբով պատիւ չի
տրուիր որեւէ պատճառով ուշացած պատուոյ
հիւրերուն։
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Բ. Պ Ա Տ Ո Ւ Ո Յ Թ Ր Ի Պ Ի Ւ Ն Ի
Փ ՐՈ Թ Ո ՔՈ ԼԱ Յ ԻՆ

ԿԱ

Օրուան հովանաւորը կամ նախագահը
հափառ, նախագահ, առաջնորդ
վարչապետ, երեսփոխան,
գերագոյն
մարմինի ներկայացուցիչ եւ այլն) կը գրաւէ պա–
տուոյ թրիպիւնին առաջին շարքին կեդրոնա–
կան աթոռը։
Հովանաւորին աջ կողմը կը նստի օրուան
երկրորդ կարեւորագոյն պատուակալ հիւրը,
իսկ երրորդ կարեւորագոյն անձը՝ ձախ կողմը,
եւ այսսւքէս յաջորդաբար՝ նահանգապետ, քա 
ղաքապետ եւ այլն։
Նուիրապեաական կարգը յարգելով՝ Հ.Յ.Դ.ի
ներկայացուցիչը կամ ներկայացուցիչները Ա.
շարքի հիւրեր կը նկաաուին։ Հովանաւորէն կամ
նախագահէն անմիջապէս ետք, օրուան կարեւո
րագոյն հիւրերը պէաք է նկատել Հ.Մ.Ը.Մ.ի գե
րագոյն մարմինի ներկայացուցիչը (համագա
ղութային, շրջանային կամ մասնաճիւղային
առումով) եւ Հայասաանի Հանրապետութեան
դեսպանութեան ներկայացուցիչը։
Ձեօնարկ կազմակերպող մարմինին ներկա
յացուցիչը միայն Ա. շարքի մէջ տեղ կ՚ունենայ,
իսկ մնացեալ անդամները կը նստին երկրորդա
կան շարքերու վրայ։
Թրիպիւնի Բ. շարքի աթոռները կը տրամադրը–
լին Հ.Մ.Ը.Մ.ի գերագոյն մարմինի եւ այլ կեդրո–
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նական մարմիններու անդամներուն կամ կարե–
ւոր հիւրերուն, ինչպէս նաեւ՝ «Արժանեաց»
շքանշանակիրներու եւ Ա. շարքի կեդրոնի պատ–
ւոյ հիւրերու կողակիցներուն։
Թրիպիւնի Գ. շարքէն սկսեալ պէտք է աեղա–
արուին օտար կամ հայ հիւրեր՝ իրենց հանգա
մանքներու կարեւորութեան կարգուի
Թրիպիւնի մէջ բացակայող հիւրերուն աթոռ–
ները կա՜մ կը վերցուին, կամ կը յատկացուին
այլ յարմար անձի մը, որպէսզի պարապ աթոռ
չմնայ։
Գ,ԴՐՕՇԱԿՈՎ ՏՈՂԱՆՑՔ
ԵՒ ԳՐՕՇԱԶԱՐԳԱՐՈՒՄ
Տողանցքի կամ այլ ձեռնարկի առթիւ, երկրին
դրօշակը միշտ նախապատիւ տեղ կը դրուի։
Երեք դրօշակներու պարագային, մէջտեղը
երկրինը, աջ կողմը՝ ազգայինը, իսկ ձախ կողմը՝
Հ.Մ.Ը.Մ.ինը. վերջին երկուքը քայլ մը եա պարզը–
ւած։ Կամ շեղ գիծով՝ առաջին տեղը կը գրաւէ
երկրի, երկրորդ՝ ազգային, իսկ երրորդ՝ Հ.Մ.Ը.–
Մ.ի դրօշակը (նոյն չափերով)։
Դրօշազարդարումի պարագային, երկրի, ազ
գային եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշակները հաւասար
թիլով պէտք է ըլլան։
Միջ-ազգային ձեռնարկի մը պարագային,
նախապատիւ դիրքը կը տրուի հիւր երկրի դրօ
շակին։
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2.
ՀՐԱ Պ Ա ՐԱ Կ Ա Յ Ի
Ծ ԲԱ ՀԱ Ց ԻՆ Ձ Ե Ռ Ն Ա Բ Կ
Սրահի մէջ աեդի ունեցող հանդիսութեան մը
ււաթիւ, լրիւ ի զօրու են դաշաի մէջ նախատես»
ւած ձեռնարկի մը համար սահմանուած փրոթո–
քոլային կանոնները։
3.

Հ Ո Վ Ա Ն Ա Ւ Ո Ր ՈՒՌԻ

Դաշաի թէ սրահի մէջ տեղի ունեցող հրւսպա–
կային մեծ աարողութեամբ ձեռնարկներու հո–
վանատրութեան գծով պէտք է պահել նուիրա–
պեաական օրինաչափութիւնը, հետեւեալ կար»
գոփ–
Նկատի ունենալով Միութեան համա-Հ-Մ-Ը.–
Մ.ական կառոյցը։
♦ Կեդրոնական Վարչութեան ձեռնարկ՝ Վեհա
փառ Հայրապետ կամ պետական բարձրաստի
ճան անձնաւորութիւն մը։
♦ Շրջանային Վարչութեան ձեռնարկ՝ Առաջ
նորդ Սրբազան կամ Կեդրոնական Վարչութիւն։
♦ Մասնաճիւղի վարչութեան ձեռնարկ՝ Հա–
յասաանեաց եկեղեցւոյ աստիճանաւոր, քաղա
քապետ կամ Շրջանային Վարչութիւն։
♦ Շրջա նային յանձնախումբերու ձեռնարկ
Շրջանային Վարչութիւն։
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♦ Մասնաճիւղի յանձնախումբերու ձեռնարկ՝
Մասնաճիւղի Վարչութիւն։
4. Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն
Հրապարակային ձեռնարկի մը պարագային,
հովանաւորէն ետք, օրուան երկրորդ հիւր անձ
նաւորութիւնը նախագահն է։

5. Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ր Ա Կ Ա Ն
Ձեռնարկի մը առթիւ, մամուլին տրուած յայ
տարարութեան մէջ պէտք է յարգուի հետեւեալ
կարգը.–
Ա.) հովա նա ւոր
Բ )ն ա խ ա գա հ
Գ.)կազմակերպութիւն
Տեղական բնոյթ կրող ձեռնարկի մը սկիզբը
կը հնչեն նախ երկրին քայլերգը, ապա ազգա–
յին քայլերգը, իսկ միութեան քայլերգը՝ փակ–
ման։
Միջ-ազգային բնոյթ ունեցող (սրահի թէ դաշ–
տի մէջ) ձեռնարկի մը պարագային, փողերա–
խումբը կը հնչեցնէ հիւր խումբին երկրին քայ
լերգը, ապա՝ երկրին քայլերգը։
Մրցումները եթէ միջ-ազգային բնոյթի են,
նախ կը հնչէ հիւր երկրի, ապա՝ հիւրընկալ երկ
րի ազգային քայլերգները։
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Մրցումները եթէ տեղական բնոյթի են, կը հնչէ
միայն երկրի քայլերգը։
Խ@սք առնողներու կարգ, բացման խօսքը
հակիրճ կերպով կտ
ընէ ձեռնարկը կազմակեր–
պող մարմինը. եթէ կայ՝ գեղարուեսաական յայ
տագիրը մէջընդմէջ կը գործադրուի, բանախօ
սին կամ բանախօսներուն խօսք կը արուի ձեռ–
նարկին բնոյթին յարմարող կարգով։ Փակման
խօսքը կ՚արտասանէ հովանաւորը, նախագահը
կամ ձեռնարկը վարողը։ Փակման խօսքէն ետք
այլեւս կարելի չէ ուրիշ մէկու մը խօսք տալ։
Խօսքերու շարքը կը արուի ստորադասէն գե
րադաս մարմիններու յաջորդականութեամբ։
Շքանշաններու տուչութեան արարողութեան,
հարկ է որ պարգեւատրման ընթացքին ներկա–
ները յոտնկայս յարգեն պարգեւատրեալը, նոյն֊
պէս՝ յետ մահու, եթէ ննջեցեալ եղբօր կամ քրոջ
դագաղին վրայ կը զետեղուի շքանշանը, կամ
կը յանձնուի անոր մէկ հարազատին, յարգելու
համար անոր յիշաաակը։
Իւրաքանչիւր ձեռնարկ՝ դաշտային թէ հրա–
պարակային, ինչպէս նաեւ պսակադրութեան եւ
յուղարկաւորութեան արարողութիւններ, կ՚ունե
նան իրենց փրոթոքոլային յանձնախումբը կամ
պատասխանատուն, որ կը հսկէ աշխաաանքնե–
րու անթերի գործադրութեան։
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ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐՈՒ
ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒՃ-ԻՒՆ

Պ ա տ ա տ նշա ն

Ա րժա նն աց Շ ք ա ն շա ն

ւաեան
Շ քա ն շա ն

Հա յ
Մարմնակրթական
Միա–
թխնը, իր տասնեակ տարիներու կեանքի ըն֊
թացքին, միութեան ծառայողները պարգեւաւո֊
րած է զանազան շքանշաններով։
Այս որոշման միջոցաւ3 կը համադրուին ներ–
կայիս գոյութիւն ունեցող շքանշանները եւ
անոնց տուչութեան պայմանները։
Ներկայիս գոյութիւն ունեցող շքանշաններն
են.֊
©ամայութեան շքանշան*
Աթտ ա կա րգ պատուանշան*
Արժա նեա ց շքանշան։
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Հ .Մ .Բ .Մ .Ի
Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո ՒԹ ԵԱ Ն Շ Ք Ա Ն Շ Ա Ն
Հ. Մ.Ը.
Մ.ի«Ծառայութեան»
շքանշանը
հաստատուած
է
Հ.Մ .Ը.Մ .ի Կեդրոնական Վարչու
թեան 7 Փետրուար 1986ի նիս
տին։
Յօդ. 1 ֊ Հ.Մ .Ը .Մ .ի «Ծառայութեաե» շքանշանը
կը տրոփ Հ.Մ .Բ .Մ .ի Շրջանային եւ Մեկուսի
շրջաններու Վարչութիւններուն կողմէ։
Յօդ. 2 - Հ.Մ.յԸ.Մ.ի «Ծառայութեան» շքանշա
նին հետ կը յանձնուի համապատասխան լամբա
կի պէճ եւ հաստատագիր, որ կը կրէ վարչութեան
կնիքը, ատենապետին եւ ատենադպիրին ստո–
րագրութիւնները, պարգեւատրման որոշումի
թուականը։
Յօդ. 3 - Շքանշանը տուող Վարչութիւնը յատուկ
ոսկեմատեանի մէջ կ՚ա րձա նա գրէ Հ .Մ .Բ .Մ .ի
«Ծառայութեան» շքանշանին արժանացած անձ–
նաւորութիւններուն անուանացանկը, պարգե–
ւատրման որոշումի թուականը, ինչպէս նաեւ՝
անոնց կենսագրականն ու նկարը։
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Ցօդ. 4 ֊ Հ.Մ.յԸ.Մ.ի «Ծառայութեան» շքանշա
նին կ՚արժանանան տիպար եւ օրինակելի
Հ.Մ.յԸ.Մ.ական անդամներ, որոնք իրենց երկա–
րամեայ գործունէութեամբ օժանդակած են միու–
թեան եւ օգտակար հանդիսացած՝ անոր ամ֊
րապնդման, զարգացման ու վերելքին։
Յօդ. 5 - Շրջանային թէ Մեկուսի Վարչութիւն–
ները շքանշանի տուչութեան մասին պարտին
իմացնել Կեդրոնական Վարչութեան, որ, իր կար
գին, յատուկ շրջաբերականով պարգեւատրումը
կը հաղորդէ բոլոր շրջաններուն։
Յօդ. 6 - Հ.Մ.ԷԷՄ.ի «Ծառայութեան» շքանշանը
եւ հաստատագիրը կը պատրաստուին եւ կը տրա–
մադրուին Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ։
Յօդ. 7 - Կարելի է յետ մահու պարգեւատրել եր–
կարամեայ գործունէութիւն ունեցած եւ Հ.Մ .Ը .Մ .ի
ամրապնդման, զարգացման ու վերելքին նպաս
տած միութենական մը։
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Հ .Մ .Բ .Մ .Ի
«ԱՐՏԱԿԱՐԳ» Պ Ա Տ Ո ՒԱ Ն Շ Ա Ն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի«Սրտակաթդ» պատ–
ւանշանի դրութիւնը
ցաւ
Հ.Մ.Ը.Մ.իԿեդրոնական Վար
չութեան նախաձեռնութեանդ, 17
րխ 1995ին։

հաս

Ցօդ. 1 - Հ.Մ .Ո.Մ .ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
իրեն կը վերապահէ Հ.Մ .Ը.Մ .ի «Արտակարդ»
պատուանշան տալու որոշումը եւ շքանշանը կը
յանձնուի իր կամ լիազօր անձի մը կողմէ։
Ցօդ. 2 - Հ.Մ .Բ.Մ .ի «Արտակարգ» պատուանշա
նին հետ կը յանձնուի համապատասխան լամբա
կի պէճ եւ հաստատագիր, որ կը կրէ Կեդրոնա
կան Վարչութեան կնիքը, ատենապետին եւ ատե
նադպիրին ստորագրութիւնները, պարգեւատըր–
ման որոշումի թուականը։
Ցօդ. 3 - Հ.Մ.քեՄ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
յատուկ մատեանի մէջ կ՚արձանագրէ Հ.Մ .Բ.Մ .ի
«Արտակարգ» պատուանշանին արժանացած ան–
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ձերուն աեուեեերը, նկարեերը եւ պարգեւատըր–
ման որոշումի թուականը։
8օդ. 4 - Հ.Մ .Բ .Մ .ի «Արտակարգ» պատուա
նշանին կրնայ արժանանար ա) Հ.Մ.Ա.Մ.սւկան մը կամ միութեան բարեկամ
մը, որ իշխանական նուիրատուութիւն կատարած
է Հ.Մ.Բ.Մ .ին։
բ) Հայ կամ օտար անձնաւորութիւն մը, որ
թանկագին ծառայութիւն մատուցած է Հ.Մ.–
Ը.Մ.ին։
5օդ. 5 - Հ.Մ .Բ .Մ .ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
Հ.Մ .Ա .Մ .ի «Արտակարգ» պատուանշանով կրնայ
պարգեւատրել. ա) Իր նախաձեռնութեամբ. այս պարագային
անհրաժեշտ է նախապէս տեղեակ պահել պարգե–
ւատրեալին բնակած երկրին Շրջանային կամ Մ ե
կուսի Վարչութիւնը։
բ) Շրջանային կամ Մեկուսի Վարչութեան դի
մումով. այս պարագային անհրաժեշտ է որ առա
ջարկին կցուած ըլլան ենթակային կենսագրու
թիւնը եւ «Արտակարգ» պատուանշանին պարգե–
ւատրումին յատուկ դիմումնագիրը, որ իբրեւ
« Ցաւեւուած» մաս կը կազմէ այս կանոնադրու
թեան։
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Յօդ. 6 - Հ.Մ.Ա.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
«Արտակարգ» պատուանշանով պարգեւատըր–
ւած անձին անունը կը հրատարակէ իր պաշտօ
նաթերթին մէջ, հայ մամուլոփ նաեւ յատուկ շրջա
բերականով կը յայտնէ Շրջանային եւ մեկուսի
վարչութիւներուն, որոնք իրենց կարգին կը փո
խանցեն մասնաճիւղերուն եւ շարքերուն։
Յօդ. 7 - Կարելի է յետ մահու պարգեւատրել
թանկագին ծառայութիւն մատուցած անձնաւո
րութիւն մը։
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Հ .Մ .Բ .Մ .Ի
«ԱՐԺԱՆԵԱՑ» Շ Ք Ա Ն Շ Ա Ն
Համաձայն
.
Ընդհանուր ժողռվի
րանքին (Դեկտեմբեր 1974,
Պէյրութ) եւ Կեդրոնական
Վարչութեան որոշումին (29րդ
նիստ, 22 Փետըրւար 1976), կը
հաստատուի
Հ.Մ
ժանեաց»շքանշանի դրութիւն։

0օդ. 1 - Հ.Մ .Ը.Մ .ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
իրեն կը վերապահէ Հ.Մ .Ա .Մ .ի «Արժանեաց»
շքանշան տալու որոշումը եւ շքանշանը կը յանձնը–
ւի իր կամ լիազօր անձի մը կողմէ։
Ցօդ. 2 - Հ.Մ.Ա.Մ.ի «Արժանեաց» շքանշանին
հետ կը յանձնուի համապատասխան լամբակի
պէճ եւ հաստատագիր, որ կը կրէ Կեդրոնական
Վարչութեան կնիքը, ատենապետին եւ ատենադը–
պիրին ստորագրութիւնները, պարգեւատրման
որոշումի թուականը։
22

Յօդ. 3 ֊ Հ.Մ.յԸ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
յատուկ ոսկեմատեանի մէջ կ՚արձանագրէ Հ.Մ.Բ.–
Մ.ի «Արժանեաց» շքանշանին արժանացած ան֊
ձերուն անունները, նկարները եւ պարգեւատըր–
ման որոշումի թուականը։
Յօդ. 4 - Հ.Մ .Ա .Մ .ի «Արժանեաց» շքանշանին
կրնայ արժանանալ երախտապարտ Հ.Մ.Ա.Մ.ա–
կան մը, որ միութենէն ներս ունեցած է երկարամ–
եայ ծառայութիւն, սատարած է միութեան ամ–
րապնդման, զարգացման կամ իր սկաուտական,
մարզական եւ կազմակերպչական բեղուն գործու
նեութեան ընթացքին հանդիսացած է տիպար եւ
օրինակելի։
Ցօդ. 5 - Հ.Մ .Ո .Մ .ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
Հ.Մ .Բ .Մ .ի «Արժանեանց» շքանշան կրեայ պար–
գեւատրեր–
ա) Իր նախաձեռևութեամբ. այս պարագային
անհրաժեշտ է նախապէս տեղեակ պահել պարգե–
ւատրեալին բնակած երկրին Շրջանային կամ Մ ե
կուսի Վարչութիւնը։
բ) Շրջանային կամ Մեկուսի Վարչութեան դի
մումով. այս պարագային անհրաժեշտ է որ առա
ջարկին կցուած ըլլան ենթակային կենսագրու
թիւնը եւ «Արժանեաց» շքանշանին պարգեւատ–
րումին յատուկ դիմումնագիրը, որ իբրեւ
ւած» մաս կը կազմէ այս կանոնագրութեան։
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Ցօդ. 6 - Հ.Մ .Բ.Մ .ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
«Արժանեաց» շքանշանով պարգեւատրուած աե–
ձին անունը կը հրատարակէ իր պաշտօնաթեր
թին մէջ, հայ մամուլով, նաեւ յատուկ շրջաբերա
կանով կը յայտնէ Շրջանային եւ Մեկուսի Վար–
չութիւններուն, որոնք իրենց կարգին կը փոխան
ցեն մասնաճիւղերուն եւ շարքերուն։
Յօդ. 7 - Կարելի է յետ մահու պարգեւատրել եր–
կարամեայ ծառայութիւն ունեցած եւ Հ.Մ .Ը.Մ .ի
ամրապնդման, զարգացման ու վերելքին սատար
հանդիսացած միութենական մը։

Ծ1քեՕՔ%–
Սոյնկանոնադրութեան
տարակման թուականէն ստաջ, ոսկի կամ
աբծաթ շքանշանով պարգեւատրուած եղ
բայրները եւ քոյրերը կը նկատոփն «Արժան
եաց» շքանշանի արժանացածներ։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի «ԱՐՏԱԿԱՐԳ» ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆԻ

4

X

5 սմ.

ԴԻՄՈՒՄՆԱԳԻՐ

Կցել 2 նկար

Լ– Պաբգեւատրեաքի ինքնութեան ճշդում
♦ Շրջան

..........................................................

♦ Մասեաճիպ ..................................................
♦ Անուն.............................................................
♦ Մականուն......................................................
♦ Ծննդեանթուական եւ վայր............................
+Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդամակցութեան թուական......
♦ Գործի ասպարէզ ...........................................
♦ Միութեան
՝մ
ա
կ
ե
ր
բ,
անդամ ..............
♦ «Ծառայութեան» շքանշանի տուչութեան
թուական (ի հարկին)......................................
♦ Ամբողջական հասցէ .....................................
♦ Հեռա ձա յն.................
+Ը–աա1 ............................................
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2.– Պ ա ր գ ե ւա տ ր ե ա քի կ ե ն ս ա գ ր ո ւթ ի ւն ը
ա րդա րա ցնող բա ցա տ րողա գիր
Նկարագրեւ
հետեւեաէ
ա) Յիշեչ ւիոքր
տ
ա
րիք, իր
ուտական, մարզական եւ վարչական
թեանց տարիներն
ու

բ) Յաճախած
բարձրագոյն

ստ.

վարժարաներն
ու ստացած
.ը
ն
ա
կ
յվ(ըստ փափաքի)

գ)Ք-աեչ ստանձնած
յին եւ ի հարկին օտար շրջանակներէ
թուականները.
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. նշե\

դ)
Ինջպէն
ներդրումը
1-Միաթեանս
մարզերուն

կ՚արժետրէքբերածբարոյական

,

ա
մ
ր
ա
պ
ե
դ
մ
ա
եւ հզօրացմաե

մ
է
ջ

2-Գաղութիս զարգացման զանազան
ներուն մէջ։
Տաչ
օրինա
կներ՝
նշեթվ

ե) Ռրպէս
ր
ա
պ
,ի
տօրինակեցի
եւ երկրի տիպար
ի
ց
ա
ք
ղ
, որքանո՞վ մասնա
կից եղած է եւ սատարած իր շրջապատին։
Տաւօրինակներէ նշեթվ թուականները.
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զ)
Ինչպէնկը գնահատէք միութեան
,
կամ պ հայ անձնաւորութեան մը թանկագին ծա
ռայութեան կամ պատկառեփ
ներդրումը.

է)

Այլ

նախաձեռնութի

Հ.Մ .Ը.Մ .ի Շրջանային կամ
Մեկուսի
Վարչութ

Ատենադպիր

Ատենապետէ

Թուական,
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԺԱՆԵԱՑ ՇՔԱՆՇԱՆԻ
ԴԻՄՈՒՄՆԱԳԻՐ

Լ– Պարգեւատրեափ ինքնութեան ճշդում

♦Շրջան ......................................................
+Մասնաճիւղ .............................................
♦ Անուն.........................................................
♦ Մականուն.................................................
♦Ծննդեանթուական եւ վայր......................
♦Հ. Մ.Ը. Մ.ի անդամակցութեան
♦Գործի ասպարէզ ......................................
♦Միութեան բարեկամ, պ անդամ ............
♦« Ծառայութեան» շքանշանի տուչութեան
թուական (ի հարկին)................................
♦Ամբողջական հասցէ ...............................
+Բջիջային

♦ Հեռաձայն
+Ը–աա1 ....
29

2.– Պաբգեւատրեալի կենսագրութիւնը
արդարացնող բացատրողագիր
աաաա® .......... ......

....... ................................ ................ .. ..

..........

.............. .. ւ

Նկարագրեւհետեւեաւ
ա)
Յիշեւփոքր
տարիքէն, իր
տական, մարզական եւ վարչական
թեանց տարիներն ու ստանձնած

բ) Յաճախած
բարձրագոյն

.

վարժարաներեստացած
վկա
յա
կա
նը(ըստփափաքի)

գ)
Ռահէստանձնած
եւ ի հարկին օտար շրջանակներէ
թուականները.

պաշտ
նշեչ

դ) Ինչպէն կ՚արժետրէք իր բերած բարոյական
ներդրումը
1– Միութեանս ամրապնդման եւ հզօրացման
մարզերուն մէջ,
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2-Գաղութիս զարգացման զանազան
ներուն մէջ։
Տաչօրինակներէ նշեթվ

.

ե) Ռրպէււ
ւրիպար,օրինակեփ
եւ
երկրի
ւրիպար
ի
ց
ա
ք
,ղ որքանո՞վ մասնակից
եղած
է եւ
սա տարածիր շրջապատին։
Տաչ
օրինակներ՝նշեթվ թուականները.

զ)

Այչ

նախաձեռնութի

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային կամ
Մեկուսի Վարժութիւն
Ատենադպիր՝

՝

Թուական,
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ՀՄ.Ը.Ս՝.ա կա ե
Կեեցաղագիզտւթեաե
Փբոթոքպային Հասկացողութեան. Ուղեցոյց

*Նախաբան

3

-Ա. Ս ի ո ւթ ե ն ա կ ա ն ներքին կեա նքի
փրոթոքոլային հ ա մ ա կ ա ր գ

5

®3 ա ր ա բ ե ր ա կան

0

^(Ընդհա նրա կա ն ե ր ե ւ ո յթ ն ե ր

7

“Բ, Ս ի ո ւթ ե ն ա կ ա ն արտաքին կ ա ր գ ի
փրոթոքոլային համակարգ
1.

Հ ր ա

ս լ ա

ր ա

կ ա

յ է ն դ ա

Ա.
Դաշւրիմատքի
ւիրոթոքպային կարգ
Բ.Պատուոյ թրիպիւնի
ւիրոթոքպային կարգ ա կանոն
Գ.Դրօշակով տողանցք եւ
դրօշազարդարում
%

Հրա պ ա րա կա ծն՝

շ տ

ա

յ ձեռնա

8
10
11
որահայինձեռնարկ

3– Հ ո վ ա ն ա ւ ո ր ո ւ թ ի ւ ն

12

խ ա գ ա հու թ ի ւ ն

13
13

5 – (Ընդհա նրա կա ն
♦

8

ՇքանշաններուԿանոնադրութիւն
Հ
Հ -Մ

՝ Ը, " Մ •ի Ծ ա ռ ա յո ւ թ ե ա ն
՝ Ը ՝Մ՝ի

<ձՍԼրտ ա կ ա ր

Հ°Մ՝Ը–Մ«Արժանեար՝» շ ր ա ն շ ա ն

17
19

22

^Յ ա ւ ե ւ ո ւ ա ծ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի«Արտակարգ» պ ա տ ուա ն շա ն ի
դիմումնա գիր
Հ .Մ .Ը .Մ .ի
«Ա
ց
ե
ն
ա
ժ
ր
» շք ա ն շա ն ի
դիմումնա գիր

25
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