Որդեգրիր մի գյուղ համաձայնագիր Adopt-a-Village Agreement
Ես/Մենք I/We ……………………………………………………….…………………………, …………………………………
գյուղի/village ներկայացուցիչս(ներս)/representative(s), սրանով համաձայնում եմ (ենք)
ենթարկվել ներքոնշյալ սկզբունքներին և պահանջներին/do hereby agree to abide by the
following principles and requirements. Ես/մենք պարտավորվում ենք`/I/We will:

1. ապահովել, որ ցանկացած անձի կողմից չի լինի ոչ մի կոռուպցիա և կեղծ
գործունեություն
«Որդեգրիր
մի
գյուղ»
նախագծերի
առաջարկման,
նախապատրաստման, անցկացման և հաշվետվության ընթացքում, հետևաբար,
նախագծի բյուջեն և ծրագրերի իրականացման ժամանակ ծախսված որևէ գումար
կհրապարակվի առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ յուրաքանչյուր առնչվող գյուղացու և
սփյուռքահայության վերանայման համար,/ensure that there will be no corruption and

fraudulent activity by any person during the proposal, preparation, conduct and reporting
of Adopt-a-Village projects; therefore the project's budget and any monies spent during
the projects will be published at least once every three months for all the relevant
villagers and Diaspora to review;
2. նշանակել

առնվազն
երկու
կոնտակտային
անձ
կանոնավոր
կերպով
սփյուռքահայության ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցվելու և ժամանակին ու
հավաստի կերպով սփյուռքահայ ներկայացուցչի բոլոր հարցումներին արձագանքելու
համար,/establish a minimum of two contact points to communicate to the Diaspora

Representatives on a regular basis and respond in a timely and truthful manner to all
Diaspora Representative enquiries;
3. կազմակերպել «Որդեգրիր մի գյուղ» ցուցանակի մոնտաժում ակնառու վայրում կամ
գյուղի մոտակայքում (ցուցանակի ծախսը կրում են Սփյուռքահայության կամ
«Ծագումը» ծրագրի ներկայացուցիչները),/arrange for the erection of an Adopt-a-Village

sign in a prominent location in or near the village (cost of the sign to be borne by the
Diaspora or representatives of the Origins Project);
4. կազմակերպել ազատ, հարմարավետ և մաքուր բնակավայր Սփյուռքահայության
ներկայացուցիչների այցելությունների կամ դոնոր երկրից զբոսաշրջիկների
այցելությունների համար, նման զբոսաշրջիկների համար ցածր գնով,/arrange for free,

comfortable and clean accommodation for Diaspora representative visits, or for visits by
tourists from the donor nation at a low cost to such tourists;
5. ձեռնարկել քայլեր «Որդեգրիր մի գյուղ» նախագծի մասին տեղեկատվությունը
տարածելու համար,/take actions to spread information about the Adopt-a-Village
Project; and
6. ապահովել, որպեսզի առնվազն տարեկան մեկ անգամ մարզպետարանին ներկայացվի
«Որդեգրիր մի գյուղ» նախագծի առաջընթացի ընդհանուր հաշվետվությունը:/ensure
that a report on overall Adopt-a-Village project progress to the Regional Governor’s office
is made at least annually.
Ստորագրված է/Signed………………………………………………………………..

…………………………………..

(Գյուղի ներկայացուցիչ(ներ)/Village representative(s)) (Ամիս, ամսաթիվ Date)
Աջակցվում է «Ծագումը: Բացահայտում»-ի կողմից (http://originsdiscovery.com)
Supported by Origins: Discovery (http://originsdiscovery.com)

