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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ 

27րդ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հանձնաժողովի նիստերը պետք է անցկացվեն առցանց այնպիսի ձևաչափով, 

որպեսզի պատվիրակներն ու այլընտրանքային պատվիրակները կարողանան միանալ, լսել և 

հերթականությամբ խոսել։ Մասնագիտական հանձնաժողովի առցանց նիստերին մասնակցելու 

հրահանգները նշված են SEIU համագումարի կայքում: Հանձնաժողովի նախագահողը պետք է 

մեկ անդամին կամ անձնակազմին հանձնարարի գրառում կատարել հանձնաժողովի 

գործունեության վերաբերյալ: 

 

2. Երբ պատվիրակները կամ այլընտրանքային պատվիրակները դիմում են 

հանձնաժողովին, հանձնաժողովի անդամները կարող են հարցեր տալ համոզվելու , որ իրենք 

հասկացել են արտահայտված կարծիքը, կամ կարող են պատասխանել հարցերին, եթե 

պատվիրակը պարզաբանումներ է փնտրում։ Հանձնաժողովի անդամները չպետք է կարծիք 

արտահայտեն կամ վիճաբանեն բանախոսների հետ։ 

 

3. Հանձնաժողովի նախագահը վարում է նիստը ու հեշտացնում բանավեճի 

գործընթացը: Նախագահողը կարող է խնդրել հանձնաժողովի այլ անդամի՝ ստանձնելու 

նախագահությունը նիստի որևէ հատվածում։ 

 

4. Հանձնաժողովը գործում է ոչ պաշտոնապես, բայց հանձնաժողովի 

պաշտոնական գործողություններն այնպիսի կետերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են բանաձևերի 

ընդունումը կամ հաստատումը, սահմանադրական փոփոխությունները, բողոքի ակցիաները 

կամ բողոքարկումները, պետք է իրականացվեն միջնորդությամբ, երկրորդ կարգով և ձայների 

մեծամասնությամբ: Հանձնաժողովը ղեկավարվում է հանձնաժողովի մեկ անդամի մեկ ձայնով: 

 

5. Միայն հանձնաժողովի անդամները կարող են քվեարկել ընթացակարգին 

վերաբերող հարցերի կամ հանձնաժողովի առջև ծառացած որևէ խնդրի դեպքում։ 

 

6. Հանձնաժողովին դիմելու իրավունք ունեն միայն պատվիրակներն ու 

այլընտրանքային պատվիրակները։ 

 

7. Տեղական միության այն պատվիրակը, որը պատշաճ կերպով որևէ բանաձև կամ 

փոփոխություն է մտցրել Սահմանադրության կամ Կանոնադրության մեջ, հնարավորություն 

կունենա դիմել համապատասխան հանձնաժողովին՝ առավելագույնը երեք (3) րոպե խոսելու 

հնարավորությամբ։  Ցանկացած հանձնաժողով նաև կարող է սահմանել ընթացակարգեր՝ այլ 

պատվիրակներից կամ այլընտրանքային պատվիրակներից թեմային համապատասխան 

մեկնաբանություններ ստանալու վերաբերյալ, որը պետք է սահմանափակվի յուրաքանչյուր 

խոսնակի համար երկու (2) րոպեով: Նախագահողին կտրամադրվի տեղեկատվություն 

յուրաքանչյուր տեղական անդամի վերաբերյալ՝ նրան լսելու ընթացքում, նախքան լրացուցիչ 

խոսնակներին տվյալ հարցի շուրջ ճանաչելը։ Հանձնաժողովները կարող են նշանակել նիստեր, 

որտեղ պատվիրակները կարող են դիմել հանձնաժողովին։ Նախագահողը կարող է փոփոխել 

ելույթների տևողությունն ու քանակը՝ ըստ թեմաների քանակի, որոնք պետք է բարձրաձայնվեն 

հանձնաժողովի առաջ, և/կամ փոփոխել պատվիրակների կամ այլընտրանքային պատվիրակների 

քանակը, ովքեր ցանկանում են դիմել հանձնաժողովին։ 

 

8. Հանձնաժողովը կարող է նշանակել մի քանի նիստ։ Հանձնաժողովի 

յուրաքանչյուր բաց նիստի համար ելույթների կարգը հետևյալն է. 

 

• Հանձնաժողովի անդամների հետ ծանոթացում 

• Օրակարգի վերանայում 
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• Բանաձևերի, փոփոխությունների, բողոքների կամ բողոքարկումների 

քննարկումներ 

 

9. Նախագահողը կարող է հանձնաժողովին հրավիրել գործադիր նիստի՝ 

քննարկելու և գնահատելու պատվիրակների և այլընտրանքային պատվիրակների կողմից 

ներկայացված առաջարկներն ու կարծիքները, քվեարկելու համագումարի վերաբերյալ իր 

առաջարկության օգտին և վարելու վարչական կամ հանձնաժողովի հետ կապված այլ գործեր։ 

 

10. Արգելվում է հանձնաժողովի նիստերի չարտոնված տեսանկարահանումը կամ 

ձայնագրումը: 

 

11. Գործող հանձնաժողովները պետք է պատրաստեն համապատասխան բանաձևեր 

կամ փոփոխություններ` իրենց վերաբերող առաջարկություններն ուժի մեջ մտցնելու համար, 

նաև՝ համաձայն հանձնաժողովի առաջարկությունների, կարող են համագումարին ներկայացնել 

այդ և բոլոր այլ բանաձևերը կամ փոփոխությունները։ Հանձնաժողովը կարող է (1) զեկուցել նույն 

թեմայի վերաբերյալ մի քանի բանաձևերից կամ փոփոխություններից միայն մեկը (2) մեկ 

բանաձևի մեջ ներառել միևնույն թեմայի մի քանի բանաձևերի կամ փոփոխությունների 

ամբողջական կամ հատվածական մասերը և զեկուցել համակցված բանաձևի մասին որպես 

բնօրինակ տեքստ՝ բնօրինակ բանաձևերի և փոփոխությունների հետ միասին, (3) որոշում 

կայացնել առաջարկվող բանաձևի կամ փոփոխության վերաբերյալ չհայտնելու մասին, կամ (4) 

համապատասխան հարցի վերաբերյալ դիմել Միջազգային գործադիր խորհրդին: Որևէ 

փոքրամասնության մասին զեկույց չի կարող լինել: 

 

[ՆՇՈՒՄ` SEIU C&B Հոդված IV § 14-ում ասվում է, որ բոլոր բանաձևերը պետք է ներառվեն 

տեղական միության գրության մեջ «առնվազն համագումարի ընդունումից 30 օր առաջ և 

քանի դեռ չի ներկայացվել, չի կարող ընդունվել համագումարի կողմից, բացառությամբ 

ներկա գտնվող պատվիրակների միաձայն համաձայնության։ Բանաձևերը կարող են 

ներկայացվել համագումար Միջազգային գործադիր  խորհրդի կողմից ցանկացած 

ժամանակ՝ առանց միաձայն համաձայնության պահանջի»։ SEIU C&B Հոդված XXIV-ում 

ասվում է, որ «Փոփոխությունները կարող են առաջարկվել համագումարում համագումարի 

բանաձևերը ներկայացնելու համար նախատեսված ձևով»:] 
 

12. Հանձնաժողովները կարող են զեկուցել բազմաթիվ բանաձևեր կամ 

սահմանադրական փոփոխություններ մեկ միջնորդությամբ, որը ներկայացվելու և քվեարկվելու 

է որպես մեկ ամբողջություն: 


