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1. Հանձնաժողովի անդամները պետք է նստած լինեն սեղանի շուրջ, 

սենյակի դիմաց, կամ այնպիսի վայրում, որտեղից կարող են լսել բոլոր կարծիքներն և 
մեկնաբանությունները: 

 
2. Հանձնաժովովը պարտավոր է վարել ստորագրությունների թերթիկ՝ 

Հանձնաժողովի նիստին որպես դիտորդ մասնակցող պատվիրակների ճանաչման 
նպատակով, ինչպես նաև այն պատվիրակների ճանաչման նպատակով, ովքեր 
ցանկանում են անդրադառնալ Հանձնաժողովին: Հանձնաժողովի Նախագահն պետք 
է նշանակի անդամ կամ աշխատակազմ՝ Հանձնաժողովի գործողությունների 
արձանագրությունները վարելու նպատակով:   
 

3.  Հանձնաժողովի անդամները կարող են հարցեր տալ՝ համոզված լինելու 
համար, որ իրենք հասկանում են արտահայտված կարծիքները, կամ կարող են 
պատասխանել հարցերի, եթե որևէ պատվիրակ ունի պարզաբանման կարիք: 
Հանձնաժողովի անդամներին չի թույլատրվում կարծիք արտահայտել կամ մտնել 
բանակցությունների մեջ խոսնակների հետ: 
 

4. Հանձնաժողովի Նախագահն պետք է նախագահի նիստերը և նպաստի 
քննարկումներին: Հանձնաժողովի Նախագահն կարող է հանձնարարել Փոխ-
նախագահին ստանձնելու նիստի նախագահումը հանդիպման յուրաքանչյուր 
պահին: 

  
5. Հանձնաժողովը անցկացվում է ոչ պաշտոնապես, սակայն 

Հանձնաժողովի պաշտոնական գործողությունները, ինչպիսիք են՝ բանաձևերի 
ընդունումը և հաստատումը, սահմանադրական փոփոխությունները, բողոքները և 
բողոքարկումները, պետք է անցկացվեն միջնորդությամբ, առաջադրմամբ և ձայների 
մեծամասնության քվեարկմամբ: Հանձնաժողովը ղեկավարվում է Հանձնաժողովի 
յուրաքանչյուր անդամին մեկական ձայնի իրավունքի սկզբունքով:  

 
6. Միայն Հանձնաժողովի անդամները կարող են քննարկել 

ընթացակարգային հարցերի, ինչպես նաև Հանձնաժողովի արջև դրված այլ հարցերի 
վերաբերյալ: 

 



7. Միայն պատվիրակները կարող են դիմել Հանձնաժողովին: Նախագահը 
կարող է լիազորել ոչ-պատվիրակի՝ դիմելու Հանձնաժողովին  առանձնահատուկ 
հարցով:  

 
8.   Տեղական Միության մեկ պատվիրակին, ով պատշաճ կերպով 

ներկայացրել է Սահմանադրության և Կանոնադրության բանաձևը կամ 
փոփոխությունը, պետք է տրվի հնարավորություն դիմելու համապատասխան 
Կոմիտեի՝  մինչև հինգ (5) րոպե տևողությամբ աջակցության համար: Ցանկացած 
Կոմիտե կարող է ստեղծել ընթացակարգեր՝ այլ պատվիրակների կողմից, կամ այլ 
արդիական հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ ստանալու համար, որոնք 
պետք է սահմանափակվեն յուրաքանչյուր խոսնակին երեք (3) րոպե ժամանակի 
իրավունքով: Նախագահը պետք է առաջնորդվի յուրաքանչյուր տեղական խոսնակին 
լսելու նպատակով, մինչ այլ խոսնակների ներգրավումը հարցի քննարկմանը: 
Նստելատեղի առկայության դեպքում, Համագումարին գրանցված այլ մասնակիցները 
կարող են դիտարկել Հանձնաժողովի հանդիպումները, բացառությամբ 
Հանձնաժողովի գործադիր մարմնի նիստերի: Կոմիտեները կարող են նախընտրել 
նշանակել լսումներ, որոնց ընթացքում պատվիրակները կարող են անդրադառնալ 
հանձնաժողովին: Նախագահն կարող է փոփոխել ելույթների երկարությունը և 
քանակը՝ հիմնվելով Հանձնաժողովին առաջադրված հարցերի քանակի և / կամ 
Հանձնաժողովին դիմող պատվիրակների թվի վրա: 

 
9. Հանձնաժողովի համար աշխատանքների հերթականությունը հետևյալն 

է. 
• Հանձնաժողոմի անդամների ներկայացում 
• Օրակարգի ուսումնասիրում 
• Որոշումների, փոփոխությունների, բողոքների և 

բողոքարկումների քննարկում  
• Հանձնաժողովի առաջարկների քվեարկություն 
• Կոնվենցիայի վերաբերյալ զեկույցի զարգացում 

 
 10.   Ձայնի ուժեղացման էլեկտրոնային սարքերի կամ բջջային 
հեռախոսների օգտագործումը արգելվում է, մինչդեռ ուղղակի թույլատրված, 
տրամադրած չէ, սակայն գրառումները թույլատրվում են: Առանց թույլտվության 
Հանձնաժողովի հանդիպումների տեսահանումը կամ ձայնագրումը արգելվում է: 
Բջջային հեռախոսների զանգը պետք է անջատված լինի:  
 
 11. Համապատասխան Հանձնաժողովները պետք է պատրաստեն 
համապատասխան բանաձևեր կամ իրականացնեն ճշգրտումներ՝ իրենց ուղղված 
առաջարկները ուժի մեջ է մտցնելու նպատակով, և կարող են ներկայացնել 
Համագումարին, համապատասխան գործողությունների, մյուս բոլոր նշված 
բանաձևերի կամ փոփոխություններին առնչվող Կոմիտեի սեփական 
առաջարկությունների հետ մեկտեղ: Կոմիտեն կարող է (1) նախընտրել նույն 
առարկայի վերաբերյալ հաղորդել մի քանի բանաձևերից կամ փոփոխություններից 



միայն մեկը, (2) մեկ բանաձևում համատեղել նույն առարկայի վերաբերյալ մի շարք 
բանաձևերից կամ փոփոխություններից միայն որոշները կամ ամբողջը և զեկուցել 
համակցված բանաձևը որպես բուն տեքստ՝ կլանելով օրիգինալ բանաձևերը և 
փոփոխությունները, (3) նախընտրել չզեկուցել առաջարկված բանաձևերի և 
փոփոխությունների վերաբերյալ, կամ (4) հարցը հանձնել Միջազգային Գործադիր 
Խորհրդին համապատասխան քննարկման համար: Փոքրամասնության զեկույցը 
բացառվում է: 
  
[ ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ: SEIU C&B Հոդված IV § 14 նախատեսում է, որ բոլոր բանաձևերը 
պետք է գրավոր ներկայացվեն Տեղական Միության կողմից « Համագումարից ոչ ուշ 
քան 30 օր առաջ, հակառակ դեպքում դրանք հաշվի չեն առնվելու Համագումարի 
կողմից, բացառությամբ ներկա գտնվող պատվիրակների միաձայն համաձայնության: 
Միջազգային Գործադիր Խորհրդի կողմից բանաձևերը կարող են ներկայացվել 
Համագումարին յուրաքանչյուր պահի Համագումարի ընթացքում, առանց միաձայն 
համաձայնության անհրաժեշտության:”] 
 
 12.   Կոմիտեները կարող են մեկ միջնորդությամբ զեկուցել բազմաթիվ 
բանաձևեր՝ ամբողջությամբ դիտարկելու և քվեարկելու համար:  
 
 13.   Օրենքների Կոմիտեի (նույնպես հայտնի որպես Սահմանադրության 
Կոմիտե) ցանկացած զեկույց չպետք է փոփոխման վերաբերյալ միջնորդությունյան 
ենթակա լինի, և պետք է քվեարկվի այնպես, ինչպես ներկայացվել է Կոմիտեի կողմից: 
Եթե Կոմիտեի զեկույցը չի անցել քվեարկությունը այնպես, ինչպես ան ներկայացվել 
է, այն պետք է վերադարձվի Կոմիտեին, որը իր հերթին պետք է փոփոխի այն 
Համագումարի նպատակին համապատասխան, և կրկին անգամ, արդեն 
փոփոխուփյուններով, ներկայացնի պատվիրակների քվեարկմանը: Օրենքների 
Կոմիտեին կրկնակի ուղղորդման դեպքում, նույն հարցի վերաբերյալ Կոմիտեի 
հետագա ցանկացած զեկույց կարող է հիմքից փոփոխվել: Օրենքների Կոմիտեի 
վերջին զեկույցից հետո, ձայների մեծամասնությամբ՝ Համագումարը կարող է 
պահանջել Կոմիտեից զեկուցել առաջարկված սահմանադրական 
փոփոխությունների վերաբերյալ, նույնիսկ այն դեպքում, եթե Կոմիտեն դրա 
հաղորդման դեմ է քվեարկել: 
 

14. Նախագահն կարող է հրավիրել Կոմիտեին գործադիր նիստի՝  
պատվիրակների առաջարկների և արտահայտված կարծիքների քննարկման և 
գնահատման, Համագումարի վերաբերյալ իր առաջարկների քվեարկման 
նպատակով, և ադմինիստրատիվ հարցերի, կամ Հանձնաժողովի այլ 
աշխատանքների լուծման նպատակով:  

 
15. Կախված զարգացումներից, Կոմիտեն կարող է կրկին հրավիրվել 

Համագումարի բացումից հետո:  
 


