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IEB-Ի ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
2016թ. մայիսի 21 

 
1. Ստորաբաժանումների ժողովը տեղի կունենա շաբաթ օրը` 2016թ. 

մայիսի 21-ին: Առողջապահության, գույքային կառավարման 
ծառայությունների և հանրային ծառայությունների 
ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուրի համար առանձին ժողով 
կկայանա: Այդ ժողովների նպատակն է առաջիկա չորս տարվա համար 
հաստատել «Ստորաբաժանումների ծրագիրն ու գործողությունների 
կոչը», որը մշակվել է ստորաբաժանումների ղեկավար խորհուրդների 
կողմից: 
 

2. Յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ժողովի կարող են մասնակցել միայն 
այն պատվիրակները, փոխարինողները, երիտասարդական խմբի 
ներկայացուցիչները և հյուրերը, որոնք գրանցվել են Վեհաժողովին 
որպես ընտրված պատվիրակներ, փոխարինողներ, երիտասարդական 
խմբի ներկայացուցիչներ կամ հյուրեր (այդ թվում՝ հրավիրված 
աշխատողներ): Միջազգային աշխատակիցները կաջակցեն ժողովների 
իրականացման հարցում: 
 

3. Ստորաբաժանումների ժողովները Վեհաժողովի հանդիպումներ չեն 
հանդիսանում. վերջիններս այդ պահին դեռևս գումարված չեն լինի: 
Պատվիրակները դեռ վերջնականապես հավաստագրված չեն լինի, 
քանի որ Վեհաժողովի հավաստագրման հանձնաժողովը ավարտած չի 
լինի իր խորհրդակցությունը, և Վեհաժողովի պատվիրակների ցանկը 
դեռ ներկայացած չի լինի: 
 

4. Վեհաժողովի մշտական կանոնները ստորաբաժանումների ժողովներին 
չեն վերաբերում: 
 

5. Ժողովի աշխատանքները կանցնեն ոչ ֆորմալ մթնոլորտում՝ 
նախագահողի ղեկավարմամբ, որը ստորաբաժանման գործադիր 
փոխնախագահը կամ նրա կողմից լիազորված անձը կլինի: 
Նախագահողը կազդարարի ժողովի բացումը, կվարի ժողովի 
աշխատանքները և կհայտարարի դրա փակման մասին: Ժողովին  
նախատեսվում է քննարկել և հաստատել միայն «Ստորաբաժանման 
ծրագիրը և գործողությունների կոչը»:   
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6. Որևէ ձայնագրություն կամ տեսագրություն, էլեկտրոնային ձայնային 
ուժեղացուցիչների կամ բջջային հեռախոսների օգտագործում չի 
թույլատրվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա ակնհայտորեն 
թույլատրված է նախագահողի կողմից: Բջջային հեռախոսները պետք է 
անջատել կամ միացնել վիբրացիայի ռեժիմով:  
 

7. Ստորաբաժանումների ժողովների ընթացքում հաստատված 
«Ստորաբաժանման ծրագիրը և գործողությունների կոչը» հղման ձևով 
կընդգրկվեն Վեհաժողովին ներկայացված հիմնական ծրագրային 
բանաձևում: 
 

8. Նախագահողը կարող է խոսք տրամադրել SEIU-ի տվյալ 
ստորաբաժանման անդամ հանդիսացող պատվիրակներին, 
փոխարինողներին, երիտասարդական խմբերի ներկայացուցիչներին և 
հյուրերին՝ հօգուտ «Ստորաբաժանման ծրագրի և գործողությունների 
կոչի» ելույթ ունենալու համար: Սակայն դրա հաստատման հարցը 
որոշվում է ներկա պատվիրակների ձայներով և ստորաբաժանման 
ժողովին կայացած քվեարկությամբ: 
  

9. «Ստորաբաժանման ծրագրի և գործողությունների կոչի» 
քվեարկությունն իրականացվում է բանավոր քվեարկությամբ կամ ձեռք 
բարձրացնելու միջոցով: Յուրաքանչյուր պատվիրակ ունի մեկ ձայն (մեկ 
անձ՝ մեկ ձայն): 
  

10. Ժողովի նախագահողը պետք է «Ստորաբաժանման ծրագրի և 
գործողության կոչի» վերաբերյալ լիարժեք քննարկում ապահովի, 
յուրաքանչյուր խոսնակի մինչև մեկ ու կես րոպե ժամանակ տրամադրի՝ 
նախագծի վերաբերյալ արտահայտվելու համար, խոսնակների 
ելույթների հերթականությունը սահմանի այնպես, որ հնարավորինս 
շատ տեղական տարբեր միավորումների անդամներ մասնակցեն, և ըստ 
անհրաժեշտության այլ կանոններ սահմանի՝ քննարկվող հարցերի 
վերաբերյալ պատշաճ բանավեճ ծավալելու և ստորաբաժանման բոլոր 
տեղական միավորումների անդամների լայն մասնակցությունը 
խրախուսելու համար: Քննարկմանը ելույթ ունեցող որևէ անձ չի կարող 
վերադառնալ նախորդ հարցին:  
   

11. Քվեարկության և ժողովի համապատասխան աշխատանքների ճշգրիտ 
արձանագրությունը կվարի ժողովի նախագահողի կողմից նշանակված 
անձը: 
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