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ԵՐԱԽՏԱԳԻՏؤؤՆ
Հայաստանի Ազգային Ժողովի Աջակցٳթյան ծրագիրն իր երախտագիտٳթյٳնն է հայտնٳմ ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ ներքոհիշյալ
անդաﬓերին Խորհրդարանական լսٳﬓերի կազմակերպման այս
ٳղեցٳյցի նախագծման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցել ٳև մասնագիտական աջակցٳթյٳն ցٳցաբերել ٳհամար՝
Արտյٳշա Ահարոնյանին (Փորձագետ, ՀՀ ԱԺ Ֆինանսավարկային և բյٳջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով)
Ռٳզաննա Ավագիմյանին (Պատգամավորի օգնական, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով)
Նաիրա Արտեմյանին (Փորձագետ, ՀՀ ԱԺ Տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողով)
Քրիստիննե Գրիգորյանին (նախկինٳմ ՀՀ ԱԺ նախագահի օգնական,
ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, պատգամավորի օգնական)
Ալեքսանդր Հարٳթյٳնյանին (Փորձագետ, ՀՀ ԱԺ Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյան և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով)
Մարգարիտա Հակոբյանին (Փորձագետ, ՀՀ ԱԺ Գյٳղատնտեսական և
բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողով)
Մարինե Նալբանդյանին (Փորձագետ, ՀՀ ԱԺ Առողջապահٳթյան, մայրٳթյան և մանկٳթյան հարցերի մշտական հանձնաժողով)
Արտակ Ոսկանյանին (Փորձագետ, ՀՀ ԱԺ Պաշտպանٳթյան, ազգային
անվտանգٳթյան և ներքին գործերի հանձնաժողով):

Միաժամանակ արժեքավոր խորհٳրդների և համագործակցٳթյան համար առանձնահատٳկ շնորհակալٳթյٳն ենք հայտնٳմ ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարٳքյանին և ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ ղեկավարի տեղակալ- քարտٳղարٳթյան պետ Թաթٳլ
Սողոմոնյանին:
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Խորհրդարանական լսٳﬓերի կազմակերպման այս ٳղեցٳյցը մշակվել է
ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողոﬖերի փորձագետներից բաղկացած աշխատանքային խմբի կողﬕց՝ Հայաստանի Ազգային ժողովի
աջակցման ծրագրի օժանդակٳթյամբ: Ուղեցٳյցٳմ նկարագրված են
մշտական հանձնաժողոﬖերի կողﬕց խորհրդարանական լսٳﬓեր
կազմակերպել ٳև անցկացնել ٳլավագٳյն (հաջողված) փորձառٳթյٳնը,
որը բխٳմ է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի՝ լսٳﬓեր
անցկացնել ٳպահանջներից և ձևավորված խորհրդարանական ավանդٳյթից:
Բացի այդ, ٳղեցٳյցٳմ փորձ է արվել ներկայացնել նաև լսٳﬓերի կազմակերպման և անցկացման ընթացքٳմ գործնականٳմ վերհանված
խնդրահարٳյց գործընթացների բարելավման քայլերը և ﬕջոցները:
Աշխատանքային խմբի կողﬕց մշակվել են խորհրդարանական լսٳﬓերի
կազմակերպմանն առնչվող ընթացակարգային որոշ փաստաթղթերի
ձևանմٳշներ:
Ուղեցٳյցը մշակող աշխատանքային խմբի խնդիրն է եղել Ազգային ժողովٳմ արդեն իսկ ձևավորված արդյٳնավետ լսٳﬓերի ընդհանրացված
փորձառٳթյٳնը և լսٳﬓերի հետ կապված որոշակի խնդրահարٳյց գործընթացների բարելավմանն ٳղղված առաջարկٳթյٳններն ամփոփել ﬔկ
համալիր փաստաթղթٳմ:
Ուղեցٳյցի հիﬓական նպատակն է այս համապարփակ փաստաթղթի
աﬔնօրյա օգտագործման ﬕջոցով ամրապնդել Ազգային ժողովٳմ առավել արդյٳնավետ խորհրդարանական լսٳﬓերի կազմակերպման փորձառٳթյٳնը:
Մշտական հանձնաժողոﬖերٳմ և Ազգային ժողովի պատգամավորների,
աշխատակազﬕ ներկայացٳցիչների հետ սٳյն ٳղեցٳյցի նախագծի՝
տարբեր ձևաչափերով նախնական քննարկٳﬓերի արդյٳնքٳմ ٳղեցٳյցն էապես բարելավվել է:
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I. ՆԵՐԱԾؤؤՆ
Խորհրդարանական լսٳﬓերի բնորոշٳմը
Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 32, մաս 1
Հանձնաժողոﬖերը իրենց վերապահված ոլորտներին վերաբերող հարցերով յٳրաքանչյٳր հերթական նստաշրջանٳմ առնվազն ﬔկ անգամ կազմակերպٳմ են խորհրդարանական լսٳﬓեր՝ այդ մասին տեղյակ պահելով
Ազգային ժողովի նախագահին:

Խորհրդարանական լսٳﬓերը, որպես կանոն, բնորոշվٳմ են իբրև տեղեկٳթյٳնների հավաքման և տարածման ﬔխանիզﬓեր, որոնք կիրառվٳմ
են խորհրդարանի հանձնաժողոﬖերի կողﬕց որպես քաղաքականٳթյٳն
մշակել ٳև վերլٳծել ٳգործիքներ, ինչպես նաև վերահսկողٳթյան և դիտարկման նպատակներով: Խորհրդարանական լսٳﬓերը նպաստٳմ են
տեղեկատվٳթյան տարածմանը, իրազեկմանը, այլընտրանքային տեղեկատվٳթյան ձևավորմանը, հնարավորٳթյٳնների ընձեռմանը, վստահٳթյան ձևավորմանը և վեճերի լٳծմանը:

Խորհրդարանական լսٳﬓերի նպատակը
Խորհրդարանական լսٳﬓերի հիﬓական նպատակը պատգամավորների, գործադիր իշխանٳթյան ներկայացٳցիչների, փորձագետների, շահառٳների ﬕջև տեղեկٳթյٳնների փոխանակٳﬓ է, ձեռք բերٳմը և տրամադրٳմը՝ օրենսդրական գործընթացի առավել արդյٳնավետ իրականացմանը, հիﬓավոր օրենքների ընդٳնմանը և դրանց պատշաճ կիրառմանը հասնել ٳհամար: Խորհրդարանական լսٳﬓերը խորհրդարանի
երեք՝ օրենսդրական, վերահսկողական և ներկայացٳցչական գործառٳյթների իրականացման կարևորագٳյն մաս են: Կապված ներկայացٳցչական գործառٳյթի հետ՝ խորհրդարանական լսٳﬓերը ﬕշտ եղել են
6

խորհրդարանական գործٳնեٳթյանը հանրային մասնակցٳթյٳնն ապահովել ٳհիﬓական գործիքը: Իսկ հանրٳթյան մասնակցٳթյٳնը
խորհրդարանական գործٳնեٳթյանը ավելի  ٳավելի է կարևորվٳմ որպես խորհրդարանական ժողովրդավարٳթյան հիﬓասյٳն և տարբեր
ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների և խորհրդարանական ասոցիացիաների կողﬕց մշակված խորհրդարանների ինքնագնահատման գործիքներٳմ ընդգրկվٳմ է որպես ٳղենիշ:

Խորհրդարանական լսٳﬓերի տեսակները
Օրենսդրական լսٳﬓերը կազմակերպվٳմ են այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է քննարկել խնդիրներ և հարցեր՝ կապված կոնկրետ օրենքի կամ
Ազգային ժողովի որոշման (այսٳհետ՝ որոշٳմ) նախագծի հետ (լսٳﬓեր
օրենքի կամ որոշման նախագծի վերաբերյալ), կամ երբ քննարկվٳմ է որևէ
թեմա՝ տվյալ ոլորտٳմ օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտٳթյٳնը պարզել ٳնպատակով (թեմատիկ լսٳﬓեր):
Վերահսկողական լսٳﬓերի նպատակը կառավարٳթյան կամ որևէ հանրապետական գործադիր մարﬓի գործٳնեٳթյٳնը, այդ թվٳմ՝ օրենքների կիրառٳմը դիտարկելն է և պարզելը, թե որքանով է կառավարٳթյան
կողﬕց պահպանվٳմ խորհրդարանի ընդٳնած օրենքի տառը և ոգին, և
որքանով են որոշٳﬓերը կայացվٳմ՝ ելնելով հանրային շահից:
Փաստահավաք լսٳﬓերը կազմակերպվٳմ են որոշակի դեպքերի
խորհրդարանական ٳսٳﬓասիրٳթյٳն իրականացնել ٳընթացքٳմ: Այսպիսի լսٳﬓեր Ազգային ժողովٳմ սովորաբար կազմակերպվٳմ են համապատասխան նպատակներով ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովների կողﬕց:

Արդյٳնավետ խորհրդարանական լսٳﬓեր
կազմակերպել ٳհնարավոր բաղադրատարրերը
Այս բաժնٳմ փորձ է արվել ներկայացնել արդյٳնավետ լսٳﬓեր կազմակերպել ٳհնարավոր բաղադրատարրերը, որոնք, իհարկե, կարող են
չսահմանափակվել ներքոնշյալներով.
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Թեմայի նախնական ٳսٳﬓասիրٳթյٳն (օրենքի կամ որոշման նախագիծը քննարկվٳմ է հանձնաժողովٳմ, հանձնաժողովը ստեղծٳմ է
ենթահանձնաժողով կամ աշխատանքային խٳմբ՝ թեման/խնդիրը
ٳսٳմնասիրել ٳնպատակով, ենթահանձնաժողովը, աշխատանքային
խٳմբը կամ հանձնաժողովը կազմակերպٳմ են աշխատանքային
քննարկٳﬓեր և հանդիպٳﬓեր թեմայի շٳրջ՝ ներգրավելով տարբեր
շահագրգիռ կողﬔրի).



Լսٳﬓերի նպատակի հստակ սահմանٳմ (օրինակ, նպատակը կարող է լինել հանրٳթյան իրազեկٳմը, հանձնաժողովի համար անհրաժեշտ տեղեկٳթյٳն ստանալը և այլն).



Լսٳﬓերի ռազմավարٳթյան որոշٳմ (բովանդակٳթյٳն և կառٳցվածք).



Թափանցիկٳթյան հնարավորինս ապահովٳմ (լսٳﬓերին մասնակցել ٳդյٳրին ընթացակարգ, ծանٳցٳմ լսٳﬓերից բավարար ժամանակ առաջ, լսٳﬓերի հեռարձակٳմ, լսٳﬓերին առնչվող բոլոր
նյٳթերի և սղագրٳթյան տեղադրٳմ հանձնաժողովի ինտերնետային
կայքէջٳմ).



Լսٳﬓերին հնարավոր բոլոր շահառٳների մասնակցٳթյան ապահովٳմ՝ կախված լսٳﬓերի նպատակից (լսٳﬓերին հրավիրվող անձանց շրջանակի հստակեցٳմ, այդ անձանց մոտիվացٳմ՝ ներկայացնել ٳնյٳթեր՝ բանավոր և/կամ գրավոր).



Լսٳﬓերի կանխատեսելիٳթյան ապահովٳմ (հնարավորٳթյան
դեպքٳմ, ﬕնչև լսٳﬓերը զեկٳցողներից գրավոր զեկٳյցների ստացٳմ և հարցերին պատասխանել ٳնպատակով հրավիրվող անձանցից
գրավոր պատասխանների ստացٳմ).



Կարծիքների լիարժեք փոխանակման ապահովٳմ (մասնակիցների
հարցերի և ելٳյթների ﬕջոցով).



Բոլոր նյٳթերին հանձնաժողովի անդաﬓերի նախապես ծանոթացٳմ.



Իրական հանրային մասնակցٳթյան ապահովման համար նպաստավոր ﬕջավայրի ստեղծٳմ (ինչպես նաև այլընտրանքային եղանակներով (օրինակ՝ խմբերով քննարկٳﬓեր).



Լսٳﬓերի արդյٳնքների հետ կապված հետևողականٳթյٳն.
հանձնաժողովի՝ լսٳﬓերի արդյٳնքներն ամփոփող եզրակացٳթյٳն,
հանձնաժողովի որոշٳմ (որով կարող է տրվել դրական եզրակացٳթյٳն օրենքի կամ որոշման նախագծին կամ կարող է հաստատվել
լսٳմների թեմայով հանձնաժողովի զեկٳյցը` եզրակացٳթյٳններով
 ٳառաջարկٳթյٳններով, որն ապա կարող է ներկայացվել լիագٳմար
նիստٳմ և ٳղարկվել Կառավարٳթյանը, կամ ստեղծվել աշխատանքային խٳմբ և այլն).



Արդյٳնավետ տեղեկատվական ﬕջոցառٳﬓերի իրականացٳմ
(լսٳմներին նախորդող քննարկٳﬓեր և տեղեկատվٳթյան տարածٳմ, լսٳﬓերին նախորդող մամٳլի հաղորդագրٳթյٳններ, հրապարակٳﬓեր, լսٳﬓերին հաջորդող ասٳլիսներ, աշխատանք մամٳլի
հետ:
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II. ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍؤՄՆԵՐԻ
ՊԼԱՆԱՎՈՐؤՄՆ  ؤԿԱԶՄԱԿԵՐՊؤՄԸ
Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպելٳ
նախաձեռնٳթյٳնը
Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպٳմ են մշտական հանձնաժողովները: «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի
համաձայն ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը նٳյնպես կարող է հրավիրել
խորհրդարանական լսٳﬓեր: Այս դեպքٳմ լսٳﬓերի անկացման կարգը
(այդ թվٳմ՝ օրը, ժամը, անցկացման վայրը, ընթացակարգը) սահմանٳմ է
Ազգային ժողովի նախագահը:
Այս ٳղեցٳյցի շրջանակներٳմ աշխատանքային խٳմբն առավելապես
կենտրոնացել է մշտական հանձնաժողոﬖերի կողﬕց կազմակերպվող
լսٳﬓերի ներկայացման վրա:
Այսպիսով, լսٳﬓեր կազմակերպել ٳնախաձեռնٳթյամբ կարող են հանդես գալ ինչպես հանձնաժողովի նախագահը, այնպես էլ հանձնաժողովի
անդաﬓերը: Այդٳհանդերձ, որոշակի թեմայով լսٳﬓեր կազմակերպելٳ
վերաբերյալ առաջարկը կարող է գալ նաև այլ սٳբյեկտներից՝ այլ հանձնաժողոﬖերի պատգամավորներից, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների  ٳպաշտոնատար անձանցից, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակٳթյٳնից: Այդպիսի առաջարկը կարող է նաև ներկայացվել հանձնաժողովի փորձագետների կողﬕց: Սովորաբար
խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳվերաբերյալ առաջարկներն ٳղղվٳմ են հանձնաժողովի նախագահին:
Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը ենթակա է
քննարկման և հաստատման հանձնաժողովի նիստٳմ: Այնٳհետև
գործընթացը ներառٳմ է հետևյալ քայլերը1.

¹ Խորհրդարանական լսٳﬓերի նախապատրաստական գործողٳթյٳնների
ստٳգացանկը՝ տե՛ս կից Հավելված 1-ٳմ:
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1) Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը (առաջարկները) ներկայացվٳմ է (են) հանձնաժողովին:
2) Հանձնաժողովը քննարկٳմ է բոլոր առաջարկները: Պլանավորման տեսանկյٳնից արդյٳնավետ կլինի, որ այս քննարկٳմը տեղի ٳնենա նախորդ նստաշրջանի ավարտին կամ յٳրաքանչյٳր նստաշրջանի սկզբٳմ՝
տվյալ նստաշրջանٳմ հանձնաժողովի ծրագրի հաստատման համատեքստٳմ: Այդٳհանդերձ, որևէ կարևոր թեմայով խորհրդարանական
լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը կարող է ներկայացվել նստաշրջանի
ընթացքٳմ՝ ցանկացած պահի, և քննարկվել հանձնաժողովٳմ:
3) Հանձնաժողովը հաստատٳմ է խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը՝ կատարելով անհրաժեշտ լրամշակٳմ:
4) Հանձնաժողովը կարող է նշանակել իր այն անդաﬕն, որը համակարգել ٳէ լսٳﬓերին նախապատրաստվել ٳգործընթացը:
5) Հանձնաժողովի նախագահը հանձնարարٳմ է հանձնաժողովի փորձագետներից ﬔկին (ﬕ քանիսին) աջակցել համակարգող պատգամավորին
լսٳﬓերի նախապատրաստման գործընթացٳմ:

ԻՆՉ Է ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍؤՄՆԵՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ؤԱՌԱՋԱՐԿԸ
Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը2 ﬕ փաստաթٳղթ է, որը ներառٳմ է հետևյալ տեղեկٳթյٳնները.

Ա. Լսٳﬓերի թեման
Լսٳﬓերի թեման կարող է լինել օրենքի կամ որոշման նախագիծը, օրենսդրական կարգավորٳմ պահանջող որևէ ոլորտի հիﬓահարցերը, օրենքի
կամ որոշման կիրառման (իրականացման) պրակտիկան կամ պարզապես

² Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկի
ձևանմٳշը տե՛ս Հավելված 2-ٳմ:
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հանրٳթյան ٳշադրٳթյան կենտրոնٳմ գտնվող և հանրային կարևորٳթյٳն ներկայացնող որևէ հարց՝ հանձնաժողովի իրավասٳթյٳնների ոլորտٳմ:

Բ. Լսٳﬓերի նպատակը
Թե՛ օրենսդրական, թե՛ վերահսկողական խորհրդարանական լսٳﬓերը
կարող են կազմակերպվել տարբեր նպատակներով, օրինակ՝


հանձնաժողովի կողﬕց կարևորվող հարցի շٳրջ քննարկٳմ
նախաձեռնելٳ,



որևէ խմբի կարիքները կամ որևէ խնդիր վերհանել ٳև բարձրաձայնելٳ,



որևէ խնդրի շٳրջ բնակչٳթյան մտահոգٳթյٳնը տեսանելի
դարձնելٳ,



խնդրի շٳրջ հասարակٳթյան իրազեկվածٳթյٳնը բարձրացնելٳ,



հասարակٳթյան շրջանٳմ առավել ﬔծ թվով համախոհներ ձեռք
բերելٳ,



հասարակական ٳշադրٳթյٳնից դٳրս ﬓացած հարցի շٳրջ
հասարակական քննարկٳմ վերսկսելٳ,



ընդդիմախոսների փաստարկներին հրապարակայնորեն հակադարձելٳ,



օրենսդրական կամ իրավակիրառական ոլորտի խնդրին լٳծٳմ
տալٳ,



տեղեկٳթյٳններ ստանալٳ,



աջակցٳթյٳն ձեռք բերելٳ,



և այլն:

Խորհրդարանական լսٳﬓերին բավականին բնորոշ է ﬔկից ավելի
նպատակ ٳնենալը: Այսպես, օրինակ, հանձնաժողովը կարող է լսٳﬓեր
կազմակերպելով հետապնդել և՛ քննարկٳմ նախաձեռնելٳ, և՛ տեղեկٳթյٳններ ստանալٳ, և՛ լٳծٳմ գտնել ٳնպատակներ: Միևնٳյն ժամանակ,
լսٳﬓերի ﬔծամասնٳթյան դեպքٳմ առկա է հետևյալ երկ ٳընդհանٳր
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նպատակներից ﬔկը՝ կա՛մ տեղեկٳթյٳններ հավաքել շահագրգիռ անձանցից այն հետագայٳմ հանձնաժողովի կողﬕց օգտագործել ٳնպատակով, կա՛մ, ընդհակառակը, տեղեկٳթյٳններ փոխանցել հասարակٳթյանը, իրազեկել որևէ հարցի շٳրջ:

Գ. Լսٳﬓերին նախորդող գործողٳթյٳններ
Իր կողﬕց սահմանված յٳրաքանչյٳր նպատակի համար հանձնաժողովը
մշակٳմ է դրան հասնել ٳռազմավարٳթյٳնը՝ գործողٳթյٳնների կամ
քայլերի հաջորդականٳթյٳնը: Լսٳﬓերին նախորդող գործողٳթյٳնները կարող են ներառել թեմայի հետազոտٳթյٳն (թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյٳն), աշխատանքային քննարկٳﬓեր տարբեր շահագրգիռ անձանց
հետ (Կառավարٳթյٳն, քաղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչներ և այլն), արտագնա նիստեր կամ այցեր՝ հարցին տեղٳմ ծանոթանալ ٳհամար, աշխատանք մամٳլի հետ: Կարևոր քայլերից ﬔկը աշխատանքային խմբի ստեղծٳﬓ է, որի կազմٳմ կարող են ընդգրկվել պատգամավոր(ներ) և փորձագետ(ներ): Պակաս կարևոր չէ նաև այդ խմբի աշխատանքների նկարագրի (շրջանակի) հաստատٳմը:

Դ. Ակնկալվող արդյٳնքը
Ակնկալվող արդյٳնքը սերտորեն կապված է լսٳﬓերի նպատակի հետ:
Երբեﬓ լսٳﬓերի ընթացքٳմ փոխանակված տեղեկٳթյٳնը կարող է
հիմք հանդիսանալ ակնկալվող արդյٳնքի փոփոխٳթյան համար (օրինակ՝ հանձնաժողովը քննարկٳմ է օրենսդրական նախագիծ, սակայն
լսٳմների ընթացքٳմ պարզ է դառնٳմ, որ անհրաժեշտ են ավելի լայն և
խորը քննարկٳﬓեր, և հանձնաժողովը հետաձգٳմ է օրենսդրական
նախաձեռնٳթյան քննարկٳմը  ٳդրա փոխարեն ձևավորٳմ է ենթահանձնաժողով կամ աշխատանքային խٳմբ՝ հարցի հետագա ٳսٳﬓասիրման նպատակով: Կամ, լսٳﬓերի արդյٳնքٳմ պարզ է դառնٳմ, որ
օրենսդրական փոփոխٳթյٳն առհասարակ անհրաժեշտ չէ):
Խորհրդարանական լսٳﬓեր նախաձեռնելիս հանձնաժողովը հստակ
պատկերացնٳմ է, թե ինչպիսի արդյٳնք է ակնկալٳմ ստանալ լսٳմներից:
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Այդպիսի արդյٳնք կարող է լինել, օրինակ.
- օրենսդրական նախաձեռնٳթյան (օրենքի կամ որոշման նախագծի)
մշակٳմը և ներկայացٳմը,
- հանձնաժողովի զեկٳյցը, որը ներառٳմ է հանձնաժողովի եզրահանգٳմները հարցի շٳրջ և/կամ օրենքի կամ որոշման կիրարկման հետ կապված առաջարկٳթյٳններ՝ ٳղղված իրավաս ٳպետական մարﬕններին,
- հանձնաժողովի որոշٳմ՝ ենթահանձնաժողով կամ աշխատանքային
խٳմբ ստեղծել ٳվերաբերյալ (ٳսٳﬓասիրٳթյٳններ կամ մշտադիտարկٳմ իրականացնելٳ, օրենքի կամ որոշման նախագծի տեքստի վրա աշխատել ٳև այլ նպատակներով):

Ե. Հնարավոր շահագրգիռ խմբերը/ հարակից զեկٳցողները
Շահագրգիռ անձանց խմբերը հնարավոր է որոշել լսٳﬓերի նախապատրաստական փٳլٳմ: Սովորաբար դրանց թվին դասվٳմ են Կառավարٳթյٳնը, քաղաքացիական հասարակٳթյٳնը (հասարակական կազմակերպٳթյٳններ, շահառٳներ, ﬔդիա, ակտիվ դիրքորոշٳմ ٳնեցող անհատ
քաղաքացիներ, անﬕջական շահառٳներ), բիզնեսի ներկայացٳցիչներ:
Շահագրգիռ անձանց շրջանակի առավել հստակ որոշٳմը կախված է
խորհրդարանական լսٳﬓերի թեմայից (օրինակ, բժիշկների մասնագիտական շարٳնակական զարգացման թեմայով խորհրդարանական լսٳմների համար շահագրգիռ անձանց խմբերը որոշելիս հանձնաժողովը կարող է որպես այդպիսիք դիտարկել Առողջապահٳթյան նախարարٳթյٳնը, առողջապահٳթյան ոլորտի հասարակական կազմակերպٳթյٳնները, բٳժ. հաստատٳթյٳնների վարչակազմը, բժիշկներին և հիվանդներին)3:
Թեև լսٳﬓերը նախաձեռնել ٳփٳլٳմ կարող է բարդ լինել հարակից զեկٳցողներին հստակորեն որոշելը, հանձնաժողովը կարող է որոշել հնարավոր հարակից զեկٳցողներին (օրինակ, եթե որևէ հասարակական

3
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Քաղաքացիական հասարակٳթյան շահագրգիռ խմբերը որոշել ٳգործٳմ օգտակար
կլինի օգտվել քաղաքացիական հասարակٳթյան կազմակերպٳթյٳնների
տվյալների շտեմարանից:

կազմակերպٳթյٳն վերջերս հրապարակել է քննարկվող թեմային վերաբերող զեկٳյց, նշված կազմակերպٳթյٳնը կարող է հանձնաժողովի կողﬕց դիտվել իբրև հնարավոր հարակից զեկٳցող):
Խորհրդարանական լսٳﬓերին հնարավոր շահագրգիռ խմբերի կազմակերպված մասնակցٳթյٳնը կարող է դրսևորվել նաև նրանց ելٳյթների
ﬕջոցով:

Զ. Լսٳﬓերի անցկացման վայրը
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքը չի կարգավորٳմ խորհրդարանական լսٳﬓեր անցկացնել ٳվայրը: Որպես կանոն, լսٳﬓերն անցկացվٳմ են Ազգային ժողովի շենքٳմ: Այդٳհանդերձ, հանձնաժողովը կարող է որոշել լսٳﬓերը կազմակերպել այլ վայրٳմ՝ տարբեր պատճառներով: Նախ, խորհրդարանական լսٳﬓերն ապահովٳմ են խորհրդարանի կենդանի շփٳմը բնակչٳթյան հետ: Լսٳﬓերը կազմակերպելով
խորհրդարանից դٳրս՝ խորհրդարանական հանձնաժողովը հնարավորٳթյٳն է ٳնենٳմ լսել այնպիսի մարդկանց, ովքեր, ﬕգٳցե, չէին կաﬔնա կամ ٳնակ չէին լինի մասնակցել լսٳﬓերին խորհրդարանٳմ (օրինակ, խորհրդարանական լսٳﬓերը կարող են կազմակերպվել հիվանդանոցٳմ, զորամասٳմ, մանկատանը և այլն): Բացի այդ, լսٳﬓերը կարող են
կազմակերպվել մարզերٳմ, համայնքներٳմ, ինչը հանձնաժողովին հնարավորٳթյٳն է տալիս զգալի հասարակական ٳշադրٳթյٳն սևեռել համայնքային հարցի վրա, խթանٳմ է տեղական շահառٳների հետաքրքրٳթյٳնը և մասնակցٳթյٳնը (օրինակ, եթե հանձնաժողովը քննարկٳմ է
հանքարդյٳնահանման գործٳնեٳթյան ազդեցٳթյٳնը շրջակա ﬕջավայրի վրա, համապատասխան համայնքٳմ խորհրդարանական լսٳմներ կազմակերպելն  ٳանցկացնելը էապես կնպաստի հասարակٳթյան
կողﬕց համագործակցٳթյանը և ակտիվ մասնակցٳթյանը):

Թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյٳն
Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը հանձնաժողովի կողﬕց հաստատվելٳց հետո լսٳﬓերի նախապատրաստٳմը համա15

կարգող պատգամավորը և հանձնաժողովի այն աշխատակիցը, որին
հանձնարարվել է լսٳﬓերի նախապատրաստٳմը, սկսٳմ են նախապատրաստական աշխատանքները:
Թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյٳնը, որը պետք է կատարվի նախքան լսٳմները, ենթադրٳմ է խորհրդարանական լսٳﬓերի թեմայով ողջ վերաբերելի
տեղեկٳթյٳնների հավաքٳմ և մշակٳմ: Կախված այն բանից, թե որքան
ժամանակ ٳնի հանձնաժողովը թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյٳնը կատարել ٳհամար, այդ ٳսٳﬓասիրٳթյٳնը կարող է իրենից ներկայացնել
հարցի համապատասխան ծավալի և խորٳթյան ٳսٳմնասիրٳթյٳն:
Կողﬓակալ մոտեցٳմը բացառել ٳնպատակով կարևոր է հենվել տեղեկատվٳթյան տարբեր աղբյٳրների և ձևերի վրա.
1. Կառավարٳթյٳն (պետական մարﬕնների հաշվետվٳթյٳններ, կառավարٳթյան ռազմավարական փաստաթղթեր, և այլն),
2. տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ,
3. հասարակական կազմակերպٳթյٳններ, գիտահետազոտական կենտրոններ, շահառٳներ, մասնագիտական կազմակերպٳթյٳններ (ٳսٳմնասիրٳթյٳներ, վերլٳծٳթյٳններ, մշտադիտարկման վերաբերյալ զեկٳյցներ),
4. գիտական հետազոտողներ (փորձագիտական եզրակացٳթյٳններ,
կարծիքներ, գիտական հոդվածներ),
5. քաղաքացիներ (անհատ շահառٳներ),
6. անհատ փորձագետներ,
7. մասնավոր հատվածի կազմակերպٳթյٳններ,
8. անկախ գնահատٳﬓեր (Վերահսկիչ պալատի հաշվետվٳթյٳններ,
ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների զեկٳյցներ),
9. ﬔդիա (հրապարակٳﬓեր, հետաքննող լրագրողների հոդվածներ),
10. այլ աղբյٳրներ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաշվետվٳթյٳններ, ծրագրեր, վիճակագրական տվյալներ, հանրային կարծիքի հարցٳﬓեր և այլն):
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Հանձնաժողոﬖ անհրաժեշտ տեղեկٳթյٳններն ստանալ ٳհամար կարող
է կիրառել տարբեր գործիքներ: Առավել տարածված գործիքներից է լսٳմներին նախապատրաստվել ٳփٳլٳմ շահագրգիռ անձանց և փորձագետների հետ քննարկٳﬓեր կազմակերպելը, ինչը հնարավորٳթյٳն է տալիս
հանձնաժողովին կարծիք ձևավորել ٳառկա խնդիրների և օրենսդրٳթյան
բացերի վերաբերյալ և քննարկել ٳհնարավոր լٳծٳﬓերը: Այս քննարկٳմները կարող են կազմակերպվել նաև արտագնա այցերի ձևով: Կառավարٳթյանը գրավոր հարցٳﬓեր ٳղարկելը հարցի վերաբերյալ տեղեկٳթյٳններ ստանալ ٳﬔկ այլ կարևոր ﬕջոց է հանձնաժողովի համար:

ԱԺ կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 30.11
Հանձնաժողովի հարցٳﬓերը
Հանձնաժողովը՝ իր որոշմամբ, կարող է իր քննարկմանը ներկայացված
օրենսդրական ակտերի նախագծերի և այլ հարցերի վերաբերյալ հարցٳմներով դիﬔլ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններին, պաշտոնատար անձանց, հիﬓարկներին և կազմակերպٳթյٳններին, որոնք պարտավոր են՝
ա) 20-օրյա ժամկետٳմ քննարկել հանձնաժողովի գրավոր հարցٳմը և
գրավոր պատասխանել նրան,
բ) ոչ ٳշ, քան քննարկٳﬕց 3 օր առաջ գրավոր տեղեկացնել հանձնաժողովին իր բարձրացրած հարցի քննարկման մասին:

Թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքները պետք է ձևակերպվեն համապատասխան փաստաթղթով4:
Ամփոփելով ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքները՝ փորձագետը նախապատրաստٳմ է զեկٳցողների, ինչպես նաև ելٳյթ ٳնեցողների ցանկ՝ ստանալով վերջիններիս նախնական համաձայնٳթյٳնը:

4

Թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյան ձևանմٳշը տե՛ս Հավելված 3-ٳմ:
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Օրակարգի պլանավորٳմ
ԱԺ կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 32, 2-րդ և 4-րդ մասեր
Լսٳﬓերի օրը, ժամը և անցկացման վայրը, ինչպես նաև զեկٳցողների ٳ
հրավիրվածների ցանկը հաստատվٳմ են հանձնաժողովի որոշմամբ:
Լսٳﬓերի անցկացման օրը չպետք է համընկնի Ազգային ժողովի նիստի
օրվա հետ:
Լսٳﬓերն անցկացվٳմ են դրանք կազմակերպող հանձնաժողոﬖերի
կողﬕց հաստատված ընթացակարգով:

Հաշվի առնելով թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքները՝ հանձնաժողովը հաստատٳմ է լսٳﬓերի օրը, ժամը և վայրը: Հանձնաժողովը քննարկٳմ և հաստատٳմ է նաև զեկٳցողների և հրավիրվածների ցանկը
(ներառյալ՝ պլանավորված ելٳյթ ٳնեցողների ցանկը): Հանձնաժողովը
քննարկٳմ է լսٳﬓերի ընթացակարգը (օրակարգը):
Արդյٳնավետ լսٳﬓեր կազմակերպել ٳգործٳմ ընթացակարգը5 կարևոր
նշանակٳթյٳն ٳնի: Ընթացակարգը քննարկٳﬓերը դարձնٳմ է առավել
կազմակերպված՝ արտացոլելով լսٳﬓերի ամբողջ գործընթացի տրամաբանական հաջորդականٳթյٳնը:
Լսٳﬓերի ընթացակարգի կարևոր տարրերն են`

 քննարկվող հարցերը/խնդիրները,
 յٳրաքանչյٳր հարցի վերաբերյալ զեկٳցողները,
 հարակից զեկٳցողները,
 քննարկման համար ժամանակահատվածը,
 ամփոփման համար ժամանակահատվածը:
Ընթացակարգի նախագիծը պատրաստվٳմ է հանձնաժողովի փորձագետի կողﬕց՝ խորհրդակցելով հանձնաժողովի նախագահի և լսٳﬓերի կազմակերպٳմը համակարգող պատգամավորի հետ:
5
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Ընթացակարգի ձևանմٳշը տե՛ս Հավելված 4-ٳմ:

Ընթացակարգը նախապատրաստելիս օգտակար է պատասխանել
հետևյալ հարցերին.

 Ի՞նչ նպատակ են հետապնդٳմ լսٳﬓերը, որո՞նք են ակնկալվող
արդյٳնքները:
 Ի՞նչ հիﬓական տեղեկٳթյٳնների կարիք ٳնեն մասնակիցները:
 Ո՞վ է վարել ٳլսٳﬓերը:
 Ի՞նչ կարգով են ընթանալ ٳլսٳﬓերը:
 Ի՞նչ կարևոր հարցեր պետք է քննարկվեն:
 Ինչքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ տրամադրել յٳրաքանչյٳր
հարցին:
 Ո՞վ կարող է լավագٳյնս ներկայացնել հարցը (հանդես գալ որպես
զեկٳցող):
 Ո՞վ կարող է հանդես գալ բովանդակալից հարակից զեկٳցմամբ
կամ ելٳյթով:
 Ինչպե՞ս կառٳցել քննարկٳմը:
 Ինչպիսի՞ հարցեր է պետք նախապատրաստել վարողի համար,
որպեսզի վերջինս կարողանա խթանել և ٳղղորդել քննարկٳմը:
 Որո՞նք են այն հնարավոր հետագա գործողٳթյٳնները, որոնք
կարող են առաջանալ լսٳﬓերի արդյٳնքٳմ:
 Ո՞վ պետք է պատասխանատ ٳլինի նշյալ գործողٳթյٳններից
յٳրաքանչյٳրի համար:
 Ո՞րն է վերոհիշյալ գործողٳթյٳններից յٳրաքանչյٳրն իրականացնել ٳողջաﬕտ ժամկետը:
 Ինչպե՞ս գնահատել և արժևորել մասնակիցների մասնակցٳթյٳնը:
Լսٳﬓերի թեմայի, օրվա, ժաﬕ և անցկացման վայրի մասին տեղեկٳթյٳնը, ինչպես նաև ընթացակարգը պետք է հրապարակվեն հանձնաժողովի
ինտերնետային կայքէջٳմ, ինչպես նաև հասանելի լինեն հենց խորհրդարանական լսٳﬓերի ընթացքٳմ:
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Պաշտոնական ծանٳցٳմ և հրավերներ
ԱԺ կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 32, մաս 3
Լսٳﬓերի կազմակերպման մասին տեղեկٳթյٳնը դրանց անցկացման
օրվանից առնվազն 3 օր առաջ տրամադրվٳմ է զանգվածային լրատվٳթյան ﬕջոցներին:

Լսٳﬓերի մասին պաշտոնական ծանٳցٳմը (հայտարարٳթյٳնը)6 պետք
է կատարվի այնպես, որպեսզի երաշխավորվի հասարակٳթյան լայն
շրջանակների տեղեկացٳմը լսٳﬓերի թեմայի, օրվա, ժաﬕ և անցկացման վայրի մասին: Պաշտոնական ծանٳցٳﬕց հետո հանձնաժողովը
հնարավորٳթյٳն կٳնենա ստանալ ٳքննարկվող հարցի վերաբերյալ լրացٳցիչ տեղեկٳթյٳններ և նյٳթեր շահագրգիռ անձանցից: Դրա համար էլ
կարևոր է, որպեսզի շահագրգիռ անձինք ٳնենան բավարար ժամանակ
լսٳﬓերին պատրաստվել ٳհամար: Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի, 3-րդ մասի` առաջին պաշտոնական
տեղեկٳթյٳնը զանգվածային լրատվٳթյան ﬕջոցներով տարածվٳմ է
լսٳﬓերից առնվազն 3 օր առաջ և պետք է պարٳնակի հղٳմ հանձնաժողովի ինտերնետային կայքէջին, որտեղ տեղադրված է լսٳﬓերի վերաբերյալ տեղեկٳթյٳնը, ներառյալ՝ ընթացակարգը և այլ նյٳթեր: Վերջին
հիշեցٳմը լսٳﬓերի վերաբերյալ, որպես կանոն, կատարվٳմ է լսٳﬓերին
նախորդող առնվազն 2-րդ օրը7՝ տեղադրելով հայտարարٳթյٳն Ազգային
ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի (www.parliament.am)
«Լٳրեր» բաժնٳմ, օգտագործելով ԶԼՄ-ները, հեռٳստատեսٳթյٳնը,
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Պաշտոնական ծանٳցման օրինակը տե՛ս Հավելված 5-ٳմ:
Նշվածը այն աﬔնաٳշ ժամկետն է, որը հեղինակներն արձանագրել են հիմք
ընդٳնելով մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬕ մասի կանոնակարգերٳմ նախատեսված
համապատասխան ժամկետները:

Լսٳﬓերին մասնակցել ٳհրավերը8 հանձնաժողովի կողﬕց ٳղարկվٳմ է
բոլոր այն շահագրգիռ անձանց, որոնց մասնակցٳթյٳնը խիստ ցանկալի է
հանձնաժողովի համար (կառավարٳթյան ներկայացٳցիչներ, հասարակական կազմակերպٳթյٳններ, մամٳլ, քաղաքացիներ և այլն): Հրավերները կարող են ٳղարկվել էլ. փոստով:
Հանձնաժողովի անդաﬓերը պետք է տեղեկացվեն լսٳﬓերի թեմայի,
օրվա, ժաﬕ և վայրի վերաբերյալ, եթե վերջիններս չեն մասնակցել հանձնաժողովի այն նիստին, երբ կատարվել է լսٳﬓերի վերաբերյալ հայտարարٳթյٳնը: Հանձնաժողովի անդաﬓերին պետք է նախօրոք տրամադրվեն նաև լսٳﬓերի թեմայի առնչٳթյամբ հանձնաժողովի նախապատրաստած կամ ստացած բոլոր նյٳթերը:

Հիﬓական և հարակից զեկٳցողներին ընտրելը և
հրավիրելը
Հիﬓական զեկٳցողներ
Խորհրդարանական լսٳﬓերի ընթացքٳմ հիﬓական զեկٳցողի խնդիրն
է ներկայացնել հարցը և դրա քննարկման համար անհրաժեշտ հիﬓական
տեղեկٳթյٳնները: Որպես հիﬓական զեկٳցող կարող է հանդես գալ
հանձնաժողովի նախագահը կամ այն պատգամավորը (պատգամավորները), որը (որոնք) համակարգել է (են) լսٳﬓերի կազմակերպման գործընթացը: Որպես հիﬓական զեկٳցող հանդես գալ ٳնպատակով հանձնաժողովը կարող է հրավիրել նաև նախագծի հեղինակին:

Հարակից զեկٳցողներ
Խորհրդարանական լսٳﬓերի համատեքստٳմ հարակից զեկٳցողն այն
անձն է, որը ներկայացնٳմ է հարցի վերաբերյալ իր ٳնեցած տեղեկٳթյٳնները, դիրքորոշٳմը և կարծիքը: Դրանով հարակից զեկٳցողը տարբերվٳմ է հիﬓական զեկٳցողից: Հարակից զեկٳցողը հրավիրվٳմ է
8

Հրավերի օրինակը տե՛ս Հավելված 6-ٳմ:
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հանձնաժողովի կողﬕց, նրան նախապես տեղեկացնٳմ են, թե լսٳﬓերի
թեմայի շրջանակներٳմ հատկապես որ հարցի (հարցերի) վերաբերյալ
տեղեկٳթյٳններ և կարծիք են ակնկալٳմ իրենից:
Հարակից զեկٳցողների ընտրٳթյٳնը խորհրդարանական լսٳﬓերի
պլանավորման կարևորագٳյն քայլերից է: Հարակից զեկٳցողներին որոշելիս հանձնաժողովը պետք է հաշվի առնի լսٳﬓերի նպատակը և ռազմավարٳթյٳնը, ինչպես նաև քննարկվելիք հարցի շٳրջ առկա փաստարկٳմները և տարբեր դիրքորոշٳﬓերը: Հարակից զեկٳցողներ ընտրելիս
հանձնաժողովը պետք է ձգտի ապահովել տարբեր տեսակետների ներկայացٳմը, ինչը լսٳﬓերի արդյٳնքٳմ կայացված որոշմանը կհաղորդի
ամբողջականٳթյٳն, հավասարակշռվածٳթյٳն և առավել բարձր վստահելիٳթյٳն:
Անձին որպես հարակից զեկٳցող ցանկալի է/կարելի է հրավիրել հետևյալ
դեպքերٳմ.
- Անձը ոլորտի փորձագետ է և մասնագիտական գիտելիքների շնորհիվ կարող է պարզաբանել նշված խնդրահարٳյց հարցերը
(օրինակ, քիﬕկոս կամ էկոլոգ՝ Սևանա լճի քիﬕական բաղադրٳթյան փոփոխٳթյան հարցը քննարկելիս):
- Անձը իր պաշտոնեական դիրքի բերٳմով տիրապետٳմ է որոշակի
տեղեկٳթյան կամ պատասխանատ ٳէ որոշակի ոլորտٳմ քաղաքականٳթյան մշակման և իրականացման համար
(օրինակ, համայնքի ղեկավարը՝ համայնքٳմ շրջակա ﬕջավայրի
վրա ազդեցٳթյան փորձաքննٳթյٳնների թվի մասին խոսելիս, կամ
Արհﬕٳթյٳնների կոնֆեդերացիայի նախագահը՝ արհﬕٳթյٳնների արդյٳնավետ գործٳնեٳթյան խոչընդոտները քննարկելիս կամ
սոցիալական հարցերի նախարարը՝ մանկատների շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովման հարցը քննարկելիս):
- Անձը շահագրգիռ կողմ է և հանդես է գալիս հարակից զեկٳցմամբ
քննարկվող հարցի հետ կապված առկա կամ հնարավոր խնդիրների
մասին
(օրինակ՝ էլեկտրոնային լրատվաﬕջոցի խմբագիրը՝ համացանցٳմ
գրվող ﬔկնաբանٳթյٳնների մոդերացիայի հարցը քննարկելիս կամ
22

հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձը՝ քաղաքաշինական նորﬔրٳմ
մատչելիٳթյան ապահովման հարցը քննարկելիս):
- Անձը շահառ ٳէ և խնդրահարٳյց հարցի հետ կապված որոշակի
հետևանքների անﬕջական կրող
(օրինակ՝ համայնքի ակտիվ բնակիչը՝ տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցٳթյան հարցը քննարկելիս):
Հարակից զեկٳցողներին ٳղղված հրավերները, բացի լսٳﬓերի վերաբերյալ ընդհանٳր տեղեկٳթյٳնից, պետք է պարٳնակեն տեղեկٳթյٳն
ելٳյթի առավելագٳյն տևողٳթյան մասին: Հարակից զեկٳցողներին
ٳղղված հրավերը պետք է պարٳնակի նաև այն հարցերի մանրամասն
նկարագրٳթյٳն, որին պետք է նրանք անդրադառնան իրենց ելٳյթٳմ:
Հանձնաժողովը կարող է առաջարկել թե՛ հիﬓական և թե՛ հարակից
զեկٳցողներին ներկայացնել իրենց ելٳյթների գրավոր տարբերակները՝
սահմանելով դրանց ներկայացման ժամկետը (ելٳյթի գրավոր տարբերակը կարող է անհրաժեշտ լինել լսٳﬓերից առաջ կամ լսٳﬓերից հետո):

Միջազգային պրակտիկայٳմ ընդٳնված են խորհրդարանական լսٳմների ընթացքٳմ անձանց ելٳյթով հանդես գալ ٳայլ ընթացակարգեր ևս:
Օրինակ, անձը հերթագրվٳմ է ելٳյթի համար՝ նշելով իր դիրքորոշٳմը և
ելٳյթի ٳղղվածٳթյٳնը (կողմ, դեմ, կամ բացառապես տեղեկատվական
նպատակով) և ներկայացնٳմ է հանձնաժողովին իր գրավոր տեքստը,
կամ գրավոր տեքստը ներկայացնٳմ է հանձնաժողով՝ առանց բանավոր
ելٳյթի: Ի լրٳﬓ հանձնաժողովի կողﬕց հրավիրված և բանավոր կարգով
զեկٳցողների` հանձնաժողոﬖերը խրախٳսٳմ են լսٳﬓերի մասնակիցների կողﬕց հանձնաժողովին գրավոր ելٳյթներ ներկայացնելը:
Որոշ երկրներٳմ (օրինակ, ԱՄՆ) օրենքի նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող լսٳﬓերի ժամանակ հանձնաժողովը ներկաներին (բացի պատգամավորներից) բաժանٳմ է ելٳյթ ٳնեցողի քարտ, որը ենթակա է լրացման, և որի վրա նշվٳմ են վերջինիս դիրքորոշٳմը հարցի վերաբերյալ
(կողմ, դեմ, ձեռնպահ):

23

Կազմակերպական հարցեր
Լսٳﬓերի կազմակերպման փٳլٳմ առաջանٳմ են նաև կազմակերպական բնٳյթի հարցեր, որոնց համակարգման համար պատասխանատ ٳէ
հանձնաժողովի աշխատակազմը:
Եթե լսٳﬓերը անցկացվٳմ են նիստերի դահլիճٳմ, ապա աշխատակազմը պետք է հատٳկ ٳշադրٳթյٳն դարձնի կազմակերպական հետևյալ
խնդիրներին՝
- գրանցման թերթիկը լսٳﬓերի բոլոր մասնակիցների շրջանٳմ
շրջանառելٳն. Նիստերի դահլիճի մٳտքի մոտ մասնակիցների
գրանցٳﬓ իրականացնել ٳդեպքٳմ, պետք է հաշվի առնել, որ նիստերի դահլիճն ٳնի երեք մٳտք, իսկ մասնակից լրագրողներն աշխատٳմ են դահլիճի երկ ٳoթյակներٳմ.
- Հարցերի և ելٳյթների համար հերթագրման կարգի պատշաճ պահպանմանը, քանի որ դահլիճի ﬔծٳթյٳնը լսٳﬓերը վարողի համար
կարող է որոշակի դժվարٳթյٳններ առաջացնել բոլոր ցանկացողներին գրանցել ٳհամար:
Աշխատանքը մամٳլի հետ մանրամասն կներկայացվի սٳյն ٳղեցٳյցի
«Հրապարակայնٳթյٳն և աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ» բաժնٳմ:
Հանձնաժողովի աշխատակազﬓ ապահովٳմ է լսٳﬓերի ողջ ընթացքի
ձայնագրٳմը (կամ տեսաձայնագրٳմը)՝ Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ հեռահաղորդակցٳթյան համակարգերի սպասարկման բաժնի ﬕջոցով: Այդ նպատակով նշված բաժինը նախապես գրավոր տեղեկացվٳմ է
լսٳﬓերի օրվա, ժաﬕ և վայրի վերաբերյալ:
Այն դեպքերٳմ, երբ լսٳմը կազմակերպվٳմ է Ազգային ժողովի վարչական
շենքից դٳրս, հանձնաժողովի աշխատակազմը համագործակցٳմ է աշխատակազﬕ համապատասխան ստորաբաժանման հետ լսٳﬓերի անցկացման վայրի ամրագրման, համապատասխան պայմանավորվածٳթյٳններ ձեռքբերելٳ, սննդի կազմակերպٳմը հոգալٳ, տրանսպորտ ապահովելٳ, տեխնիկական ﬕջոցներն ամրագրել( ٳձայնագրٳթյան համակարգ, խոսափողներ և այլն) ٳղղٳթյամբ կատարվող աշխատանքներٳմ:
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III. ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍؤՄՆԵՐԻ
ԱՆՑԿԱՑؤՄԸ
Լսٳﬓերի ընթացքը
Որպես տեղեկٳթյٳններ հավաքել ٳﬔխանիզմ և քննարկٳﬓերի
հարթակ` խորհրդարանական լսٳﬓերը կարող են անցկացվել ցանկացած
ձևաչափով այն պայմանով, որ ընտրված ձևաչափը լավագٳյնս համապատասխանի խորհրդարանական լսٳﬓերի նպատակին և ռազմավարٳթյանը: Խորհրդարանական լսٳﬓերի ընթացակարգը հաստատվٳմ է
հանձնաժողովի կողﬕց և սովորաբար հանձնաժողովի նախագահն է
վարٳմ խորհրդարանական լսٳﬓերը:
Խորհրդարանական լսٳﬓերի սկզբٳմ լսٳﬓերը վարողը հայտարարٳմ
է հարցերի և ելٳյթների համար հերթագրման կարգը:
Ստորև ներկայացված են լսٳﬓերի անցկացման ﬕ քանի մոդելներ,
որոնք, անշٳշտ, չեն բացառٳմ լսٳﬓերի կազմակերպման այլ հնարավոր
եղանակները և ﬔթոդները:
Հարցٳպատասխանի ﬔթոդ
Ելٳյթից հետո մասնակիցները կարող են զեկٳցողին հարցեր տալ, և վերջինս անﬕջապես պատասխանٳմ է այս հարցերին: Յٳրաքանչյٳր մասնակից կարող է տալ անսահմանափակ թվով հարցեր, սակայն վարողը կարող է սահմանափակել հարցերը, եթե լսٳﬓերի տևողٳթյٳնը գերազանցٳմ է ընթացակարգով նախատեսված տևողٳթյٳնը:
Լրացٳցիչ հարցեր տալ ٳﬔթոդ
Բանախոսի (հիﬓական կամ հարակից զեկٳցողի) ելٳյթի ժամանակ
հանձնաժողովի յٳրաքանչյٳր անդամ իրավٳնք ٳնի բանախոսին հարցեր տալ ٳընթացակարգով նախատեսված սահմանափակ տևողٳթյամբ
ժամանակահատվածի ընթացքٳմ (օրինակ` 5 րոպե): Այս ընթացքٳմ հարցեր տվողը կարող է բանախոսին ٳղղել այնքան լրացٳցիչ հարցեր, որքան
ժամանակը թٳյլ տա:
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Քննարկման ﬔթոդ
Բանախոսներին իրենց ելٳյթից հետո հարցեր չեն տրվٳմ: Ելٳյթներից հետո լսٳﬓերը վարողը սկսٳմ է քննարկٳմ ելٳյթներٳմ արծարծած թեմաների շٳրջ: Քննարկման ընթացքٳմ մասնակիցներից յٳրաքանչյٳրը կարող է հերթագրվել հարցեր տալ ٳկամ նկատառٳմ ներկայացնել ٳհամար:
Առաջին հերթագրٳﬕց և ելٳյթներից հետո հայտարարվٳմ է երկրորդ
հերթագրٳմը: Հերթագրٳﬓերի փٳլերի քանակն անսահմանափակ է:
Աշխատանքային խմբերի քննարկٳﬓեր
Այս մոդելը կարող է աշխատել այն դեպքٳմ, երբ քննարկվող հարցը խրթին
է և ٳնի տարբեր ասպեկտներ: Լսٳﬓերի ընդհանٳր մասից և ելٳյթներից
հետո մասնակիցները բաժանվٳմ են աշխատանքային խմբերի և
քննարկٳմ հարցի որոշակի ասպեկտներ: Յٳրաքանչյٳր խٳմբ պետք է
ٳնենա վարող: Աշխատանքային խմբերի ներսٳմ քննարկٳﬓերի
արդյٳնքները հետո ամփոփվٳմ են լսٳﬓերի ժամանակ:

Աշխատակազﬕ դերը
Լսٳﬓերի ընթացքٳմ աշխատակազմը պատասխանատ ٳէ հետևալի
համար.
- մամٳլի հաղորդագրٳթյան և լսٳﬓերի նյٳթերի տարածٳմ մասնակիցներին,
- մասնակիցների մասին տեղեկٳթյٳններ հավաքել ٳնպատակով
մասնակիցների գրանցման թերթիկի շրջանառٳմ9,
- մասնակիցների հերթագրٳմ ելٳյթների համար,
- լսٳﬓերի ընթացքٳմ գրառٳﬓերի կատարٳմ՝ դրանց հիման վրա
ավելի ٳշ լսٳﬓերի արդյٳնքներն ամփոփող նյٳթեր պատրաստելٳ
նպատակով:

9
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Մասնակիցների գրանցման թերթիկի օրինակը տե՛ս Հավելված 7-ٳմ:

IV. ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐ
Խորհրդարանական լսٳﬓերը հանձնաժողովի նպատակների իրականացմանն ٳղղված ընդհանٳր ռազմավարٳթյան ﬕ մասն են կազմٳմ:
Հետևաբար, լսٳﬓերը երբեք չեն կարող գործընթացի վերջին քայլը լինել:
Օրենսդրական լսٳﬓերի դեպքٳմ հանձնաժողովը լսٳﬓերի արդյٳնքٳմ
ձեռք բերված տեղեկٳթյٳնները կարող են ազդել օրենքի կամ որոշման
նախագծի և դրա հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հանձնաժողովի
դիրքորոշման վրա: Վերահսկողական և փաստահավաք լսٳﬓերի դեպքٳմ հանձնաժողովն օգտագործٳմ է ձեռք բերած տեղեկٳթյٳններն իր
հետագա քայլերը որոշել ٳհամար: Դրանք կարող են լինել Կառավարٳթյանը հարցեր ٳղղելը, օրենսդրական փոփոխٳթյٳններ մշակելٳ
նպատակով ենթահանձնաժողով կամ աշխատանքային խٳմբ ստեղծելٳ
մասին առաջարկը, Կառավարٳթյանն առաջարկٳթյٳններ ներկայացնելն այն մասին, թե ինչ քայլեր են անհրաժեշտ վերահսկողական և փաստահավաք աշխատանքի ընթացքٳմ բացահայտված խնդրին լٳծٳմ տալ ٳհամար: Թեմատիկ օրենսդրական լսٳﬓերի դեպքٳմ հանձնաժողովը
կարող է նաև տվյալ թեմայի վերաբերյալ խորհրդարանական զեկٳյց կամ
իր անդաﬕ(ների) ﬕջոցով օրենսդրական նախաձեռնٳթյٳն պատրաստել և ներկայացնել Ազգային ժողովին:
Վերը նկարագրված բոլոր դեպքերٳմ էլ չափազանց կարևոր է երաշխավորելը, որ խորհրդարանական լսٳﬓերի արդյٳնքները համապատասխան
փաստաթղթային ձևակերպٳմ ստանան:

Լսٳﬓերի արդյٳնքների փաստաթղթավորٳմը.
լսٳﬓերի ձայնագրٳմը (տեսաձայնագրٳմը) և
ամփոփագիրը
Խորհٳրդ է տրվٳմ ձայնագրել և/կամ տեսաձայնագրել լսٳﬓերի ամբողջ
ընթացքը, և այն դարձնել հրապարակային՝ տեղադրելով հանձնաժողովի
ինտերնետային կայքէջٳմ: Այդٳհանդերձ, աﬔն առանձին դեպքٳմ
հանձնաժողովը, ելնելով լսٳﬓերի իր ռազմավարٳթյٳնից և այլ օբյեկտիվ
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հանգամանքներից, ինքն է որոշٳմ կայացնٳմ լսٳﬓերի ձայնագրման
(տեսաձայնագրման) և այդ ձայնագրٳթյան հանրայնացման վերաբերյալ:
Լսٳﬓերի ամփոփագիրը ﬕ փաստաթٳղթ է` պատրաստված հանձնաժողովի այն փորձագետի կողﬕց, որը ներգրավված է եղել լսٳﬓերի
ծրագրավորման և կազմակերպման գործընթացٳմ: Ամփոփագրի նպատակն է հանձնաժողովի անդաﬓերին տրամադրել ամփոփ տեղեկٳթյٳններ` համապարփակ ձևով ընդհանٳր նկարագրելով, թե ինչ է քննարկվել
լսٳմների ընթացքٳմ, որոնք էին արտահայտված հիﬓական դիրքորոշٳմներն  ٳկարծիքները, և թե ինչի շٳրջ է համաձայնٳթյٳն ձեռք բերվել
(եթե այդպիսին ձեռք է բերվել): Ի տարբերٳթյٳն լսٳﬓերի ձայնագրٳթյան` լսٳﬓերի ամփոփագիրը նախատեսված է ﬕայն հանձնաժողովի օգտագործման համար, այն հրապարակային փաստաթٳղթ չէ և ծառայٳմ է
իբրև տեղեկատվٳթյան աղբյٳր հանձնաժողովի ներսٳմ հետագա
որոշٳﬓերի կայացման համար:
Լսٳﬓերի ամփոփագիրը պարٳնակٳմ է առնվազն հետևյալ տեղեկٳթյٳնները`
ա. լսٳﬓերի թեման, ամսաթիվը և վայրը,
բ. ներածٳթյٳնը` լսٳﬓերի նպատակը, նախաձեռնٳթյٳնը, նախապատմٳթյٳնը, մասնակիցների հիﬓական խմբերի նկարագրٳթյٳնը,
գ. քննարկٳմը` հաշվետվٳթյٳնների, ելٳյթների, հարակից զեկٳյցների
համառոտ բովանդակٳթյٳնը,
դ. արդյٳնքները` հանձնաժողովի եզրակացٳթյٳնները (եթե այդպիսիք
կան), ներկայացված առաջարկٳթյٳնները, ձեռք բերված պայմանավորվածٳթյٳնները:
Լսٳﬓերի ամփոփագիրը ներկայացվٳմ է հանձնաժողովի նախագահին՝
հանձնաժողովի կողﬕց հետագա հաստատման նպատակով:
Լսٳﬓերի ամփոփագրին կարող են կցվել հետևյալ փաստաթղթերը`

 լսٳﬓեր կազմակերպել ٳվերաբերյալ առաջարկը,
 լսٳﬓերին նախորդած հանդիպٳﬓերի և աշխատանքային քննարկٳﬓերի ամփոփագրերը,
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 լսٳﬓերի մասնակիցների ցանկը (մասնակիցների գրանցման թերթիկը),
 լսٳﬓերի նյٳթերը,
 հիﬓական և հարակից զեկٳցողների ելٳյթների գրավոր տեքստերը
(առկայٳթյան դեպքٳմ):
Հանձնաժողովի փորձագետը կամ գործավարը սահմանված կարգով
արխիվացնٳմ են փաստաթղթերը:

Հանձնաժողովի խորհրդարանական զեկٳյցը
Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 32, մաս 6
«Լսٳﬓերը կազմակերպող հանձնաժողովը կարող է նախապատրաստել
լսٳﬓերի արդյٳնքներն ամփոփող նյٳթեր (լսٳﬓերի թեմայի վերաբերյալ ներկայացված գրավոր ելٳյթներ, առաջարկٳթյٳններ, եզրակացٳթյٳններ, տեղեկանքներ և այլ տեղեկٳթյٳններ), որոնք կարող են հրապարակվել հանձնաժողովի առաջարկٳթյամբ` Ազգային ժողովի նախագահի համաձայնٳթյամբ»:

Երբեﬓ խորհրդարանական լսٳﬓերը չեն ենթադրٳմ հանձնաժողովի
որևէ անհապաղ գործողٳթյٳն (օրինակ` օրենքի կամ որոշման նախագծի
ﬔրժٳմ կամ հանձնաժողովի անդաﬓերի կողﬕց օրինագծի կամ որոշման նախագծի նախաձեռնٳմ): Այդٳհանդերձ, հանձնաժողովը թեմատիկ
ٳսٳﬓասիրٳթյան և հենց լսٳﬓերի արդյٳնքների հիման վրա կարող է
անել ոլորտի քաղաքականٳթյանն առնչվող եզրակացٳթյٳններ օրենսդրական կամ վերահսկողական որևէ հարցի վերաբերյալ: Տվյալ ոլորտٳմ
վարվող քաղաքականٳթյանն առնչվող այս եզրակացٳթյٳնները կարևոր
են և դրանք գրի առնելը օրենսդրական կարգավորման ենթակա ոլորտի վերաբերյալ հանձնաժողովի օրենսդրական բարեփոխٳﬓերի մտադրٳթյٳնը պահպանել ٳկարևոր ﬕջոց է, որն ապահովٳմ է շարٳնակականٳթյٳն և հանձնաժողովին թٳյլ է տալիս վերլٳծել և սահմանել իր
ռազմավարական պլաններն ապագայի համար:
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Լսٳﬓերի արդյٳնքٳմ հանձնաժողովի եզրահանգٳﬓերը կարող են արտացոլվել հանձնաժողովի խորհրդարանական զեկٳյցٳմ: Այս զեկٳյցը
կազմվٳմ է լսٳﬓերի կազմակերպٳմը համակարգած պատգամավորի և
համապատասխան փորձագետի կողﬕց: Հանձնաժողովը կարող է նաև
որոշել ընդլայնել զեկٳյցի վրա աշխատողների խմբի կազմը` զեկٳյցի
պատրաստմանը մասնակցել ٳհամար հրավիրելով քաղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչների և արտաքին փորձագետների:
Զեկٳյցը ներկայացվٳմ է հանձնաժողովին, քննարկվٳմ հանձնաժողովի
նիստի ժամանակ, անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ՝ լրամշակվٳմ և հաստատվٳմ: Դրանից հետո հանձնաժողովի ներկայացٳցիչն այն ներկայացնٳմ է լիագٳմար նիստի ժամանակ:
Խորհրդարանական զեկٳյցն ٳնի հետևյալ կառٳցվածքը`

 բովանդակٳթյٳն,
 սեղմագիր (ﬕ քանի պարբերٳթյամբ նկարագրٳմ է զեկٳյցի
հիﬓական եզրակացٳթյٳնները),
 ներածٳթյٳն (հարցի նախապատմٳթյٳնը, պատմական ասպեկտները և այլն),
 քննարկٳմ (հաշվետվٳթյան հիﬓական մասն է, որտեղ վերլٳծٳթյան
են ենթարկվٳմ ٳսٳﬓասիրٳթյան ենթակա բոլոր կարևոր հարցերը),
 եզրակացٳթյٳններ (հանձնաժողովի բացահայտٳﬓերը, եզրակացٳթյٳնները և առաջարկٳթյٳնները),
 հավելվածներ,
 հղٳﬓեր:

Ենթահանձնաժողովի կամ աշխատանքային խմբի
ստեղծٳմը
Լսٳﬓերից հետո հանձնաժողովը կարող է տեսնել ենթահանձնաժողով
ստեղծել ٳկամ աշխատանքային խٳմբ ձևավորել ٳանհրաժեշտٳթյٳն`
վերահսկողական աշխատանքներ իրականացնել ٳկամ օրենսդրٳթյան
30

վրա աշխատել ٳհամար: Ենթահանձնաժողովի կազմٳմ կարող են
ընդգրկվել հանձնաժողովի անդաﬓերը: Աշխատանքային խٳմբը
կազմվٳմ է հանձնաժողովի պատգամավորներից, փորձագետներից,
ինչպես նաև արտաքին անդաﬓերից` փորձագետներից, գիտական
շրջանակների ներկայացٳցիչներից, կարգավորման ենթակա ոլորտի
մասնագետներից և այլն: Հանձնաժողովը ենթահանձնաժողով ստեղծելٳ
կամ աշխատանքային խٳմբ ձևավորել ٳմասին որոշٳմը կայացնٳմ է
հանձնաժողովի նիստի ժամանակ և հաստատٳմ է ենթահանձնաժողովի
կամ աշխատանքային խմբի խնդիրները (աշխատանքի նկարագիրը10),
գործٳնեٳթյան ժամկետներն  ٳկարգը:

10

Քայլերի հաջորդականٳթյٳնը և աշխատանքի նկարագրի բովանդակٳթյٳնը
տե՛ս Հավելված 8-ٳմ:
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V. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆؤؤՆԸ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ
ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ
Իրազեկման գործընթացը
Պատշաճ կազմակերպված իրազեկման գործընթացը շատ կարևոր է
խորհրդարանական լսٳﬓերի արդյٳնավետ անցկացման համար: Լավ
տեղեկացված շահառٳները կարող են իսկապես արժեքավոր ավանդ
ٳնենալ լսٳﬓերի ընթացքٳմ տեղի ٳնեցող քննարկٳﬓերի ժամանակ:
Մյٳս կողﬕց, սխալ ﬔկնաբանٳﬓ  ٳտեղեկատվٳթյան պակասը հանգեցնٳմ են ﬕ իրավիճակի, որտեղ լսٳﬓերն այլևս չեն ծառայٳմ որպես
օրենսդրական քաղաքականٳթյան առանցքային գործիք և դառնٳմ են
ձևականٳթյٳն, ինչը շահագրգիռ կողﬔրի շրջանٳմ հարٳցٳմ է անվստահٳթյան զգացٳմ և բացասական վերաբերմٳնք:

Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 112, մաս 3
Զանգվածային լրատվٳթյան ﬕջոցներով Ազգային ժողովի աշխատանքի
լٳսաբանٳմը կազմակերպٳմ է Աշխատակազմը:
***
ՀՀ ԱԺ աշխատակազﬕ հասարակայնٳթյան և տեղեկատվٳթյան ﬕջոցների հետ կապերի վարչٳթյٳնը պետք է հրապարակի տեղեկատվական
նյٳթեր, իրականացնի «Խորհրդարանական շաբաթ» և այլ հեռٳստահաղորդٳﬓերի պատրաստٳմը, իրականացնի պատգամավորների հարցազրٳյցներ մամٳլի հետ, իրականացնի Ազգային ժողովի պաշտոնական
հայտարարٳթյٳնների (ճեպազրٳյցների) հրապարակٳմը հանրային հեռٳստառադիոընկերٳթյան կողﬕց:
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Ո՞վ է իրազեկման թիրախային լսարանը
Ի տարբերٳթյٳն ընդհանٳր մոտեցման` այն ٳղղված է ոչ ﬕայն զանգվածային լրատվաﬕջոցներին և, հետևաբար, քաղաքացիական հասարակٳթյանը, այլև բոլոր շահագրգիռ կողﬔրին, այդ թվٳմ՝ կառավարٳթյանը
և խորհրդարանի անդաﬓերին:

Իրազեկման գործիքները
1. Մամٳլի հաղորդագրٳթյٳն11
Մամٳլի հաղորդագրٳթյٳնների նախապատրաստٳմը և տարածٳմը
պահանջٳմ է սերտ համագործակցٳթյٳն հանձնաժողովի աշխատակազﬕ և Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ հասարակայնٳթյան և տեղեկատվٳթյան ﬕջոցների հետ կապերի վարչٳթյան ﬕջև՝ հետևելով ստորև
նշված քայլերին.
1. մամٳլի հաղորդագրٳթյան տեքստը նախապատրաստվٳմ է հանձնաժողովի համապատասխան փորձագետի կողﬕց,
2. տեքստն ٳղարկվٳմ է Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ հասարակայնٳթյան և տեղեկատվٳթյան ﬕջոցների հետ կապերի վարչٳթյան դիտարկմանը,
3. հասարակայնٳթյան և տեղեկատվٳթյան ﬕջոցների հետ կապերի վարչٳթյٳնը կազմակերպٳմ է մամուլի հաղորդագրٳթյան տարածٳմը,
4. հանձնաժողովը մամٳլի հաղորդագրٳթյٳնը ներառٳմ է լսٳﬓերի տեղեկատվական փաթեթի ﬔջ և լսٳﬓերի ժամանակ տրամադրٳմ է ﬕջոցառմանը մասնակցող լրատվաﬕջոցների ներկայացٳցիչներին՝ նրանց
խնդրանքով:

11

Ձևանմٳշը տե՛ս Հավելված 9-ٳմ:
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2. «Խորհրդարանական շաբաթ» հեռٳստահաղորդաշար
Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք, հոդվ. 112, մաս 4
…Զանգվածային լրատվٳթյան ﬕջոցներով Ազգային ժողովի հանձնաժողովների աշխատանքի լٳսաբանٳմը կազմակերպٳմ է Աշխատակազմը`
«Խորհրդարանական շաբաթ» հեռٳստահաղորդաշարի ﬕջոցով: … Հաղորդման ընթացքٳմ հանդես գալ ٳհամար հանձնաժողոﬖերին տրամադրվٳմ է ﬕնչև 3-ական րոպե ... «Խորհրդարանական շաբաթ» հեռٳստահաղորդաշարը հեռարձակվٳմ է կիրակի օրը:

«Խորհրդարանական շաբաթ» շաբաթական հեռٳստահաղորդաշարը
հանրային հարթակ է, որի ﬕջոցով խորհրդարանական հանձնաժողովները կարող են հետևողականորեն հանրٳթյան ٳշադրٳթյٳնը հրավիրել
լսٳﬓերի թեմայի վրա: Այսպես, լսٳﬓերի թեման, օրը և վայրը հանձնաժողովի նիստٳմ հաստատելٳց հետո հանձնաժողովի նախագահը կամ
այն պատգամավորը, ով առաջարկել է նախաձեռնել լսٳﬓերը, կարող են
հանդես գալ հեռٳստահաղորդաշարٳմ` տեղեկացնելով լսٳﬓերի մասին: Լսٳﬓերի նախապատրաստման փٳլٳմ ևս կարելի է հեռٳստահաղորդաշարի ﬕջոցով հայտնել նախնական քննարկٳﬓերի մասին:

3. Մամٳլի ասٳլիս
Լսٳﬓերից առաջ կարելի է մամուլի ասٳլիս կազմակերպել` լսٳﬓերի
նպատակը, քննարվող թեման, խնդրո առարկայի վերաբերյալ հանձնաժողովի տեսակետը և հանձնաժողովի կողﬕց իրականացված վերլٳծٳթյٳնը զանգվածային լրատվաﬕջոցներին և հանրٳթյանն ավելի մանրամասն
ներկայացնել ٳնպատակով:
Մամٳլի ասٳլիս կարելի է հրավիրել նաև լսٳﬓերից հետո: Այս դեպքٳմ
մամٳլի ասٳլիսի նպատակը կլինի ներկայացնել լսٳﬓերի ժամանակ
քննարկված թեման, տարբեր կողﬔրի տեսակետները, հանձնաժողովի
տեսակետը և հետագա քայլերը տվյալ հարցի կապակցٳթյամբ:
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4. Այլ գործիքներ
Կախված լսٳﬓերի նպատակից  ٳդրանց հրապարակման կարևորٳթյٳնից՝ կարող է քննարկվել նաև այլ գործիքներ օգտագործել ٳհարցը:
Դրանք ներառٳմ են հեռٳստատեսային որևէ հաղորդման, թոքշոٳներին մասնակցելը, լսٳﬓերի թեմայի վերաբերյալ հատٳկ հեռٳստատեսային քննարկٳﬓերի կազմակերպٳմը, հարցազրٳյցներ և հանդիպٳﬓեր լրագրողների հետ, օնլայն քննարկٳﬓեր սոցիալական
ցանցերٳմ (Ֆեյսբٳք, Թվիթեր և այլն):
Վերը նշված գործիքները կարող են օգտագործվել ոչ ﬕայն քննարկման
առարկան հրապարակային դարձնել ٳհամար, այլ նաև հանձնաժողովի
տեսակետը ներկայացնել ٳև թեմայի վերաբերյալ հասարակական կարծիք ձևավորել ٳհամար:

Տեղեկատվական փաթեթը
Տեղեկատվական փաթեթը խորհրդարանական լսٳﬓերի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված փաստաթղթերի հավաքած ٳէ: Տեղեկատվական փաթեթը նախապատրաստելիս տեղեկատվٳթյան ամբողջականٳթյան  ٳհամակողմանիٳթյան սկզբٳնքները պետք է առավելագٳյնս պահպանվեն: Երբեﬓ, հատկապես երբ լսٳﬓերը ձգտٳմ են
հրապարակայնացնել կամ հիﬓավորել որևէ գաղափար կամ մոտեցٳմ,
բոլոր հնարավոր մոտեցٳﬓերի մասին տեղեկٳթյٳնները տեղեկատվական փաթեթի ﬔջ ներառելը գործնականٳմ արդյٳնավետ չէ: Սակայն եթե
այդ տեղեկٳթյٳնները մատչելի են, ապա խնդրո առարկայի վերաբերյալ
այլընտրանքային տեսակետները պետք է ներառվեն տեղեկատվական
փաթեթٳմ:
Տեղեկատվական փաթեթը կարող է ներառել՝
- լսٳﬓերի ընթացակարգը,
- մամٳլի հաղորդագրٳթյٳնը,
- բանախոսների ելٳյթների նյٳթերը,
- հարակից զեկٳյցների տեքստերը, եթե այդպիսիք եղել են,
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- լսٳﬓերի թեմայի վերաբերյալ վերլٳծٳթյٳնները, այդ թվٳմ՝ այլընտրանքային վերլٳծٳթյٳնները,
- օրինագիծը (օրենսդրական լսٳﬓերի պարագայٳմ)՝ կից փաստաթղթերով:
Բացի վերը նշված փաստաթղթերից` հանձնաժողովի նախագահի և
խորհրդարանի անդաﬓերի համար տեղեկատվական փաթեթը ներառٳմ
է հարակից զեկٳցողներին ٳղղվելիք հնարավոր հարցերի ցանկը, իսկ
լսٳմների մոդերատորի (վարողի) համար տեղեկատվական փաթեթը ներառٳմ է բացման և փակման խոսքերը և քննարկٳﬓերի կազմակերպման  ٳանցկացման համար անհրաժեշտ տեղեկٳթյٳնները: Հանձնաժողովի անդաﬓերի համար փաթեթը կարող է ներառել նաև լսٳﬓերի թեմայի վերաբերյալ մամٳլի վերլٳծական հրապարակٳﬓերը:
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VI. ՏԵՂԵԿؤؤՆՆԵՐ ՀԱՎԱՔԵԼؤ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
Նախքան լսٳﬓերն անցկացված թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքٳմ կամ լսٳﬓերի ընթացքٳմ քննարկٳﬓերին հետևելով՝ հանձնաժողովը կարող է օգտակար համարել լրացٳցիչ հարցերի պարզաբանٳմը
կամ կոնկրետ հարցերի մասին հասարակական կարծիքի բացահայտٳմը:
Հարցարանները և հարցٳﬓերն այդ նպատակին հասնել ٳաﬔնահեշտ
ճանապարհն են, հատկապես ﬔր օրերٳմ, զարգացած տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների պարագայٳմ, երբ դա կարող է արվել ինտերնետային
գործիքների ﬕջոցով12: Այդٳհանդերձ, աﬔն առանձին դեպքٳմ հանձնաժողովը, ելնելով լսٳﬓերի իր ռազմավարٳթյٳնից, ինքն է որոշٳմ հարցٳմներ անել ٳնպատակահարմարٳթյٳնը:

Հարցարանների մշակման խորհٳրդներ
Հարցٳմը ձևակերպել ٳընդհանٳր կանոններ
Խٳսափե՛ք տեխնիկական տերﬕններից  ٳժարգոնից: Բառերը, որոնք
գործածվٳմ են հարցٳﬓերٳմ, պետք է հեշտٳթյամբ ընկալվեն հարցմանը մասնակցող յٳրաքանչյٳրի կողﬕց:
Խٳսափե՛ք անորոշ  ٳանհստակ տերﬕններից: Սովորաբար ավելի լավ
է գործածել տերﬕններ, որոնք նٳյն կոնկրետ նշանակٳթյٳնը կարող են
ٳնենալ բոլոր հարցվողների համար:
Սահմանե՛ք աﬔն ինչ շատ կոնկրետ: Խٳսափեք բարդ նախադասٳթյٳններից: Չափազանց շատ համադասական կամ ստորադասական բաղադրիչներ կամ անսովոր կառٳցվածք ٳնեցող նախադասٳթյٳնները հաճախ շփոթեցնٳմ են հարցման մասնակիցներին:

12

Հարցٳﬓերի՝ աﬔնատարածված ինտերնետային գործիքների օգտագործման մասին
խորհٳրդների համար տե՛ս հավելված 10-ը:
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Խٳսափե՛ք երկիմաստ հարցերից: Հարցը պետք է պարզի ﬔկ բան: Երկիմաստ հարցը ﬕտված է պարզել ٳերկ( ٳկամ ավելի) բաներ:
Ընտրվող պատասխանները պետք է նախատեսեն բոլոր հնարավորٳթյٳնները: Եթե հարցվողը կարող է ٳնենալ ﬔկից ավելի պատասխան
հարցին, ապա ավելի լավ է թٳյլատրել բազմակի ընտրٳթյٳն: Եթե Ձեր
առաջարկած կատեգորիաները չեն նախատեսٳմ բոլոր հնարավոր տարբերակները, ապա հաճախ լավ գաղափար է ներառել ﬕ «Այլ - նշել» կատեգորիա:
Խٳսափե՛ք ٳղղորդող, հٳզական կամ հٳշող հարցերից:

Կազﬔք կարճ հարցարան:
Ավելի քիչ հավանական է, որ հարցվողները պատասխանեն երկար հարցարանների, քան կարճ և հաճախ ավելի քիչ ٳշադրٳթյٳն են դարձնٳմ
այն հարցարաններին, որոնք երկար են թվٳմ:

Մտապահե՛ք հարցերի հերթականٳթյٳնը:

 Հարցարանն սկսե՛ք ներածٳթյամբ: Վերնագրե՛ք յٳրաքանչյٳր
բաժինը:
 Հարցման պատասխանները կարող են իրենց վրա կրել նախորդ
հարցերի ազդեցٳթյٳնը: Մտածե՛ք այն համատեքստի մասին, որٳմ
հարցվողները լսٳմ (կարդٳմ) են ձեր հարցերը:
 Խորհٳրդ է տրվٳմ հարցٳﬓ սկսել ընդհանٳր հարցերով, որոնց
պատասխանելը հարցվողի համար հեշտ կլինի:
 Որպես կանոն՝ ընդٳնված է զգայٳն հարցերը տալ հարցման
ավարտին:
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Առանց առաջարկվող պատասխանների հարցեր և ﬕ պատասխանի
հնարավորٳթյٳն նախատեսող հարցեր
Առանց առաջարկվող պատասխանների հարցերի պարագայٳմ հարցվողները պետք է պատասխանեն հարցին իրենց սեփական բառերով:
Մի պատասխանի հնարավորٳթյٳն նախատեսող հարցերն այն հարցեր
են, որտեղ հարցվողին խնդրվٳմ է ընտրել առաջարկվող սահմանափակ
թվով պատասխաններից ﬔկը:

 Առանց առաջարկվող պատասխանների հարցերը ապահովٳմ են
պատասխանների ﬔծ բազմազանٳթյٳն, բայց պատասխանելٳ
համար ժամանակատար են և վերլٳծել ٳհամար ﬔծ աշխատանք
են պահանջٳմ:
 Մի պատասխանի հնարավորٳթյٳն նախատեսող հարցերը, եթե
լավ են ձևակերպված, երաշխավորٳմ են, որ հարցվողները
հարցերը կﬔկնաբանեն նٳյն կերպ:
 Ավելի հավանական է, որ հարցվողները բաց թողնեն առանց առաջարկվող պատասխանների հարցերը, քան ﬕ պատասխանի հնարավորٳթյٳն նախատեսող հարցերը: Հետևաբար, առանց առաջարկվող պատասխանների հարցերի քանակը հասցրեք նվազագٳյնի:

Հստակ կերպով ներկայացրե՛ք հարցարանը:
Միշտ ներառե՛ք կարճ ներածٳթյٳն, որը պարզ է դարձնٳմ՝

 հարցարանի նպատակը,
 ցٳյց է տալիս, որ հարցٳﬓ անանٳն է, եթե այն այդպիսին է,
 այն, թե ինչ ٳէ այն կարևոր Ձեզ համար (և ինչ ٳայն կարող է օգտակար լինել հարցվողի համար),
 ինչքան ժամանակ է պետք այն ավարտել ٳհամար,
 ինչ է արվել ٳարդյٳնքների հետ,
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 հարցվողի ամբողջական կոնտակտային տվյալները, եթե հարցٳﬓ
անանٳն չէ,
 հարցազրٳյցի ամսաթիվը:

Նախապես ստٳգե՛ք Ձեր հարցٳմը:
Համոզվե՛ք, որ Դٳք նախապես ստٳգել եք Ձեր հարցٳմը Ձեր թիրախային
լսարանի ﬕ քանի անդաﬓերի և/կամ գործընկերների հետ՝ չկանխատեսված բարդٳթյٳններից  ٳհարցերի անսպասելի ﬔկնաբանٳթյٳններից
խٳսափել ٳհամար:

Ձեր հարցման ﬔթոդը
Հարցٳﬓերը կարող են անցկացվել փոստով, հեռախոսով, անձամբ կամ
առցանց, և գոյٳթյٳն ٳնեն հարցարանի հետ կապված տարբեր նկատառٳմներ հարցման յٳրաքանչյٳր ﬔթոդի դեպքٳմ: Օրինակ, եթե հարցազրٳյց վերցնողը բանավոր է տալիս հարցերը, ապա մտածեք այն մասին,
թե ինչպես կհնչեն դրանք: Եթե հարցվողն է լրացնٳմ հարցٳմը թղթի վրա
կամ առցանց, ապա մտածեք, թե դա ինչ տեսք կٳնենա:
Առցանց հարցٳﬓերի ﬕջոցով կարող եք հավաքել անսահման շատ տեղեկատվٳթյٳն հաճախորդների և գործատٳների մասին ավելի արագ ٳ
ավելի ճշգրիտ, քան երբևէ: Ճիշտ մշակված լինել ٳդեպքٳմ առցանց հարցٳմները տալիս են արժեքավոր տեղեկٳթյٳններ դեռ երբևէ չդիտարկած
տեսանկյٳններից:

Լսٳﬓերի գնահատٳմը հարցարանների ﬕջոցով
Ավելի վաղ այս ٳղեցٳյցٳմ նկարագրվեցին խորհրդարանական լսٳմների հասկացٳթյٳնը, նպատակներն  ٳխնդիրները: Ինչպես ցանկացած այլ
գործٳնեٳթյٳն, որը նպատակ է հետապնդٳմ, խորհրդարանական լսٳմները կարող են լինել հաջողված, եթե հասել են հանձնաժողովի կողﬕց
դրված նպատակներին: Այս առٳմով հանձնաժողովը կարող է օգտակար
40

համարել լսٳﬓերը գնահատելը՝ լսٳﬓերից անﬕջապես հետո կամ ավելի
ٳշ մասնակիցներին հարցարան (գնահատման թերթիկներ)13 բաժանելով,
որով հիﬓական շահառٳներին խնդրվٳմ է լրացնել գնահատման
ձևաթٳղթը:
Մասնակիցների արձագանքը կարող է ծառայել որպես խորհրդարանական լսٳﬓերի գործընթացի արդյٳնավետٳթյٳնը բարելավել ٳհամար տեղեկٳթյան արժեքավոր աղբյٳր:

13

Գնահատման թերթիկի օրինակը տե՛ս Հավելված 11-ٳմ:
41
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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Հավելված 1

Խորհրդարանական լսٳﬓերին նախապատրասատական
գործողٳթյٳնների ստٳգացանկ

44

Պատասխանատٳ

N

Գործողٳթյٳն

Ժամկետ

1

Լսٳﬓերի թեմայի/ խորագրի,
օրվա, ժաﬕ, անցկացման
վայրի հաստատٳմ

Հանձնաժողովի
նիստին

Հանձնաժողով

2

ՀՀ Ազգային Ժողովի
նախագահին տեղեկացٳմ

Որոշٳﬓ ընդٳնվելٳց անﬕջապես հետո

Հանձնաժողովի
նախագահ

3

Զեկٳցողների, հարակից
զեկٳցողների թեկնածٳներին,
այլ հրավիրվածների
ընտրٳթյٳն

20-18 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետի
ներկայացմամբ՝
հանձնաժողովի
նախագահ,
անդաﬓեր

4

Հնարավոր զեկٳցողների,
շահառٳների հետ նախնական
քննարկٳﬓերի իրականացٳմ
(անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ)

18-12 օր առաջ

Հանձնաժողովի
նախագահ և
անդաﬓեր

5

Լսٳﬓերի ընթացակարգի
նախագծٳմ

12 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ

6

Զեկٳցողների և հրավիրվածների ցանկը, լսٳﬓերի ընթացակարգի հաստատٳմ

Հանձնաժողովի
նիստին

Հանձնաժողով

7

Լսٳﬓերի վայրի ամրագրٳմ,
ինչպես նաև սննդային և
տրանսպորտային սպասարկման, տեխնիկայի/ խոսափողներ, ձայնագրٳթյան համակարգ/ կարգավորٳմ (անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ)

12 օր առաջ

Հանձնաժողովի
գործավար

Նշٳﬓեր

N

Գործողٳթյٳն

Ժամկետ

Պատասխանատٳ

8

Զեկٳցող պատգամավորի
կարճ զեկٳյցի (ٳսٳﬓասիրٳթյան արդյٳնքների)
նախապատրաստٳմ

10-5 օր առաջ

Զեկٳցող
պատգամավոր/
պատգամավորի
օգնական

9

Զեկٳցողների, հարակից զեկٳցողների, այլ հրավիրվածների հրավերների կազմٳմ
(նախագահը հրավիրٳմ է,
հրավերը արտացոլٳմ է
հրավերի նպատակը և առաջարկٳմ է զեկٳյցի ներկայացման ժամկետ)

12-11 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ/
գործավար

10

Հարակից զեկٳցողներին
տրվելիք հարցերի
նախապատրաստٳմ

12-11 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ,
հանձնաժողովի
նախագահ,
համակարգող
պատգամավոր

11

Հրավերների (այդ թվٳմ՝
էլ. փոստով) ուղարկٳմ

11-10 օր առաջ

Հանձնաժողովի
գործավար

12

Հայտարարٳթյան պատրաստٳմ և շրջանառٳթյٳն` ٳղարկելով այն աշխատակազմ և
հանձնաժողոﬖերի նախագահներին՝ տեղադրելով այն
հանձնաժողովի կայքէջٳմ

10 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ/
գործավար

13

Մամٳլի հաղորդագրٳթյան և
լրատվական ﬕջոցների
համար նախատեսված
փաթեթի պատրաստٳմ

8 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ

14

Մամٳլի հաղորդագրٳթյան
ներկայացٳմ հասարակայնٳթյան և տեղեկատվٳթյան
ﬕջոցների հետ կապերի
վարչٳթյանը

8 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ

15

Զեկٳցողների մասնակցٳթյան
վերահաստատٳմ/ փոխարինողների հետ պայմանավորվածٳթյան ձեռքբերٳմ

7 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ,
գործավար

Նշٳﬓեր

45

N

46

Գործողٳթյٳն

Ժամկետ

Պատասխանատٳ

16

Հիﬓական և հարակից
զեկٳցողներից զեկٳյցի կամ
ներկայացվելիք նյٳթերի
(անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ)
ստացٳմ

5-3 օր առաջ
կամ լսٳﬓերից
3 օր հետո

Հանձնաժողովի
գործավար

17

Լսٳﬓերի վայրի, սննդի և
տրանսպորտային և
տեխնիկական սպասարկման
վերահաստատٳմ

5 օր առաջ

Հանձնաժողովի
գործավար

18

Լսٳﬓերի մասնակիցների
ցանկի նախապատրաստٳմ՝
նախատեսելով կոնտակտային
տվյալների համար համապատասխան դաշտեր (հետագայٳմ նիստին մասնակցած
անձանց տվյալների բազա
ձևավորել ٳնպատակով)

5 օր առաջ,
բայց ոչ ٳշ,
քան լսٳﬓերի
նախորդող օրը

Հանձնաժողովի
փորձագետ,
գործավար

19

Հիշեցման կարգով հիﬓական
և հարակից զեկٳցողների հետ
կապի հաստատٳմ

2 օր առաջ

Հանձնաժողովի
գործավար

20

Լսٳﬓերին առնչվող նյٳթերի
(ներառյալ՝ ընթացակարգի և
ներկայացٳﬓերի նյٳթերի)
պատրաստٳմ և բաժանٳմ
հանձնաժողովի անդաﬓերին

3 օր առաջ

Հանձնաժողովի
փորձագետ/
գործավար

21

Լսٳﬓերին մասնակցելٳ
համար գրանցվածների
ցٳցակի ներկայացٳմ
աշխատակազմ` ՀՀ ԱԺ շենք
մٳտքի թٳյլտվٳթյٳն
ապահովել ٳնպատակով

Հնարավորٳթյան դեպքٳմ
1 օր առաջ

Հանձնաժողովի
գործավար

22

Լսٳﬓերի ժամանակ
գրանցման թերթիկի
շրջանառٳմ`մասնակիցների
անٳնները և կոնտակտային
տվյալները գրանցելٳ
նպատակով

Լսٳﬓերի օրը

Հանձնաժողովի
գործավար

Նշٳﬓեր

N

Գործողٳթյٳն

Ժամկետ

Պատասխանատٳ

23

Լսٳﬓերի ընթացքٳմ նշٳմների կատարٳմ՝ հետագայٳմ
լսٳﬓերի արդյٳնքների
ամփոփ նկարագիր կազﬔլٳ
նպատակով

Լսٳﬓերի օրը

Հանձնաժողովի
փորձագետ

24

Խորհրդարանական
լսٳﬓերի արդյٳնքների
ամփոփ նկարագրի
պատրաստٳմ՝ հանձնաժողովի
նախագահին և անդաﬓերին
ներկայացնել ٳնպատակով

Լսٳﬓերի
ավարտից հետո
10 օրվա
ընթացքٳմ

Հանձնաժողովի
փորձագետ

Նշٳﬓեր
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Հավելված 2

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍؤՄՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ؤԱՌԱՋԱՐԿ

Խորհրդարանական լսٳﬓեր կազմակերպել ٳառաջարկը ներառٳմ է
առնվազն հետևյալ տեղեկٳթյٳնները.
1.

Լսٳﬓերի թեման

2. Լսٳﬓերի նպատակը
3. Լսٳﬓերին նախորդող քայլերը
4. Ակնկալվող արդյٳնքը
5. Հնարավոր զեկٳցողները/շահառٳների խմբերը
6. Առաջարկվող վայրը:
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Հավելված 3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
______________ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյٳն

Փաստաթղթի անվանٳմը` __________ (օրինագծի վերլٳծٳթյٳն, զեկٳյց)
_________________________________________________________________
Թեման/հարցը` ___________________________________________________
Պատրաստվել է` ____________ (անٳնը, պաշտոնը) կողﬕց _____________
Ամսաթիվը __________________________
Հստակ ձևակերպեք նշանակված թեման կամ տրվող հարցը: Եթե վերստٳգելٳ
կարիք ٳնեք, ապա արեք դա: Ավելի հիասթափեցնող բան չկա, քան աշխատելը ﬕ
հարցի վրա  ٳվերջٳմ լսելը, թե «դա այն չէ, ինչ ես խնդրել էի»:

I. ՀԱՄԱՌՈՏ ՇԱՐԱԴՐԱՆՔԸ
(100 բառ կամ տեքստի 5%-ից պակաս)

Այս բաժինը պետք է պարٳնակի ամբողջ փաստաթղթի համառոտ ٳրվագիծը (նախապատմٳթյٳնը, վերլٳծٳթյٳնը և եզրակացٳթյٳնները):
Կարճ փաստաթղթերի դեպքٳմ այն կարող է ﬔկ կամ երկ ٳպարբերٳթյٳն լինել, ավելի համապարփակ հետազոտական աշխատանքների դեպքٳմ այն կարող է տրոհվել գլٳխների՝ վերլٳծٳթյան կառٳցվածքին համապատասխան: Այն պետք է ավարտٳն տեսքի բերվի «Նախապատմٳթյٳն» և «Վերլٳծٳթյٳն» բաժիններն ավարտելٳց ՀԵՏՈ ﬕայն:

II. ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆؤؤՆԸ
Այս բաժինը ցٳյց է տալիս, թե ինչ ٳեք կատարٳմ այս աշխատանքը և ինչ
ﬔթոդներ եք օգտագործٳմ: Մեթոդաբանٳթյٳնը չափազանց կարևոր է,
երբ դٳք քաղաքացիական հասարակٳթյան կազմակերպٳթյٳնների
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կարծիքների գրաքաղٳթյٳն եք կատարٳմ կամ տվյալների հավաքման
հետ կապված այլ գործٳնեٳթյٳն եք իրականացնٳմ:

III. ՆԱԽԱՊԱՏՄؤؤՆԸ
(ոչ ավել, քան տեքստի մոտավորապես 25%-ը)

Այս բաժինը պետք է ներկայացնի դիտարկվող կոնկրետ հարցի համատեքստը: Այն պետք է լինի կարճ, բայց հաﬔմատաբար շատ հղٳﬓեր
պարٳնակի:

* Օրինակ՝ ձկների համար Սևանա լճից ջٳր բաց թողնել ٳվերաբերյալ
հարցի համատեքստٳմ կարող են դիտարկվել նաև ընդհանٳր ջրամատակարարման կանխատեսٳﬓերը, ընթացիկ ջրամատակարարման կորٳստները ﬖասված խողովակների/ արտահոսٳﬓերի պատճառով, Հայաստանٳմ ձկնորսական արդյٳնաբերٳթյան կարևորٳթյٳնը (եկամٳտներ/ աշխատատեղեր), պատմական համատեքստը և համապատասխան
օրենքները:
* Օրինակ՝ ավտոկայանատեղիների մասին հարցի համատեքստٳմ կարող
են դիտարկվել նաև սեփականٳթյան և երթևեկٳթյան ﬕտٳﬓերը, ավտոկայանատեղիների տարողٳնակٳթյٳնը, կապը հողօգտագործման և
փողոցային ավտոկայանատեղիների  ٳերթևեկٳթյան ﬕջև, ավտոկայանատեղիների տարբեր մոդելները և համապատասխան օրենքները:
* Օրինակ՝ գերեզմանոցների կարգավորման մասին հարցի համատեքստٳմ կարող են դիտարկվել օգտագործման ﬕտٳﬓերը (ընթացիկ/ապագա), ընթացիկ տարողٳնակٳթյٳնը, հողօգտագործման կարգավորٳմը,
բնապահպանական խնդիրները և մասնավոր  ٳհանրային մոդելները, կառավարٳթյան կարգավորման մոդելները և համապատասխան օրենքները:

Օրինագծի վերլٳծٳթյան բաժինը պետք է ներառի`
ա) օրինագծի նպատակը,
բ) օրինագծի հիﬓական դրٳյթները:
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IV. ՎԵՐԼؤԾؤؤՆԸ
(հիﬓական արդյٳնքները, տեքստի մոտավորապես 70%-ը)

Այս բաժինը ձեր զեկٳյցի հիﬓական մասն է: Օգտագործելով համատեքստն  ٳընդհանٳր տեղեկٳթյٳնները՝ կենտրոնացրեք Ձեր ٳշադրٳթյٳնը տրված հարցին պատասխանել ٳվրա:
Կառٳցեք Ձեր աշխատանքը տրամաբանորեն՝ օգտագործելով ٳրվագծեր, վերնագրեր/ենթավերնագրեր, աղյٳսակներ, որպեսզի ընթերցողը
կարողանա արդյٳնավետորեն տեղեկٳթյٳններ քաղել:
Վկայակոչեք բոլոր փաստերը: Ցանկացած նյٳթի վրա հղٳմը պետք է տողատակٳմ ծանոթագրվի: Դٳք պետք է հղٳﬓեր անեք համապատասխան ﬕջազգային փաստաթղթերին:

Օրինակ՝
* Եթե ﬕջազգային հաﬔմատٳթյٳն է պահանջվٳմ, ապա օգտագործեք
ըստ երկրների հիﬓական գործոնները հաﬔմատող աղյٳսակ:
* Եթե տարբերակներ են պահանջվٳմ, ապա թվարկեք տարբերակները և,
թերևս, այն վայրերը, որտեղ դրանք օգտագործվٳմ են, և անդրադարձեք
այլընտրանքի ٳժեղ և թٳյլ կողﬔրին:
* Եթե հարցազրٳյցներ /լսٳﬓերٳմ հնչեցված ելٳյթներ/ եք համառոտ ներկայացնٳմ, ապա ձևակերպեք խոսակցٳթյٳնն ըստ հիﬓական գործոնների, օգտագործեք աղյٳսակ՝ թվարկել ٳհամար կարևորագٳյն պահերը,
թվարկեք աղբյٳրները, օգտագործեք ﬔջբերٳﬓեր, երբ հնարավոր է,
որոնք ցٳյց են տալիս առանցքային կետը:
* Եթե վկայակոչٳմ եք մամٳլը, ապա ներկայացրեք հոդվածի ամբողջական աղբյٳրը:

ՀԻՇԵՔ.
Ոչ ﬕ կարծիք /ոչ ﬕ քաղաքական առաջարկٳթյٳն: Հաշվի առեք հարցի
բոլոր տեսանկյٳնները, քանի որ Ձեր թեմատիկ ٳսٳﬓասիրٳթյٳնը
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԲՈԼՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ համար է (եթե այլ բան նախատեսված չէ):
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V. ՀԱՐՑԵՐ/ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՀԵՏԱԳԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Այս բաժինը պետք է ներառի բոլոր հնարավոր այն հարցերի ցٳցակը,
որոնք պատգամավորները կարող են տալ՝ դրանք օգտակար համարելով
խնդրի հետագա պարզաբանման համար: Հարցերը խարսխեք հետազոտٳթյան արդյٳնքների վրա և հաշվի առեք բոլոր հեռանկարները:
Լավ հարցն սկսվٳմ է այն փաստով, որը Դٳք փորձٳմ եք համադրել իրականٳթյան հետ: Օրինակ՝
Հարց 1. Օրինակ... Միջազգային պրակտիկան ընդհանٳր առմամբ հենվٳմ է ավտոկայանատեղերի կոնկրետ լٳծٳﬓերի վրա՝ ընդհանٳր քաղաքային ավտոկայանատեղիների /երթևեկٳթյան ռազմավարական պլանի համատեքստٳմ: Գոյٳթյٳն ٳնի՞ քաղաքային ծրագիր, որն ավտոկայանատեղիները դիտարկٳմ է բնակարանային կարգավորման և երթևեկٳթյան խցանٳﬓերի համատեքստٳմ:
Հարց 2. Օրինակ... Եվրոպական որոշ պետٳթյٳնների խորհրդարանների
աﬔնավերջին կառٳցվածքի համաձայն հանձնաժողոﬖերն ստացել են
օրենսդրական առաջարկٳթյٳններ ներկայացնել ٳզանազան լիազորٳթյٳններ: Որո՞նք են այն պատճառները, թե ինչ ٳՀայաստանի խորհրդարանի հանձնաժողոﬖերը պետք է լինեն առանց նման լիազորٳթյٳնների:
Հարց 3. Օրինակ... Միջազգային փորձագետներն ընդհանٳր առմամբ
ﬕակարծիք են այն հարցٳմ, որ տեղական ինքնակառավարման բարեփոխٳﬓերի նպատակը պետք է լինի քաղաքացիներին ավելի լավ ծառայٳթյٳն մատٳցելը: Կարո՞ղ եք օրինակներ բերել, թե համայնքների խոշորացման արդյٳնքٳմ ինչպես է բարելավվել ٳծառայٳթյٳնների մատٳցٳմը
խոշորացման ազդեցٳթյٳնն իր վրա կրող հայ քաղաքացիների համար:

VI. ԱՂԲՅؤՐՆԵՐ.
(Թվարկեք օգտագործված բոլոր աղբյٳրները և վկայակոչեք աղբյٳրները
նախապատմٳթյան  ٳվերլٳծٳթյան ﬔջ:)

VII. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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Հավելված 4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
______________ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Խորհրդարանական լսٳﬓերի ընթացակարգ
__________________________________
Ամսաթիվ`
Վայր`
Վարող`

10:00 – 10:15

Բացման խոսք

10:15 – 10:45

Թեմա 1, զեկٳցող 1

10:45 – 11:30

Հարցٳպատասխան

11:30 – 12:00

Ընդﬕջٳմ

12:00 – 12:20

Թեմա 2, զեկٳցող 2

12:20 – 13:00

Հարցٳպատասխան

13:00 – 13:30

Հարակից ելٳյթով հանդես եկող 1

13:30 – 14:30

Ընդﬕջٳմ

14:30 – 14:45

Հարակից ելٳյթով հանդես եկող 2

14:45 – 15:30

Հարցٳպատասխան

15:30 – 16:00

Քննարկٳմ/ելٳյթներ

16:30 – 17:45

Խոսնակների ամփոփիչ խոսքը

17:45 – 18:00

Ավարտ
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Հավելված 5

ՀԱՅՏԱՐԱՐؤؤՆ

______________-ին` սկիզբը ժամը ____-ին, ՀՀ Ազգային ժողովի __________
մշտական հանձնաժողովը կազմակերպٳմ է խորհրդարանական
լսٳﬓեր՝ «_____________________» թեմայով:
Լսٳﬓերը տեղի կٳնենան ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայրٳմ (ք.Երևան,
Բաղրամյան 19, N 334 սենյակ):
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներից և հրավիրվածներից բացի,
լսٳﬓերին կարող են մասնակցել լսٳﬓերին մասնակցել ٳհամար հայտ
ներկայացրած անձինք:
Լսٳﬓերին մասնակցել ٳհամար հայտերը կարող են ներկայացվել ﬕնչև
_______________՝ __________________________ հեռախոսահամարով կամ
___________________________էլ.փոստով:
Լսٳﬓերի վերաբերյալ նյٳթերը տեղադրված են ՀՀ Ազգային ժողովի
ինտերնետային կայքٳմ՝ ___________________ մշտական հանձնաժողովի
էջٳմ:
Լսٳﬓերի թեմային վերաբերող լրացٳցիչ նյٳթեր առկա լինել ٳդեպքٳմ
դրանք կարող են ٳղարկվել հանձնաժողովին ﬕնչև ___________________`
__________________________ էլ. փոստով:

54

Հավելված 6

ՀՐԱՎԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿ

Հարգելի _____________________
Հրավիրٳմ ենք Ձեզ մասնակցել ٳՀՀ Ազգային ժողովի _________________
մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած «_________________________»
թեմայով խորհրդարանական լսٳﬓերին:
Լսٳﬓերը տեղի կٳնենան ______ թվականի _______________- ին` ժամը
________` ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայրٳմ (ք.Երևան, Բաղրամյան 19, N
334 սենյակٳմ):
Լսٳﬓերի վերաբերյալ նյٳթերը տեղադրված են ՀՀ Ազգային ժողովի
ինտերնետային կայքٳմ՝ __________________ մշտական հանձնաժողովի
էջٳմ:
Լսٳﬓերի թեմային վերաբերող այլ նյٳթեր կամ հրապարակٳﬓեր ٳնենալ ٳդեպքٳմ կարող եք ներկայացնել դրանք հանձնաժողով ﬕնչև
________________` ٳղարկելով ___________________________ էլ. փոստին:

Խնդրٳմ ենք հաստատել Ձեզ մասնակցٳթյٳնը ﬕնչև _________________`
_____________ հեռախոսահամարով կամ __________________ էլ. փոստով:
Ձեր ակտիվ մասնակցٳթյٳնը կարևոր է ﬔզ համար:

Հարգանքով՝
Հանձնաժողովի նախագահ
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Հավելված 7

Մասնակիցների գրանցման թերթիկի օրինակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

_____________________ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Խորհրդարանական լսٳﬓեր
_________________________
Ամսաթիվ

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Անٳն Ազգանٳն

Վայր
Կազմակերպٳթյան/
կառٳյցի անվանٳմը

Կոնտակտներ
(հեռ., էլ. փոստ)

Ստորագրٳթյٳն

Հավելված 8

Աշխատանքային խմբի ստեղծման քայլերի հաջորդականٳթյٳն
1. Հանձնաժողովը հաստատٳմ է աշխատանքային խմբի անդաﬓերին և
աշխատանքի նկարագիրը (հանձնաժողովի փորձագետներից ﬔկը ևս
պետք է ներգրավված լինի աշխատանքային խմբٳմ):
2. Հանձնաժողովը տարածٳմ է տեղեկատվٳթյٳն խմբի ստեղծման մասին և հրավիրٳմ շահագրգիռ կողﬔրին ներկայացնել ٳիրենց փաստաթղթերը (հաշվետվٳթյٳններ, նամակներ, հոդվածներ և այլն):
3. Աշխատանքային խٳմբն ٳսٳﬓասիրٳմ է խնդիրը հետևյալ կերպ`
– ٳսٳﬓասիրելով ներկայացված փաստաթղթերը,
– հետազոտելով հարցին առնչվող այլ փաստաթղթեր,
– աշխատանքային հանդիպٳﬓերի և քննարկٳﬓերի, այդ թվٳմ`
խորհրդարանական լսٳﬓերի ﬕջոցով,
– արտագնա այցերի ﬕջոցով:
4. Աշխատանքային խٳմբը պատրաստٳմ է զեկٳյց:
5. Հանձնաժողովը քննարկٳմ և հաստատٳմ է զեկٳյցը:
6. Զեկٳյցը տեղադրվٳմ է էլեկտրոնային կայքի հանձնաժողովի էջٳմ:
7. Զեկٳյցը ներկայացվٳմ է լիագٳմար նիստի ժամանակ:

Աշխատանքային խմբի աշխատանքի նկարագիր
1. Ներածٳթյٳն. խմբի ստեղծման նախապատմٳթյٳնն  ٳնպատակը,
2. Ուսٳﬓասիրման ենթակա հարցը (որքան ավելի կոնկրետ լինեն
հարցերը, այնքան ավելի արդյٳնավետ կլինի խմբի աշխատանքը):
3. Ժամկետները:
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Հավելված 9

Մամٳլի հաղորդագրٳթյան ձևանմٳշ
Ստորև ներկայացված է մամٳլի հաղորդագրٳթյան նմٳշ, որը կարելի է
կիրառել ճիշտ ձևաչափով մամٳլի հաղորդագրٳթյٳն մշակել ٳհամար:

Տարբերանշան
Մամٳլի հաղորդագրٳթյٳն
Ամսաթիվ
Ենթակա է հրապարակման
անﬕջապես (անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ)
Ֆոնտ – 11pt. առնվազն

Վերնագիր և աﬔնահետաքրքիր մասը (մանրամասներ) – շրջված բٳրգի
սկզբٳնք

Պարբերٳթյٳն 1:
ինչ, երբ, որտեղ,
ով, ինչպես և ինչٳ
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ՄԱՄؤԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐؤԱՆ
ՕՐԻՆԱԿ
Մամٳլի հաղորդագրٳթյٳն
հٳնիսի 20, 2014թ.
Ենթակա է հրապարակման անﬕջապես

Հայաստանի Ազգային ժողովին աջակցման
ծրագիրը (ՀԱԺԱԾ) և Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողոﬖ (ՀՀ ԱԺ)
ավարտեցին Երիտասարդ փորձագետների
առաջին և համատեղ ծրագիրը. ՀԱԺԱԾ-ը և
երիտասարդ փորձագետներն իրենց արդյٳնավետ նեդրٳﬓ ٳնեցան ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողոﬖերի աշխատանքٳմ:

Երևան, 20/06/14 - 11:00. ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան` Հայաստանի Ազգային ժողովին աջակցման ծրագիրը (ՀԱԺԱԾ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի (ՀՀ ԱԺ) հետ
համատեղ ավարտեցին Երիտասարդ փորձագետների առաջին և համատեղ ծրագիրը:

Պարբերٳթյٳն 2:
առանձնահատٳկ մանրամասներից՝ ընդհանٳր
տեղեկատվٳթյٳն

Մեջբերٳմ
(հիﬓական զեկٳցող,
հրավիրված փորձագետ,
ելٳյթ ٳնեցող)

2013թ. ՀԱԺԱԾ-ի և ՀՀ ԱԺ-ի կողﬕց ներդրված Երիտասարդ փորձագետների ծրագրի
նպատակն էր հզորացնել ՀՀ ԱԺ թիրախային
հանձնաժողոﬖերի մասնագիտական կարողٳթյٳնները` ﬕևնٳյն ժամանակ Հայաստանٳմ երիտասարդ մասնագետներին օրենսդրական գործընթացٳմ մասնակցٳթյան հնարավորٳթյٳն ընձեռելով: Ավելի քան 200 դիմորդից ٳթ կայացած մասնագետ համատեղ
ընտրվել էին այդ ծրագրٳմ մասնակցել ٳհամար: Երիտասարդ փորձագետներն աշխատել
են խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերին
կից՝ այդպիսով իրենց ներդٳﬓ ٳնենալով հետազոտٳթյٳնների, քաղաքականٳթյան վերլٳծٳթյٳնների, հաշվետվٳթյٳնների պատրաստման և կազմակերպչական հարցերٳմ
աջակցٳթյٳն տրամադրել ٳգործٳմ:

Իրավաբան Անٳշ Սٳքիասյանը, ով աշխատել է ՀՀ ԱԺ Առողջապահٳթյան, մայրٳթյան
և մանկٳթյան հարցերի մշտական հանձնաժողովին կից նշել է. «Հիանալի հնարավորٳթյٳն և փորձառٳթյٳն էր օրենսդրական
գործընթացٳմ իմ գիտելիքները և կարողٳթյٳնները ներդնելٳ, ինչպես նաև օրենսդրական ոլորտٳմ նոր փորձառٳթյٳն ձեռք բերել ٳառٳմով: Հատٳկ շնորհակալٳթյٳն եմ
հայտնٳմ ՀԱԺԱԾ-ին և հանձնաժողովին այդ
առանձնահատٳկ փորձառٳթյան ընթացքٳմ ինձ աջակցել ٳհամար»:
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Պարբերٳթյٳնների ամփոփٳմ կամ առանցքային
կետերը հիﬓավորող
հավելյալ տեղեկատվٳթյٳն

Հետադարձ կապ և կոնտակտային տվյալներ
(նախընտրելի է նշել
կոնտակ անձին)

Ամփոփ տեղեկատվٳթյٳն
կազմակերպٳթյան
մասին (կարող է լինել
այլ չափսի ֆոնտով՝
տարբերվել ٳհամար)

3 վանդականիշ՝ նշել ٳհամար փաստաթղթի վերջը:
Նախընտրելի է, որպեսզի
մամٳլի հաղորդագրٳթյٳնը
կազմված լինի ﬔկ էջից,
2 էջ առավելագٳյնը:
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ՀԱԺԱԾ-ի ղեկավար Շոն ՄակՆելին նշել է, որ
ՀԱԺԱԾ-ը կշարٳնակի աջակցել երիտասարդ փորձագետների ծրագրին՝ հաշվի առնելով առաջին ծրագրի հաջողٳթյٳնը և խրախٳսٳմ է հետաքրքրված երիտասարդ մասնագետներին այդ ծրագրին դիﬔլ խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի ընթացքٳմ:
Հավելյալ տեղեկٳթյٳնների համար դիﬔլ՝
էլ.փոստ կամ այցելել՝ (ինտերնետային կայք):
ՀԱԺԱԾ-ի մասին. ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալٳթյան (ԱՄՆ ՄԶԳ) կողﬕց ֆինանսավորվող Հայաստանի Ազգային
ժողովին աջակցման ծրագիրը (ՀԱԺԱԾ) ﬔկնարկել է 2012թ. սեպտեմբերին: Ծրագրի նպատակն է հզորացնել ժողովրդավարական կառավարٳմը՝ առավել ընդգրկٳն դարձնելով
Ազգային ժողովի (ԱԺ) ներկայացٳցչական,
վերահսկողական և վերլٳծական կարողٳթյٳնները: Այս ծրագիրը մշակվել է ԱՄՆ ՄԶԳի կողﬕց ֆինանսավորվող նախորդ ծրագրերի և Հայաստանի ԱԺ-ի հետ համագործակցٳթյան արդյٳնքٳմ ٳնեցած ձեռքբերٳմներն ընդլայնել ٳնպատակով: ՀԱԺԱԾ-ն աշխատանքներ է իրականացնٳմ ԱԺ-ի ինստիտٳցիոնալ կարողٳթյٳնները հզորացնելٳ
ٳղղٳթյամբ` ընտրված հանձնաժողոﬖերի
կարողٳթյٳնները և գործընթացները կատարելագործել ٳﬕջոցով:

###
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Հարցٳﬓերի ինտերնետային գործիքները

Որոշ ինտերնետային կայքեր և գործիքներ ընձեռٳմ են համացանցի ﬕջոցով գնահատման հարցٳﬓեր անցկացնել ٳլավ հնարավորٳթյٳններ:
Դրա համար Ձեզ անհրաժեշտ կլինի ٳնենալ հարցման մասնակիցների
էլեկտրոնային փոստի հասցեները:
Առցանց հարցման լավ զարգացած գործիքները (SurveyMonkey, Zoomerang, Google Forms, and SurveyGizmo, Qualtircs և այլն) թٳյլ են տալիս հեշտٳթյամբ կազﬔլ հարցման հարցերը և հնարավոր պատասխանները,
ապա հարցման մասնակիցներին ٳղարկել հարցման հղٳմը, և այս աﬔնն
անվճար կամ հիﬓական տարբերակٳմ: Այս բոլոր գործիքներն առաջարկٳմ են անվճար տարբերակներ, որոնց դեպքٳմ կարող է լինել 2 սահմանափակٳմ` կա՛մ հարցٳﬓերի/ հարցերի քանակի, և/կա՛մ պատասխանների քանակի:
Քանի որ Google Forms-ն առաջարկٳմ է անսահմանափակ թվով հարցٳմներ և տարածք ավելի քան 1000 պատասխանի համար, այն աﬔնահաճախ կիրառվող գործիքն է հարցվողների կարծիքն իմանալ ٳնպատակով գնահատٳմ անցկացնել ٳհամար:

1. Ստեղծեք ձևաթٳղթ Ձեր Google Drive-ից:
ա. Սեղﬔք կարﬕր «Ստեղծել» կոճակը, այնٳհետև` «Ձևաթٳղթը»:
բ. Բացվող ձևաթղթի վրա ավելացրեք Ձեր ցանկացած հարցը (հարցերը):
Կարող եք նաև ձևաթղթի վրա ավելացնել էջագլٳխներ (headers) կամ այն
տրոհել ﬕ քանի էջերի:

2. Ավելացրեք հարցը
Ձևաթղթٳմ հարց ավելացնել ٳհամար սեղﬔք «Ավելացնել կետ» կոճակի կողքի սլաքի վրա և ընտրեք հարցի տեսակը (տեքստային, բազմակի
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ընտրٳթյամբ, նշման վանդակով, սանդղակի տեսքով, աղյٳսակի տեսքով
և այլն):
Հարցի տեսակն ընտրելٳց հետո կարող եք լրացնել հարցի հնարավոր պատասխանները: Եթե ցանկանٳմ եք լրացٳցիչ բացատրել Ձեր հարցը, ավելացրեք նկարագրٳթյٳն «Օգնող տեքստ» դաշտٳմ: Եթե ցանկանٳմ եք
խٳսափել այն բանից, որ հարցվողները որևէ հարց անպատասխան թողնեն, նշեք «Պարտադիր հարց» վանդակը, ինչը երաշխավորٳմ է, որ հարցվողները կպատասխանեն հարցին, նախքան ձևաթٳղթը ներկայացնելը:

3. Խմբագրեք հարցերը, էջագլٳխները և էջաբաժանները
Ձևաթղթին Ձեր ավելացրած յٳրաքանչյٳր հարցի, էջագլխի և էջաբաժանի հետ կարող եք կատարել հետևյալ գործողٳթյٳնները.

 Խմբագրել. Արդեն լրացրած որևէ կետ խմբագրել ٳհամար սեղﬔք
«Խմբագրել» կոճակն
այն հարցից աջ, որը ցանկանٳմ եք խմբագրել:
 Կրկնապատկել. Որևէ կետ կրկնապատկել ٳհամար սեղﬔք «Կրկնապատկել» կոճակն
այն հարցից աջ, որը ցանկանٳմ եք կրկնապատկել:
 Ջնջել. Որևէ կետ ջնջել ٳհամար սեղﬔք «Ջնջել» կոճակն
ցից ձախ, որը ցանկանٳմ եք ջնջել:

այն հար-

4. Ուղարկեք ձևաթٳղթը հարցման մասնակիցներին
Ձևաթٳղթն ավարտٳն տեսքի բերելٳց հետո կարող եք այն հարցման
մասնակիցներին ٳղարկել էլեկտրոնային փոստով կամ այն տարածելով
սոցիալական ﬔդիայով ﬕջոցով: Պարզապես սեղﬔք «Ուղարկել ձևաթٳղթը» կոճակը, որը կարող եք գտնել ձևաթղթի ներքևի մասٳմ կամ
զննարկիչի (browser) պատٳհանի վերին աջ անկյٳնٳմ: Կարող եք որոշել
տարածել ձևաթٳղթի հղٳմը կամ ավելացնել անٳններ, էլեկտրոնային
հասցեներ  ٳխմբեր «Ավելացնել մարդկանց» դաշտٳմ: Սեղﬔք «Ավարտել» կոճակը, և Ձեր ավելացրած մարդիկ կստանան էլեկտրոնային
նամակ, որը կٳղղորդի նրանց դեպի Ձեր ձևաթٳղթը:
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Խորհրդարանական լսٳﬓերի մասնակցի գոհٳնակٳթյան
գնահատման թերթիկի օրինակ

Ստորև բերված են բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարող են օգտակար լինել
մասնակցի գոհٳնակٳթյան գնահատման համար: Սակայն գնահատողը
պետք է որոշի, թե հետևյալ հարցերից որոնք են աﬔնակարևորները տվյալ
լսٳﬓերի համար, ինչպես նաև դիտարկել գնահատման համար այլ հարցերի ներառել ٳհնարավորٳթյٳնը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ ՆՄؤՇ
Խնդրٳմ ենք նշել, թե որքանով եք դٳք գոհ հետևյալ հարցերից
Շատ
գոհ

Գոհ

Չեզոք

Դժգոհ

Շատ
դժգոհ

Գործընթացի վերաբերյալ Ձեր գոհٳնակٳթյٳնը. Որքանո՞վ եք գոհ …
Մասնակցٳթյան գործընթացի
արդարٳթյٳնից
Լսٳﬓերին մասնակցել ٳՁեր
հնարավորٳթյٳնից
Լսٳﬓերի ընթացքٳմ
քննարկված խնդրից
Քննարկվող խնդրի վերաբերյալ
ներկայացված հարցերից
Լսٳﬓերٳմ ընդգրկված մարդկանց
բազմատիպٳթյٳնից
Լսٳﬓերի ընթացքٳմ արտահայտած
բազմապիսի տեսակետներից
Ձեր գոհٳնակٳթյٳնը գործընթացի արդյٳնքներից: Որքանո՞վ եք գոհ …
Գործընթացի արդյٳնքների
արդարٳթյٳնից
Ձեր ներդրٳﬕց լսٳﬓերի ընթացքٳմ
Լսٳﬓերի արդյٳնքների վրա ٳնեցած
Ձեր ազդեցٳթյٳնից
Որքանով են այդ արդյٳնքները ներկայացնٳմ հասարակٳթյան հետաքրքրٳթյٳնները

63

Շատ
գոհ

Գոհ

Չեզոք

Դժգոհ

Ձեր գոհٳնակٳթյٳնը վարողից: Որքանո՞վ եք գոհ …
Վարողի աշխատանքի
արդյٳնավետٳթյٳնից
Վարողի չեզոքٳթյٳնից
(օբյեկտիվٳթյٳնից)
Վարողի արդարٳթյٳնից
Ձեր նկատմամբ վարողի
վերաբերմٳնքից
Այլոց նկատմամբ վարողի
վերաբերմٳնքից
Ձեր գոհٳնակٳթյٳնը լսٳﬓերի ընթացքٳմ տրամադրված
տեղեկատվٳթյան վերաբերյալ: Որքանո՞վ եք գոհ …
Լսٳﬓերի վերաբերյալ տրամադրված
տեղեկատվٳթյٳնից
Տրամադրված տեղեկատվٳթյան ծավալից,
որը օգնեց ձեզ հասկանալ խնդիրը
Տրամադրված տեղեկատվٳթյան չափից,
որը պատրաստեց Ձեզ արդյٳնավետորեն
մասնացել ٳլսٳﬓերին
Տրամադրված տեղեկատվٳթյան չափից,
որը պատրաստեց այլոց արդյٳնավետորեն մասնակցել ٳլսٳﬓերին
Ձեր գոհٳնակٳթյٳնը քննարկٳﬓերի վերաբերյալ: Որքանո՞վ եք գոհ …
Քննարկٳﬓերի որակից
Քննարկٳﬓերի քաղաքավարٳթյٳնից
Քննարկٳﬓերի ընթացքٳմ Ձեր
նկատմամբ վերաբերմٳնքից
Տարբերվող տեսակետների նկատմամբ
մարդկանց հարգալից լինել ٳմակարդակից
Որքանով էին քննարկٳﬓերը
բաց, ազնիվ և հասկանալի
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Շատ
դժգոհ

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Այս ٳղեցٳյցը ստեղծվել է Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցٳթյամբ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալٳթյան (ԱՄՆ ՄԶԳ) ﬕջոցով: Այս ٳղեցٳյցի բովանդակٳթյٳնը ﬕﬕայն հեղինակներինն է և
պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարٳթյան տեսակետները:

Երևան, 2015

