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1. Հիմնական գերակա վերջնական արդյունքները, որոնց վրա տվյալ գեչատեսչությունը ձգտում է ազդել 
Մասնավոր մուլտիպլեքսորի ներդրման միջոցով հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման թվայնացման գործընթացի շարունակական իրականացում: 
Ներկայումս թվային հեռարձակումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվում է հանրային մուլտիպլեքսորի կողմից: «Հեռուստատեսության և 
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է հանրային ցանցից անկախ ստեղծել մասնավոր հեռարձակման ցանց, որի շահագործումը իրականացվելու է մասնավոր 
մուլտիպլեքսորի կողմից: Մասնավոր մուլտիպլեքսորի ներդրումը կնպաստի հեռուստածրագրերի հեռարձակման թվայնացման համակարգի կայուն գործարկմանը, 
ինչպես նաև հետագայում ռադիոծրագրերի հեռարձակման թվայնացման ներդրմանը, ինչը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ օգտագործել 
հաճախականությունների տիրույթը. ավելացնել հեռարձակվող հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի քանակը, հեռուստառադիոհեռարձակմանը հարակցել 
տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիական այլ ծառայություններ: 
ա ) Հեռուստառադիոընկերությունների գործունեության համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին և լիցենզիայի պայմաններին.  
Հանձնաժողովը հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառում իրականացնում է հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների գործունեության 
վերահսկում և մոնիտորինգ, մասնավորապես` եթերի մոնիտորինգը կատարվում է հատուկ սարքերով տեսաձայնագրված նյութերի դիտարկման միջոցով, և 
դիտարկման ընթացքում ստացված արդյունքները համադրվում են հեռուստառադիոընկերությունների ներկայացրած հաղորդումների հաշվառման մատյանների 
տվյալների հետ: Մոնիտորինգը իրականացվելու է ինչպես Հանձնաժողովի աշխատակազմի, այնպես էլ պայմանագրային հիմունքներով ներգրավված 
կազմակերպությունների միջոցով: 
Արդյունքում ակնկալվում է` 
•         հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառում հեռարձակվող հաղորդումների, օրենսդրության, ինչպես նաև լիցենզիայի պայմանների խախտումների 
բացահայտում և կրճատում, 
•         հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների գործունեության հավասար պայմանների  համար միջավայրի բարելավում: 
բ) Հեռուստառադիոհեռարձակման ծառայությունների որակի բարձրացում  
Հեռուստառադիոհեռարձակման ծառայությունների որակի էական բարձրացումը կատարվելու է անալոգային հեռարձակումից թվային հեռարձակման համակարգին 
անցումն իրականացնելու միջոցով:    
Հեռուստառադիոծրագրերի պատրաստման տեխնիկական չափանիշների, տեխնիկական միջոցների գործող ստանդարտների և տրված հավաստագրի 
համապատասխանության նկատմամբ կիրականացվի պատշաճ վերահսկողություն: 
2. Գերատեսչության կողմից մատուցվելիք ծառայություններում կատարվող խոշոր  փոփոխությունները, ներառյալ այն ծառայությունները, որոնք աջակցում են 
հիմնական գերակա վերջնական արդյունքների նվաճմանը՝ 
ՀՀ տարածքում թվային հեռարձակման ցանցի շահագործումը մասնավոր անձանց կողմից իրականացնելու նպատակով` ապահովելով օրենսդրության պահանջը, 
մասնավոր մուլտիպլեքսորի ներդրմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:  
Հանձնաժողովին, որպես ոլորտը կարգավորող մարմնի, վերապահված է իրականացնել մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորումը, 
մասնավորապես մրցույթի հայտարարումը, կազմակերպումն ու անցկացումը, ինչպես նաև մրցույթի արդյունքների հիման վրա մասնավոր մուլտիպլեքսորի 
գործունեության լիցենզիայի տրամադրումը: 
3. Խոշոր փոփոխություններ պետական մարմնի ներսում ծառայությունների արտադրության և/կամ մատուցման ձևում (այսինքն` փոփոխություններ 
կառուցվածքներում, համակարգերում, գործընթացներում, կադրերում և կարողություններում, միջոցառումներում)՝ 
2019 թվականին Հանձնաժողովի կողմից մատուցվելիք ծառայություններում խոշոր փոփոխություններ չեն նախատեսվում 
4. Պետական մարմնի խոշոր ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը, նախատեսված տվյալ տարվա համար, և թե ինչպես են այդ ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով ծախսերը կապված պլանավորված փոփոխությունների հետ՝ 
2019 թվականին ՀՌՀ կողմից ոչ ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերում չի նախատեսվում 
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1007 Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ µÝ³·³í³éÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ 

            
Ìñ³·ñÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ           

            
Ìñ³·ñÇ ¹³ëÇãÁ՝ 1007   
ØÇçáó³éÙ³Ý ¹³ëÇãÁ՝ 11001 2019Ã 

»é³ÙëÛ³Ï 
2019Ã 

ÏÇë³ÙÛ³Ï 
2019Ã ÇÝÝ 

³ÙÇë 
2019Ã ï³ñÇ 

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ՝ 
Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ÜÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ՝ 

Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ,  ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ  ÙáÝÇïáñÇÝ·, 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, 
í³ñã³Ï³Ý í³ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ¨ í³ñã³Ï³Ý ïáõÛÅÇ 
ÏÇñ³éáõÙ, áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 

ØÇçáó³éÙ³Ý ï»ë³ÏÁ՝ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ 

ØÇçáó³éáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ՝ Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí 

  ²ñ¹ÛáõÝùÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ 

1.Ð»éáõëï³é³¹ÇáÑ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñõÃÛ³Ý  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ  ¨ 
ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙáÝÇïáñÇÝ· ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ`         

³) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ· (»Ã»ñÇ ¹ÇïÙ³Ý ¨  ÉëÙ³Ý ûñ»ñÇ ÃÇíÁ) 525 1050 1600 2100 

µ) ÐÐ Ù³ñ½»ñáõÙ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·  (»Ã»ñÇ ¹ÇïÙ³Ý ¨ ÉëÙ³Ý  ûñ»ñÇ ÃÇíÁ) 465 930 1395 1860 

2. Âí³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí Ñ»éáõëï³Íñ³·ñ»ñÇ (é³¹ÇáÍñ³·ñ»ñÇ)  »Ã»ñ³ÛÇÝ 
Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ»éáõëï³é³¹ÇáÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ 
¨ Ù³ëÝ³íáñ ÙáõÉïÇåÉ»ùëáñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ. 
³Û¹ ÃíáõÙª         

³/Î³½Ù³Ï»ñåí³Í ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ÃÇíÁ՝  0 1 1 1 

µ/ ØñóáõÛÃÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ïÏ³óí³Í Ñ»éáõëï³Íñ³·ñ»ñÇ (é³¹ÇáÍñ³·ñ»ñÇ) »Ã»ñ³ÛÇÝ 
Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ ÙáõÉïÇåÉ»ùëáñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ ÃÇíÁ 0 1 1 1 

3. Ð»éáõëï³é³¹ÇáÍñ³·ñ»ñÇ Ï³µ»É³ÛÇÝ ( Ù³ÉáõË³ÛÇÝ)  Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ñ³ïÏ³óáõÙ 
(ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ ÃÇíÁ) 0 1 1 2 

4. Ð»éáõëï³é³¹ÇáÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ (ÃÇíÁ)  15 30 55 75 

5. Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ Ï³ñ·³íáñáÕ, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ Çñ³í³Ï³Ý 
³Ïï»ñÇ Ùß³ÏáõÙ (÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÃÇíÁ)  0 0 1 1 

ØÇçáó³éÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³ËëÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 59370.2 134857.8 215769.9 315929.4 



 


