
Հավելված N 12 

 

ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. ՈԼՈՐՏԸ   

 ՀՀ Սահմանադրության 196-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի 

հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) անկախ պետական մարմին է, որն ապահովում 

է հեռարձակվող լրատվության միջոցների ազատությունը, անկախությունը և 

բազմազանությունը, վերահսկում է հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների 

գործունեությունը: 

Հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են` 

1) թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի 

հեռարձակման, ինչպես նաև մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորման 

մրցույթների անցկացում. 

2) հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) ցանցով հեռարձակման 

լիցենզավորման իրականացում. 

3) հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման,  

հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) ցանցով հեռարձակման, ինչպես նաև 

մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզիաների տրամադրում. 

4) սեփական արտադրության հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման և ոչ սեփական 

հեռուստառադիոծրագրերի վերահեռարձակման, ինչպես նաև բաժանորդային 

հեռարձակման թույլտվությունների տրամադրում. 

5) հեռուստառադիոընկերությունների գործունեության մշտադիտարկում իրականացում. 

6) հեռուստառադիոհաղորդումների տեսագրությունների և ձայնագրությունների 

ընտրանքային դիտարկման միջոցով օրենսդրության և լիցենզիայի պահանջներին դրանց 

համապատասխանության ստուգում. 

7) հեռուստառադիոհաղորդումների պատրաստման տեխնիկական չափանիշների, ինչպես 

նաև տեխնիկական միջոցների համապատասխանության վերահսկում. 

8) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի խախտման, լիցենզիայի 

պայմանները կամ իր որոշումները չկատարելու դեպքում պատասխանատվության 

միջոցների կիրառում. 

9) հեռուստառադիոընկերությունների կողմից նախընտրական քարոզչության «Հայաստանի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված 

կարգի պահպանման վերահսկում. 



10) հեռուստառադիոընկերությունների գործունեության վերաբերյալ բողոքների, 

առաջարկությունների և հարցումների ուսումնասիրում և պատասխանում. 

11) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում ստուգումների և 

ուսումնասիրությունների իրականացում. 

12) հանրային հեռուստատեսությունում և ռադիոյում տեղեկատվական, կրթական, 

մշակութայի և ժամանցային բնույթի հաղորդումների բազմազանության ապահովման 

վերաբերյալ ուսումնասիրության իրականացում. 

13) օրենքով սահմանված դեպքերում կարգերի, մեթոդաբանությունների և այլ 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում: 

2. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ  

Հանձնաժողովի հիմնական նպատակն է մասնավոր մուլտիպլեքսի ներդրման միջոցով 

նպաստել 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: 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: Հանձնաժողովին, որպես ոլորտը 

կարգավորող մարմնի, վերապահված է իրականացնել մասնավոր մուլտիպլեքսորի 

գործունեության լիցենզավորումը: Այս նպատակը համահունչ է ՀՀ կառավարության 

ծրագրի հետ, ըստ որի կապի և թվայնացման ոլորտում նախանշված քայլերից է թվային 

ինտերակտիվ հեռուստատեսության արդիականացումը (ՀՀ կառավարության ծրագիր, 7-րդ 

մաս, 7.2 բաժին, 2-րդ պարբերություն): 

   Հանձնաժողովի նպատակներից է նաև հեռարձակվող լրատվության միջոցների 

ազատության, անկախության և բազմազանության ապահովումը, 

հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների գործունեության կարգավորումը, 

մասնավորապես ապահովել հանրային հեռուստատեսությունում և ռադիոյում 

տեղեկատվական, կրթական, մշակութային և ժամանցային բնույթի հաղորդումների 

բազմազանությունը, հեռարձակվող հեռուստառադիոհաղորդումների լեզվի 

անաղարտությունը, օրենքով սահմանված ծավալով հայրենական արտադրության 



հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակումը, հեռուստածրագրերում խուլ հանրության 

համար հնարավոր տեղեկատվության ստացման մատչելիություն: Վերոնշյալ նպատակները 

ևս համահունչ են ՀՀ կառավարության ծրագրի հետ, որի համաձայն մշակույթի ոլորտում 

որպես թիրախ սահմանված է՝ «Հեռուստատեսային եթերը  պետք  է  մաքրվի  հանրային  

հարաբերություններին փոխադարձ արհամարհանքի  և  ագրեսիվության   ենթատեքստ 

հաղորդող բովանդակությունից, ինչպես նաև լեզվական ցածրորակ արտադրանքից: 

Կրթական  և մշակութային  քաղաքական  առանցքային  նպատակը  պետք  է  լինի  

գրական  հայերենի տարածումը,  նախադպրոցական  և  դպրոցական  ցածր  տարիքի  

լսարանի  համար հատուկ ծրագրերի (ուսումնական, ճանաչողական հաղորդումներ, 

ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր և  այլն)  միջոցով  գրական  հայերենի  (այդ  թվում՝  

արևմտահայերենի)  իմացության ամրապնդումը Հայաստանում և սփյուռքում:» (ՀՀ 

կառավարության ծրագիր, 4-րդ մաս, 4.5 բաժին, 5-րդ պարբերություն): 

ՀՀ կառավարության ծրագրում կառավարության խնդիրների թվում սահմանված 

«հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և արժանապատվության 

պաշտպանությունը և նրանց սոցիալական ներառման ապահովումը» (ՀՀ կառավարության 

ծրագիր, 1-ին մաս, 3-րդ կետ, 3-րդ պարբերություն) ևս համահունչ է Հանձնաժողովի՝ 

հեռուստածրագրերում խուլ հանրության համար հնարավոր տեղեկատվության ստացման 

մատչելիության ապահովման նպատակի հետ: «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 

ՀՀ օրենքի համաձայն «Հանրային հեռուստաընկերությունը և Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործող այն մասնավոր հեռուստաընկերությունները, որոնք 

հեռարձակում են նաև մանկական և (կամ) լրատվական հեռուստահաղորդումներ, 

պարտավոր են իրենց ծրագրերում ապահովել խուլ հանրության համար հնարավոր 

տեղեկատվության ստացման մատչելիությունը, օրվա եթերաժամում առնվազն մեկական 

մանկական և լրատվական հեռուստահաղորդում հեռարձակել ժեստերի լեզվով 

թարգմանությամբ կամ հայերեն լուսագրով»: 

3. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում Հանձնաժողովի կողմից իրականացվելիք հիմնական 

ծրագրեր՝ 

1. Մասնավոր մուլտիպլեքսի ներդրում, ինչը կնպաստի հեռուստածրագրերի 

հեռարձակման թվայնացման համակարգի կայուն գործարկմանը: 

2. Մշտադիտարկման արդյունավետ իրականացման համակարգի ներդրում, ինչը 

հնարավորություն կտա բարձրացնել վերահսկողության արդյունավետությունը. 

3. Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի հեռարձակման 

լիցենզավորման մրցույթի անցկացման կարգի ընդունում, ինչը հնարավորություն կտա 



լիցենզավորումը դարձնել ավելի թափանցիկ և ապահովել մրցակցային հավասար 

պայմաններ. 

4. Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի հեռարձակման 

լիցենզավորման 26 մրցույթների անցկացում: 

Հարկ է նշել, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտի օրենսդրությունը կարիք ունի 

փոփոխությունների, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել վերջնական 

արդյունքները՝ Հեռարձակվող լրատվության միջոցների ազատության, անկախության և 

բազմազանության բարձր մակարդակ, մրցակցային հավասար պայմաններ, 

վարչարարության արդյունավետություն, հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման 

ոլորտում օրինախախտումների նվազեցում, տրված լիցենզիաների պայմանների կատարում 

հեռարձակող ընկերությունների կողմից, հեղինակային իրավունքների պահպանություն, 

հեռուստառադիոհեռարձակման ոլորտի համաչափ զարգացում: 

4. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում 

իրականացվող ընդհանուր ծախսերը ոլորտային քաղաքականության թիրախների 

ապահովման նպատակով ուղղված են «Հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառի 

կանոնակարգում» ծրագրին: 
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