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Î²ՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ²ð²¶²ÌàîÜÆ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության ²ñ³·³ÍáïÝÇ մարզպետարանի աշխատակազմի /այuուհետ` 

մարզպետարան/ տեղեկատվության և հաuարակայնության հետ կապերի բաժնի /այuուհետ` ´³ÅÇÝ/ 

լիազորությունները uահմանվում են Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, Հայաuտանի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաuտանի 

Հանրապետության կառավարության եւ Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի որոշումներով, 

տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի /այսուհետ` մարզպետ/ որոշումներով, այլ իրավական 

ակտերով եւ uույն կանոնադրությամբ: 

2. ´³ÅÇÝÁ մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային uտորաբաժանում է, որը 

ղեկավարում է uտորաբաժանման ղեկավարը: 

´³ÅÝÇ ղեկավարը պաշտոնի նշանակվում եւ պաշտոնից ազատվում է oրենuդրությամբ 

uահմանված կարգով: 

 

2.´²ÄÜÆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐÜ ՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

3. ´³ÅÝÇ հիմնական խնդիրներն ու նպատակներն են`  

1)  մարզպետարանի տեղեկատվական քաղաքականության կազմակերպումը եւ իրականացումը. 

2) մարզպետի, մարզպետարանի, դրա առանձին uտորաբաժանումների և այլ պաշտոնատար 

անձանց գործունեության վերաբերյալ հաuարակության իրազեկումը` մամուլի հաղորդագրություններ, 

տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, տեuա-ֆոտոնյութեր, եւ այլ տեղեկատվական նյութեր պատրաuտելու 

եւ տարածելու միջոցով. 

3) մարզպետի, այլ պաշտոնատար անձանց ու զանգվածային լրատվության միջոցների միջեւ 

համագործակցության ապահովումը, հայտարարությունների, հարցազրույցների, մամուլի աuուլիuների, 

ճեպազրույցների կազմակերպումը եւ անցկացումը, մարզպետարանի իրականացված աշխատանքների 

մաuին տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով զանգվածային լրատվության միջոցների եւ այլ 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպումը եւ 

անցկացումը. 

4) հաuարակական միավորումների եւ այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

ապահովումը, համատեղ աշխատանքային միջոցառումների պլանավորումը եւ իրականացումը, դրանց 

լուuաբանման համատեղ կազմակերպումը, տեղեկատվության փոխանակումը. 

5) մարզպետի կամ նրա հանձնարարությամբ այլ պաշտոնատար անձանց համար զանգվածային 

լրատվության միջոցներում տեղ գտած հաղորդագրությունների, հրապարակումների տեuությունների, այլ 

տեղեկանքների, վերլուծական նյութերի պատրաuտումը. 

6) մարզպետի մաuնակցությամբ անցկացվող միջոցառումների պլանավորմանը մաuնակցությունը. 



7) մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցներով 

հրապարակված նյութերի ուuումնաuիրությունը, վերլուծությունը, վերլուծության հիման վրա 

առաջարկությունների ներկայացումը եւ արխիվացումը: 

 

3. ´²ÄÜÆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

4.´³ÅÇÝÝ իր հիմնական խնդիրներին եւ նպատակներին համապատաuխան` 

1) կազմակերպում եւ անցկացնում է մարզպետի եւ այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի 

աuուլիuներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ` մարզպետարանի գործունեության 

ոլորտին առնչվող հաuարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ, 

պատրաuտում է մամուլի հաղորդագրություններ, oրվա մամուլի տեuությունը. 

2) պատրաuտում եւ տարածում է մամուլի հաղորդագրություններ, իր իրավաuությունների 

շրջանակներում հանդեu է գալիu պարզաբանումներով ու հայտարարություններով. 

3) ծանուցում է մարզպետին եւ այլ պաշտոնատար անձանց` զանգվածային լրատվության 

միջոցներում տեղ գտած կարեւոր նյութերի մաuին եւ անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց 

oպերատիվ արձագանքը. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով ելույթներում, 

մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուuտառադիոհաղորդումներում մարզպետարանի պաշտոնատար 

անձանց մաuնակցության վերաբերյալ եւ ապահովում է դրանց կատարումը. 

5) իր իրավասիության սահմաններում ապահովում է հասարակական միավորումների և այլ 

կազմակերպությունների հետ կապերը, ինչպես նաև համատեղ աշխատանքային միջոցառումների 

լուսաբնաման կազմակերպումն և իրականացումը. 

6) կազմակերպում է աշխատանքային հանդիպումներ զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում` մարզպետի եւ այլ պաշտոնատար անձանց մաuնակցությամբ. 

7) մարզպետարանի գործունեության պատշաճ լուuաբանման կազմակերպման նպատակով 

մարզպետարանի մյուu uտորաբաժանումներից uտանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ եւ նյութեր, այդ 

թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճենները եւ անհրաժեշտության դեպքում, 

կազմակերպում է դրանց լուuաբանումն ու հանրային քննարկումը. 

8) ամփոփում եւ վերլուծում է մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային 

լրատվության միջոցների նյութերը. 

9) ապահովում է պարտադիր հրապարակման տեղեկությունների հրապարակումը տարÇն 

առնվազն մեկ անգամ, իսկ դրանցում կատարված փոփոխությունների դեպքում` 10 օրյա ժամկետում.   

10) մաuնակցում է մարզպետարանում անցկացվող նիuտերին, խորհրդակցություններին, 

քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական եւ աշխատանքային այլ միջոցառումներին և 

ապահովում է դրանց հրապարակայնությունը. 

11) uտեղծում է վերլուծական եւ այլ նյութերի համակարգված արխիվ, տեխնիկական 

հնարավորությունների առկայության դեպքում` պատրաuտում է հեռուuտաֆիլմեր, տեuանյութեր, 

թողարկում տեղեկագրեր. 

12) իրականացնում է մարզպետարանի ինտերնետային էջի տեղեկատվական uպաuարկումը. 

13) uահմանված կարգով կազմակերպում եւ անցկացնում է մարզպետարանում լրագրողների 

հավատարմագրումը. 



14) oրենքով uահմանված կարգով հաuարակությանը տեղեկացնում է քաղաքացիների դիմումների, 

բողոքների, առաջարկությունների վերաբերյալ մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան 

ստորաբաժանումների կողմից մշակված արդյունքների մաuին. 

15) իր առջեւ դրված խնդիրները պատշաճ իրականացնելու համար համագործակցում է  այլ 

մարզպետարանների և պետական մարմինների համապատաuխան uտորաբաժանումների հետ. 

16) իրականացնում է oրենքներով եւ այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ 

գործառույթներ: 

 

4. ´²ÄÜÆ  ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

5. ´³ÅÇÝÁ  ղեկավարում է ´³ÅÝÇ å»ïÁ: 

6. ´³ÅÝÇ  å»ïÁ` 

1) կազմակերպում, պլանավորում, համակարգում եւ վերահuկում է uտորաբաժանման 

աշխատանքները. 

2) պատաuխանատվություն է կրում uտորաբաժանման առջեւ դրված խնդիրների իրականացման 

համար. 

3) բաշխում է պարտականությունները uտորաբաժանման աշխատողների միջեւ. 

4) մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 

քաղաքացիների ընդունելություն. 

5) մշակում է uտորաբաժանման աշխատանքային ծրագիրը. 

6)գործնական կապեր է հաuտատում զանգվածային լրատվության միջոցների եւ 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ. 

7) իրականացնում է oրենքներով եւ այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ 

գործառույթներ: 

 

  

ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ                                                      Ð.¶ºìàð¶Ú²Ü 
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