
                                                                                                       Հավելված N 1 
           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

               դեկտեմբերի 16-ի N 2087 - Ն որոշման 

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 
ՀԱՐԹԱԿԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
 
 

1. Օտարերկրացի աշխատողի ներգրավման միասնական էլեկտրոնային 

հարթակը (այսուհետ՝ հարթակ) վարում է Հայաստանի Հանրապետության տարած-

քային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն 

ծառայությունը (այսուհետ՝ Միգրացիոն ծառայություն)։ 

2. Միգրացիոն ծառայությունը՝ 

1) հարթակի կիրառմամբ իրականացնում է պետական մարմինների, գործա-

տուների և օտարերկրացիների միջև հաղորդակցությունը, օտարերկրացու աշխա-

տանքային գործունեությունը թույլատրելու գործընթացում ապահովում է սույն 

հավելվածով սահմանված պետական մարմինների հասանելիությունը հարթակին և 

իրենց անմիջական գործառույթներն իրականացնելուց հետո արգելափակում է 

պետական մարմինների հասանելիությունն օտարերկրացու կամ նրա գործատուի 

վերաբերյալ տեղեկություններին. 

2) հարթակի  միջոցով հավաքում և մշակում  է օտարերկրացու անձնական 

տվյալները.  

3) օտարերկրացու կողմից թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար 

հայտի շրջանառության ընթացքում հայտնաբերված սխալների և վրիպակների, 

ինչպես նաև լրացուցիչ տեղեկություններ, փաստաթղթեր ներկայացնելու անհրա-

ժեշտության մասին հարթակի միջոցով ծանուցում է  դիմումատուին. 

4) կասեցնում է վարույթը, եթե գործատուի կողմից  մուտքագրված՝ օտարեր-

կրացու տվյալների համադրման արդյունքում հայտնաբերվել է, որ նույն 

օտարերկրացու վերաբերյալ  առկա է ընթացիկ վարույթ: Եթե գոյություն ունի 
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միևնույն օտարերկրացու, միևնույն առարկայի վերաբերյալ և միևնույն հիմքերով 

ուժի մեջ մտած վարչական  ակտ, ապա վարույթը կարճվում է. 

5) «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն որոշմամբ նախատես-

ված կարգով որոշում է կայացնում օտարերկրացուն աշխատանքային գործու-

նեության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու, 

մերժելու կամ ժամկետը երկարաձգելու, ինչպես նաև բնակության օրինակա-

նությունը հավաստող տեղեկանք տրամադրելու վերաբերյալ՝ հարթակի միջոցով 

դիմումը ստանալու օրվանից 30 օրվա  ընթացքում. 

6) «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ի մասի «ժէ» 

կետով նախատեսված հիմքի առկայության դեպքում տրամադրում է բնակության 

օրինականությունը հավաստող տեղեկանք՝ համաձայն սույն որոշման N 3 հավելվածի. 

7) հանրային ծառայությունների համարանիշ (այսուհետ՝ ՀԾՀ) կամ ՀԾՀ 

չունենալու մասին տեղեկանք ստանալու վերաբերյալ օտարերկրացու դիմումը 

հարթակի միջոցով վերահասցեագրում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկա-

նության անձնագրային և վիզաների վարչություն. 

8) աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացության 

կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների տվյալների Հայաստանի Հանրապետության 

պետական եկամուտների կոմիտեի շտեմարանի հետ համադրման արդյունքում 

հայտնաբերված անհամապատասխանության դեպքերի վերաբերյալ հարթակի 

միջոցով այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջա-

պահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին՝ պետական վերահսկողություն 

իրականացնելու նպատակով. 

9) խորհրդատվություն է տրամադրում գործատուներին և օտարերկրացիներին 

հարթակի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ. 

10) hավաքագրում, մշակում, ամփոփում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատանքային գործունեություն իրականացնող օտարերկրացիների վերաբերյալ 

վիճակագրական տվյալները և տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեին։ 

3. Հարթակին հասանելիություն ունեցող պետական մարմիններն են՝ 
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1) Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայու-

թյունը (այսուհետ՝  ԱԱԾ), որը՝ 

ա. սույն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված կարգով և ժամկետում  

վերբեռնում է գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան դաշտում 

կատարում է նշում օտարերկրացուն աշխատանքային գործունեության հիմքով 

ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ,  

բ. հարթակի միջոցով ծանուցում է Միգրացիոն ծառայությանը եզրակա-

ցություն տրամադրելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր 

ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ. 

 2) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը (այսուհետ՝ 

ոստիկանություն), որը՝ 

ա. սույն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված կարգով և ժամկետում 

վերբեռնում է  գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան դաշտում 

կատարում է նշում օտարերկրացուն աշխատանքային գործունեության հիմքով 

ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ, 

բ. Միգրացիոն ծառայության կողմից հարթակի միջոցով վերահասցեագրված 

օտարերկրացու դիմումի հիման վրա տրամադրում է ՀԾՀ կամ ՀԾՀ չունենալու 

մասին տեղեկանք, 

գ. հարթակի միջոցով ծանուցում է Միգրացիոն ծառայությանը եզրակա-

ցություն տրամադրելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր ներկա-

յացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ. 

3) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությունը (այսուհետ՝ ԱՍՀՆ), որը՝     

ա. կատարում է նշում, հարթակի համապատասխան դաշտում թափուր 

աշխատատեղը համալրելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության քաղա-

քացու առաջադրման, կամ առաջադրման բացակայության մասին՝ համաձայն  

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի  22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 
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բ․ վերբեռնում է գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան 

դաշտում կատարում է նշում «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ 

հոդվածի «ա» կետով նախատեսված հիմքի առկայության մասին, 

գ. վերբեռնում է գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան 

դաշտում կատարում է նշում  «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի  23-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «ժզ» կետին  համապատասխանելու վերաբերյալ, 

դ. հարթակի միջոցով ծանուցում է Միգրացիոն ծառայությանը եզրակա-

ցություն տրամադրելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր 

ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ. 

4)  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը 

(այսուհետ՝ ԱՆ), որը՝ 

ա․վերբեռնում է գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան 

դաշտում կատարում է նշում «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի «ե», «զ» կետերին համապատասխանելու վերաբերյալ, 

բ․հարթակի միջոցով ծանուցում է Միգրացիոն ծառայությանը եզրակա-

ցություն տրամադրելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր 

ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ. 

5) Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ ԿԳՄՍՆ), որը՝  

ա․ վերբեռնում է գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան 

դաշտում կատարում է նշում «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «թ», «ժբ»,«ժե»,«ժթ» կետերին համապատասխանելու 

վերաբերյալ, 

բ․ հարթակի միջոցով ծանուցում է Միգրացիոն ծառայությանը եզրակա-

ցություն տրամադրելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր 

ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ. 

6) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի 

տեսչական մարմինը (այսուհետ՝ ԱԱՏՄ), որը՝ 
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ա․ սույն հավելվածի 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետի հիմքով հարթակի միջոցով 

համապատասխան դիմում ստանալու դեպքում իր լիազորությունների շրջանակում  

իրականացնում է պետական վերահսկողություն, 

բ․ հարթակի միջոցով Միգրացիոն ծառայությանը տրամադրում է տեղեկու-

թյուն սույն հավելվածի 2-րդ կետի 9-րդ հիմքով ստացված դիմումի ընթացքի և 

ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ, 

գ․ հարթակի միջոցով տեղեկացնում է Միգրացիոն ծառայությանը օտար-

երկրացի աշխատողների  աշխատանքային իրավունքների բացահայտված խախ-

տումների վերաբերյալ. 

7) Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնա-

կատարի գրասենյակը (այսուհետ՝ հանձնակատարի գրասենյակ), որը՝ 

ա․ վերբեռնում է գրավոր եզրակացություն և հարթակի համապատասխան 

դաշտում կատարում է նշում «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի  23-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի «ի» կետին համապատասխանելու վերաբերյալ,  

բ․հարթակի միջոցով ծանուցում է Միգրացիոն ծառայությանը եզրակացություն 

տրամադրելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր ներկայացնելու 

անհրաժեշտության վերաբերյալ. 

8) Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն 

(այսուհետ՝ ՊԵԿ), որը՝  

ա․ hարկային  հսկողության շրջանակներում կատարում է հարցումներ  հար-

թակի տվյալների շտեմարանին՝ գործատուների և վերջիններիս օտարերկրացի 

աշխատողների աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացու-

թյան կարգավիճակի, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազ-

գային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից 

ազատված օտարերացիների բնակության օրինականությունը հավաստող հիմքե-

րի  վերաբերյալ.   

9) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի  նախարարությունը 

(այսուհետ՝ ԱԳՆ), որը՝  
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ա․կատարում է հարցումներ հարթակի տվյալների շտեմարանին՝  աշխա-

տանքային գործունեության հիմքով օտարերկրացի աշխատողների  ժամանակավոր 

կացության կարգավիճակի վերաբերյալ։ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
     ՂԵԿԱՎԱՐ                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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