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Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 2013-cü il 11 fevral tarixli 16
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
Miqrasiya proseslərini tənzimləmə baş idarəsi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər
edilməsi barədə
“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr
tarixli 483-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 21 yanvar tarixli 2609 nömrəli Sərəncamının 1.3-cü bəndinin icrası və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətində həyata keçirilən ştat vəzifə
dəyişiklikləri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli
560 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
haqqında Əsasnamə”nin 16.7-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti
QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 2013-cü il 11 fevral tarixli 16
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
Miqrasiya proseslərini tənzimləmə baş idarəsi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. Aşağıdakı məzmunda 2.1.2-1-ci yarımbənd əlavə olunsun:
“2.1.2-1. müvafiq vəsiqələrin verilməsi işini həyata keçirir;”;
1.2. 3-cü hissə üzrə:
1.2.1. 3.1.4-cü yarımbənddə “almış” sözündən sonra “habelə
Respublikasında müvəqqəti olma müddəti uzadılmış” sözləri əlavə edilsin;
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1.2.2. 3.1.7-ci yarımbənddə “uzadılması” sözündən sonra “və həmin şəxslərin,
həmçinin qaçqın statusu almış şəxslərin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması” sözləri əlavə
edilsin;
1.2.3. Aşağıdakı məzmunda 3.1.13-1-ci yarımbənd əlavə olunsun:
“3.1.13-1. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə veriləcək müvafiq icazə
vəsiqələrinin və digər sənədlərin çap edilməsini həyata keçirmək;”.
1.3. 5-ci hissə üzrə:
1.3.1. 5.2-ci bənd üzrə:
1.3.1.1. birinci cümlədə “Daimi” sözü “Müvəqqəti olma” sözləri ilə, “1 bölmə” sözləri
“2 bölmə” sözləri ilə, “Müvəqqəti olma” sözləri “Daimi yaşama” sözləri ilə əvəz edilsin və
“bölməsi” sözündən sonra “və İcazə vəsiqələrinin verilməsi bölməsi” sözləri əlavə edilsin;

1.3.1.2. ikinci cümlədən “və 2 bölmə (Əmək miqrasiyası bölməsi və Enerji sahəsində
miqrasiya məsələlərinin həlli bölməsi)” sözləri çıxarılsın.
1.3.2. 5.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.5. Əmək miqrasiyasının tənzimlənməsi idarəsinin rəisi eyni zamanda Baş idarə
rəisinin müavinidir. Baş idarə rəisi olmadıqda onun səlahiyyətlərini Əmək miqrasiyasının
tənzimlənməsi idarəsinin rəisi həyata keçirir.”;
1.3.3. 5.8.3-cü yarımbənddə “vəzifələrin” sözündən sonra “, habelə etik davranış
qaydalarının tələblərinin” sözləri əlavə edilsin;
1.3.4. 5.9.3-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.9.3. İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı Xidmətin kollegiyasında müzakirə edilməli
məsələləri müəyyən edir və bu barədə təkliflərini Baş idarə rəisinə təqdim edir;”;
1.3.5. aşağıdakı məzmunda 5.9.4-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:
“5.9.4-1. xüsusi əhəmiyyətli və mürəkkəb sənədlərin icrasını bir neçə işçiyə tapşırır və
ya onları bir işçinin icraatından digər işçinin icraatına verir;”;
1.3.6. 5.9.5-ci yarımbənddə “rəhbərliyinin” sözündən sonra “və Baş idarə rəisinin”
sözləri əlavə edilsin;
1.3.7. 5.9.6-cı yarımbənddən “işçilərini cəlb etməklə ümumiləşdirmələr aparır və”
sözləri çıxarılsın;
1.3.8. 5.9.11-ci yarımbənddə “hüquqi” sözlərindən əvvəl “mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarına, habelə məhkəmələrə,” sözləri əlavə edilsin;
1.3.9. 5.9.13-cü yarımbənddən “ümumiləşdirir və” sözləri çıxarılsın;
1.3.10. aşağıdakı məzmunda 5.10.7-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:
“5.10.7-1. hüquqi və fiziki şəxslərə göndərilən məktubları imzalayır;”;
1.3.11. 5.12-ci bənddə “Baş mütəxəssis” sözləri “Kiçik inspektor-kargüzar” sözləri ilə
əvəz edilsin.
1.4. 6-cı hissə üzrə:
1.4.1. 6.1.1-ci yarımbənddə “bəndlərində” sözü “yarımbəndlərində” sözü ilə əvəz
edilsin;
1.4.2. 6.2.1-ci yarımbənddə “3.1.11-3.1.13-cü bəndlərində” sözləri “3.1.9-3.1.13-cü
yarımbəndlərində” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4.3. 6.3-cü və 6.4-cü bəndlər ləğv edilsin;
1.4.4. 6.5-ci bənddə “Daimi” sözü “Müvəqqəti olma” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4.5. 6.5.1-ci yarımbənddə “3.1.1-ci, 3.1.3-3.1.5-ci” sözləri “3.1.1-3.1.5-ci” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.4.6. 6.6-cı bənddə “Müvəqqəti olma” sözləri “Daimi yaşama” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4.7. 6.6.1-ci yarımbənddə “3.1.1-3.1.2-ci” sözləri “3.1.1-ci, 3.1.3-3.1.5-ci” sözləri ilə və
“bəndlərində” sözü “yarımbəndlərində” sözü ilə əvəz edilsin;
1.4.8. Aşağıdakı məzmunda 6.7-ci bənd əlavə olunsun:
“6.7. İcazə vəsiqələrinin verilməsi bölməsinin vəzifələri aşağıdakılardır:
6.7.1. bu Əsasnamənin 3.1.13-1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan vəzifəni yerinə
yetirmək;

6.7.2. Sistem vasitəsi ilə hazırlanmış müvafiq vəsiqələrin və digər sənədlərin
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsini həyata
keçirmək;
6.7.3. Bölmənin səlahiyyətlərinə dair vahid miqrasiya məlumat sistemində əksini
tapmalı olan məlumatları həmin sistemə müvafiq qaydada daxil etmək;
6.7.4. Baş idarənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə bölməyə həvalə olunan digər vəzifələri
yerinə yetirmək.”.
2. Qərar qəbul edildiyi gündən üç gün keçənədək Azərbaycan Respublikasının Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinə təqdim olunsun.
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