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Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 

 30 sentyabr tarixli 83 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
 «Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əmək  

miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi 
 Qaydası»nda dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN 

 

Q Ə R A R I 
 

«Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 4 iyun tarixli 86 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş «Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası»nda dəyişikliklər edilməsi 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 7 oktyabr tarixli 161 nömrəli 

qərarından irəli gələn vəzifələrin təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər 

Kabineti qərara alır: 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 sentyabr tarixli 83 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş «Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əmək miqrasiyası kvotasının 

müəyyən edilməsi Qaydası»nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 2.2-ci bənddə «Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin yerli məşğulluq xidməti orqanlarına» sözləri «Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

Miqrasiya Xidmətinə» sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. 2.3-cü bəndin «ç», «d», «e» və «ə» yarımbəndləri ləğv edilsin; 

1.3. 2.6-cı bəndin «ç» yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin 

və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda «d», «e», «ə» və «f» yarımbəndləri əlavə edilsin; 



«d) Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata 

keçirmək üçün fərdi icazə almış əcnəbilərin mənşə ölkələri və ixtisasları (və ya peşələri) daxil olmaqla, 

iqtisadi 

1.1.2. 2.2-ci bənd üzrə:  

1.1.2.1. birinci və ikinci abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Fərdi icazə ilə bağlı daxil olmuş müraciətlərə 7 (yeddi) iş günü ərzində baxılır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə bu Qaydaların 

2.1.3-cü, 2.1.4-cü, 2.1.6-cı və 2.1.8-ci yarımbəndlərində göstərilən sənədlər haqqında məlumatları rəy 

verilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 

göndərir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 5 (beş) iş günü 

müddətində daxil olmuş məlumatlara baxaraq, işəgötürənin işçi qüvvəsinə olan tələbatının yerli əmək 

ehtiyatları hesabına ödənilməsinin mümkün olub- olmaması ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə rəy verir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 5 (beş) iş günü ərzində rəyin 

bildirilməməsi fərdi icazənin verilməsinə etiraz olmadığı kimi qəbul edilir. Fərdi icazənin verilməsi və 

ya bundan imtina olunması barədə müvafiq qərar Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya 

Xidməti tərəfindən qəbul edilir. Fərdi icazənin verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdə, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti fərdi icazənin müəyyən olunmuş qaydada 

doldurulmasını və işəgötürənə təqdim olunmasını təmin edir.»; 

1.1.2.2. üçüncü abzasında «Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin» sözləri «Dövlət 

Miqrasiya Xidmətinin» sözləri ilə əvəz edilsin və həmin abzasdan «Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən» sözləri çıxarılsın; 

1.1.3. 2.3-cü bəndinin ikinci abzasından «bu fərdi icazənin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə rəsmi qaydada qaytarılmasını təmin edir və Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi» sözləri çıxarılsın; 

1.1.4. 2.8-ci bəndinin ikinci cümləsində «əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri» sözləri 

«Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi» sözləri ilə, «nazirliyin» sözü 

«Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin» sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.1.5. 3.4-cü bəndinin ikinci abzasından «bu fərdi icazənin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə rəsmi qaydada qaytarılmasını təmin edir və Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi» sözləri çıxarılsın; 

1.1.6. 4.1-ci bəndinin birinci abzasının ikinci cümləsi çıxarılsın; 

1.1.7. 4.4-cü bəndində «öz səlahiyyətləri daxilində Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirirlər» sözləri «Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirir» sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.1.8. 4.5-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

«4.5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti nəzarət qaydasında 

aşağıdakıları həyata keçirir:»; 

1.1.9. 4.5.3-cü yarımbəndində «akt» sözü «protokol» sözü ilə əvəz edilsin və həmin 

yarımbənddən «və ya xəbərdarlıq etmək» sözləri çıxarılsın; 

1.1.10. 4.5.5-ci yarımbəndi ləğv edilsin; 

1.1.11. 4.6-cı bəndindən «Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və ya» sözləri 

çıxarılsın; 

1.1.12. 4.7-ci bəndində ismin müvafiq hallarında «akt» sözü «protokol» sözü ilə əvəz edilsin, 

həmin bəndin ikinci cümləsindən «Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və ya» sözləri 

çıxarılsın; 

1.1.13. 4.8-ci bəndindən «Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və ya» sözləri 

çıxarılsın, «bilərlər» sözü «bilər» sözü ilə əvəz edilsin; 



1.1.14. 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərində «Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi» sözləri 

«Dövlət Miqrasiya Xidməti» sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.1.15. 6.2-ci bəndindən «Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və» sözləri çıxarılsın; 

1.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş «Əcnəbinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqı 

ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün fərdi icazə»nin nümunəsində «Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi» sözləri «Dövlət Miqrasiya Xidməti» sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
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