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Mərkəzinin daxili intizam 
 

QAYDALARI 
 
 

1. Ümumi müddəalar 
 
1.1. Bu qaydalar Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların 
Saxlanılması Mərkəzində (bundan sonra-Mərkəz) miqrasiya 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada yerləşdirilmiş 
əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin (bundan 
sonra - əcnəbilər) qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş 
hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasına, onların 
üzərinə qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və 
saxlanılması şəraitinə yönəldilmiş qaydaları təmin edən 
rejimi müəyyən edir. 

1.2. Mərkəzdə rejim Mərkəzin rəisi və işçiləri 
tərəfindən təmin edilir. Onlar qulluq vəzifələrini yerinə 
yetirmədikdə və ya lazımınca yerinə yetirmədikdə, 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət 
daşıyırlar. 

1.3. Bu Qaydalar Mərkəzin işçiləri, orada saxlanılan 
əcnəbilər və bu Mərkəzlərə baş çəkən şəxslər üçün 
məcburidir.  



1.4. Mərkəzdə yerləşdirilmiş əcnəbilərin miqrasiya 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqları daxili intizam 
qaydaları ilə məhdudlaşdırıla bilməz.  

1.5. Mərkəzdə yerləşdirilmiş əcnəbilər qanunvericiliklə 
onların üzərinə qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirməyə və 
davranış qaydalarına riayət etməyə borcludurlar. 

1.6. Mərkəzdə əcnəbilərin yerləşdirilməsi həddi 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
(bundan sonra-Xidmət) rəisi tərəfindən müəyyən edilir.  

1.7. Mərkəzin fəaliyyətinin kompleks yoxlanılması ən 
azı iki ildə bir dəfə həyata keçirilir. Yoxlamaya Mərkəzin 
tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyinin əmri ilə təyin 
edilmiş işçilər cəlb olunurlar. 

 
 
 
 

2. Mərkəzin quruluşuna dair ümumi tələblər 
 
2.1. Mərkəz orada yerləşdiriləcək əcnəbilərin hüquqi 

vəziyyəti nəzərə alınmaqla, xüsusi layihələr üzrə tikilir və 
ərazisində Mərkəzin inzibati binası, nəzarət buraxılış 
məntəqəsi,ziyarətçilər üçün gözləmə otağı, görüş otağı, 
fotoçəkilişlərin və daktiloskopik qeydiyyatın aparıldığı otaq, 
axtarış otağı, yataqxana tipli adi yaşayış binaları, müsahibə 
otağı, sanitar-təmizləmə otağı, Mərkəzə yeni qəbul edilmiş 
əcnəbilər üçün ilkin (müvəqqəti) saxlanılma otaqları 
(karantin yerləri), yeməkxana, kitabxana, istirahət otağı, 
idman meydançası, uşaqlar üçün oyun meydançası, 
camaşırxana və hamam, bərbərxana,tibb məntəqəsi,gəzinti 
üçün yerlər, anbar, qaraj, nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq 
yeri və digər yardımçı xidməti tikililər yerləşir, zəruri 
avadanlıqlarla və ləvazimatlarla təchiz edilir. 



2.2. İdman oyunları üçün lazımi əşyalarla təchiz 
olunmuş idman meydançası, uşaqlar üçün oyun meydançası 
və gəzinti üçün yerlər təmiz havada və ya təmiz havanın 
daxil olduğu yerlərdə təşkil edilir. 

 2.3. Mərkəzin anbarı yataq ləvazimatlarının, geyim 
formasının, gündəlik istifadə olunan şəxsi əşyaların və ərzaq 
məhsullarının, o cümlədən Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin 
anbara təhvil verdikləri əşyaların saxlanılması üçün təşkil 
edilir. 

2.4. Mərkəzin ərazisi hündürlüyü 3 metrdən az 
olmayan hasarla hasarlanır. 

 
 

3. Əcnəbilərin Mərkəzdə saxlanıldıqları binaların  
yaşayış otaqlarının quruluşu 

 
3.1. Mərkəzdə yerləşdirilən əcnəbilər Mərkəzdə 

saxlanıldıqları binaların yaşayış otaqlarında 4 kv.m-dən az 
olmayaraq yaşayış sahəsi ilə təmin olunurlar. 

3.2. Əcnəbilərin Mərkəzdə saxlanıldıqları binalarda 
yaşayış otaqlarının pəncərələri zərbəyədavamlı 
materiallardan hazırlanır və orada saxlanılan əcnəbinin 
normal təbii işıqlanma şəraitində oxuması və təmiz hava ilə 
təmin edilməsi üçün kifayət qədər böyük (0.25 m2-dən az 
olmayaraq) olmalıdır.  

3.3. Yaşayış otaqlarının döşəmələri taxta ilə örtülür, 
divarları sement qatışığı ilə malalanır və rənglənir. Yaşayış 
otaqları sanitar qovşağı, istilik sistemi, hər saxlanılan əcnəbi 
üçün yaşayış sahəsinin normasına uyğun çarpayı, yataq 
ləvazimatları, stol, oturacaq və dolabla təchiz olunur.  

 
 



3.4. Mərkəzdə yaşayış otaqlarının qapıları 6 sm 
qalınlığında olmalıdır. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən və bir 
nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbilərin davranışına 
nəzarət etmək məqsədi ilə onların saxlanıldığı otaqların 
qapılarının mərkəzi hissəsində döşəmədən 1,2-1,4 metr 
hündürlüyündə 28x28 sm ölçüdə pəncərə qoyulur. 

3.5. Yaşayış otaqları siqnalizasiya ilə təchiz edilir və 
radioreproduktor və nəzarətçilərin çağırılması üçün siqnal 
düymələri quraşdırılır. 

3.6. İşıqlandırma avadanlıqları, qızdırıcı radiatorlar 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin toxunması mümkün 
olmayan dəmir konstruksiyalarla əhatə olunur, həmçinin 
elektrik və kommunikasiya xətləri onlar üçün əlçatmayan 
yerlərdə quraşdırılır. 

3.7.  Əcnəbilərin   Mərkəzdə   saxlanıldıqları  binaların 
dəhlizlərində daxili intizam qaydaları, Mərkəzdə yerləşdirilən 
əcnəbilərin hüquq və azadlıqları, müvafiq dövlət 
orqanlarının, habelə təşkilatların ünvanları barədə 
məlumatları əks etdirən lövhələr asılır. 

3.8. Daxili   intizam   qaydalarını   pozan    Mərkəzdə 
yerləşdirilən əcnəbilərin saxlanılması üçün bir nəfərlik xüsusi 
otaqlar (bundan sonra-bir nəfərlik xüsusi otaqlar) bu 
Qaydaların 3.2-3.6-cı bəndlərinin tələblərinə uyğun təşkil 
edilir.Bir nəfərlik xüsusi otaqların pəncərələri qaynaq 
olunmuş metal barmaqlıqla təchiz olunur, qapıları isə xüsusi 
tipli mexaniki və ya elektromexaniki qıfıllarla təchiz 
olunmaqla içəri tərəfdən polad təbəqə ilə örtülür. 
 
 

 
 
 
 



4. Əcnəbinin Mərkəzə qəbul edilərək yerləşdirilməsi, 
onun  qeydiyyatının və  şəxsi   axtarışının aparılması, 

əşyalarının yoxlanılması, tibbi müayinədən keçirilməsi  
və Mərkəzdən azad edilməsi (və ya buraxılması) 

 
4.1.Mərkəzdə yerləşdirilməsi üçün gətirilən və ya 

gələn əcnəbilər Mərkəzin mühafizə heyyətinin rəhbəri - 
Mərkəz növbətçisi (bundan sonra - Mərkəz növbətçisi), tibb 
məntəqəsinin həkimi və psixoloq tərəfindən qəbul edilirlər. 

4.2. Mərkəzə gətirilmiş əcnəbinin şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədin (mövcud olduqda) və onun Mərkəzə 
yerləşdirilməsinə əsas verən sənədlərin yoxlanılması, o 
cümlədən Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin uçotu kitabında  
(1 nömrəli əlavə) qeydiyyatının aparılması və uçot vərəqinin 
(2 nömrəli əlavə) doldurulması Mərkəz növbətçisinin 
rəhbərliyi ilə digər növbətçilər tərəfindən həyata keçirilir. 
Uçot vərəqi Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin şəxsi işinə əlavə 
edilir.  

4.3. Əcnəbinin Mərkəzdə saxlanılması müddəti onun 
Mərkəzdə yerləşdirilməsi barədə qərara uyğun olaraq, 
Mərkəzə qəbul edildiyi vaxtdan hesablanır. 

4.4. Yanında 3 yaşınadək uşağı olan qadının Mərkəzə 
qəbul edilməsi üçün uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi 
və ya qadının həmin uşağın valideyni olduğunu təsdiq edən 
digər sənədlər, bu sənədlər olmadıqda isə məhkəmənin 
müvafiq qərarı olmalıdır.  

4.5. Əcnəbilərin Mərkəzə yerləşdirilməsinə əsas verən 
sənədlərdə göstərilən məlumatlarla onun şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədlərdəki (mövcud olduqda) məlumatlar uyğun 
gəlmədikdə və ya Mərkəzə yerləşdirilməsinə əsas verən 
sənədlərin düzgünlüyünə şübhə yarandıqda, yaxud 
çatışmazlıq olduqda, Mərkəz növbətçisi dərhal bu haqda 
Mərkəzin rəisinə məruzə etməklə həmin  əcnəbinin Mərkəzə 



qəbulunu dayandırır və onun Mərkəzə qəbulunun 
dayandırılmasına səbəb olan hal aradan qalxdıqdan sonra 
onun Mərkəzdə yerləşdirilməsi barədə qərarda göstərilən 
müddət nəzərə alınmaqla həmin əcnəbi Mərkəzə qəbul edilir.  

4.6. Mərkəzə yeni qəbul edilmiş əcnəbilərin 
fotoşəkilləri çəkilir və əl-barmaq izlərinin götürülməsi təmin 
edilir. Fotoşəkillər və izlərin bir nüsxəsi Mərkəzə yeni qəbul 
edilmiş əcnəbinin şəxsi işinə əlavə olunur və bu barədə 
müvafiq kitabda qeydlər edilir (3 nömrəli əlavə). 

4.7. Mərkəzə yeni qəbul edilmiş əcnəbilər barəsində 
toplanmış məlumatlar kompüter məlumat bazasına daxil 
edilir.  

4.8. Mərkəzə yeni qəbul edilmiş əcnəbilər miqrasiya 
qanunvericiliyi ilə və bu Qaydalarla tanış edilirlər və bu 
barədə müvafiq qeydlər aparılır. Bu normativ hüquqi aktların 
müddəaları (Mərkəzdə saxlanılma rejimi, Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbilərin  hüquqları və s.) əcnəbilərə onların 
başa düşdükləri və ya başa düşmələri ehtimal olunan dildə 
(zərurət olduqda tərcüməçi vasitəsilə) izah olunur. 

4.9. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə siyahısı bu 
Qaydalarla (4 nömrəli əlavə)  müəyyən edilmiş qadağan 
olunmuş əşyaların (bundan sonra - qadağan olunmuş əşyalar) 
hazırlanmasının, saxlanılmasının, gəzdirilməsinin, 
daşınmasının və ya istifadəsinin, o cümlədən onlar tərəfindən 
daxili intizam qaydalarının pozulmasının tənbeh tədbirlərinin 
tətbiqinə səbəb olacağı barədə yazılı iltizam (5 nömrəli əlavə) 
alınmaqla məlumat verilir, sonra onların üstləri axtarılır və 
yanlarında olan əşyaları yoxlanılır. Həmin şəxs iltizamı 
imzalamaqdan imtina edərsə, Mərkəz növbətçisi tərəfindən 
imtinanın səbəbləri göstərilməklə, akt tərtib edilir. İltizam və 
ya onun imzalanmasından imtina barədə akt Mərkəzə yeni 
qəbul edilmiş əcnəbinin şəxsi işinə əlavə edilir. 



4.10. Qəbul zamanı əcnəbilərin üzərində şəxsi axtarış, 
onlara məxsus əşyalara isə baxış keçirilir. 

4.11. Əcnəbilər üzərində şəxsi axtarış paltarları 
soyunmaqla tam və ya paltarları soyunmadan keçirilən 
natamam axtarış formalarda aparılır. Axtarış zamanı xüsusi 
texniki avadanlıqdan istifadə etmək olar. Rentgen 
avadanlığından yalnız paltar və əşyaların yoxlanılmasında 
istifadə olunur. 

4.12. Axtarış əcnəbilərin fərdi surətdə üstlərinin 
axtarılması, eləcə də onların yanında olan əşyaların 
yoxlanılması ilə həyata keçirilir. Bu axtarış və yoxlamalar 
onlar hər dəfə Mərkəzə daxil olarkən, Mərkəzdən gedərkən 
və ya azad edilərkən, habelə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
məqsədi ilə Mərkəzin rəisi, Mərkəz növbətçisi və yoxlama 
aparan şəxsin göstərişi ilə həyata keçirilir. Axtarış zamanı 
əcnəbiyə ilk növbədə qadağan olunmuş əşyaları təhvil 
vermək təklif edilir. 

4.13. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi özü ilə hər hansı 
dərman preparatları gətirdiyi halda, onlardan istifadə 
olunması ilə əlaqədar qərarı həkim qəbul edir. 

4.14.Tam axtarış, üstü axtarılanla eyni cinsdən olan şəxs 
tərəfindən onların bədənini, paltarını, ayaqqabısını diqqətlə 
nəzərdən keçirməklə yerinə yetirilir. Axtarılan şəxsə üst 
paltarını, ayaqqabısını, yüngül paltarlarını (alt paltarı istisna 
olmaqla) çıxarmaq barədə göstəriş verilir. Bundan sonra əl və 
ayaq barmaqlarının arası, əllərin içi və üstü, dəri örtüyü, 
qulağın içi, qoltuq altları, ağızın içi, bədəndəki cərrahi 
tikişlər, həmçinin protezlər nəzərdən keçirilir. Başın saçı 
daranır. Üstü axtarılan əcnəbinin paltarı, paltarların tikiş 
yerləri astarı və digər qat yerləri əllə diqqətlə yoxlanılır. 
Paltara tikilmiş əşya varsa, həmin yerdən bizlə deşilib 
çıxarılır. Paltarın ciblərinin, qollarının, eləcə də şalvarların və 
corabların astarı üzünə çevrilir. Ayaqqabının iç və çöl 



tərəflərinə baxılır, ayaqqabının dabanları xüsusi olaraq 
yoxlanılır. Yaşayış otaqlarında saxlamağa icazə verilmiş 
əşyalar, mallar və ərzaq məhsulları, həmçinin saxlanmaq 
üçün anbara təhvil verilməsi nəzərdə tutulmuş əşyalar 
diqqətlə yoxlanılır (6 nömrəli əlavə). Axtarış zamanı üstü 
axtarılan əcnəbi tərəfindən hər hansı bir əşyanın 
gizlədilməsinin, tullanılmasının və udulmasının qarşısının 
alınması məqsədi ilə onun hərəkətlərinə ciddi nəzarət 
olunmalıdır. 

4.15. Natamam axtarış üstü axtarılanla eyni cinsdən 
olan şəxs tərəfindən və soyunulmamaqla diqqətlə yerinə 
yetirilir.  

4.16. Axtarış qurtardıqdan sonra yoxlamanı aparan 
şəxs tərəfindən yoxlamanın nəticəsi haqqında protokol                 
(7 nömrəli əlavə) tərtib olunur və imza edilməsi üçün 
yoxlanılan şəxsə təqdim edilir. Şəxs imzalamaqdan imtina 
etdikdə bu barədə və onların irəli sürdükləri iddialar barədə 
axtarış protokolunda qeyd aparılır. 

4.17. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdə qadağan 
olunmuş əşyalar aşkar edildikdə, həmin əşyalar tərtib edilmiş 
axtarış protokolunda müvafiq qeydlər aparılmaqla götürülür 
və anbara təhvil verilir, yaxud Mərkəz rəisinin 
əsaslandırılmış qərarına əsasən məhv edilir. Bununla 
əlaqədar əcnəbilərə miqrasiya qanunvericiliyində nəzərdə 
tutulan tənbeh tədbirlərindən biri tətbiq edilir. Protokol və 
əşyanın məhv edilməsi barədə Mərkəz rəisinin qərarı 
əcnəbinin şəxsi işinə əlavə olunur. 

4.18. Qadağan edilmiş əşyalar istisna olmaqla, 
əcnəbilər könüllü olaraq anbarda saxlanılması üçün öz şəxsi 
əşyalarını, ərzaq məhsullarını və digər malları müvafiq 
təhvil-təslim aktı əsasında təhvil verə bilərlər. Tərtib edilmiş 
akt əcnəbinin şəxsi işinə əlavə edilir. 



4.19. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdən götürülüb 
anbara təhvil verilmiş əşyalar və ya ərzaq məhsulları yaxşı 
vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Təhvil verilmiş əşyaların və ya 
ərzaq məhsullarının təbii səbəblərdən anbarda saxlanması 
mümkün olmadıqda,onların məhv edilməsi barədə qərar 
qəbul edilir, bu barədə Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə 
məlumat verilir. 

4.20. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi bir Mərkəzdən başqa 
Mərkəzə keçirildikdə, həmin əcnəbilərdən götürülmüş 
əşyalar və könüllü olaraq anbarda saxlanılması üçün təhvil 
verdiyi əşyalar siyahıya alınaraq, onları qəbul edən Mərkəzə 
göndərilir. 

4.21. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin könüllü olaraq 
anbara təhvil verdikləri əşyaları və ya ərzaq məhsullarını 
onların öz vəsatətləri ilə Mərkəz rəisinin qərarı əsasında 
yaxın qohumlarına və ya digər şəxslərə onların razılığı 
olduqda verilir. 

4.22. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər vəfat etdikdə ona 
məxsus əşyalar mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin 
şəxsin varisinə verilir və bu barədə təhvil-təslim aktı tərtib 
olunur. Akt vəfat etmiş əcnəbinin şəxsi işinə əlavə edilir. 

4.23. Mərkəzə yeni qəbul edilmiş əcnəbilər mövcud 
sanitar-epidemioloji normalarla müəyyən edilmiş qaydada 
tibbi müayinədən və eynicinsli şəxslər tərəfindən sanitar 
təmizləmədən keçirilir, münasib paltarları olmadıqda iqlimə 
və insan ləyaqətinə uyğun paltarla təmin olunurlar. Kompleks 
sanitar təmizləmə zamanı əcnəbilərin (kişilərin) razılığı ilə 
onların saçları və saqqalları qırxılır. 

4.24. Mərkəzdə əcnəbilərin tibbi müayinəsi bu 
Qaydaların 19-cu hissəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir və 
bu barədə müvafiq qeydiyyat aparılır (8, 9 nömrəli əlavələr 
və nümunəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə 



Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş tibbi kitabça (bundan 
sonra - tibbi kitabça). 

4.25. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilmiş əcnəbi üçün 
yaxın qohumlarına və ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni 
maraq doğuran digər şəxslərə bu barədə məlumat vermək 
məqsədi ilə telefonla zəng etmək şəraiti yaradılır.Bu barədə 
müvafiq kitabda (11 nömrəli əlavə) lazımi qeydlər aparılır. 
Müdafiəçisi ilə telefon danışıqları istisna olmaqla, Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbinin telefonla zəng etmək hüququ hazırlanan 
cinayətlərin qarşısını almaq, cinayət təqibini və şəxslərin 
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə cinayət prosesinin 
araşdırılmasını həyata keçirən orqanın və ya Mərkəzdə rejimi 
təmin etmək zərurəti yarandıqda, Mərkəz rəisinin 
əsaslandırılmış qərarı ilə müəyyən müddətə məhdudlaşdırıla 
bilər. Belə qərar qəbul edildikdə, Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi 
həmin hüquqlardan yalnız müvafiq qərarı qəbul etmiş 
orqanın və ya vəzifəli şəxsin yazılı razılığı olduqda istifadə 
edir. Bu bənddə nəzərdə tutulan hüququn 
məhdudlaşdırılmasına dair qərardan inzibati və ya məhkəmə 
qaydasında şikayət verilə bilər.  

4.26. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər onların Mərkəzdə 
yerləşdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərarda göstərilən 
vaxtdan artıq Mərkəzdə saxlanıla bilməzlər. Bu müddət 
bitənədək həmin əcnəbilərin Mərkəzdə saxlanılması 
müddətinin uzadılması, yaxud azad edilməsi (və ya 
buraxılması) məsələsi həll olunmalıdır. Mərkəz rəisi bu 
barədə əcnəbinin Mərkəzə yerləşdirilməsi müddətinin başa 
çatmasına 1 iş günü qalmış Mərkəzin tabe olduğu dövlət 
orqanının rəhbərliyinə şifahi və ya yazılı qaydada məlumat 
verir. 

4.27. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin azad edilməsi (və 
ya buraxılması) haqqında qərar Mərkəzə daxil olduqda bu 



Qaydaların 4.29-cu bəndi nəzərə alınmaqla, dərhal icra 
edilməlidir.  

4.28. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin Mərkəzdə 
yerləşdirilməsi müddətinin uzadılması və ya Mərkəzdən azad 
edilməsi barədə qərar Mərkəzə daxil olduqda, Mərkəz 
növbətçisi həmin qərarın düzgün tərtib edilməsini və şəxsi 
işin materiallarına uyğunluğunu diqqətlə yoxlayır. Barəsində 
yeni qərar qəbul edilmiş əcnəbinin şəxsiyyətini 
dəqiqləşdirdikdən sonra həmin əcnəbi onun barəsində qəbul 
edilmiş qərarla yazılı surətdə tanış edilir. 

4.29. Daxil olmuş qərarda göstərilən məlumatlarla 
şəxsi işdəki məlumatlar uyğu gəlmədikdə və ya qərarın 
düzgünlüyünə şübhə yarandıqda,Mərkəz növbətçisi dərhal bu 
haqda Mərkəzin rəisinə məruzə edir və qərarın icrasını 
dayandırır. 

4.30. Əcnəbilərin Mərkəzdə yerləşdirilməsi 
müddətinin uzadılması və ya Mərkəzdən azad edilməsi 
barədə qərarın icrasının dayandırılması barədə Mərkəzin rəisi 
Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyinə məlumat 
verir. 

4.31. Bu Qaydaların 4.29-cu bəndində nəzərdə tutulan 
hallarda, həmin qərar əlavə olaraq yoxlanılmalıdır. Bu barədə 
Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyinə məlumat 
verilməklə, qərarı çıxarmış orqandan telefaksla və ya 
teleqrafla təcili olaraq müvafiq təsdiq tələb edilir. 

4.32. Mərkəzdən azad olunan əcnəbilər barədə 
Mərkəzdən azad edilmə haqqında arayış (12 nömrəli əlavə) 
tərtib edilir. Azad edilmə barədə arayışda əcnəbinin 
Mərkəzdə saxlanıldığı zaman hüquqlarının təmin olunması, 
ona qarşı qanunazidd hərəkətlərə yol verilib verilməməsi 
barədə müvafiq qeydlər aparılır. Azad edilmə barədə arayış 
aydın şəkildə, səliqə ilə doldurulmalı, imzalar və fotoşəkil 
Mərkəzin gerbli möhürü ilə təsdiq edilməlidir. Azad edilmə 



barədə arayış Mərkəzdən azad olunan əcnəbinin şəxsi işinə 
əlavə olunur. Mərkəzdən azad edilmiş əcnəbilərə onların 
xahişi ilə azad olunma barədə arayışın surəti verilir. 

4.33. Mərkəzin rəisi aşağıdakı hallarda müvafiq qərar 
olmadan protokol tərtib edir və bu barədə əcnəbinin 
Mərkəzdə məcburi yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul etmiş 
vəzifəli şəxsə və ya hakimə məlumat verməklə, Mərkəzdə 
yerləşdirilmiş əcnəbini azad edir ( 13 və 14 nömrəli əlavələr): 

4.33.1. əcnəbinin Mərkəzdə yerləşdirilməsi barədə 
qəbul edilmiş qərarla müəyyən olunmuş müddət başa 
çatdıqda və bu müddət uzadılmadıqda; 

4.33.2. əcnəbilərin Mərkəzdə yerləşdirilməsinin 
miqrasiya qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş son müddəti 
başa çatdıqda. 

4.34. Mərkəzdən azad edilmiş əcnəbilərlə təhvil-təslim 
işinin vaxtında aparılması məqsədi ilə Mərkəz növbətçisi 
lazımi tədbirlər görür. Mərkəzdən azad edilən əcnəbilər 
anbara verdikləri əmlakı geri alır və əmlakın alınmasını 
imzaları ilə təsdiq edirlər (15 nömrəli əlavə). 

4.35. Əcnəbilərlə təhvil-təslim işinin vaxtında 
aparılmaması və ya digər səbəblər əcnəbinin Mərkəzdən azad 
edilməsinin gecikdirilməsi üçün əsas ola bilməz. 

4.36. Əcnəbilərin Mərkəzdən azad edilməsinin tarixi 
və vaxtı müvafiq kitabda qeyd edilir (1 nömrəli əlavə). 

4.37. Mərkəzdən azad edilən əcnəbilərin Mərkəzdə 
saxlanılan şəxsi işləri və müvafiq məlumatlar kompüter 
məlumat bazasına daxil edildikdən 1 il sonra akt üzrə məhv 
edilir. 

4.38. Əcnəbilər Mərkəzdən azad edildikdə, bu barədə 
onların vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin 
Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliyinə 
və ya konsulluğuna və ya onlara himayədarlığı öz üzərinə 
götürmüş milli, yaxud beynəlxalq təşkilatlara məlumatın 



verilməsi üçün Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanına 
məlumat verilir və bu barədə uçot vərəqində (2 nömrəli 
əlavə) lazımi qeydlər aparılır. 
 

5. Əcnəbinin Mərkəzdə saxlanılması şəraiti və şərtləri, 
mühafizəsi və müşayiəti 

 
5.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər Mərkəzdə mühafizə 

olunur və nəzarət altında saxlanılırlar. Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbilər Mərkəzin ərazisində işçilərin nəzarəti ilə hərəkət 
edirlər. Nəzarət həyata keçirilərkən foto-video və ya digər 
texniki vasitələrdən istifadə edilə bilər. 

5.2. Mərkəzin işçilərinin əcnəbilərlə qarşılıqlı 
münasibətləri bu Qaydalara ciddi riayət edilməklə və etik 
davranışa uyğun rəftar gözlənilməklə həyata keçirilir.  

5.3. Mərkəzin işçiləri əcnəbilərlə münasibətdə özlərinin 
əxlaqi və vəzifə borclarının yerinə yetirilməsi ilə yüksək 
nümunə göstərməli, əcnəbilərin rəğbətini qazanmalıdırlar. 
Mərkəzin işçilərinə orada saxlanılan əcnəbilərə hər hansı bir 
əşyanı, malları və ərzaq məhsullarını vermək və ya ötürmək, 
əcnəbilərlə onların qohumları və yaxınları ilə qulluqdan 
kənar əlaqə yaratmaq, habelə onların xidmətlərindən istifadə 
etmək qadağandır.  

5.4. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər heç bir halda 
işgəncə və ya digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti 
alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməzlər. 

5.5. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər Mərkəzin işçiləri ilə 
münasibətdə nəzakətli olmağa, onların qanuni tələblərini 
yerinə yetirməyə borcludurlar.  

5.6. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər Mərkəzin işçilərinə 
“siz” sözü və ya rütbəsi, yaxud tutduğu vəzifənin adı ilə 
müraciət edirlər. Mərkəzin işçiləri Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbilərə “siz” və ya onların soyadı ilə müraciət edirlər.  



5.7. Əcnəbilər Mərkəzdə 2, 6 və daha çox nəfərlik 
xüsusi yaşayış otaqlarında bir ailəyə mənsub olmaları, yaşı, 
cinsi, məhkumluğu, səhhəti nəzərə alınmaqla saxlanılırlar. 

5.8. Aşağıdakı əcnəbilər Mərkəzdə ayrı saxlanılırlar: 
5.8.1. məcburi saxlanılanlar könüllü saxlanılanlardan; 
5.8.2. qadınlar kişilərdən (ailə üzvləri istisna olmaqla); 
5.8.3. yetkinlik yaşına çatmayanlar yetkinlik yaşına 

çatanlardan (ailə üzvləri istisna olmaqla); 
5.8.4. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər onların həyat və 

ya sağlamlığına təhlükə törədən Mərkəzdə saxlanılan digər 
əcnəbilərdən (Mərkəzin rəisinin qərarı ilə).  

5.9. Qadınlar kişi cinsindən olan 12 yaşınadək uşaqları 
öz yanlarında saxlaya bilərlər.  

5.10. Hamilə və ya yanında uşağı olan qadınlar, 
yetkinlik yaşına çatmayanlar, habelə tibbi nəzarətə ehtiyacı 
olan əcnəbilər yaxşılaşdırılmış maddi-məişət şəraiti olan 
yaşayış otaqlarında yerləşdirilirlər,xüsusi tibbi yardım və 
xüsusi yemək normaları ilə təmin edilirlər. 

5.11. Mərkəzdə yerləşdirilən əcnəbilərin saxlanıldığı 
yerdə axtarış aparıla, onların əşyaları, bağlamaları, sovqatları 
və banderolları yoxlanıla bilər. 

5.12. Mərkəzdə mühafizənin təşkil edilməsi məqsədi ilə 
Mərkəzdə yerləşdirilən əcnəbilərin üzərində, Mərkəzin 
ərazisindəki tikililərdə, yaşayış otaqlarında və digər 
obyektlərdə axtarış, o cümlədən əcnəbilərin əşyalarına baxış 
tədbirləri həm planlı, həm də qəflətən keçirilir. Axtarış-baxış 
tədbirləri keçirilərkən yataq ləvazimatlarına, inventarlara, 
daşınan və digər əşyalara ziyan vurulmasına yol verilmir. 
Axtarış - baxış tədbirləri zamanı texniki vasitələrdən istifadə 
edilir.  

5.13. Qadağan edilmiş əşyalar aşkar edildikdə Mərkəzin 
işçiləri tərəfindən bu Qayaların 4.17-ci bəndində nəzərdə 
tutulan müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 



5.14. Bu Qaydaları pozan Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi 
barəsində tənbeh tədbiri yol verilmiş pozuntu haqqında 
onlardan izahat alındıqdan və yoxlanıldıqdan sonra 
pozuntunun xarakteri və saxlanılan şəxsin davranışı nəzərə 
alınmaqla, Mərkəz rəisinin əsaslandırılmış qərarı ilə           
(16 nömrəli əlavə) aşağıdakı müddətlərə tətbiq edilir: 

5.14.1. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilər 
barəsində: 

5.14.1.1. bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılması - bir 
gün; 

5.14.1.2. telefon əlaqəsindən istifadə etmək hüququnun 
məhdudlaşdırılması - iki günədək; 

5.14.1.3. yaxın qohumları ilə görüşmək hüququnun 
məhdudlaşdırılması - üç günədək; 

5.14.1.4. gəzintiyə çıxarılmaq hüququnun 
məhdudlaşdırılması - beş günədək; 

5.14.1.5. televiziya verilişlərinə baxmaq hüququnun 
məhdudlaşdırılması - yeddi günədək; 

5.14.1.6. idmanla məşğul olmaq və stolüstü oyunlar 
oynamaq hüquqlarının məhdudlaşdırılması - on günədək. 

5.14.2. Mərkəzdə könüllü yerləşdirilən əcnəbilər 
barəsində: 

5.14.2.1. bu Qaydaların 5.14.1.1-ci, 5.14.1.2-ci, 
5.14.1.5-ci və 5.14.1.6-cı yarımbəndlərində nəzərdə tutulan 
tənbeh tədbirləri; 

5.14.2.2. Mərkəzdən xaric olunma. 
5.14.3. Bu Qaydaları pozan Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi 

izahat verməkdən imtina etdikdə, bu barədə imtinanın 
səbəbləri göstərilməklə, akt tərtib edilir və həmin akt 
əcnəbinin şəxsi işinə əlavə olunur. 

5.15. Bir pozuntuya görə yalnız bir tənbeh tədbiri tətbiq 
edilir. 



5.16. Tənbeh tədbiri pozuntunun aşkar edildiyi gündən 
ən geci 5 gün keçənədək, pozuntu ilə əlaqədar yoxlama 
aparıldıqda isə yoxlama başa çatdıqda, lakin pozuntunun 
törədildiyi gündən ən geci 1 ay keçənədək tətbiq edilir. 

5.17. Tənbeh tədbiri barədə qərar əcnəbiyə Mərkəzin 
rəisi və yaxud onun tapşırığı ilə Mərkəzin digər işçisi 
tərəfindən şikayət etmək hüququ ona izah olunmaqla elan 
edilir və həmin qərar əcnəbinin şəxsi işinə əlavə edilir. 

5.18. Şəxs tənbeh tədbirindən yuxarı vəzifəli şəxsə və 
ya məhkəməyə şikayət edə bilər. Bu Qaydaların 5.19-cu 
bəndinə əsasən tənbeh tədbirinin tətbiqinin dayandırılması 
barədə qərar qəbul edildiyi hallar istisna olmaqla, şikayətin 
verilməsi tənbeh tədbirinin tətbiqini dayandırmır. 

5.19. Şikayətin verildiyi hallarda, şikayət olunan tənbeh 
tədbirinin tətbiqinin dayandırılması ilə bağlı məsələyə 
maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən və ya xidməti vəzifəsinə görə 
şikayət instansiyasının öz təşəbbüsü ilə şikayət instansiyası 
tərəfindən dərhal baxılır və bu barədə müvafiq qərar qəbul 
edilir. 

5.20. Barəsində bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılması 
növündə tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş əcnəbilərin bir nəfərlik 
xüsusi otaqlara qəbulu və oradan azad edilməsi Mərkəz 
növbətçisinin rəhbərliyi altında nəzarətçilər tərəfindən həyata 
keçirilir və bu barədə müvafiq kitabda (17 nömrəli əlavə) 
qeyd edilir. Bir nəfərlik xüsusi otaqlara yerləşdirilərkən 
əcnəbilərin üzərində tam axtarış aparılır.  

5.21. Əcnəbilər bir nəfərlik xüsusi otaqda olduqları 
müddətdə, onların anbara təhvil verdikləri əşyaların və ərzaq 
məhsullarının qorunub saxlanılması təmin edilir və onlar 
azad edildikdən sonra onlara geri qaytarılır. Təbii 
səbəblərdən xarab olmuş ərzaq məhsulları əcnəbilərin iştirakı 
ilə anbardan götürülür və məhv edilir. Bu barədə Mərkəz 



növbətçisi, bir nəfərlik xüsusi otaq üzrə nəzarətçi və əcnəbi 
tərəfindən imzalanmaqla akt tərtib olunur. 

5.22. Bir nəfərlik xüsusi otaqda olduğu müddətdə 
könüllü yerləşdirilən əcnəbinin Mərkəzi tərk etməsi 
qadağandır. 

5.23. Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanıldıqları 
müddətdə rejim pozuntusuna yol vermiş əcnəbilərə bir 
nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılma təkrarən tətbiq edilir. Bu 
halda tənbehin yeni müddəti əvvəlki tənbehin müddəti başa 
çatdıqdan sonra hesablanır. 

5.24. Bir nəfərlik xüsusi otaqda özünə xəsarət yetirmə 
və özünü xəstəliyə vurma halları istisna olmaqla. Mərkəzin 
tibb məntəqəsinə keçirilmiş əcnəbilərin burada saxlanılma 
vaxtı verilən tənbehin çəkilmə müddətinə hesablanır. 

5.25. Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbilərin 
səhhətinə tibb məntəqəsinin tibb işçiləri tərəfindən gündəlik 
nəzarət edilir. Bu barədə əcnəbinin tibb kitabçasında müvafiq 
qeydlər aparılır. 

5.26. Səhhəti ilə əlaqədar bir nəfərlik xüsusi otaqda 
saxlanılmasının qeyri-mümkünlüyü barədə tibbi rəy olduqda, 
əcnəbi bir nəfərlik xüsusi otaqdan Mərkəz rəisinin qərarı ilə 
azad edilir. 

5.27. Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılma növündə 
tənbehin müddəti başa çatdıqda, əcnəbi oradan dərhal azad 
edilir. 

5.28. Bu Qaydaların 5.26-cı bəndində qeyd edilən hallar 
istisna olmaqla, əcnəbilərin bir nəfərlik xüsusi otaqdan 
vaxtından əvvəl azad edilməsinə yol verilmir. 

5.29. Hamilə və ya yanında 3 yaşınadək uşağı olan 
qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilər bir nəfərlik 
xüsusi otaqlarda saxlanıla bilməzlər. 

5.30. Mərkəzdə ilin fəsli və yerli şərait nəzərə 
alınmaqla, ciddi nizamlanmış gün bölgüsü müəyyən olunur. 



Gün bölgüsü bu Qaydalarla müəyyən edilmiş nümunəyə (18 
nömrəli əlavə) uyğun hazırlanaraq, Mərkəzin tabe olduğu 
dövlət orqanının rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilir, 
əcnəbilərin, Mərkəzin işçilərinin nəzərinə çatdırılır və diqqəti 
cəlb edən yerdə asılır. 

5.31. Bu Qaydaların 5.10-cu bəndində nəzərdə tutulan 
əcnəbilər üçün bu Qaydalarla müəyyən edilmiş nümunəyə 
uyğun olaraq xüsusi gün bölgüsü müəyyənləşdirilir. 

5.32. İstirahət, bayram, ümumxalq hüzn və digər 
əlamətdar günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində xidmət 
aparılır. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin davranışına və 
onlar tərəfindən gün bölgüsünə riayət edilməsinə nəzarət 
prosesinə Mərkəz növbətçisi rəhbərlik edir. 

5.33. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər tərəfindən gün 
bölgüsünə riayət olunmasını təmin etmək məqsədi ilə onların 
yaşadığı binalarda siqnal və komandaların verilməsi üçün 
texniki vasitələrdən istifadə edilir. 

5.34. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə nümunəvi 
davranışına görə aşağıdakı həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq 
edilir: 

5.34.1. təşəkkür elan etmək; 
5.34.2. verilmiş tənbeh tədbirini vaxtından əvvəl 

götürmək. 
5.35. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə həvəsləndirmə 

tədbirləri Mərkəzin rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin qərarı 
ilə tətbiq edilir. 

5.36. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, tikililərin  texniki 
vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədi ilə Mərkəzin rəisi 
tərəfindən təsdiq edilmiş cədvələ əsasən yaşayış otaqlarında 
və digər obyektlərdə Mərkəz növbətçisinin rəhbərliyi ilə 
mühafizə heyəti tərəfindən həftədə bir dəfə, Mərkəz rəisinin 
rəhbərliyi ilə ayda bir dəfə ümumi baxış tədbirləri keçirilir. 



Keçirilən tədbirlərin nəticələri aktla rəsmiləşdirilir. Bu 
tədbirlər keçirilərkən, əcnəbilər gəzinti yerlərinə çıxarılırlar. 

5.37. Nəzarətçilər tərəfindən hər gün Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbilərin saxlanılma şəraiti yoxlanılır, ehtiyacı 
olan əcnəbilərə tibbi yardım göstərilməsi, müəyyən edilmiş 
nöqsanların aradan qaldırılması və əcnəbilərin əsaslı 
şikayətlərinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görülür və bu 
barədə müvafiq qeydlər aparılır (19 nömrəli əlavə). 

5.38. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin həyatına, 
sağlamlığına yaxud şəxsiyyətinə qarşı Mərkəzdə saxlanılan 
digər əcnəbilər və ya başqa şəxslər tərəfindən təhlükə 
yaranarsa, o, Mərkəzin rəhbərliyinə təhlükəsizliyinin təmin 
olunması üçün ərizə ilə və ya şifahi müraciət etmək 
hüququna malikdir. Mərkəzin rəhbərliyi belə təhlükəyə 
məruz qalan əcnəbilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
lazımi tədbirlər görməlidir. 

5.39. Təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə ehtiyac 
olduqda əcnəbilərin bir nəfərlik xüsusi otaqlarda müvəqqəti 
yerləşdirilməsinə yol verilir. 

5.40. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin təhlükəsizliyini 
təmin etmək məqsədilə onun bir nəfərlik xüsusi otaqda 
yerləşdirilməsi tənbeh tədbiri hesab edilmir və ona belə 
yerlərə tənbeh tədbiri qaydasında keçirilmiş əcnəbilər üçün 
tətbiq olunan qaydalar və məhdudiyyətlər şamil olunmur. 

5.41. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin həyatına və 
sağlamlığına qarşı Mərkəzin işçiləri tərəfindən təhlükə 
yaranarsa, Mərkəzin rəhbərliyi belə təhlükəyə məruz qalan 
əcnəbilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər 
görməli və bu barədə Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının 
rəhbərliyini məlumatlandırmalıdırlar.  

5.42. Mərkəzin mühafizəsi və müdafiəsi, habelə buraya 
buraxılış rejimi Mərkəzin mühafizə heyyəti tərəfindən həyata 
keçirilir və bu məqsədlə Mərkəz mühəndis-texniki mühafizə, 



müşahidə vasitələri, qurğu və avadanlıqla təchiz olunur. 
Mühafizə heyəti növbətçilərdən və nəzarətçilərdən ibarət 
olmaqla Mərkəz növbətçisi tərəfindən idarə edilir.  

5.43. Mərkəzin mühafizə heyəti Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbilərin Mərkəzdə mühafizəsini təşkil etməklə yanaşı, 
Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilərin Mərkəzdən 
kənarda digər hərəkətləri zamanı onları müşayiət edirlər. 

5.44. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilərin 
müşayiəti xüsusi vasitələrin mühafizəsi altında və müşayiət 
vərəqi (20 nömrəli əlavə) əsasında həyata keçirilir. Onların 
müşayiəti dövlət hesabına həyata keçirilir və daşınma zamanı 
anonimliyin və konfidensiallığın təmin edilməsi üçün 
tədbirlər görülür. 

5.45. Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarət Xidmət tərəfindən 
həyata keçirilir. 

 
6. Mərkəzdə saxlanılan əcnəblərin daktiloskopik 

qeydiyyatının aparılması 
 
6.1. Mərkəzdə saxlanılan şəxslərin daktiloskopik 

qeydiyyatı aparılır və fotoşəkilləri çəkilir. Onların hər birinə 
bir ədəd daktiloskopik qeydiyyat vərəqi  (21 nömrəli əlavə) 
və altı ədəd (3 ədəd anfas və 3 ədəd profil) 4,5x6 sm və 6x9 
sm ölçüdə fotoşəkil hazırlanır. Daktiloskopik qeydiyyat 
vərəqi şəxsi işin birinci hissəsinə əlavə edilir. İki fotoşəkil 
(anfas və profil) Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin anketinə, iki 
fotoşəkil - şəxs digər Mərkəzə keçirilməyə hazırlandıqda 
onun şəxsi işi üzrə arayışa yapışdırılır, iki fotoşəkil isə şəxsi 
işin üzlüyünün iç tərəfinə yapışdırılmış zərfə qoyulur. Həmin 
zərfə fotoşəkillərin neqativləri də qoyulur. 

6.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin şəxsi işi itdikdə, 
şəxsi iş bərpa olunur. Bunun üçün əcnəbi daktiloskopiya 
edilir, onun fotoşəkili çəkilir və onun cavabları uçot 



sənədlərində olan məlumatlarla tutuşdurulmaqla, onunla 
ətraflı sorğu-sual aparılır. Əcnəbinin Mərkəzdə 
yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmiş orqandan və ya 
məhkəmədən qərarın surəti tələb edilir. 

 
7. Bağlamaların, sovqatların və banderolların Mərkəzə 

gətirilməsi və onların qəbulu, o cümlədən Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbinin şəxsi hesabları vasitəsilə pul 

baratları alması və ya göndərməsi 
 

7.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər iş günlərində 
bağlama, sovqat və banderol qəbul etmək, o cümlədən şəxsi 
hesabları vasitəsilə pul baratları almaq və ya göndərmək 
hüququna malikdirlər. 

7.2. Bir bağlama və ya banderolun yuxarı çəkisi 
mövcud poçt göndərişləri qaydaları ilə müəyyən edilir. Bir 
sovqatın çəkisi bir bağlama üçün müəyyən olunmuş çəkidən 
artıq olmamalıdır. Yetkinlik yaşına çatmayanlar, ağır 
xəstəlikdən əziyyət çəkənlər (bu barədə tibbi rəy olduqda),            
I və ya II qrup əlillər, hamilə qadınlar və ya yanında                       
3 yaşınadək uşağı olan qadınlar say məhdudiyyəti olmadan 
bağlama, sovqat və banderol qəbul etmək hüququna 
malikdirlər. 

7.3. Tibbi rəyə əsasən Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin 
aldığı dərman vasitələri bağlama, sovqat və ya banderolların 
sayına daxil edilmir. Belə dərman vasitələri Mərkəzin 
müvafiq kitabında (22 nömrəli əlavə) qeydiyyata alınır və 
həkimlərin təyinatı əsasında Mərkəzdə saxlanılan həmin 
əcnəbilərin ambulator və stasionar müalicəsi zamanı istifadə 
olunur. 

7.4. Sovqat gətirmiş şəxs və ya şəxslərdən biri bu 
Qaydalarla müəyyən edilmiş formada iki nüsxədən ibarət 
ərizə blankını (23 nömrəli əlavə) doldurur və imzalayır. 



Həmin şəxslər bu blankın arxa tərəfində qadağan olunmuş 
əşyaların siyahısı ilə, habelə bu siyahıda göstərilən əşyaların 
hər hansı bir üsulla verilməsinin və ya ötürülməsinin 
məsuliyyətə səbəb olacağı barədə məlumatlandırılırlar. 
Ərizənin hər iki nüsxəsi sovqat gətirmiş şəxsin (şəxslərin) 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə birlikdə görüş otağına 
təhkim olunmuş nəzarətçiyə təqdim edilir. Nəzarətçi ilk 
növbədə Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin sovqat almaq 
hüququnun olub-olmamasını yoxlayır, belə hüququ varsa, 
sovqat gətirmiş şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənədini və ərizənin hər iki nüsxəsinin tələb edilən qaydada 
tərtib edilməsini yoxlayır. Əgər ərizənin arxa tərəfində 
göstərilən məlumatlar imza ilə təsdiq olunmayıbsa, habelə 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə ərizələrdəki imzalar bir-
birindən fərqlidirsə, nəzarətçi sovqatı gətirmiş şəxsə bir daha 
bu barədə xəbərdarlıq edir, ərizələri yenidən düzgün tərtib 
etmək və imzalaması üçün sovqatı gətirmiş şəxsə qaytarır. 
Əgər sovqat gətirmiş şəxs (şəxslər) ərizənin arxa tərəfində 
göstərilmiş məlumatı imzalamaqdan imtina edərsə və yaxud 
sovqat gətirmiş şəxsin (şəxslərin) təqdim etdiyi sənədlə onun 
şəxsiyyətinin uyğun gəlmədiyi müəyyən olunarsa, nəzarətçi 
bu barədə Mərkəzin rəhbərliyinə məlumat verir və səbəbi 
bildirilməklə sovqatın qəbul edilməsindən imtina edilir. Bu 
barədə müvafiq akt tərtib olunur. Aktın surəti sovqatın 
ünvanlandığı Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin şəxsi işinə əlavə 
edilir. 

7.5.Nəzarətçi sovqatı gətirən şəxsin iştirakı ilə sovqatın 
içindəki məhsulların çeşidini və çəkisini yoxlayır, sovqatın 
qəbul edilməsi barədə ərizənin birinci nüsxəsini imzalayır və 
həmin nüsxəni şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər birlikdə 
sovqatı gətirmiş şəxsə qaytarır. Ərizənin ikinci nüsxəsini 
sovqatın qəbul edilməsi barədə Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi 



ərizəni imzalamaqdan imtina edərsə, bu barədə ərizədə 
müvafiq qeydiyyat aparılır. 

7.6. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə gətirilmiş 
sovqatda, bağlamada və banderolda olan mallar və onların 
əcnəbilər tərəfindən qəbul edilməsi və ya qəbulundan imtina 
olunması barədə bu Qaydalarla müəyyən edilmiş xüsusi 
kitabda qeydiyyat aparılır (22 nömrəli əlavə). 

7.7. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə qadağan olunmuş 
əşyaların ötürülməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə sovqata 
onu gətirmiş şəxsin, bağlama və banderollara isə Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbilərin iştirakı ilə və Mərkəz növbətçisinin 
rəhbərliyi ilə baxış keçirilir.  

7.8. Mövsümi sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılı 
olaraq, ərzaq məhsullarının qəbulu müvafiq dövlət sanitar 
orqanlarının qərarı ilə müvəqqəti dayandırıla bilər. 

7.9. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin adına göndərilən 
bağlama və banderollarda, gətirilən sovqatlarda qadağan 
olunmuş əşyalar aşkar edildikdə, həmin əşyalar tərtib edilmiş 
axtarış protokolunda müvafiq qeydlər aparılmaqla götürülür 
və anbara təhvil verilir, yaxud Mərkəz rəisinin 
əsaslandırılmış qərarına əsasən məhv edilir. Protokol və 
əşyanın məhv edildiyi halda Mərkəz rəisinin qərarı əcnəbinin 
şəxsi işinə əlavə olunur. 

7.10. Sovqat aşağıdakı hallarda səbəbi izah edilməklə 
qəbul olunmur (həkimin rəyi əsasında dərman preparatları 
istisna olmaqla) və onu gətirmiş şəxsə qaytarılır:  

7.10.1.  Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi Mərkəzdən azad 
edildikdə; 

7.10.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi vəfat etdikdə; 
7.10.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin sovqatı şəxsən 

qəbul etmək imkanı olmadıqda (huşsuz vəziyyətdə tibb 
məntəqəsinə yerləşdirildikdə); 



7.10.4. sovqatın çəkisi bu Qaydaların 7.2-ci bəndinə 
əsasən müəyyən edilmiş çəkidən artıq olduqda; 

7.10.5. sovqatı gətirmiş şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənədi təqdim etmədikdə; 

7.10.6. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi sovqatı qəbul 
etməkdən yazılı imtina etdikdə; 

7.11. Bağlama və banderollar bu Qaydaların 7.10.1-ci, 
7.10.2-ci, 7.10.4-cü və 7.10.6-cı yarımbəndlərində nəzərdə 
tutulmuş hallarda onları göndərmiş şəxsə geri qaytarılır. 
Bağlama və banderollar onları göndərmiş şəxslərə geri 
qaytarılarkən, içindəki məhsulların keyfiyyətinin itirilməsinə 
görə Mərkəzin rəhbərliyi məsuliyyət daşımır.  

7.12. Bağlama və banderollar qəbul olunduğu vaxtdan 
üç saat ərzində Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə təqdim edilir. 

7.13. Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbinin 
adına gəlmiş bağlama və banderollar Mərkəzin anbarına 
təhvil verilir və əcnəbinin bir nəfərlik xüsusi otaqda 
saxlanılma müddəti başa çatdıqdan sonra onlara təqdim 
edilir. 

7.14. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər yaxın 
qohumlarına bağlama və ya banderol göndərmək, həmçinin 
öz şəxsi hesabları vasitəsilə pul baratları əldə etmək və ya 
göndərmək hüququna malikdirlər. 

7.15. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilər bu 
Qaydaların 7.14-cü bəndində nəzərdə tutulan hüquqlarını 
Mərkəzin rəhbərliyinin razılığı ilə və Mərkəzin işçilərinin 
müşayiəti ilə poçtda, bankda və sair bu kimi yerlərdə həyata 
keçirirlər. 

 
 
 
 



8. Mərkəzə məcburi yerləşdirilən əcnəbinin Mərkəzə 
yerləşdirilməsindən dərhal sonra bu barədə yaxın 

qohumlarına və ya əlaqə saxlaması onun üçün  
qanuni maraq doğuran digər şəxslərə  

telefonla məlumat verməsi 
 

8.1. Mərkəzə məcburi yerləşdirilən əcnəbi Mərkəzə 
qəbul edildikdən dərhal sonra Mərkəzdə saxlanılması barədə 
yaxın qohumlarına və ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni 
maraq doğuran digər şəxslərə telefonla bu barədə məlumat 
verməsi bu Qaydaların 8.2-ci bəndinin tələbləri 
gözlənilməklə həyata keçirilir.  

8.2. Mərkəzin işçiləri Mərkəzdə yerləşdirilən 
əcnəbinin qocalığı, yetkinlik yaşına çatmaması, sağlamlıq və 
psixoloji vəziyyəti ilə bağlı hallar istisna olmaqla, belə 
məlumatları öz təşəbbüsləri ilə verə bilməzlər.  

8.3. Mərkəzə yerləşdirilən əcnəbi Mərkəzdə 
saxlanılması barədə məlumat verməkdən imtina edərsə, bu 
barədə akt tərtib olunur və həmin akt onun şəxsi işinə əlavə 
edilir.  

 
9. Əcnəbinin öz dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı 

diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğu ilə, yaxud 
ona himayədarlığı öz üzərinə götürmüş milli, yaxud 

beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə yaratması 
 

9.1. Mərkəzdə yerləşdirilən şəxsin Mərkəzdə 
saxlanıldığı (tutularaq gətirilən şəxslər barədə isə harada 
tutulduğu) barədə onun vətəndaşı olduğu və ya daimi 
yaşadığı dövlətin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik 
nümayəndəliyinə və ya konsulluğuna dərhal məlumat verilir 
və belə məlumatın verildiyi qeydə alınır (2 nömrəli əlavə). 



9.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə öz dövlətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliyi və 
ya konsulluğu ilə, habelə himayədarlığı öz üzərinə götürmüş 
milli, yaxud beynəlxalq təşkilatlarla təxirə salınmadan 
əlaqəyə girmək imkanı yaradılır. 

9.3. Əcnəbilərin Mərkəzdə saxlanılması barədə onların 
vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin Azərbaycan 
Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliyi və ya 
konsulluğu ilə, habelə himayədarlığı öz üzərinə götürmüş 
milli, yaxud beynəlxalq təşkilatlarla məlumat mübadiləsi 
Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanı vasitəsilə aparılır.  

 
10. Mərkəzdə saxlanılan şəxsin ərzaq məhsulları və  

ən zəruri malları əldə etməsi, yazışması, telefon  
əlaqəsindən istifadə etməsi 

 
10.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər gigiyena, daxili 

intizam qaydaları və təhlükəsizlik tələbləri nəzərə alınmaqla, 
şəxsi istifadə məqsədi ilə öz vəsaitləri hesabına ərzaq 
məhsulları və ən zəruri mallar əldə edə bilərlər. Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbilərə öz vəsaitləri hesabına ticarət 
şəbəkəsindən əldə etməyə icazə verilən ərzaq məhsulları və 
ən zəruri mallar bu Qaydaların 6 nömrəli əlavəsindəki siyahı 
üzrə müəyyənləşdirilir. 

10.2. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilər, o 
cümlədən bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbilər 
nəzarətçi vasitəsilə ticarət şəbəkəsindən ərzaq məhsulları və 
ən zəruri mallar əldə edirlər. Bununla əlaqədar, bu 
Qaydalarla müəyyən edilmiş ərzaq məhsullarının və ən zəruri 
malların ticarət şəbəkəsində satış qiymətləri göstərilməklə 
siyahısı Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilərin, o 
cümlədən bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbilərin 
yaşayış otaqlarına paylanılır.  



10.3. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən və ya bir nəfərlik 
xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbi ticarət şəbəkəsindən siyahısı 
bu Qaydalarla müəyyən edilmiş ərzaq məhsulları və ya ən 
zəruri mallar əldə etmək üçün Mərkəzin rəisinə ərizə (24 
nömrəli əlavə) ilə müraciət edir və ərizədə əldə etmək 
istədiyi məhsul və malların adını, miqdarını (çəkisini) qeyd 
edir. Alınmış ərzaq məhsulları və digər mallar əcnəbiyə 
ərizədə imza etdirilməklə verilir, ərizə əcnəbinin şəxsi işinə 
əlavə olunur. 

10.4. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə xərcləməyə icazə 
verilən məbləğ məhdudlaşdırılmır. Ödəniş nağd və nağdsız 
qaydada şəxsi hesabında olan vəsaitlə aparılır. Nağdsız 
qaydada ödəniş Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin hesabında 
vəsaitin kifayət qədər olub-olmaması yoxlanıldıqdan sonra 
aparılır. 

10.5. Saxlanılma müddəti bitmiş və ya həkimin 
əsaslandırılmış rəyi olduqda ərzaq məhsullarının və ya ən 
zəruri malların əldə edilməsinə icazə verilmir. 

10.6. Mərkəzlərdə saxlanılan əcnəbilər bu Qaydaların 
10.10-cu bəndində nəzərdə tutulan hallardan başqa, 
məhdudiyyətsiz sayda məktub, teleqram almaq və ya öz 
vəsaitləri hesabına göndərmək hüququna malikdirlər.  

10.7. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər dövlət hesabına bir 
ay ərzində iki dəfə məktub və ya teleqram göndərmək 
hüququna malikdirlər.  

10.8. Mərkəzlərdə saxlanılan əcnəbilər poçt 
ləvazimatlarını (konvert, marka, teleqram blankları) ticarət 
şəbəkəsindən ərzaq məhsulları və ən zəruri malların alınması 
qaydasında əldə edirlər. 

10.9. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin məktub və 
teleqram göndərməsi bu Qaydaların 18-ci hissəsinə uyğun 
olaraq həyata keçirilir. 



10.10. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin müdafiəçi və ya 
hüquqi yardım göstərən digər şəxslərlə yazışmaları istisna 
olmaqla, onların aldıqları və göndərdikləri digər yazışmalar 
hazırlanan cinayətlərin qarşısını almaq, cinayət təqibini və 
şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə cinayət 
prosesini həyata keçirən orqanın və ya Mərkəzdə rejimi 
təmin etmək üçün Mərkəz rəhbərliyinin əsaslandırılmış qərarı 
ilə məhdudlaşdırıla və ya senzuradan keçirilə bilər. Bu 
bənddə nəzərdə tutulan hüququn məhdudlaşdırılmasına dair 
qərardan inzibati və ya məhkəmə qaydasında şikayət verilə 
bilər. 

10.11.Qadağan olunmuş əşyaların ötürülməsinin 
qarşısını almaq məqsədi ilə Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin 
adına gələn və onlar tərəfindən göndərilən məktublar onların 
iştirakı ilə Mərkəzin növbətçisi tərəfindən açıla bilər. Bu 
halda həmin məktubların oxunmasına yol verilmir. 

10.12.Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin aldıqları və 
göndərdikləri yazışmalar daxil olduğu və göndərildiyi vaxt 
göstərilməklə, xüsusi qeydiyyat kitablarında (25 və 26 
nömrəli əlavələr) qeydiyyata alınır. 

10.13. Mərkəzdən azad edilmiş əcnəbilərin ünvanına 
daxil olan məktublar Mərkəzin rəhbərliyi tərəfindən ən geci 
bir iş günü müddətində həmin əcnəbilərin yaşadığı ünvana 
(yerə) göndərilir. 

10.14. Muxtar respublikanın ərazisini tərk etmiş 
əcnəbilərin ünvanına gələn məktub və teleqramlar həmin 
məktubu və ya teleqramı göndərən şəxsə qaytarılır. 

10.15. Əcnəbi Mərkəzə məcburi yerləşdirildikdən sonra 
yaxın qohumlarına və ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni 
maraq doğuran digər şəxslərə bu barədə məlumat vermək 
üçün bir dəfə, sonradan isə həftədə dörd dəfə 25 dəqiqəyədək 
müddətinə telefonla danışmaq hüququna malikdir. 
Şəhərlərarası və mobil telefon danışıqlarının haqqı Mərkəzdə 



saxlanılan əcnəbinin, onun yaxın qohumlarının və ya əlaqə 
saxlaması onun üçün qanuni maraq doğuran digər şəxslərin 
vəsaiti hesabına ödənilir. 

10.16. Müstəsna hallarda (yaxın qohumunun ölümü, 
həyatını təhlükə altına alan ağır xəstəliyi, təbii fəlakətlə 
əlaqədar) Mərkəzdə məcburi  saxlanılan əcnəbilərə Mərkəz 
rəisi tərəfindən əlavə telefon danışığına icazə verilir. 

10.17. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin telefon 
danışıqlarının uçotu,onların adına açılmış xüsusi vərəqdə (27 
nömrəli əlavə) qeydə alınır və əcnəbinin şəxsi işinə əlavə 
edilir. 

10.18. Müdafiəçisi və ya hüquqi yardım göstərən digər 
şəxslərlə telefon danışıqları istisna olmaqla, Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbinin telefon danışıqlarından istifadə etmək 
hüququ hazırlanan cinayətlərin qarşısını almaq, cinayət 
təqibini və şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə 
cinayət prosesini həyata keçirən orqanın və ya Mərkəzdə 
rejimi təmin etmək zərurəti yarandıqda, Mərkəzin 
rəhbərliyinin əsaslandırılmış qərarı ilə müəyyən müddətə 
məhdudlaşdırıla bilər. Belə qərar qəbul edildikdə, Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbi həmin hüquqlarda yalnız müvafiq qərarı 
qəbul etmiş vəzifəli şəxsin yazılı razılığı olduqda istifadə 
edir. Bu bənddə nəzərdə tutulan hüququn 
məhdudlaşdırılmasına dair qərardan inzibati qaydada və 
məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər. 

10.19. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin telefon 
danışıqları Mərkəz növbətçisinin nəzarəti altında həyata 
keçirilir. 

 
 
 
 

 



11. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən  
şəxsin gəzintiyə çıxarılması 

 
11.1. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilər hər gün 

üç saatdan az olmayaraq, gündəlik gəzintiyə çıxarılmaq 
hüququna malikdirlər. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən 
əcnəbilər gəzintiyə gün bölgüsünə uyğun olaraq və bu 
Qaydaların 5.8-ci bəndinin tələbləri gözlənilməklə sutkanın 
yalnız gündüz vaxtı çıxarılırlar. 

11.2. Hamilə və ya yanında 3 yaşınadək uşağı olan 
qadınların müəyyən edilmiş gündəlik gəzintisi 5 saatdan az 
olmamalıdır. 

11.3. Yetkinlik yaşına çatmayanların müəyyən edilmiş 
gündəlik gəzintisi 4 saatdan az olmamalıdır. 

11.4. Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbilər hər 
gün ən çoxu 2 saat gəzinti hüququna malikdirlər.  

11.5. Barəsində müvafiq tibbi rəy olan əcnəbilər 
gəzintiyə çıxarılmırlar.  

11.6. Gəzintiyə çıxarılan əcnəbilər Mərkəz tərəfindən 
mövsümə uyğun geyimlə təmin edilməlidirlər.  

11.7. Gəzintinin keçirilməsinə nəzarət Mərkəz 
növbətçisinin rəhbərliyi ilə nəzarətçilər tərəfindən həyata 
keçirilir. Gəzintidən əvvəl Mərkəz növbətçisi gəzinti 
yerlərinə diqqətlə baxış keçirir və onun vəziyyətini yoxlayır. 

11.8. Gəzintinin keçirilməsi üçün Mərkəzin mühafizə 
olunan ərazisində xüsusi gəzinti həyəti nəzərdə tutulur. 
Gəzintinin keçirilməsi əlverişsiz hava şəraiti, fövqəladə 
hadisə, təbii fəlakət, yanğının baş verməsi ilə əlaqədar 
Mərkəz rəisinin göstərişi ilə ləğv edilir.  

11.9. Gəzinti yerləri bu Qaydaların 2.2-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş qaydada təşkil edilir və oturacaqlarla 
(skamyalarla) ilə təchiz olunur. Gəzinti yerlərinin üstünün bir 



hissəsi gündən və yağışdan qorunmaq üçün dam örtüyü ilə 
bağlanılır.  

11.10. Mərkəzdə könüllü yerləşdirilən əcnəbilər gün 
bölgüsünə uyğun olaraq Mərkəzin ərazisini müvəqqəti tərk 
etmək və geri qayıtmaq, o cümlədən Mərkəzin ərazisində 
(xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan ərazilər istisna 
olmaqla) sərbəst hərəkət etmək hüquqları vardır. 

 
12. Mərkəzə giriş və çıxışın tənzimlənməsi 

 
12.1. Mərkəzə girişin və çıxışın tənzimlənməsi məqsədi 

ilə buraxılış rejimi tətbiq olunur. Buraxılış rejiminin 
tətbiqinin məqsədi Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin 
təhlükəsizliyinin, onların etibarlı mühafizəsinin təmin 
edilməsi, Mərkəzə nəzarətsiz daxil olmanın, qadağan 
olunmuş əşyaların gətirilməsinin, müvafiq icazə olmadan 
xidməti sənəd və əşyaların Mərkəzin ərazisindən 
çıxarılmasının qarşısını almaqdır. 

12.2. Mərkəzdə buraxılış rejiminin təmin olunması 
Mərkəzin mühafizə heyəti tərəfindən təmin edilir. 

12.3. Mərkəzin ərazisinə giriş və ya bu ərazidən çıxış 
zamanı Mərkəzin nəzarət buraxılış məntəqəsi üzrə növbətçisi 
tərəfindən gələn və gedən şəxslərin əşyaları və geyimi, o 
cümlədən daxil olan və çıxan nəqliyyat vasitələri yoxlanılır, 
qadağan olunmuş əşyalar aşkar edildikdə, həmin əşyaların 
Mərkəzin ərazisinə buraxılmasına yol verilmir və qanunla bu 
əmələ görə məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdırsa, belə əşyalar 
onları gətirmiş şəxslərə geri qaytarılır.  

12.4. Mərkəzin ərazisinə giriş və ya bu ərazidən çıxış 
zamanı Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdə qadağan olunmuş 
əşyalar aşkar edildikdə, bu Qayaların 4.17-ci bəndində 
nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 



12.5. Mərkəzə yalnız aşağıdakı sənədlər əsasında girişə 
və oradan çıxışa icazə verilir: 

12.5.1. xidməti vəsiqə; 
12.5.2. buraxılış vərəqi (28 nömrəli əlavə); 
12.5.3. Mərkəzdə könüllü yerləşdirilən əcnəbilərin giriş 

və çıxışı üçün buraxılış vərəqi (29 nömrəli əlavə). 
12.6. Bu Qaydaların 12.5-ci bəndində nəzərdə tutulan 

buraxılış vərəqləri Mərkəzin rəisi tərəfindən təsdiq edilir və 
müvafiq kitabda qeydiyyata alınır (30 nömrəli əlavə). 

12.7. Mərkəzə giriş və çıxışa icazə verən sənədlər 
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə birlikdə təqdim olunmalıdır. 
Mərkəzə girişə icazə veriən sənədlər şübhə doğurduqda və ya 
etibarlılıq müddəti başa çatdıqda yaxud başqa çatışmazlıq 
aşkar edildikdə bu barədə dərhal Mərkəz rəhbərliyinə 
məlumat verilməklə həmin şəxsin Mərkəzə girişi çatışmazlıq 
aradan qalxanadək məhdudlaşdırılır. 

12.8. Mərkəzin işçilərindən başqa, Mərkəzə daxil olan 
şəxslərin müvafiq kitabda (31 nömrəli əlavə) qeydiyyatı 
aparılır. 

12.9. Mərkəzdə könüllü yerləşdirilən əcnəbilərə verilən 
buraxılış vərəqəsində əcnəbinin Mərkəzdən gedə biləcəyi və 
Mərkəzə qayıtmalı olduğu vaxt göstərilir. 

12.10. Üzərində xidməti silah olan kənar şəxslər 
Mərkəzə daxil olarkən, xidməti silahı Mərkəzin nəzarət 
buraxılış məntəqəsi üzrə növbətçisinə təhvil verir. Mərkəzin 
növbətçisi təhvil aldığı xidməti silahları müəyyən olunmuş 
yerdə qorunub saxlanılmasını təmin edir və bu barədə 
müvafiq kitabda qeydlər aparır (32 nömrəli əlavə). 

 
 
 

 



13. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin idmanla məşğul 
olması, stolüstü oyunlar oynaması və  

televiziya verilişlərinə baxması 
 

13.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər gün bölgüsünə 
uyğun olaraq Mərkəzdə idmanla məşğul olmaq və stolüstü 
oyunlar (şahmat, dama, domino, nərdtaxta) oynamaq, habelə 
televiziya verilişlərinə baxmaq hüququna malikdirlər. 

13.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər bədən tərbiyəsi və 
idmanla yataq otaqlarında, gəzinti yerlərində və ya idman 
ləvazimatları ilə təchiz edilmiş idman zallarında, 
meydançalarda məşğul ola bilərlər. 

13.3. Yaşayış binalarında Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbilərin asudə vaxtlarının maraqlı keçməsi üçün stolüstü 
oyun ləvazimatları ilə təchiz edilmiş otaqlar və televiziya 
verilişlərinə baxmaq üçün mərkəzləşdirilmiş qoşucu qurğu ilə 
idarə olunan televizor quraşdırılmış istirahət otaqları nəzərdə 
tutulur. 

 
14. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin müdafiəçisi, qanuni 

nümayəndəsi, qohumları, hüquqi yardım göstərən  
və ya əlaqələri onun üçün maraq doğuran digər  

şəxslərlə görüşlərinin təmin edilməsi 
 

14.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə Mərkəzdə 
yerləşdirilməsi barəsində qərarın ona elan olunduğu andan 
görüşlərin sayı və müddəti məhdudlaşdırılmadan müdafiəçisi 
və qanuni nümayəndəsi ilə təklikdə görüşməsinə və 
konfidensial ünsiyyət saxlamasına şərait yaradılır. 

14.2. Hüquqi yardım almaq üçün Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbiyə özlərinin, yaxın qohumlarının və ya onların qanuni 
nümayəndələrinin ərizəsinə əsasən vəkillərlə görüş verilir. 



Görüşlər Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə Mərkəzin iş vaxtı 
(saat 9:00-dan 18:00-dək) ərzində təqdim edilir.  

14.3. Müdafiəçi Mərkəzə onun şəxsiyyətini və 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi, qanuni nümayəndə isə 
əcnəbinin qanuni nümayəndəsi olduğunu təsdiq edən 
müvafiq sənədi və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim 
etdikdə buraxılır. Belə görüşlər tərəflərin arzusu ilə təklikdə 
və bu Qaydalara riayət etməklə keçirilir. 

14.4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları 
üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) və Milli Preventiv Qrup 
üzvlərinin istənilən vaxt, maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq 
etmədən Mərkəzə daxil olmaq, orada könüllü və ya məcburi 
yerləşdirilən əcnəbilərlə, habelə müvafiq məlumatı verə 
biləcək istənilən digər şəxslə təkbətək və ya zəruri saydığı 
halda mütəxəssisin, yaxud tərcüməçinin iştirakı ilə görüşmək 
və söhbət etmək, onların həmin yerlərdə yerləşdirilməsinin 
və saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən, eləcə də həmin 
əcnəbilərlə rəftara və onların saxlanma şəraitinə aid olan 
bütün sənədlərlə tanış olmaq və surətlərini almaq, akt tərtib 
etmək, həyata keçirdikləri tədbirlərin gedişini və nəticələrini 
protokollaşdırmaq hüquqları vardır. 

14.5. Mərkəzin rəisi Naxçıvan Muxtar  Respublikasının 
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsman) və Milli 
Preventiv qrupun üzvlərinin təxirə salınmadan Mərkəzə daxil 
olmasını, orada könüllü və ya məcburi yerləşdirilən 
əcnəbilərlə, habelə müvafiq məlumatı verə biləcək istənilən 
digər şəxslə təkbətək görüşmələrini və söhbət etmələrini, 
habelə onların həmin yerlərdə yerləşdirilməsinin və 
saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən, eləcə də həmin 
əcnəbilərlə rəftara və onların saxlanma şəraitinə aid olan 
bütün sənədlərlə tanış olmalarını və surətlərini almalarını 
dərhal təmin etməlidir.  



14.6. Görüşün keçirilməsi üçün Mərkəzdə xüsusi otaq 
ayrılır. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili ilə 
(Ombudsmanla), Milli Preventiv Qrupun nümayəndələri ilə, 
müdafiəçi və ya qanuni nümayəndəsi ilə keçirilən görüşləri 
zamanı onların danışıqlarına qulaq asmaq yolverilməzdir.  

14.7. Beynəlxalq təşkilatların,respublikada və muxtar 
respublikada akkreditə olunmuş diplomatik missiyaların 
nümayəndələrinin Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərlə görüşlərin 
keçirilməsi beynəlxalq normalara uyğun olaraq diplomatik 
kanallar vasitəsilə onların müraciətlərinə əsasən təmin edilir.  

14.8. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərlə təklikdə keçirilən 
görüşlər Mərkəzin işçisinə görmək imkanı verən, lakin 
eşitməyi istisna edən şəraitdə həyata keçirilir. 

14.9. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi yaxın qohumları və 
ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni maraq doğuran digər 
şəxslər ilə ayda dörd dəfə və hər dəfədə 4 saatadək müddətə 
müvafiq şəraitdə və nəzarət altında görüşmək hüququna 
malikdir.  

14.10. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə qohumları ilə, 
hüquqi yardım göstərən və ya əlaqələri onun üçün maraq 
doğuran digər şəxslərlə görüşünə icazə Mərkəzin rəisi 
tərəfindən həmin əcnəbinin, yaxud görüşə gəlmiş şəxsin 
ərizəsi, şəxsiyyətini (şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, hərbi 
qulluqçuların və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının 
xidməti vəsiqəsi və qəyyumluq orqanlarının sənədləri) və 
qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənəd əsasında verilir. 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər və görüşə gəlmiş şəxslər 
Mərkəzin rəisinə müraciət etmək üçün  ərizə blankları               
(33 nömrəli əlavə) ilə təmin edilirlər. 

14.11. Görüşə gəlmiş şəxs və ya şəxslərdən biri bu 
Qaydalarla müəyyən edilmiş formada ərizə yazır, bu ərizənin 
arxa tərəfində göstərilmiş qadağan olunmuş əşyaların 



Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə hər hansı bir üsulla 
verilməsinin və ya ötürülməsinin məsuliyyətə səbəb olacağı 
barədə məlumat verilir və onu imzalayır. Əgər görüşə bir 
neçə şəxs gəlmişdirsə, onların hər birinin adı və soyadı 
ərizədə göstərilir, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər qeyd olunur 
və hər birinə ayrılıqda xəbərdarlıq olunur və bu barədə imza 
edirlər. Ərizə görüşə gəlmiş şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyətini 
təsdiq edən sənədlə birlikdə görüş otağına təhkim edilmiş 
nəzarətçiyə təqdim edilir. Nəzarətçi ilk növbədə Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbinin görüş almaq hüququna malik olub-
olmamasını yoxlayır, belə hüquq müəyyən edildikdə, 
nəzarətçi görüşə gəlmiş şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədini və ərizəsinin hər iki nüsxəsinin tələb edilən 
qaydada yazılmasını yoxlayır.  

14.12. Ərizənin arxa tərəfində məlumatla tanış olmaq 
barədə imza olmadıqda və ya  imza onu imzalayan şəxsin 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki imzadan fərqləndikdə, 
nəzarətçi bu barədə görüşə gəlmiş şəxsə (şəxslərə) bir daha 
xəbərdarlıq edir və ərizələri imzalamaq üçün şəxsə qaytarır. 
Əgər görüşə gəlmiş şəxs (şəxslər) ərizənin arxa tərəfində 
göstərilmiş məlumatları, habelə ərizələri tələb olunan 
qaydada imzalamaqdan imtina edərsə və ya görüşə gəlmiş 
şəxsin (şəxslərin) təqdim etdiyi sənədlə onun şəxsiyyətinin 
uyğun gəlmədiyi müəyyən edilərsə bu halda nəzarətçi dərhal 
Mərkəzin rəhbərliyinə məlumat verir və səbəbi bildirilməklə, 
görüşün verilməsindən imtina edilir, bu barədə müvafiq akt 
tərtib edilir. Aktın surəti Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin şəxsi 
işinə əlavə edilir.  

14.13. Görüş verilməzdən əvvəl görüşə gəlmiş şəxsə 
(şəxslərə) və Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə görüşdən əvvəl 
görüş zamanı davranış qaydaları izah olunur, bu qaydalar 
pozulduqda görüşün dərhal dayandırılacağı barədə 
xəbərdarlıq edilir.  



14.14. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərlə görüşə gəlmiş 
şəxsin (şəxslərin) üst-başına və əşyalarına baxış keçirilir. 
Görüşə gəlmiş şəxslərin üzərinə və ona məxsus əşyalara 
axtarış-baxış eyni cinsdən olan nəzarətçi tərəfindən həyata 
keçirilir. 

14.15. Görüşə gəlmiş şəxsin (şəxslərin) qadağan olunan 
əşyaları Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə verməsini və ya 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdən hər hansı əşyanı almasını 
ehtimal etməyə kifayət qədər əsaslar olduqda, Mərkəzin rəisi 
görüşə gəlmiş şəxsə, onun üst-başına və əşyalarına görüşdən 
əvvəl və sonra baxışın keçirilməsinə razılıq verəcəyi təqdirdə 
görüşün təqdim ediləcəyini elan edir.  

14.16. Görüşə gəlmiş şəxs baxışdan imtina etdikdə, ona 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi ilə görüşə icazə verilmir. 
Qadağan olunmuş əşyaları yoxlamadan gizlətməyə və ya bu 
əşyaları Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə verməyə cəhd edən 
şəxslər aşkar edildikdə, bu barədə protokol tərtib edilərək 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər həyata keçirilir. 

14.17. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi ilə görüşdə yetkinlik 
yaşına çatmış üç nəfərədək şəxsin və Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin övladlarının sayı məhdudlaşdırılmadan iştirakına 
icazə verilir. 

14.18. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər görüşə səliqəli 
görkəmdə gəlməlidirlər. Onların üzərində görüşdən əvvəl və 
sonra tam axtarış aparılır. 

14.19. Görüşə gəlmiş şəxslərə özləri ilə görüş otağına 
ərzaq məhsulları və əşyalar keçirmələrinə icazə verilmir. 
Onlarda aşkar olunmuş pulun, qiymətli kağızların və 
əşyaların müvəqqəti saxlanca təhvil verilməsi və görüş başa 
çatdıqdan sonra geriyə alınması barədə xüsusi kitabda                 
(34 nömrəli əlavə) qeydlər aparılır, əməkdaş və əşyaların 
sahibi tərəfindən həmin kitabda imza edilir.              



14.20. Görüş zamanı Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə və 
ya onlar tərəfindən görüşə gəlmiş şəxslərə icazəsiz hər hansı 
sənədlərin, sxemlərin, yazıların və digər əşyaların 
verilməsinə icazə verilmir.  

14.21. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə qohumları və 
əlaqə saxlaması onun üçün qanuni maraq doğuran digər 
şəxslərlə görüşləri nəzarətçinin iştirakı ilə həyata keçirilir. 

14.22. Görüş zamanı danışıq görüşə gəlmiş şəxslər 
tərəfindən seçilən dildə aparılır. Nəzarətçinin bilmədiyi dildə 
danışıq aparıldıqda, tərcüməçi dəvət oluna bilər. Tərcüməçi 
qismində Mərkəzdə saxlanılan digər əcnəbiləri cəlb etmək 
qadağandır. 

14.23. Görüşlərin keçirilməsi zamanı Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbilərlə görüşə gələn şəxslərin təhlükəsizliyi 
Mərkəzin mühafizə heyəti tərəfindən təmin edilir. 

14.24. Görüşdə davranış qaydaları pozulduqda, 
nəzarətçi dərhal görüşü dayandırır və bu barədə Mərkəz 
növbətçisinə məlumat verir. Bu halda həmin fakt 
protokollaşdırılır və Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin şəxsi 
işinə əlavə edilir. 

14.25. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin müdafiəçisi, 
qanuni nümayəndəsi, qohumları, hüquqi yardım göstərən və 
ya əlaqələri onun üçün maraq doğuran digər şəxslərlə 
görüşmələri müvafiq kitabda qeyd olunur (35 nömrəli əlavə).  

14.26. Bir görüşün hissə-hissə verilə bilməz. 
14.27. Həkimin rəyinə əsasən ağır xəstəliyi ilə əlaqədar 

həyatı üçün təhlükə yaranan Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin 
yaxın qohumlarına ona baş çəkmək üçün Mərkəz rəhbərliyi 
tərəfindən imkan yaradılmalıdır. 

14.28. Görüş lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
xüsusi otaqda təşkil edilir. Həmin otaq üzərində yazı 
ləvazimatları olan masa, oturacaq, ərizə və  şikayətlər üçün 
qutu və digər zəruri avadanlıqlarla təchiz edilir. Həmin 



otaqların görünən yerlərində sovqatların qəbulu, sovqatların 
təqdimetmə qaydaları, Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə 
verilməsi və ya ötürülməsi, sovqatlarda gətirilməsi, bağlama 
və banderollarda göndərilməsi qadağan olunmuş əşyaların 
siyahısı barədə məlumat, habelə bu siyahıda göstərilən 
əşyaların yoxlamadan gizlətməklə və ya hər hansı digər 
üsulla verilməsi (göndərilməsi və ya ötürülməsi) ilə bağlı 
məsuliyyəti müəyyən edən normativ hüquqi aktların mətni, 
habelə həmin otaqların iş rejimi və müraciət edən şəxslərin 
qəbul günləri barədə məlumat lövhələri asılır.  

14.29. Epidemioloji və ağır yoluxucu xəstəliklər, təbii 
fəlakətlər və Mərkəzin normal fəaliyyət göstərməsinə mane 
olan digər fövqəladə hallar zamanı görüşlərin təqdim 
edilməsi müvəqqəti dayandırılır.  

14.30. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin  müdafiəçisi 
istisna olmaqla, digər şəxslərlə görüşmək hüququ hazırlanan 
cinayətlərin qarşısını almaq, cinayət təqibini və şəxslərin 
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə cinayət prosesini 
həyata keçirən orqanın və ya Mərkəzdə rejimi təmin etmək 
üçün Mərkəz rəhbərliyinin əsaslandırılmış qərarı ilə müəyyən 
müddətə məhdudlaşdırıla bilər. Belə qərar qəbul edildikdə 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi həmin hüquqlardan yalnız 
müvafiq qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxsin yazılı razılığı 
olduqda istifadə edir. Bu bənddə nəzərdə tutulan hüququn 
məhdudlaşdırılmasına dair qərardan inzibati qaydada və 
məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər. 
 

15. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin Mərkəzin rəisi 
tərəfindən qəbul edilməsi 

 
15.1. Mərkəzin rəisi Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin 

yazılı, yaxud şifahi müraciətləri əsasında onları iş günü 
ərzində qəbul edir.  



15.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi tərəfindən qaldırılan 
məsələnin Mərkəzin rəisinin səlahiyyəti çərçivəsində həll 
edilməsi mümkün olduqda, həmin məsələ yerində həll 
olunur, digər müraciətlərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. 
Qəbul edilənlərin qeydiyyatı xüsusi kitabda aparılır                     
(36 nömrəli əlavə). 

 
16. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi tərəfindən dini 

ayinlərin yerinə yetirilməsi 
 
16.1. Rejim qaydalarına riayət etmək şərtilə, Mərkəzdə 

saxlanılan əcnəbilərə Mərkəzdə dini ayinlərin yerinə 
yetirilməsinə icazə verilir. 

16.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə dini ayinlərin 
icrası üçün fərdi əşyaların və dini ədəbiyyatın saxlanılmasına 
icazə verilir. Tarixi və mədəni sərvət hesab edilən qiymətli 
metal və daşlardan hazırlanan, həmçinin kəsici-deşici alət 
şəklində olan dini əşyaların saxlanılması qadağandır. 

16.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin vicdan və din 
azadlığına təminat verilir. Onlar Mərkəzlərdə dini ayinləri 
yerinə yetirmək, dini ləvazimatdan və ədəbiyyatdan istifadə 
etmək hüququna malikdirlər. Dini ayinlərin yerinə yetirilməsi 
üçün Mərkəzin rəhbərliyi tərəfindən müvafiq şərait yaradılır. 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin saxlandıqları yaşayış 
otaqlarında və yaxud bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş 
xüsusi otaqlarda dini ayinlərin yerinə yetirilməsi Mərkəzdə 
saxlanılan digər əcnəbilərin  hüquqlarını pozmamalıdır. 

16.4. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin xahişi ilə 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş dini 
birliklərdən onlara mənəvi yardım göstərilməsi və dini 
ayinləri icra edilməsi üçün din xadimləri dəvət oluna bilərlər. 

 



17. Mərkəzdə saxlanılan şəxsin yemək və maddi-məişət 
təminatı və normaları 

 
17.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər gündə üç dəfə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 
tərəfindən müəyyən olunmuş yemək və maddi-məişət 
normalarına(37, 38, 39, 40, 41 və 42 nömrəli əlavələr)uyğun, 
keyfiyyət baxımından müasir gigiyena tələblərinə və qida 
normalarına cavab verən pulsuz, Mərkəzdə hazırlanmış isti 
yeməklə təmin edilirlər.  

17.2. Yeməklər hazırlanarkən, Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbilərin yaşı, sağlamlıq vəziyyəti və dini ənənələri nəzərə 
alınır. 

17.3. Yetkinlik yaşına çatmayanlar, hamilə və ya 
yanında 3 yaşınadək uşağı olan qadınlar Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən 
olunmuş xüsusi yemək normaları (38 və 39 nömrəli əlavələr) 
ilə təmin edilirlər. 

17.4. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər yeməkdən imtina 
etdikdə, Mərkəzin rəisi və ya onu əvəz edən şəxs, həkimin 
iştirakı ilə onun səbəbini aydınlaşdırmalı, bu barədə 
Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyinə yazılı 
formada məlumat verməlidir. 

17.5. Yeməkdən imtina etmənin səbəbləri əsaslı 
olduqda, Mərkəzin rəisi Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi 
tərəfindən irəli sürülən qanuni tələblərin təmin edilməsi üçün 
təcili tədbirlər görür. İrəli sürülmüş tələblərin dərhal təmin 
edilməsi mümkün olmadıqda, Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə 
müvafiq izahat verilir və həmin tələblərin təmin edilməsi 
üçün tədbirlər görülür. 

17.6. Yeməkdən imtina edən Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbi Mərkəzin rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin 
əsaslandırılmış qərarı ilə Mərkəzdə saxlanılan digər 



əcnəbilərdən ayrı saxlanılır və ona həkim nəzarəti təyin 
edilir. 

17.7. Yeməkdən imtina edən Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin Mərkəzdə saxlanılma rejiminin  öhdəliklərindən 
azad edilməsi həkimin tibbi rəyi əsasında həyata keçirilir.  

17.8. Yeməkdən imtina edən Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbiyə bu Qaydalarla müəyyən edilmiş normalar üzrə bu 
barədə müvafiq qeydiyyat aparılmaqla səhər, günorta və şam 
yeməyi verilir və ona yeməyi qəbul etmək təklif olunur. Bu 
təklif rədd edildikdə, yeməkdən imtina yeməklərin 
gətirilməsi haqqında qeydiyyatın aparıldığı vərəqdə qeyd 
olunur və həmin vərəq əcnəbinin şəxsi işinə əlavə edilir               
(43 nömrəli əlavə).  

17.9. Mərkəzin rəisi Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin 
yeməkdən imtina etməsi anından 24 saat keçdikdə yemək 
qəbulundan imtina edən əcnəbinin axırıncı psixi və somatik 
vəziyyətini müəyyən etmək məqsədi ilə tibbi müayinəsinin 
keçirilməsinə göstəriş verir. 

17.10. Yemək qəbulundan imtina edən Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbi hər gün həkim tərəfindən müayinə edilir, 
onun psixi və somatik vəziyyəti, o cümlədən fizioloji 
göstəriciləri qeydə alınır və bu barədə Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin tibbi kitabçalarında (8 və 9 nömrəli əlavə) qeydlər 
aparılır.  

17.11. Yeməkdən imtina edən Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin həyatı üçün təhlükə yarandıqda və o, özü haqqında 
real qərar qəbul etmək qabiliyyətini itirdikdə, həkimin yazılı 
rəyinə əsasən və onun iştirakı ilə yeməkdən imtina edən 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin səhhətinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirilir.  

17.12. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin yemək 
qəbulundan imtina etməsi onun digər Mərkəzlərə 
göndərilməsinə mane olmur. Yemək qəbulundan imtina edən 



Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin digər Mərkəzlərə 
göndərilməsi tibb işçisinin müşayiəti ilə həyata keçirilir. 

17.13. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərMərkəzdə 
sanitariya-gigiyena və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının 
tələblərinə uyğun olaraq zəruri maddi-məişət şəraiti ilə təmin 
olunurlar. Onlar Mərkəzdə insan ləyaqətini alçaldan şəraitdə 
saxlanıla bilməzlər. 

17.14. Mərkəzdə əcnəbilərin saxlanıldığı yaşayış otaqarı 
1 və ya 2 yaruslu fərdi çarpayılarla, adambaşına 0,4 paq.metr 
hesabı ilə masa və oturacaqlarla, 10 nəfərə 1 paq.metr hesabı 
ilə üst paltarlarının asılması üçün asılqanla, divar şkafı və 
çarpayıyanı tumbalarla,əlüzyuyanla, sanitar qovşağı ilə təchiz 
olunurlar. 

17.15. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər istifadə sahəsi hər 
nəfərə 4 kv.m-dən az olmayan yaşayış otaqlarında saxlanılır 
və yataq ləvazimatları ilə (yastıq, döşək, adyal, döşəkağı, 
balışüzü) təmin olunurlar. 

17.16. Hamilə və ya yanında 3 yaşınadək uşağı olan 
qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayanlar daha işıqlı yaşayış 
otaqlarında yerləşdirilirlər.  

17.17. İlin soyuq mövsümündə yaşayış otaqlarında 
havanın hərarətinin müsbət 18 dərəcədən az olması 
yolverilməzdir. 

17.18. Mərkəzdə əcnəbilərin saxlanıldığı hər bir yaşayış 
binalarında içməli su üçün plastik kütlədən hazırlanmış dolça 
və stəkan, zibil vedrəsi qoyulur, yaşayış otaqlarının 
yığışdırılması zamanı süpürgə və plastik kütlədən 
hazırlanmış xəkəndaz verilir. 

17.19. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin münasib paltarı 
olmadıqda, onlar mövsümə uyğun paltarla təmin edilirlər. 
Belə paltar insan ləyaqətinə uyğun olmalı, habelə azadlıqdan 
məhrumetmə növündə cəza çəkən şəxslərə verilən paltardan 
fərqlənməlidir. 



17.20. Yeməklər üçün qab-qacağın yuyulması, yuyucu-
dezinfeksiyaedici vasitələrindən mütləq istifadə etməklə 
mətbəxdə həyata keçirilir. 

17.21. Yaşayış binalarında, o cümlədən yaşayış 
otaqlarında hər gün təmizlik işləri aparılır. Əsaslı təmizlik 
işləri yuyucu-dezinfeksiyaedici vasitələrindən istifadə 
etməklə həftədə 1 dəfədən gec olmayaraq aparılır. 

17.22. Həftədə 1 dəfədən az olmayaraq yaşayış 
binalarının, kommunal-məişət otaqlarının, yeməkxananın, 
mətbəxin, anbarların, xidməti və digər otaqların 
dezinfeksiyası, dezinseksiyası və deratizasiyası keçirilir. 

17.23. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilərə 
həftədə 1 dəfədən az olmayaraq, yataq ləvazimatları (mələfə, 
balışüzü, adyal, adyalüzü, əl-üz dəsmalı) dəyişdirilməklə 
Mərkəzin  duşxanasında çimmək üçün müvafiq şərait 
yaradılır. Havaların isti keçdiyi günlərdə Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbilərə həftədə ən azı iki dəfə yuyunmaq 
imkanı verilir.  

17.24. Sanitar-epidemioloji nəzarət xidmətinin həkimi 
tərəfindən Mərkəzin sanitar vəziyyətinin müayinəsinin 
nəticələri və aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması 
barədə məlumatlar müvafiq kitabda qeyd olunur (10 nömrəli 
əlavə).  

17.25. Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbi kişilər 
üzqırxandan nəzarətçinin iştirakı ilə istifadə edirlər.  

 
 

 
18. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi tərəfindən 

təkliflərin, şikayətlərin və ərizələrin göndərilməsi 
 



18.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər ərizə, şikayət və 
təklifləri yazılı və şifahi verə bilərlər. Bunun üçün Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbiyə onun xahişi ilə kağız və qələm verilir. 

18.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin yazılı ərizə, 
şikayət və təklifləri ünvan sahibinə Mərkəzin dəftərxanasında 
qeydiyyata alınmaqla və bir iş günü müddətində göndərilir. 
Şifahi ərizə, şikayət və təkliflər isə xüsusi qeydiyyat 
kitablarında (44 nömrəli əlavə) qeydiyyata alınır. 

18.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin yazılı şikayət, 
ərizə və təklifləri (Mərkəzdən kənara ünvanlandıqda onların 
surətləri) şəxsi işə tikilir. 

18.4. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin ərizə, şikayət və 
təklifləri ilə əlaqədar Mərkəzin ünvanına daxil olan cavab 
məktubları bir gündən gec olmayaraq, teleqramlar isə dərhal  
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə imza etdirilməklə elan edilir 
və istəyi olduğu halda cavab məktublarınınvə teleqramların 
surətləri onlara verilir.  

18.5.Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin müstəntiqə, 
prokurora, məhkəməyə, Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarəti 
həyata keçirən orqana, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (Ombudsmana) və Milli 
Preventiv Qrupuna 24 saat müddətində, BMT-nin insan 
hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan 
qurumlarına, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə və 
ya işgəncənin və ya digər qəddar, qeyri-insani, yaxud 
ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması 
üzrə Avropa Komitəsinə (CPT) ünvanladıqları təkliflər, 
ərizələr və şikayətlər təxirə salınmadan (istirahət və iş günü 
hesab edilməyən bayram günləri, səsvermə və ümumxalq 
hüzn günü istisna olmaqla) aidiyyəti üzrə göndərilir. Bu 
təkliflər, ərizələr və şikayətlər, habelə onlara verilən cavablar 
senzuradan keçirilmir. 



18.6. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər təklif, ərizə və ya 
şikayət göndərdiklərinə görə hər hansı şəkildə təqib edilə 
bilməzlər.  

18.7. Mərkəzdən kənara ərizə, şikayət və təkliflərin 
göndərilməsi məktubların və teleqramların göndərilməsi 
qaydasında həyata keçirilir. 

18.8. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin şəxsi hesabında 
kifayət qədər vəsaitin olmadığı təqdirdə bu Qaydaların 18.5-
ci bəndində nəzərdə tutulmuş ünvanlara təkliflərin, ərizələrin 
və şikayətlərin göndərilməsi xərcləri Mərkəzin saxlanılması 
üçün smeta ilə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına ödənilir. 

 
 

19. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə tibbi və psixoloji 
yardım   göstərilməsi , habelə  onun  tibbi-sanitariya 

təminatı, tibbi-müayinəsi, tibb müəssisələrində 
yerləşdirilməsi və ya saxlanılması 

 
19.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin tibbi müayinədən 

keçirilməsi və onlara tibbi yardım göstərilməsi üçün orada 
tibb məntəqəsi yaradılır.   

19.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər Mərkəzə qəbul 
edildiyi andan 24 saat müddətində tibbi müayinədən 
(rentgenoloji, laborator və s.) keçirilir, hər bir qəbul edilən 
əcnəbiyə tibbi kitabça tərtib olunur. Tibbi müayinə digər 
şəxslərin iştirakı olmadan (təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı 
hallar istisna olmaqla) tibb işçiləri tərəfindən təklikdə 
aparılır. Tibb işçisi ixtisasca həkim olmalıdır.  

19.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər aşağıdakı 
müayinələrdən keçirilir və nəticələrinə dair tibbi kitabçada 
qeydiyyat aparılır: 

19.3.1. boy, çəki, bədən hərarəti, arterial qan təzyiqi, 
nəbzi, huşu, dəri örtüyü; 



19.3.2. zöhrəvi xəstəliklərə, qan qrupuna, hepatit B və 
C, o cümlədən İİV-yə (insanın immun çatışmazlığı virusuna) 
görə laboratoriya müayinəsi; 

19.3.3. döş qəfəsi orqanlarının rentgenoloji müayinəsi; 
19.3.4. anamnestik məlumatların toplanması və 

obyektiv müayinə; 
19.3.5. diaqnozun müəyyən edilməsi üçün göstərilən 

müayinələr kifayət etmədikdə, əlavə instrumental və digər 
müayinələr (EKQ, USM, bəlğəmin bakterioloji müayinəsi, 
kliniki və biokimyəvi analizlər və s.), həkim-mütəxəssislərin 
baxışı (ftiziatr, narkoloq, psixiatr, nevropatoloq, ginekoloq və 
s.). 

19.4. Mərkəzdə 7 (yeddi) günədək yerləşdirilən 
əcnəbilər barəsində bu Qaydaların yalnız 19.3.1-ci və 19.3.4-
cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş tədbirlər tətbiq olunur. 

19.5.Tibbi müayinə zamanı əcnəbidə bədən xəsarətləri 
və ya Mərkəzə yerləşdirilənə qədər onun hər hansı işgəncə və 
ya digər qəddar,qeyri-insani uaxud ləyaqəti alçaldan rəftara 
məruz qalması müşahidə olunarsa,bu barədə tibb işçisi 
tərəfindən dərhal Mərkəz növbətçisinə məlumat verilir. 

19.6. İşgəncə və ya digər qəddar, qeyri-insani, yaxud 
ləyaqəti alçaldan rəftar ilə əlaqədar şikayətlər, habelə tibbi 
müayinə zamanı müəyyən edilən işgəncə və ya digər qəddar, 
qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar nəticəsində 
törədildiyi güman edilən bədən xəsarətləri barədə yazılı 
məlumatlar Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyi 
vasitəsilə müvafiq araşdırma aparılması üçün dərhal 
prokurorluq orqanına göndərilir. 

19.7. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi xəstələndikdə və ya 
bədən xəsarəti aldıqda, onun tibbi müayinəsi tibb işçiləri 
tərəfindən dərhal həyata keçirilir. Tibbi müayinənin nəticələri 
qeydə alınaraq Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə, eləcə də 



müraciət olduqda, həmin əcnəbinin müdafiəçisinə təqdim 
edilir. 

19.8. Zərurət yarandıqda Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin, yaxud onun müdafiəçisinin vəsatəti ilə Mərkəzin 
rəisinin qərarı əsasında tibbi müayinəyə başqa tibb 
müəssisələrinin həkim mütəxəssisləri cəlb edilə bilərlər. Bu 
halda, dəvət edilən mütəxəssislər tərəfindən tibbi müayinənin 
xərcləri bu barədə vəsatət verən şəxsin vəsaiti hesabına 
ödənilir. 

19.9. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin tibbi müayinəsi 
zamanı aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirilir:  

19.9.1. həkim sirrinin qorunması; 
19.9.2. fiziki və psixi xəstəliklərin müəyyən edilməsi və 

onların müalicəsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi;  
19.9.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin zorakılığa məruz 

qaldığına işarə edən əlamətlərin təfərrüatı ilə qeydiyyata 
alınması və Mərkəzin rəisinin nəzərinə çatdırılması;  

19.9.4. Mərkəzdə saxlanma ilə əlaqədar yaranmış hər 
hansı psixi və ya digər stress hallarının müəyyən edilməsi;  

19.9.5. yoluxucu xəstəliyə tutulması ehtimal olunan 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin tibbi rəy əsasında xəstəlik 
müddətində digər şəxslərdən təcrid edilməsi və müvafiq 
müalicə alması;  

19.9.6. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin yalnız İİV-yə 
(insanın immunçatışmazlığı virusu) yoluxması səbəbinə görə 
təcrid olunmamasının təmin edilməsi; 

19.9.7. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin azad edildikdən 
sonra cəmiyyətə reinteqrasiyası üçün maneə törədə bilən 
fiziki və psixi pozuntuların qeydə alınması;  

19.9.8. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin əməyə və fiziki 
məşqlərə yararlı olmasının müəyyən edilməsi;  

19.9.9. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin razılığı ilə onun 
azad edilməsindən sonra zəruri tibbi və ya psixiatriya 



müalicəsinin davam etdirilməsi ilə əlaqədar ölkə daxilində 
müvafiq səhiyyə müəssisələrinə məlumat verilməsi. 

19.10. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi Mərkəzdən azad 
edilməzdən və ya digər Mərkəzə köçürülməzdən əvvəl tibb 
işçiləri tərəfindən tibbi müayinədən keçirilir və bu barədə 
tibbi kitabçada qeydiyyat aparılır. 

19.11.Yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını 
almaq və Mərkəzdə yerləşdirilməsini mümkünsüz edən digər 
xəstəliklərin aşkar edilməsi məqsədi ilə Mərkəzə yeni qəbul 
eidlmiş əcnəbilər xarici tibbi müayinədən və kompleks 
sanitar təmizləmədən keçdikdən sonra 24 saatadək müddətə 
ilkin saxlanılma yerində (bundan sonra-karantin) Mərkəzdə 
saxlanılan digər şəxslərdən ayrı yerləşdirilirlər.Yoluxucu 
xəstəliklər və ya Mərkəzdə yerləşdirilməsini mümkünsüz 
edən digər xəstəliklər aşkar edilməzsə həmin əcnəbilər 
karantindən çıxarılırlar və Mərkəzdə yerləşdirilən digər 
əcnəbilərlə birlikdə saxlanılırlar. 

19.12.Xarici tibbi müayinə zamanı və ya karantində 
olduğu müddətdə yoluxucu xəstəlik yaxud Mərkəzdə 
yerləşdirilməsini mümkünsüz edən digər xəstəliklər aşkar 
edildikdə bu barədə Mərkəzin rəhbərliyinə məlumat 
verilməklə həmin əcnəbilər digər şəxslərdən təcili təcrid 
eilməklə Mərkəzdə yerləşdirilməsi üçün əsas olan 
sənədlərinin surətləri ilə birlikdə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq xəstəxanalarına 
göndərilirlər.Mərkəzdə yerləşdirilməsini  mümkünsüz edən 
hal aradan qalxdıqdan sonra barəsində Mərkəzdə 
yerləşdirilməsinə dair qəbul edilmiş qərarda nəzərdə tutulmuş 
müddət nəzərə alınmaqla həmin əcnəbilər Mərkəzə qəbul 
edilirlər. 

19.11. Mərkəzdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuş 
əcnəbinin Mərkəzdə göstərilməsi mümkün olmayan təcili 
tibbi yardıma ehtiyacı olduğu halda onun Mərkəzə qəbul 



olunmasına imtina edilməsi və aidiyyəti yardım göstərilə 
bilən müvafiq tibb müəssisəsinə göndərilməsi barədə 
Mərkəzin tibb işçisi öz rəyini Mərkəzin rəhbərliyinə bildirir. 

19.12. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin hər bir həkim 
çağırışı təmin edilir, müvafiq tibbi müayinənin və yardımın 
həyata keçirilməsinə şərait yaradılır, zərurət yarandıqda isə 
onun saxlanma şəraitinin dəyişdirilmə məsələsinə həkim 
rəyinə uyğun olaraq Mərkəzin rəhbərliyi tərəfindən baxılır. 

19.13. Yoluxucu xəstəliyə tutulmuş şəxslə epidemioloji 
təmasda olmuş Mərkəzdə saxlanılan digər şəxslər üzərində 
tibbi nəzarət həyata keçirilir. Həmin əcnəbi başqa yerə 
köçürüldükdən dərhal sonra onun saxlandığı otaqda müvafiq 
dezinfeksiya tədbirləri aparılır.Sanitar-epidemioloji nəzaərt 
xidməti tərəfindən sanitar-dezinfeksiya işləri aparıldıqdan 
sonra nəticələri Mərkəzin tibb işçisi tərəfindən müvafiq 
kitabda qeyd olunur ( 10 nömrəli əlavə). 

19.14. Yoluxma mənbəyi ola bilən məişət və digər 
tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ya ərazidən 
uzaqlaşdırılması təmin edilir, mövcud təlimatlara uyğun 
kimyəvi və ya digər üsullarla sanitar təmizlənmə 
(dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya) tədbirləri 
aparılır. 

19.15. Epidemiya təhlükəsi yarandıqda, bu barədə 
müvafiq dövlət qurumları məlumatlandırılır və Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları 
cəlb edilməklə, əks-epidemik tədbirlər həyata keçirilir. 

19.16. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdə özünə və ya 
ətrafdakılara qarşı təhlükəli davranışla müşahidə olunan psixi 
pozuntu halları olduqda, onlar tibb işçisinin rəyinə əsasən ən 
geci24 saata qədər müddətdə təcili təcrid edilməklə 
Mərkəzdə saxlanılan digər əcnəbilərdən ayrı saxlanılır. Bu 
müddətdə aparılan tibbi tədbirlər səmərəli olmadıqda, həmin 
əcnəbinin psixiatriya yardımı almaq üçün müvafiq 



ixtisaslaşdırılmış müəssisəyə köçürülməsi istiqamətində 
tədbirlər görülür. 

19.15. Yoluxucu xəstəliyə tutulması ehtimal olunan 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi tibbi rəy əsasında xəstəlik 
müddətində digər şəxslərdən təcrid edilir və müvafiq 
müalicəyə cəlb olunur. 

19.16. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin hər bir həkim 
çağırışı təmin edilir,müvafiq tibbi müayinənin və yardımın 
həyata keçirilməsinə şərait yaradılır,zərurət yarandıqda isə 
onun saxlanılma şəraitinin dəyişdirilməsi məsələsinə həkim 
rəyinə uyğun olaraq Mərkəzin rəhbərliyi tərəfindən baxılır. 

19.17. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbiyə təxirəsalınmaz 
tibbi yardım göstərilməsi üçün təcili tibbi yardım briqadası 
tərəfindən göstərilmiş tibbi yardım barədə verilmiş 
xəbərdarlıq vərəqi tibbi sənədlərə əlavə edilir. 

19.18.Mərkəzdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuş 
əcnəbinin Mərkəzdə göstərilməsi mümkün olmayan təcili 
tibbi yardıma ehtiyacı olduğu halda, onun Mərkəzə qəbul 
olunmasından imtina edilməsi və aidiyyəti yardım göstərə 
bilən müvafiq tibb müəssisəsinə göndərilməsi barədə 
Mərkəzin tibb işçisi öz rəyini Mərkəzin rəhbərliyinə 
bildirir.Mərkəzdə yerləşdirilməsini mümkünsüz edən hal 
aradan qalxdıqdan sonra barəsində Mərkəzdə 
yerləşdirilməsinə dair qəbul edilmiş qərarda nəzərdə tutulmuş 
müddət nəzərə alınmaqla həmin əcnəbilər Mərkəzə qəbul 
edilirlər. 

19.19. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdə özünə və ya 
ətrafdakılara qarşı təhlükəli davranışla müşahidə olunan psixi 
pozuntu halları olduqda,onlar tibb işçisinin rəyinə əsasən ən 
geci 24 saat müddətində təcili təcrid eilməklə Mərkəzdə 
saxlanılan digər əcnəbilərdən ayrı saxlanılırlar.Bu müddətdə 
aparılan tibbi tədbirlər səmərəli olmadıqda,həmin əcnəbinin 



pxisiatriya yardımı almaq üçün müvafiq ixtisaslaşdırılmış 
müəssisəyə köçürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür. 

19.20. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə psixoloji yardım 
- Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdə yaranmış və ya müşahidə 
edilən mənəvi-psixoloji sarsıntı, şok, depressiya, stress, 
böhranlı vəziyyət və bu kimi digər psixoloji gərginlik 
hallarının aradan qaldırılması üçün aparılan kompleks 
tədbirlərdir. 

19.21.Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə psixoloji yardım 
Mərkəzin psixoloqları tərəfindən göstərilir. Peşəkar ehtiyac 
yarandıqda, Mərkəzin rəhbərliyinin icazəsi ilə psixoloji 
yardım bu sahədə ixtisaslaşdırılmış təşkilatların 
nümayəndələri tərəfindən göstərilir. 

19.22. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə psixoloji yardım, 
onların Mərkəzdə saxlanıldığı müddətdə göstərilir. 

19.23. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərlə psixoloji yardım 
işi qanunçuluq, obyektivlik, ayrı-seçkiliyə yol verməmək, 
onların hüquq və azadlıqlarına, qanuni maraqlarına hörmətlə 
yanaşmaq prinsipləri əsasında həyata keçirilir. 

19.24. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə psixoloji yardım 
pulsuz göstərilir. 

19.25. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə psixoloji yardım 
onların müraciətləri və ya razılıqları əsasında göstərilir. 

19.26. Psixoloji yardım Mərkəzin ərazisində, bunun 
üçün ayrılmış xüsusi otaqlarda və fərdi qaydada göstərilir. 
Mərkəzlərin rəhbərliyi belə yardımdan səmərəli istifadə üçün 
zəruri şərait yaratmalıdır. 

19.27. Psixoloji yardım göstərilən zamanı anonimliyin 
hər iki tərəfdən saxlanılmasının vacibliyi barədə Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbiyə bildirilir. 

19.28. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi özünü qeyri-adekvat 
apardıqda və ya psixoloji gərginlik yaratdıqda, Mərkəz 



rəhbərliyinin göstərişinə əsasən psixoloq həmin şəxslə fərdi 
qaydada söhbət aparır. 

19.29. Risk qrupuna aid olan şəxslər - intihara, 
özünəxəsarətə və ya qaçmağa meyilli, potensial konfliktli 
şəxslər, habelə yetkinlik yaşına çatmayanlar psixoloq 
tərəfindən nəzarətə götürülür və onlarla mütəmadi olaraq 
söhbətlər aparılır. Psixoloji gərginliyin aradan qaldırılması ilə 
bağlı psixoloji seanslara Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin 
yaxınları dəvət oluna bilərlər. 

19.30. Psixoloji yardım göstərilərkən psixodiaqnostik 
metodlardan istifadə edilir. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin 
həyata maraqları, sosial vəziyyəti öyrənilir. Mərkəzdə 
saxlanılan hər əcnəbi ilə aparılan psixoloji iş, o cümlədən 
şəxsə göstərilmiş yardım işi, keçirilən metodlar və nəticələri, 
şəxsin psixoloji xarakteristikası psixoloji yardım dəftərində 
qeyd edilir. 

19.31. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin psixoloq 
tərəfindən qəbulu ayrıca jurnalda qeyd olunur. 

19.32. Psixoloq tərəfindən Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin ilkin psixoloji xarakteristikası tərtib edilir və 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin işinə əlavə olunur. Mərkəzdə 
saxlanılan əcnəbinin ilkin psixoloji xarakteristikasında onun 
temperament tipi, aparılan ilkin müşahidənin nəticələri, fərdi 
söhbət zamanı davranışı, şəxsiyyətə xas xüsusiyyətləri 
(xarakterin aksentuasiyası, özünüqiymətləndirmə, 
kommunikativ xüsusiyyətləri, kollektivdə qarşılıqlı 
münasibəti, sosial adaptasiya səviyyəsi, intellektual 
səviyyəsi, təfəkkür xüsusiyyətləri, təşkilatçılıq, iş qabiliyyəti 
və s.), kriminalyönlü xüsusiyyətləri (iradi özünənəzarət, 
emosional-psixi stabilliyi, aqressiv tendensiyanın təzahürü, 
konfliktliliyin növü, impulsivlik, digər şəxslərlə ünsiyyət 
zamanı yaranan problemin səbəbləri və adekvatlılıq dərəcəsi) 
əks olunur. 



19.33. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin stasionar 
müalicəsi müvafiq müalicə müəssisələrində həyata keçirilir. 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin stasionar müalicə üçün təcili 
və ya planlı qaydada müalicə müəssisələrinə köçürülməsi 
tibb işçisinin rəyinə əsasən Mərkəzin müdiriyyəti tərəfindən 
təmin edilir. Xəstənin (Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin) 
vəziyyəti yaxşılaşdıqda, saxlanıldığı Mərkəzə geri köçürülür. 

19.34. Mərkəzdə saxlanılan xəstə əcnəbinin Mərkəzdən 
kənar səhiyyə müəssisələrinə müayinəyə və qısamüddətli 
müalicəyə göndərilməsi Mərkəzin tibbi məntəqəsinin rəyi 
əsasında Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyinin 
qərarı ilə həyata keçirilir. Bu zaman Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin Mərkəzdən kənarda müşayiəti və mühafizəsi 
Mərkəzin mühafizə heyəti tərəfindən təmin edilir. 

19.35. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərin müalicə 
müəssisələrində müalicəsi mövcud kliniki protokollara uyğun 
olaraq təşkil edilir. Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi üçün zərurət 
yarandıqda müayinə və müalicə proseslərinə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tibb müəssisələri 
və mütəxəssisləri cəlb olunurlar. 

19.36. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi ağır xəstəliyə 
tutulduqda və ya vəfat etdikdə bu barədə dərhal həmin şəxsin 
yaxın qohumlarına və müvafiq tibb müəssisəsinə və 
Mərkəzin rəhbərliyinə tibb işçisi tərəfindən yazılı məlumat 
verilir. 

19.37 Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi ona təklif olunmuş 
müayinə, müalicə və hər hansı tibbi müdaxilədən imtina 
etdikdə, tibbi sənədlərdə bu barədə müvafiq qeydlər aparılır. 
Bununla bağlı səhhətində gözlənilən fəsadlar və ya 
ağırlaşmalar həmin şəxsə izah edilir və o, bunları anlayaraq 
imtinasında israrlı olduqda, imtina imzası ilə təsdiq edir. 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi imtinasını imzası ilə təsdiq 



etməkdən boyun qaçırdıqda, Mərkəzin işçilərinin iştirakı ilə 
akt tərtib edilir və onun şəxsi işinə əlavə olunur. 

19.38. Mərkəzlərdə aşağıdakı sanitariya-gigiyena 
qaydalarına riayət edilməlidir: 

19.38.1. mövcud normalara cavab verən, mövsümə 
uyğun miqdarda içməli su təchizatı (hər adama mülayim hava 
şəraitində - 2,5 litr, isti hava şəraitində - 4,0 litr); 

19.38..2. rasionda müxtəlifliyə və pəhrizə riayət 
edilməklə, gündə üç dəfə qidalanma; 

19.38.3. adambaşına 4 kvm-dən az olmayan, kifayət 
qədər təbii və süni işıqlanması olan və havası dəyişdirilən, 
soyuq fəsillərdə adekvat isidilən yaşayış sahəsi (payız-qış 
aylarında havanın temperaturu 18°C-dən aşağı olmamalıdır); 

19.38.4. fərdi çarpayı və yataq ləvazimatı, gigiyenik 
qaydalara uyğun yuyulması şərtilə, həftədə bir dəfədən az 
olmayaraq dəyişdirilən yataq əşyaları, fəslə uyğun üst 
geyimləri; 

19.38.5. gigiyenik təmiz şəxsi ləvazimatlarla təmin 
edilməsi; 

19.38.6. dövri (bir aydan gec olmayaraq) olaraq yaşayış 
otaqlarının  sanitar təmizlənməsi (dezinfeksiya, dezinseksiya, 
deratizasiya); 

19.38.7. sanitar-gigiyena normalarına uyğun sanitar 
qovşaq, isti-soyuq suyun, hamamın (duş), camaşırxananın 
olması. 

19.39. Mərkəzlərdə sanitariya-gigiyena və əks-epidemik 
tədbirlər Naxçıvan Muxtar  Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata 
keçirilir. Sanitariya-gigiyena və əks-epidemik məqsədlə 
aparılan yoxlamaların nəticələri müvafiq aktla 
rəsmiləşdirilərək  Mərkəzin rəhbərliyinə təqdim edilir. 

19.40 Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərdən həkim, feldşer 
və tibb bacısı kimi istifadə etmək qadağandır. 



19.41. Hamilə və ya yanında 3 yaşınadək uşağı olan 
qadınlara xüsusi tibbi yardım göstərilir. 

 
 

 
20. Mərkəzdə saxlanılan şəxsin mülki-hüquq, ailə-hüquq 
münasibətlərində   iştirakı  və  notarius  xidmətlərindən 

istifadə etməsi 
 
20.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər bu Qaydaların 

tələblərinə riayət etməklə şəxsən və ya öz nümayəndələrinin 
vasitəsilə mülki hüquq münasibətlərində iştirak edirlər.  

20.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər ailə 
qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq nikah bağlayır, 
nikahı pozur, habelə digər ailə hüquq münasibətlərində 
iştirak edirlər.  

20.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilər notarius 
xidmətlərindən istifadə etmək hüququna malikdirlər.  

20.4. Mülki-hüquq, ailə-hüquq münasibətlərində iştirak 
etmək, yaxud notariusun xidmətlərindən istifadə etmək 
məqsədilə Mərkəzdən kənara çıxmaq zərurəti yarandıqda 
Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən əcnəbilər və ya onların 
nümayəndələri bu barədə Mərkəz rəhbərliyinə 
əsaslandırılmış yazılı müraciət edirlər. Mərkəzin rəisi 
müraciətə baxır və Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının 
rəhbərliyinin razılığı olduğu təqdirdə həmin əcnəbilərə 
Mərkəzin işçilərinin müşayiəti ilə və müəyyənləşdirilmiş 
vaxt çərçivəsində Mərkəzdən kənara çıxmağa icazə verir.   

 
21. Mərkəzdə saxlanılan zaman vəfat etmiş şəxsin 

meyitinin verilməsi 
 



21.1. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbi vəfat etdikdə, 
Mərkəzin rəisi bu barədə dərhal həmin şəxsin yaxın 
qohumlarına (teleqram vasitəsilə), onların vətəndaşı olduqları 
dövlətin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik və ya 
konsulluq nümayəndəliklərinə, habelə əcnəbiyə 
himayədarlığı öz üzərinə götürmüş beynəlxalq  təşkilatlara və 
aidiyyəti orqanlara məlumat verilməsini təmin edir.  

21.2. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin meyiti aidiyyəti 
üzrə təhvil verilir.  

21.3. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin meyiti məhkəmə-
tibb ekspertizası keçirildikdən və qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş digər prosessual hərəkətlər aparıldıqdan sonra onun 
qohumlarına verilir. Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin öldüyü 
vaxtdan 7 gün müddətində meyitin verilməsi barədə müraciət 
daxil olmadıqda o, dövlət vəsaiti hesabına dəfn edilir. Həmin 
müddətdə meyitin daha uzun müddət saxlanılması barədə 
müraciət daxil olduqda, meyit müraciət edən şəxsin vəsaiti 
hesabına 30 günədək müddətdə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumunun 
meyitxanasında saxlanılır. 

21.4. Meyit ölüm faktı üzrə cinayət işi ilə əlaqədar 
araşdırma aparan şəxsin və ya orqanın razılığı ilə onun dəfn 
edilməsini öz üzərinə götürmüş şəxsin yazılı müraciəti 
əsasında verilir. Meyiti qəbul edən şəxs şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənəd təqdim etməlidir. 

21.5. Vəfat etmiş əcnəbinin qohumlarına ölüm haqqında 
şəhadətnamənin hansı orqandan alınması üçün müraciət 
etmələri izah olunmalıdır. 
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(pasportun və ya 
digər sərhədkeçmə 
sənədin, 18 yaşına 

çatmamış şəxsə 
münasibətdə doğum 

haqqında 
şəhadətnamənin və 

ya ona bərabər 
tutulan digər 

sənədin) seriyası və 
nömrəsi 

5. Mərkəzdə yerləşdirilmə (və ya müddətinin 
uzadılma) barədə qərarı 

6. Mərkəzdə 
yerləşdirilmə (və ya 

müddətinin uzadılma) 
barədə qərarın 

3.1. 
vətəndaşlığ

ı 

3.2.soyadı, 
adı və 

atasının adı 

5.1. 
qəbul 
edən 

orqanın 
adı 

5.2.Qəbul edən şəxsin 

 
6.1. 
əsası 

 

6.2. 
tari
xi 

  6.3. 
nömr
əsi 

5.2.1. 
vəzifəsi 

5.2.2. 
rütbəsi 

5.2.3. 
soyadı və 

adı 
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Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzinin  

daxili intizam Qaydaları”na  
2 

nömrəli 
Əlavə 

 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN   
ƏCNƏBİNİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSİN  

 
UÇOTU VƏRƏQİ №___________ 

 
 
 

1. Soyadı, adı və atasının adı  
2. Doğulduğu tarix (gün, ay, il)  
3. Doğulduğu yer  
4. Milliyyəti  
5. Vətəndaşlıq mənsubiyyəti  
6. Məşğuliyyəti  
7. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin 
(pasportun və ya digər 
sərhədkeçmə sənədinin, 18 
yaşına çatmamış şəxsə 
münasibətdə doğum haqqında 
şəhadətnamənin və ya ona 
bərabər tutulan digər sənədin) 

7.1. növü  
7.2. seriyası və nömrəsi  
7.3. verilmə tarixi (gün, ay, 
il) 

 

7.4. etibarlılıq müddəti 
(gün, ay, il) 

 

8. Mərkəzdə yerləşdirilməsi 
barədə qərar 

8.1. qəbul edən orqanın adı  
8.2. qəbul edən vəzifəli 
şəxsin 

8.2.1. soyadı və 
adı 

 

8.2.2. vəzifəsi  
8.2.3. rütbəsi  

8.2. qəbul edilməsinə əsas  
8.3. tarixi  
8.4. nömrəsi  

9. Mərkəzdə məcburi 
yerləşdirilməsi üçün gətirilən 
əcnəbini və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsi müşayiət edən 
şəxsin 

9.1. soyadı və adı  
9.2. vəzifəsi  
9.3. rütbəsi  
9.4. xidməti vəsiqəsinin 
nömrəsi 

 

10. Mərkəzdə yerləşdirildiyi 10.1. tarix  
10.2. vaxt  

 

  
 

 



 
 

Qeyd: Uçot vərəqinə nömrələr əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan 
şəxsin “Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilən 
əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotu kitabı” nda 
qeydiyyata düşmüş sıra sayına uyğun qoyulur. 
 

10.3. müddət  
11. Mərkəzdən azad edilmişdir 
(və ya buraxılmışdır)  

11.1. əsas  
11.2. tarix  
11.3. vaxt  

12. Mərkəzin daxili intizam, 
ərizə, şikayət və təkliflərin 
verilməsi qaydaları, əsas hüquq 
və vəzifələri ilə tanış edildikdə 

12.1. tanış edildiyi tarix və vaxt  
12.1. tanış olması barədə əcnəbi 
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin 
imzası 

 

13. Mərkəzdə yerləşdirilən əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan 
şəxsin  vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin 
Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliyinə və 
ya konsulluğuna və ya onlara himayədarlığı öz üzərinə götürmüş 
milli, yaxud beynəlxalq təşkilatlara müvafiq məlumatın 
verilməsi üçün görülmüş tədbirlər 

 

14. Mərkəzdə saxlanılan 
əcnəbinin və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsin yaxın 
qohumları 

14.1. soyadı və adı  
14.2. yaşadığı ünvan  
14.3. telefon nömrəsi (ev, iş, 
mobil) 

 

14.4. elektron poçt ünvanı  
15. Əlamətləri 
15.1. boyu (santimetr ilə)  
15.2. gözünün rəngi  
15.3. saçının rəngi  
15.4. digər əlamətləri  
16. Uçot vərəqini dolduran 
işçinin  

16.1. soyadı və adı  
16.2. vəzifəsi  
16.3. rütbəsi  
16.4. imzası  

17. Uçot vərəqinin doldurulduğu  17.1. tarix  
17.2. yer  



“Naxçıvan Muxtar Respublikası  
Qanunsuz miqrantların saxlanılması 

 mərkəzrinin  
daxili intizam Qaydaları” na 

3 nömrəli əlavə 
______________________________________ 

(orqanın adı) 

 
 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN   
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN  

FOTOŞƏKİLLƏRİNİN ÇƏKİLMƏSİNİN VƏ ƏL-BARMAQ 
İZLƏRİNİN GÖTÜRÜLMƏSİNİN QEYDİYYATI 

 
K İ T A B I 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Başlanıb“____” _____________ 20 ___ il 

 
                                             Qurtarıb “____”_____________ 20 ___il 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

1. 
Sıra 
№-
si 

2. 
Əcnəbinin 
və ya 
vətəndaşlığı 
olmayan 
şəxsin 
soyadı və 
adı 

3. 
Vətəndaşlıq 
mənsubiyyəti 

4. Şəxsiyyəti 
təsdiq edən 
sənədin 
(pasportun və 
ya digər 
sərhədkeçmə 
sənədinin, 18 
yaşına 
çatmamış şəxsə 
münasibətdə 
doğum 
haqqında 
şəhadətnamənin 
və ya ona 
bərabər tutulan 
digər sənədin) 
seriyası və 
nömrəsi 

5. 
Fotoşəklini 
çəkən və           
əl-barmaq 
izlərini 
götürən 
işçinin 
vəzifəsi, 
rütbəsi, adı 
və soyadı 
(tarix və 
saat)  

1 2 3 4 5 
     
     

 
 
 

 
 
 
 
 

 



“Naxçıvan Muxtar Respublikası  
Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkərinin 

 daxili intizam Qaydaları”na 
                                                                                                                4 nömrəli Əlavə 

 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN   
ƏCNƏBİLƏR VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN 

HAZIRLANMASI, SAXLANILMASI, GƏZDİRİLMƏSİ, DAŞINMASI VƏ YA 
 İSTİFADƏSİ QADAĞAN OLUNMUŞ ƏŞYALARIN  

 
S İ Y A H I S I 

 
1. Odlu və soyuq silahların bütün növləri, döyüş sursatları, partlayıcı maddələr 

və onların hissələri, xüsusi vasitələr (rezin dəyənəklər, əl qandalları, yayındırıcı təsir 
göstərən işıq-səs vasitələri, gözyaşardıcı qaz və s.), zəhərli maddələr. 

2. Kəsici və deşici alətlər. 
3. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları. 
4. Güclü təsir edən dərman vasitələri. 
5. Spirtli içkilərin bütün növləri, pivə, spirt qarışığı olan maddələr. 
6. Radiodalğaların (elektromaqnit dalğaların) ötürücü-boğucu qurğuları, 

radioelektron cihazlar və elementlər, dinləmə qurğuları və gizli kameraların 
detektorları (aşkaredici qurğular). 

7. Radioqəbuledici və ötürücülərin bütün növləri, optik cihazlar, peycer, mobil 
telefon, faks, kompyuter, internet şəbəkəsinə daxil olmaq üçün vasitəçi qurğular. 

8. Müharibəni, zorakılığı, ekstremizmi, terroru və qəddarlığı təbliğ edən, milli, 
dini və irqi ədavəti qızışdıran, habelə pornoqrafiya xarakterli nəşrlər, audio-video 
daşıyıcıları. 

 
Qeyd. Bu Siyahıda nəzərdə tutulmuş odlu və soyuq silahların bütün növləri, 

döyüş sursatları, partlayıcı maddələr və onların hissələri, zəhərli (insan həyatı üçün 
təhlükəli olan) maddələr, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların 
prekursorları və dövriyyəsi qanunsuz sayılan digər əşyalarla bağlı cinayət 
qanunvericiliyində müvafiq məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                  “Naxçıvan Muxtar Respublikası  
Qanunsuz miqrantların saxlanılması  

mərkəzrinin daxili intizam Qaydaları” na 
                                                                                          5 nömrəli əlavə  

_________________________________________________________ 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların 

saxlanılması mərkəzinin rəisinə 
 

İ L T İ Z A M 
 

Mən____________________________________________________ 
(Mərkəzdə saxlanılanəcnəbinn və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı, adı və  atasının adı) 

hazırlanması,saxlanılması, gəzdirilməsi,daşınması və ya istifadəsi 
qadağan olunmuş əşya və digər malların siyahısı, habelə daxili intizam 
qaydalarının pozulmasının tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə səbəb olmasını 
nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 90.1-ci 
və 90.2-ci maddələri ilə tanış oldum. 
 

_______________________                         ______________              
                                (soyadı və adı)                                                                           (imza) 

“_____”_____________20____ il 
 

İltizamı aldı 
 
____________     _________     ___________      _________________ 
           (vəzifəsi)                (rütbəsi)                         (imzası)                             (soyadı və adı) 

 
“_____” _____________ 20____il 
 
 

Qeyd: Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
hazırlanması, saxlanılması, gəzdirilməsi, daşınması və ya istifadəsi qadağan olunmuş 
əşya və digər malların siyahısı, habelə daxili intizam qaydalarının pozulmasının 
tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə səbəb olmasını nəzərdə tutan Azərbaycan 
RespublikasıMiqrasiya Məcəlləsinin 90.1-ci və 90.2-ci maddələrinin mətni iltizamın 
arxa tərəfində verilmişdir. 



İltizamın arxa tərəfi 
 
 

QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ 
SAXLANILAN 

ƏCNƏBİLƏR VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏR 
TƏRƏFİNDƏN HAZIRLANMASI, SAXLANILMASI, 

GƏZDİRİLMƏSİ, DAŞINMASI VƏ YA 
İSTİFADƏSİ QADAĞAN OLUNMUŞ ƏŞYALARIN 

 
S İ Y A H I S I 

 
 

1. Odlu və soyuq silahların bütün növləri, döyüş sursatları, partlayıcı 
maddələr və onların hissələri, xüsusi vasitələr (rezin dəyənəklər, əl qandalları, 
yayındırıcı təsir göstərən işıq-səs vasitələri, gözyaşardıcı qaz və s.), zəhərli 
maddələr. 

2. Kəsici və deşici alətlər. 
3. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları. 
4. Güclü təsir edən dərman vasitələri. 
5. Spirtli içkilərin bütün növləri, pivə, spirt qarışığı olan maddələr. 
6. Radiodalğaların (elektromaqnit dalğaların) ötürücü-boğucu qurğuları, 

radioelektron cihazlar və elementlər, dinləmə qurğuları və gizli kameraların 
detektorları (aşkaredici qurğular). 

7. Radioqəbuledici və ötürücülərin bütün növləri, optik cihazlar, peycer, 
mobil telefon, faks, kompyuter, internet şəbəkəsinə daxil olmaq üçün vasitəçi 
qurğular. 

8. Müharibəni, zorakılığı, ekstremizmi, terroru və qəddarlığı təbliğ 
edən, milli, dini və irqi ədavəti qızışdıran, habelə pornoqrafiya xarakterli 
nəşrlər, audio-video daşıyıcıları. 

 
Siyahı ilə tanış oldum, imzamla təsdiq edirəm. 
 
 
İmza  ________________________________   

                                                               (soyadı və adı) 

 
                                                      “____” ____________ 20 __ il 

 
 



 
İltizamın arxa tərəfi 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsindən 
 

Ç IX A R I Ş 
 

Maddə 90. Mərkəzdə tətbiq edilən tənbeh tədbirləri 
 
90.1. Daxili intizam qaydalarını pozan Mərkəzdə məcburi yerləşdirilən 

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barəsində aşağıdakı tənbeh 
tədbirləri tətbiq edilir: 

90.1.1. gəzintiyə çıxarılmaq hüququnun məhdudlaşdırılması; 
90.1.2. telefon əlaqəsindən istifadə etmək hüququnun 

məhdudlaşdırılması; 
90.1.3. televiziya verilişlərinə baxmaq hüququnun məhdudlaşdırılması; 
90.1.4. idmanla məşğul olmaq və stolüstü oyunlar oynamaq hüququnun 

məhdudlaşdırılması; 
90.1.5. yaxın qohumları ilə görüşmək hüququnun məhdudlaşdırılması; 
90.1.6. bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılması. 
90.2. Daxili intizam qaydalarını pozan Mərkəzdə könüllü yerləşdirilən 

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barəsində aşağıdakı tənbeh 
tədbirləri tətbiq edilir: 

90.2.1. bu Məcəllənin 90.1.2-ci - 90.1.4-cü və 90.1.6-cı maddələrində 
nəzərdə tutulan tənbeh tədbirləri; 

90.2.2. Mərkəzdən xaric olunma. 
 
Mərkəzdə saxlanılan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

tərəfindən daxili intizam qaydalarının pozulmasının tənbeh tədbirlərinin 
tətbiqinə səbəb olmasını nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikası Miqrasiya 
Məcəlləsinin 90.1-ci və 90.2-ci maddələrinin mətni ilə tanış oldum və onu 
imzamla təsdiq edirəm. 

 
 
__________________________       
               (imza, soyadı və adı) 
                                                  
 “____” __________ 20__ il 



 
“Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Qanunsuz miqrantların saxlanılması  
                                    mərkəzlərinin daxili intizam Qaydaları” na 

6 nömrəli Əlavə 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏRƏ VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRƏ 
ÖZ VƏSAİTLƏRİ HESABINA TİCARƏT ŞƏBƏKƏSİNDƏN ƏLDƏ 

ETMƏYƏ,  
BAĞLAMA VƏ BANDEROLLARDA GÖNDƏRİLMƏSİNƏ, 

SOVQATLARDA  GƏTİRİLMƏSİNƏ İCAZƏ VERİLƏN ƏŞYA, 
MALLAR VƏ ƏRZAQ MƏHSULLARININ 

S İ Y A H I S I 
1. Paltar, baş örtüyü, ayaqqabı, əl-üz dəsmalı (50 sm artıq olmayaraq) 

və yataq ləvazimatları; 
2. İsti və adi alt paltarı (hərəsindən iki dəst); 
3. Corab və əlcək (hərəsindən iki cüt), şərf, cib dəsmalı, qayış, sap və 

əllə tikiş üçün iynə; 
4. Otaq nəleyinləri (şap-şapları) və idman ayaqqabıları (hərəsindən bir 

cüt); 
5. İdman geyimi və alətləri (bir dəst); 
6. Güzgü və birdəfəlik üzqırxan (üz qırxanda verilir) və ya elektrik 

üzqırxan; 
7. Parç, qaşıq; 
8. Əl-üz və təsərrüfat sabunları, diş fırçası, diş məcunu, daraq, tualet 

kağızı, hamam lifi; 
9. Eynək, qoltuqağacı, əlağacı, həkimin icazəsi ilə protez və dərmanlar; 
10. Dərsliklər və dərs ləvazimatları (təhsil alanlar üçün); 
11. Ədəbiyyat, qəzet və jurnallar (bir nəfər üçün hər birindən 10 

cildədək); 
12. Yazı kağızı, dəftərlər, qələmlər, mürəkkəb, diyircəkli qələm 

içlikləri; 
13. Şahmat, domino, dama, nərd (hərəsindən bir komplekt); 
14. Məktublar, fotoşəkillər (fotoalbomlar); 
15. Ayaqqabı və paltar şotkaları, ayaqqabı kremi; 
16. Çörək və digər un məmulatları; 
17. Hisə verilmiş, duzlanmış ət və balıq məmulatları (bişirilməsi tələb 

olunmayan); 



18. Yağ, piy; 
19. Pendir; 
20. Quru qənnadı məmulatları; 
21. Quru çay; 
22. Meyvə, meyvə qurusu və bişirilməsi tələb olunmayan 

tərəvəzlər; 
23. Süd və süd məmulatları (şüşə qablarda olanlar istisna 

olmaqla); 
24. Konservlər, sərinləşdirici içkilər, təbii şirələr və mineral sular 

(şüşə qablarda olanlar istisna olmaqla); 
25. Tütün məmulatları, kibrit və alışqan; 
26. Poçt ləvazimatları (zərflər, açıqcalar, markalar, teleqram 

blankları və s.); 
27. Cinayət işinə aid sənəd və qeydlər; 
28. Təhvil verilmiş pulun, qiymətli əşyaların və s. qəbzləri; 
29. Azyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan ləvazimat (əmzik, uşaq 

yeməkləri, bələk, uşaq bezləri və s. 
Qeydlər:  

1. Qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzində məcburi 
yerləşdirilən əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, o 
cümlədən bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan əcnəbilərə və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə bişirilməsi tələb olunan ərzaq 
məhsullarını (ət, balıq, makaron və makaron məmulatları, düyü, 
qarğıdalı, noxud və digər paxla növləri, bütün növ yarmaların) və kəsici 
və deşici əşyaları əldə etməyə icazə verilmir. 

 2. Qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzində saxlanılan 
qadın əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə baş yaylıqları, 
büstqalterlər, reytuzlar, qayış, tənzif, saç sancaqları, vazelin, krem, 
pambıq, şampun, dodaq pomadası, gigiyenik vasitələr (qadınlar üçün), 
pudra və tamponların da əldə  edilməsinə icazə verilir. 
          3. Qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzində saxlanılan 
əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə məxsus əşyaların  
ümumi çəkisi bütün hallarda 50 kq-dan artıq olmamalıdır (o cümlədən 
anbarda saxlanılanlar). 

4. Qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzində saxlanılan əcnəbilərə 
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə qayış, əllə tikiş üçün iynə, güzgü, 
birdəfəlik üzqırxan ülgüc və ya elektrik üzqırxan, sərinkeş və alışqan 
qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzinin rəisinin icazəsi ilə verilir. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN 
QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ  

ŞƏXSLƏRİN AXTARIŞI HAQQINDA  
 

 
PROTOKOL №_________ 

 

Mən______________________________________________________________ 
(protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı) 

“___”____20___il tarixində saat“____” _______________________________ 
                                                                                  (axtarışda iştirak edən əməkdaşların vəzifəsi,rütbəsi, soyadı və adı) 

iştirakı ilə  ________________________________________________________ 
     (vətəndaşlıq mənsubiyyəti, soyadı, adı və atasının adı) 

üstünə, həmçinin onun əşyalarına baxış keçirdim. 
Axtarılan şəxs_____________________________________________________ 
geyimdə olmuşdur.                  (paltarı və ayaqqabını göstərmək) 

                                                                                                            NƏTİCƏLƏR: 
Axtarış 
zamanı_________________________________________________________________ 

                        (aşkar olunmuş pul, əşyalar, mallar, ərzaq məhsulları və s. göstərilməlidir) 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________aşkar edilmişdir. 

 

Protokol oxunmuş və düzgün yazılmışdır. 
Tanış oldum__________________________________________________ 

                          (axtarılan şəxsin soyadı, adı, atasının adı,şikayəti, təklifi və imzası) 

 
Axtarışda iştirak edən əməkdaşlar   
1._________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________                                                     
3.___________________________________________________________  



Protokolun əks tərəfi 
Axtarış və baxış zamanı aşkar edilmiş qadağan olunmuş əşyalar:____________ 

___________________________________________________________________________götürdüm. 
(adları göstərmək) 

 

Axtarış və baxış zamanı aşkar edilmiş təhlükəsizlik baxımından 
özlərində saxlanılması məqsədəuyğun hesab edilməyən, lakin qadağan 
olunmuş əşya hesab olunmayan əşyalar (mallar, ərzaq məhsulları) 
________________________________________________________________ 
                                                              (adları göstərmək) 
_____________________________________________________________________________ 

(şəxsi işinə əlavə edilir, əcnəbinin xahişi ilə qohumlarına və ya saxlanması üçün hara verilir, qəbzin №-si) 

 _________________________________          __________________________                                      
               (axtarılan şəxsin imzası)                                                                     (protokolu tərtib edən şəxsin imzası) 
“_____” _____________ 20__il 
 
 
Saxlanılma üçün götürülmüş pulun, əşyaların, malların, ərzaq 
məhsullarının qəbzini aldım 
 
 
“_____” ___________ 20__il                  _______________________ 

                                                (axtarılan şəxsin imzası) 
 
Qeyd: Protokola nömrələr əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan 

şəxsin “Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilən 
əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotu kitabı” nda 
qeydiyyata düşmüş sıra sayına uyğun qoyulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                               Axtarış protokoluna  
1 nömrəli Əlavə 

                                        Qəbz №________ 
 

________________________________ üstündə və əşyalarında aparılmış axtarış  
                      (soyadı, adı və atasının adı) 
zamanı müəyyən  olunmuş əşyalar (mallar, ərzaq 
məhsulları_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________ saxlanılması üçün anbara təhvil 
verildi. 

 
Tərtib etdi_____________      ___________     ____________     _____________ 
                                        (vəzifəsi)                                  (rütbəsi)                           (soyadı və adı)                           (imzası) 

“_____”____________ 20___il 
 

Qəbzi aldım____________________________________________   ____________ 
                           (soyadı və adı)                                                                                (imzası) 

“_____”____________20___il. 
 
 
 

Qeydlər: 
1. Qəbzə nömrələr əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz 
miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilən əcnəbilərin və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotu kitabı” nda qeydiyyata düşmüş sıra 
sayına uyğun qoyulur. 

2. Qəbz 3 nüsxədən ibarət tərtib olunur, 1-ci nüsxə üstündə və 
əşyalarında axtarış aparılmış şəxsə verilir, 2-ci nüsxə axtarış protokoluna 
əlavə olunur, 3-cü nüsxə Mərkəzdə 1(bir) il müddətinə müvafiq qovluqda 
saxlanılır. 

 
 
 

 
 



 
                                                                                             Axtarış  protokoluna  

2 nömrəli Əlavə 
 

Qəbz №________ 
 
_______________________________ üstündə və əşyalarında aparılmış  
                     (soyadı, adı və atasının adı) 
axtarış zamanı müəyyən olunmuş pul (qiymətli əşya və ya kağız) 
________________________________________________________________ 

                    (miqdarı, sayı, qiymətli əşyanın və kağızın adı, №-si göstərilməklə) 

_____________________________________________________________________________________ 

saxlanılması üçün təhvil verildi. 
Pulu aldım__________  _____________    ____________              ________________ 
                           (vəzifəsi)           (rütbəsi)                       (soyadı və adı)                                (imzası) 

 

“_____”____________ 20___il 
 
Qəbzi aldım     __________________________________      ___________________ 
            (soyadı və adı)                                                                               (imzası) 

“_____”____________ 20___il. 
 

 
Qeydlər:1. Qəbzə nömrələr əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan 
şəxsin “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilən 
əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotu kitabı” nda 
qeydiyyata düşmüş sıra sayına uyğun qoyulur. 

2. Qəbz 3 nüsxədən ibarət tərtib olunur, 1-ci nüsxə üstündə və 
əşyalarında axtarış aparılmış şəxsə verilir, 2-ci nüsxə axtarış 
protokoluna əlavə olunur, 3-cü nüsxə Mərkəzdə 1(bir) il müddətinə 
müvafiq qovluqda saxlanılır. 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 

MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNƏ QƏBUL EDİLƏN  
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN  

TİBBİ  MÜAYİNƏSİNİN KEÇİRİLMƏSİNİN QEYDİYYATI  
 
 
 

K İ T A B I 
                                                                                                         
 
                                                                                                        Başlanıb“____” ______________ 20 ___ il 

 
                                                                                                        Qurtarıb“____” ______________ 20 ___ il 



 
 
 

 

1. S/s 

 
2. Tibbi 

kitabçanın 
nömrəsi 

3. Mərkəzə 
daxilolma  
tarixi və 

vaxtı 

4. Soyadı və 
adı 

5. 
Təvəllüdü 

6. 
Vətəndaşlığı 

7. Qeydiyyatı aparan tibb işçisinin 

             
7.1. 

rütbəsi 

  
7.2. soyadı 

və adı 
7.3. imzası 

         

         

 
 
 

Qeyd:  2-ci xanada “Tibb kitabça” sözlərinin baş hərfləri göstərilməklə “TK” kimi qeyd olunur. 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
 
 

TİBBİ YARDIMIN  
GÖSTƏRİLMƏSİNİN QEYDİYYATI 

 
 

K İ T A B I 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Başlanıb“____” _______________ 20 ___ il 
                                                                                                        Qurtarıb“____” _______________ 20 ___ il 



 
Qeyd:  2-ci xanada “Tibbi kitabça” sözlərinin baş hərfləri göstərilməklə “TK” kimi qeyd olunur. 

1. 
S/s 

2.Tibbi 
kitabça 
nömrəsi 

3. 
Müraciət 
tarixi və 

vaxtı 

4. Soyadı 
və adı 

5. 
şikayəti 

 
6. Təcili tibbi 

yardım 
briqadasının 
çağırıldığı 
təqdirdə, 
çağırış 

 tarixi və vaxtı 

 
7. Təcili tibbi 

yardım 
briqadasının 

Mərkəzə gəldiyi  
tarix və vaxt 

8. Tibbi müəssisəsində 
yerləşdirildiyi halda 

yerləşdirilən tibb 
müəssisəsinin adı və 

ünvanı 

9. 
Qeyd 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 
MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ 

KEÇİRİLƏN  SANİTARİYA - GİGİYENA 
TƏDBİRLƏRİNİN  QEYDİYYATI 

 
 
 

K İ T A B I 
 

Başlanıb“____” ____________ 20 ___ il 
 

Qurtarıb“____” ____________ 20 ___ il 
 



 
 

1.Sıra 
№-si 

 
2.Müayinəni
n keçirildiyi 
tarix və vaxt 

3.Müayinəni keçirən şəxsin 4.Mərkəzdə 
saxlanılan 
əcnəbinin 

və ya 
vətəndaşlığı 

olmayan 
şəxsin  və 

ya Mərkəzin 
sanitar 

vəziyyəti 
barədə 
qeydlər 

5.Onların 
aradan 

qaldırılma-
sı üzrə 

keçirilmiş 
tədbirlər 

6.Sanitariya-
gigiyena 

tədbirlərini 
həyata keçirmiş 

şəxsin 

   3.1. 
iş yeri 

3.1. 
vəzifəsi 

3.2. 
soyadı 
və adı 6.1. 

soyadı 
və adı 

6.2. 
imzası 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ  
SAXLANILAN ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN 

ŞƏXSLƏRİN  
TELEFONLA DANIŞMALARININ  QEYDİYYATI 

 
 

K İ T A B I 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Başlanıb“____” _____________  20 ___ il 

 
Qurtarıb“____” _____________  20 ___ i 



 
 
 
 

1. 
sıra 
№-
si 

2. 
Zəng 
etdiyi 
tarix 
və 

vaxt 

3. 
Soyadı 
və adı 

4. 
Zəng edilən 

telefon 
nömrəsi 

5. 
Zəng 
edilən 
şəxs 

(əlaqəsi 
və 

ünvanı) 

6. 
Danışığın 
müddəti 

7. 
Telefonla 
danışmaq

dan 
imtina 

etmişdir 
(səbəbi 

göstərilm
əlidir) 

8. 
Telefon 

danışığınd
an istifadə 

etmiş 
şəxsin 
imzası 
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A R A Y I Ş 
Həqiqətən___________________vətəndaşı (və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs) 
________________________________________________________________ 
                                                          (soyadı, adı və atasının adı) 

________________________________________________________________ 
(şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi)  

“_____” ______________ 20____ il tarixindən “_____”_________________ 
20___il tərixinədək  __________________________________ __________ tarixli 
________________________________nömrəli qərarına əsasən Naxçıvan Muxtar  
                (qərar qəbul etmiş orqanın adı) 
Respublikası Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilmişdir. 
 
Mərkəzin rəisi  ______________________________ 
                                                    (soyadı, adı və imzası) 

“____” _____________20 ___ il  
Arayışın əks tərəfi 

 
Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Qanunsuz miqrantların saxlanılması 

mərkəzində saxlanıldığı müddətdə hüquqlarının təmin olunması, ona qarşı qanunazidd 
hərəkətlərə yol verilib-verilməməsi barədə qeydlər: 
_________________________________________________________________________ 
                                            (bu hissə Mərkəzdən azad edilən şəxs tərəfindən doldurulur) 

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Mərkəzdən azad edilən şəxsin_____________________ 
                                                                         (soyadı, adı və imzası)                      
            
 

 

M.Y. 
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                                                         B İ L D İ R İ Ş 
 
__________________________________tərəfindən qəbul edilmiş“__”_____20___il  
     (qərar qəbul etmiş vəzifəli şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı  və adı) 
 
tarixli  _____  nömrəli qərar əsasında “____”_________20___il tarixində saat 
“____” Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz 
miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilmiş__________________________ 
                                                                                                                                                   (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 

barəsində Mərkəzdə yerləşdirilməsi müddətinin uzadılması və ya oradan azad 
edilməsi haqqında qərar olmadığına görə 
______________________________________________________________                           
                                                                  (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı)   
 “_____” __________ 20___il tarixində saat “______”Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların saxlanılması 
mərkəzindən azad ediləcəkdir.  
 
 Mərkəzin rəisi__________________________________________                                
                                                          (vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

 “____” _____________20 ___ il  
                                                  Bildirişin arxa tərəfi 
_________________________________________________________________ 
 (Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilməsi barədə qərarı 

qəbul etmiş şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 
“_____” __________ 20___il     saat  “______” 

 
 

Qeyd. Bildiriş əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin mövcud qanunvericiliyə 
uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz 
miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilməsi müddətinin başa çatmasına 10 saat 
qalmış bu barədə qərar qəbul etmiş vəzifəli şəxsə təqdim olunmalıdır. 
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QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNİN RƏİSİ TƏRƏFİNDƏN 

ƏCNƏBİNİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSİN 
MƏRKƏZDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA 

PROTOKOL №_________ 
 

“___”________ 20 __ il saat_________ 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların 
saxlanılması mərkəzinin rəisi________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (rütbəsi, soyadı və adı) 

bu protokolu tərtib edirondan ötrü ki, həqiqətən ________________________________ 
                                                                                                                            (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz   miqrantları    
saxlanılması    mərkəzində  yerləşdirilməsi   barədə   qərar   qəbul etmiş__________ 
_________________________________________xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq 
    (qərar qəbul etmiş vəzifəli şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı  və adı) 

______________________________________barəsində  Mərkəzdə   yerləşdirilməsi  
         (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı)  

müddətinin uzadılması və ya oradan azad edilməsi haqqında qərar olmadığına görə 
____________________________________“____” _________  20___il tarixində saat    

(əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və ad) 
“____” Mərkəzdən azad etdim.  
 
    
Protokol  ___________________________________________ Mərkəzdə yerləşdirilməsi  
                                                (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 

barədə qərar qəbul etmiş______________________________________göndərilir. 
                                                                       (qərar qəbul etmiş vəzifəli şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı  və adı) 

 
Mərkəzin rəisi____________________________ 
                                   (soyadı,adı və imzası) 

                                                                 “_____”_______20___il    saat_____ 
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Qəbz №________ 
 

Anbarda saxlanılması üçün təhvil götürülmüş____________________ 
_____________________________________________________________ 

                                      (ərzaq məhsullarının və ya əşyaların, malların adı, miqdarı, çəkisi və sayı) 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________mənə  geri qaytarıldı. 
 Ərzaq məhsullarının, əşyaların və malların anbarda saxlanılmasına 
dair_________________________________________________________ 
                                                                         (şikayət və təkliflər) 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
  
Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsin______________________  
                                                                                                                                        (soyadı, adı və imzası) 

 
 

“____”  _________________ 20__ il 
 

        Qeydlər: 
1. Qəbzə nömrələr əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların 
saxlanılması mərkəzində yerləşdirilən əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin uçotu kitabı” nda qeydiyyata düşmüş sıra sayına uyğun qoyulur. 

2. Qəbz 2 nüsxədən ibarət tərtib olunur, 1-ci nüsxə əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxsə verilir, 2-ci nüsxə Mərkəzdə saxlanılan əcnəbinin və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsi işinə əlavə edilir. 

 



“Naxçıvan Muxtar Respublikası 
 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin  

Qanunsuz miqrantların saxlanılması 
                                                                         mərkəzinin daxili intizam 

Qaydaları”na 
                                                                            16 nömrəli Əlavə 

 
 

DAXİLİ İNTİZAM QAYDALARINI POZAN  
ƏCNƏBİLƏR VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏR BARƏSİNDƏ  

TƏNBEH TƏDBİRİNİN TƏTBİQİ BARƏDƏ 
 

Q Ə R A R 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların 
Saxlanılması Mərkəzində saxlanılan________________________________  

                                                     (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin təvəllüdü, soyadı və adı) 

___________________________________________________________________________________________ 

(rejim pozuntusunun vaxtı, şəraiti və xarakteri) 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz 
Miqrantların Saxlanılması Mərkəzinin daxili intizam qaydalarını pozmuşdur. 
Daxili intizam qaydlarını pozmuş Mərkəzdə  
saxlanılan_____________________________________________yazılı izahatını,  

             (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin təvəllüdü, soyadı və adı) 

yoxlama materiallarını nəzərdən keçirərək və  Azərbaycan Respublikas Miqrasiya 
Məcəlləsinin 90-cı maddəsini rəhbər  tutaraq,  

 
QƏRARA ALDIM: 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların 
Saxlanılması Mərkəzində saxlanılan____________________________________ 
                                                                                  (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin təvəllüdü, soyadı və adı) 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz 
Miqrantların Saxlanılması Mərkəzinin daxili intizam qaydalarını pozduğuna görə 
______________________________________________ tənbeh tədbiri tətbiq edilsin. 

 
Mərkəzin rəisi_______________________ 
                                (soyadı, adı və imzası) 

                                                                       “____” __________ 20___ il 



                                                  
                                           Qərarın arxa tərəfi 
 
 

Qərar mənə elan olundu “____” __________ 20___ il. 
_______________________________________________________________________ 
(barəsində tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edilmiş əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan 

şəxsin soyadı, adı və imzası) 

Qərarı elan etdi _____________________________________________________ 
(Mərkəz növbətçisinin rütbəsi, soyadı və adı) 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların 
Saxlanılması Mərkəzində saxlanılan ____________________________________ 

                                                                 (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 

“____”_________ 20___ il tarixdə saat “_____ “ bir nəfərlik xüsusi otağa qəbul 
edildi. 
Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan_____________________________________  

                                                                (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 

üzərində axtarış aparılan zaman aşağıda göstərilən əşyalar aşkar edildi və 
götürüldü: 
________________________________________________________________________ 
Nəzarətçi: 
__________________________________________________________________ 

      (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

Bir nəfərlik xüsusi otaqda saxlanılan_____________________________________ 
                                                               (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 

“____”_________ 20___ il tarixdə saat “_________ “  azad edildi. 
 
Nəzarətçi: 
__________________________________________________________________ 

      (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

Götürülmüş əşyaları geri aldım_________________________________________  
                                       (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı, adı və  imzası) 

Qərardan yuxarı dövlət orqanına (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət vermək 
hüququ mənə izah olundu. 
___________________________________        “_____”_________20____il 
(əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin adı,soyadı,imzası) 



 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası 
 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin  

Qanunsuz miqrantların saxlanılması 
                                                                         mərkəzinin daxili intizam 

Qaydaları”na 
                                                                            17 nömrəli Əlavə 

 
 

 

 

 
QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN 

ŞƏXSLƏRİN  
BİR NƏFƏRLİK XÜSUSİ OTAQLARA QƏBULU VƏ ORADAN 

AZAD EDİLMƏSİ 
 
 
 

K İ T A B I 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                      Başlanıb“____” ____________  20 ___ il 

 
                                                   Qurtarıb“____” ____________  20 ___ il 

 



 

1.Sıra 
№-si 

 

2. Bir 
nəfərlik 

xüsusi otağa 
qəbul 

edildiyi 
tarix və vaxt 

3. 
Soyadı, 
adı və 

atasının 
adı 

4. 
Vətəndaşlıq 

mənsubiyyəti 
 

5. 
Bir nəfərlik xüsusi otaqda 

saxlanılması (və ya saxlanılması 
müddətinin uzadılması) barədə 

qərarı qəbul etmiş şəxsin 

6. Bir nəfərlik xüsusi 
otaqda saxlanılması 
(və ya saxlanılması 

müddətinin 
uzadılması) barədə 

qərarın 
tarixi və nömrəsi 

7. 
Bir nəfərlik 

xüsusi otaqdan 
azad olunması 
(əsas, tarix və 

vaxt) 
 

 

8. Bir nəfərlik xüsusi 
otaqdan azad 

olunmuşəcnəbinin və ya 
vətəndaşlığı olmayan 
şəxsin saxlanılma ilə 

bağlı şikayət və 
təklifləri, imzası 

9. 
Qeyd 

5.1. 
vəzifəsi 

5.2. 
rütbəsi 

5.3. 
 soyadı  
və adı 

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Naxçıvan Muxtar Respublikası 
 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin  

Qanunsuz miqrantların saxlanılması 
                                                                         mərkəzinin daxili intizam 

Qaydaları”na 
                                                                            18 nömrəli 

Əlavə 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏR VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏR ÜÇÜN 

NÜMUNƏVİ 
GÜN  BÖLGÜSÜ 

 
 

1.Yuxudan durmaq                                  -  saat 600 – 700 - dan gec olmayaraq; 
2.Tualet, yatağın qaydaya salınması,      -  25 dəqiqəlik; 
dolabçaların yığışdırılması                 
3.Səhər gimnastikası                               -  15 dəqiqəyədək; 
4.Səhər yeməyi                                        - 30 dəqiqəyədək; 
5.Gündəlik gəzinti                                   - 2 saatdan az olmayaraq; 
6.Nahar fasiləsi                                        - 30 dəqiqəyədək; 
7.Axşam yeməyi                                      -  30 dəqiqəyədək; 
8.İdmanla məşğul olmaq                        - 1 saatdan az olmayaraq; 
9.Televiziya verilişlərinə baxış              - 4 saatdan az olmayaraq; 
(istirahət, iş günü hesab edilməyən          - 6 saatdan az olmayaraq;bayram günləri 
səsvermə və ümumxalq 
hüzn günü) 
10.Yatmağa hazırlıq                                    -  10 dəqiqəyədək; 
11. Yuxu (fasiləsiz)                                     -  2200 - 2300-dan gec olmayaraq; 

                                                                      - 8 saat 
 

Qeydlər: 1.Gün bölgüsü Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 
Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların Saxlanılması Mərkəzində yerli 
şərait nəzərə alınmaqla Mərkəzin tabe olduğu dövlət orqanının rəhbərliyi 
tərəfindən təsdiq edilir. 

2. Bir nəfərlik xüsusi otaqlarda saxlanılan həbs edilmiş şəxslər üçün 
gün bölgüsü xüsusi olaraq müəyyən olunur. 

 



 
 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası 
 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin  

Qanunsuz miqrantların saxlanılması 
                                                                         mərkəzinin daxili intizam 

Qaydaları”na 
                                                                            19 nömrəli 

Əlavə 
 
 
 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 

XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN 
SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN 

ŞƏXSLƏRİN 
SAXLANILMA ŞƏRAİTİNƏ DAİR YOXLAMANIN 

QEYDİYYATI 
 

K İ T A B I 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Başlanıb“____” _____________ 20 ___ il 
 

      Qurtarıb“____” _____________  20 ___ il 
 

  
 
 



 

1.Yoxla-
manın 

keçirildi-
yi tarix və 

vaxt 

2.Yoxlamanı keçirən 
şəxsin 

3. Yoxlanılmışdır 
(yoxlama 
predmeti) 

4. Aşkar 
edilmiş  
nöqsanlar  
və ya 
 təkliflər 

 
 
5. Aşkar edilmiş 

Nöqsanların 
aradan 

qaldırılmasına 
dair görülmüş 

tədbirlər 

 

 

   

  

 

6. 

Qeyd 

 

 

2.1. 
vəzi
fəsi 

2.2. 
rütb
əsi 

2.3. soyadı 
və adı  

        
        
        
        
        
        
        



Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz  

Miqrantların Saxlanılması Mərkəzinin  
daxili intizam Qaydaları”na 

20 nömrəli əlavə 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN 
SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ 

MƏCBURİ YERLƏŞDİRİLƏN 
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN 

MÜŞAYİƏT VƏRƏQİ 
 

1. Qanunsuz miqrantların  
saxlanılması mərkəzindən çıxışın 

1.1. səbəbi və ya əsası  
1.2.istiqaməti  

2. Müşayiətə rəhbərlik edən nəzarətçinin 

2.1. rütbəsi 2.2. soyadı və adı 2.3. müşayiət ediləcək şəxsi və ya şəxsləri təhvil 
alması barədə imzası 

   
3. Müşayiət növbətçiliyini həyata keçirən heyət   
3.1. sayı 3.2. rütbəsi 3.3. soyadı və adı   
     
     

4.Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzindən çıxış 4.1. Tarix  
4.2. Vaxt  

5.Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzinə daxil olduğu 5.1. Tarix  
5.2. Vaxt  

6. Müşayiət ediləcək şəxsin və ya şəxslərin   
6.1. sayı 6.2. soyadı, adı və atasının adı 6.3. vətəndaşlığı 6.4. doğum tarixi 6.5. doğum yeri 



     
     
     

7. Başqa yerə köçürülmə halında, köçürülmənin 7.1. əsası  
7.2. ünvanı  

8. Köçürülən əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi qəbul edən şəxsin 

8.1. vəzifəsi 8.2. rütbəsi 8.3. soyadı və adı 8.4. imzası 8.5. Müşayiət edilən şəxsi qəbul 
etdiyi tarix və saat 

     
     

9. Sağlamlıq vəziyyəti 

9.1. müayinə olunduğu 
tarix və vaxt 

9.2. müayinənin 
nəticəsi 

9.3. Müayinə edən həkimin 
9.3.1. soyadı və adı 9.3.2. imzası 

    
    

10. Müşayiət zamanı nöqsanlar   
11. Əlavə qeydlər   



 
                   “Naxçıvan Muxtar Respublikası 

 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin  
Qanunsuz miqrantların saxlanılması 

                                                                         mərkəzinin daxili intizam Qaydaları”na 
                                                                            21 nömrəli Əlavə    

(Üz tərəfi) 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN  DAKTİLOSKOPİK QEYDİYYAT VƏRƏQİ  

                                                            №_______ 
Soyadı ___________________                        Dakt. _____________________________ 
Adı______________________                        Form._____________________________  
Atasının adı_______________                         Formula___________________________                                                                                        
Doğum tarixi__________________                Vətəndaşlığı________________________ 
Cinsi _______________________                   Əlavə təsnifat_______________________ 

 
Sağ əl 

   
 
 

Sol əl                                                                                         
 

 
Yoxlama izləri 

 
Sol əl Sağ əl 

dörd barmaq baş barmaq baş barmaq dörd barmaq 

1. Baş barmaq 2. Şəhadət 
barmağı 3. Orta barmaq 4. Adsız 

barmaq 
5. Çəçələ 
barmaq 

  16    8   
 16    8    4  

1. Baş barmaq 2. Şəhadət 
barmağı 3. Orta barmaq 4. Adsız 

barmaq 
5. Çəçələ 
barmaq 

 4    2    1  
  2    1   



 
(arxa tərəfi) 

Fərqli əlamətləri və ya fiziki qüsurları 
 
________________________________________________________________________________________ 

(şikəstlik, zədə,xal) 

________________________________________________________________________________________ 
                                         (ləkə, yara yeri, çapıqlar, sifət quruluşunda qeyri-simmetrikliklər,təngənəfəslik, kəkələmək və.s) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Əlavə məlumatlar 
________________________________________________________________________________________ 

(daktiloskopik qeydiyyatı aparılan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı, adı və imzası) 

 

Daktiloskopik qeydiyyat vərəqini tərtib edən şəxsin 
vəzifəsi rütbəsi soyadı və adı imzası tarix 

     

 

Daktiloskopik qeydiyyat vərəqinin düzgün tərtib olunmasını yoxladı, 
formulanı müəyyən etdi  

vəzifəsi rütbəsi soyadı və adı imzası tarix 
                                                                                             

(ölçüsü 205 x 290 mm) 



 
“Naxçıvan Muxtar Respublikası 

 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin  
Qanunsuz miqrantların saxlanılması 

                                                                         mərkəzinin daxili intizam Qaydaları”na 
22 nömrəli Əlavə 

 
 

______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 

MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏRƏ VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRƏ 

GƏTİRİLMİŞ  SOVQATDA, GÖNDƏRİLMİŞ BAĞLAMA VƏ BANDEROLLARDA OLAN  
ƏŞYALARIN (ƏRZAQ MƏHSULLARININ, MALLARIN) QEYDİYYATI 

 
 

K İ T A B I 
 

     Başlanıb“____” ______________ 20 ___ il 
 

 Qurtarıb“____” ______________ 20 ___ il 



 
 

                                                           
1. Sıra 
№-si 

2.D
axil 
olm
a  
tari
xi 
və 
vaxt
ı 

3.Dax
il 
olub 
(sovq
at, 
bağla
ma, 
bande
rol) 

4.Sovqatda, 
bağlamada 
və ya 
banderolda 
olan malların 
əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı 
olmayan 
şəxslərə 
təqdim 
olunduğu 
tarix və vaxt 

5.Ünvanlanmış əcnəbinin və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxsin  

6.Sovqata, bağlamaya və ya 
banderola baxış keçirən işçinin  

7.Sovqatda, 
bağlamada  
və ya 
banderolda 
aşkar 
olunmuş 
malların 
siyahısı  və 
çəkisi 

8. 
Qeyd 

5.1 
soya
dı və 
adı 

5.2.sovqa-
tı, 
bağlamanı 
və ya  
banderolu 
qəbul 
etməsi 
barədə 
imzası 

5.3.sovqatı
, 
bağlamanı 
və ya  
banderolu 
qəbul 
etməkdən 
imtina 
etdikdə, 
imtinanın 
səbəbi və 
imzası 

 
6.1. rütbəsi 

 
6.2. 
soyadı və 
adı 

                 
6.3.          
imzası 

 

            
            
            
            

            
            



 
                                                              “Naxçıvan MuxtarRespublikası  

                                                       Qanunsuz MiqrantlarınSaxlanılması  
                                                                          Mərkəzinin daxili intizam  

                                                                                     Qaydalarına 
                                                                           23 nömrəli Əlavə 
                                 Naxçıvan   Muxtar   Respublikası     Dövlət    

Miqrasiya          Xidmətinin          Qanunsuz  
                               Miqrantların        Saxlanılması   Mərkəzinin             

rəisi_______________________________ 
                                                                 (Mərkəz rəisinin rütbəsi) 

                                  cənab______________________________ 
                                                 
                                             ___________________ünvanında yaşayan 
                                             ___________________________________                                                                                                    

                                                         (vətəndaşlıq mənsubiyyəti) 

                                             ___________________________tərəfindən 
                                                                (soyadı,adı,atasının adı) 

____________________________________ 
                                                                (şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi) 

 

                                                    Ə R İ Z Ə 
               Xahiş edirəm, Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanunsuz 

Miqrantların Saxlanılması Mərkəzində saxlanılan____________________üçün 
                                                           (vətəndaşlığı, soyadı, adı və atasının adı) 

Sovqat qəbul edəsiniz. Sovqatda olan ərzaq məhsullarının (əşyaların, 
malların) siyahısı 

Sıra 
№-si 

Ərzaq məhsullarının 
(əşyaların, malların) adı 

Çəkisi Sayı Qeyd kq qr 
      

 
İmza_________________________                              

“____”___________20___il 
Sovqatı qəbul etdi______________________________________ 
                                                        (növbətçinin rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

Sovqatı aldı___________________________________________________ 
                              (mərkəzdə  saxlanılan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı, adı və imzası) 

“______”__________20___il 



 

Ərizənin arxa tərəfi 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanunsuz Miqrantların 
Saxlanılması Mərkəzində saxlanılan 

əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə  
verilməsivə ya ötürülməsi qadağan olunmuş əşyaların 

 
S İ Y A H I S I 

 
1. Odlu və soyuq silahların bütün növləri, döyüş sursatları, 

partlayıcı maddələr və onların hissələri, xüsusi vasitələr (rezin 
dəyənəklər, əl qandalları, yayındırıcı təsir göstərən işıq-səs vasitələri, 
gözyaşardıcı qaz və s.), zəhərli maddələr. 

 2. Kəsici və deşici alətlər. 
 3. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları. 
 4. Güclü təsir edən dərman vasitələri. 
 5. Spirtli içkilərin bütün növləri, pivə, spirt qarışığı olan maddələr. 
6. Radiodalğaların (elektromaqnit dalğaların) ötürücü-boğucu 

qurğuları, radioelektron cihazlar və elementlər, dinləmə qurğuları və gizli 
kameraların detektorları (aşkaredici qurğular). 

7. Radioqəbuledicilərin və ötürücülərin bütün növləri, optik 
cihazlar, peycer, mobil telefon, faks, kompyuter, internet şəbəkəsinə daxil 
olmaq üçün vasitəçi qurğular. 

8. Müharibəni, zorakılığı, ekstremizmi, terrorçuluğu və qəddarlığı 
təbliğ edən, milli,  dini və  irqi  ədavəti  qızışdıran,  habelə  pornoqrafiya  
xarakterli nəşrlər, audio-video daşıyıcıları. 

Siyahı ilə tanış oldum, imzamla təsdiq edirəm. 
 
______________________________________________

_                
(soyadı, adı və imzası) 

 
    “____” ___________ 20__ il 
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Naxçıvan   Muxtar   Respublikası    

  Dövlət  Miqrasiya  Xidmətinin  Qanunsuz  
                               Miqrantların        Saxlanılması   Mərkəzinin             

rəisi_______________________________ 
                                                                 (Mərkəz rəisinin rütbəsi) 

                                  cənab______________________________ 
                                                 

                                             ___________________ünvanında yaşayan 
                                             ___________________________________                                                                                                    

                                                         (vətəndaşlıq mənsubiyyəti) 

                                             ___________________________tərəfindən 
                                                                (soyadı,adı,atasının adı) 

____________________________________ 
                                                                (şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi 

 
Ə R İ Z Ə 

 
 
  Xahiş edirəm şəxsi hesabımda olan_____________________________  
                                                                                                                  (miqdar göstərilir) 

      puldan götürülməklə mənə                                                 
___________________________________________________________ 

(əşyanın, malın, ərzaq məhsulunun adı və sayı, miqdarı, çəkisi) 

___________________________________________________________ 
____________________________________________________əldə 
edilməsinə köməklik göstərəsiniz. 
 
__________________ 
                   (imza və tarix) 

 

 



 
                                 Ərizənin əks tərəfi 
______________________________________________________ 

(əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı, adı və atasının adı) 

müraciəti nəzərə alınaraq onun hesabında olan ________________puldan                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                 (miqdar göstərilir)                                                           

götürülərək_______________________________________ alınmışdır. 
        (alınmış əşyanın, malın, ərzaq məhsulunun adı və sayı)  

 
 
Mərkəzin rəisi ______________________________________ _____
                                                      (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

 
“_____”___________20___il. 
 

Ərizəmdə qeyd etdiyim əşyaları (malları, ərzaq məhsullarını) 
aldım: 
 
______________________________________________________ 
                               (əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı, adı və imzası) 

 
“_____”___________20___il. 
 
 

 
Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanunsuz Miqrantların 

Saxlanılması Mərkəzində saxlanılan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsin şəxsi işinə əlavə olunur. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
“Naxçıvan Muxtar Respublikası  

                                                        Qanunsuz miqrantların saxlanılması  



                                                                          mərkəzinin daxili intizam  
                                                                                           Qaydalarına 

                                                                           25 nömrəli Əlavə 
______________________________________ 

(orqanın adı) 

 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA 
XİDMƏTİNİN  QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI 

MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN 

ŞƏXSLƏRİN 
ÜNVANINA  DAXİL OLMUŞ MƏKTUB  VƏ YA 

TELEQRAMLARIN QEYDİYYATI 
 

 
 

K İ T A B I 
 

 
 

     Başlanıb “____” ______________ 20 ___ il 
 

 Qurtarıb “____” ______________ 20 ___ il 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sıra 
№-si Daxil- 

olma 
tarixi 

Haradan və ya 
kim tərəfindən 

göndərilib 

Məktubu və ya teleqramı 
alan əcnəbinin  

və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsin 

Məktubun senzuradan keçirildikdə 

 
Qeyd 

vətəndaşlıq 
mənsubiyy

əti 

soy
adı 
və 
adı 

imzası 
senzuranı həyata keçirən işçinin senzuranın 

nəticəsi 

 rütbəsi soyadı və 
adı imzası   
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______________________________________ 

(orqanın adı) 

 
 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 
MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN 

ƏCNƏBİLƏR VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏR  
TƏRƏFİNDƏN GÖNDƏRİLƏN MƏKTUB VƏ YA TELEQRAMLARIN QEYDİYYATI 

 
 

 
 

K İ T A B I 
 

 
          Başlanıb “____” _______________ 20 ___ il 

                        Qurtarıb “____” _______________ 20 ___ il 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Sra
№-
si 

Göndə-
rilmə 
tarixi 

Göndə-
rildiyi 
ünvan 

Göndərilməsi 
üçün 

qəbul edən işçinin 
 

Məktubu və ya 
teleqramı (ərizə) 

göndərən əcnəbinin  və 
ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsin 

Məktubun senzuradan keçirildikdə 

Qeyd 

vətəndaşlıq 
mənsubiyyəti 

soyadı  
və adı 

senzuranı həyata keçirən 
işçinin senzuranın 

nəticəsi rütbəsi soyadı 
və adı rütbəsi soyadı və 

adı imzası 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqantların 

saxlanılması mərkəzində saxlanılan 
əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

telefon  danışıqlarının  uçotu 
V Ə R Ə Q İ 

(üz tərəfi) 
Soyadı_______________________________________________ 
Adı__________________________________________________ 
Atasının adı__________________________________________________ 
Təvəllüdü____________________________________________ 
Vətəndaşlıq mənsubiyyəti________________________________ 
 

(iç tərəfi) 
 

Sıra 
№-si Tarix Zəng etdiyi telefon nömrəsi Danışığın müddəti İmzası 
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__№-li BURAXILIŞ 
VƏRƏQİNİN 

KÖTÜYÜ 
 
Verilir  
___________________  

(gələn şəxsin soyadı və adı) 

___________________  
(kimin yanına gedir və ya məqsədi) 

_______________________  
(nəqliyyat vasitəsinin narkası və 

nömrəsi) 

 

“____”  ______20___ il   
saat _____ dəq.___ 

 

Mərkəz rəisi 
___________________ 
 (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____№-li BURAXILIŞ VƏRƏQİ 

Verilir  
__________________________________ 

(gələn şəxsin soyadı və adı) 

__________________________________  
(kimin yanına gedir və ya məqsədi) 

__________________________________  
(nəqliyyat vasitəsinin markası və nömrəsi) 

 

“____”  __________ 20___ il   saat _____ 
dəq.___ 

 

Mərkəz 
rəisi_________________________ 
   (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

 

 

 

Yanına getdiyi işçinin qeydi: 
Qəbul etdi    “____”  ________ 20__ il  
                        saat ____  dəq. _________ 
__________________________________ 
                      (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

M.y 

i 
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Əlavə 
üz tərəfi 

 
____ №-li QMSM-də könüllü saxlanılan 
əcnəbinin və yay vətəndaşlığı olmayan 

şəxsin  
 

BURAXILIŞ VƏRƏQİ 
 
Verilir  _______________________  

(vətəndaşlıq mənsubiyyəti) 

_______________________  
(əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı və adı) 

___________________________________  
(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi) 

____________________________________  
(məsədi) 

____________________________________ 
(hərəkət etmə marşrutu) 

 
Hərəkət etmə vaxtı 
 saat ________ dan (dək)          saat ___ dək  
 
Verilib         “____”  _____________20____il    

 

Mərkəz rəisi _________________________ 
   (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

 
 
Etibarlıdır 
 
“____”  __________ 20___ il   
 

arxa tərəfi 
 

Buraxılış vərəqəsindən istifadə 
qaydaları: 

  
1. Buraxılış vərəqəsi yalnız 

müəyyən edilmiş marşrutun 
hüdudlarında etibarlıdır. 

2. Buraxılış vərəqəsinin başqa 
şəxslərə verilməsinə görə 
təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb 
olunurlar. 

Buraxılış vərəqəsindən istifadə 
qaydaları mənə elan edildi. 

 
_______________  (əcnəbinin və ya 

vətəndaşlığı olmayan şəxsin soyadı.,adı və imzası) 
 
 “___”______ 20___ il    
 
 
 
 
 

                       
 Qeydlər: 

1.       Buraxılış vərəqəsi açıq şəkildə 16sm x11 sm ölçüdə kartondan hazırlanır. 
2.       Buraxılış vərəqinin məqsədi və ya hərəkət etmə marşrutu dəyişilən zaman 

buraxılış vərəqəsi dəyişdirilməlidir.  
 

Möhür 

yeri 
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Əlavə 
 

 
______________________________________ 

(orqanın adı) 

 
 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT 

MQİRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 
MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNƏ  

DAXİL OLMAQ VƏ ORADAN ÇIXMAQ ÜÇÜN VERİLƏN  
BURAXILIŞ VƏRƏQLƏRİNİN QEYDİYYATI 

 
 

K İ T A B I 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Başlanıb  “____” _______________ 20 ___ il 
 

 Qurtarıb  “____” _______________ 20 ___ il 



 
 
 

 

 
 

1. 
s-s 

2. 
Buraxıl

ış 
vərəqin

in 
qeydiy

yata 
alınma 
tarixi 

3. Buraxılış vərəqəsi verilən 
şəxsin 4. Buraxılış vərəqinin 

5. Şəxsiyyəti 
təsdiq 

edən sənədin 
və xidməti 
vəsiqənin 
nömrəsi 

6. Qeydiyyatı 
aparan işçinin 

7. 
qeyd 3.1. 

vəzif
əsi 

3.2. 
rütb
əsi 

3.3. 
soyad

ı  
və adı 

3.4. 
vətəndaş

lığı 

4.1. 
nömr
əsi 

4.2. 
Hansı 
tarixəd

ək 
etibarlı

dır 

4.3. 
Məqs
ədi 

6.1. 
Rütbə

si 

6.2. 
Soyad

ı və 
adı 

6.3. 
İmza

sı 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 

MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNƏ  
DAXİL OLAN VƏ ORADAN ÇIXAN ŞƏXSLƏRİN QEYDİYYATI 

 
 

K İ T A B I 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                       Başlanıb“____” _______________ 20 ___ il 
 

 Qurtarıb“____” _______________ 20 ___ il 



 
 
 

 

1. 
Sıra 
№-
si 

2. 
Daxil-
olma 
tarixi 

və vaxtı 

3.Çıx
ma 

tarixi 
və 

vaxtı 

4. Daxil olan və ya çıxan şəxsin 5. Daxil 
olmanın və 
çıxmanın 
məqsədi 

6. Buraxılış 
vərəqinin və 
ya Xidməti 
vəsiqənin 
nömrəsi 

7. Şəxsiyyəti 
təsdiq 

edən sənədin 
nömrəsi 

4.1. 
vəzifəsi 

4.2. 
rütbəsi 

4.3. 
soyadı və adı 

         
         

 
8. Nəqliyyat vasitəsinin 9. Sürücünün 10. Qeydiyyatı aparan işçinin 

11. 
Qeyd 

8.1. 
markası 

8.2. 
dövlət 
nömrə 
nişanı 

8.3. 
hansı 

təşkilata 
məxsusdur 

9.1. 
rütbəsi 9.2. soyadı və adı 10.1. 

rütbəsi 
10.2.soyadı və 

adı 

10.3. 
imza

sı 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 
MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNƏ  

DAXİL OLAN ŞƏXSLƏRDƏN SAXLANILMASI ÜÇÜN QƏBUL EDİLƏN  
SİLAH VƏ SURSATLARIN QEYDİYYATI 

 
K İ T A B I 

 
                                                                                                     Başlanıb  “____” _______________ 20 ___ il 

 
 Qurtarıb  “____” _______________ 20 ___ il 



 
 

1. 
s-s 

2. Silah 
və ya 

sursatın 
qeydiyy
at tarixi 
və vaxtı 

3. Silah 
və ya 

sursatın 
qəbul 
edilmə 

tarixi və 
vaxtı 

4. Silahı və/və ya sursatı qəbul edilən şəxsin 

5. 
Gəlişinin 
məqsədi 

6. Buraxılış 
vərəqinin 

və ya 
Xidməti 

vəsiqənin 
nömrəsi 

7. 
Şəxsiyyə
ti təsdiq 

edən 
sənədin 
nömrəsi 

4.1. 
Vəzifəsi 

4.2. 
Rütbəsi 

4.3. 
Soyadı, adı və atasının adı 

         
         

8. Silahın və ya sursatın 9. Silah və/və ya sursat qəbul edən və 
 kitabda qeydiyyatı aparan işçinin 

10. Silah və/və ya sursat 
sahibinin 

8.1. 
Adı 

8.2. 
Seriyası 

və 
nömrəsi 

8.3. 
Sayı 

9.1. 
Rütbəsi 

9.2. 
Soyadı və adı 

9.3. 
İmzası 

10.1. silahı geri 
qəbul etməsi 
tarixi və vaxtı 

11.QEYD 
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Naxçıvan   Muxtar   Respublikası      
Dövlət    Miqrasiya   Xidmətinin   Qanunsuz  

                               Miqrantların        Saxlanılması   Mərkəzinin             
rəisi_______________________________ 

                                                                 (Mərkəz rəisinin rütbəsi) 

                                     cənab______________________________ 
                                                 
                                                ___________________ünvanında yaşayan 
                                               ___________________________________                                                                                                    

                                                         (vətəndaşlıq mənsubiyyəti) 

                                             ___________________________tərəfindən 
                                                                (soyadı,adı,atasının adı) 

____________________________________ 
                                                                (şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi) 

Ə R İ Z Ə 
     Xahiş edirəm, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzində saxlanılan_______________________ 

                                                                                                (vətəndaşlığı, soyadı, adı və atasının adı) 

ilə mənimlə görüşə icazə verəsiniz. 
Görüşdə mənimlə birlikdə iştirak edəcək şəxslər: 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
 
İmza:______________        “____”______20___il 
Ərizəni qəbul etdi___________________________________________ 

(işçinin rütbəsi,soyadı adı və imzası) 

QEYD 1. Görüşdə ərizəçi ilə birlikdə iştirak edən digər şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənədlər barədə ərizədə məlumatlar göstərilir. 

2. Görüşdə iştirak edən, 16 yaşı tamam olmuş şəxslərin ərizənin arxa tərəfində göstərilən 
məlumatla tanış olması və onları imzalaması zəruridir. 



Ərizənin arxa tərəfi 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 

Qanunsuz miqantların saxlanılması mərkəzində saxlanılan  
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə  

verilməsi və ya ötürülməsi qadağan olunmuş əşyaların 
 

S İ Y A H I S I 
 

 1. Odlu və soyuq silahların bütün növləri, döyüş sursatları, partlayıcı 
maddələr və onların hissələri, xüsusi vasitələr (rezin dəyənəklər, əl qandalları, 
yayındırıcı təsir göstərən işıq-səs vasitələri, gözyaşardıcı qaz və s.), zəhərli 
maddələr. 

 2. Kəsici və deşici alətlər. 
 3. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları. 
 4. Güclü təsir edən dərman vasitələri. 
 5. Spirtli içkilərin bütün növləri, pivə, spirt qarışığı olan maddələr. 
  6. Radiodalğaların (elektromaqnit dalğaların) ötürücü-boğucu qurğuları, 

radioelektron cihazlar və elementlər, dinləmə qurğuları və gizli kameraların 
detektorları (aşkaredici qurğular). 

7. Radioqəbuledicilərin və ötürücülərin bütün növləri, optik cihazlar, 
peycer, mobil telefon, faks, kompyuter, internet şəbəkəsinə daxil olmaq üçün 
vasitəçi qurğular. 

8. Müharibəni, zorakılığı, ekstremizmi, terrorçuluğu və qəddarlığı təbliğ 
edən, milli,  dini və  irqi  ədavəti  qızışdıran,  habelə  pornoqrafiya  xarakterli 
nəşrlər, audio-video daşıyıcıları. 

 
  Siyahı ilə tanış oldum (oldular), imzamla (imzalarımızla) təsdiq edirəm 

(edirik). 
____________________________________________________ 

(soyadı, adı və imzası) 
 

_____________________________________________________ 

(soyadı, adı və imzası) 
_____________________________________________________  

                                                         (soyadı, adı və imzası) 
 

“____” ___________ 20__ il    



“Naxçıvan Muxtar Respublikası  
                                                        Qanunsuz miqrantların saxlanılması  
                                                                          mərkəzinin daxili intizam  

                                                                                           Qaydalarına 
                                                                               34 nömrəli Əlavə                                                                                   

______________________________ 
(orqanın adı) 

 
 
 
 
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT 

MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN 
SAXLANILMASI MƏRKƏZİNƏ  

DAXİL OLAN VƏ YA GÖRÜŞƏ GƏLƏN ŞƏXSLƏR 
TƏRƏFİNDƏN  

MÜVƏQQƏTİ SAXLANILMA ÜÇÜN TƏHVİL VERİLMİŞ  
ƏRZAQ MƏHSULLARI VƏ ƏŞYALARIN QEYDİYYATI 

 
 
 

K İ T A B I 
 
 
 

 
                                   Başlanıb  “____” _______________ 20 ___il 

 Qurtarıb  “____” _______________ 20 ___ il 



 
 
                                     

 

 
 
 

1. 
Sıra 
№-si 

2. 
Qeydiyyatın 

aparıldığı 
tarix və vaxt 

3.Ərzaq 
məhsullarının 

və əşyaların sayı və 
çəkisi 

4. Təhvil verən şəxsin 5. Təhvil alan əməkdaşın 

3.1.a
dı 

3.2. 
Sayı və ya 

çəkisi 
(qramla) 

4.1. 
Soyadı 
və  adı 

4.2. 
İmzası 

4.3. 
Tarix 

5.1. 
Rütbəsi 

5.2. 
Soyadı 
və adı 

 
5.3 
imzası 

 
5.4 
tarix 

           
           

6. Sahibinə geri qaytaran  əməkdaşın 7. Təhvil alan şəxsin  8. 
Qeyd 

6.1. 
Rütbəsi 

6.2.  
Soyadı və adı 6.3. İmzası 

6.4. 
Tarix  

və vaxt 

7.1. 
Soyadı və  adı 7.2. İmzası 7.3. Tarix 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ 
MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN  
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN 

GÖRÜŞLƏRİNİN QEYDİYYATI 
 
 

K İ T A B I 
 

 
 

     Başlanıb  “____” _______________ 20 ___ il 
                                                                                                      Qurtarıb  “____” _______________ 20 ___ il 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.S/ 
№ 

 
 
2. 
Görüşün 
qeydiyya
t tarixi 

3.Görüşə gəlmiş şəxsin  
4. Əcnəbinin və ya 

vətəndaşlığı  
olmayan şəxsin 

5. 
Görüşün 
başlanıl
ma vaxtı 

6. 
Görüş

ün 
bitmə 
vaxtı 

7.Qeyd 3.1. 
vətəndaş

lığı 

3.2.şəx
siy-

yətini 
təsdiq 
edən 

sənədin 
seriyası 

və 
nömrəs

i 

3.3.soy
adı və 

adı 

3.4. 
mərkəzdə 
saxlanılan 

əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı 

olmayan 
şəxslə 
əlaqəsi 

4.1. 
vətəndaş

lığı 

4.2.  
soya

dı  
və 
adı 

4.3. 
imza

sı 
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______________________________________ 

(orqanın adı) 

 
 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN QANUNSUZ MİQRANTLARIN 
SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ SAXLANILAN  

ƏCNƏBİLƏRİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN 
QƏBULUNUN QEYDİYYATI 

 
 

K İ T A B I 
 
 
 

     Başlanıb  “____” _______________ 20 ___ il 
 

 Qurtarıb  “____” _______________ 20 ___ il 



 
 

 
 

 
 

 

1.Sı
ra 

№-
si 

2. 
Qəbulu

n 
qeydiyy
at tarixi 

3. Əcnəbinin və ya 
vətəndaşlığı 

olmayan şəxsin 
4. Kim tərəfindən qəbul olunmuşdur 5. 

Qəbulu
n 

başlam
a vaxtı 

6. 
Qəbulu

n 
qurtarm
a vaxtı 

7. 
Müraci

ətin 
qısa 

məzm
unu 

8. 
Qəbul 

olunmu
ş qərar 

9. 
Qərarın 
icrasına 

dair qeyd 

3.1. 
vətəndaşlı

ğı  

3.2. 
soyadı  
və adı 

4.1. 
vəzifəsi 

4.2. 
rütbəsi 

4.3. 
soyadı, adı 
və atasının 

adı 

4.4. 
imzası 
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Sıra 
№ Ərzağın adı Ərzağınmiqdarı 

(qramla) 

1 Çovdar unundan və birinci növ 
buğda unundan çörək 

600 

2 İkinci növ buğda unundan çörək 100 
3 İkinci növ buğda unu 10 

4 Müxtəlif yarmalar 130(o cümlədən,10 qram 
düyü)  

5 Makaron məmulatı 40 
6 Ət 100 
7 Quş əti 100 
8 Balıq  100 
9 Piy,marqarin 20 
10 Bitki yağı 30 
11 Şəkər tozu 40 
12 Quru çay 2 
13 Duz 20 
14 Kartof 500 
15 Tərəvəz 300 
16 Dəfnə yarpağı 0,1 
17 Tomat pastası 6 
18 Kərə yağı 30 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Qeyd:   
1. Siqaret çəkənlərə hər 10 gün müddətində 100 ədəd siqaret (5-7 dərəcəli) və 3 qutu kibrit verilir. 
2.Diabet xəstəliyi olan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə yemək həkimtövsiyələrinəuyğun 

olaraq hazırlanır. 
3.Yuxarı da göstərilən miqdarda ərzaq məhsulları 5001 kilokaloriyə bərabərdir. 

19 Yumurta həftədə 2 ədəd 
20 Süd 200 
21 Quru meyvə 30 
22 Təzə meyvə 150 
23 Meyvə şirəsi 100 
24 Pendir 30 
25 Qənnadı məmulatı 20 
26 Ədviyyat 0,3 
27 Qaymaq 20 



38 nömrəli əlavə 
                                                                         

Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərində saxlanılan 
əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan 

yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin gündəlik 
Ə R Z A Q    N O R M A L A R I 

 
Sır
a 
№ 

 
Ərzağın adı 

 Ərzağın miqdarı (qramla)  

6 aydan 12 
aya qədər 
uşaqlar 

1 yaşdan 4 yaşa 
qədər uşaqlar 

4 yaşdan 18 
yaşa  

qədər uşaqlar 

 
 
 
 
 
 

1. Çovdar çörəyi 30 30 150 

2. Birinci növ buğda unundan çörək 10 60 200 
3. İkinci növ buğda unundan çörək - 20 125 

4. Birinci növ buğda unu - 20 30 

5. Yarmalar, makaron məmulatları və 
paxlalar 

20 30 70 

6. Kartof 80 115 350  
 7.. Tərəvəz və göyərti 120 150 350 

8. Təzə meyvə 50 130 250 

9. Quru meyvə - 5 12 

10. Meyvə və tərəvəz şirələri 50 100 200 

11. Şəkər 15 35 55 

12. Qənnadı məmulatları - 15 20 



 
 
 

 

Qeyd:Yeni doğulmuş uşaqların və doğulduğu andan 6 aylığına kimi körpələrin əsas qidası ana  
südü və ya həkim-terapevtin təlimatına əsasən süni qarışıqlı qidalar olmalıdır. 

13. Çay, kakao, qəhvə 1 1 2 

14. Ət 10 55 120 

15. Quş əti 10 60 100 

16. Balıq - 20 60 

18. Kəsmik  20  30 60 

20. Süd 400 600 350 

21. Qatıq - 125 150 

22
. 

Pendir - 20 25 

23
. 

Kərə yağı 6 20 30 

24. Bitki yağı 4 7 18 

25. Yumurta həftədə 1 
ədəd 

həftədə 1 ədəd həftədə 2ədəd 

26. Ədviyyat - 1 2 

27. Duz 1 3 10 

28. Bal - 5 - 

29. Dəfnə yarpağı - - 0,1 
30. Tomat pastası - - 3  

 kilokalori 980 2165 4080 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərində saxlanılan 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan 
hamilə və ya yanında 3 yaşınadək uşağı olan qadınların gündəlik 

 

Sıra 
№ Ərzağın adı Ərzağın miqdarı 

(qramla) 
1 Çovdar unundan və 

birinci növ buğda 
unundan çörək 

550 

2 İkinci növ buğda 
unundan çörək 

100 

3 Birinci (ikinci) növ 
buğda unu 

10 

4 Müxtəlif yarmalar 120 (o cümlədən,10 qram düyü) 
5 Makaron məmulatı 35 
6 Ət 120 
7 Balıq 100 
8 Piy,marqarin 15 
9 Bitki yağı 40 
10 Şəkər tozu 60 
11 Quru çay 2 
12 Duz 20 



Qeyd:bu normalar aşağıdakı şəxslərə də şamil edilir: 
Qadınlar – doğumdan 3 ay sonra; 
Hamilə qadınlar – doğum planlaşdırıldığı müddətdən 6 ay əvvəl; 
Süd verən qadınlar – süd vermə müddətində. 
Yuxarıda göstərilən miqdarda ərzaq məhsulları 5477 kilokaloriyə bərabərdir. 

 
 
 
 

13 Kartof 450 
14 Tərəvəz 350 
15 Dəfnə yarpağı 0,1 
16 Tomat pastası 5 
17 Kərə yağı 40 
18 Yumurta həftədə 3 ədəd 
19 Süd 450 
20 Quru meyvə 25 
21 Meyvə 200 
22 Meyvə şirəsi 200 
23 Kəsmik 50 
24 Qənnadı məmulatı 15 
25 Qaymaq 20 
26 Nişasta 1 
27 Ədviyyat 0,3 
28 Pendir 40 
29 Qatıq 125 
30 Şor 50 
31 Kakao 5 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz miqrantların saxlanılması 

mərkəzlərində saxlanılan 
əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan vərəm, distrofiya, vitaminoz,  

xərçəng, mədə yarası xəstələrinin gündəlik  
 

Ə R Z A Q    N O R M A L A R I 
 

Sıra 
№ Ərzağın adı Ərzağın miqdarı 

(qramla) 

1 Çovdar unundan və birinci növ buğda unundan çörək 600 
2 İkinci növ buğda unundan çörək 100 
3 2-ci növ buğda unu 10 
4 Müxtəlif yarmalar 110 (o cümlədən, 10 qram düyü)   
5 Makaron məmulatı 30 
6 Ət 120 
7 Balıq 90 
8 Piy,marqarin 15 

9 Bitki yağı 15 



 
Qeyd: 
 1.Bu normalar ilə yuxarıda göstərilən xəstəliklər üzrə ambulator müalicədə olanlar da təmin olunurlar. 
 2. Həkim - terapevtin təlimatına əsasən: 
 2.1. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxslər üçün aşağıdakı əvəzləmələr edilə bilər: 
 2.2. Buğda çörəyi norması çovdar çörəyi ilə; 
 2.3. Şəkər şəkər əvəzediciləri ilə; 
 2.4. Makaron və kartofun gündəlik 2/3 hissəsi (net) 40 qram yarma və ya 400 qram (net) tərəvəz ilə. 
 3. Mədə - bağırsaq traktı xəstəliyinin kəskinləşmiş mərhələsindən əziyyət çəkən şəxslər üçün çovdar çörəyi norması (qidalanma normalarına 
uyğun olaraq) ağ çörək norması ilə əvəz oluna bilər. 
 4. Yuxarıda göstərilən miqdarda ərzaq məhsulları 5524 kilokaloriyə bərabərdir. 

10 Şəkər tozu 45 
11 Quru çay 2 
12 Duz 20 
13 Kartof 400 
14 Tərəvəz 400 
15 Dəfnə yarpağı  0,1 
16 Tomat pastası 5 
17 Kərə yağı 20 
18 Yumurta həftədə3 ədəd 
19 Süd 450 
20 Quru meyvə 25 
21 Meyvə 200 
22 Şor 50 
23 Qaymaq 20 
24 Kəsmik 50 
25 Pendir 30 
26 Qatıq 125 
27 Şirə 200 
28 Qənnadı məmulatı 20 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların 

Saxlanılması Mərkəzlərində saxlanılan 
əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün 
ərzaq məhsullarının bir-biri ilə dəyişmə normaları 

 

Sıra 
№ 

 
Ərzağın adı 

 

Dəyişdirilən ərzağın 
miqdarı (qramlarla) 

Dəyişən ərzağın 
miqdarı 

(qramlarla) 
1 I növ buğda unundan çörək 100 - 

1.1 Əla növ buğda unundan çörək - 85 
1.2 II növ buğda unundan çörək - 105 
1.3 I növ buğda unundan qurudulmuş çörək - 65 
1.4 I növ buğda unu - 75 
1.5 I növ buğda unundan qalet - 35 
1.6. Müxtəlif növ yarmalar  66 
1.7. Makaron məhsulları  66 
1.8. Un məmulatları  80 
2 I növ buğda unu 100 - 



2.1 Düyü - 100 

2.2 Makaron məmulatları - 100 
2.3 Manna yarması - 100 
3 Müxtəlif yarmalar 100 - 

3.1 Makaron məmulatları - 100 
3.2 II növ buğda unu - 100 
3.3 Tərəvəz konservləri - 200 
3.4 Kartof və tərəvəz - 500 
3.5 Quru kartof və tərəvəz - 100 
4 Kartof, tərəvəz 100 - 

4.1. Yarma, un makaron məhsulları  20 
4.2. Quru kartof və tərəvəz - 20 
4.3. Göy soğan - 200 
4.4. Sarımsaq - 35 
5 Ət 100 - 

5.1 Sümüksüz ət (blok) - 80 
5.2 I dərəcəli içalat məmulatı - 100 
5.3 II dərəcəli içalat məmulatı - 300 
5.4 Təmizlənmiş quş əti - 110 
5.5 Təmizlənməmiş quş əti - 120 
5.6 Qaxac ət - 33 
5.7 Bişmiş kolbasa və sosiska - 80 
5.8 Hislənmiş ət - 60 
5.9 Ət konservləri - 75 
5.10 Sümüklü quş konservi - 100 
5.12 Başsız balıq - 150 
5.13 Pendir - 48 
5.14 Əridilmiş pendir - 72 



5.15 Yumurta (ədədlə) - 2 
5.16. Ev quş əti  100 
5.17. Konservləşdirilmiş balıq  120 
5.18. Soya konsentratlı məhsullar  10 

6 Balıq 100 - 
6.1 Duzlu və hislənmiş başlı seld - 100 
6.2 Başlı balıq - 130 
6.3 Hislənmiş balıq - 75 
6.4 Balıq filesi  - 70 
6.5 Qurudulmuş balıq - 33 
6.6 Başsız duzlu seld balığı - 85 
6.7. Başsız təzə balıq  80 
6.8 Balıq konservləri - 80 
6.9 Tərəvəz konservləri - 120 
6.10 Duzlu, başsız losos balığı - 85 
6.11. Ət (mal əti, qoyun əti və ya donuz əti) _ 67 

7 Piy, marqarin 100 - 
7.1 Kərə yağı - 67 
7.2 Bitki yağı - 100 
7.3 Çiy piy - 130 
7.4 Sala- şpik - 100 
8 İnək südü (100sm3 süd 100-q-a bərabərdir) 100 - 

8.1 Quru süd - 15 
8.2 Şəkərli qatılaşdırılmış süd - 20 
8.3 Şəkərsiz qatılaşdırılmış, sterilizə olunmuş süd - 30 
8.4 Natural kofe və ya şəkərli qatılaşmış kakaolu süd - 20 
8.5 Kefir, qatıq və ya turşməzə süd - 100 
8.6 Qaymaq, xama - 20 



8.7 Kəsmik - 30 
8.8 Kərə yağı - 5 
8.9 Pendir - 21 
8.10 Əridilmiş pendir - 18 
8.11 Yumurta - 0.5 
8.12 Başsız balıq - 60 

9 Yumurta 1(ədəd) - 
9.1 Yumurta tozu - 15 
 9.2.  Süd _ 200 
 9.3.  Ət _ 50 
 9.4. Balıq _ 120 
10 Şəkər 100 - 

10.1 Karamel - 50 
10.2 Mürəbbə, cem, pavidla meyvə püresi - 140 
10.3 Marmelad - 130 
10.4 Peçenye  - 100 
10.5 Quru meyvə _ 67 
10.6 Jelatin konsentratlı meyvə şirəsi _ 100 
11 Tomat pastası 100 - 

11.1 Tomat püresi - 200 
11.2 Tomat sousu - 150 
11.3 Tomat tozu - 33 
11.4 Tomat şirəsi, təzə pomidor - 500 
12 Təzə meyvə 100 - 

12.1 Qarpız - 300 
12.2 Yemiş - 200 
12.3 Quru meyvə - 20 

12.4 Konservləşdirilmiş kompot - 50 
12.5 Meyvə şirəsi - 60 



12.6 Mürəbbə, cem, pavidla - 17 
12.7 Təzə giləmeyvə _ 100 
12.8 Konservləşdirilmiş şirələr, 50%-i quru məhsullardan ibarət _ 20 
12.9 Meyvə suları  _ 130 

12.10 Meyvə və giləmeyvə ekstaratları _ 10 
13 Meyvə qurusu 100 - 

13.1 Şəkər tozu və çay - 75/3 
13.1 Təzə meyvə _ 500 
13.2 Qənd  150 
13.3 Jelatin konsentratlı meyvə şirələri  150 
14. Kisel konsentrantı 100 - 
14.1 Şəkər tozu və çay - 50/2 
15. Qəhvə 100 - 
15.1 Həll olan qəhvə - 40 
15.2 Qəhvə içkisi - 200 
15.3 Kakao tozu - 100 
16. Xardal tozu 100 - 
16.1 Hazırlanmış xardal - 600 
17. Kartof nişastası 100 - 
17.1 Kisel konsentratı - 100 
17.2 Kartof - 500 
18. Sirkə 100 - 
18.1 Sirkə esensiyası - 5 
19. Meyvə və giləmeyvə şirələri  100  
19.1 Konservləşdirilmiş meyvə  50 
19.2 Qənd  30 
20 Təbii çaylar  100  

20.1 Hazır çay  80 



20.2 Kofe içkiləri  150 
20.3 Hazır kofe  100 
20.4 Kakao  150 
 

Ət - bitki və balıq - bitki konservləri 

 
Qeyd:Menyu tərtib edilərkən müxtəlif xörəklərin alınması üçün ərzaqları bir-biri ilə 

dəyişdirmək olar, lakin həftə ərzində normadan az və ya çox olmamaq şərtilə. 
 
 

  
Konservlər 

Bir banka üçün əvəz edilən ərzaqlar (qramla) 
 Yarma, un, tərəvəz yarma 

hesabı ilə 
Marqarin və başqa xörək 

yağları 
Ət bitki konservi 1/350 55 86 12,5 
Ət bitki konservi 1/870 135 210 33 
Ət bitki konservi 1/250 40 61 9 
Ət bitki konservi 1/340 53 84 12 
Ət bitki konservi 1/100 65 10 10 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz Miqrantların 

Saxlanılması Mərkəzlərində saxlanılan 
əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin  

yuyucu və şəxsi gigiyena məhsullarının 
 

 N O R M A L A R I  

Sıra 
№   

 

Yuyucu və gigiyena 
məhsullarının adları 

və ölçü vahidləri 
 

 

Normalar (bir il üçün) 
5 yaşından yuxarı  
və yetkinlik yaşına 

çatmış şəxslər 

12 aya 
qədər 

uşaqlar 

1 yaşından 4 
yaşına qədər 

uşaqlar 
1. Diş fırçası (ədəd) 4 1 3 
2. Diş pastası (ml) 600 200 500 
3. Tualet kağızı (rulon) 24 5 12 
4. Nəm salfetlər (bağlama) - 20 15 
5. Qadınlar üçün gigiyenik dəsmallar-əgər 180 - - 



lazımdırsa (ədəd) 
6. Məişət sabunu (q) 2400 - - 
7. Tualet sabunu (q) 1200 - - 
8. Saç üçün şampun (ml) 720 - 400 
9. Bir dəfəlik istifadə üçün ülgüclər-əgər 

lazımdırsa (ədəd) 36 - - 

10. Bir dəfəlik istifadə üçün burun salfeti (qutu) 24 6 24 
11. Pambıq yun (q) 200 200 200 
12. Daraq (ədəd) 1 1 1 
13. Uşaq sabunu (q) - 600 700 
14. Usaq kremi (ml) - 400 400 
15. Usaq yağı (ml) - 400 300 
16. Usaq üçün səpmə dərmanı (ml) - 400 300 
17. Əmzik (ədəd) - 6 1 
18. Butulka (ədəd) - 3 1 
19. Butulka əmziyi (ədəd) - 6 1 
20. Su keçirməyən bələk (ədəd) - 3 1 
21. Uşaq əskisi (ədəd) - 1400 110 (iki yaşa 

qədər) 
22. Yuyucu toz(q) 4800 3000 3000 
23. Qab üçün yuyucu vasitə(ml) 2400 2000 2000 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Qanunsuz 

 Miqrantların Saxlanılması Mərkəzində 
SAXLANILAN 

ƏCNƏBİLƏRİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN 
YEMƏK QƏBULUNDAN İMTİNASININ QEYDİYYATI 

V Ə R Ə Q İ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(yemək qəbulundan imtina edən əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin vətəndaşlığı, soyadı və adı 

Təqdim olunan qidanın qeydiyyat 
C Ə D V Ə L İ 

 
Nəzarətçi   _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (rütbəsi, soyadı, adı və imzası) 

 
                                                    

                                                                                                                   “____” ______________ 20__ il 

Səhər yeməyi Nahar yeməyi Şam yeməyi  
Qeyd-

lər verildi yığışdı-
rıldı 

nəzarətçin
in 

imzası 
verildi yığışdırıl

dı 

nəzarətçini
n 

imzası 
verildi yığışdırı

ldı 

nəzarətçin
in 

imzası 
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______________________________________ 
(orqanın adı) 

 
 
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN 
QANUNSUZ MİQRANTLARIN SAXLANILMASI MƏRKƏZİNDƏ 

SAXLANILAN  
ƏCNƏBİLƏRİN VƏ YA VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN  

ƏRİZƏ, ŞİKAYƏT VƏ TƏKLİFLƏRİNİN QEYDİYYATI  
 
 

K İ T A B I 
 

 
     Başlanıb  “____” _______________ 20 ___ il 

Qurtarıb  “____” _______________ 20 ___ il 
 
 



 
 
 
 

 

1.Sı
ra 
№-
si 

2. 
Müraciəti

n 
qeydiyya

t tarixi 

3. Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin 4. Qeydə alan işçinin 
5. 

Görülm
üş 

tədbirlər 

 
Q

 

3.1. 
vətəndaşlı

ğı 

3.2. 
doyadı və adı 

3.3. 
müraciə

tinin 
məzmu

nu 

3.4. 
imzası 

4.1. 
vəzifəsi 

4.2. 
rütbəsi 

4.3. 
soyadı və 

adı 

4.4. 
imzas

ı 

            

    
        

    
        

            

 


