
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 14 mart tarixli 124 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi 

Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq növbəti il üçün əcnəbi işçi qüvvəsinə 

tələbat haqqında proqnoz-məlumatın Məşğulluq Təsnifatı üzrə peşələr 

göstərilməklə doldurulması və Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya 

Xidmətinə təqdim edilməsi ardıcıllığına dair 

İstiqamətləndirici 

Növbəti il üçün əcnəbi işçi qüvvəsinə tələbat haqqında proqnoz-məlumat forması 

Məşğulluq Təsnifatı üzrə peşələr göstərilməklə aşağıdakı ardıcılığla doldurulur. 

 
I. Elektron xidmətdən istifadə üzrə: 

 
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmi internet səhifəsindəki 

(www.migration.gov.az) “Elektron xidmətlər” bölməsini seçərək oradan “Əcnəbi işçi 

qüvvəsinə tələbat haqqında proqnoz-məlumatı” elektron xidmətinə daxil olun. 

 

 

http://www.migration.gov.az/


2. Proqnoz-məlumat işəgötürən tərəfindən Asan imza və Elektron imzadan istifadə edilməklə 

təqdim olunur. 

 
 

3. Asan imza və ya Elektron imzadan hər hansı birini seçin 

 

 

 

 

 

 



4. Seçim üzrə tələb olunan məlumatları daxil edin. 

 

 

4. Elektron poçt ünvanınızı daxil edin və ora gələn məlumatı təsdiq edin. 



5. Daha sonra yenidən “Əcnəbi işçi qüvvəsinə tələbat haqqında proqnoz-məlumatı” 

elektron xidmətinə daxil olun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. “Fiziki şəxs” və ya “Hüquqi şəxs” xanalarından birini seçib VÖEN nömrənizi yazın. 

7. Boş xanalara həmçinin növbəti ildə işə cəlb etmək istədiyiniz əcnəbilər haqqında 

məlumatları “Fəaliyyət növü” hissəsinə əlavə edin və sonradan redaktə olması üçün 

yadda saxlayın. 

 



8. Əlavələriniz olmadığı təqdirdə “Təsdiqlə” düyməsini sıxın. 

9. Müraciətinizin icra vəziyyətini “Kvota müraciətləri” xanasına daxil olaraq izləyə 

bilərsiniz. 

 



II. Məşğulluq Təsnifatı üzrə peşələrin kodunu müəyyən edilməsi üzrə: 

1. Məşğulluq Təsnifatı üzrə peşələrin kodunu müəyyən etmək üçün Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmi internet səhifəsindəki (www.migration.gov.az) 

“İş icazəsi - Qaynar xətt” bölməsinə daxil olaraq, “www.azstat.org/tesnifat/” internet 

ünvanına keçid edin. 

 

 
2. Daha sonra oradakı təsnifatlardan “Məşğulluq təsnifatı” altsistemini seçin. 

http://www.migration.gov.az/
http://www.azstat.org/tesnifat/


3. Axtardığınız vəzifənin kodunu müəyyən etmək üçün klaviaturada “Ctrl” və “F” 

düymələrini sıxaraq açılmış axtarış pəncərəsində peşənin adını yazın. Sonra klaviaturada 

”Enter” düyməsini sıxmaqla axtardığınız peşənin təsnifat kodunu tapa biləcəksiniz. 

 

4. Yalnız Məşğulluq Təsnifatında göstərilən peşələrin təsnifat kodları və adları əcnəbi işçi 

qüvvəsinə tələbat haqqında proqnoz-məlumatda qeyd olunmalıdır. 

5. Proqnoz-məlumatda qeyd olunan peşələrin təsnifat kodları və adları bir-birinə uyğun 

seçilməlidir. 

III. Yekun hissəsi üzrə: 

 
1. İşəgötürən tərəfindən təqdim olunan kvota proqnoz məlumatlarının səhv doldurulduğu 

təqdirdə müraciət səbəbi göstərməklə geri qaytarılacaq. 

2. Geri qaytarılmış müraciətlər barədə məlumatlar “Kvota müraciətləri” xanasında 

öz əksini tapacaq. 

 



3. “Kvota müraciətləri” xanasına daxil olaraq səhv göndərilmiş məlumatlar redaktə 

edilməklə müraciət yenidən təsdiqlənməlidir. 

 


