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Əcnəbilərin olduğu yer üzrə qeydiyyat üçün müraciət edilməsi 

zərurəti aradan qaldırılmışdır 

26 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına 

əsasən hazırda ölkədə olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmış, olma müddəti 16-24 mart 

tarixləri aralığında bitən və ölkəni tərk edə bilməyən əcnəbilərin müraciətləri Dövlət 

Miqrasiya Xidməti tərəfindən qəbul edilmiş hesab ediləcək. 

Əcnəbilərin ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması üçün 

müraciət edilməsi zərurəti aradan qaldırılmışdır 

24 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 

İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin məlumatına əsasən hazırda ölkə ərazisində olan və ölkəni 

tərk edə bilməyən əcnəbilərin ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması üçün 

müraciət edilməsi zərurəti aradan qaldırılmışdlr. 24 mart 2020-ci il tarixindən başlayaraq 

30 aprel 2020-ci il tarixinədək ölkədə olma müddəti bitən əcnəbilərin müraciətləri Dövlət 

Miqrasiya Xidməti tərəfindən qəbul edilmiş hesab edilir və onların ölkədə olmaları “Dövlət 

rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan dövlət 

rüsumunun (30 gün üçün yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər üçün 15 manat, yetkinlik 

yaşına çatmış şəxslər üçün 30 manat, 60 gün üçün yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər üçün 



 

30 manat, yetkinlik yaşına çatmış şəxslər üçün 60 manat) məbləğinə uyğun müddətdə 

qanuni hesab ediləcəkdir. 

Ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması məqsədləri üçün dövlət rüsumunun 

ödənilməsi zəruridir. Ödəniş Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet səhifəsi üzərindən 

“müraciəti izlə” bölməsi vasitəsilə ödəniş nömrəsini əldə etməklə Hökumət Ödəniş Portalı, 

“ASAN ödəniş” sistemi vasitəsilə elektron qaydada və Expresspay terminalları vasitəsilə 

həyata keçirilə bilər. Ödəniş nömrələri iki gün ərzində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet 

səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 

Müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarları fiziki olaraq götürmək zərurəti 

yoxdur. Bununla bağlı əcnəbilərdən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qəbul şöbələrinə 

yaxınlaşmamaları tövsiyə edilir.  
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