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1. Ümumi müddəalar 

1.1.  Bu Qaydalar Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (bundan sonra – Fond) 

kargüzarlığın və arxivləşdirmənin aparılması işini tənzimləyir. 

1.2. Kargüzarlıq - Fondun öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar 

sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir. 

1.3. Kargüzarlığın və arxivləşdirmənin aparılması Fondun səlahiyyətli şəxsləri 

(bundan sonra – müvafiq olaraq kargüzar və arxivarius) tərəfindən həyata keçirilir. 

Kargüzar və arxivarius tərəfindən bu Qaydaların tələblərinə riayət edilməsinə 

nəzarəti Fondun icraçı direktoru və baş hüquqşünas – icraçı direktorun müavini 

həyata keçirir.  

1.4. Kargüzarın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

1.4.1. daxil olan sənədləri qəbul etmək, qeydə almaq, aidiyyəti üzrə bölüşdürmək 

və icraçılara çatdırmaq; 

1.4.2. sənədləri göndərmək; 

1.4.3. sənədlərin icra müddətinə nəzarət etmək; 

1.4.4. icra edilmiş sənədləri struktur bölmələrindən tələb etmək; 

1.4.5. sənədlərin surətlərini çıxarmaq, çoxaltmaq və stenoqrafiya işlərini həyata 

keçirmək; 

1.4.6. sənədləri işlər üzrə formalaşdırmaq və arxivə vermək; 

1.4.7. sənədləri saxlamaq və onlardan istifadə edilməsini təmin etmək. 

1.5. Fondun icraçı direktoru və struktur bölmələrinin baş mütəxəssisləri 

dəyişdirildikdə, işlər və ya icrada olan sənədlər akt üzrə qəbul edilir və təhvil 

verilir. Aktın bir nüsxəsi kargüzarda saxlanılır. 

İşdən çıxarıldıqda və ya başqa işə keçirildikdə, icraçı onda olan işləri və sənədləri 

bu vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə akt 

üzrə təhvil verməlidir. 

Aktda bütün işlər və ayrı-ayrı sənədlər icra vəziyyəti göstərilməklə sadalanır. 

1.6.  Arxivariusun əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

1.6.1. Fondun  arxiv işini təşkil edir və Arxivin fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır;  
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1.6.2. Fondun kargüzarı tərəfindən sənədlərin arxivə təhvil verilməsi üçün işlər 

üzrə formalaşdırmasında iştirak edir, icrası başa çatmış sənədlərin müəyyən 

qaydada qəbulunu, uçotunu, mühafizəsini və onlardan istifadəni təmin edir; 

1.6.3. Arxivə təhvil verilən və arxivdən götürülən sənədlərin qeydiyyatını müvafiq 

jurnallarda aparır;  

1.6.4. Arxivdə görülən işlər haqqında mütəmadi olaraq aylıq və illik hesabatlar 

hazırlayır və Fondun icraçı direktoruna təqdim edir. 

 

2. Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər 

2.1. Sənədlərin hazırlanması üçün "işlətmək üçün kağız formatları" - 9327 - 60 

dövlətlərarası standart üzrə A4 (210x297 mm) və A5 (210x148 mm) formatlı blank 

və kağızlardan istifadə edilir. 

2.2. Blanklar 1 nömrəli ağ yazı kağızından hazırlanmalıdır. Müstəsna hallarda açıq 

rəngli, zəif boyalı kağız işlətməyə yol verilir. 

2.3. Fondda tez-tez təkrarlanan birtipli sənədlər (bildiriş, məktub və s.) tərtib 

edilərkən sənədlərin mətbəə üsulu ilə hazırlanan trafaret mətnli blankları tətbiq 

edilə bilər. 

2.4. Fondun mətbəə üsulu ilə hazırlanan blanklarında aşağıdakı rekvizitlər çap 

edilir: 

2.4.1.  Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun loqotipi; 

2.4.2.  Fondun tam adı; 

2.4.3.  Fondun poçt indeksi, ünvanı, məlumat almaq üçün telefon nömrəsi, faksın 

nömrəsi, elektron poçt ünvanı və internet səhifəsinin adı. 

Rekvizitlər blankların yuxarı hissəsində (küncdə və ya eninə) bir qayda olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində çap edilir. Xarici dildə çap edilmiş 

rekvizitlərə malik blanklardan istifadə edilməsinə yalnız sənədin mətni Fond 

tərəfindən xarici dildə yazıldıqda yol verilir. 

2.5.  Plan, maliyyə, statistika sənədləri və başqa xüsusi sənədlər qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada hazırlanıb tərtib edilir. 

2.6.  Sənədlər hazırlanarkən Fondun adının (bir qayda olaraq sənədin blankında əks 

etdirilir) və sənəd növünün adının (məktublar istisna olmaqla), sənədin başlığının 

(mətni A5 (210x148) formatlı kağızda çap olunan sənədlər, teleqramlar və 

bildirişlər istisna olmaqla) göstərilməsi, sənədlərə ünvan yazılması, tarix və nömrə 



4 
 

qoyulması, mətnin razılaşdırılması haqqında qeydlər yazılması, sənədin 

rəsmiləşdirilməsi, habelə sənədin hərəkəti və icrası haqqında qeydlərin yazılması 

zəruridir. 

2.7.  Bir qayda olaraq, sənədlərin mətnləri iki hissədən ibarət olur. Birinci hissədə 

sənədin hazırlanması üçün əsas götürülmüş faktların və hadisələrin təsviri verilir. 

İkinci hissədə nəticələr, təkliflər və qərarlar ifadə olunur. 

Sənədin yaranması üçün başqa sənəd əsas olduqda, birinci hissədə bu sənədin 

hazırlanması üçün əsas götürülmüş sənəd növünün adı (adlıq halda), nömrəsi, 

tarixi və mətnin başlığı göstərilir. 

İkinci hissənin mətni hərəkətlərin xarakterinə, icraçılara, müddətlərə görə və başqa 

meyarlar əsasında ərəb rəqəmləri ilə nömrələnmiş bəndlərə və yarımbəndlərə 

bölünə bilər. 

Ayrı-ayrı hallarda sənədin mətni yalnız son hissədən (əmrdən, göstərişdən və s.) 

ibarət ola bilər. 

2.8. Sənədin başlığı vərəqin ortasında mətndən əvvəl yazılır. 

Sənədlərin başlığı maksimum qısa, dəqiq olmalı və "nə haqqında" sualına cavab 

verməklə feli ismin köməyi ilə ifadə edilməlidir ("... təqvim haqlarının ödənilməsi 

haqqında", "...tədbirləri haqqında", "...yerinə yetirilməsi haqqında", "... işinin təşkil 

edilməsi haqqında" və s.). 

2.9. Göndərilən sənədlərdə (məktublarda, məlumat xarakterli arayışlarda, məlumat 

vərəqələrində) ünvan sahibinin rekvizitləri dəqiq göstərilir. Bu məqsədlə aşağıdakı 

tələblərə əməl edilməlidir: 

2.9.1. sənəd göndərilən təşkilatın, onun struktur bölməsinin adı, vəzifəli şəxsin adı 

və soyadı yazılır; 

2.9.2. sənəd təşkilata və ya onun struktur bölməsinə göndərilirsə, təşkilatın və ya 

onun struktur bölməsinin adı yönlük halda yazılır (məsələn: Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankına); 

2.9.3. sənəd konkret vəzifəli şəxsə ünvanlanırsa, o zaman təşkilatın adı yiyəlik 

halda, sənədin ünvanlandığı vəzifəli şəxsin adı və soyadı isə yönlük halda yazılır 

(məsələn: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının_________________ 

(struktur bölməsinin rəhbəri) cənab ________); 

2.9.4. məktub göndərilənin poçt ünvanı (poçt indeksi, şəhər (rayon), qəsəbə (kənd), 

küçə və evin nömrəsi) tam şəkildə göstərilir. 

Əgər sənəd fiziki şəxsə göndərilirsə, əvvəlcə onun poçt ünvanı, sonra soyadı və adı 

göstərilir. Təşkilatlara göndərilən sənədlərdə sənədi alanın poçt ünvanı yazılmır. 
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Sənəddə dörddən çox ünvan olmamalıdır. Sənəd dörddən çox ünvana 

göndərilərkən göndəriş siyahısı tərtib edilir və hər sənəddə yalnız bir ünvan 

göstərilir. 

2.10. Sənədin düzgün tərtibi, məzmununun aydın ifadə edilməsi və üslubu, 

tapşırığın vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi bilavasitə icraçının vəzifəsidir. 

2.11. Sənədin imzalanmasının və ya təsdiq edilməsinin tarixi sənədin tarixi hesab 

edilir. 

Sənədin tarixi kargüzar tərəfindən qoyulur. 

Sənədin tarixi, həmçinin sənədin məzmununda olan tarixlər rəqəmlə yazılmalıdır. 

Tarixin elementləri eyni sətirdə ardıcıllıqla yazılır: ayın tarixi, ay, il (məsələn: 

15.12.03., 15.12.2003-cü il və ya 15 dekabr 2003-cü il). 

2.12. Sənədin nömrəsi bir qayda olaraq, işin nomenklatur üzrə nömrəsindən və 

sənədin qeydə alınmasının sıra nömrəsindən ibarətdir. 

Əmrlərə və protokollara müstəqil olaraq hər sənəd növü daxilində verilən qeyd 

nömrələri onların nömrələridir. 

2.13. Sənədin məqsədəuyğunluğunu və ya əsaslılığını qiymətləndirmək zəruri 

olduqda, sənədin razılaşdırılması tələb olunur. Razılaşdırma bir qayda olaraq Fond 

daxilində həyata keçirilir. Bunun üçün sənədlər imzalanmazdan əvvəl, onlara 

müvafiq səlahiyyətli şəxslər tərəfindən viza verilməlidir. 

2.14. Fond daxilində razılaşdırma müvafiq struktur bölmələrinin səlahiyyətli 

şəxsləri və baş hüquqşünas –icraçı direktorun müavini arasında həyata keçirilir. 

Əmredici xarakterli sənədlərin layihələrində icraçı və ya müvafiq səlahiyyətli şəxs  

tərəfindən birinci nüsxədə mətnin axırıncı vərəqinin arxasında viza qoyulur. 

Göndərilən sənədlərdə vizalar Fondda qalan nüsxədə qoyulur. 

Vizanın tərkibinə viza verən şəxsin soyadı və adı, onun şəxsi imzası və tarix 

daxildir. 

Sənədlə əlaqədar qeydlər ayrıca vərəqdə yazılır. Bu zaman viza aşağıdakı kimi 

göstərilir:  

(imza) (adı və soyadı) (tarix) 

Qeydlər əlavə olunur. 

3. Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər 
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3.1. Sənəd, ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədilə 

rəsmiləşdirilməlidir. Rəsmiləşdirmə sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi və ona 

möhür vurulması vasitəsilə həyata keçirilir. 

3.2. Əgər sənəd blankda tərtib edilmişdirsə, sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsi qısa 

şəkildə göstərilir (məsələn: 

  

İcraçı direktor 

(imza) (adı və soyadı). 

  

Əgər sənəd blankda tərtib edilməmişdirsə, sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsi tam 

şəkildə göstərilir (məsələn: 

  

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

İcraçı direktoru       (imza) (adı və soyadı)  

(tarix) 

  

Dövlət orqanlarına, təşkilatlara, fiziki və hüquqi şəxslərə göndərilən sənədlər 

Fondun icraçı direktoru tərəfindən, o olmadıqda isə baş hüquqşünas – icraçı 

direktorun müavini tərəfindən imzalanır.  

Fiziki və hüquqi şəxslərə göndərilən sənədlər Fondun müvafiq struktur bölməsinin 

səlahiyyətli şəxsləri və ya baş hüquqşünas - icraçı direktorun müavini tərəfindən 

imzalana bilər. 

Dövlət orqanının rəhbərinə göndərilən sənədlər Fondun icraçı direktoru tərəfindən, 

o olmadıqda isə baş hüquqşünas – icraçı direktorun müavini tərəfindən 

imzalanmalıdır.  

3.3. Fondun Himayəçilik Şurasının sənədləri, habelə məzmununa görə iki və ya 

daha artıq şəxsin məsuliyyət daşıdığı sənədlər müvafiq olaraq iki və ya daha artıq 

imza ilə rəsmiləşdirilir (protokollar, maliyyə sənədləri və s.). Belə hallarda imzalar 

şəxslərin tutduğu vəzifələrə uyğun olan ardıcıllıqla bir-birinin altında (vəzifələrin 

adları biri digərindən iki-dörd sətirarası intervalla ayrılmaqla) yerləşdirilir. 
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3.4. Komissiyanın tərtib etdiyi sənədlər imzalanarkən sənədi tərtib etmiş şəxslərin 

vəzifələri deyil, komissiya üzvləri arasında vəzifələrin bölgüsü göstərilir (məsələn: 

  

Komissiyanın sədri:         (imza)                        - (adı və soyadı) 

Komissiyanın üzvləri:      (imza)                        - (adı və soyadı) 

                                          (imza)                        - (adı və soyadı) 

                                          (imza)                        - (adı və soyadı və s.). 

  

3.5. Əgər sənədi imzalamalı olan şəxs yoxdursa, sənəd onun müavini və ya 

vəzifəsini icra edən şəxs tərəfindən imzalanmalıdır. Bu zaman sənədi imzalamış 

şəxsin faktiki vəzifəsi, adı və soyadı göstərilməlidir. Sənədi "əvəzinə" sözünü 

yazmaqla və ya vəzifənin adının qabağına xətt çəkməklə imzalamaq qadağandır. 

3.6. Əgər sənəd Fondun blankında tərtib edilməmişdirsə, ona möhür vurulmalıdır. 

Əsli təsdiq edilməli olan maliyyə sənədlərinə, arayışlara, vəsiqələrə, Fondun 

qaydalarına, əsasnamələrə, əmək kitabçalarına, sənədlərin məhv edilmək üçün 

ayrılması aktlarına, habelə lazımi hallarda başqa sənədlərə imza qoyulması ilə 

bərabər Fondun möhürü vurulur. 

Möhür vəzifə adının və şəxsi imzanın üstünü tutmamalıdır. 

4. Kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər 

4.1. Sənədlərin kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanması 6.38-90 dövlətlərarası 

standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir. 

4.2. Sənədlər çap olunarkən vərəqdə aşağıda göstərilən qədər sahələr saxlanılır: 

4.2.1. soldan - 25 mm; 

4.2.2. sağdan - ən azı 8 mm; 

4.2.3. yuxarıdan - 20 mm; 

4.2.4. aşağıdan: 

4.2.4.1. A4 formatı kağızlar üçün - azı 19 mm; 

4.2.4.2. A5 formatı kağızlar üçün - azı 16 mm. 
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4.3. 9327-60 dövlətlərarası standart üzrə A5 formatlı sənədlərin mətni bir sətirarası 

intervalla, mətbəə üsulu ilə nəşr edilən sənədlərin mətni iki sətirarası intervalla, 

qalan sənədlərin mətni isə bir yarım sətirarası intervalla çap edilir. 

Sənədin hər abzasının birinci sətri sol sahənin hüdudundan beş-səkkiz çap işarəsi 

intervalı ilə çap edilir. 

4.4. Təşkilatın adlarında köməkçi sözlərdən başqa bütün sözlərin və onların 

tərkibinə daxil olan xüsusi isimlərin baş hərfi böyük yazılır (Dövlət Torpaq və 

Xəritəçəkmə Komitəsi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, Ticarət və Sənaye Palatası və s.).  

4.5. Təşkilatların struktur bölmələrinin adının yalnız baş hərfi böyük yazılır 

(məsələn: Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatı). 

Struktur bölmələrinin tərkibindəki ayrı-ayrı struktur vahidlərinin adı kiçik yazılır 

(məsələn: Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Hüquq xidməti). 

4.6. Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının adlarında bütün sözlərin baş hərfi 

böyük yazılır (Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 

və s.). 

4.7. Böyük hərflə yazılması qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələrin 

adları (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru və s.) istisna olmaqla, qalan 

vəzifə adları kiçik hərflə yazılır (Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri, 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun icraçı direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının prezidenti, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Nizami Rayon 

İcra Hakimiyyətinin başçısı və s.). 

4.8. Başlanğıc hərflərindən yaradılmış mürəkkəb ixtisar adları böyük hərflə yazılır 

(məsələn: Daxili İşlər Nazirliyi - DİN). 

4.9. İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər ikinci səhifədən başlayaraq 

nömrələnməlidir. Nömrələr ərəb rəqəmləri ilə yazılır. 

4.10. Sənədlərdə nömrə anlayışı "№" işarəsi və ya "nömrə" ("nömrəli") sözü ilə 

ifadə olunur. 

5. Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası 

5.1. Sənədlərə aşağıdakı əlavələr ola bilər: 

5.1.1. Fondun Himayəçilik Şurasının qərarı və ya icraçı direktorun əmri ilə təsdiq 

edilən sənədin məzmununu izah edən və ya tamamlayan əlavələr; 

5.1.2 müstəqil sənəd olaraq müşayiət məktubu ilə göndərilən əlavələr. 
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Müstəqil sənəd olaraq müşayiət məktubu ilə göndərilən əlavələrdə sənəd üçün 

zəruri olan elementlərin hamısı olmalıdır. 

5.2. Fondun Himayəçilik Şurasının qərarı ilə təsdiq edilən sənədin məzmununu 

izah edən və ya tamamlayan əlavələrdə birinci vərəqin yuxarı sağ küncündə 

aşağıdakı formada qeyd yazılır: 

 

“____________haqqında” Qaydalara 

1 nömrəli əlavə 

 

Fondun icraçı direktorunun əmri ilə təsdiq edilən sənədin məzmununu izah edən və 

ya tamamlayan əlavələrdə birinci vərəqin yuxarı sağ küncündə aşağıdakı formada 

qeyd yazılır: 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

icraçı direktorunun  

"__"_________il tarixli ____ nömrəli  

əmri ilə təsdiq edilmiş  

“_________haqqında” Reqlamentə  

1 nömrəli əlavə 

 

Fondun Himayəçilik Şurasının qərarı və ya icraçı direktorun əmri ilə təsdiq edilən 

sənədin məzmununu izah edən və ya tamamlayan bir neçə əlavə olduqda, onların 

sıra nömrələri ardıcıllıqla yazılır ("... 2 nömrəli əlavə", "... 3 nömrəli əlavə" və s.). 

5.3. Əgər sənədlərə (qərar və ya əmrlə təsdiq edilən sənədlər istisna olmaqla) 

mətndə adı çəkilən qoşmalar vardırsa, qoşmanın mövcudluğu haqqında qeyd 

mətndə sənəddəki imzadan əvvəl aşağıdakı formada tərtib edilir: 

Qoşma: 20 vərəq, 3 nüsxə. 

 Əgər sənədə mətndə adı çəkilməyən qoşmalar əlavə edilmişsə, onların adları 

qoşma haqqında qeyddə vərəqlərin və nüsxələrin miqdarı göstərilməklə sadalanır 

(məsələn: 

Qoşma:    1._________ şöbəsinin əsasnaməsi - 5 vərəq, 4 nüsxə. 

                 2.______________illərə aid vaxtı keçmiş sənədlərin məhv edilmək üçün  

ayrılması haqqında akt - 2 vərəq, 3 nüsxə). 
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Əgər əsas sənədə qoşması olan sənəd əlavə edilirsə, əlavənin mövcudluğu 

haqqında qeyd aşağıdakı formada tərtib edilir: 

Qoşma: (sənəd növünün, Fondun və ya sənəd tərtib edənin adı, sənədin tarixi və 

nömrəsi) və ona əlavə: cəmi 5 vərəq. 

Əgər qoşmalar kitab şəklində bağlanmışdırsa, vərəqlərin miqdarı göstərilmir. 

6. Sənədlərin surətlərinin çıxarılması, çoxaldılması və stenoqrafiya işləri 

6.1. Sənədlərin surətlərinin çıxarılması Fondun baş hüquqşünası – icraçı direktorun 

müavininin icazəsi və ya xüsusi hallarda icraçı direktorun göstərişi və ya icazəsi 

tələb olunur. Struktur bölməsinin səlahiyyətli şəxsi surətlərinin miqdarını, göndəriş 

ünvanlarını müəyyən edir və sifariş blankını imzalayaraq icazə üçün baş 

hüquqşünas – icraçı direktorun müavininə və ya icraçı direktora təqdim edir. 

6.2. Sənədlərin surətlərinin aidiyyəti tərəflərə verilməsi Fondun icraçı direktorunun 

icazəsi ilə həyata keçirilir. 

6.3. Sənədin surətləri kompüter (makina) üsulu ilə Fondun blankında deyil, adi 

vərəqdə hazırlanarsa, blankın rekvizitləri daxil edilməklə, sənədin mətni tam 

şəkildə köçürülür. Surətin birinci vərəqinin yuxarı sağ künçündə "Surət" qeydi 

yazılır. 

6.4. Əsli imzanı eynən təkrarlamayan, kompüter (makina) üsulu və surətçoxaldıcı 

texniki vasitələrin köməyi ilə əldə edilmiş surətlər (Məsələn: protokoldan çıxarış), 

onların əsli ilə düz olmasını təsdiq edən səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanır və 

müvafiq hallarda möhürlənir. 

Surətlərin təsdiq edilməsi üçün sənədin "İmza" rekvizitindən aşağıda sol sahədə 

"Düzdür"  qrifi vurulur və ya “Əsli ilə düzdür” təsdiqləyici imza əlavə edilir, surəti 

təsdiqləmiş şəxsin vəzifəsi, onun şəxsi imzası, adı və soyadı təsdiq edilmə tarixi 

göstərilir və möhür vurulur (məsələn: 

 

  

Və ya 

     “Əsli ilə düzdür” : 

Kargüzar                                                                             (imza) (adı və soyadı)  

                                                                                                           (tarix). 

  

DÜZDÜR 
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6.5. Surətçıxaran texniki vasitələrin köməyi ilə çoxaldılmaq üçün sənədin əsli 

verilir, surətləri çıxarıldıqdan sonra qaytarılaraq işlərə daxil edilir. Sənədin əsli və 

çoxaldılmış əlavəsinin nüsxələri eyni nömrə ilə qeydə alınır. 

6.6. İcraçı direktorun tapşırığı ilə müvafiq səs yazısını əks etdirən audio və video 

yazılar daimi saxlanmaq üçün arxivə verilə bilər və ya maqnitsizləşdirmək yolu ilə 

silinə bilər. Bu barədə akt tərtib olunur və ya müvafiq kitabda qeydiyyat aparılır. 

7. Əmrlərin hazırlanması və tərtib edilməsi 

7.1. Əmr, bir qayda olaraq, şərh və sərəncam hissələrindən ibarət olur (1 nömrəli 

əlavə). Şərh hissəsində əmr verilməsi üçün əsas götürülən faktlar ifadə edilir, 

sərəncam hissəsində isə görülməli tədbirlər sadalanır. 

7.2. Əmrin sərəncam hissəsi mətn dayandırılmadan "əmr edirəm" sözləri ilə 

başlanır. Nəzərdə tutulan fikirlər ərəb rəqəmləri ilə nömrələnən bəndlər üzrə 

yerləşdirilir. Hər bənd struktur bölməsinin konkret icraçısının və ya vəzifəli şəxsin 

adının və soyadının göstərilməsi ilə başlanır. 

7.3. Əmrin mətni əlaqədar struktur bölmələri  və baş hüquqşünas – icraçı 

direktorun müavini ilə razılaşdırılır. Əmrin layihəsinin son variantına ancaq icraçı 

direktor düzəlişlər edə bilər. 

7.4. Əmrlər təqvim ili boyunca nömrələnir və müvafiq kitabda qeydə alınır (7 

nömrəli əlavə). 

8. Arayışların və məlumat vərəqələrinin hazırlanması və tərtib edilməsi 

8.1. Arayışın və məlumat vərəqəsinin mətni iki hissədən ibarət olmalıdır. Birinci 

hissədə sənədin hazırlanması üçün əsas götürülən faktlar, ikinci hissədə nəticələr 

və təkliflər yazılır. 

8.2. Arayışda və ya məlumat vərəqəsində verilən məlumatın aid olduğu tarix və 

dövr başlığa daxil edilməlidir (məsələn: "______ il tarixinə olan vəziyyətə görə İş 

Planınında nəzərdə tutulmuş məsələlərin icrasının gedişi haqqında"). 

8.3. Arayışlar və məlumat vərəqələri Fondun blankında çap olunur, Fondun icraçı 

direktoru, o olmadıqda isə baş hüquqşünas – icraçı direktorun müavini tərəfindən 

imzalanır. 

8.4. İşçilərin xahişi ilə verilən əmək haqqı barədə arayışlarda işçinin Fondda 

işlədiyi müddət, vəzifəsi, əmək haqqı və hansı təşkilata verilməsi barədə məlumat 

daxil edilməlidir. Əmək haqqı barədə arayışlar Fondun blankında çap olunur, 

Fondun baş mühasibi və icraçı direktor tərəfindən imzalanır. 

8.5. Vətəndaşların xahişi ilə verilən arayışlar ümumi blanklarda və ya trafaret 

mətnli blanklarda tərtib olunur, Fondun icraçı direktoru, o olmadıqda isə baş 
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hüquqşünas – icraçı direktorun müavini tərəfindən imzalanaraq təsdiq edilir və 

müvafiq kitabda qeydə alınır. 

9. Aktın hazırlanması və tərtib edilməsi 

9.1. Aktın mətni giriş və şərh hissələrindən ibarət olmalıdır. 

Giriş hissəsində aktın tərtib edilməsinin əsası göstərilir. Şərh hissəsində akt tərtib 

edilməsinin məqsəd və vəzifələri, aparılmış işin mahiyyəti və xarakteri, müəyyən 

edilmiş faktlar, habelə nəticələr və təkliflər ifadə olunur. 

9.2. Aktın başlığı həmin aktda göstərilən məsələni qısa şəkildə əks etdirməli və 

adlıq halda feli isim ilə ifadə olunmalıdır (məsələn: "Hüquq xidmətinin 

fəaliyyətinin yoxlanması haqqında"). 

9.3. Aktın tərtib olunduğu yer və tarix aktda yazılan hadisənin yerinə və tarixinə 

uyğun gəlməlidir. 

9.4. Akt mətninin sonunda (imzalardan qabaq) aktın nüsxələri və saxlandığı yer 

haqqında məlumat yerləşdirilir. 

9.5. Akt onun tərtib olunmasında iştirak edən bütün şəxslər tərəfindən imzalanır. 

Bu zaman imza etmiş şəxslərin vəzifələri göstərilir. 

9.6. Aktı hazırlayanların və bu işdə iştirak edənlərin xüsusi rəyləri olduqda, həmin 

rəylər imzalardan aşağıda və ya ayrıca vərəqdə yazılır. 

10. Məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması və tərtib edilməsi 

10.1. Məktublar xahişin (sorğunun), xahişə cavabın, habelə informasiya xarakterli 

məlumatların ifadə olunması məqsədilə və bir məsələyə dair tərtib edilir. 

Müşayiət məktubları icra üçün göndərilən sənədin icrasının xarakterinə və ya 

göndərilməsinin məqsədinə dair izahlar tələb olunduqda tərtib edilir. 

10.2. Məktubun mətni, bir qayda olaraq, biri digəri ilə məntiqi surətdə bağlı iki 

hissədən ibarət olmalıdır. Birinci hissədə məktubun hazırlanması üçün əsas 

götürülmüş faktların və ya hadisələrin təsviri, ikinci hissədə nəticələr, təkliflər və 

ya xahişlər yazılır. 

10.3. Teleqraf yazışması ancaq təcili məsələlərə dair aparılır. Sorğuya cavab 

verilərkən teleqram mətninin qabağında həmin sorğunun nömrəsi göstərilir. Mətnin 

axırında (imzadan əlavə) çıxış nömrəsi qoyulur. 

Teleqramlar iki nüsxə çap olunur və icraçı onlara viza verir. İmzalanandan sonra 

teleqramlar göndərilmək üçün kargüzara verilir. Teleqramda sözlər hecalara 
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bölünmədən və düzəlişlər edilmədən yazılır. İmza yeni sətirdən qeyd edilir və 

möhürlə təsdiq olunur. 

10.4. Telefonoqramlardan ölkə, şəhər, rayon daxilində telefonla məlumat vermək 

üçün istifadə edilir. Telefonoqram verilərkən aşağıdakılar göstərilir: kimin 

ünvanına verilir, telefonoqramı imzalamış şəxsin vəzifəsi və soyadı, 

telefonoqramın verildiyi tarix və saat, mətni ötürənin vəzifəsi və soyadı, Fondun 

telefon nömrəsi. 

11. Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili 

11.1. Sənədlərin Fondda hərəkəti, onlar Fonda daxil olduğu və ya yaradıldığı 

andan icra edildiyi və ya göndərildiyi anadək sənədlərin dövriyyəsini təşkil edir. 

11.2.  Fondda sənədlər dövriyyəsinin təşkili aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

11.2.1. sənədlərin dövriyyəsi operativ aparılmalı, nizamlanmalı və optimal şəkildə 

həyata keçirilməlidir; 

11.2.2. işin zərurətindən irəli gəlməyən instansiyalar və əməliyyatlar sənədlərin 

dövriyyəsindən kənarlaşdırılmalıdır; 

11.2.3.  sənədlərin dövriyyəsi qaydasında və işlənməsi prosesində maksimum 

eynilik təmin olunmalıdır. 

11.3. Daxil olan korrespondensiyanın qəbulu və ilkin qaydada işlənməsi kargüzar 

tərəfindən həyata keçirilir. Daxil olan korrespondensiyanın ilkin qaydada işlənməsi 

korrespondensiya gətirilməsinin düzgünlüyünün və zərflərin içindəki sənədlərin 

salamatlığının yoxlanmasından, onun təyinat üzrə verilmək üçün hazırlanmasından 

ibarətdir. 

11.4. Gətirilən korrespondensiyanın düzgünlüyünü yoxlamaqda məqsəd təyinat 

üzrə gətirilməyən korrespondensiyanı aşkar etməkdən ibarətdir. Səhvən gətirilən 

korrespondensiya geri qaytarılır. 

Şəxsi korrespondensiya istisna edilməklə, bütün zərflər açılır. Bu zaman zərflərin 

bütövlüyü və içində sənədlərin mövcudluğu yoxlanılır. Sənədi göndərənin ünvanını 

və ya sənədin göndərilmə, alınma tarixini ancaq zərfə görə müəyyən etməyin 

mümkün olduğu hallardan başqa, zərflər, bir qayda olaraq, məhv edilir. 

Bütün daxil olan sənədlərdə birinci səhifənin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə qeyd 

ştampı vurulur (2 nömrəli əlavə). 

Daxil olmuş sənədlər qeydə alındıqdan və qeydiyyat ştampında nömrə 

qoyulduqdan sonra baxılmaq üçün Fondun icraçı direktoruna, o olmadıqda isə baş 

hüquqşünas –icraçı direktorun müavininə verilir. 
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Struktur bölmələrinin səlahiyyətli şəxslərinin ünvanına olan sənədlər, bir qayda 

olaraq, bilavasitə həmin şəxslərə verilir. 

11.5.  Daxil olmuş sənədlər bir qayda olaraq onların qeydə alındığı gün baxılmaq 

üçün verilməlidir. Teleqramlar və digər təcili sənədlər baxılmaq və icra edilmək 

üçün ilk növbədə verilir. 

Daxil olmuş sənəddə başqa sənədlərə istinad vardırsa, həmin sənədlər seçilib 

ayrılır və daxil olmuş sənədlə, yaxud müvafiq arayışla birlikdə  Fondun icraçı 

direktoruna verilir. 

11.6. Baxılmanın nəticələri, bir qayda olaraq, sənədlərdə mətndən əvvəl yuxarı sol 

hissədə müvafiq olaraq Fondun icraçı direktoru, baş hüquqşünas – icraçı direktorun 

müavini və ya struktur bölməsinin rəhbəri tərəfindən yazılan dərkənarda əks 

olunur. Dərkənarlarda sənədlərin icra xarakteri və icraçıları haqqında aydın və qəti 

göstəriş olmalıdır. 

11.7. Daxil olmuş sənədlər rəhbərlik tərəfindən baxıldıqdan sonra dərkənar 

mətninin qeydiyyat vərəqəsinə keçirilməsi və lazımi hallarda nəzarətə götürülməsi 

üçün kargüzara qaytarılaraq təyinat üzrə göndərilir. 

11.8. Dərkənarda birinci göstərilən şəxs sənədin əsas icraçısıdır. 

Sənədin müştərək icraçıları əsas icraçıya lazım olan materiallar (məlumatlar) 

təqdim etməli və digər zəruri kömək göstərməlidirlər. İcraçılar sənədlərin vaxtında 

və keyfiyyətli hazırlanması üçün eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. 

İcra olunmuş sənədlər işə tikilmək üçün işləri müvafiq məsələlər üzrə tərtib edən 

struktur bölmələrinə və ya bu məqsəd üçün ayrılmış işçilərə verilir. 

11.9. Daxil olmuş sənədlərin icraçı direktorun və ya baş hüquqşünas – icraçı 

direktorun müavininin göstərişi ilə bir struktur bölməsindən digərinə verilməsi 

kargüzar  tərəfindən həyata keçirilir ki, bu barədə də qeydiyyat vərəqələrində və 

müvafiq kitabda qeyd aparılır. 

11.10. Göndərilən sənədin tərtibi, razılaşdırılması, rəsmiləşdirilməsi, qeydə 

alınması (qeydə alınmalı olan sənədlər barəsində) və göndərilməsi sənədlərin 

hazırlanması prosesini təşkil edir. 

İlkin qaydada tanış olmaq və razılaşdırılmaq üçün sənədin layihəsi çoxaldıla və 

eyni zamanda onun hazırlanmasında iştirak edən bütün təşkilatlara verilə bilər. 

Sənədi imzalanmaq üçün verməzdən əvvəl icraçı onun məzmununu, tərtibinin 

düzgünlüyünü, lazımi imzaların və əlavələrin mövcudluğunu yoxlamalıdır. 

İmzalanmaq üçün sənəd onun hazırlanması üçün əsas götürülən materiallarla 

birlikdə verilir. 
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11.11. İmzalanmış sənədlər qeydə alınmaq və göndərilmək üçün kargüzara verilir. 

11.12. Göndərilən korrespondensiyanın işlənməsinə onun növlərə ayrılması, 

zərflərin hazırlanması, göndəriş dəyərinin müəyyənləşdirilib yazılması, sifarişli 

poçt göndərişlərinin siyahısının tərtib edilməsi və elə həmin gün rabitə xidmətinə 

verilməsi daxildir.  

Kargüzar tərəfindən sənədlərin ünvanının düzgünlüyü, əsas sənəddə göstərilən 

qoşmaların mövcudluğu yoxlanılır və müvafiq çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, 

sənədlər icraçılara qaytarılır. 

Daimi ünvan sahiblərinə göndərilən sənədlər üçün üzərində mətbəə üsulu və ya 

operativ çoxaltma vasitələri ilə çap edilmiş ünvanlar olan zərflərdən istifadə 

olunur. 

Eyni zamanda bir ünvana göndərilən bir neçə sənəd bir zərfin içinə qoyula bilər. 

Göndərilmək üçün verilən sənədlər elə həmin gün işlənib göndərilməlidir. 

11.13. Daxili sənədlər Fond daxilində hazırlanır, tərtib və icra edilir. Daxili 

sənədlərin dövriyyəsi onların hazırlanması və tərtibi mərhələlərində göndərilən 

sənədlərin, icra mərhələsində isə daxil olan sənədlərin dövr etməsinin ümumi 

qaydasına uyğun surətdə təşkil olunur. 

Əmr və ya göstəriş mahiyyətli sənədlərin layihələri müvafiq qaydada baş 

hüquqşünas – icraçı direktorun müavini və lazım olarsa struktur bölmələrinin 

səlahiyyətli şəxsləri ilə razılaşdırıldıqdan sonra baxılmaq və ya imzalanmaq üçün 

Fondun icraçı direktoruna verilir. İmzalandıqdan sonra həmin sənədlər qeydə alınır 

və icra üçün verilir. 

11.14. Fond daxilində sənədlərin çatdırılmasını kargüzar həyata keçirir. 

11.15. Daxil olan və verilən sənədlər, o cümlədən nəzarətdə olan və digər ən 

mühüm sənədlər hərəkətin bütün mərhələlərində, bir qayda olaraq, müvafiq kitabda 

müəyyən qeyd aparılmaqla qəbul edilir və təhvil verilir (3 və 4 nömrəli əlavələr). 

11.16. Sənədin bir struktur bölməsindən digərinə verilməsi barədə kargüzara 

məlumat verilməlidir. Qeydiyyat vərəqəsində sənədin verilməsi haqqında müvafiq 

qeyd aparılır. 

12. Sənədlərin qeydə alınması və məlumat aparatının quruluşu 

12.1. Sənədin qeydə alınması onun üzərinə qeydiyyat nömrəsinin qoyulması və 

qeydiyyat vərəqəsində həmin sənəd haqqında zəruri məlumatların göstərilməsidir. 

12.2. Sənədlərin qeydə alınmasını kargüzar həyata keçirir. 



16 
 

12.3. Bilavasitə Fondun funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olmayan 

sənədlərin (təbrik məktubları və dəvətnamələr, kitablar, jurnallar, bülletenlər, 

reklam bildirişləri və plakatları, iclaslar, müşavirələr, konfranslar və digər 

tədbirlərin proqramları və ya belə tədbirlər haqqında digər məlumatlar, müxtəlif 

məsələlər üzrə hesabatlar və s.) qeydə alınması tələb olunmur. Belə sənədlər 

Fondun müvafiq bölmələrində (kitabxanada, maliyyə, ümumi şöbələrində və s.) 

uçota alınır. 

12.4. Hər bir sənəd Fondda ancaq bir dəfə qeydə alınır. Daxil olan sənədlər onların 

Fonda daxil olduğu gün, göndərilən və daxili sənədlər isə onların imzalandığı və ya 

təsdiq edildiyi gün qeydə alınır. 

13. Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili 

13.1. Sənədlərdə olan təkliflərin, tapşırıqların və məsələlərin icrasına daim nəzarət 

edilməlidir. Belə nəzarətin məqsədi sənədlərin vaxtında və keyfiyyətli icrasına nail 

olmaqdır. 

13.2. Sənədlərin və onlarda olan tapşırıqların icrasına nəzarəti Fondun icraçı 

direktoru, baş hüquqşünas – icraçı direktorun müavini və ya struktur bölmələrinin 

baş mütəxəssisləri həyata keçirirlər. 

Sənədlərin icrasına bilavasitə nəzarət edilməsi kargüzara tapşırılır.  

13.3. Aşağıdakı sənədlər xüsusi nəzarətə götürülür: 

13.3.1. bilavasitə qanunvericilik aktlarının icrası ilə əlaqədar sənədlər; 

13.3.2. dövlət hakimiyyəti orqanlarının icra müddəti göstərilən tapşırıqlarını 

nəzərdə tutan sənədlər; 

13.3.3. Fondun Himayəçilik Şurasının tapşırıqlarını nəzərdə tutan qərarları; 

13.3.4. Fondun icraçı direktorunun icra müddəti göstərilən tapşırıqlarını nəzərdə 

tutan sənədlər. 

Fondun icraçı direktorunun göstərişi ilə icrasının nəticəsinin məruzə edilməsi 

nəzərdə tutulan digər sənədlər də nəzarətə götürülə bilər. 

13.4. Sənəddə cavab alınması üçün müddət göstərilmişdirsə həmin müddətə bir 

qayda olaraq riayət edilməlidir. 

13.5. Sənədin icra müddəti onun Fonda daxil olduğu və ya müvafiq səlahiyyətli 

şəxsə verildiyi vaxtdan hesablanır. 

13.6. Fondun icraçı direktorunun tapşırığını nəzərdə tutan sənədin icra müddəti 

icraçının (icraçıların) yazılı xahişi ilə icraçı direktor tərəfindən uzadıla bilər. 
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13.7. Fondda sənədlərin icrasına nəzarət nəzarətdə olan sənədlərin qeydiyyat 

kitablarında həyata keçirilir (5 nömrəli əlavə). 

13.8. Nəzarətdə olan sənədlərdə (birinci vərəqin yuxarı sağ kənarında) nəzarət 

işarəsi ("N") qoyulur və ya "Nəzarətdədir" ştampı vurulur, bundan sonra sənəd 

icraçıya verilir. 

13.9. Sənəd ancaq orada qaldırılan məsələlər həll olunduqda və sənəd göndərənə 

mahiyyətcə cavab verildikdə icra edilmiş sayılır. 

13.10. Sənədlər, bir qayda olaraq, icra edildikdən sonra nəzarətdən çıxarılır. 

Sənədin icrası və nəzarətdən çıxarılması haqqında məlumat kitabda qeyd edilir. 

Digər hallarda sənədi nəzarətdən yalnız onu nəzarətə götürmüş səlahiyyətli şəxs 

çıxara bilər. Bu zaman sənəddə və qeydiyyat kitabında nəzarətdən çıxarılma barədə 

qeyd yazılır. 

14. İşlərin nomenklaturunun tərtib edilməsi, qovluqların formalaşdırılması, 

arxivə təhvil verilməyə hazırlanması. 

14.1. Qovluqların düzgün formalaşdırılması, sənədlərin tez tapılmasının təmin 

edilməsi, işlərin sistemləşdirilməsi və uçotu, onların saxlanma müddətlərinin 

müəyyən edilməsi və gələcəkdə arxivə lazımi səviyyədə təhvil verilməsi məqsədi 

ilə hər il Fondun işlərinin ümumi nomenklatur-siyahısı tərtib edilir (6 nömrəli 

əlavə). 

14.2. İş nomenklaturunu struktur bölmələrinin təkliflərini nəzərə almaqla kargüzar 

tərtib edir, Fondun icraçı direktoru isə təsdiq edir. 

14.3. İcra edilmiş sənədlər təsdiq edilmiş iş nomenklaturuna uyğun olaraq struktur 

bölmələri tərəfindən qovluqlarda formalaşdırılır. 

14.4. Qovluqlar saxlanılmaq üçün Fondun arxivinə təhvil verilməzdən əvvəl 

kargüzar tərəfindən aşağıdakı tələblərə riayət edilməlidir: 

14.4.1. qovluqda sənədlərin hamısının olub-olmadığını yoxlamaq; 

14.4.2. qovluqda işə tikilməli sənədlərin bu Qaydalara uyğun surətdə qeydə alınıb-

alınmadığını yoxlamaq və qeydə alınmamış sənədlər aşkar edildikdə, aşkar 

olunduğu tarix və “sonrakı qeyd” sözləri göstərilməklə  onları qeydə aldırmaq; 

14.4.3. qovluqda sənədlərin yerləşməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq; 

14.4.4. bölmə-bölmə tikilmiş işlərin siyahısında struktur bölmələrin adlarının 

tikilmiş sənədlərə uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlamaq; 
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14.4.5. qovluğun vərəqlərini sağ küncdən başlayaraq yuxarıdan aşağı adi 

karandaşla nömrələmək. 

14.3. Qovluğun Fondun arxivinə təhvil verilməli olub-olmadığı iş nomenklaturuna 

uyğun müəyyən edilir. 

14.4. Növbəti ilə adlayan işlər istisna olmaqla, bir ilin bütün sənədləri qovluqlarda 

formalaşdırılır. Bir qovluqdakı varəqlərin sayı 200-250-dən çox olmamalıdır. 

Sənədlər qovluğa bir nüsxədə tikilir. 

15. Arxiv işinin təşkili üzrə ümumi tələblər 

15.1. Fondun fəaliyyəti nəticəsində yaranan və daimi mühafizə edilməli olan arxiv 

sənədlərinin mühafizəsi işi bilavasitə Fondun özü tərəfindən həyata keçirilir. 

15.2.  Fond öz arxiv sənədlərini saxlamaq üçün əlverişli bina və ya otaq ayırmalı, 

sənədlərin mühafizəsi üçün tam məsuliyyət daşımalı, məsul şəxsi təyin etməlidir. 

15.3.  Fond tərəfindən arxiv üçün ayrılmış bina və ya otaq sənədlərin mühafizəsi 

üçün xüsusi avadanlıqlarla (qəfəslərlə, rəflərlə, seyflərlə, quumlarla,  qovluqlarla 

və s.) təmin olunmalıdır. 

15.4.  Sənədlər saxlanılan bina və ya otaq yanğından mühafizə vasitələri və yanğın 

əleyhinə siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz edilməlidir. Sənədlər saxlanılan 

mühafizəxanalarda optimal temperatur (rütubət) və sanitar-gigiyena rejimi yaradan 

texniki vasitələrdən istifadə olunmalıdır. 

15.5.  Fond öz sənədlərini dövlət arxivlərində mühafizə etmək üçün dövlət 

mülkiyyətinə verə bilər. Milli Arxiv Fondunun qeyri-dövlət hissəsinin mülkiyyət 

hüququnun dövlətə verilməsi dövlət arxivi ilə Fond arasında müqavilə əsasında 

rəsmiləşdirilir. Müqavilədə sənədlərin saxlanılması və istifadəsi şərtləri də 

göstərilir. 

16. Elektron sənədlərin saxlanılmasına dair tələblər 

16.1.   Elektron sənədin saxlanılması zamanı aşağıdakı şərtlər təmin olunmalıdır: 

16.1.1. elektron sənəd yaradıldığı, ötürüldüyü və ya qəbul edildiyi quruluşu 

saxlamalıdır; 

16.1.2.  elektron sənəd onu göndərəni, alanı, göndərilmə və alınma vaxtını 

müəyyən etməyə imkan verməlidir; 

16.1.3.  elektron sənəddə olan informasiya növbəti istinad üçün istifadə edilə 

bilməlidir; 
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16.1.4.  qanunvericiliklə və tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən digər şərtlər 

gözlənilməlidir. 

16.2. Elektron sənədlərin saxlanma müddəti həmin kateqoriyadan kağız sənədlər 

üçün nəzərdə tutulmuş müddətdən az ola bilməz. Elektron daşıyıcılarının texniki 

keyfiyyətlərindən asılı olaraq həmin daşıyıcıda olan informasiya müəyyən olunmuş 

müddətlərdə yeni elektron daşıyıcısına köçürülməlidir. 

16.3. Elektron sənədlərin saxlanılması zamanı müvafiq uçot jurnallarının, elektron 

imza yoxlama məlumatlarının (onların sertifikatının) aparılmasını və elektron 

imzaların yoxlanılmasını təmin edən proqramların saxlanması təmin olunmalıdır. 

16.4. Elektron sənədlərin saxlanılması zamanı münaqişəli vəziyyətlərin 

araşdırılmasının həyata keçirilməsi üçün elektron sənədlər və müvafiq elektron 

imza yoxlama məlumatları arasında bağlılıq (sinxronlaşdırma) təmin edilməlidir. 

16.5. Elektron arxivlər icazəsiz müdaxilədən, təsadüfi məhv və ya təhrif 

olunmadan mühafizə edilməlidir.  

17. Sənədlərin arxivə verilməsi 

17.1 Fondun sənədləri arxivə onların Fondun struktur bölmələrində saxlanma 

müddətləri başa çatdıqdan sonra verilir.  

17.1.1. Fondun sənədləri struktur bölmələrində 1(bir) il müddətinə saxlanılır. 

17.2. Fondun sənədlərinin Arxivə verilməsi barədə qərar işlərin nomenklaturasına 

uyğun olaraq Fondun İcraçı direktoru və ya Baş hüquqşünas – İcraçı direktorun 

müavini  tərəfindən qəbul edilir.  

17.3. Sənədlər işlərin nomenklaturasına uyğun olaraq kargüzar tərəfindən Arxivə 

təhvil verilir. 

17.4. Arxivə verilən sənədlərə arxivarius tərəfindən baxış keçirildikdən sonra, 

həmin sənədlərə əlavə olunmuş siyahı əsasında təhvil-təslim aktı tərtib olunur. 

Həmin akt kargüzar və Arxivarius tərəfindən imzalanır. 

17.5.  Sənədlər saxlanmaq üçün Arxivə təhvil verilərkən aşağıdakı tələblərə riayət 

edilməlidir: 

17.5.1. sənədlərin tərkibi və keyfiyyəti yoxlanmalıdır; 

17.5.2. üz qabığında (qovluğun axırında), ümumi qovluqda isə həm də bölmələrin 

siyahısında təsdiqləyici imza qoyulmalı, qovluğun nömrələnmiş vərəqlərinin sayı 

rəqəmlə və sözlə göstərilməli, lazım gəldikdə, vərəqlərin nömrələnməsinin 

xüsusiyyətləri və işə tikilmiş sənədlərin fiziki vəziyyəti qeyd edilməlidir; 
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17.5.3. ara qatları, metal bəndlər, pərçimlər qovluqdan çıxarılmalı və sənədlər 

müəyyən edilmiş qaydada tikilməlidir; 

17.5.4. qovluğu arxivə təhvil vermək üçün hazırladıqdan sonra ümumi qovluğun 

bölmələr siyahısının birinci səhifəsində (sağdan aşağı küncdə), ayrı-ayrı 

qovluqların isə sonuncu sənədində (axırıncı səhifənin arxa tərəfində) "Arxivə" sözü 

yazılmış ştamp vurulmalıdır. 

17.6. Sənədlər arxivə qəbul edildikdə, Arxivarius tərəfindən aparılan “Mədaxil 

arxiv kitabı”nda aşağıdakı qeydlər əks olunmalıdır: 

17.6.1. sənədlərin təhvil verildiyi şöbənin adı, sənədin  qəbul olunma tarixi və sıra 

nömrəsi; 

17.6.2. cild və yaxud qovluq nömrəsi, vərəqlərin ümumi sayı. 

18. Arxivdən istifadə qaydaları 

18.1. Zəruri hallarda arxivdə saxlanılan sənədlər müvəqqəti istifadə üçün Fondun 

işçiləri tərəfindən təqdim edilmiş tələbnamə (8 nömrəli əlavə) əsasında və baş 

hüquqşünas – icraçı direktorun müavininin icazəsi ilə götürülə bilər. Tələbnamədə 

sənədlərin siyahısı göstərilir. Tələbnamə əsasında 

verilən  sənədlər  arxivin  xüsusi  qeydiyyat jurnalında təhvil alan şəxs tərəfindən 

imzalanmaqla arxivarius tərəfindən qeydə alınır. 

18.2. Arxiv sənədlərindən tələbnamədə göstərilən müddətdə, yalnız 1 (bir) aydan 

çox olmamaqla istifadə olunmasına yol verilir. Sənədlərdən daha uzun müddətə 

istifadə olunma zərurəti yarandıqda tələbnaməni təqdim etmiş şəxs səbəblərini 

göstərməklə ərizə ilə baş hüquqşünas -  icraçı direktorun müavininə ərizə ilə 

müraciət etməlidir. Baş hüquqşünas – icraçı direktorun müavini ərizəni əsaslı 

hesab edərsə, götürülmüş arxiv sənədlərindən istifadə edilməsi müddətini uzadır. 

Arxivarius sənədlərdən istifadə edilmə müddətinin uzadılması ilə bağlı qeydiyyat 

jurnalında qeyd edir. 

18.3. İstifadəyə verilmiş sənədlər geri qaytarıldıqda, qeydiyyat jurnalında aşağıdakı 

qeydlər aparılır: 

18.3.1. sənədin cildi, geri qaytarılma tarixi və sıra nömrəsi; 

18.3.2. qovluq nömrəsi və vərəqlərin ümumi sayı. 

18.4. İstifadədən geri qaytarıldığı zaman, sənədlərin lazımi vəziyyətdə olub-

olmamasına dair Arxivarius tərəfindən sənədə baxış keçirilir. Geri qaytarılmış 

sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar olunduğu halda, arxivarius sənədi götürən məsul 

şəxsdən yazılı izahat tələb edir və bu haqda akt tərtib olunur. 

18.5. Hüquq   mühafizə   orqanlarına   arxivdən   verilən  sənədlər  qanunvericiliyə 

uyğun olaraq tərtib edilmiş götürmə haqqında protokolla rəsmiləşdirilir. 
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18.6. Arxiv arayışlarının verilməsi, tərtib olunması və rəsmiləşdirilməsi zamanı 

aşağıdakı  qaydalar nəzərə alınmalıdır: 

18.6.1. Arxiv arayışı (8 nömrəli əlavə) – hüquqi qüvvəyə malik olan və sənədlərin 

axtarış göstəricilərini qeyd etməklə arxiv sənədlərində sorğu predmetinə aid 

məlumatları təsdiq edən rəsmi sənəddir. 

18.6.2. Arxiv arayışları təşkilatların fəaliyyət profilinə uyğun məsələlər üzrə 

onların sorğuları əsasında, vətəndaşlara isə onların hüquqlarının və 

qanuni  mənafelərinin  təmin   edilməsi  ilə əlaqədar məsələlər üzrə - onların 

ərizələri əsasında verilir. 

18.6.3. Arxiv arayışları idarə arxivində saxlanılan və ərizədə göstərilən məsələyə 

aid sənədlər (əsli və ya qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiq olunmuş surəti) 

əsasında tərtib edilir. Sənədlərin təsdiqlənməmiş surətlərindən istifadə edilməsi 

arayışın mətnində qeyd olunur (“təsdiqlənməmiş surət”). 

18.6.4. Arxiv arayışları müəyyən olunmuş formada Fondun məktub blankında 

sənədin “Arxiv arayışı” adını göstərməklə tərtib edilir (8 nömrəli əlavə). 

Arayışda sənədlərin adları, onların tarixləri göstərilir və bu sənədlərdəki 

məlumatlar ifadə edilir. Bu zaman hadisələri əks etdirən sənədlərin deyil, 

hadisələrin xronoloji ardıcıllığı gözlənilir. Arayışda dırnaq arasında göstərməklə 

sənədlərdən sitatlar gətirmək olar. Arayışın mətnində təşkilatların adları birinci 

dəfə tam yazılmalıdır, təkrar işlədilərkən onların rəsmən qəbul olunmuş qısaldılmış 

adlarının tətbiq edilməsinə yol verilir. 

Arayışın mətnindən sonra arxiv arayışının tərtib edilməsi üçün əsas 

olmuş sənədlərin arxiv şifrələri (iş siyahılarının və iş vərəqlərinin nömrələri) 

göstərilir. 

18.6.5. Arxiv arayışı Fondun icraçı direktoru və arxivarius tərəfindən imzalanır. 

Arayış Fondun möhürü ilə təsdiqlənir. Arxiv arayışının möhürsüz surəti işdə qalır. 

18.6.6.Arxiv arayışına orada göstərilmiş məlumatları təsdiqləyən 

sənədlərin surətləri və ya onlardan çıxarışlar əlavə oluna bilər. 

18.6.7. Fondun arxivində sorğu verilən məlumatları təsdiqləmək üçün 

sənədlər  olmadıqda Fondun blankında məktub tərtib edilir. Cavabda sənədlərin 

olmamasının səbəbləri (məhv olma və s.) göstərilir, arayış üçün hara müraciət 

etmək lazım gəldiyi barədə tövsiyələr verilir. 

19.  Sənədlərin dəyərinin ekspertiza işinin təşkili  

 19.1. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan və yeni aşkar olunmuş sənədlərin 

saxlanma müddətləri onların elmi və əməli dəyərinin ekspertizası nəticəsində 

müəyyən edilir.   
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19.2. Sənədlərin  dəyərinin  ekspertizası  dedikdə,  onları  saxlanma  müddəti  üzrə 

ayırmaq  və  saxlamaq  məqsədi  ilə  elmi  və  əməli  əhəmiyyətini  müəyyən etmək 

nəzərdə tutulur. 

19.3. Sənədlərin dəyərinin ekspertizası işi bilavasitə Fondun kargüzarlığında və 

arxivində həyata keçirilir. 

19.4. Fondda sənədlərin ekspertizasını həyata keçirmək, elmi-əməli əhəmiyyəti 

olan sənədlərin daimi saxlanmaq üçün dövlət arxiv xidməti təşkilatına təhvil 

vermək, saxlama müddəti başa çatmış sənədləri isə məhv etmək üçün seçib 

ayırmaq və bu işləri rəsmiləşdirmək məqsədi ilə daimi fəaliyyət göstərən Ekspert 

Komissiyası (EK) yaradılır.  

19.5. EK-nin tərkibinə Fondun arxivariusu və ixtisaslı və təcrübəli işçiləri daxil 

olmalıdır. Komissiyanın sədri baş hüquqşünas – icraçı direktorun müavini və ya 

Fondun baş mütəxəssisləri sırasından təyin edilir. 

19.6. EK aşağıdakı səlahiyyətləri həyata keçirir: 

19.6.1. dövlət arxivinə veriləcək işlərin, habelə şəxsi heyət üzrə Fondun arxivində 

saxlanacaq işlərin siyahılarını (9 nömrəli əlavə) hər il nəzərdən keçirir və həmin 

siyahıları  dövlət arxiv xidməti təşkilatının ekspert yoxlama komissiyasına (EYK) 

təqdim edilməsi barədə qərar çıxarır. Ekspert komissiyasının qərarı Fondun icraçı 

direktoru tərəfindən təsdiq edilir; 

19.6.2. məhv etmək üçün ayrılmış sənədlərin məhv olunması aktlarına baxır və 

sənədlərin məhv olunması barədə qərar qəbul edir;  

19.6.3. sənədlərin ayrı-ayrı kateqoriyasının bu Qaydalarla müəyyən edilmiş 

saxlanma müddətlərinin artırılması, habelə yeni aşkar olunmuş sənədlərin 

saxlanma müddətləri barədə təkliflərə baxır, bu sənədlərin elmi-əməli əhəmiyyətini 

müəyyən edir və müvafiq qərar qəbul edir;  

19.6.4. Fondun strukturunda ləğv edilən bölmələrində sənədlərin elmi-texniki 

cəhətdən işlənib siyahıya alınmasını və Fondun arxivinə təhvil verilməsini təmin 

edir. 

20. Sənədlərin daimi saxlanmaq üçün dövlət arxivinə təhvil verilməsi                 

20.1. Fondun daimi saxlanılmalı sənədləri dövlət arxiv xidməti təşkilatı ilə 

müqavilə əsasında dövlət arxivinin mühafizəsinə verə bilər.   

20.2.   Dövlət arxivinə sənədlər dövlət arxiv xidməti təşkilatının Ekspert-Yoxlama 

Komissiyasının (EYK) təsdiq etdiyi siyahılar üzrə qəbul olunur. Sənədlərin dövlət 

arxivinə qəbulu iki nüsxədə tərtib olunan təhvil-təslim aktı (10 nömrəli əlavə) ilə 

rəsmiləşdirilir. 
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20.3.  Sənədlərin daimi saxlanmaq üçün seçilməsi işə vərəq-vərəq baxmaqla həyata 

keçirilir. Sənədlərin özünə baxmadan, işlərin sərlövhəsi üzrə seçilməsinə yol 

verilmir. 

20.4. Sənədlərin dövlət arxivinə verilməsi barədə EK-nin qərarı Fondun icraçı 

direktoru tərəfindən təsdiq edilir. 

20.5. Fondun arxivi daimi saxlamaq üçün dövlət arxivlərinə verilməli olan işlərin 

siyahısını iki nüsxədə (elmi-texniki sənədlər üçün üç nüsxə) tərtib edir, Ekspert 

Komissiyasının iclasında müzakirə olunur, onun üzvləri tərəfindən imzalanır və 

onları qəbul edəcək dövlət arxiv xidməti təşkilatının ekspert yoxlama 

komissiyasının təsdiqinə göndərir. Təsdiq edildikdən sonra həmin siyahıların bir 

nüsxəsi nəzarət sənədi kimi dövlət arxivində saxlanılır, digər nüsxələri isə Fondun 

arxivinə qaytarılır. Sənədlərin dövlət mühafizəsinə qəbulu həmin siyahılar üzrə 

aparılır. Şəxsi heyətə aid uzun müddət saxlanmalı olan sənədlərin siyahısı müvafiq 

arxiv təşkilatının EYK-i ilə razılaşdırılır və Fondun icraçı direktoru tərəfindən 

təsdiq edilir. 

20.6. Daimi saxlanılan sənədlərin siyahıları daimi, müvəqqəti saxlanılan sənədlərin 

siyahıları isə onlar üzrə bütün sənədlər məhv edildikdən sonra bu Qaydalarla 

müəyyən edilmiş müddətdə saxlanılır. 

 21. Sənədlərin məhv edilməsi  

 21.1. Saxlanma müddəti başa çatmış sənədlər məhv edilmək üçün ayrılır, müvafiq 

akt (11 nömrəli əlavə) tərtib olunur, Fondun EK-nin sədri və üzvləri tərəfindən 

imzalanır, Fondun icraçı direktoru və müvafiq dövlət arxiv təşkilatı tərəfindən 

təsdiq olunur.    

21.2. Sənədlərin məhv etmək üçün seçilməsi işə vərəq-vərəq baxmaqla həyata 

keçirilir. Sənədlərin özünə baxmadan, işlərin sərlövhəsi üzrə seçilməsinə 

yol  verilmir. 

21.3. Akt təsdiq edildikdən sonra aktda   göstərilən sənəd və işlər məhv edilir. 

Sənədlər təkrar xammal tədarükü məntəqələrinə verilir, yaxud Fondun özü 

tərəfindən məhv edilir. Sənədlərin təkrar xammal tədarükü məntəqələrinə təhvil 

verilməsi təhvil-təslim sənədi ilə,  məhv edildikdə isə aktla rəsmiləşdirilir. 

21.4. Fondun məxfi sənədləri onların bərpa olunmasını istisna edən üsulla 

(yandırılma, doğranılma, məhlulda həll edilmə və s.) məhv edilməlidir. 

21.5. Saxlanma müddəti başa çatmamış sənədlər məhv edilə bilməz.  

21.6. Bu Qaydalara əsasən daimi saxlanılmalı, lakin elmi-əməli əhəmiyyətini 

itirmiş sənədlər Fondun EK-nin qərarı və dövlət arxiv xidməti təşkilatının 

(müqavilə olduqda) icazəsi ilə məhv edilə bilər. 



24 
 

21.7. Sənədlər zədələndikdə (yanğın, təbii fəlakət və s. nəticəsində) və onun 

bərpası qeyri-mümkün olduqda məhv etmək üçün ayrıla bilər. Bu cür sənədlər 

müvafiq aktla (12 nömrəli əlavə) rəsmiləşdirilir və Fondun icraçı direktoru 

tərəfindən təsdiq edildikdən sonra məhv edilir. 

22. Sənədlərin arxivdə saxlanması müddətləri  

22.1. Sənədlərin saxlanma müddəti onların kargüzarlıq müddəti qurtardığı ildən 

sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır. Məsələn, 2008-ci ildə kargüzarlıq müddəti 

qurtarmış işlərin saxlanma müddəti 2009-cu il yanvarın 1-dən hesablanır. 

22.2. Arxiv sənədi kimi saxlanılan uçot kitabları, qeydiyyat jurnalları və digər 

toplu sənədlərin saxlanma müddətləri həmin kitabda və jurnalda sonuncu 

qeydiyyat tarixindən sonra hesablanır. 

22.3. Əmanətçilərin eyniləşdirməyə, habelə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı 

sənədlərin saxlanma müddəti kompensasiyanın ödənilməsi üçün qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuş ümumi müraciət etmə müddəti başa çatdığı gündən hesablanır. 

22.4. Fondun sənədləri aşağıdakı təsnifat üzrə və aşağıdakı müddətlərdə arxivdə 

saxlanılır: 

22.4.1. Azərbaycan Respublikası qanunları, Azərbaycan Respublikası        

Prezidentinin fərmanları və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin qərarları: 

 a) əmanətlərin sığortalanmasına dair olanlar – daimi; 

 b) məlumat üçün göndərilənlər  – lazım olanadək. 

22.4.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və sərəncamları: 

a) əmanətlərin sığortalanmasına aid olanlar – daimi; 

b) məlumat üçün göndərilənlər – lazım olanadək. 

22.4.3. Fondun Himayəçilik Şurasında təmsil olunan müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarının məlumat üçün göndərdiyi sənədlər – lazım olanadək; 

22.4.4. Fondun icraçı direktorunun əmənatlərin sığortalanması üzrə funksiyaların 

yerinə yetirilməsi ilə bağlı əmr və yazılı tapşırıqları – daimi; 

22.4.5. Fondun Himayəçilik Şurasının iclas protokolları – daimi; 

22.4.6. Fondun Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və digər dövlət 

orqanları ilə imzaladığı əməkdaşlıq müqavilələri – 

daimi;                                             
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22.4.7. Fondun Himayəçilik Şurasının iclaslarında müzakirə olunan məsələlərə dair 

materiallar (arayışlar, hesabatlar, məlumatlar və s.) – daimi; 

22.4.8. Fondun qaydaları, təlimatları, struktur bölmələrinin əsasnamələri, 

reqlamentlər – daimi;  

22.4.9.  Qaydaların, təlimatların, əsasnamələrin və reqlamentlərin layihələri, 

onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (rəylər, təkliflər, arayışlar, bildirişlər) – 3 

il; 

22.4.10. Fondun hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatında edilmiş dəyişikliklərlə 

bağlı sənədlər – daimi; 

22.4.11. Əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı  simpoziumların, konfransların, 

müşavirələrin, seminarların keçirilməsi haqqında sənədlər (gündəliklər, yazışma, 

bildirişlər) – daimi; 

22.4.12. Əmanətlərin sığortalanması fəaliyyətinin planlaşdırılması (strateji planlar, 

investisiya siyasəti və s.) və icrası ilə bağlı hesabatlar – 5 il; 

22.4.13. Rəhbər işçilərin və maddi-məsul şəxslərin işlərinin və qiymətlilərin təhvil-

təslim aktları onlara aid materiallar: 

a) rəhbər işçilərin – daimi; 

b) maddi məsul şəxslərin – 10 il. 

22.4.14. Yoxlama və auditlə bağlı sənədlər (audit rəyi, arayışlar, izahatlar, auditə 

dair müqavilələr, daxili auditorun hesabatları, aktlar və s.materiallar): 

a) Kənar audit tərəfindən aparılan – 10 il; 

b) daxili audit tərəfindən aparılan – 5 il. 

22.4.15. Dövlət orqanları ilə yazışma: 

a) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun İcra Aparatı, Milli Məclis və 

onun İcra Aparatı, Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi ilə - 10 il; 

b) digər dövlət orqanları ilə - 5 il. 

22.4.16. İştirakçı banklarla yazışmalar – 10 il; 

22.4.17. Vətəndaşların təklif, ərizə, şikayət və sorğuları və onların araşdırılmasının 

nəticəsi ilə bağlı sənədlər, cavab məktubları – 5 il; 
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22.4.18. Fəaliyyətin müxtəlif sahələri ilə bağlı xarici və beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlıq barədə sənədlər (müqavilələr, memorandumlar, sazişlər və s.) – daimi; 

22.4.19. Borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı sənədlər (yazışmalar, rəylər, 

dövlət orqanlarının normativ aktları, müqavilələr) – daimi; 

22.4.20. Mühasibatlıq və maliyyə sənədləri – 15 il; 

22.4.21. Qiymətli kağızların buraxılışı və dövlət qeydiyyatı ilə bağlı sənədlər 

(emissiya prospekti, emissiyanın yekunlaırı haqqında hesabat və s.) – 10 il; 

22.4.22. Qiymətli kağızların reyestri – 10 il; 

22.4.23.  Qiymətli kağızların alınması və satılması ilə bağlı əqdlərə dair sənədlər: 

a)  Dövlət qiymətli kağızları – 5 il; 

b)  Digər emitentlərin qiymətli kağızları – 5 il. 

22.4.24. Xəzinə kitabı – daimi; 

22.4.25. İnventarizasiya kitabı – 5 il; 

22.4.26. Möhür və ştampların qeydiyyatı kitabı – 5 il; 

22.4.27. Təsərrüfat xarakterli müqavilələr – 10 il; 

22.4.28. Kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı sənədlər – 10 il; 

22.4.29. Əmanətçilərin eyniləşdirilməsi sənədləri – 10 il; 

22.4.30. Agent bankın seçilməsi və fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər (ərizələr, müsabiqə 

komissiyasının qərarları, qiymətləndirmə, memorandumlar, hesabatlar, müqavilə 

və s.) – 15 il; 

22.4.31. Sığorta hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankının bildirişləri – 10 il; 

22.4.32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və Fondun Himayəçilik Şurasında 

təmsil olunan dövlət orqanlarına təqdim olunan illik hesabatlar (illik mühasibat 

balansı, vəsaitlərin idarə olunmasından əldə olunan gəlirlər (zərərlər) barədə 

hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hesabat) – daimi; 

22.4.33. İştirakçı bankların reyestri – daimi; 

22.4.34. Büdcə və ona əlavələr – 10 il; 
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22.4.35. İnformasiya texnologiyaları sahəsində sertifikatlar və istifadə olunan 

proqramların lisenziyaları – 10 il; 

22.4.36. Proqramların ilkin kodları – 5 il; 

22.4.37. Proqram vəsaitlərinin təhvil-təslimi və tətbiqi aktları – İstismar bitənədək; 

22.4.38. Videofilmlər, fotoşəkillər və Fondun fəaliyyəti haqqında televiziya 

verilişlərinin yazıları – daimi; 

22.4.39. İnsan resursları ilə iş üzrə illik hesabatlar  – 10 il; 

22.4.40. Təsdiq olunmuş ştat cədvəlləri – daimi; 

22.4.41. İcraçı direktorun əmrləri: 

 a) şəxsi heyət üzrə - 75 il EYK; 

 b) məzuniyyətlər, ezamiyyətlər, işə davamiyyət və buna bənzər məsələlər 

haqqında  - 5 il. 

22.4.42. İşçilərin şəxsi işləri (anketlər, tərcümeyi-hallar, işə qəbul, yerdəyişmə və 

işdən azad etmək haqqında əmrlər, şəxsi sənədlərin surətləri, xasiyyətnamələr, 

əmək müqavilələri, tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilələr, attestasiya 

vərəqələri, qiymətləndirmə vərəqələri, təltiflər və şəxsi işdə olan digər sənədlər) – 

75 il EYK; 

22.4.43. Əmək kitabçaları (tələb olunmayanlar) – tələb olunana qədər; 

22.4.44. Əmək kitabçalarının arxivdən veilməsi barədə aktlar və yazışma – 10 il; 

22.4.45. Təhsillə və xidməti ezamiyyətlərlə bağlı sənədlər və yazışma (proqramlar, 

planlar, hesabatlar və s.) – 5 il; 

22.4.46. Məzuniyyətlərin verilməsi cədvəli – 2 il; 

22.4.47. İşə qəbul edilməyən şəxslərin anket və ərizələri – 1 il; 

22.4.48. Statistika, məşğulluq və digər dövlət orqanlarına verilən hesabatlar – 5 il; 

22.4.49. Məhkəmə işləri (sənədlər və yazışmalar) – 5 il; 

22.4.50. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat materialları – 3 il; 

22.4.51. Hüquq-mühafizə orqanları ilə yazışma – 5 il; 

22.4.52. Hüquq məsələləri, o cümlədən Fondun sənədlərinə, müqavilələrə dair 

yazışma (rəylər, arayışlar və s.) – 5 il; 
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22.4.53. Möhür və ştamp nümunələrinin hazırlanması və məhv edilməsinə dair 

sənədlər və yazışma: 

a) möhürlər – 10 il; 

b) ştamplar – 5 il. 

22.4.54. Daxil olmuş mal və materialların qəbul aktları – 3 il; 

22.4.55. Avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti barədə aktlar – 3 il; 

22.4.56. İşlərin nomenklaturası – daimi; 

22.4.57. Kargüzarlıq və arxivlə bağlı qeydiyyat jurnalları və uçot kitabları – 3 il; 

22.4.58. Məlumat üçün çoxaldılmış sənədlərin surətləri (əmrlər, protokollar və s.) – 

1 il; 

22.4.59. Arxivə təhvil verilən sənədlərin siyahıları – daimi; 

22.4.60. Sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması barədə təsdiq edilmiş aktlar – 10 

il; 

22.4.61. Ekspert Komissiyası iclaslarının protokolları – daimi; 

22.4.62. İşlərin dövlət arxivinə təhvil-təslim aktları – daimi; 

22.4.63. Arxivdə saxlanma müddətləri göstərilən sənədlərin siyahıları – daimi; 

22.4.64. Arxivdə saxlanma müddətləri göstərilən sənədlərin siyahılarında əlavə və 

dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflər, rəylər, yazışmalar – 3 il; 

22.4.65. Sənədlərin arxivdən verilməsinə dair tələbnamələr, ərizələr, sifarişlər və 

müvafiq uçot jurnalları – 3 il; 

22.4.66. Dövlət orqanlarına sənədlərin müvəqqəti istifadə üçün verilməsi 

protokolları, aktları – 3 il; 

22.4.67. Arxiv arayışlarının, surətlərin, sənədlərdən çıxarışların verilməsi barədə 

ərizələr, sorğular, onların verilməsinə aid yazışma – 3 il. 

22.5. Saxlanma müddəti müvəqqəti olan sənədlərin bəzi kateqoriyalarına qoyulmuş 

«EYK» qeydi bu növ sənədlərin bir hissəsinin elmi-tarixi əhəmiyyət kəsb edə 

biləcəyini və onların müəyyən edilmiş qaydada dövlət arxivinə veriləcəyini 

bildirir. «EYK» qeydi olan sənədlərin qəbulu, yaxud məhv edilməsi haqqında 

qərarı dövlət arxivinin EYK-i qəbul edir. 
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22.6. Bu Qaydaların 21.4-cü bəndində göstərilməyən sənədlərin arxivdə 

saxlanması müddətlərini Fondun EK-i müəyyən edir. 

 

23. Yekun Müddəalar 

Bu Qaydalar Fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə 

minir. 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

1 nömrəli əlavə 

  

Fondun əmr blankının nümunəsi 

 

Fondun loqotipinin təsviri 

 

Rekvizitlər 

 

ƏMR №_______ 

 

 

 

Bakı şəhəri                                                      "___"______________il 

 

 

 

 

 

Əmr edirəm: 

  

 

 

 

İcraçı direktor                               (imza)                                 (adı, soyadı) 
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“Əmanətlərin Sığortalanması 

Fondunun Kargüzarlıq və 

Arxivləşdirməyə dair” Qaydalarına 

2 nömrəli əlavə 

  

Qeydiyyat ştampının nümunələri 

  

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

Daxilolma №______________________ 

"___"____________________il 
 

  

  

Nəzarətdədir 

  

  

Cavabla birlikdə qaytarılmalı 

  

  

Təcili 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

3 nömrəli əlavə 

  

Daxil olan sənədlərin qeydə alınması kitabı 

  

Sənədin 

daxilol

ma 

tarixi və 

nömrəsi 

Sənədi 

göndər

ən 

Sənədi

n 

tarixi 

və 

nömrə

si 

Sənədin 

qısa 

məzmu

nu 

Kim 

baxmış 

dır və 

dərkən

ar 

İcra

çı 

Alın

ma 

barəd

ə 

imza 

və 

tarix 

Sənədin 

kargüza

ra 

qaytarıl- 

ması 

tarixi 

Sənədi

n 

saxlan- 

dığı  

işin 

nömrə

si, 

vərəql

ə- 

rinin 

sayı 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

4 nömrəli əlavə 

  

 

Göndərilən sənədlərin qeydə alınması kitabı 

  

 

Sənədin tarixi 

və nömrəsi 

Kimə (hara) 

göndərilir 

Qısa 

məzmunu 

Sənədin icrası 

haqqında 

qeyd 

Sənədin 

verilməsi 

barədə 

imza və 

tarix 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

5 nömrəli əlavə 

  

Nəzarətdə olan sənədlərin qeydə alınması kitabı 

  

Sənədin 

nəzarət 

nömrəsi, 

daxilolma 

nömrəsi 

və tarixi 

Sənədi 

göndərən 

Sənədin 

tarixi 

və 

nömrəsi 

Qısa 

məzmunu 

Nəzarətə 

götürən, 

dərkənar 

Kim 

baxmışdır 

İcraçı Nəzarət 

qeydləri 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

6 nömrəli əlavə 

  

İşlərin nomenklatur-siyahısı 

  

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

İşlərinin nomenklaturası 

Təsdiq qrifi 

    

Tarix İndeks   

    

________________il üçün   

  

 

İşlərin 

indeksi 

Struktur 

bölmələrinin (və 

ya fəaliyyət 

istiqamətlərinin) 

və işlərin adı 

İşlərin 

miqdarı 

(cildləri) 

Saxlama 

müddətləri 

və siyahı 

üzrə 

maddələr 

Qeyd 

1 2 3 4 5 
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6 nömrəli əlavənin davamı 

  

 

Hazırlanmış işlərin kateqoriyaları və miqdarı haqqında yekun qeydi 

  

 

Saxlanma müddətləri üzrə Cəmi O cümlədən başqa ilə 

keçən 

Daimi     

Müvəqqəti (10 ildən artıq)     

Müvəqqəti (axırıncı il də daxil 

olmaqla, 10 ilədək) 

    

CƏMİ     

İmza     
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

7 nömrəli əlavə 

 

 

Əmrlərin qeydə alınması kitabı 

 

Əmrin sıra 

nömrəsi 

Tarixi Əmrin adı Kim 

imzalamışdır 

İcraçı Qeyd 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

8 nömrəli əlavə 

  

  

                                                                           

                                                                      Zeynal Soltan oğlu Quliyevə 

                                                        -----------------------------------------------

                                                                   

20.10.2008                                  Bakı şəh., Xətai rayonu, Elçin Əliyev küç, ev 4 

№ 09/4-18  

  

  

Arxiv arayışı 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

Əsas:  

Arayış Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Fonduna təqdim 

edilmək üçün verilmişdir. 
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8 nömrəli əlavənin davamı 

 

Arxivdə saxlanılan sənədlərin 

müvəqqəti istifadə üçün 

götürülməsinə dair 

  

                                                               

T Ə L Ə B N A M Ə 

  

  

____________________________________________________________________________________ 

                                                                      (sənəd(lər)in adı) 

 _____________________________________________________________________________ 

  

 

_________________________________________ 

                            (sənəd(lər)in tarixi) 

  

  

   

  

  Rəhbər vəzifəli şəxs___________________  ______________  ___________ 

                                               (adı, soyadı)                       (imza)                   (tarix) 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

9 nömrəli əlavə 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Fondun adı) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Struktur bölmənin adı) 

  

  

    «TƏSDİQ EDİRƏM» 

  

    Səlahiyyətli şəxs 

 

Şəxsi heyət  

üzrə işləri barədə 

    

İmza 

  

Adı, soyadı 

      

  Tarix 

      

 SİYAHI № 

_____________________________________________________________________________________ 

Şöbənin adı 

Sıra 

№-si 

İşin sərlövhəsi İşin tarixi İşdəki 

vərəqlərin 

sayı 

Qeyd(bağlamanın, 

qutunun №-si) 

1 2 3 4 5 
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Bu siyahıya________№-dən________№-dək________________________________ iş daxil 

edilmişdir,                                                                                

                                                                                            (rəqəmlə və yazı ilə ) 

o cümlədən: 

liter nömrələri: 

buraxılmış nömrələr: 

Siyahını tərtib edənin vəzifəsi                                   İmza                                           Adı,soyadı 

Tarix 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

10 nömrəli əlavə 

 

 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 

  

«TƏSDİQ EDİRƏM» 

İcraçı direktor 

 

Dövlət arxivinin  

direktoru 

  

İmza 

  

Adı, soyadı 

  

İmza 

  

Adı, soyadı 

  

Tarix 

  

Fondun möhürü 

  

Tarix 

  

Dövlət arxivinin 

möhürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



43 
 

           Sənədlərin dövlət mühafizəsinə verilməsinin təhvil-təslimi haqqında 

 

AKT 

    

 

______________№_________ 

___________________________ 

                                                                              (tərtib olunduğu yer) 

    

  

 Əsas:   «Milli Arxiv Fondu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

   
(sənədlərin təşkilatda (fondun adı) saxlanması müddətinin qurtarması, 

__________________________________________________________________ ilə əlaqədar olaraq 
və s.)  

   
(Fondun adı)  

təhvil verir _____________________________________________________________________  isə 
(dövlət arxivinin adı) 

 

____________________ illər üçün sənədləri dövlət saxlancına  qəbul edir: 

  

  

  

Sıra 

№-si 

Siyahının №-si, adı Siyahının 

nüsxələrinin 

sayı 

İşlərin sayı 

(sax.vah.) 

Qeyd 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

  

 Cəmi: qəbul edilmişdir __________________________________________________________ 

sax.vah.                                                                   (rəqəmlə və yazı ilə) 
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Dövlət arxivində fond № ________________ 

  

  

Təhvil-təslimi apardı: Qəbul etdi: 

  

Təhvil-təslimi aparan şəxslərin 

 vəzifələri 

  

  

Qəbul edən şəxslərin  

vəzifələri 

İmza: Adı, soyadı İmza Adı, soyadı 

Tarix          Tarix 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 
 

 

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair 

Qaydalarına”  

11 nömrəli Əlavə  

  

“TƏSDİQ EDİRƏM” 

     Dövlət arxivinin  

    direktoru 

    İmza                     Adı, soyadı 

   Tarix                    Dövlət arxivinin 

                                möhürü 

                                    

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

    

“TƏSDİQ EDİRƏM” 

     İcraçı direktor 

     

      İmza                     Adı, soyadı  

     Tarix                     Fondun möhürü 

 

Saxlanma müddəti başa çatmış sənədlərin 

məhv edilmək üçün ayrılması barədə 

 AKT 

       

______________№ __________________          

Əsas: _________№ _________________     

      
(tərtib olunduğu yer)     

  
(normativ sənədin adı) 

_______________________________________________________________________ əsasında 

___________________________________________________________ №-li fondun elmi və 

(fondun adı (dövlət arxivindədirsə)) 

əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədləri məhv edilmək üçün seçilib ayrılmışdır. 
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Sıra 

№-si 

  

İşin başlığı 

  

İşin tarixi 

  

İşlərin 

miqdarı 

Siyahı 

üzrə  maddələrin 

nömrəsi və işin 

saxlanma müddəti 

  

Qeyd 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

  

Cəmi: _____________________ iş ____________________________ il(lər) üzrə. 
(rəqəm və yazı ilə) 

  

Akta daxil olan sənədlər yoxlanılmışdır və bu dövrə aid istintaq orqanlarında cinayət işi 

yoxdur. 

  

__________________________ il(lər) üzrə daimi saxlanılacaq işlərin siyahısı təsdiq edilmişdir,  

şəxsi heyət üzrə isə siyahı ________________________________ EYK ilə razılaşdırılmışdır. 
                      (arxiv idarəsinin adı) 

( ________________________________ tarixli _________________________ №-li protokol) 

  

Sənədlərin dəyərinin ekspertizasını keçirmiş 

şəxsin vəzifəsi 

  

İmza 

  

Adı, soyadı 

Tarix 

    11 №-li Əlavənin davamı 

Bəyənilmişdir 
  

EK-nin _____________________________ tarixli ________________________ №-li protokolu 

  

_______________________ sayda, __________________________________________ kq çəkidə 

  (rəqəmlə və yazı ilə)                                                                                     (rəqəmlə və yazı ilə) 

sənədlər _____________________________ tarixli _____________________№-li təhvil-təslim 
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“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun 

Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair” 

Qaydalarına 

12 nömrəli əlavə 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

  

Saxlanması mümkün olmayan, zədələnmiş 

sənədləri məhv etmək üçün ayırma haqqında 

  «TƏSDİQ EDİRƏM» 

AKT   İcraçı direktor 

 

____________________________№___________ 

_________________________________________ 

(tərtib olunduğu yer) 

    

İmza 

  

Adı, soyadı 

    Fond №   

      (fondun adı) 

        

Aşağıdakı işlər saxlanması mümkün olmayan işlər kimi aşkar edilmişdir: 

Sıra 

№-si 

Siyahı № İş № İşin 

vərəqlərinin 

sayı 

İşin 

sərlövhəsi 

İşin 

tarixi 

Zədələnmənin 

mahiyyəti və 

səbəbi 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

Cəmi saxlanması mümkün olmayan  ____________________________________ iş aşkara 

çıxarılmışdır. 

(rəqəmlə və yazı ilə ). 

___________________________________________________________________________________ 

  

sənədi üzrə Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna təhvil verilmişdir. 

 

 Fondun sənədlərini təhvil vermiş işçisinin 

vəzifəsi 

 

İmza            Adı, Soyadı 
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_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ nəzərə alaraq sadalanan işlər silinməlidir. 

Arxivarius 

 

    

Tarix   İmza Adı, soyadı 

  

  

  

BƏYƏNİLMİŞDİR 

  

Fondun EK-nin 

_________tarixli _________№-li protokolu 

  

Arxivin uçot sənədlərində  

dəyişikliklər edilmişdir 

    

Uçot sənədlərində dəyişikliklər  

etmiş işçinin vəzifəsi 

İmza Adı, soyadı 

 

Tarix 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


