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“Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat 

qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və 

ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan 

digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq müavinətin təyin edilməsi və 

ödənilməsi Qaydası”nın və “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət 

müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə 

üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq 

müavinətin ödənilməsi barədə müqavilə forması”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2008-ci il 29 oktyabr tarixli 92 nömrəli Qərarında 

dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin 

istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş 

işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və 

himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq müavinətin təyin 

edilməsi və ödənilməsi Qaydası”nın və “Özəlləşdirilən və idarəetməyə 

verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi 

nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 

işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc 

əvəzinə aylıq müavinətin ödənilməsi barədə müqavilə forması”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
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2008-ci il 29 oktyabr tarixli 92 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

1.1. 3-cü hissədə “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “İqtisadiyyat 

Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən 

dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə 

üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq 

müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi Qaydası”nın 7-ci hissəsinin birinci 

abzasının birinci cümləsində “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “İqtisadiyyat 

Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;  

1.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən 

dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə 

üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq 

müavinətin ödənilməsi barədə müqavilə forması”nın 3-cü hissəsinin üçüncü 

cümləsində “İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinə” 

sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
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