
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 
 

çıxarış 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

bir sıra qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial müdafiə sahəsində 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin 2020-ci il 07 yanvar tarixli 197-V FR nömrəli Fərmanının 

4.2-ci bəndinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 

qərara alır: 

2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il                  

29 oktyabr tarixli 92 nömrəli Qərarı ilə 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 2-ci 

hissənin üçüncü abzasına “orqanlarının” sözündən sonra “(qurumlarının)” 

sözü əlavə edilsin. 

3. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə 

əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi 

aktların təsdiq edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 
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Kabinetinin 2011-ci il 7 fevral 23 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 

xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari 

sığorta üzrə sığorta ödənişinin təyin edilməsi üçün sənədlərin Siyahısı” üzrə: 

3.1.1. 1.1.4-cü yarımbənddə “Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası” sözləri 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 

Agentliyinin Naxçıvan Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyası” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

3.1.2. 1.1.6-1-ci yarımbənddə və 1.2-ci bənddə “Tibbi Sosial Ekspert 

Komissiyasının” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 

Reabilitasiya Agentliyinin Naxçıvan Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 

xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari 

sığorta üzrə sığorta ödənişinin təyin edilməsi, verilməsinin dayandırılması və 

bərpa olunması Qaydaları”nın 2.1-ci bəndində “Tibbi Sosial Ekspert 

Komissiyası” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 

Reabilitasiya Agentliyinin Naxçıvan Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyası” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 

xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari 

sığorta üzrə əlavə sığorta ödənişi məbləğinin hesablanması Qaydası”nın       

2.1-ci bəndində “Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının” sözləri “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin 

Naxçıvan Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il                 

25 avqust 82 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının 
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aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq 

orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan 

orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət 

agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün 

xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)”nin 9-cu hissəsi ləğv edilsin. 

5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il               

23 yanvar 11 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq hüquqlarının həyata 

keçirilməsinə dair elektron məlumat bankının təşkili və aparılması Qaydası”na 

əlavə - “Elektron anketin forması”nın 31-ci hissəsində “məşğulluq orqanında” 

sözləri “Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

6. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il                

1 iyul tarixli 66 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Çətin həyat şəraitində hesab 

edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat şəraitində olmasını təsdiq 

edən sənədlərin Siyahısı”nın 2.1.8-ci yarımbəndində “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının” sözləri “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 

Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Naxçıvan Tibbi-

Sosial Ekspert Komissiyasının” sözləri ilə əvəz edilsin. 

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il                 

2 noyabr tarixli 73 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin 

olunması üçün təqdim edilən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və 

saxlanılması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

8.1. 4.7-ci bənddə “rayon (şəhər) şöbəsinə” sözləri “yerli qurumuna” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

8.2. 6.6-cı bənddə “rayon (şəhər) şöbələrinə” sözləri “yerli qurumuna” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

8.3. 6.9-cu bənddə “orqanlarından” sözü “yerli qurumlarından” sözləri ilə 

əvəz edilsin; 
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8.4. həmin Qərara 7 nömrəli əlavənin 1.2-ci bəndində, 2.15.3-cü,   2.19.4-

cü və 2.23.4-cü yarımbəndlərində “rayon (şəhər) şöbəsinin” sözləri “yerli 

qurumunun” sözləri ilə əvəz edilsin. 

9. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il                

25 yanvar tarixli 17 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında sığortaolunanların və sığortaedənlərin işsizlikdən sığorta 

üzrə sığortaçıda qeydiyyatı Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

9.1. 4.1-ci bəndin birinci və ikinci cümlələrində “Fondun orqanları” 

sözləri “Fondun yerli qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin; 

9.2. 4.2-ci bənddə (birinci halda) “orqanlarının” sözü “qurumlarının” sözü 

ilə əvəz edilsin. 

11. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il                

25 yanvar tarixli 19 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

11.1. 1.1-ci bənddə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 

(bundan sonra - Xidmət) yerli orqanları” sözləri “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra - Agentlik) yerli qurumları” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

11.2. 1.2-ci bənddə “Xidmətin yerli orqanında” sözləri “Agentliyin yerli 

qurumunda” sözləri ilə əvəz edilsin; 

11.3. 2.2-ci, 4.4-cü, 5.1-ci, 5.4-cü və 5.7-ci bəndlərdə “Xidmətin yerli 

orqanına” sözləri “Agentliyin yerli qurumuna” sözləri ilə əvəz edilsin; 

11.4. 5.2-ci və 6.4-cü bəndlərdə “Xidmətin yerli orqanı” sözləri 

“Agentliyin yerli qurumu” sözləri ilə əvəz edilsin; 

11.5. 6.3-cü bənddə “Xidmətin yerli orqanları” sözləri “Agentliyin yerli 

qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin; 

11.6. 7.1-ci bənddə “Xidmət” sözü “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin; 

11.7. 7.2-ci bənddə “Xidmətin” sözü “Agentliyin” sözü ilə əvəz edilsin; 
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11.8. həmin Qaydanın 2, 3, 4 və 5 nömrəli əlavələrində (hər iki halda) 

“Xidmətin yerli orqanının” sözləri “Agentliyin yerli qurumunun” sözləri ilə 

əvəz edilsin; 

11.9. həmin Qaydanın 2 nömrəli əlavəsinin “Qeyd”inin 2-ci hissəsinin 

ikinci cümləsində və 3-cü hissəsində “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 

Xidmətinin yerli orqanına” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 

Agentliyinin yerli qurumuna” sözləri ilə əvəz edilsin. 

13. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il             

2 iyul tarixli 85 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Peşə hazırlığına cəlb olunan 

işsiz şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

13.1. 1.2-ci bənddə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 

(bundan sonra - Xidmət) şəhər, rayon məşğulluq orqanları” sözləri “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra - Agentlik) yerli 

qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin; 

13.2. 2.1-ci bənddə “Xidmət” sözü “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin. 

14. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il               

1 avqust tarixli 105 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili 

Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

14.1. 1.2-ci bənddə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) yanında Dövlət 

Məşğulluq Xidmətinin (bundan sonra - Xidmət) şəhər, rayon məşğulluq 

orqanları” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) tabeliyində Dövlət 

Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra - Agentlik) yerli qurumları” sözləri ilə 

əvəz edilsin; 



6 
 

14.2. 1.3-cü, 2.2-ci, 2.3-cü (hər iki halda) bəndlərdə və 2.1.3-cü 

yarımbənddə “Xidmətin şəhər, rayon məşğulluq orqanları” sözləri “Agentliyin 

yerli qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin; 

14.3. 1.4-cü, 2.7-ci və 2.9-cu bəndlərdə “Xidmətin şəhər, rayon məşğulluq 

orqanlarının” sözləri “Agentliyin yerli qurumlarının” sözləri ilə əvəz edilsin; 

14.4. 2.1-ci bənddə “Xidmət” sözü “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin; 

14.5. 2.4-cü bənddə “Xidmətin şəhər, rayon məşğulluq orqanlarında” 

sözləri “Agentliyin yerli qurumlarında” sözləri ilə əvəz edilsin; 

14.6. həmin Qaydanın 1 nömrəli əlavəsində “Xidmətin şəhər, rayon 

məşğulluq orqanı” sözləri “Agentliyin yerli qurumu” sözləri ilə əvəz edilsin; 

14.7. həmin Qaydanın 2 nömrəli əlavəsi üzrə: 

14.7.1. preambulada, 2.1.1-ci, 2.2.1-ci yarımbəndlərdə və 4-cü hissədə 

“Xidmətin şəhər, rayon məşğulluq orqanı” sözləri “Agentliyin yerli qurumu” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

14.7.2. 2.2.2.2-ci və 2.2.2.3-cü yarımbəndlərdə “Xidmətə” sözü 

“Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin; 

14.8. həmin Qaydanın 3 nömrəli əlavəsi üzrə: 

14.8.1. preambulada, 2.1.1-ci, 2.2.1-ci yarımbəndlərdə və 4-cü hissədə 

“Xidmətin şəhər, rayon məşğulluq orqanı” sözləri “Agentliyin yerli qurumu” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

14.8.2. 2.2.2.2-ci və 2.2.2.3-cü yarımbəndlərdə “Xidmətə” sözü 

“Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin. 

15. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il              

3 sentyabr tarixli 113 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsdən geri alınmış əmlakın 

açıq hərracda satılması Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

15.1. 2.1-ci bənddə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti 

(bundan sonra - Xidmət)” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 

Agentliyi (bundan sonra - Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin; 
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15.2. 2.2-ci bəndin birinci cümləsində “Xidmətin şəhər, rayon məşğulluq 

orqanlarının” sözləri “Agentliyin yerli qurumlarının” sözləri ilə əvəz edilsin; 

15.3. 3.13-cü bənddə “Xidmətdə” sözü “Agentlikdə” sözü ilə əvəz edilsin; 

15.4. 3.14 - 3.16-cı bəndlərdə “Xidmətin” sözü “Agentliyin” sözü ilə əvəz 

edilsin. 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş naziri 
 

Səbuhi Məmmədov 

 

 

 

Naxçıvan şəhəri, 29 mart 2021-ci il 

 

№ 69 


