
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 

 

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 dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr 

tarixli 620 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığorta ödənişinin verilməsi 

Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2021-ci il 08 fevral tarixli 31 nömrəli Qərarına əsasən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

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: 

1. 1.2-ci bənddə “yalnız dövlət orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğv 

edilməsi və ya işçilərin sayının və ya ştatların ixtisar edilməsi nəticəsində 

əmək münasibətlərinə xitam verilmiş və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada Xidmətin yerli orqanında” sözləri “əmək münasibətlərinə 

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan əsaslarla xitam verilmiş və qanunvericiliyə 

uyğun olaraq” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. 1.3-cü bənddə “dövlət orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və 

ya işçilərin sayının və ya ştatların ixtisar edilməsi nəticəsində” sözləri 
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“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan əsaslarla” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. 4.1-ci, 4.4-cü, 4.9-cu və 5.4-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“4.1. Qanunun 13.2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər üçün 

sığorta ödənişi sığorta stajından asılı olmayaraq, onların itirilmiş orta aylıq 

əməkhaqqının 50 faizi məbləğində hesablanır. 

4.4. Bu Qaydanın 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq, sığorta ödənişinin 

hesablanması üçün orta aylıq əməkhaqqının məbləği sığortaolunanların 

sığorta haqları üzrə hesabatlarda olan aylıq gəlirləri barədə məlumatları 

əsasında müəyyən edilir (1 nömrəli əlavə). 

4.9. Qanunun 13.2.2-ci və 13.2.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan 

şəxslərə minimum sığorta ödənişi təyin edilir. Həmin Qanunun 16-cı 

maddəsinə əsasən minimum sığorta ödənişi minimum aylıq əməkhaqqı 

məbləğinə bərabər tutulur. 

5.4. Bu Qaydanın 4.10-cu bəndində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, 

ilk dəfə sığorta ödənişi təyin olunduğu vaxtdan 24 ay ərzində 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş münasib işlə təmin olunmayan şəxsin bir 

dəfə təkrar müraciət edərək yenidən minimum sığorta ödənişi almaq hüququ 

vardır. Belə olan halda təkrar sığorta ödənişi bu Qaydanın 5.1-ci bəndinə 

uyğun həyata keçirilir. Bu Qaydanın 4.10-cu bəndində nəzərdə tutulan 

şəxslərə təkrar sığorta ödənişinin təyin olunmasına yol verilmir.”. 

4. Aşağıdakı məzmunda 4.10-cu bənd əlavə edilsin: 

“4.10. Qanunun 13.2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan halda işsizliyin 

başlanmasından əvvəlki ardıcıl gələn 36 təqvim ayı ərzində müddətli əmək 

müqaviləsi (Qanunvericiliyə uyğun olaraq, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 

haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili istisna olmaqla) üzrə ən azı 35 ay sığorta 

stajına malik olan əmək qabiliyyətli şəxslərə işsiz kimi qeydiyyata alındığı 

tarixdən 3 ay sonra minimum sığorta ödənişi təyin edilir. Bu halda sığorta 

ödənişinin müddəti 3 ay təşkil edir və hər ay üçün bərabər məbləğdə 

ödənilir.” 
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5. 6.3-cü bənd ləğv edilsin. 

6. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş naziri 
 

Səbuhi Məmmədov 

 

 

 

Naxçıvan şəhəri, 1 aprel 2021-ci il 

 

№ 78 


