
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 
 

çıxarış 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 fevral 

tarixli 44 nömrəli Qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il         

1 avqust tarixli 105 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşaxtaran və işsiz 

şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

1.1. 1-ci hissənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“1.1. Bu Qayda Naxçıvan Muxtar Respublikasında işaxtaran və işsiz 

şəxslər üçün peşə hazırlığının (bundan sonra – peşə hazırlığı) təşkili 

qaydasını müəyyən edir. 

1.2. İşaxtaran və işsiz şəxslər peşə hazırlığına Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan sonra 

– Nazirlik) tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra – 

Agentlik) yerli qurumları tərəfindən cəlb edilirlər. 

1.3. Agentliyin yerli qurumları tərəfindən cəlb olunmuş işaxtaran və 

işsiz şəxslərin peşə hazırlığı Agentlik tərəfindən təşkil olunur. 
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1.4. Agentlik əmək bazarının işçi qüvvəsinə ehtiyacları üzrə 

proqnozlara uyğun olaraq hər il üçün peşə və ixtisaslar üzrə istiqamətləri, 

cəlb ediləcək şəxslərin sayını müəyyən edir. 

1.5. Dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 

təsis edilən əlavə təhsili həyata keçirən müəssisələr (universitetlər, institutlar, 

mərkəzlər və s.) peşə hazırlığını həyata keçirə biləcəkləri ixtisası (ixtisasları) 

göstərməklə, peşə hazırlığının həmin müəssisədə təşkili barədə Agentliyə 

müraciət edirlər. 

1.6. Agentlik peşə hazırlığının nəzəri və praktiki hissələrini, 

məzmununu, müraciət etmiş müəssisələrin maddi-texniki bazasını, 

infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, müdavimlərin 

bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini, onların gələcək məşğulluq 

imkanlarını nəzərə alaraq peşə hazırlığını həyata keçirəcək müəssisələri 

seçir. 

1.7. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, peşə hazırlığı işaxtaran və işsiz 

şəxslərin əlavə təhsili, o cümlədən peşənin öyrənilməsi, ixtisasın artırılması, 

yenidən hazırlıq, yaşlıların təhsili və digər təhsil istiqamətləri üzrə təşkil 

edilir. 

1.8. Bu Qaydanın 1.4-cü bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş peşə 

və ixtisaslar üzrə ixtisaslı kadr hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək 

məqsədilə təşkil edilən peşə hazırlığı üzrə məşğələlər nəzəri və praktik 

hissədən ibarət olmaqla aparılır. Peşə hazırlığının nəzəri hissəsi əyani və ya 

distant (məsafədən) formada aşağıdakı təlim modulları üzrə həyata keçirilir:  

1.8.1. peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları üzrə təlim;  

1.8.2. ixtisas sahələri üzrə təlim;  

1.8.3. innovasiyalar üzrə təlim.  

1.9. Peşə hazırlığının praktiki hissəsində məşğələlər yarımqruplarda 

aparılır və peşə hazırlığına cəlb edilmiş müdavimlər peşə hazırlığını həyata 

keçirən müəssisələrin təlim-istehsalat, təsərrüfat sahələrində, o cümlədən 

işəgötürənlərin istehsalat bazasında istehsalat təlimi və təcrübəsi keçirlər.  

1.10. Peşə hazırlığı üzrə təşkil edilən kurslarda təhsil müddəti 6 (altı) 

aya qədərdir.  
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1.11. İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığı imtahan verməklə başa 

çatır. Müdavimlərin biliyini peşə hazırlığını həyata keçirən müəssisə 

tərəfindən təşkil edilmiş imtahan komissiyası qiymətləndirir və üç nüsxədən 

ibarət protokol tərtib edir. Protokolun bir nüsxəsi müdavimə, bir nüsxəsi 

Agentliyə verilir, bir nüsxəsi isə peşə hazırlığını həyata keçirən müəssisədə 

qalır.  

1.12. Peşə hazırlığını başa çatdırmış və ixtisas imtahanını 

müvəffəqiyyətlə vermiş müdavimlərə əlavə təhsilin məzmununa uyğun 

olaraq peşə hazırlığını həyata keçirən müəssisə tərəfindən möhürlə təsdiq 

edilmiş diplom, sertifikat və digər sənəd verilir.  

1.13. Peşə hazırlığının təşkili zamanı 3 ildən artıq işləməyənlər, peşəsi 

(ixtisası) olmayanlar, habelə şəhid ailəsinin üzvləri üstün hüquqa malikdirlər.  

1.14. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş mənaları ifadə edir.”; 

1.2. Qaydaya 2 və 3 nömrəli əlavələr ləğv edilsin; 

1.3. 2.3-cü bənd ləğv edilsin; 

1.4. 2.4-cü bəndə “İşsiz şəxslərin” sözlərindən sonra “, habelə il 

ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz 

şəxslərin 20 faizindən çox olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin” sözləri əlavə 

edilsin; 

1.5. 3.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin və aşağıdakı məzmunda 

3.3-cü, 3.4-cü və 3.5-ci bəndlər əlavə edilsin:  

“3.2. Peşə hazırlığının maliyyələşdirilməsi bu məqsədlər üçün ayrılmış 

vəsaitlər çərçivəsində adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi əsasında həyata 

keçirilir.”; 

“3.3. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə hər bir müdavimə düşən peşə hazırlığı 

xərclərinin miqdarı Nazirlik tərəfindən təsdiq edilir.  

3.4. Nəzərdə tutulmuş xərclərin maliyyələşdirilməsi Agentlik 

tərəfindən peşə hazırlığı müəssisəsinə tərəflər arasında bağlanılmış 

müqavilələr və ödəniş sənədləri (ödəmə hesabları/invoys, qəbzlər, çeklər və 

s.) əsasında həyata keçirilir.  
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3.5. Bir müdavimə müəyyən edilmiş xərclər peşə hazırlığı müəssisəsinə 

təqdim etdiyi rəsmi ödəniş sənədləri və hesab-fakturalar (invoyslar) əsasında 

tərəflər arasında bağlanılmış müqaviləyə uyğun olaraq, Agentlik  tərəfindən 

vəsaitin birbaşa müəssisənin xəzinədəki (bankdakı) müvafiq hesabına 

köçürülməsi yolu ilə aylar üzrə ödənilir.”; 

1.6. 2.8-ci bəndin birinci cümləsində “İşaxtaranların” sözü “Bu 

Qaydanın 2.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla, işaxtaranların” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş naziri 
 

Səbuhi Məmmədov 

 

 

 

Naxçıvan şəhəri, 20 aprel 2021-ci il 

 

№ 99 


