
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ 

Q Ə R A R 

Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və 

ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün stimulaşdırıcı 

tədbirlərin müəyyən edilməsi və müəllimlərin müsabiqə yolu ilə işə qəbulunun 

aparılması haqqında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın təkliflərini nəzərə alaraq, 

ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin stimulaşdırırlması və həmin müəssisələrdə 

pedaqoji kadr tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Göndəriş əsasında daimi yaşayış yerlərindən və rayon mərkəzlərindən 20 km-

dən artıq məsafədə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan 

və 3 (üç) il müddətində həmin və ya digər kənd rayonlarının
 1

 təhsil müəssisəsində 

fəaliyyətini davam etdirən yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərə kommunal xidmətləri 

və yaşayış yerinin kirayə haqqını ödəmək üçün 60 (altmış) 90 (doxsan)
2
 manat 

məbləğində kompensasiya verilsin və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 

bələdiyyələrlə birlikdə onların yaşayış sahələrinə ehtiyaclarının ödənilməsinə, daimi 

məskunlaşmaq üçün torpaq sahələrininin ayrılmasına köməklik göstərilsin. 

2. Göndəriş əsasında daimi yaşayış yerlərindən və rayon  mərkəzlərindən 20 km-

dən artıq məsafədə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan 

və yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərə  3(üç) il müddətində aylıq əməkhaqqına ayda 

100 (yüz) manat məbləğində əlavə ödənilsin. 

3. 3 (üç) il müddəti bitdikdən sonra həmin və ya daimi yaşayış yerlərindən və 

rayon mərkəzlərindən 20 km-dən artıq məsafədə yerləşən digər kənd məktəbində 

pedaqoji fəaliyyətini davam etdirən gənc mütəxəssislərə daha 2 (iki) il müddətinə 

kompensasiya və əməkhaqqına əlavə ödənilsin. 

4. Daimi yaşayış yerlərindən və rayon mərkəzlərindən 20 km-dən artıq məsafədə 

yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün göndəriş 

almış yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərə yol xərci və əmlakın daşınması məqsədi ilə 

əməkhaqqının iki misli həcmində birdəfəlik yardım ödənilsin. 

5. Müəyyən edilsin ki: 



5.1. daimi yaşayış yeri üzrə ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə 

başlayan gənc mütəxəssislərə bu qərarın 1-4-cü  hissəslərində nəzərdə tutulan 

həvəsləndirmə tədbirləri şamil olunmur; 

5.2. gənc mütəxəsislərin bu qərara uyğun göndərişlə işə cəlb olunması üçün 

müvafiq ümumi təhsil müəssisələrində qanunvericiliklə nəzərdə tutulan minimum 12 

saat dərs yükü olmalıdır. 

6. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi hər il iyul ayının 1-dən gec 

olmayaraq, növbəti tədris ili üçün həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq ediləcək kontingentin 

sayını müəyyənləşdirsin və bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinə məlumat təqdim etsin. 

7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi bu qərarın icrası ilə 

əlaqədar tələb olunan vəsaitin Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət büdcəsinin “Yerli 

xərclər”inin “Təhsil xərcləri” bölməsinin müvafiq xərc yarımmaddələri hesabına 

ödənilməsini təmin etsin. 

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiya Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə 

ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini pedaqoji ixtisaslar üzrə bitirmiş və vahid 

nümunəli dövlət sənədi (diplom) almış şəxslərin ümumi təhsil və ilk peşə ixtisas təhsili 

müəssisələrinə işə qəbulu üzrə müsabiqənin keçirilməsini təmin etsin. 

9. “Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini 

bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə 

güzəştlər və stimulaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 aprel tarixli 51 nömrəli qərarı ləğv 

edilsin. 

10. Bu qərar 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş naziri:      Ə. Baxşıyev 
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QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 
1
2018-ci il 25 yanvar tarixli 21 nömrəli Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

kabinetinin Qərarı ilə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir: 

1. Qərarın 1-ci hissəsində “həmin” sözündən sonra “və ya digər kənd rayonlarının” 

sözləri əlavə edilmişdir. 
2
2021-ci il 9 fevral tarixli 38 nömrəli Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

kabinetinin Qərarı ilə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir: 

1. Qərarın 1-ci hissəsində “60 (altmış)” rəqəmləri və sözü “90 (doxsan)” rəqəmləri və 

sözü ilə əvəz edilmişdir. 


