
 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR 

KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri  haqqında 

 

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2001-ci il 7 noyabr tarixli 179 nömrəli qərarına uyğun olaraq Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi  və digər aidiyyəti nazirlik və 

təşkilatları dövlət himayəsində olan və olmayan, qəyyumluqda, himayədə olan, övladlığa 

verilən, habelə rəsmiləşdirilmədən yaxın qohumunun (baba, nənə, əmi, dayı, bibi, xala və 

s.) yanında yaşayıb tərbiyə olunan valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş güzəşt 

və imtiyazların həyata keçirilməsi ilə bağlı lazımi təşkilati tədbirlər görsünlər. 

        2.Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə: 

        2.1 valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar 

arasından olan şəxslərə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən dövlət ali, və orta 

ixtisas orta ixtisas və peşə
1.1

 təhsili müəssisələrində təhsil aldıqları müddət ərzində 

dərslik və dərs ləvazimatları alınması təhsil aldığı müəssisənin vəsaiti hesabına təmin 

edilsin və yaxud həmin dərslik və dərs ləvazimatları əvəzinə 36  50
2.1

 manat müavinət 

verilsin; 

        2.2 valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə 

onların arasından olan şəxslər Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən dövlət ümumi 

təhsil, peşə təhsili,
1.2

 orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrini bitirdikləri zaman 

qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq təhsil müəssisəsinin xərclər smetası hesabına 27.5 

265
2.2

 manat məbləğində mövsümü paltar və ayaqqabı, habelə orta aylıq əmək haqqının 2 

mislindən az olmamaqla birdəfəlik pul vəsaiti ilə təmin olunsunlar; 

       2.3 valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ilk dəfə işə 

düzələn zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş 

xərclərinin “Təhsil xərcləri” bölməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil 

Nazirliyinə ayrılmış vəsait hesabına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normativlər üzrə 

paltar, ayaqqabı, yumşaq inventar və avadanlıqla, habelə orta aylıq əmək haqqının beş 



mislindən az olmayan miqdarda birdəfəlik müavinətlə təmin olunsunlar. 

             3.“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında (Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2001-ci il 7 noyabr tarixli 179 nömrəli qərarı)” Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 28 noyabr tarixli 139 nömrəli qərarı ləğv edilsin. 
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QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 
1
2 sentyabr 2020-ci il tarixli 155 nömrəli Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

kabinetinin Qərarı ilə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir: 
1.1

1. 2.1-ci bənddə “və orta ixtisas” sözləri”, “orta ixtisas və peşə” sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 
1.2

2. 2.2-ci bənddə “ümumi təhsil”, sözlərindən sonra “peşə təhsili”, sözləri əlavə 

edilmişdir. 
2
9 fevral  2021-ci il tarixli 40 nömrəli Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

kabinetinin Qərarı ilə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir: 
2.1

1. 2.1-ci bəndində “36” rəqəmləri “50” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir. 
2.2

1. 2.2-ci bəndində “27.5” rəqəmləri “265” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir. 

 


