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“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli Fərmanının 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə 2 ay müddətində: 

1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi aidiyyəti orqanlarla razılaşdırmaqla: 

1.1.         qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Təhsil haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini, o cümlədən bu Fərmanın 2.3-
2.8-ci bəndlərinə uyğun olaraq həmin Qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələrlə bağlı müvafiq 
dövlət orqanlarının əsasnamələrinə əlavələrin edilməsi barədə təkliflərini: 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini: 

1.3. həmin Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən 
qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
təqdim etsin: 

1.4. müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi: 

2.1. həmin Qanunun 6.3-cü və 29.0.12-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qüvvədə olma 
müddəti müəyyən edilməklə təhsil pillələri üzrə dövlət təhsil standartları və proqramları 
barədə təkliflərini; 

2.2.  həmin Qanunun 10.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil proqramlarının yerinə 
yetirilməsi müddəti barədə təklifini; 

2.3. həmin Qanunun 12.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş formal təhsilin təşkili 
qaydalarının layihəsini; 

2.4.  həmin Qanunun 18.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş məktəbə 
hazırlığın təşkili qaydalarının layihəsini; 

2.5.  həmin Qanunun 19.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi təhsilin təhsil 
səviyyələri üzrə müddətini, bir səviyyəsindən digər səviyyəsinə keçid qaydalarının layihəsini: 



2.6.  həmin Qanunun 19.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi təhsili xüsusi 
nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma qaydasının 
layihəsini; 

2.7.  həmin Qanunun 21.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş orta ixtisas təhsili pilləsini 
yüksək nəticələrlə başa vuran məzunların (subbakalavrların) qiymətlərinin müvafiq olaraq 
uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul zamanı nəzərə alınması qaydasının 
layihəsini; 

2.8.  həmin Qanunun 24.3-cü maddəsində və 24.5-ci maddəsinin birinci cümləsində 
nəzərdə tutulmuş əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə 
təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydasının layihəsini; 

2.9. həmin Qanunun 27.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müxtəlif səbəblərdən təhsilin 
hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydasının 
layihəsini; 

2.10.  həmin Qanunun 29.0.15-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil səviyyəsinə uyğun 
olaraq təhsil müəssisələrinin nümunəvi nizamnamələrinin layihəsini; 

2.11.  həmin Qanunun 29.0.2l-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil haqqında dövlət 
sənədlərinin dünyada ümumiliklə qəbul edilmiş müvafiq standartlar nəzərə alınmaqla 
nümunələri və onların verilməsi qaydalarının layihəsini; 

2.12. həmin Qanunun 36.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş pedaqoji profilli ixtisaslar 
üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə 
başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlər barədə təklifini 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, tabeliyində 
təhsil müəssisələri olan nazirlik və təşkilatlarla birlikdə: 

3.1. həmin Qanunun 14.14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsinin maddi-
texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativlərinin layihəsini Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

4.  Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Sərhəd 
Xidməti ilə birlikdə: 

4.1. həmin Qanunun 15.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xüsusi təyinatlı təhsil 
müəssisələrinin təsis edilməsi qaydaları və onların siyahısı barədə təkliflərini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

5.  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tabeliyində təhsil müəssisələri olan 
nazirlik və təşkilatlarla birlikdə: 

5.1.  hamin Qanunun 22.3-cü maddəsinin beşinci cümləsində nəzərdə tutulmuş 
bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarının layihəsini; 



5.2.  həmin Qanunun 22.4-cü maddəsinin ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş 
magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydalarının 
layihəsini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

6. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə: 

6.1. həmin Qanunun 22.6-cı maddəsinin ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş 
rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarının layihəsini Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

7.            Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Maliyyə Nazirliyi, Milli Elmlər 
Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası və 
tabeliyində təhsil müəssisələri olan nazirlik və təşkilatlarla birlikdə: 

7.1. həmin Qanunun 23.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş doktoranturaların 
yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydalarının layihəsini Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

8. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birlikdə: 

8.1. həmin Qanunun 26.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq 
ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunmağa əsas verən dünya 
fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısının 
layihəsini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

9.  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə: 

9.1.   həmin Qanunun 28.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsində iaşə və 
tibb xidmətinin təşkili qaydası və normalarının layihəsini; 

9.2.   həmin Qanunun 28.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsində 
təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi qaydasının layihəsini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

10.          Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Təhsil 
Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə: 

10.1. həmin Qanunun 29.0.14-cü maddəsində və 30.8-ci maddəsinin birinci cümləsində 
nəzərdə tutulmuş dövlət təhsil müəssisəsində çalışan professor-müəllim heyəti üçün akademik 
və inzibati vəzifə tutmanın yaş həddi haqqında təklifini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etsin. 

11.          Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə: 

11.1. həmin Qanunun 29.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisələrinin 
pedaqoji işçilərinin dərs yükü normaları haqqında təklifini Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 



12. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə birlikdə: 

12.1. həmin Qanunun 29.0.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisələrinin 
tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normaları, ümumi sanitariya-gigiyena 
tələblərini, şagird yerləri ilə təminat normativləri haqqında təkliflərini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

13. Azərbaycan Respublikasının təhsil Nazirliyi Maliyyə Nazirliyi və Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə: 

13.1. həmin Qanunun 36.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət və bələdiyyə təhsil 
müəssisələrində işləyən elmi-pedaqoji kadrların vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi 
adlara görə əlavələrin həcmi haqqında təklifini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etsin. 

14. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Təhsil Nazirliyi və Maliyyə 
Nazirliyi ilə birlikdə: 

14.1 həmin Qanunun 41.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsinin əlavə 
gəlir əldə etmək məqsədi ilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri 
haqqında təklifini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

15. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Nazirlər Kabineti Aparatının hüquq (1-ci bəndi üzrə) 
elm, mədəniyyət, xalq təhsili və sosial problemlər (2-14-cü bəndləri üzrə şöbələrinə həvalə 
edilsin. 

16. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

  

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ 

Bakı şəhəri, 17 sentyabr 2009-cu il 

     № 247s 

 


