
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər  Kabinetinin 2020-ci il 23 iyun tarixli 213 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş    

“Gənclər arasında ailənin və nikahın əhəmiyyəti, onun qorunması və möhkəmləndirilməsi məqsədilə erkən nikahın və 

qohumlar arasında nikahın mənfi nəticələrinə dair maarifləndirmə Qaydası”nın 6.1.11-ci yarımbəndinə əsasən 

Qaydanın 1.2-ci bəndində göstərilən orqanlar (qurumlar) tərəfindən daxil olan məlumatlara əsasən  Ağcabədi rayonu 

üzrə 2021-ci il ərzində görülmüş işlər üzrə hazırlanan 

CƏDVƏL 

Sıra 
№-
si 

Bəndin 
nömrəsi 

Tapşırığın, 
tövsiyənin məzmunu 

İcraçı 
orqanlar 

Tapşırığın, 
tövsiyəsinin 
icra müddəti 

İcranın gedişinə aid məlumat 
(görülmüş işlər) 

İcra 
olunub 

İcra 
olunmayıb 

Qismən icra 
olunubsa və 

ya icra 
olunmayıbsa 

bunun 
səbəbləri 

1 5.1.4 Erkən nikahın və 
qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi 

Ağcabədi 
Rayon Gənclər 

və İdman 
İdarəsi 

27 yanvar 
2021-ci il 

“Erkən nikaha yox deyək”  
başlığı altında videokonfrans 

keçirilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

2 5.1.4 Erkən nikahın və 
qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi 

Ağcabədi 
Rayon Gənclər 

və İdman 
İdarəsi 

16 iyul 2021-
ci il 

“Erkən nikah və fəsadları”  
başlığı altında videokonfrans 

keçirilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

3 6.1.3.2 Təhsil müəssisələrində 
maarifləndirmə 

tədbirlərinin 
keçirilməsinin təşkil 

edilməsi 

Ağcabədi 
Rayon Təhsil 

Şöbəsi 

Oktyabr- 
Noyabr 
ayları 

 2021-ci il 

Erkən nikah  və qohumlar 
arasında əks tibbi göstərişləri 

barədə mühazirələr 
söylənilmiş, sağlam ailə 

planlaşdırılması və 
reproduktiv sağlamlıq 

istiqamətində maarifləndirici 
söhbətlər aparılmışdır. 

İcra 
olunub 

- - 

4 6.1.3.4 Erkən nikahın və 
qohumlar arasında 
nikahın gənclərin 

həyat və sağlamlığına 
təhlükəsi barədə 

valideynlər arasında 
təbliğat işini təşkil 

edilməsi 

Ağcabədi 
Rayon Təhsil 

Şöbəsi 

Sentyabr- 
Noyabr 
ayları 

 2021-ci il 

Bəzi ümumtəhsil məktəblərində 
ailənin və nikahın əhəmiyyəti 

barədə  maarifləndirici 
söhbətlər aparılmış, ailənin 

qorunması və 
möhkəmləndirilməsi haqqında 
həm psixoloji, həm də sosioloji 

məlumatlar verilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 



5 6.1.6. Nikaha daxil olmaq 
üçün müraciət edən 
erkən nikah yaşında 
olan gənclərin erkən 
nikahın və qohumlar 

arasında nikahın həyat 
və sağlamlığına, həyat 
keyfiyyətinə, mənəvi-

psixoloji inkişafına 
mənfi təsiri barədə 

məlumatlandırılmasını 
təmin etməsi 

 

Ağcabədi 
Rayon İcra 
Hakimiyyəti 

İl ərzində Nikaha daxil olmaq üçün  
müraciət edən erkən nikah 

yaşında olan  (18 yaşadək) olan 
gənclərlə ailə dəyərlərinin 

milli,ümumbəşəri prinsipləri 
barəsində ,ailənin və nikahın 

əhəmiyyəti, onun qorunması və 
möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində maarifləndirici 
söhbətlər aparılmış, gənclərin 

erkən nikah və qohumlar 
arasında nikahın fəsadları  

haqqında məlumatlandırılması 
təmin edilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

6 6.1.6. Nikaha daxil olmaq 
üçün müraciət edən 
erkən nikah yaşında 
olan gənclərin erkən 
nikahın və qohumlar 

arasında nikahın həyat 
və sağlamlığına, həyat 
keyfiyyətinə, mənəvi-

psixoloji inkişafına 
mənfi təsiri barədə 

məlumatlandırılmasını 
təmin etməsi 

Ağcabədi 
Rayon 

Qeydiyyat 
şöbəsi 

İl ərzində Nikaha daxil olmaq üçün  
müraciət edən erkən nikah 

yaşında olan  (18 yaşadək) olan 
gənclərlə bu istiqamətdə 
məlumatlandırılması və 

maarifləndirilməsi təmin edilmiş, 
onlarla profilaktik söhbətlər 

aparılmışdır. 

İcra 
olunub 

- - 

7 6.1.7.1 Gənclərin 
dünyagörüşünün 

genişləndiriməsinə 
yardım edən 

tədbirlərin keçirilməsi 

“Ağcabədi 
Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası” 
Publik Hüquqi 

Şəxsi 

İl ərzində “Ağcabədi Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası” Publik Hüquqi 

Şəxsində və ümumtəhsil 
müəssisələrində  

maarifləndirmə tədbirləri 
keçirilmişdir. 

 

İcra 
olunub 

- - 

8 6.1.7.2 Maarifləndirici vəsaitlər 
hazırlayır və 

tabeliyində olan tibb 
müəssisələri vasitəsilə 
onların yayılmasının 

təşkil edilməsi 

“Ağcabədi 
Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası” 
Publik Hüquqi 

Şəxsi 

İl ərzində ASM sahə həkimləri tərəfindən 
patronaj xidməti zamanı 

ailələrdə erkən nikah və onun 
fəsadları barədə vəsaitlər 

paylanılmış və məsləhətlər 
verilmişdir. 

 

İcra 
olunub 

- - 



9 6.1.7.3 Gənclərin və onların 
valideynlərinin erkən 
nikahın və qohumlar 
arasında nikahın tibbi 

fəsadları barədə 
məlumatlandırılması 
məqsədilə tədbirlərin 

görülməsi 

“Ağcabədi 
Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası” 
Publik Hüquqi 

Şəxsi 

İl ərzində Nikaha daxil olmaq üçün qan 
analizi götürülən vətəndaşlara 
qohum nikahlarının fəsadları 

barəsində məlumatlar 
verilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

10 6.1.7.4 Erkən nikaha 
daxil olmuş gənclərə 

psixoloji dəstəyin 
göstərilməsi və onların 
reproduktiv sağlamlıq 

sahəsində 
maarifləndirilməsi 

üçün tədbirlər 
görülməsi 

 

“Ağcabədi 
Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası” 
Publik Hüquqi 

Şəxsi 

İl ərzində “Ağcabədi Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası” Publik Hüquqi 

Şəxsinə ezam edilmiş psixoloq 
tərəfindən konsultasiyalar 

keçirilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

 


