
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 2022-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 

Gənclər arasında 
maarifləndirmənin 

istiqamətləri: 
 

5.1.1.Gənclər 
arasında ailə 

dəyərlərinin təbliği; 
 

 

 

“Ağcabədi 
Rayon 

Mərkəzi 
Xəstəxanası” 
Publik Hüquqi 

Şəxsi 

İl ərzində “Ağcabədi Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanası” 

Publik Hüquqi Şəxsində  
ASM (İSX) patronaj 

xidmətləri çərçivəsində, 
eləcə də tibb və qeyri-

tibb işçilərinin iştirakı ilə  
“Ailə, cəmiyyət və 

dövlətin özəyi, milli, 
mənəvi dəyərlərin 

daşıyıcısıdır” 
mövzusunda  

maarifləndirmə tədbirləri  

İcra 
olunub 

- - 

5.1.2.Gənclər 
arasında sağlam 

həyat tərzinin təbliği; 

Ağcabədi 
Rayon 

Gənclər və 
İdman 
İdarəsi 

 
18 aprel 
2022-ci il 

 

Gənclər arasında 
sağlam həyat tərzinin 

geniş təbliği” 
mövzusunda tədbir 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.2.Gənclər 
arasında sağlam 

həyat tərzinin təbliği; 

Ağcabədi 
Rayon 

Gənclər və 
İdman 
İdarəsi 

 
19 sentyabr 

2022-ci il 
 

“Sağlam həyat tərzini 
təbliğ edək” layihəsi 

çərçivəsində gənclərlə 
görüş 

 
 
 
 

İcra 
olunub 

- - 



 

 

5.1.2.Gənclər 
arasında sağlam 

həyat tərzinin təbliği; 

Ağcabədi 
Rayon 

Gənclər və 
İdman 
İdarəsi 

04-05 
oktyabr 

2022-ci il 
 

“Yeniyetmə və gənclər 
arasında sağlam həyat 
tərzinin təbliği” layihəsi 

çərçivəsində 
məktəblilərlə görüş 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.2.Gənclər 
arasında sağlam 

həyat tərzinin təbliği; 

Ağcabədi 
Rayon 

Gənclər və 
İdman 
İdarəsi 

23 noyabr 
2022-ci il 

“Yeniyetmə və gənclər 
arasında sağlam həyat 
tərzinin təbliği” layihəsi 

çərçivəsində 
məktəblilərlə görüş 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.3. Ailə 
ənənələrinin 

möhkəmləndirilməsi 
və inkişafı; 

“Ağcabədi 
Rayon 

Mərkəzi 
Xəstəxanası” 

Publik 
Hüquqi 
Şəxsi 

İl ərzində ASM sahə həkimləri 
tərəfindən “Erkən 

nikah və  qohumlar 
arasında nikahın mənfi 

nəticələri” 
mövzusunda təşviqat 

işləri aparılmışdır. 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.4. Erkən nikahın 
və qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi; 

Ağcabədi 
Rayon İcra 
Hakimiyyəti 

06 -26 aprel 
2022-ci il 
tarixlər  

Rayonun ümumtəhsil 
müəssisəsinin  61 

məktəbində  
 ( 1 məktəb ibtidai 
məktəb olduğu üçün) 

yuxarı sinifində 
(VIII,IX,X, XI 

sinifində)  təhsil alan 
qızların, məktəbin 

direktorunun, təlim-
tərbiyə işləri üzrə 

müavinlərin, 
psixoloqların, Uşaq 

birliyinin 
rəhbərlərinin, 

Valideyn komitəsinin 
rəhbərlərinin  və 

problemli 
valideynlərin  iştirakı 

ilə “ Erkən nikaha 

İcra 
olunub 

- - 



yox de!” 
mövzusunda  tədbir  

  5.1.4.Erkən nikahın 
və qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi; 

Ağcabədi 
Rayon İcra 
Hakimiyyəti 

19 avqust 
2022-ci il 

"Erkən nikaha yox 
deyək!" mövzusunda 
maarifləndirici tədbir  

İcra 
olunub 

- - 

5.1.4.Erkən nikahın 
və qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi; 

Ağcabədi 
Rayon 

Gənclər və 
İdman 
İdarəsi 

18 noyabr 
2022-ci il 

“ Erkən nikah və 
qohumlar 

arasında  nikahın 
mənfi nəticələri” 

mövzusunda 
maarifləndirici tədbir 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.4.Erkən nikahın 
və qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi; 

Qarabağ 
Regional 

Təhsil 
idarəsinin 
Ağcabədi 

rayonu üzrə 
Təhsil 

sektoru  

İl ərzində Şəhər M.F.Axundov 
adına 3 saylı  məktəb- 

liseyində və 
M.Uluxanov adına 

Sarıcalı kənd tam orta 
məktəbində 

maarifləndirici tədbir 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.4.Erkən nikahın 
və qohumlar arasında 

nikahın mənfi 
fəsadlarının izah 

edilməsi; 

Ağcabədi 
Rayon 

Gənclərin 
İnkişaf və 
Karyera 
Mərkəzi 

14 oktyabr 
2022-ci il 

“ Erkən nikaha yox 
deyək !” mövzusunda 

tələbələrlə görüş  

İcra 
olunub 

- - 

5.1.5. Erkən nikahın 
və qohumlar arasında 
nikahın səbəblərinin 

təhlili və onların 
aradan qaldırılması 

üzrə tədbirlərin 
həyata keçirilməsi; 

Ağcabədi 
Rayon İcra 
Hakimiyyəti 

Oktyabr- 
Noyabr 
ayları 

 2022-ci il 

“Uşaq hüquqları aylığı” 
çərçivəsində şəhər 

M.F.Axundov adına 3 
saylı  məktəb- 

liseyində, 5 saylı tam 
orta məktəbində “Uşaq 

hüquqlarının 
qorunması: erkən 

nikah problemi və ona 
qarşı mübarizə yolları” 

mövzusunda  tədbir 

İcra 
olunub 

- - 



  5.1.6.Gənclərin 
ailə qurmağa hazırlıq 

səviyyəsinin 
artırılması və onlarda 

ailə məsuliyyətinin 
formalaşdırılması; 

 

“Ağcabədi 
Rayon 

Mərkəzi 
Xəstəxanası” 

Publik 
Hüquqi 
Şəxsi 

İl ərzində “Ağcabədi Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanası” 

Publik Hüquqi 
Şəxsində və tabeli 
müəssisələrdə bu 

mövzuda 
maarifləndirmə 

tədbirləri keçirilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

5.1.7.Gənclərə 
məsləhətlərin 

verilməsi və psixoloji 
dəstəyin göstərilməsi. 

 

“Ağcabədi 
Rayon 

Mərkəzi 
Xəstəxanası” 

Publik 
Hüquqi 
Şəxsi 

İl ərzində “Ağcabədi Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanası” 

Publik Hüquqi 
Şəxsində psixoloq 

tərəfindən 
konsultasiyalar 

keçirilmişdir. 

İcra 
olunub 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

 
 
 
 
 

6.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yerli icra hakimiyyəti 
orqanları ( icra 

nümayəndəlikləri 
vasitəsilə) 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 edir. 

 

Ağcabədi 
Rayon İcra 
Hakimiyyəti 

İl ərzində Nikaha daxil olmaq 
üçün  müraciət edən 
erkən nikah yaşında 
olan  (18 yaşadək) 
olan gənclərlə ailə 

dəyərlərinin, 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 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


