
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI 

 

QƏRAR  

 

№ 50 

 

Bəzi normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

Bakı şəhəri,                                                                                  “24” noyabr 2017-ci il 

 

“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi 

tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2017-ci il 16 may tarixli 1399 nömrəli Fərmanının 2.4-cü bəndinin və 

“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın 

aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 569 nömrəli 

Fərmanının 5.3-cü bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2006-ci il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 14.5-ci bəndini, 

17-ci və 19-cu hissələrini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

Kollegiyası qərara alır: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin bu qərara əlavə edilmiş bəzi 

normativ hüquqi aktlarında dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Hüquq və daxili nəzarət sektoruna (E.Əzizov) tapşırılsın ki, bu qərar 3 gün 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə 

daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim 

edilsin 

3. Qərarın icrasına nəzarət nazir müavini Elsevər Ağayevə həvalə edilsin. 

 

Kollegiyanın sədri, 

Nazir 

 

Oqtay Şirəliyev 

  

Kollegiyanın məsul katibinin 

vəzifəsini müvəqqəti icra edən 

 

Səbinə Əhmədova 

 

  

http://e-qanun.az/framework/35496
http://e-qanun.az/framework/30374


 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyi 

Kollegiyasının 24 noyabr 2017-ci il tarixli  

50 nömrəli Qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin bəzi normativ hüquqi aktlarında 

dəyişikliklər 

 

1. “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron 

xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlər barədə” Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2013-cü il 04 fevral tarixli 05 nömrəli Qərarı 

üzrə: 

1.1. Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin. 

1.2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Dərman vasitələri haqqında 

məlumatın verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

1.2.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

1.2.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin. 

1.3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Obliqat qruplara aid 

vətəndaşlara müayinələrdən keçmələri barədə məlumatın verilməsi üzrə 

inzibati reqlament” üzrə: 

1.3.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

1.3.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

1.3.3. 2.6.1-ci yarımbənddə “dövlət orqanlarının” sözləri “dövlət qurumlarının” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.3.4.  3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin.  

1.4. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - “Tibb müəssisələri barədə 

məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə:  

1.4.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 
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1.4.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin. 

1.5. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - “Vətəndaşlara elektron 

sağlamlıq kartı üzrə məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

1.5.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

1.5.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

1.5.3. 2.6.1-ci yarımbənddə “dövlət orqanlarının” sözləri “dövlət qurumlarının” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.5.4.  3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

2. “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron 

xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlər barədə” Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2013-cü il tarixli 13 mart 09 nömrəli Qərarı 

üzrə: 

2.1. Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin. 

2.2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Müəssisə rəhbərlərinə obliqat 

qrupuna daxil olan işçiləri barədə məlumat verilməsi üzrə inzibati reqlament” 

üzrə: 

2.2.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

2.2.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

2.2.3. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

2.3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - “İmmunoprofilaktika üzrə 

məlumatın verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

2.3.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

2.3.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin. 

3. “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron 

xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
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Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2013-cü il 01 iyul tarixli 25 

nömrəli Qərarı üzrə: 

3.1. Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin. 

3.2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Səhiyyə Nazirliyinə 

göndərilmiş sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən 

onlayn izlənilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

3.2.1. 1.3.1-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“1.3.1. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 12-ci maddəsi;”.  

3.2.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

3.2.3. 1.3.6-cı yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

3.2.4. 1.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“1.7.Elektron xidmətin icra müddəti: “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu və 10-cu maddələrində göstərilən 

müddətlər ərzində;”.  

3.2.5. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

3.2.6. 3.3.2.2-ci yarımbəndin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:   

“Müraciətin icrası “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 9-cu və 10-cu maddələrində göstərilənmüddətlərdə 

aparılır.”.  

3.2.7. 3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3.3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Səhiyyə Nazirliyinin 

tabeliyində olan tibb müəssisələrində işə qəbulla bağlı keçiriləcək 

müsabiqələrdə iştirak etmək üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə 

inzibati reqlament” üzrə: 

3.3.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

3.3.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

3.3.3. 2.6.1-ci və 2.6.2-ci yarımbəndlərdə “dövlət orqanlarının” sözləri “dövlət 

qurumlarının” sözləri ilə əvəz edilsin; 
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3.3.4.  3.3.3-cü yarımbəndində “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə 

əvəz edilsin; 

3.3.5. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3.4. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - “Dövlət tərəfindən dərman 

vasitələri ilə təmin olunan xəstələrə onların şəxsi məlumatları, qeydiyyatı və 

aldığı dərman vasitələri barədə məlumatın verilməsi üzrə inzibati reqlament” 

üzrə: 

3.4.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

3.4.2. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

3.5. 4 nömrəli əlavə - “Xarici ölkələrdə ali və orta ixtisas təhsili almış, diplomdan 

sonra ixtisaslaşma keçən tibb və əczaçılıq işçilərinin işə buraxılması üçün 

müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

3.5.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

3.5.2. 2.6.1-ci və 2.6.2-ci yarımbəndlərdə “dövlət orqanlarının” sözləri “dövlət 

qurumlarının” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.5.3.  3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

3.5.4. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3.6. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 5 nömrəli əlavə - “Tibbi kadrların vahid 

registrindən məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

3.6.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

3.6.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

3.6.3. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

3.7. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 6 nömrəli əlavə - “Tibbi müayinə kartlarının 

onlayn sifarişi üzrə inzibati reqlamenti” üzrə: 



3.7.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

3.7.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

3.7.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.7.4. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

3.8. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 7 nömrəli əlavə - “Profilaktik peyvəndlərin vaxtı 

barədə SMS vasitəsilə xəbərdarlıq verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

3.8.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

3.8.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

3.8.3. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

3.9. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 8 nömrəli əlavə - “Tibbi arayışların elektron 

registrindən məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

3.9.1. 1.3.4-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

3.9.2. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

4. “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron 

xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2013-cü il 12 noyabr tarixli 35 

nömrəli Qərarı üzrə: 

4.1. Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin. 

4.2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Üzmə hüququ üçün gəmi 

(daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya şəhadətnaməsinin verilməsi 

məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

4.2.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 
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4.2.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

4.2.3. 3.3.1-ci və 3.6.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.2.4. 3.4-cü bənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4.3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Gəminin (daxili sularda üzən 

gəmilər üçün) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında 

şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati 

reqlament” üzrə: 

4.3.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

4.3.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

4.3.3. 3.3.1-ci və 3.6.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin 

4.3.4. 3.4-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

4.4. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - “Yeyinti məhsulları üzərində 

“müalicəvi”, “pəhriz” və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam 

xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubunun 

verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

4.4.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

4.4.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

4.4.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.4.4. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 



4.5. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - “Daxili istehsal məhsullarına və 

idxal edilən məhsullara gigiyenik sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və 

sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

4.5.1. 1.3.4-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

4.5.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

4.5.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.5.4. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

4.6. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 5 nömrəli əlavə - “Radioaktiv maddə və 

materialların, ionlaşdırıcı şüa mənbələri olan qurğuların, avadanlıqların və 

radioaktiv tullantıların daşınması üsullarının və şəraitinin sanitariya 

qaydalarına uyğun olması barədə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə 

inzibati reqlament” üzrə: 

4.6.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

4.6.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

4.6.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.6.4. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

4.7. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 6 nömrəli əlavə - “Rentgen kabinetinin 

istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə inzibati 

reqlamentin” üzrə: 

4.7.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

4.7.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 



4.7.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.7.4. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

4.8. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 9 nömrəli əlavə - “Mehmanxana və mehmanxana 

tipli obyektlər üçün sanitariya pasportunun verilməsi üçün müraciətin və 

sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

4.8.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

4.8.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

4.8.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.8.4. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

5.  “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron 

xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2014-cü il 15 may tarixli 24/3 

nömrəli Qərarı üzrə: 

5.1. Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin. 

5.2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Tibb işçilərinin ixtisas 

dərəcələrinin artırılması ilə əlaqədar müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə 

inzibati reqlament” üzrə:  

5.2.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

5.2.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.2.3.  3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

5.2.4.  3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 
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zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5.3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Beş ildən çox işləməyən tibb 

mütəxəssislərinin hazırlığa göndərilməsi üçün müraciətin və sənədlərin 

qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

5.3.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

5.3.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.3.3. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

5.3.4. 3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5.4. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - “Dərman vasitələrinin idxalına 

icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” 

üzrə: 

5.4.1. 1.3.4-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

5.4.2. 1.3.5-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.4.3. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

5.4.4. 3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5.5. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - “Doğum haqqında tibbi 

şəhadətnamə” elektron registrindən məlumatların verilməsi üzrə inzibati 

reqlament” üzrə: 

5.5.1. 1.3.1-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

5.5.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 



5.5.3. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

5.6. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 5 nömrəli əlavə - “Ölüm haqqında tibbi 

şəhadətnamə” elektron registrindən məlumatların verilməsi üzrə inzibati 

reqlament” üzrə: 

5.6.1. 1.3.1-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

5.6.2. 1.3.3-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.6.3. 3.3.2-ci yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

5.7. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 6 nömrəli əlavə - “Özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyəti 

ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılığın (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin 

və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

5.7.1. 1.3.4-cü yarımbəndində “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

5.7.2. 1.3.6-cı yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.7.3. 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərdə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, 

təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri 

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.7.4. 3.3.3-cü yarımbəndində “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə 

əvəz edilsin. 

5.8. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 7 nömrəli əlavə - “Özəl tibb müəssisəsində 

narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsinə razılıq məktubunun verilməsi 

üzrə inzibati reqlament” üzrə: 

5.8.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

5.8.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.8.3. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

5.8.4. 3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 



zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5.9. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 8 nömrəli əlavə - “Prekursorların idxalı, ixracı, 

tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə məşğul olmağa xüsusi razılığın verilməsi 

(lisenziya) üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament” 

üzrə: 

5.9.1. 1.3.4-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

5.9.2. 1.3.6-cı yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.9.3. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

5.9.4. 3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5.10. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 9 nömrəli əlavə - “Tibb işçilərinin 

sertifikasiyadan keçməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati 

reqlament” üzrə: 

5.10.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” 

sözləri əlavə edilsin; 

5.10.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra 

“və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik 

hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin; 

5.10.3. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

5.10.4. 3.4.2-ci yarımbənddə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və 

müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri “Dövlət 

orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət 

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” sözləri ilə əvəz edilsin. 
 


