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     27          noyabr                2015-ci                

“Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli  01-Q nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən baxılan 

inzibati xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların tərtib olunması Qaydaları”nda 

dəyişiklik edilməsi haqqında” 

          “ASAN ödəniş” sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 463 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin 

icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında 

Əsasnamə”nin 14.5-ci bəndini və 19-cu hissəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası   

                                                         qərara alır: 

          1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli  01-Q nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati 

xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların tərtib olunması Qaydaları”na aşağıdakı 

məzmunda 1.2-1-ci bənd əlavə edilsin: 

          “1.2-1. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi inzibati xəta törətmiş şəxsin elektron 

kabinetində yerləşdirilməsi, onun məlumatlandırılması, inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan 

şikayət verilməsi və inzibati cərimələrin elektron qaydada ödənilməsi imkanının təmin edilməsi 

üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 463 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “ASAN ödəniş” sistemi haqqında Əsasnamə”nin 7.1-ci və 7.5-ci bəndlərində 

göstərilən məlumatları real vaxt rejimində “ASAN ödəniş” sisteminə göndərir”. 

           2. Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzinin direktoru C.Əsəd-zadəyə tapşırılsın ki, 

nazirliyin informasiya sistemləri və ehtiyatlarının “ASAN ödəniş” sisteminə qoşulması, həmçinin, 

nazirliyin inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarların surətlərinin 

“ASAN ödəniş” sisteminə ötürmək məqsədilə proqram təminatının dayanıqlı, fasiləsiz və 

təhlükəsiz fəaliyyəti üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilsin. 

           3. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2015-ci il 28 iyul tarixli  38 

nömrəli qərarı ləğv edilsin. 

           4. Hüquq və daxili nəzarət sektorunun müdiri vəzifəsini icra edən E.Əzizova tapşırılsın ki, 

bu qərar 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil 

edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilsin. 

           5. Qərarın icrasına nəzarət nazir müavini E.Ağayevə həvalə edilsin. 

 

 Kollegiyanın sədri, 

 Nazir                                                                                                                   Oqtay Şirəliyev 

 

 Kollegiyanın məsul katibi                                                                                    Nərgiz Şahbazova 


