
         Azərbaycan Respublikasının  
        Gənclər Fondunun Müşahidə 
        Şurasının 04 oktyabr 2018-ci il 
        tarixli Q-03 nömrəli Qərarı 
        ilə təsdiq edilmişdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ GƏNCLƏR FONDU TƏRƏFİNDƏN İSTEDADLI 
VƏ FƏAL GƏNCLƏRİN MÜKAFATLANDIRILMASI 

QAYDASI
 
 

                             I. Ümumi müddəalar
1.1. “Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən istedadlı və fəal 

gənclərin mükafatlandırılması Qaydası” (bundan sonra - bu Qayda) Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin 29 avqust 2018-ci il tarixli 253 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun vəsaitindən istifadə, o cümlədən 
Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi Qaydası“nın 10.1.3-cü yarımbəndinə 
və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun (bundan sonra – Fond) 
Nizamnaməsi”nin 3.1.15-ci və yarımbəndinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır. 

1.2. Mükafat Fond tərəfindən müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə istedadlı və 
fəal gənclərə verilir.

1.1. Mükafat nəğd pul (nəğd pulun məbləğini Müşahidə Şurası müəyyən edir), 
fəxri diplom və ya qiymətli hədiyyə formasında verilir.  

1.2. Mükafat ildə bir dəfə ilin sonunda Müşahidə Şurasının qərarı ilə verilir.
1.3. Mükafat Azərbaycan Respublikası 16-29 yaş arasında olan Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarına (gənclərə) verilir. 
1.4. Mükafata namizədlə bağlı yekun qərar Fondun icraçı direktorunun təqdimatı 

əsasında Müşahidə Şurasının qərarı əsasında qəbul edilir.

II. Mükafatın verilməsi şərtləri
2.1. Mükafat gənclərə aşağıda göstərilən nailiyyətlərinə görə verilir:
2.1.1. elmdə əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə, elmin zənginləşdirilməsi və inkişafına 

xidmət edən fəaliyyətə görə;
2.1.2. təhsilin inkişafına və zənginləşdirilməsinə xidmət edən fəaliyyətə, təhsildə 

uğurlu nəticələri ilə xüsusi fərqlənməyə, təhsil müəssisəsinin ictimai-mədəni həyatında 
fəal iştiraka görə;

2.1.3. mədəniyyət, o cümlədən ədəbiyyat və incəsənət sahələrində əldə etdikləri 
yüksək nailiyyətlərə, bu sahənin zənginləşdirilməsi və inkişafına xidmət edən fəaliyyətə 
görə;



2.1.4. dövlət gənclər siyasəti üzrə proqram və layihələrin həyata keçirilməsində əldə 
etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə;

2.1.5. dövlətlərarası münasibətlərin, mədəniyyətlərarası dialoqun, dövlət və 
cəmiyyətin inkişafına yönəldilmiş aktiv fəaliyyətə görə;

2.1.6. könüllülük fəaliyyəti;
2.1.7. beynəlxalq tədbir və müsabiqələrdə ölkəni layiqli təmsilə görə;
2.1.8. milli-mənəvi dəyərlərin və mədəni irsin qorunmasında xüsusi fəaliyyətə görə;
2.1.9. hərbi xidmətdə fərqlənməyə və əldə etdiyi uğurlara görə.
2.2. Mükafat bir şəxsə bir dəfə verilir.

III. Mükafata təqdim edilən namizədlərin seçimi və mükafatın verilməsi

      3.1. Mükafata irəli sürülən namizədlər haqqında məlumatlar Fond tərəfindən 
hazırlanaraq Müşahidə Şurasına təqdim olunur. 

  3.2.Fond Müşahidə Şurasına ən çoxu on namizəd təqdim edir.
  3.3. Fond mükafata irəli sürdüyü hər bir namizədlə bağlı aşağıdakı sənədləri 

Müşahidə Şurasına təqdim edir:
3.3.1. Namizədin mükafata irəli sürülməsi barədə təqdimat. Təqdimat Fondun  icraçı 

direktoru tərəfindən imzalanır və Şuraya təqdim olunur;
3.3.2. namizədin tərcümeyi-halı;
3.3.3. namizədin xasiyyətnaməsi. Xasiyyətnamə namizədi irəli sürən qurumun

rəhbəri tərəfindən imzalanır və həmin qurumun möhürü ilə təsdiq edilir;
3.3.4. bu Qaydanın 2.1-ci bəndində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq namizədin

 fəaliyyəti haqqında məlumat.
    3.5. Mükafata təqdim edilmiş namizədlərin seçimini Müşahidə Şurası aparır.

                                                 IV. Maliyyələşdirmə

4.1. Maliyyələşdirmə “Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun 
vəsaitlərindən istifadə, o cümlədən Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi 
Qaydası”na uyğun olaraq, Fond tərəfindən həyata keçirilir.

4.3. Ayrılmış maliyyə vəsaiti Azərbaycan manatı (AZN) ilə ödənilir.
4.4. Gənclərə mükafat əvəzsiz olaraq verilir. 
4.5. Fond verilən mükafatın xərclənməsi ilə bağlı hesabat tələb etmir.


