
 

«Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 

illiyi (2005 — 2010)» Azərbaycan Respublikasının yubiley 

medalının, «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə 

fərqlənməyə görə», «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli 

əməkdaşlığa görə» və «Fövqəladə hallar orqanlarında 

qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medallarının təsis edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

I. «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı, «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə 

fərqlənməyə görə», «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» və 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalları təsis edilsin. 

II. «Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 

1992-ci il, № 23, maddə 996; 1993-cü il, № 23, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 251; 2003-cü il, № 12, I kitab, maddə 

677; 2005-ci il, № 4, maddə 291; 2006-cı il, № 10, maddə 846; 2007-ci il, № 3, maddə 

213; 2008-ci il, № 6, maddələr 452, 472; 2009-cu il, № 1, maddə 4, № 7, maddə 515) 2-

ci maddəsinin iyirmi ikinci abzasının sonunda nöqtə iĢarəsi nöqtəli vergül iĢarəsi ilə əvəz 

edilsin və maddəyə aĢağıdakı məzmunda iyirmi üçüncü — iyirmi altıncı abzaslar əlavə 

edilsin: 

«Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» yubiley 

medalı; 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» medalı; 

«Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə» medalı; 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» medalı.». 

III. «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 



IV. «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

V. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

VI. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

VII. «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

VIII. «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

IX. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalı haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

X. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2010-cu il 

№ 1112-IIIQ 

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (14 noyabr 2010-cu il, № 252) 

(«VneshExpertService» LLC). 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 

illiyi (2005 — 2010)» Azərbaycan Respublikasının yubiley 

medalı haqqında Əsasnamə 

1. «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə 

hallar orqanlarının fəaliyyətinin təĢkilində, inkiĢafında və möhkəmləndirilməsində xüsusi 

xidmətləri olan, habelə mülki müdafiə iĢinin təĢkili, əhalinin və ərazilərin fövqəladə 

hallardan qorunması və fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirlərinin 

həyata keçirilməsində fəal iĢtirak edən Ģəxslər təltif edilirlər. 



2. «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci bəndində göstərilən 

Ģəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif 

edilirlər. 

3. «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda onlardan sonra taxılır. 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 

illiyi (2005 — 2010)» Azərbaycan Respublikasının yubiley 

medalının təsviri 

«Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005 — 2010)» Azərbaycan 

Respublikasının yubiley medalı milli ornamentli ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və 

qızıl suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfi hamar səthlidir. Mərkəzin yuxarı hissəsində yaĢıl minalı relyefli Ģüaların 

fonunda, dəfnə yarpaqlarından hörülmüĢ çələngin üzərində Azərbaycan Respublikası Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin emblemindən ibarət kompozisiya təsvir edilmiĢdir. 

Bu kompozisiyadan yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI», aĢağı 

hissəsində isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri yazılmıĢdır. «FÖVQƏLADƏ 

HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri ilə emblemin arasında Azərbaycan Respublikasının dövlət 

bayrağının rənglərini əks etdirən üçrəngli dekorativ lentin üzərində «5 ĠL» sözü yazılmıĢ və 

dəfnə budağının təsviri verilmiĢdir. Lentin sol yuxarı hissəsində üst-üstə «2005» və «2010» 

rəqəmləri yazılmıĢdır. 

Emblem, yarpaqlar, sözlər, rəqəmlər, Ģüalar relyefli və qızılı rəngdədir. «5 ĠL» sözü ağ, dekorativ 

lent göy, qırmızı və yaĢıl mina ilə örtülmüĢdür. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir. Mərkəzdə «AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI 

FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠNĠN 5 ĠLLĠYĠ» sözləri və «2005 — 2010» rəqəmləri 

milli ornamentlə tamamlanır. Sözlər, rəqəmlər və ornament relyefli və qızılı rəngdədir. 

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə düzbucaqlı 

xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentdə, kənarlarından mərkəzə doğru ardıcıl 

olaraq ölçüsü 2 mm enində göy, 10 mm enində qırmızı və mərkəzdə 3 mm enində ağ rəngli 

Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm ölçülü 

qəlib əlavə edilir. 



 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 

Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə 

1. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanlarının 

xüsusi rütbəsi olan əməkdaĢları aĢağıdakılara görə təltif edilirlər: 

1.1. Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə xüsusi 

fərqlənməyə və səmərəli fəaliyyətə görə; 

1.2. Əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunmasında və fövqəladə 

halların nəticələrinin aradan qaldırılmasında fəal iĢtiraka görə; 

1.3. Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanlarının inkiĢafında 

göstərdiyi xüsusi xidmətlərə görə. 

2. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalının 3 dərəcəsi vardır: 

2.1. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 1-ci dərəcəli 

Azərbaycan Respublikasının medalı Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar 

orqanlarında azı 20 il xidmət edən Ģəxslərə; 

2.2. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 2-ci dərəcəli 

Azərbaycan Respublikasının medalı Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar 

orqanlarında azı 15 il xidmət edən Ģəxslərə; 

2.3. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 3-cü dərəcəli 

Azərbaycan Respublikasının medalı Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar 

orqanlarında azı 10 il xidmət edən Ģəxslərə verilir. 

3. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 1-ci dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı ən yüksək dərəcəlidir. 

4. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanlarının 

əməkdaĢları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif edilirlər. 

5. «Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və 

medalları olduqda onlardan sonra taxılır. 



 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 

1-ci dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 1-ci dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı milli ornamentli, ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və qızıl 

suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfi hamar səthlidir. Medalın mərkəzində ikinci bir dairəvi lövhə yerləĢdirilib. Bu 

lövhənin fonu qeyri-hamar səthlidir. Lövhənin ortasında relyefli Ģüaların fonunda, dəfnə 

yarpaqlarından hörülmüĢ çələngin üzərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi təsvir 

edilmiĢdir. 

Mərkəzdəki lövhə ilə medalın daxili çərçivələri arasında yuxarıda qövs boyunca milli ornament, 

aĢağı hissədə lentin üzərində «XĠDMƏTDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ» sözləri yazılmıĢdır. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi ilə dəfnə yarpaqları, lent, relyefli Ģüalar, milli ornament 

və fonlar qızılı, sözlər isə qara rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi həkk 

olunmuĢdur. Emblemdən yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI», aĢağıda 

isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri yazılmıĢdır. Sözlərin arasında iki ədəd 

səkkizguĢəli ulduz yerləĢdirilmiĢdir. Emblem və sözlər relyefli və qızılı rəngdədir. 

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə düzbucaqlı 

xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentdə kənarlarından mərkəzə doğru ardıcıl 

olaraq ölçüsü 3 mm enində yaĢıl, 1 mm enində ağ, 5,5 mm enində narıncı və mərkəzdə 8 mm 

enində yaĢıl rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. Mərkəzdə yerləĢən yaĢıl rəngli zolağın 

üzərində dərəcəni bildirən ölçüsü 3 mm olan 1 sarı rəngli Ģaquli zolaq təsvir olunmuĢdur. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm ölçülü 

qəlib əlavə edilir. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 

2-ci dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 



«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 2-ci dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı milli ornamentli, ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və 

qızıl suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfi hamar səthlidir. Medalın mərkəzində ikinci bir dairəvi lövhə 

yerləĢdirilib. Bu lövhənin fonu qeyri-hamar səthlidir. Lövhənin ortasında relyefli Ģüaların 

fonunda, dəfnə yarpaqlarından hörülmüĢ çələngin üzərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

emblemi təsvir edilmiĢdir. 

Mərkəzdəki lövhə ilə medalın daxili çərçivələri arasında yuxarıda qövs boyunca milli 

ornament, aĢağı hissədə lentin üzərində «XĠDMƏTDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ» 

sözləri yazılmıĢdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi, dəfnə yarpaqları, lent, 

relyefli Ģüalar, milli ornament və medalın mərkəzindəki ikinci lövhənin fonu qızılı, 

medalın əsas dairəvi lövhənin fonu gümüĢü, sözlər isə qara rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi 

həkk olunmuĢdur. Emblemdən yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASI», aĢağıda isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri 

yazılmıĢdır. Sözlərin arasında iki ədəd səkkizguĢəli ulduz yerləĢdirilmiĢdir. Emblem, 

lövhənin fonu gümüĢü, sözlər relyefli və qızılı rəngdədir. 

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə 

düzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsi ilə birləĢdirilir. Xara lentdə kənarlarından 

mərkəzə doğru ardıcıl olaraq ölçüsü 3 mm enində yaĢıl, 1 mm enində ağ, 5,5 mm enində 

narıncı və mərkəzdə 8 mm enində yaĢıl rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. Mərkəzdə 

yerləĢən yaĢıl rəngli zolağın üzərində dərəcəni bildirən ölçüsü 1,5 mm olan 2 sarı rəngli 

Ģaquli zolaq təsvir olunmuĢdur. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm 

ölçülü qəlib əlavə edilir. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 

3-cü dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə» 3-cü dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı milli ornamentli, ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və 

gümüĢ suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfi hamar səthlidir. Medalın mərkəzində ikinci bir dairəvi lövhə 

yerləĢdirilib. Bu lövhənin fonu qeyri-hamar səthlidir. Lövhənin ortasında relyefli Ģüaların 

fonunda, dəfnə yarpaqlarından hörülmüĢ çələngin üzərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

emblemi təsvir edilmiĢdir. 



Mərkəzdəki lövhə ilə medalın daxili çərçivələri arasında yuxarıda qövs boyunca milli 

ornament, aĢağı hissədə lentin üzərində «XĠDMƏTDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ» 

sözləri yazılmıĢdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi ilə dəfnə yarpaqları qızılı, 

lent, relyefli Ģüalar, milli ornament və fonlar gümüĢü, sözlər isə qara rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi 

həkk olunmuĢdur. Emblemdən yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASI», aĢağıda isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri 

yazılmıĢdır. Sözlərin arasında iki ədəd səkkizguĢəli ulduz yerləĢdirilmiĢdir. Emblem və 

sözlər relyefli, gümüĢü rəngdədir. 

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə 

düzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentdə kənarlarından 

mərkəzə doğru ardıcıl olaraq ölçüsü 3 mm enində yaĢıl, 1 mm enində ağ, 5,5 mm enində 

narıncı və mərkəzdə 8 mm enində yaĢıl rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. Mərkəzdə 

yerləĢən yaĢıl rəngli zolağın üzərində dərəcəni bildirən ölçüsü 1,5 mm olan 3 sarı rəngli 

Ģaquli zolaq təsvir olunmuĢdur. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm 

ölçülü qəlib əlavə edilir. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə» 

Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə 

1. «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə aĢağıdakı Ģəxslər təltif edilirlər: 

1.1. Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli 

əməkdaĢlığa görə Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin dövlət və 

qeyri-hökumət təĢkilatlarının, habelə beynəlxalq təĢkilatların nümayəndələri; 

1.2. fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və nəticələrinin aradan qaldırılması 

iĢində göstərdikləri köməyə görə Azərbaycan Respublikasının və xarici 

dövlətlərin vətəndaĢları; 

2. «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci bəndində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif edilirlər. 

3. «Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» Azərbaycan 

Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və 

medalları olduqda onlardan sonra taxılır. 



 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə» 

Azərbaycan Respublikasının medalının təsviri 

«Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaĢlığa görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalı qabarıq formalı, diametri 50 mm olan, bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna 

çəkilmiĢ səkkizguĢəli ulduzdan ibarətdir. Ulduzun mərkəzində iki dairəvi lövhə 

yerləĢdirilib. Birinci dairəvi lövhə yaĢıl mina ilə, ikinci mərkəzi dairəvi lövhə isə tünd 

mavi mina ilə örtülmüĢdür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi dəfnə yarpaqlarından 

hörülmüĢ çələngin üzərində tünd mavi mina ilə örtülmüĢ dairəvi lövhədə həkk 

olunmuĢdur. Lövhənin fonunda relyefli Ģüalar var. Lövhələr dekorativ incə elementlərlə 

haĢiyələnib. Birinci və ikinci lövhələrin haĢiyələri arasında yaĢıl minalı fonda 

«FÖVQƏLADƏ HALLAR ORQANLARI ĠLƏ SƏMƏRƏLĠ ƏMƏKDAġLIĞA GÖRƏ» 

sözləri yazılmıĢdır. SəkkizguĢəli ulduzun guĢələrinin konturları və birinci dairəvi 

lövhənin dekorativ konturları arasında milli ornamentin elementlərindən kompozisiya 

yerləĢdirilib. SəkkizguĢəli ulduz, dairəvi lövhənin dekorativ konturları, Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin embleminin təsviri, dəfnə yarpaqları, milli ornament, relyefli Ģüalar və sözlər 

qızılı rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir. Paltarın yaxasına bərkidilmək üçün xüsusi elementi 

vardır. Ulduzun aĢağı guĢəsində medalın nömrəsinin həkk olunması üçün çərçivəsi 

vardır. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 

Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə 

1. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalı ilə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanlarında xidmətinin hər il 

dekabrın 16-na qədər 10, 15 və 20 təqvim ili tamam olmuĢ xüsusi rütbəsi olan 

əməkdaĢlar vəzifə borclarını qüsursuz yerinə yetirdiklərinə görə təltif edilirlər. 

2. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikası 

medalının 3 dərəcəsi vardır: 



2.1. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 1-ci dərəcəli 

Azərbaycan Respublikasının medalı — Azərbaycan Respublikasının fövqəladə 

hallar orqanlarında 20 il qüsursuz xidmət edən Ģəxslərə; 

2.2. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 2-ci dərəcəli 

Azərbaycan Respublikasının medalı — Azərbaycan Respublikasının fövqəladə 

hallar orqanlarında 15 il qüsursuz xidmət edən Ģəxslərə; 

2.3. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 3-cü dərəcəli 

Azərbaycan Respublikasının medalı — Azərbaycan Respublikasının fövqəladə 

hallar orqanlarında 10 il qüsursuz xidmət edən Ģəxslərə verilir. 

3. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 1-ci dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı ən yüksək dərəcəlidir. 

4. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci bəndində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif edilirlər. 

5. «Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» Azərbaycan Respublikasının 

medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda 

onlardan sonra taxılır. 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 1-ci 

dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 1-ci dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı milli ornamentli ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və 

qızıl suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfinin səthi relyeflidir. Medalın mərkəzində relyefli Ģüaların fonunda, 

kəsiĢən qılıncların üzərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemindən ibarət 

kompozisiya təsvir olunmuĢdur. Bu kompozisiyadan yuxarıda qövs boyunca lentin 

üzərində «QÜSURSUZ XĠDMƏTƏ GÖRƏ» sözləri yazılmıĢ, aĢağı hissədə isə palıd 

yarpaqlarından çələng təsviri verilmiĢdir. KəsiĢən qılıncların üzərində Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin emblemindən ibarət kompozisiya, lent, palıd yarpaqlarından çələng, 

lövhənin fonu və sözlər relyefli və qızılı rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi 

həkk olunmuĢdur. Emblemdən yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASI», aĢağıda isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri 

yazılmıĢdır. Sözlərin arasında iki ədəd səkkizguĢəli ulduz yerləĢdirilmiĢdir. Emblem, 

lövhənin fonu və sözlər relyefli və qızılı rəngdədir. 



Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə 

düzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentdə kənarlarından 

mərkəzə doğru ardıcıl olaraq ölçüsü 3 mm enində narıncı, 6,5 mm enində göy, mərkəzdə 

8 mm enində ağ rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. Ağ rəngli zolağın üzərində 

dərəcəni bildirən, ölçüsü 3 mm olan 1 yaĢıl rəngli Ģaquli zolaq təsvir olunmuĢdur. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm 

ölçülü qəlib əlavə edilir. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 2-ci 

dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 2-ci dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı milli ornamentli ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və 

qızıl suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfinin səthi relyeflidir. Medalın mərkəzində relyefli qızılı rəngli Ģüaların 

fonunda, kəsiĢən qılıncların üzərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemindən ibarət 

kompozisiya təsvir olunmuĢdur. Bu kompozisiyadan yuxarıda qövs boyunca lentin 

üzərində «QÜSURSUZ XĠDMƏTƏ GÖRƏ» sözləri yazılmıĢ, aĢağı hissədə isə palıd 

yarpaqlarından çələng təsviri verilmiĢdir. KəsiĢən qılıncların üzərində Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin emblemindən ibarət kompozisiya, lent, palıd yarpaqlarından çələng, sözlər 

və dairəvi formalı lövhənin çərçivəsi relyefli və qızılı, lövhənin fonu isə gümüĢü 

rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi 

həkk olunmuĢdur. Emblemdən yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASI», aĢağıda isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri 

yazılmıĢdır. Sözlərin arasında iki ədəd səkkizguĢəli ulduz yerləĢdirilmiĢdir. Emblem və 

lövhənin fonu gümüĢü, sözlər və relyefli dairəvi formalı lövhənin çərçivəsi isə qızılı 

rəngdədir. 

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə 

düzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentdə kənarlarından 

mərkəzə doğru ardıcıl olaraq ölçüsü 3 mm enində narıncı, 6,5 mm enində göy, mərkəzdə 

8 mm enində ağ rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. Ağ rəngli zolağın üzərində 

dərəcəni bildirən, ölçüsü 1,5 mm olan 2 yaĢıl rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm 

ölçülü qəlib əlavə edilir. 



 

 

Azərbaycan Respublikasının  

2010-cu il 22 oktyabr tarixli,  

1112-IIIQ nömrəli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 3-

cü dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalının təsviri 

«Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə» 3-cü dərəcəli Azərbaycan 

Respublikasının medalı milli ornamentli ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüĢ və 

gümüĢ suyuna çəkilmiĢ, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfinin səthi relyeflidir. Medalın mərkəzində relyefli Ģüaların fonunda, 

kəsiĢən qılıncların üzərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemindən ibarət 

kompozisiya təsvir olunmuĢdur. Bu kompozisiyadan yuxarıda qövs boyunca lentin 

üzərində «QÜSURSUZ XĠDMƏTƏ GÖRƏ» sözləri yazılmıĢ, aĢağı hissədə isə palıd 

yarpaqlarından çələng təsviri verilmiĢdir. KəsiĢən qılıncların üzərində Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin emblemindən ibarət kompozisiya qızılı, lent, palıd yarpaqlarından çələng və 

sözlər relyefli və gümüĢü rəngdədir. 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin emblemi 

həkk olunmuĢdur. Emblemdən yuxarıda qövs boyunca «AZƏRBAYCAN 

RESPUBLĠKASI», aĢağıda isə «FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZĠRLĠYĠ» sözləri 

yazılmıĢdır. Sözlərin arasında iki ədəd səkkizguĢəli ulduz yerləĢdirilmiĢdir. Emblem və 

sözlər relyefli və gümüĢü rəngdədir. 

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə 

düzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentdə kənarlarından 

mərkəzə doğru ardıcıl olaraq ölçüsü 3 mm enində narıncı, 6,5 mm enində göy, mərkəzdə 

8 mm enində ağ rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir edilmiĢdir. Ağ rəngli zolağın üzərində 

dərəcəni bildirən, ölçüsü 1,5 mm olan 3 yaĢıl rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

Paltara bərkidilmək üçün medalın elementi olan xara lentdən üz çəkilmiĢ 27 mm x 9 mm 

ölçülü qəlib əlavə edilir. 

 

 


