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Çavuşoğlu və 
Pompeo 
ABŞ 
qoşunlarının 
Suriyadan 
çıxarılmasını 
müzakirə ediblər 

Bu il ölkəmizə 
195 dövlətdən 
turist gəlmişdir

Əlli min 
ailə yardım 
alacaq

Əfsanəvi qəhrəman  
Mehdi Hüseynzadənin 
tarixi xidmətlərinin 
üzə çıxarılmasında 
ulu öndər Heydər 
Əliyevin müstəsna 
rolu olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi və ən xoş 

arzularımı çatdırıram.
Son illər ərzində Çin–Azərbaycan münasibətləri dinamik in-

kişaf tendensiyasını qoruyub saxlayır. İki ölkə arasında əlaqələr 
bütün sahələrdə inkişaf edir, “Bir kəmər – bir yol”un birgə inşası 
çərçivəsində əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə davam edir. 

Mən Çin–Azərbaycan münasibətlərinə böyük diqqət yetirirəm. 
Ölkələrimiz və xalqlarımız naminə Çin–Azərbaycan dostluq, 
əməkdaşlıq münasibətlərində yeni-yeni uğurlar əldə edilməsi üçün 
Sizinlə birgə səylərimi davam etdirməyə hazıram.

Sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram. 
Hörmətlə,

Si CİNPİN 
Çin Xalq Respublikasının Sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi 

Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin 
Federasiya Şurası adından və şəxsən öz 
adımdan ürəkdən təbrik edirəm. 

Siz ölkədə sülhü və firavanlığı təmin 
edən görkəmli siyasi xadim kimi haqlı 
olaraq həmvətənləriniz arasında böyük 
hörmət və beynəlxalq aləmdə yüksək 
nüfuz qazanmısınız. 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı hörmət 
prinsiplərinə əsaslanan müttəfiqlik 
əlaqələrinin dərinləşməsinə, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi çərçivəsində səmərəli 
əməkdaşlığa Sizin şəxsi töhfənizi yüksək 
qiymətləndiririk. 

Ümidvarıq ki, Rusiya-Azərbaycan 
strateji tərəfdaşlığı ölkələrimizin xalq-
larının rifahı, Qafqaz-Xəzər regionun-
da təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin 
edilməsi naminə bundan sonra da inkişaf 
edəcəkdir.  

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə 
səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, 
firavanlıq, ali dövləti vəzifənizdə uğurlar, 
Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi 
arzu edirəm. 

Sizə yüksək ehtiramıma əmin ola 
bilərsiniz. 

Hörmətlə,

Valentina MATVİYENKO 
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin 

Federasiya Şurasının sədri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi 

təbriklərimi qəbul edin. 
Həyatınız qurucu, xeyirxah işlərlə zəngin ol-

sun. Hər yeni gün Sizə uğur və xoş əhval-ruhiyyə 
gətirsin, Sizin üçün yeni perspektivlər açsın. 
Yaxınlarınız arasında həmişə əmin-amanlıq, 
məhəbbət və qarşılıqlı anlaşma hökm sürsün.

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və həyat 
yolunuzda yeni zəfərlər diləyirəm.

Hörmətlə,

İqor ORLOV 
Rusiya Federasiyasının  

Arxangelsk vilayətinin qubernatoru

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə 

səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Uzaqgörən siyasətiniz və 

həyata keçirdiyiniz mühüm işlər 
sayəsində Azərbaycan qlobal 
miqyasda milli maraqlarını müdafiə 
edərək güclü regional liderə çev-
rilmiş, beynəlxalq arenada önəmli 
yer tutmuşdur.

Qeyd etmək istərdim ki, 
Azərbaycan Ukrayna üçün eti-
barlı strateji tərəfdaş olaraq qalır. 
Əminəm ki, Ukrayna-Azərbaycan 
əməkdaşlığı gələcəkdə də yüksək 
dinamikası, eləcə də dövlətlərimiz 
və xalqlarımız arasında qarşı-
lıqlı əlaqələrin dərinləşməsi ilə 

xarakterizə ediləcəkdir.
İnanıram ki, iki ölkənin 

çoxtərəfli təşəbbüs və layihələr 
çərçivəsində səylərinin 
birləşdirilməsi Ukraynanın və 
Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 
bərpasına təsir edəcəkdir.

Hörmətli cənab Prezident, 
Sizə möhkəm cansağlığı, ali 
dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost 
Azərbaycan xalqına isə sülh və 
firavanlıq arzu edirəm.

Hörmətlə,

Petro POROŞENKO 
Ukraynanın Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Vayra Vike-FREYBERQA 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
həmsədri, 1999-2007-ci illərdə Latviya 
Respublikasının Prezidenti

İsmail SERAGELDİN 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
həmsədri, 1992-2000-ci illərdə  
Dünya Bankının vitse-prezidenti
Marianna VARDİNOYANNİS 
ELPİDA Assosiasiyasının prezidenti, 
UNESCO-nun xoşməramlı səfiri 
 
Əmr MUSA 
2001–2011-ci illərdə  
Ərəb Dövlətləri Liqasının  
baş katibi 
 
Boris TADİÇ  
2004–2012-ci illərdə  
Serbiyanın Prezidenti 
 
Petar STOYANOV 
1997–2002-ci illərdə  
Bolqarıstanın Prezidenti

Zlatko LAQUMDZİYA 
2001-2002-ci illərdə  
Bosniya və Herseqovinanın  
Baş naziri 
 
İvo YOSİPOVİÇ 
2010–2015-ci illərdə  
Xorvatiyanın Prezidenti

Rosen PLEVNELİYEV 
2012–2017-ci illərdə  
Bolqarıstanın Prezidenti
Katerina YUŞŞENKO 
2005–2010-cu illərdə  
Ukraynanın birinci xanımı
Jan BADERŞNEYDER  
2000–2013-cü illərdə “Exxon Mobil” 
şirkətinin vitse-prezidenti 
Eka TKEŞELAŞVİLİ 
2010–2012-ci illərdə Gürcüstanın  
Baş nazirinin müavini
Noelen HEYZER  
2007–2015-ci illərdə  
BMT baş katibinin müavini

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə 

səmimi təbriklərimi və ən xoş arzula-
rımı qəbul edin. 

Bu gün qardaş Azərbaycan Sizin 
müdrik rəhbərliyinizlə həyatın bütün 
sahələrində tərəqqi və inkişaf yo-
lunda inamla irəliləyir. Ölkənin daxili 
və xarici siyasətindəki inamlı uğur-
lar Sizin adınızla ayrılmaz surətdə 
bağlıdır. 

Böyük məmnuniyyətlə vur-
ğulamaq istəyirəm ki, hazırda 
Türkmənistan ilə Azərbaycan Res-
publikası arasında münasibətlər yeni 
məzmun kəsb etməkdədir. Bu ya-
xınlarda Sizin Türkmənistana rəsmi 
səfəriniz qardaş xalqlarımız arasında 
dostluq tellərinin möhkəmlənməsi, 

ölkələrimizin müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığının dərinləşməsi yo-
lunda mühüm mərhələ oldu. Qəti 
əminəm ki, bizim birgə səylərimizlə 
Türkmənistan–Azərbaycan qarşılıqlı 
əlaqələri xalqlarımızın rifahı naminə 
bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. 

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, 
Sizə səmimi qəlbdən möhkəm 
cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq, 
habelə qardaş Azərbaycan Respub-
likası xalqının rifahı naminə bütün 
təşəbbüslərinizdə və səylərinizdə 
yeni uğurlar arzulayıram. 

Dərin hörmətlə,

Qurbanqulu 
BERDİMƏHƏMMƏDOV 

Türkmənistanın Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 

Agentliyinin tabeliyində olan dövlət qoruq-
ları Azərbaycanın tarixi-mədəni irsinin nadir 
nümunələrindəndir. Bu irsi qoruyub gələcək 
nəsillərə çatdırmaq olduqca böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Qoruqların ərazisində mədəni irsin qorunma-
sını və saxlanılmasını, onların turizm potensia-
lından səmərəli istifadəni təmin  etmək, həmçinin 
dövlət-özəl tərəfdaşlığına şərait yaratmaq, 
qoruqların dövlət büdcəsindən asılılığını azalt-
maq və dayanıqlı inkişafına nail olmaq üçün bu 
sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə 
və vahid idarəetmə sisteminin tətbiqinə zərurət 
yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin tabeliyində olan dövlət qoruqlarının 
idarə edilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respub-
likası Konstitusiyasının  109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi” (bun-
dan sonra —  Mərkəz)  yaradılsın.

2. Müəyyən edilsin ki, Mərkəz Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
tabeliyində olan dövlət qoruqlarının ərazilərində 
yerləşən tarixi, maddi və qeyri-maddi mədəni 
irsə aid elementlərin, abidələrin elmi, tarixi və 
mədəni cəhətdən öyrənilməsinin, təbliğinin, 

qorunub saxlanmasının, inkişafının və onlardan 
məqsədyönlü istifadənin təmin edilməsi, qoruq-
ların turizm potensialının artırılması sahəsində 
fəaliyyətlə məşğul olan publik hüquqi şəxsdir.

3. Mərkəzdə təsisçinin səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:

3.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə:

3.1.1. Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti ilə razılaşdırmaqla, Mərkəzin nizamnaməsinin 
təsdiqi və Mərkəzin nizamnamə fondunun miq-
darının müəyyən edilməsi;

3.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Turizm Agentliyinə:

3.2.1. bu Fərmanın 3.1-ci bəndində qeyd 
edilənlər istisna olmaqla, “Publik hüquqi şəxslər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 8.2-ci maddəsində publik hüquqi şəxsin 
təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər 
məsələlərin həlli.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

4.1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırla-
yıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

4.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

4.3. Mərkəzin nizamnaməsini və nizamnamə 
fondunun miqdarını Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla iki ay müddətində 
təsdiq etsin;

4.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğun-
laşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası 
barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə məlumat versin;

4.5. Mərkəzin nizamnamə fondunun forma-
laşdırılması və fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar 
məsələləri həll etsin;

4.6. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarak-
terli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2018-ci il

Yüksəkgərginlikli elektrik verilişi xətlərinin 
yenidən qurulması və yaxşılaşdırılması 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

İstehsal olunan elektrik enerjisinin 
ötürülməsində və istehlakçılara çatdırıl-
masında itkilərin azaldılması və elektrik 
şəbəkələrinin sabit fəaliyyətinin təmin 
edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi məqsədilə, Azərbaycan Respub-
likası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Qobu” yarımstansiyası üçün 
əlaqələndirici elektrik verilişi xəttinin tikin-
tisi, 110 kV-luq elektrik verilişi xətlərinin və 
naqillərin yenilənməsi və əsaslı təmiri işlərinin 
görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respubli-
kasının 2018-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin ehtiyat fondundan “Azərenerji” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə nizamnamə kapitalının 
artırılması üçün ilkin olaraq 10,0 (on) milyon 
manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2018-ci il

Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı 

 çatdırırıq. Zati-alinizə möhkəm cansağlığı, rifah və xoşbəxtlik diləyirik.
Fürsətdən istifadə edərək, yarandığı gündən etibarən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 

Mərkəzinə göstərdiyiniz davamlı dəstəyə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Sizin sayənizdə cəmi altı il ərzində dünyada tanın-
mış təşkilatlardan birinə çevrilib. Biz qəti əminik ki, Sizin dəstəyinizlə Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi daha da inkişaf edəcək və Azərbaycanın milli qürur mənbəyi kimi, 
eləcə də sülhün, dözümlülüyün, dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqi üçün bir platforma 
olaraq fəaliyyət göstərəcəkdir.

Cənab Prezident, xahiş edirik Sizə olan yüksək ehtiramımızı qəbul edəsiniz.  
Sizinlə VII Qlobal Bakı Forumunda görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirik.

Səmimiyyətlə,



21 dekabr 2018-ci il, cümə2
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasında 
səhiyyənin inkişafı, əhalinin dünya stan-
dartlarına uyğun tibbi yardımla təmin 
olunması  ölkədə həyata keçirilən sosi-
al-iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir. 
Son illərdə həyata keçirilən islahatlar 
nəticəsində dövlətin iqtisadi potensialı-
nın daha da artması ölkədə səhiyyənin 
inkişafına və əhalinin sağlamlığının qo-
runması problemlərinin davamlı həllinə 
nail olmağa imkan yaratmışdır.

Səhiyyə sistemində islahatla-
rın mühüm istiqamətlərindən biri də 
Azərbaycanda əhali arasında icbari 
tibbi sığortanın tətbiq edilməsi yönündə 
aparılan işlərdir. Səhiyyə xidmətlərinin 
müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasın-
da, bu sahənin mövcud maliyyələşmə 
mexanizmlərinin yeni iqtisadi əsaslarla 
təkmilləşdirilməsində və əhaliyə 
göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətini 
daha da yüksəldilməsində icbari tibbi sı-
ğorta sisteminin tətbiqi xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir.

Ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqi 
və idarəetmə sisteminin formalaşdırıl-
ması məqsədilə qanunvericilik bazası 
formalaşdırılmış, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2016-cı il 29 
noyabr tarixli 1127 nömrəli Fərmanı ilə 
Mingəçevir şəhərinin, Yevlax  və Ağdaş 
rayonlarının inzibati ərazilərində icbari 
tibbi sığortanın tətbiqi pilot layihə olaraq 
həyata keçirilməyə başlamışdır. Layihə 
çərçivəsində icbari tibbi sığortanın 
baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin 
siyahısı və tarifləri təsdiq edilmiş, icbari 
tibbi sığortanın tətbiqinin üstünlükləri 
və əhəmiyyəti barədə əhalidə əyani 
təsəvvür yaranmışdır. Bundan başqa, 
göstərilmiş tibbi xidmətlər müqabilində 
tibb işçilərinin mövcud əməkhaqlarına 
müəyyən olunmuş əlavələr həkimlərin 
və digər səhiyyə işçilərinin sosial rifahı-
nın yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, ölkədə tibbi xidmətlərin 
keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və 
müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq, habelə 
bu sahənin mövcud maliyyələşmə 
mexanizmlərini yeni iqtisadi əsaslarla 
tətbiq etmək yolu ilə əhaliyə göstərilən 
tibbi xidmətlərin səviyyəsinin artırılması-
na nail olmaq, tibbi yardımın keyfiyyətinə, 
pasiyentlərin hüquqlarının qorunmasına 
nəzarət mexanizmlərini təkmilləşdirmək 
və əhalinin sağlamlığının etibarlı qorun-
masını təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram:

1. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi “Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsi 
(bundan sonra – TƏBİB) yaratsın və 
həmin publik hüquqi şəxsin təsisçisinin 
“Publik hüquqi şəxslər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 8.2-ci maddəsində qeyd edilən 
səlahiyyətlərini həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan 
tibb müəssisələri (Məhkəmə Psixi-
atrik Ekspertiza Mərkəzi, Məhkəmə 
Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anato-
miya Birliyi və onun şöbələri, Res-
publika Gigiyena və Epidemiologiya 
Mərkəzi, habelə onun tabeliyindəki 
dezinfeksiya stansiyaları və profilak-
tik dezinfeksiya şöbələri, Əczaçılıq 
və Tibb Sənayesi Birliyi, tibb tədris 
müəssisələri, Akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və 
onun Masallı rayon filialı, Milli Onkolo-
giya Mərkəzi və onkoloji xəstəxanalar 
(dispanserlər), Respublika Leproz 
(Cüzam) Xəstəxanası, taun əleyhinə 
stansiya və şöbələr, İctimai Səhiyyə və 
İslahatlar Mərkəzi, Respublika QİÇS-
lə Mübarizə Mərkəzi, ailə planlaması 
məsləhətxanaları və mərkəzləri, ailə və 
nikah məsləhətxanaları, “Tibb” qəzeti, 
“Azərbaycan Tibb Jurnalı”, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Elmi-Tibbi Kitab-
xanası, Azərbaycan Təbabəti Muzeyi, 
“Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza 
Mərkəzi” və “Azərtibbtəchizat” məhdud 
məsuliyyətli cəmiyyətləri, İnnovasiya 
və Təchizat Mərkəzi, sanatoriyalar və 
kurort üsulları ilə müalicə edən tibb 
müəssisələri, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, 
Talassemiya Mərkəzi və Tikilməkdə 
Olan Müəssisələrin Müdiriyyəti istisna 
olmaqla) TƏBİB-in tabeliyinə verilsin.

3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. TƏBİB bu Fərmanın 2-ci 

hissəsinə uyğun olaraq onun tabeliyinə 
verilən dövlət səhiyyə sisteminə da-
xil olan tibb müəssisələrinin idarə 
edilməsini və bu sahədə nəzarəti həyata 
keçirir;

3.2. bu Fərmanın 2-ci hissəsinə 
uyğun olaraq TƏBİB-in tabeliyinə verilən 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb 
müəssisələrinə münasibətdə vahid 
tənzimləməni İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi həyata keçirir;

3.3. TƏBİB-in saxlanması və 
fəaliyyətinin təmin edilməsi dövlət 
büdcəsindən ayırmalar, fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun olaraq görülən 

işlərdən, göstərilən xidmətlərdən əldə 
edilən daxilolmalar, ianələr, qrantlar və 
nizamnaməsində müəyyən edilmiş digər 
mənbələrdən daxil olan vəsait hesabına 
həyata keçirilir;

3.4. TƏBİB-in fəaliyyətinə ümumi 
rəhbərliyi və nəzarəti üç üzvdən ibarət 
İdarə Heyəti həyata keçirir;

3.5. TƏBİB-in  İdarə Heyətinin 
sədrini və digər üzvlərini İcbari Tib-
bi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri vəzifəyə təyin və 
vəzifədən azad edir;

3.6. bu Fərmanın 2-ci hissəsinə 
uyğun olaraq TƏBİB-in tabeliyinə 
verilən dövlət səhiyyə sisteminə daxil 
olan tibb müəssisələrinin təsisçisinin 
səlahiyyətlərini (o cümlədən “Publik 
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 6.3-cü 
maddəsinə uyğun olaraq publik hü-
quqi şəxsin nizamnaməsinin təsdiq 
edilməsini) TƏBİB həyata keçirir.

4. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Administrasiyası dövlət səhiyyə 
sisteminə daxil olan tibb müəssisələrinin 
bu Fərmanın 2-ci hissəsinə uyğun 
olaraq 2019-cu il ərzində TƏBİB-in 
tabeliyinə verilməsi, icbari tibbi sığor-
tanın məlumat bazasının və müvafiq 
proqram təminatının yaradılması, 
TƏBİB-in fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə 
bağlı müvafiq normativ hüquqi aktların 
hazırlanması və qəbulu, habelə onun 
tabeliyinə verilən tibb müəssisələrinin 
yeni maliyyələşmə mexanizmləri 
əsasında 2020-ci ildən tam fəaliyyətə 
başlamasının təmin edilməsi ilə bağlı 
aparılacaq işlərə cari rəhbərliyi həyata 
keçirsin və həmin işləri əlaqələndirsin, 
aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurum-
larının bu işlərdə iştirakını təmin edəcək 
tədbirlər görsün.

5. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

5.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

5.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

5.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

5.4. bu Fərmanın 2-ci hissəsi nəzərə 
alınmaqla, TƏBİB-in tabeliyinə verilən 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb 
müəssisələrinin siyahısını Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdır-
maqla iki ay müddətində təsdiq etsin;

5.5. bu Fərmanın 6.5.1 – 6.5.4-
cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulan 
tapşırıqların icrasının təmin edilməsi 
məqsədilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyinə və TƏBİB-ə 
müvafiq kömək göstərilməsini, o 
cümlədən qeyd olunan məsələlərlə 
bağlı onların müraciəti əsasında zəruri 
maliyyələşməni, “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Qanununun tələblərinə 
uyğun olaraq normativ hüquqi aktların 
qəbulunu, habelə 2019-cu il ərzində 
malların (işlər və ya xidmətlərin) satın 
alınmasını “Dövlət satınalmaları haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna əsasən bir mənbədən satınalma 
metoduna əsaslanmaqla təmin etsin;

5.6. bu Fərmanın 2-ci hissəsinə 
uyğun olaraq dövlət səhiyyə sisteminə 
daxil olan tibb müəssisələrinin 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin tabeliyindən TƏBİB-in 
tabeliyinə verilməsi ilə bağlı təhvil-
təslim işlərinin aparılması, icbari tibbi 
sığorta sisteminə inteqrasiyasının təmin 
olunması, onlarda informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının imkanların-
dan istifadə etməklə müvafiq proqram 
təminatının yaradılması, habelə  həmin 
tibb müəssisələrinin yeni maliyyələşmə 
mexanizmləri əsasında 2020-ci ildən 
tam fəaliyyətə başlamasının təmin 
edilməsi ilə əlaqədar digər zəruri 
tədbirlərin görülməsi məqsədilə İcbari 
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
nümayəndəsinin sədrliyi ilə Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin, 
habelə digər aidiyyəti dövlət orqanları-
nın (qurumlarının) nümayəndələrindən 
ibarət komissiyanın yaradılmasını bir ay 
müddətində təmin etsin;

5.7. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

6. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi:

6.1. bir ay müddətində:
6.1.1. TƏBİB-in nizamnaməsini 

təsdiq etsin;

6.1.2. TƏBİB-in strukturunu təsdiq 
etsin;

6.2. TƏBİB-in dövlət qeydiyyatına 
alınması üçün onun nizamnaməsi təsdiq 
edildikdən sonra 3 (üç) gün müddətində 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 
edilmiş qaydada Azərbaycan Respub-
likasının Vergilər Nazirliyinə müraciət 
etsin;

6.3. beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla, bu Fərmanın 2-ci hissəsinə 
uyğun olaraq TƏBİB-in tabeliyinə verilən 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan 
tibb müəssisələrinin idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi, fəaliyyətinin opti-
mallaşdırılması, habelə daha səmərəli 
idarəetmə üsullarının tətbiq edilməsi 
ilə bağlı təkliflərini və normativ hüquqi 
aktların layihələrini və təkliflərini dörd ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

6.4. “Tibbi sığorta haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq icbari tibbi sığorta fondu-
nun vəsaitinin idarə edilməsini və icbari 
tibbi sığorta üzrə sığortaolunan şəxslərə 
tibbi xidmətlərin həmin fondun vəsaiti 
hesabına göstərilməsini təmin etsin;

6.5. 2020-ci ildən etibarən icbari 
tibbi sığorta sisteminin Azərbaycan Res-
publikasının bütün ərazisində tətbiqinə 
imkan verəcək hazırlıq işlərini, o 
cümlədən aşağıdakıları təmin edən, la-
kin bunlarla məhdudlaşmayan tədbirlər 
görsün:

6.5.1. icbari tibbi sığortanın məlumat 
bazasının yaradılmasını və bütün ölkə 
üzrə dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan 
tibb müəssisələrinin həmin məlumat 
bazasına inteqrasiyasını;

6.5.2. informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının imkanlarından istifadə 
etməklə, TƏBİB-in tabeliyinə verilmiş 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan 
müəssisələrdə gəlirlərin və xərclərin 
uçotu da daxil olmaqla, həmin tibb 
müəssisələrinin tam idarə edilməsini 
təmin edəcək proqram təminatının 
hazırlanmasını (alınmasını) və geniş 
tətbiqini;

6.5.3. İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyinin informasiya resurs-
larının icbari tibbi sığortanın tətbiqini 
təmin edəcək hədlərdə Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
informasiya resurslarına inteqrasiyası-
nı və qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin 
tətbiqini;

6.5.4. icbari tibbi sığortanın tam 
şəkildə həyata keçirilməsi üçün la-
zım olan normativ hüquqi aktların, o 
cümlədən tibbi protokolların və digər 
sənədlərin tətbiqini;

6.5.5. bu Fərmanın 2-ci hissəsinə 
uyğun olaraq TƏBİB-in tabeliyinə verilən 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan 
tibb müəssisələrinin 2020-ci il yanva-
rın 1-dən etibarən fəaliyyətinin təmin 
edilməsi ilə bağlı onların ixtisaslı kadr-
larla komplektləşdirilməsini;

6.5.6. icbari tibbi sığorta 
çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfi 
və tibbi xidmətlərin tarifləri barədə 
təkliflərin hazırlanmasını və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
edilməsini;

6.5.7. TƏBİB-in tabeliyinə verilmiş 
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan 
müəssisələrdə işləyəcək tibb işçilərinin 
işə qəbulu qaydasına dair təkliflərin 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə hazırla-
naraq Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim edilməsini;

6.6. bu Fərmanın 6.5.1 – 6.5.5-
ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulan 
tədbirlərin icrası ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

6.7. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

7. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanları, dövlətin adından yaradılan 
publik hüquqi şəxslər və səhmlərinin 
(paylarının) nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslər icbari tibbi 
sığortanın tətbiqi, habelə TƏBİB-in 
fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə müvafiq 
kömək göstərilməsini təmin etsinlər.

8. Azərbaycan Respublikası-
nın Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyi bu 
Fərmandan irəli gələn məsələləri həll 
etsinlər.

9. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli 
aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

10. Bu Fərmanın 2-ci hissəsi 2020-ci 
il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il  
29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”də və 2009-cu il 9 fevral tarixli 
48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli 
Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2001,     № 3, maddə 162; 2005, № 9, 
maddə 797; 2006, № 5, maddə 400; 
2007, № 4, maddə 323, № 12, maddə 
1246; 2008, № 11, maddə 972; 2009, 
№ 10, maddə 780, № 12, maddə 983; 
2011, № 2, maddə 85; 2013, № 2, 
maddə 111, № 7, maddə 806; 2016, 
№ 6, maddə 1038; 2017, № 2, maddə 
183, № 5, maddə 842, № 10, maddə 
1783) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı 
məzmunda 11.23-2 – 11.23-4-cü 
bəndlər əlavə edilsin:

11.23-2. Azərbaycan Respublika-
sının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, 
aksiz markalarının hazırlanmasını, on-
ların satışını və uçotunu təşkil etmək, 
habelə istehsalçıların və idxalçıların 
aksiz markaları ilə təchiz olunmasını 
təmin etmək;

11.23-3. Azərbaycan Respublika-
sının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, 
məcburi nişanlamanın hazırlanmasını, 

onların vergiödəyicilərinə verilməsini 
və uçotunu təşkil etmək, habelə 
istehsalçıların və idxalçıların məcburi 
nişanlama ilə təchiz olunmasını təmin 
etmək;

11.23-4. Azərbaycan Respublikası-
nın “Dini etiqad azadlığı haqqında” və 
“Dərman vasitələri haqqında” qanun-
larına uyğun olaraq nəzarət markaları-
nın hazırlanmasını təmin etmək;”.

2. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 2, maddə 61, № 7, maddə 
533, № 10, maddə 780, № 12, 
maddə 983; 2010, № 2, maddələr 
77, 80; 2011, № 2, maddə 85; 2015, 
№ 2, maddə 108, № 9, maddə 988; 
2016, № 9, maddə 1479; 2017, № 5, 
maddə 771, № 6, maddə 1081; 2018, 
№ 1, maddə 47, № 3, maddə 450, 
№ 5, maddə 912; Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 10 
dekabr tarixli 399 nömrəli Fərmanı) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likasının Maliyyə Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”nin 8.19-cu və 8.19-1-ci 
bəndləri ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

3.1. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin aktlarının bu Fərmana uy-
ğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktla-
rının bu Fərmana uyğunlaşdırılma-
sını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

3.4. bu Fərmandan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

4. Aksiz markalarının hazırlan-
masını, satışını və uçotunun apa-
rılmasını Azərbaycan Respublikası 
Vergilər Nazirliyinin təşkil etməsinə 
dair tənzimləmə qüvvəyə minənədək 
həmin vəzifələrin həyata keçirilməsi 
bu Fərman qüvvəyə mindiyi günədək 
mövcud olan normativ hüquqi aktla-
rın tələblərinə uyğun olaraq həyata 
keçirilsin.

5. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüqu-
qi aktlarının və normativ xarakterli akt-
ların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2018-ci il

Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə 
lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

texnika ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 
mühüm işlər görülmüş, fermerlərə güzəştli şərtlərlə aqro-
texniki xidmətlər göstərilməsi təşkil edilmiş, heyvandarlı-
ğın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Ötən 14 il ərzində “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti ölkəyə 42 mindən çox texnika, 35 mindən çox 
damazlıq heyvan gətirmiş, güzəşt tətbiq edilməklə isteh-
salçılara lizinqə vermiş və ya satmışdır. Hazırda istismar 
müddəti başa çatmaqda olan avadanlığın yenilənməsinə, 
yüksək məhsuldarlıq hədəflərinə çatmaq üçün innovativ 
texnologiyaların tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsinə, aq-
rotexniki xidmətlər göstərilməsində rəqabətin və keyfiyyətin 
yüksəldilməsinə, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac yaranmışdır.

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri bazarında 
rəqabətyönlü fəaliyyətin təmin edilməsi, texnikanın və 
damazlıq heyvanların lizinq vasitəsilə güzəştli satışı me-
xanizminin təkmilləşdirilməsi, özəl aqrotexniki xidmətlərin 
genişləndirilməsi, dövlət-özəl tərəfdaşlığı prinsipi tətbiq 
edilməklə güzəştlərə yönəldilən büdcə vəsaitindən səmərəli 
istifadə məqsədilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazir-
liyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən 
istifadə Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Qaydaya 
uyğun olaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən 
güzəştlər kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin (kənd 
təsərrüfatı texnikasının, texnoloji avadanlığın, suvarma 
sistemləri dəsti və avadanlığının, damazlıq heyvanların) 
ticarəti ilə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslərin 
həyata keçirdikləri satışlara (lizinq və ya kredit yolu ilə) 
şamil edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
tabeliyində olan “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
(bundan sonra – Cəmiyyət) sərəncamındakı əmlakın 
beynəlxalq nüfuzlu auditor təşkilatı cəlb edilməklə 
qiymətləndirilməsini təşkil etsin və qiymətləndirmənin 
nəticəsinə əsasən, Cəmiyyətin yeni balansı barədə 
məlumatı Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsinə təqdim etsin.

4. Mövcud kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin, o 
cümlədən 2019-cu ilə Cəmiyyətin satın alması nəzərdə 
tutulan texnikanın və damazlıq heyvanların lizinq yolu 
ilə satışı zamanı tətbiq edilən güzəşt və yaranmış faiz 
öhdəlikləri Cəmiyyətin zərəri hesabına ödənilsin, mövcud 
qalıq portfeldən yığılan vəsait (Cəmiyyətin saxlanması və 
fəaliyyətinin təmin olunması üçün tələb olunan vəsait həcmi 
istisna olmaqla) bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edil-
miş Qaydaya uyğun olaraq müəyyənləşdirilən güzəştlərin 
ödənilməsində istifadə məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnki-
şaf Agentliyinin (bundan sonra – Agentlik) müvafiq hesabına 
köçürülsün.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci 
il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi ilə razılaşdırılan ardıcıllıqla Cəmiyyətin aqrotexniki 
xidmət sahələrinin (rayon filialları) özəlləşdirilməsini həyata 
keçirsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi kənd 
təsərrüfatı istehsal vasitələrinə güzəşt tətbiqi ilə bağlı bu 
Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Qaydaya uyğun 
tələb olunan vəsaitin hər il dövlət büdcəsində nəzərdə tutul-
masını təmin etsin.

7. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazir-
liyi:

7.1. kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqi 
imkanlarını nəzərə almaqla, aqrar sahədə güzəşt tətbiq 
ediləcək texnikalarla bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

7.2. beynəlxalq nüfuzlu məsləhətçi şirkət cəlb etməklə, 
aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin konsepsiyasını, kənd 
təsərrüfatı istehsalının subsidiyalaşdırılması və dövlət 
büdcəsi hesabına güzəştlərin verilməsi qaydasının 
layihəsini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə təqdim etsin;

7.3. bu Fərmanın 2–4-cü hissələrinin icrası ilə bağlı 
aidiyyəti üzrə tədbirlər görsün və görülən işlər, habelə Agent-
liyin və Cəmiyyətin fəaliyyətinin nəticələri barədə bir il ərzində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

8. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
8.1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Na-

zirliyinin, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 
və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
təklifləri əsasında kənd təsərrüfatı texnikası istehsalının, o 
cümlədən kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin 
istehsalı, satışı və idxalının əlavə dəyər vergisindən azad 
edilməsi ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

8.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-
nın bu Fərmana uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

8.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

8.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hü-
quqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

8.5. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın  
tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında



321 dekabr 2018-ci il, cümə

Əfsanəvi qəhrəman  
Mehdi Hüseynzadənin tarixi xidmətlərinin 

üzə çıxarılmasında ulu öndər  
Heydər Əliyevin müstəsna rolu olub

 � Dekabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətində (DTX) “Ümummilli lider Heydər Əliyevin Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Mehdi Hüseynzadənin faşizmə qarşı mübarizədə tarixi xidmətlərinin üzə 
çıxarılmasındakı müstəsna rolu” mövzusunda tədbir keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı, general-polkovnik Mədət Qu-
liyevin, DTX-nin əməkdaşlarının, təhlükəsizlik 
orqanları veteranlarının və DTX-nin Heydər 
Əliyev adına Akademiyasının kursantlarının iş-
tirak etdikləri tədbir İkinci Dünya müharibəsində 
həlak olmuş həmvətənlərimizin, Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını 
qurban vermiş Vətən övladlarının xatirəsinin bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanıb. 

Sonra Azərbaycanın dövlət himni 
səsləndirilib.

Tədbirdə qeyd olunub ki, şərəfli ömrünün 
25 ilini təhlükəsizlik orqanlarına həsr edən 
ulu öndər Heydər Əliyev istər bu orqanlarda 
xidmət etdiyi, istərsə də Azərbaycan Respub-
likasının rəhbəri olduğu dövrdə xalqımız üçün 
taleyüklü əhəmiyyət daşıyan işlərə imza atıb. 
Bu ölçüyəgəlməz fəaliyyətin nümunələrindən 
biri də cəsur kəşfiyyatçı, antifaşist müqavimət 
hərəkatının görkəmli nümayəndəsi, əfsanəvi 
partizan, milyonlarla azərbaycanlının, eləcə 
də Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa xalqlarının 
qəlbində silinməz izlər buraxmış Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin faşizmə 
qarşı mübarizədə tarixi xidmətlərinin üzə 
çıxarılmasıdır. Bütün maneələrə baxmayaraq, 
Mehdi Hüseynzadəyə layiq olduğu Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı fəxri adının ölümündən 13 il sonra 
verilməsində, ümumiyyətlə, Mixaylonun adının 
əbədiləşdirilməsində, onun göstərdiyi şücaət 
və rəşadətin təbliğində məhz ümummilli liderin 
müstəsna xidmətləri olub.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin arxiv 
fondlarında qorunub saxlanılan nadir sənədlərin 
tədqiqi göstərir ki, vaxtilə Azərbaycan SSR 
DTK-da yaradılmış və kapitan Heydər Əliyevin 
rəhbərlik etdiyi xüsusi əməliyyat-təhqiqat 
qrupunun böyük əziyyət və peşəkarlıqla 
topladığı materiallar, sorğular, rəylər və şa-
hid ifadələri əsasında 1957-ci ilin yanvarında 
Mehdi Hüseynzadənin döyüş və qəhrəmanlıq 
fəaliyyətinə dair müfəssəl və təsirli arayış hazır-
lanıb. Azərbaycan SSR DTK-sı da həmin sənədi 
baxılması və Moskvaya təqdim olunması üçün 
Azərbaycan KP MK-ya göndərib. 

Bundan sonra Mehdi Hüseynzadənin 
qəhrəmanlıq salnaməsinin 
ictimailəşdirilməsində əvəzsiz xidmətləri olan 
Heydər Əliyevin uzun illər ağır zəhməti hesa-
bına toplanılan materiallar əsasında tanınmış 
yazıçılar İmran Qasımov və Həsən Seyidbəyli 
“Uzaq sahillərdə” povestini yazıblar. Həmin 
əsər əsasında bu gün də maraqla izlənilən 
məşhur “Uzaq sahillərdə” bədii filmi çəkilib. 
Nəhayət, 1957-ci ilin aprelində SSRİ Ali So-
vetinin Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Mehdi 
Hüseynzadəyə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı 
verilib.

Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana 

birinci dəfə rəhbərlik edərkən yenidən Mehdi 
Hüseynzadənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
istiqamətində əməli işlər görüb, onun şərəfli 
xidmətlərinin İttifaq miqyasında tanınması-
na nail olub və Bakıda möhtəşəm abidəsinin 
ucaldılmasına göstəriş verib. 1973-cü il mayın 
9-da - Qələbə Günündə Mehdi Hüseynzadənin 
abidəsinin təntənəli açılışı olub. Tədbirdə iştirak 
edən dahi rəhbər Heydər Əliyev qəhrəmanın 
partizan hərəkatındakı fəaliyyətindən, keçdiyi 
mübariz döyüş yolundan söz açaraq deyib: 
“Mehdi Hüseynzadənin adı müasirlərimizin 
və gələcək nəsillərin hafizəsindən heç vaxt 
silinməyəcək”.

Ümummilli liderin dövlətçilik siyasətini və 
azərbaycançılıq irsini uğurla davam etdirən 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev görkəmli sərkərdələrimizin, hərb 
xadimlərimizin, qəhrəmanlarımızın adlarının 
əbədiləşdirilməsinə və yubileylərinin dövlət 
səviyyəsində qeyd olunmasına xüsusi diqqət 
yetirir. 

Prezident İlham Əliyevin Sloveniya Res-
publikasına rəsmi səfəri zamanı Novo Qoritsa 
şəhərində Mehdi Hüseynzadənin xatirə muze-
yinin açılışında iştirakı, ictimaiyyətlə görüşdə 
geniş nitq söyləməsi ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin genişlənməsinin, dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin inkişafının təsdiqidir. Məhz bu 
dostluğun təməlində Mehdi Hüseynzadə kimi 
igid həmvətənimizin qəhrəmanlıqları dayanır. 
Sloveniyalılar da Azərbaycanın igid oğluna 
vəfa borcu olaraq Moribor şəhərində müharibə 
qurbanlarının xatirəsinə həsr edilən Dobrava 
memarlıq park kompleksinin ərazisində Xocalı 
soyqırımı qurbanlarına xatirə lövhəsi ucaldıblar.

Yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik 
cəsur kəşfiyyatçı Mehdi Hüseynzadənin 
qəhrəmanlarının gənc nəslin Vətənə 
sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsində xüsusi 
əhəmiyyətini nəzərə alan dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyev igid döyüşçünün anadan olması-
nın 100-cü ildönümünün qeyd edilməsi barədə 
2018-ci il iyulun 23-də sərəncam imzalayıb. 

Qeyd olunub ki, bu sərəncam dövlətimizin 
təhlükəsizliyinin, Vətənimizin sərhədlərinin to-
xunulmazlığının keşiyində dayanan və işğal al-
tındakı torpaqlarımızı azad etməyə hər an hazır 
olan Azərbaycan hərbçiləri üçün qəhrəmanlığa 
çağırış nümunəsi kimi qəbul edilir.

Sonra DTX-nin Heydər Əliyev adına Aka-
demiyasının kursantları Mehdi Hüseynzadənin 
müharibə illərində vətənpərvərlik mövzusunda 
yazdığı şeirlərini söyləyiblər. 

Tədbirin sonunda Mehdi Hüseynzadənin 
qəhrəmanlıq yolu və ümummilli lider Heydər 
Əliyevin bu məşhur həmyerlimizin misilsiz hərbi 
şücaətlərinin üzə çıxarılmasındakı müstəsna 
rolu barədə Azərbaycan Televiziyası tərəfindən 
hazırlanan sənədli film nümayiş etdirilib.

 � Artıq xeyli müddətdir ki, bir qrup  satqın, 
xəyanətkar ünsür xarici ölkələrdə oturub, sosial 
şəbəkələr vasitəsilə dövlət rəhbərlərinin, hökumət 
üzvlərinin, Prezident Administrasiyasının yüksək 
vəzifəli məmurlarının ünvanına etik çərçivəyə 
sığmayan ifadələr işlədir,  reallıqla heç bir əlaqəsi  
olmayan böhtanlar söyləyirlər. Onların məsuliyyətə 
cəlb edilməsi ilə bağlı  məsələ qaldırılması üçün 
kifayət qədər hüquqi əsas vardır.

Bu barədə danışan 
Milli Məclisin deputatı Çingiz 
Qənizadə daha sonra bildirib ki, 
xaricdə Azərbaycan əleyhinə 
aparılan kampaniyanın ən 
mənəviyyatsız üzvlərindən olan 
Orduxan Teymurxan Cinayət 
Məcəlləsinin 214.2 - terrorizmə 
açıq çağırış, 220.2 - kütləvi 
iğtişaşların təşkil edilməsi və 
281.2 - dövlət əleyhinə yönələn 
açıq çağırış maddələri ilə ittiham 
olunub və barəsində qərar 
qəbul edilib. Digər şəxslərin 
bu cür hərəkətlərinə qarşı isə 
hələlik belə addım atılma-
yıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 

qanunlarımız KİV və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə hər hansı 
şəxsə qarşı qərəzli, böhtan 
səsləndirmək, müxtəlif çağı-
rışlar etməklə bağlı məsuliyyət 
yaradır. Hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı mübarizəni sivil yolla 
aparmalıdır. Başqasının ailə 
üzvünü təhqir etməklə, böhtan 
atıb, nalayiq ifadələr işlətməklə 
mübarizə aparmaq heç yerdə 
qəbul olunmur.

Vətəndaşlar bəzi şəxslərin 
onları sosial şəbəkədə 
təhqir etməsi ilə bağlı 
hüquq-mühafizə orqanları-
na müraciət edirlər. Müasir 

texniki avadanlıqların imkan-
ları sayəsində həmin şəxsləri 
müəyyənləşdirib, məsuliyyətə 
cəlb etmək mümkündür.

Ölkə başçısı isə bu cür 
məsələlərdə həmişə təmkinli 
olub. Prezident İlham Əliyev 
hətta onun əleyhinə yazan 
mətbuat orqanlarına maddi 
dəstəyin göstərilməsi, həmin 
KİV-lərin əməkdaşlarına ev 
verilməsi məsələsində də hər 
zaman nümunə olub. Xarici 
ölkələrdə  sığınacaq tapmış  
bəzi dönüklər ölkə başçısı-
na, vəzifəli şəxslərə qarşı 
təhqiramiz ifadələr işlətməklə, 
ölkənin indiki hakimiyyətinin 
devrilməsi ilə bağlı çağırışlar 
səsləndirməklə ciddi qanun 
pozuntusuna yol verirlər. Ümid 
edirik ki, hüquq-mühafizə 
orqanları ölkənin maraqlarını 
yadlara satan xəyanətkarlar  
barəsində müvafiq addımlar 
atacaq.

“Xalq qəzeti”

Xaricdən ölkəmizə böhtan və iftira 
yağdıranlarla barışmaz mübarizə aparmalıyıq

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-

cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tuta-
raq, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli         1356-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 
həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. üç ay müddətində:
1.1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

1.1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğun-
laşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.1.3. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq tibbi xidmətlərin 
göstərilməsinə və həmin xidmətlər çərçivəsində 
dərman vasitələrinin təqdim edilməsinə əlavə dəyər 
vergisinin həmin verginin Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində müəyyən olunmuş dərəcəsindən 
daha aşağı dərəcə ilə tətbiqi (differensial ƏDV-nin 
tətbiqi) ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.1.4. Azərbaycan Respublikası Vergi 
Məcəlləsinin 13.2.80-ci maddəsinə uyğun olaraq, star-
tapın müəyyən olunması meyarlarını Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən 
etsin;

1.1.5. həmin Məcəllənin 16.1.8-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, nəzarət-kassa aparatının meyarlarını 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin təklifləri 
əsasında müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.1.6. həmin Məcəllənin 16.1.11-9-cu maddəsinə 
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin təklifləri əsasında, məcburi nişanla-
ma ilə nişanlanmalı malların dövriyyəsi qaydasını 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdır-
maqla müəyyən etsin;

1.1.7. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin 
ikinci cümləsinə uyğun olaraq, “Azərbaycan Respub-
likası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin          
maddi-texniki bazasını və işçilərinin sosial müdafiəsini 
gücləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nı 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdır-
maqla təsdiq etsin;

1.1.8. həmin Məcəllənin 26.2-1-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 
Vergilər Nazirliyinə məlumat təqdim etməli olan dövlət 
orqanları (qurumları) ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin, habelə həmin dövlət orqanlarının (qurumlarının) 
təqdim etməli olduğu məlumatın hədlərini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla 
müəyyən etsin;

1.1.9. həmin Məcəllənin 50-2.1-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında istehsal 
edilən, yaxud ölkəyə idxal olunan məcburi nişanlama 
ilə nişanlanmalı olan malların siyahısını, həmin mal-
lara məcburi nişanlamanın tətbiqi, vergi ödəyicilərinə 
verilməsi və uçotunun aparılması qaydasını, 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin təklifləri 
əsasında, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 
razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

1.1.10. həmin Məcəllənin 50-2.4-cü maddəsinə 
uyğun olaraq, məcburi nişanlamanın verilməsinə görə 
dövlət rüsumunun məbləği ilə bağlı təkliflərini və mü-
vafiq qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.1.11. həmin Məcəllənin 98.2.7-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, vergi ödəyicilərində nağd pul vəsaitinin 
uçotu və kassa əməliyyatlarının aparılması qaydası-
nı Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin və 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təklifləri 
əsasında, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 
razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

1.1.12. həmin Məcəllənin 106.1.18-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, elm, təhsil, səhiyyə, idman və 
mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisə, 
idarə və təşkilatların meyarlarını müəyyən etsin;

1.1.13. həmin Məcəllənin 111.3-cü maddəsinə 
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin təklifləri əsasında, xüsusi ehtiyat fondları-
nın yaradılmasına aid edilən məbləğlərin vergitutma 
məqsədləri üçün gəlirdən çıxılması qaydasını təsdiq 
etsin;

1.1.14. həmin Məcəllənin 165.5-ci maddəsinin 
birinci cümləsinə uyğun olaraq, fiziki şəxs olan istehlak-
çılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən 
şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları 
istisna olmaqla) görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması 
qaydasının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. bir ay müddətində:
1.2.1. həmin Məcəllənin 101.1-4-cü maddəsinə 

uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin təklifləri əsasında, neft-qaz sahəsində 
fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarlarını 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdır-
maqla müəyyən etsin;

1.2.2. “Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.2-ci 
maddəsinə uyğun olaraq, nəzarət-kassa aparatları-
nın tətbiqi qrafikini Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin təklifləri əsasında müəyyən etsin;

1.3. “Sosial sığorta haqqında”, “İşsizlikdən 
sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində edilmiş dəyişiklikləri, “Ölkədə idxal-ixrac 
əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2018-ci il 20 aprel tarixli 6 nömrəli 
Sərəncamı ilə vergi orqanlarının qarşısında qoyulmuş 
vəzifələrin icrasının təmin edilməsinin zəruriliyini, 
habelə dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsində 
vergi orqanları işçilərinin iştirakını nəzərə alaraq, 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin təklifləri 
əsasında onun ştat vahidlərinin sayının artırılmasını 
və maddi-texniki təminatı məsələlərinin həllini, eləcə 
də Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin informasiya sisteminə inteq-

rasiyasını on beş gün müddətində təmin etsin və bu 
barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının nor-
mativ hüquqi aktlarının “Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdı-
rılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə 
beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.

2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. “Azərbaycan Respublikasının Ver-

gi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.2-ci (hər üç 
halda), 2.3-cü maddələrində, 2.6-cı maddəsinin birinci 
cümləsində və 2.9-cu maddəsinin üçüncü cümləsində 
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti həyata keçirir;

2.2. həmin Qanunun 2.2-ci maddəsində (birinci və 
üçüncü hallarda) “orqan” dedikdə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

2.3. həmin Qanunun 2.2-ci (ikinci halda), 2.3-cü 
maddələrində, 2.6-cı maddəsinin birinci cümləsində 
və 2.9-cu maddəsinin üçüncü cümləsində “orqan” 
dedikdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 
nəzərdə tutulur.

3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi:
3.1. aşağıdakı normativ hüquqi aktları üç ay 

müddətində qəbul etsin:
3.1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi 

Məcəlləsinin 13.2.72-ci maddəsinə uyğun olaraq, 
müqavilənin formasını;

3.1.2. həmin Məcəllənin 16.1.3-1-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, məlumatın siyahısını və formasını;

3.1.3. həmin Məcəllənin 16.6-cı maddəsinə uyğun 
olaraq, məlumatın formasını;

3.1.4. həmin Məcəllənin 16.7-ci maddəsinə uyğun 
olaraq, məlumatın formasını;

3.1.5. həmin Məcəllənin 24.0.6-cı maddəsinə 
uyğun olaraq, nəzarət-kassa aparatlarının elektron 
uçotunun aparılması qaydasını;

3.1.6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Na-
zirliyi ilə razılaşdırmaqla, həmin Məcəllənin 34.3-1-ci 
maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsinə uyğun 
olaraq, vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti (obyekti) 
üzrə yenidən uçota alınması qaydasını;

3.2. üç ay müddətində aşağıdakılarla bağlı 
təklifləri hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin:

3.2.1. əlavə dəyər vergisinin inzibatçılığının, o 
cümlədən vergiyə cəlb olunan əməliyyatın vaxtının 
təqdim edilmiş mala (işə, xidmətə) görə pul vəsaitinin 
vergi ödəyicisinin sərəncamına daxil olduğu vaxtla 
müəyyən edilməsi;

3.2.2. bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəxslərin vahid vergi rejimində fəaliyyət göstərməsinin 
təmin edilməsi;

3.2.3. əmtəəsiz əməliyyatlar apararaq və ya-
lan əqdlər bağlayaraq vergidən  yayınan vergi 
ödəyicilərinin fəaliyyətinin qarşısının alınması, habelə 
bu cür  əməliyyatların vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı 
kompleks tədbirlər;

3.3. on gün müddətində:
3.3.1. “Azərbaycan Respublikasının Ver-

gi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.3-cü 
maddəsinə və 2.6-cı maddəsinin birinci cümləsinə 
uyğun olaraq, məlumatın formalarını müəyyən etsin;

3.3.2. həmin Qanunun 2.9-cu maddəsinin üçüncü 
cümləsinə uyğun olaraq aktın formasını müəyyən etsin;

3.4. “Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

4. “Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu 
Fərmanla verilmiş tapşırığa uyğun olaraq, aksiz mar-
kalarının hazırlanmasını, satışını və uçotunun aparıl-
masını Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 
təşkil etməsinə dair tənzimləmə qüvvəyə minənədək 
həmin vəzifələrin həyata keçirilməsi bu Fərman 
qüvvəyə mindiyi günədək mövcud olan normativ hü-
quqi aktların tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin.

5. “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı 
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq 
edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), maddə 616; 2005, 
№ 12, maddə 1099; 2006, № 5, maddə 400, № 12, 
maddə 1034; 2007, № 4, maddə 323, № 12, maddə 
1225; 2008, №11, maddə 972; 2009, № 3, maddə 
163, № 4, maddə 226, № 10, maddə 780; 2010, № 
7, maddə 610; 2011, № 7, maddə 631; 2013, № 7, 
maddə 805, № 11, maddə 1324; 2014, № 4, maddə 
359, № 5, maddə 477, № 9, maddə 1027,  № 10, 
maddə 1198, № 11, maddələr 1390, 1420; 2015, № 1, 
maddə 12, № 12, maddə 1454; 2016, № 2 (II kitab), 
maddələr 261, 265, № 3, maddə 450, № 5, maddə 
882, № 6, maddələr 1023, 1024, 1042, 1065, № 7, 
maddə 1257, № 9, maddə 1464, № 11, maddə 1838, 
№ 12, maddə 2089; 2017, № 5, maddələr 760, 811, 
845, № 7, maddə 1344, № 8, maddə 1521, № 9, 
maddələr 1830, 1843) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 1.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 

2.8-ci maddəsində (hər iki halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-
cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 13.2.72-ci (hər iki halda), 
13.2.75-ci, 13.2.78-ci (hər üç halda), 13.2.79-cu, 
13.2.80-ci (hər iki halda), 16.1.3-1-ci (hər iki halda), 
16.1.4-cü, 16.1.8-ci (hər iki halda), 16.1.11-9-cu, 16.6-
cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda) maddələrində, 
22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci 
cümlələrində, 23.1.15-4-cü maddəsində, 24.0.6-cı 
maddəsinin ikinci cümləsində, 24.0.7-1-ci, 26.2-1-ci 
(hər üç halda), 27.2-ci, 28.3-cü, 30.6.8-ci, 30.6.9-
cu (hər iki halda), 33.10-cu maddələrində, 34.3-1-ci 
maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 
50.1.9-cu, 50-2.1-ci, 50-2.2-ci, 58.8-ci, 65.2.1.2-ci, 
65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 
65.2.3-3-cü (hər iki halda), 67-1.3-cü, 67-2.4-cü, 
98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 102.1.4-cü, 102.1.17-ci, 
102.1.21-ci, 102.1.28-ci, 102.1.29-cu (hər iki halda), 
102.1.33-cü, 106.1.5-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 
106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 106.1.18-ci, 106.1.24-
cü, 122.3-cü, 128.3-cü, 130.1-1-ci, 150.1.13.3-cü, 
150.3-4-cü, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı 

(birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və 
ikinci hallarda), 164.1.35-ci, 164.1.36-cı, 164.1.40-cı, 
164.1.42-ci, 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.3-cü, 165.4-
cü (ikinci halda) maddələrində, 165.5-ci maddəsinin 
birinci cümləsində, 194.1-ci maddəsinin birinci 
cümləsində, 194.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 199.16-cı 
(hər iki halda), 207.3-cü, 207.4-cü və 207.7-ci (hər iki 
halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;”;

5.2. 1.1-1-ci, 1.1-2-ci və 1.1-3-cü bəndlərdə “22-1-
ci” sözləri “22-1.1-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.3. 1.1-3-cü bənddə “Əsasnamənin” sözü 
“Məcəllənin” sözü ilə əvəz edilsin;

5.4. aşağıdakı məzmunda 1.1-4 – 1.1-8-ci bəndlər 
əlavə edilsin:

“1.1-4. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin 
ikinci cümləsində “orqan” dedikdə vəsaitin bölgüsü 
hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
vəsaitdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti (Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində 
işləyən dövlət qulluqçularına münasibətdə) və 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
(Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinə və vergi orqanları 
işçilərinə münasibətdə) nəzərdə tutulur;

1.1-5. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin 
birinci cümləsində (ikinci halda) “orqan” dedikdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasi-
yası, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.1-6. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin 
birinci cümləsində “orqanların (qurumların) maddi-tex-
niki bazası” dedikdə Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maddi-texniki 
bazaları nəzərdə tutulur;

1.1-7. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin 
birinci cümləsində “orqanların (qurumların) işçiləri” 
dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin İşlər İdarəsində, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət 
qulluqçuları, Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və vergi orqanla-
rının işçiləri nəzərdə tutulur;

1.1-8. həmin Məcəllənin 58.8-ci, 67-2.4-
cü, 102.1.29-cu (birinci halda), 150.1.13.3-cü 
maddələrində, 165.5-ci maddəsinin birinci cümləsində,   
199.16-cı (ikinci halda) və 207.7-ci (ikinci halda) 
maddələrində “orqan” dedikdə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti nəzərdə tutulur;”;

5.5. 1.2-ci bənddən “, 194.1-ci (birinci cümlədə)” 
sözləri çıxarılsın;

5.6. aşağıdakı məzmunda 1.2-1-ci bənd əlavə 
edilsin:

“1.2-1. həmin Məcəllənin 13.2.75-ci, 13.2.80-ci 
(birinci halda), 16.1.8-ci (birinci halda), 16.1.11-9-cu, 
26.2-1-ci (ikinci halda), 50-2.1-ci, 98.2.7-ci, 101.1-4-
cü, 106.1.18-ci maddələrində və 194.1-ci maddəsinin 
birinci cümləsində “orqan” dedikdə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;”;

5.7. 1.4-cü bənddən “16.1.4-cü,” və “38.5-
ci,” sözləri çıxarılsın və həmin bəndə “192.1-ci” 
sözlərindən sonra “maddələrində, 194.1-ci maddəsinin 
ikinci cümləsində,” sözləri əlavə edilsin;

5.8. aşağıdakı məzmunda 1.4-1-ci bənd əlavə 
edilsin:

“1.4-1. həmin Məcəllənin 13.2.72-ci (hər iki halda), 
13.2.78-ci (birinci və ikinci hallarda), 16.1.3-1-ci (hər 
iki halda), 16.1.4-cü, 16.1.8-ci (ikinci halda), 16.6-
cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda), 24.0.6-cı, 
26.2-1-ci (üçüncü halda) maddələrində,   34.3-1-ci 
maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 
50-2.2-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki 
halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda) və    
150.3-4-cü maddələrində “orqan” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyi nəzərdə tutulur;”;

5.9. 1.5-ci bənddən “, 194.1-ci (ikinci cümlədə)” 
sözləri çıxarılsın;

5.10. aşağıdakı məzmunda 1.5-1-ci bənd əlavə 
edilsin:

“1.5-1. həmin Məcəllənin 30.6.8-ci maddəsində 
“orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi nəzərdə tutulur;”;

5.11. aşağıdakı məzmunda 1.12-1-ci və 1.12-2-ci 
bəndlər əlavə edilsin:

“1.12-1. həmin Məcəllənin 33.10-cu maddəsində 
“orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.12-2. həmin Məcəllənin 102.1.33-cü, 106.1.24-
cü və 164.1.42-ci maddələrində “qurum” dedikdə 
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Opera-
tiv Sosial Təminat Agentliyinin bu məqsədlə yaratdığı 
hüquqi şəxs nəzərdə tutulur;”;

5.12. 1.32-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.32. həmin Məcəllənin 13.2.78-ci (üçüncü hal-

da), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (ikinci halda) və 164.1.40-
cı maddələrində “qurum” dedikdə Azərbaycan Res-
publikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
nəzərdə tutulur;”;

5.13. aşağıdakı məzmunda 1.33 – 1.35-ci bəndlər 
əlavə edilsin:

“1.33. həmin Məcəllənin 30.6.9-cu (hər iki halda), 
102.1.29-cu (ikinci halda) və 106.1.5-ci maddələrində 
“qurum” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İpoteka 
və Kredit Zəmanət Fondu nəzərdə tutulur;

1.34. həmin Məcəllənin 102.1.28-ci maddəsində 
“qurum” dedikdə Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu 
nəzərdə tutulur;

1.35. həmin Məcəllənin 199.16-cı (birinci halda) 
və 207.7-ci (birinci halda) “qurum” dedikdə “Aqrarkre-
dit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bank olmayan kredit 
təşkilatı nəzərdə tutulur.”.

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

7. Bu Fərman 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə 
minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2018-ci il



21 dekabr 2018-ci il, çümə4

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
“Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik yardım verilməsi haqqında”  
19 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı aztəminatlı ailələrin 
maddi təminatlarının gücləndirilməsinə göstərilən xüsusi 
qayğının növbəti təzahürüdür. Sərəncamda 2018-ci il 28 
dekabr tarixinə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər 
birinə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
bayramı münasibətilə 100 (yüz) manat məbləğində birdəfəlik 
yardım ödənilməsi tapşırılıb. Sərəncama əsasən, bu məqsədlə 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində 
ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial müavinətlər üçün 
nəzərdə tutulmuş vəsaitin xərclənməmiş qalıq hissəsindən 5 
milyon manat ayrılıb. 

Qeyd edək ki, sərəncam 
ümumilikdə hazırda ünvanlı dövlət 
sosial yardımı ilə təmin olunan 50 
minədək ailəni (200 mindən çox ailə 
üzvü) əhatə edəcək və onların bay-
ram ərəfəsində maddi təminatlarına 
bir dəstək olacaq. Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) 
tərəfindən birdəfəlik yardımın ünvanlı 
dövlət sosial yardımı alan ailələrin he-
sablarına köçürülməsi təmin ediləcək. 

Son 15 ildə dövlət başçısının so-
sialyönümlü siyasətinə uyğun olaraq, 
həyata keçirilmiş ardıcıl tədbirlər, mü-
hüm sosial-iqtisadi nəticələrə yönələn 
proqramlar ölkədə rifahının mütəmadi 
yaxşılaşmasına imkan verib. Bu da 
öz növbəsində, əhalinin aztəminatlı 
təbəqəsinin ümumi əhali nisbətində 
xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli şəkildə 
azalmasına, yoxsulluğun 49 faizdən 
5 faizə düşməsinə səbəb olub. Bu 
dövrdə əhalinin sayının 1,5 milyon 
nəfər artmasına, əmək bazarına 
daxil olan işçi qüvvəsinin ildən-ilə 
çoxalmasına baxmayaraq, dövlət 

məşğulluq siyasətinin güclənməsi, 
yeni iş yerlərinin açılmasının davam-
lı xarakter alması, aktiv məşğulluq 
tədbirlərinin geniş miqyas alması 
nəticəsində işsizliyin kəskin şəkildə 
azalaraq 5 faizə düşməsinə, əmək 
bazarında sabitliyə nail olunub. 

Bu gün Azərbaycan Avropa və 
MDB məkanında işsizlik göstəricisinin 
ən aşağı olduğu ölkələr sırasındadır. 
Aztəminatlı ailələrin yoxsulluqdan 
müdafiəsində mühüm rol oynayan 
ünvanlı dövlət sosial yardımı proqra-
mı da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 
oktyabr 2005-ci ildə təsdiq etdiyi və 
2006-cı ildən qüvvəyə minən “Ünvanlı 
dövlət sosial yardımı haqqında” Qa-
nuna əsasən həmin vaxtdan həyata 
keçirilir.

Sosial təminat sisteminin 
gücləndirilməsi Prezident İlham 
Əliyevin sosial siyasətinin əsas xəttini 
təşkil edir və bu istiqamətdə mü-
hüm addımlar atılır. Bu sahədə əsas 
vəzifələrdən biri şəffaflığın, ünvanlı-

lığın tam təmin edilməsidir. ƏƏSMN-
də ünvanlı dövlət sosial yardımı 
üzrə yaradılmış işçi qrupu tərəfindən 
mövcud vəziyyət araşdırılaraq, qısa 
müddətli dövr üzrə bir sıra vacib 
tədbirlər görülüb. Çünki, ailələrin sosi-
al yardım almaq hüququna baxılması 
üçün müraciət edərkən bəzi neqativ 
halların ünvanlı dövlət sosial yardım 
mexanizminə mənfi təsir etdiyi barədə 
fikirlər səslənirdi. Habelə sosial yar-
dım almaq hüququna baxılması üçün 
müraciət etmiş ailələrin maddi-məişət 
şəraitinin şöbələrin əməkdaşları 
tərəfindən yoxlanmasında ünvanlılıq, 
ədalətlilik prinsiplərinin və şəffaflığın 
pozulması, subyektiv yanaşmaların 
özünü göstərməsi sosial yardım 
sistemi ilə bağlı vətəndaşlar arasında 
haqlı narazılığa səbəb olmuşdu. 

Aztəminatlı ailələrin müəyyən 
edilməsi prosesinin daha şəffaf, 
keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilməsi 
üçün ilkin addım kimi maddi-məişət 
şəraitinin müayinəsi DSMF-nin yerli 
şöbələrinin rəhbər şəxslərinə, şəxsi 
məsuliyyət prinsipi üzrə və müayinə 
nəticələrinin e-imza ilə təsdiq 
edilməsi şərti ilə həyata keçirilməsi 
tapşırıldı.

İşçi qrupu tərəfindən sosial yar-
dım alan ailələrin kateqoriyalarının və 
ailələrə yardımın təyin edilməsindən 
imtina olunmasının səbəbləri də 
araşdırıldı. Araşdırma ilə sosial yar-
dım alan 50 min ailədən 30 minədək 
ailənin daha həssas kateqoriyalara 
aid olduğu müəyyən edildi. Digər 
20 min ailədə isə əmək qabiliyyətli 
insanların olduğu müəyyən edilərək, 
onların özünüməşğulluq proqramına 
cəlb olunması istiqamətində işlər 
aparılır.

Cari ildə sosial yardımın alınması 
üçün elektron sistemə təxminən 90 
minə yaxın müraciət daxil olub ki, 

ilkin mərhələdə elektron qaydada 
araşdırmalar aparılmaqla, sistem 
tərəfindən onlardan 57 min ailəyə 
sosial yardım təyin edilməsindən 
imtina qərarı verilib. Qalan 
ailələrin maddi-məişət şəraitinin 
müayinəsinin aparılması qərara 
alınıb və bu müayinələrin nəticələri 
əsasında 11678 ailəyə sosial yardım 
təyinatından imtina edilib.

 Sosial yardımın təyinatı za-
manı informasiya ehtiyatlarından 
və sistemlərindən əldə olunan 
məlumatların dəqiqliyinin və dolğun-
luğunun təmin edilməsi məqsədilə 
müvafiq dövlət qurumlarına məktublar 
hazırlanır, ailənin maddi-məişət 
şəraitini həyata keçirən əməkdaşların 
fəaliyyətinə nəzarət olunur.

Bununla bərabər, dövlət başçısı-
nın tapşırığına uyğun olaraq, iki ildir 
ki, ölkədə aztəminatlı ailələrin sosial 
müdafiəsində passiv tədbirlərdən ak-
tiv tədbirlərə keçidin təmin olunması-
na da start verilib. Belə ki, aztəminatlı 
ailələrin sosial yardım proqramından 
asılılığının aradan qaldırılması, mal 
və materiallarla təmin edilməklə 
kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları, 
gəlir imkanlarını artırmaları üçün də 
mühüm işlər görülür. Eyni zamanda, 
onların kiçik ailə biznesinə başlama-
ları, yoxsulluqdan kiçik sahibkarlığa 
keçmələri üçün də müvafiq işlər apa-
rılır. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
icra olunan özünüməşğulluq proqra-
mına cari ildə ötən illə müqayisədə 
6,4 dəfə çox olmaqla, 7,7 min ailə 
cəlb olunub ki, onlardan 1000-ə 
qədərini məhz ünvanlı dövlət sosial 
yardımı alan ailələr təşkil edir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
 “Xalq qəzeti”

Əlli min ailə yardım alacaq

 � “Şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi 
əlilləri üçün də son illərdə minlərlə ev və mənzil 
tikilib, təhvil verilmişdir. Təkcə bu il 626 şəhid 
ailəsinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə dövlət 
tərəfindən mənzillər verilib və gələn il ən azı 
800 mənzil veriləcəkdir”. Bu fikirləri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Sabunçu rayonunda hərbçilərə yeni mənzillərin 
verilməsi mərasimində çıxış edərkən demişdir.

Qarabağ müharibə-
sindən əziyyət çəkən 
soydaşlarımızın problemləri 
ilbəil öz həllini tapır. Hər 
il onların məişət şəraitləri 
yaxşılaşdırılır, yeni 
mənzillərlə təmin olunurlar. 
Bu il 5800 köçkün ailəsinə 
yeni evlər, mənzillər verilib 
ki, bunu son illərdə rekord 
göstərici hesab etmək olar. 
Şəhidlərin vərəsələrinə 
dövlət tərəfindən 11 
min manat vəsait verilir. 
Təqribən, 10 minə ya-
xın ailə dövlət tərəfindən 
bu vəsaiti alacaq. Bu, 
dövlətin öz şəhidlərinin 
qəhrəmanlığına görə 
göstərdiyi diqqətdir, onların 
ailələrinə qayğıdır. 

Bir neçə gün öncə Ab-
şeron rayonunun Məmmədli 
kəndindəki “Göy qurşağı” 
yaşayış kompleksində yeni 
yaşayış binalarından alınmış 
145 mənzil şəhid ailələrinə, 
Qarabaq müharibəsi və 
20 Yanvar əlillərinə təqdim 
edildi. Mən mənzil alan-
lardan biri kimi o sevinci 
yaşayıram. Mənzillərin 
sənədlərinin təqdim olunma-
sı mərasimində bildirildi ki, 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin tapşırığı əsasında 
sosial cəhətdən həssas 
qruplara diqqət və qayğının 
artırılması, habelə ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və Konstitu-
siya quruluşunun müdafiəsi 
uğrunda döyüşlərdə şəhid 
olmuş insanların ailələrinin, 
əlillərin mənzillə təminatı 
işləri ildən-ilə gücləndirilir. 
Dövlət başçısının sərəncamı 
ilə şəhid ailələri və Qara-
bağ müharibəsi əlilləri üçün 
2018-ci ildə əlavə olaraq 300 
mənzilin alınması üçün 20 

milyon manat vəsait ayrılıb. 
Bu isə həmin kateqoriyalar-
dan olan insanlara nəzərdə 
tutulduğundan 2,8 dəfə çox 
– 600-dək mənzilin təqdim 
edilməsinə imkan verib.

Müharibə əlilləri və 
şəhid ailələrinin rifahı-
nın yaxşılaşdırılması, 
sosial təminatlarının 

gücləndirilməsi məqsədilə 
aparılan işlərin, eyni zaman-
da, şəhid hərbi qulluqçula-
rın vərəsələrinə birdəfəlik 
ödəmənin verilməsi 
cəmiyyət tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanıb. Biz həyat 
şəraitimizin yaxşılaşdırılması 
üçün görülən işlərdən çox 
razıyıq və buna görə dövlət 
başçısına minnətdarlığımızı 
bildiririk.

İslam QƏHRƏMANOV,  
 II qrup Qarabağ 
müharibəsi əlili 

Hərbi qulluqçular hərtərəfli 
dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşlar

 � Bu il dekabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev hərbçi ailələrini 
növbəti dəfə sevindirdi. Sabunçu rayonunda inşa edilmiş binalarda 
onlara yeni mənzillər verildi. Bu mərasimdə dövlət başçısı şəxsən 
iştirak etdi. Budəfəki binalarda 394 mənzil hərbi qulluqçular üçün 
ayrıldı. Onlardan 3-ü birotaqlı, 192-si ikiotaqlı, 185-i üçotaqlı, 14-ü 
isə dördotaqlıdır. Daimi su, qaz, elektrik enerjisi ilə təmin olunmuş 
mənzillərə telefon və internet xətti də çəkilib. İstilik və isti su 
təchizatını təmin etmək məqsədilə mənzillər kombi sistemi ilə təchiz 
olunub.

Təbii ki, Azərbaycan dövləti, 
şəxsən Prezident İlham Əliyev 
hərbçilərin sosial problemlərinin 
həllinə daim diqqət yetirir. Hərbi qul-
luqçuların sosial təminatı məsələləri 
elə həll edilir ki, onlar ev, ailə və digər 
məişət problemləri haqqında deyil, 
xidmət və Vətəni müdafiə etmək 
haqqında düşünsünlər. Mənzillərin 
verilməsi mərasimində çıxış edən 
dövlət başçısı məhz bu barədə 
danışaraq bildirdi ki, hərbçilərin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
üçün bir neçə il əvvəl fərman imza-

lamışdır. Fərmana əsasən, qüsursuz 
xidmət göstərən hərbi qulluqçuların 
ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər 
verilir. Bu günə qədər 1279 hərbçi 

ailəsi belə mənzillərlə təmin olunub: 
“Mənzillərin hamısı çox gözəldir. Mən 
bu binaların açılışlarında şəxsən 
iştirak etmişəm və bu gün də tanış 
olduğum mənzillər çox rahat, geniş və 
təmirli mənzillərdir. Azərbaycan nadir 
ölkələrdəndir ki, belə proqram icra 
edilir. Bu, bir daha dövlətimizin hərbi 
qulluqçulara göstərdiyi böyük diqqətin 

təzahürüdür”.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan 

cəmiyyətinin çox nüfuzlu hissəsi 
olan hərbçilər yaxşı və rahat yaşa-

mağa layiqdirlər. Onlar Vətənimizin 
müdafiəsi işində əvəzsiz xidmət 
göstərir, böyük əziyyətlərə qatlaşır-
lar. Bu yolda canlarından keçməyi 
də bacarırlar. Təsadüfi deyil ki, 
ölkəmiz Ermənistanın təcavüzü 
nəticəsində minlərlə şəhid verib. 
Azərbaycan dövləti isə həmişə belə 
qəhrəman oğullarımızın fədakarlığını 
yüksək qiymətləndirir. Onların sosial 
məsələlərinin davamlı həlli bir daha 
sübut edir ki, Vətənin müdafiəsində 
mətanətlə dayanan hərbi qulluqçu-
lar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə 
olunurlar.

Əbülfət QASIMOV,  
ehtiyatda olan mayor

Dövlət siyasətinin mərkəzində 
ölkə vətəndaşının rifahı dayanır

Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan 
Prezidentinin sərəncamı hər şeydən 
əvvəl dövlət başçısının vətəndaşların 
rifahını və layiqli həyatının təmin 
olunmasını daim diqqət mərkəzində 
saxlamasının bariz göstəricisi kimi 
qiymətləndirilməlidir: “Aztəminatlı 
və sosial qayğıya ehtiyacı olan 
insanlar ən müxtəlif formalarda 
hər zaman dövlətin diqqətini hiss 
edirlər. Bu sosial kateqoriyaya aid 
olan vətəndaşlarımız mənzil-məişət 
problemlərinin həllindən tutmuş 
müalicələrinə qədər, müvafiq daimi 
müavinətlərdən tutmuş birdəfəlik 
yardımlara qədər həmişə dövlət 
tərəfindən dəstək alırlar.

Son sərəncama əsasən ünvanlı 
dövlət sosial yardımı alan ailələrin 
hər birinə Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə 100 manat məbləğində 
birdəfəlik yardım ödənilməsi nəzərdə 
tutulur. Yardımın ümumi miqdarı 5 
milyon manat təşkil edir ki, bu da 
az məbləğ deyil. Əlbəttə, dövlətin 
aztəminatlı ailələrə qayğısı təkcə 
bununla bitmir. Müxtəlif proqramlar 

və layihələr çərçivəsində onların 
məşğulluğunun təmin edilməsi, 
güzəştli kreditlərin ayrılması ilə xırda 
sahibkarlara çevrilmələri, əmək 
bazarında fəal əmək resursu kimi 
qiymətləndirilmələri üçün böyük 
işlər həyata keçirilir. Bu proqramlar 
çərçivəsində təkcə 2018-ci ildə 7 min 

belə ailə özünüməşğulluq proqramı-
na cəlb edilib”.

H.Babaoğlu vurğulayıb ki, təkcə 
son iki il ərzində “Ailə Biznesinə Asan 
Dəstək” - “ABAD”, “Dayanıqlı və Ope-
rativ Sosial Təminat Agentliyi” publik 
hüquqi şəxs kimi yeni qurumlar yara-
dılıb: “Həyata keçirilən geniş layihələr 
çərçivəsində aztəminatlı ailələrin 
problemlərinin həllinə dəstək verilir. 
Bütün bunlar bir daha Azərbaycanda 
dövlət siyasətinin mərkəzində ölkə 
vətəndaşının rifahının dayandığını 
göstərir”.

 � Azərbaycanın hərb tarixində ordu quruculuğunun xüsusi yeri var. 
Müasir Azərbaycan Ordusunu yaratmaq ümummilli liderin xalqımız və 
dövlətimiz qarşısında ən böyük xidmətlərindən biridir. Prezident, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordu quruculuğu 
yeni mərhələyə qədəm qoyub. Son illər ordu quruculuğu istiqamətində atılan 
böyük addımlar da bundan xəbər verir.

Ali Baş Komandanımızın 
rəhbərliyi ilə ordu quruculu-
ğu prosesinin geniş vüsət 
almasından, Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin regionun 
ən güclü ordularından biri 
olmasından, eləcə də hərbi 
qulluqçularımızın mənəvi, 
fiziki, iradi keyfiyyətlərinin 
ən yüksək səviyyəyə çatma-
sından qürur hissi keçiririk. 
Mütəmadi olaraq cəbhə 
bölgələrinə səfərlərimiz zama-
nı ordumuzun yenilməzliyinin, 
hərbi qulluqçuların yüksək 
vətənpərvərlik hisslərinin, 
torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda Ali Baş Komandanın 
əmrini yerinə yetirməyə qadir 
olduqlarının canlı şahidiyik.

Azərbaycan Ordusu 
istənilən döyüş tapşırı-
ğını, hücum əməliyyatını 
yerinə yetirməyə qadirdir, 
şəxsi heyətin döyüş ruhu 

yüksəkdir. Ordumuz ən müa-
sir silah və sursatlarla, zirehli 
texnikalarla, zenit-raket qur-
ğuları, hərbi hava qüvvələri 
və digər zəruri vasitələrlə 
təchiz olunub. Bütün bun-
lar Azərbaycan Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin ordu quruculuğuna 
göstərdiyi diqqət və qayğı 
nəticəsində mümkün olub.

Hazırda hərbi 
hissələrimizdə yaradılan 
ciddi nizam –intizam, müasir 
sosial şərait cəmiyyətimizdə 
böyük rəğbətlə qarşılanır 
və “xalq-ordu” birliyini daha 
da möhkəmləndirir. Orduda 
qazanılan uğurların özəyində 
dövlətin və xalqın hərtərəfli 
qayğısı dayanır.

Ordu quruculuğu 
istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlərlə yanaşı, 
silahlı qüvvələrdə xidmət 
edən hərbi qulluqçuların 
əmək haqlarının davamlı 
olaraq artırılması, verilən 
imtiyaz və güzəştlərin miq-
yasının genişləndirilməsi 
onların ailə üzvlərinin 
də sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə, mənzil-
məişət problemlərinin həll 
edilməsinə təkan vermişdir. 
Silahlı Qüvvələrdə 1992-ci 
ildən etibarən 20 il və daha 
çox qüsursuz xidmət etmiş 
hərbi qulluqçular mənzillə 
təmin edilir, onların sosi-
al müdafiəsinin daha da 

gücləndirilməsi istiqamətində 
əhəmiyyətli tədbirlər həyata 
keçirilir. Dövlət başçısının 
2011-ci ildə imzaladığı 
“Azərbaycan Respubli-
kası Silahlı Qüvvələrinin 
hərbi qulluqçularının sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
tədbirləri barədə” fərmanı 
xüsusilə qeyd edilməlidir. 
Həmin fərmandan irəli gələn 
vəzifələrin həlli bugünlərdə 
Sabunçu rayonunda 
hərbçilərə yeni mənzillərin 
verilməsində də özünü 
büruzə verdi. Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin də iştirak etdiyi 
həmin mərasimdə hərbi 
qulluqçulara 394 mənzilin 
ayrılması barədə məlumat 
verildi. 

Azərbaycan xalqı öz 
Prezidentinə inanır və işğal 
altındakı torpaqlarımızın Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi 
ilə azad ediləcəyi, ərazi bü-
tövlüyümüzün təmin oluna-
cağı, bayrağımızın Şuşada, 
Xankəndidə, Laçında və 
işğal altındakı digər əzəli 
torpaqlarımızda dalğalanaca-
ğı günün uzaqda olmadığına 
qəti əmindir.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
Demokratiya və İnsan 

Hüquqları Komitəsinin 
sədri, Milli Məclisin 

deputatı

Yeni evin 
sevincini 
yaşayırıq

Azərbaycan əsgəri

yüksək etimadı doğruldur

 � Prezident İlham Əliyevin aztəminatlı 
ailələrə birdəfəlik yardım verilməsi haqqında 
sərəncamı bir daha göstərir ki, Azərbaycanda 
dövlət siyasətinin mərkəzində ölkə vətəndaşının 
rifahı dayanır. Bunu Trend-ə Milli Məclisin 
deputatı Hikmət Babaoğlu deyib.



521 dekabr 2018-ci il, cümə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 19 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən istifadə Qaydası

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikası-

nın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Kredit və İnkişaf Agentliyinin (bundan sonra – 
Agentlik) vəsaitindən istifadənin mexanizmini 
və şərtlərini müəyyən edir.

1.2. Agentliyin vəsaiti bu Qaydanın 2-ci 
hissəsində müəyyən edilən aqrar bölmənin 
inkişafı layihələrinin və kənd təsərrüfatı 
istehsal vasitələrinə verilən güzəştlərin 
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Kənd 
təsərrüfatı istehsal vasitələrinə kənd təsərrüfatı 
texnikası, texnoloji avadanlıq, suvarma 
sistemləri dəsti və avadanlığı, damazlıq hey-
vanlar daxil edilir.

1.3. Kreditlərin və güzəştlərin aqrar sektor-
da fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 
və ailə kəndli təsərrüfatlarına (bundan sonra – 
sahibkarlıq subyektləri) çatdırılması müvəkkil 
banklar, bank olmayan kredit və lizinq 
təşkilatları (bundan sonra – müvəkkil kredit 
təşkilatları) vasitəsilə onların öz adından və öz 
riskləri hesabına həyata keçirilir.

1.4. Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi Agentliyin vəsaitindən 
istifadə üzrə Müsabiqə Komissiyası (bun-
dan sonra – Müsabiqə Komissiyası) yaradır. 
Müsabiqə Komissiyası regional struktur və re-
gional əhatə dairəsi nəzərə alınmaqla müvəkkil 
kredit təşkilatlarının seçilməsini həyata keçirir. 
Müsabiqə Komissiyasının tərkibinə aidiyyəti 
dövlət qurumları ilə yanaşı qeyri-hökumət 
təşkilatlarının nümayəndəsi də daxil edilə bilər.

1.5. Müsabiqə Komissiyası haqqında 
Əsasnaməni və kredit təşkilatlarının seçilmə 
meyarlarını Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi təsdiq edir.

1.6. Müvəkkil kredit təşkilatlarının Agent-
liyin hesabına qaytardığı kredit vəsaiti, habelə 
digər daxilolmalar (bu Qaydanın 5.8-ci və 5.9-
cu bəndlərində nəzərdə tutulan vəsaitlər istisna 
olmaqla) yenidən bu Qaydanın 1.2-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş məqsədlərə yönəldilir.

1.7. Vəsaitin müvəkkil kredit təşkilatları 
arasında səmərəli bölgüsünü təmin etmək 
məqsədilə hər il fevral ayının 1-dək 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Ba-
zarlarına Nəzarət Palatası müvəkkil kredit 
təşkilatlarının maliyyə-statistik göstəriciləri 
barədə Agentliyə müvafiq məlumat təqdim edir.

2. Agentliyin vəsaitindən istifadə 
istiqamətləri

2.1. Agentliyin vəsaitindən aşağıdakı 
istiqamətlərdə istifadə edilir:

2.1.1. kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salı, emalı, saxlanması və satışı proseslərinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihələrin 
maliyyələşdirilməsi;

2.1.2. regionların aqrar inkişafı ilə bağlı 
innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi;

2.1.3. kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin 
təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
layihələrin, həmçinin onların güzəştli satışının 

və lizinqinin maliyyələşdirilməsi;
2.1.4. heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

dövlət-özəl tərəfdaşlığı tətbiq edilməklə inkişa-
fı sahəsində layihələrin maliyyələşdirilməsi;

2.1.5. Azərbaycan Respublikası Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin pilot layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi.

3. Müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 
kreditlərin verilməsi

3.1. Vəsaitdən istifadə şərtləri müvəkkil 
kredit təşkilatları ilə Agentlik arasında bağ-
lanan müqaviləyə əsasən tənzimlənir. Hər bir 
müvəkkil kredit təşkilatı üçün müəyyən edilən 
kredit xəttinin maksimum həcmi (limit) 5 000 
000 (beş milyon) manatdır. Kredit xəttinin 
konkret həcmini (limit üzrə vəsait) müvəkkil 
kredit təşkilatının sifarişi əsasında Müsabiqə 
Komissiyası müəyyən edir. Limit üzrə vəsait 
istifadə edildikdən sonra müvəkkil kredit 
təşkilatlarının müraciəti əsasında Müsabiqə 
Komissiyası onlara sahibkarlıq subyektlərinin 
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi 
məqsədilə limit üzrə əlavə vəsait müəyyən edə 
bilər.

3.2. Müvəkkil bankların Agentlikdən cəlb 
etdikləri vəsaitin ümumi məbləğinin qalığı on-
ların məcmu kapitalının, bank olmayan kredit 
təşkilatlarının isə nizamnamə kapitalının 100 
faizinədək ola bilər.

3.3. Müvəkkil kredit təşkilatlarının 
müraciəti əsasında ilin əvvəlində limit üzrə 
müəyyən edilmiş vəsaitdən maliyyə ilinin başa 
çatmasına 3 (üç) ay qalanadək, müvəkkil kredit 
təşkilatlarının müraciəti əsasında sonradan 
açılmış limitlərdən isə ilin sonuna 1 (bir) ay 
qalanadək tam istifadə edilmədikdə, vəsaitin 
istifadə olunmayan hissəsinə limit üzrə vəsait 
müəyyən edilən tarixdən etibarən, müvafiq 
olaraq, oktyabr ayının 1-dək və ya dekabr 
ayının 1-dək hər təqvim günü üçün 0,02 faiz 
cərimə hesablanır və istifadə edilməmiş vəsait 
Müsabiqə Komissiyasının qərarı ilə digər 
müvəkkil kredit təşkilatlarına ayrılır.

3.4. Müvəkkil kredit təşkilatları istifadə 
etdikləri əsas borcu və hesablanmış faizləri 
Agentliklə bağladıqları müqavilə ilə müəyyən 
olunmuş müddətlərdə ödəyirlər.

3.5. Müvəkkil kredit təşkilatlarının 
Agentlik qarşısında öhdəlikləri onların 
sahibkarlıq subyektləri ilə münasibətlərindən 
asılı deyildir. Sahibkarlıq subyektlərinin 
kreditləri qaytarmasından asılı olmayaraq, 
müvəkkil kredit təşkilatları Agentlik qarşısın-
da öz öhdəliklərini müqavilə şərtlərinə uyğun 
olaraq yerinə yetirməlidirlər. Müvəkkil kredit 
təşkilatları Agentlik qarşısında öhdəliklərinin 
gecikdirildiyi hər gün üçün köçürülməyən 
vəsaitin 0,1 faizi həcmində, lakin kredi-
tin 10 faizindən çox olmamaqla cərimə 
ödəyirlər. Müvəkkil kredit təşkilatları 1 (bir) 
ay müddətində öhdəliklərini icra etmədikdə, 
Agentlik öz vəsaitinin qaytarılması üçün 
müvafiq tədbirlər görür.

3.6. Müvəkkil kredit təşkilatının lisenzi-
yası ləğv edildikdə, kredit təşkilatı məcburi 
ləğv edildikdə və ya müflis olduqda, Agentliyin 
müraciəti əsasında ləğvediciyə nəzarət edən 
məhkəmə orqanı Agentliyin vəsaiti hesabına 
maliyyələşdirilən kredit portfelini ləğvetməyə 
məruz qalmış kredit təşkilatından digər 
müvəkkil kredit təşkilatına keçirir. Bu zaman 
həmin kredit portfelinin təminatı kimi kredit 
təşkilatının xeyrinə ipoteka ilə yüklü edilmiş və 
ya girov qoyulmuş əmlak üzrə hüquqlar yeni 
müvəkkil kredit təşkilatına ötürülür.

4. Kreditlərin və güzəştlərin sahibkarlıq 
subyektlərinə ayrılması və onlardan istifadə 
edilməsi

4.1. Sahibkarlıq subyektləri kreditlərin 
ayrılması və güzəştlərin verilməsi üçün 
müvəkkil kredit təşkilatına rəsmi qaydada 
müraciət edirlər. Müvəkkil kredit təşkilatı 
müraciətləri qeydiyyata alır və sahibkarlıq 
subyektinə müraciətin qeydiyyata alınma-
sını təsdiq edən müvafiq sənəd təqdim edir. 
Müvəkkil kredit təşkilatlarında bu müraciətə 
baxılır, həmin müraciət Azərbaycan Respubli-
kasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müəyyən 
etdiyi layihələrin tərtib olunmasına dair tələblər 
və qiymətləndirmə meyarları əsasında təhlil 
edilir, müraciətin qeydiyyata alındığı tarixdən 
15 iş günündən gec olmayaraq kreditin və ya 
güzəştin verilə biləcəyi barədə qərar qəbul olu-
nur, yaxud sahibkarlara əsaslandırılmış imtina 
məktubu göndərilir (təqdim edilir).

4.2. Müvəkkil kredit təşkilatı müsbət 
qiymətləndirdiyi müraciətə dair tələb olunan 
məlumatları və sənədləri Agentliyə təqdim edir. 
Agentlik 15 iş günü müddətində müraciətin 
tam və hərtərəfli ekspertizasını həyata keçirir, 
ekspertiza üçün zərurət olduqda əlavə məlumat 
və sənədlər tələb edir.

4.3. Agentlik ekspertizanın nəticəsinə 
əsasən müraciətin təmin olunmasına və ya 
imtina edilməsinə dair qərarı barədə müvəkkil 
kredit təşkilatına rəsmi məlumat verir.

4.4. Müraciətin təmin olunmasına dair 
qərar qəbul edildikdən sonra müvəkkil 
kredit təşkilatı vəsaitin ayrılması barədə 
Agentliyə sifariş göndərir. Agentlik sifarişi 
aldıqdan sonra 3 (üç) bank günü müddətində 
vəsaitin müvəkkil kredit təşkilatının hesabına 
köçürülməsini təmin edir. Müvəkkil kre-
dit təşkilatı aldığı vəsaiti 1 (bir) bank günü 
müddətində sahibkarlıq subyektinin hesabına 
köçürür və bu barədə Agentliyə məlumat verir. 
Vəsait müxbir hesaba daxil olandan 1 (bir) 
bank günü sonra müvəkkil kredit təşkilatı 
sahibkarlıq subyektinə vəsaitdən istifadə etmək 
hüquqlarını təsdiq edən bildiriş təqdim edir. 
Həmin tarixdən etibarən sahibkarlıq subyekti 
layihə çərçivəsində kredit vəsaitindən istifadə 
edir. Sahibkarlıq subyektinə verilmiş kredit 
vəsaiti yalnız tam həcmdə geri qaytarıldıqdan 
sonra ona Agentliyin vəsaiti hesabına yenidən 
kredit ayrıla bilər.

4.5. Sahibkarlıq subyektlərinin öz 
öhdəliklərini icra edib-etməməsindən asılı ol-
mayaraq, müvəkkil kredit təşkilatları Agentlik 
qarşısında məsuliyyət daşıyırlar.

5. Kreditlərin həddi, müddəti və faizləri
5.1. Sahibkarlıq subyektlərinə Agentliyin 

vəsaiti hesabına aşağıdakı hədlərdə güzəştli 
kreditlər verilə bilər:

5.1.1. 5 000 manatadək - mikrokreditlər;
5.1.2. 5 001 manatdan 30 000 manatadək - 

kiçikhəcmli kreditlər;
5.1.3. 30 001 manatdan 100 000 

manatadək - ortahəcmli kreditlər;
5.1.4. 100 001 manatdan 200 000 

manatadək - irihəcmli kreditlər;
5.1.5. 1 000 000 manatədək - kənd 

təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınması üçün 
kreditlər.

5.2. Güzəştli kreditlərin müddətləri aşağı-
dakı kimi müəyyən edilir:

5.2.1. mikrokreditlər üçün - 2 ilədək;
5.2.2. kiçik və ortahəcmli kreditlər üçün - 

3 ilədək;
5.2.3. irihəcmli kreditlər üçün - 5 ilədək.
5.3. Kreditlər üzrə güzəşt müddəti aşağıda-

kı kimi müəyyən edilir:
5.3.1. mikrokreditlər üçün - 12 ayadək;
5.3.2. kiçik və ortahəcmli kreditlər üçün - 

18 ayadək;
5.3.3. irihəcmli kreditlər üçün - 24 ayadək.
5.4. Kredit müddəti güzəştli şərtlərlə 

alınan damazlıq heyvanlar üçün 3 il, digər kənd 
təsərrüfatı istehsal vasitələri üçün 5 ildir. Alın-
masında güzəşt tətbiq edilən kənd təsərrüfatı is-
tehsal vasitələri üçün kreditlərə güzəşt müddəti 
şamil edilmir.

5.5. Güzəşt müddətində sahibkarlıq sub-
yekti yalnız faiz borcunu ödəyir, əsas borc üzrə 
hər hansı ödəniş həyata keçirmir.

5.6. Sahibkarlıq subyektləri alınmış 
kreditlər üzrə faiz borclarını və əsas borcu 
güzəşt müddəti bitdikdən sonra növbəti aydan 
başlayaraq, kredit müqaviləsinə uyğun olaraq, 
hər ayın ilk iş günü bərabər hissələrlə ödəyirlər.

5.7. Agentlik bu Qaydada nəzərdə tutulan 
vəsaiti müvəkkil kredit təşkilatlarına illik 
2 faiz tətbiq etməklə verir. Müvəkkil kredit 
təşkilatlarının Agentliyin kredit vəsaitinə tətbiq 
etdiyi illik faiz dərəcəsinin ən yüksək həddi (bu 
bənddə nəzərdə tutulmuş 2 faiz daxil olmaqla) 
7 faizdən artıq olmamalıdır.

5.8. Müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 
verilmiş kredit vəsaitindən istifadəyə görə 
Agentliyin hesabına ödənilmiş faiz məbləğinin 
1/2 hissəsi problemli kreditlərin təminatı 
məqsədilə Agentliyin açdığı xüsusi hesabda 
saxlanılır. Bu vəsait vaxtı keçmiş kreditlər 
üzrə ödənişlərin edilməsi məqsədilə tədbirlər 
görülməsinə, habelə Azərbaycan Respublikası-
nın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırıl-
maqla ümidsiz aktivlərin balansdan silinməsinə 
yönəldilir.

5.9. Müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 

verilmiş kredit vəsaitindən istifadəyə görə 
Agentliyin hesabına ödənilmiş faizlərin bu 
Qaydanın 5.8-ci bəndində nəzərdə tutulan 
hissəsi çıxılmaqla, xüsusi hesabda saxlanılan 
qalıq məbləğ aşağıdakı qaydada bölüşdürülür:

5.9.1. qalıq məbləğin 1/4 hissəsi 
Agentlik əməkdaşlarının sosial müdafiəsini 
gücləndirmək, aylıq vəzifə maaşlarına əlavələr 
vermək, Agentliyin maddi-texniki bazası-
nı möhkəmləndirmək və kənd təsərrüfatı 
layihələrinin və kreditlərinin idarə edilməsi 
sahəsində elmi-texniki potensialını artırmaq 
məqsədi ilə ayrılır;

5.9.2. qalıq məbləğin 3/4 hissəsi isə 
kredit təşkilatları ilə əməkdaşlığın təşkilinə, 
məlumatlandırma, reklam-təbliğat və mar-
ketinq işlərinin aparılmasına, Agentliyin 
səmərəli fəaliyyəti üçün göstərilən konsaltinq 
xidmətlərinin və digər xidmətlərin haqqının 
ödənilməsinə sərf edilir.

6. Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin 
satışı və lizinqinə tətbiq edilən güzəştlərin 
maliyyələşdirilməsi

6.1. Kənd təsərrüfatı texnikasının, texno-
loji avadanlığın, suvarma sistemləri dəsti və 
avadanlığının (bundan sonra – texnika) güzəştli 
şərtlərlə satışı və lizinqinin maliyyələşdirilməsi 
aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

6.1.1. texnika üçün alıcıların ödəməsi tələb 
olunan ilkin ödəniş texnikanın qiymətləndirmə 
nəticəsində müəyyən edilən satış dəyərinin 
minimum 20 faizi həcmində müəyyən edilir;

6.1.2. idxal edilən texnikanın gömrük 
dəyərinin, yerli istehsal məhsulu olan texnika-
nın isə qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən 
edilən dəyərinin 40 faizi həcmində güzəşt 
tətbiq edilir və bu güzəşt məbləği Azərbaycan 
Respublikasının dövlət büdcəsindən bunun 
üçün Agentliyə ayrılmış vəsait hesabına 
müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə ödənilir;

6.1.3. texnikanın dəyərinin qalan 
hissəsini isə müvəkkil kredit təşkilatları bu 
Qayda ilə müəyyən edilmiş şərtlər daxilində 
kreditləşdirirlər. Kreditləşmə məbləğinə bu 
Qaydanın 5.7-ci bəndinə uyğun tətbiq edilən 
faiz dövlət büdcəsi hesabına ödənilir.

6.2. Damazlıq heyvanın güzəştli şərtlərlə 
satışı və lizinqinin maliyyələşdirilməsi aşağıda-
kı qaydada həyata keçirilir:

6.2.1. müvafiq damazlıq heyvan üçün 
alıcıların ödəməsi tələb olunan ilkin ödəniş 
damazlıq heyvanın qiymətləndirmə nəticəsində 
müəyyən edilən satış dəyərinin minimum 25 
faizi həcmində müəyyən edilir;

6.2.2. idxal edilən damazlıq heyvanın 
gömrük dəyərinin, ölkə daxilində yetişdiril-
miş damazlıq heyvanların isə qiymətləndirmə 
nəticəsində müəyyən edilən dəyərinin 60 faizi 
həcmində güzəşt tətbiq edilir və bu güzəşt 
məbləği Azərbaycan Respublikasının dövlət 
büdcəsindən bunun üçün Agentliyə ayrılmış 
vəsait hesabına müvəkkil kredit təşkilatları 
vasitəsilə ödənilir;

6.2.3. damazlıq heyvanın dəyərinin qalan 
hissəsini isə müvəkkil kredit təşkilatları bu 
Qayda ilə müəyyən edilmiş şərtlər daxilində 
kreditləşdirirlər.

6.3. Bu Qayda ilə müvafiq il üçün kənd 
təsərrüfatı istehsal vasitələrinin güzəştli 
şərtlərlə alqı-satqısına tələb olunan vəsait 
Agentliyin dövriyyə vəsaitindən (bu Qaydanın 
5.7-ci bəndində nəzərdə tutulan 2% istisna 
olmaqla) və dövlət büdcəsindən bu məqsədlər 
üçün ayrılmış vəsait çərçivəsində limitləşdirilir 
və mövcud qanunvericiliyə uyğun sifarişlər 
əsasında maliyyələşdirilir.

6.4. Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin 
güzəştli şərtlərlə satışının və lizinqinin 
maliyyələşdirilməsi həmin vasitələrin təkrar 
satışına və lizinqə verilməsinə şamil olunmur.

7. Monitorinq və qiymətləndirmə
7.1. Müvəkkil kredit təşkilatları mütəmadi 

olaraq sahibkarlıq subyektlərinin monitorinqini 
aparır və Agentliyə rüblük hesabatlar verir. 
Vəsaitdən təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət 
etmək məqsədilə Agentlik müvəkkil kredit 
təşkilatları ilə birlikdə kredit almış sahibkarlıq 
subyektlərində məqsədyönlü monitorinqlər 
aparır.

7.2. Monitorinq zamanı kredit 
müqaviləsinin şərtlərinin pozulması halları 
aşkar edildikdə, müvəkkil kredit təşkilatları 
həmin sahibkarlıq subyektlərindən kredit və 
faiz borcunun vaxtından əvvəl qaytarılmasını 
tələb edirlər. Belə sahibkarlıq subyektlərinə 
gələcəkdə Agentliyin vəsaiti hesabına 
kreditlərin verilməsi qadağan edilir.

7.3. Agentliyin müəyyən etdi-
yi qiymətləndirici layihələrin və (və 
ya) maliyyəşdirilməsi həyata keçirilən 
kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin 
qiymətləndirilməsini aparır.

7.4. Bu Qaydaya əsasən 
maliyyələşdirilməsi həyata keçirilən kənd 
təsərrüfatı istehsal vasitələrinin sığortalanma-
sını Agentliyin müəyyən etdiyi şərtlərə uyğun 
olaraq sığortaçılar və (və ya) sığorta vasitəçiləri 
həyata keçirirlər.

7.5. Layihə üzrə müəyyən edilmiş şərtləri 
müvəkkil kredit təşkilatlarının pozması halları 
aşkar edilərsə, bu müvəkkil kredit təşkilatları 
layihədən kənarlaşdırılırlar və onlar borcalan-
ların öz öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılı 
olmayaraq, kredit vəsaitini təxirə salınmadan 
Agentliyə ödəyirlər.

7.6. Agentlik qarşısında yaranmış 
öhdəliklərinin təminatı məqsədilə müvəkkil 
kredit təşkilatı Agentliyin tələbi üzrə müvafiq 
pul vəsaitinin müvəkkil kredit təşkilatının 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Ban-
kındakı müxbir hesabından akseptsiz qaydada 
silinməsi haqqında Azərbaycan Respublikası-
nın Mərkəzi Bankına yazılı sərəncam verir. Bu 
sərəncam Agentliklə müvəkkil kredit təşkilatı 
arasında bağlanmış müqavilə üzrə öhdəliklərə 
xitam verilənədək qüvvədə qalır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 iyul 
tarixli 222 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

1. “Əmtəə nişanı haqqında şəhadətnamə və coğrafi 
göstərici haqqında Şəhadətnamə formalarının müəyyən 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 5 mart tarixli 36 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1999, № 3, maddə 192; 2004, № 3, maddə 193; 2009, № 
1, maddə 32) ilə müəyyən edilmiş şəhadətnamə forma-
larında “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri 
“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi” 
sözləri ilə, “Dövlət Komitəsinin sədri” sözləri “Agentli-
yin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə, “Patent-Lisenziya 
İdarəsinin rəisi” və “Dövlət reyestri şöbəsinin rəisi” 
sözləri “aidiyyəti struktur bölmənin rəhbəri” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2. “Əmtəə nişanlarının Dövlət reyestrinin aparılma 
Qaydasının və coğrafi göstəricilərin Dövlət reyestri-
nin aparılma Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu 
il 30 avqust tarixli 143 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 8, 
maddə 538; 2004, № 3, maddə 193; 2009, № 1, maddə 
32, № 9, maddə 752) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Coğrafi 
göstəricilərin Dövlət reyestrinin aparılma Qaydası”üzrə:

2.1.1. 3-cü hissədə “Azərbaycan Respublikasının 
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsində (SMPDK)” sözləri “Azərbaycan Respub-
likasının Əqli Mülkiyyət Agentliyində (bundan sonra – 
Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.2. 5-ci hissənin altıncı abzasında “Standartlaş-
dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə” 
sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyinə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.1.3. 8-ci hissədə “(SMPDK)” abreviaturası “Agent-
lik” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Əmtəə nişanları-
nın Dövlət reyestrinin aparılma Qaydası” üzrə: 

2.2.1. 3-cü hissədə “Azərbaycan Respublikasının 
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsində (SMPDK)” sözləri “Azərbaycan Respub-
likasının Əqli Mülkiyyət Agentliyində (bundan sonra – 
Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. 5-ci hissənin altıncı abzasında “Standartlaş-
dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə” 
sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyinə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2.3. 8-ci hissədə “SMPDK” abreviaturası “Agent-
lik” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.4. Qeyddə “SMPDK-nın” abreviaturası “Agentli-
yin” sözü ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 166 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1999, № 10, maddə 600; 2004, № 3, maddə 193, № 9, 
maddə 742; 2006, № 5, maddə 463; 2009, № 1, maddə 
32, № 9, maddə 752; 2012, № 9, maddə 924, № 11, 
maddə 1209; 2014, № 7, maddə 899) ilə təsdiq edil-
miş “Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia 
sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları”nda aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. “QISALDILAN İFADƏLƏR” bölməsində 
“SMPDK - Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdır-
ma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri 
“Agentlik - Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 6-cı hissənin ikinci, üçüncü, beşinci və altıncı 
abzaslarında, 8-ci hissənin dördüncü abzasının birin-
ci cümləsində, 11-ci hissənin ikinci abzasının birinci 
cümləsində, 13.2-ci bəndin ikinci abzasının ikinci 
cümləsində, 13.3-cü bəndin dördüncü abzasında, III 
fəslin adında, 15.1-ci, 15.2-ci, 15.3-cü, 15.6-cı (hər dörd 
halda) bəndlərdə, 15.7-ci bəndin ikinci cümləsində, 
16-cı hissədə, 16.1-ci bəndin ikinci abzasının birinci 
cümləsində, 16.3-cü (hər iki halda) bənddə, 17.1-ci 
bəndin ikinci abzasında, 17.2-ci bəndin birinci abzası-
nın ikinci cümləsində, 17.3-cü bəndin birinci abzasının 
birinci cümləsində və ikinci abzasında, 17.4-cü bəndin 

birinci (hər iki halda) və altıncı abzaslarında, 17.6-cı 
bənddə, IV fəslin adında, 22.1-ci bəndin birinci və 
ikinci cümlələrində, 23.1-ci bənddə, 23.2-ci bəndin “e” 
abzasında, 23.4-cü, 24.4-cü, 25.2-ci, 30.1-ci bəndlərdə, 
30.2-ci bəndin ikinci abzasının ikinci (hər iki halda) 
cümləsində, üçüncü və dördüncü abzaslarında, 30.3-cü 
bəndin üçüncü və dördüncü abzaslarında, 31.1-ci bəndin 
birinci abzasında, 31.2-ci bənddə, 31.3-cü bəndin birinci 
abzasının birinci cümləsində, 33.1-ci bəndin ikinci abza-
sında, 34.1-ci bənddə və 35.1-ci bəndin ikinci abzasında 
ismin müvafiq hallarında “SMPDK” abreviaturası ismin 
müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin; 

3.3. 36-cı hissə ləğv edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2000-ci il 15 fevral tarixli 21 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 2, 
maddə 119; 2002, № 3, maddə 148; 2004, № 3, maddə 
193; 2009, № 1, maddə 32, № 9, maddə 752; 2010, № 3, 
maddə 255; 2014, № 5, maddə 578, № 12, maddə 1661; 
2016, № 5, maddə 961; 2017, № 1, maddə 132) ilə təsdiq 
edilmiş “Patent müvəkkilləri haqqında Əsasnamə”də 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 2.2-ci bəndin ikinci abzasının birinci cümləsində 
“Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsinin (bundan sonra – SMPDK)” sözləri “Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2. 3.1-ci bəndin dördüncü abzasında “SMPDK-
də” abreviaturası “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

4.3. 6.1-ci bəndin birinci abzasının birinci 
cümləsində “SMPDK-ya” abreviaturası “Agentliyə” sözü 
ilə əvəz edilsin;

4.4. 6.2-ci bəndin birinci abzasında və onuncu 
abzasının ikinci cümləsində, 6.5-ci bənddə, 7.3-cü bəndin 
ikinci cümləsində və 9.3-cü bənddə ismin müvafiq halla-
rında “SMPDK” abreviaturası ismin müvafiq hallarında 
“Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin;

4.5. 6.4-cü bəndin birinci abzası aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“Şəhadətnamə müddətsiz verilir. Attestasiyadan 
keçmiş şəxs patent müvəkkili kimi attestasiyadan 
keçməsi barədə qərarla bağlı bildirişi aldıqdan sonra 1 
(bir) ay müddətində patent müvəkkillərinin qeydiyyata 
alınması, şəhadətnamə verilməsi və qeydiyyata alınmış 
patent müvəkkili barədə məlumatların dərc olunması 
üçün müəyyən edilmiş haqqın ödənilməsini təsdiq edən 
sənədləri Agentliyə təqdim etməlidir. Qeyd olunan 
müddətdə haqların ödənilməsini təsdiq edən sənədlər 
Agentliyə təqdim olunmadıqda, attestasiyanın nəticələri 
ləğv edilmiş hesab edilir. Müəyyən edilmiş haqların 
ödənilməsini təsdiq edən sənədlər təqdim edildikdən 
sonra 3 (üç) gün müddətində şəxs patent müvəkkili kimi 
patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata 
alınır və ona şəhadətnamə verilir.”;

4.6. 8.1-ci bəndin birinci abzasında “SMPDK 
sədrinin əmri ilə” sözləri “Agentliyin qərarı ilə” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

5. “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Apell-

yasiya şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 2 sentyabr tarixli 155 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 681; 2002, № 3, maddə 148; 2004, № 
3, maddə 193; 2009, № 1, maddə 32, № 9, maddə 752; 
2010, № 3, maddə 255; 2014, № 5, maddə 579) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

5.1. adında və 1-ci hissəsində “Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri 
“Əqli Mülkiyyət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 
üzrə Dövlət Komitəsinin Apellyasiya şurası haqqında 
Əsasnamə” üzrə: 

5.2.1. adında və 1.1-ci bəndində “Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri 
“Əqli Mülkiyyət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.2.2. 1.3-cü bənddə “Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə (SMPDK)” sözləri 
“Əqli Mülkiyyət Agentliyinə (bundan sonra – Agentlik)” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2.3. 3.2-ci və 3.3-cü bəndlərin beşinci abzaslarında, 
4.1-ci bəndin birinci abzasında, 4.2-ci bənddə, 5.4-cü 
bəndin üçüncü abzasının birinci cümləsində və altıncı 
abzasında, 5.9-cu (hər iki halda) bənddə, 7.1-ci bənddə, 
7.5-ci bəndin ikinci abzasnda, 9.1-ci, 9.2-ci bəndlərdə, 
10.3-cü bəndin birinci abzasında ismin müvafiq halla-
rında “SMPDK” abreviaturası ismin müvafiq hallarında 
“Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 156 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 682; 2002, № 3, maddə 145; 2003, 
№ 6, maddə 342; 2005, № 8, maddə 782; 2006, № 10, 
maddə 903; 2008, № 2, maddə 106; 2010, № 3, maddə 
264, № 12, maddə 1123; 2014, № 10, maddə 1315; 
2016, № 9, maddə 1585; 2017, № 12 (II kitab), maddə 
2544) ilə təsdiq edilmiş “Borcların icra qeydləri əsasında 
mübahisəsiz qaydada alınmasına əsas olan sənədlərin 
Siyahısı”nın 22-ci və 23-cü hissələrinin birinci abzas-
larında “Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinə” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 166 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 692; 2002, № 3, maddə 148; 2004, № 
3, maddə 193; 2009, № 1, maddə 32, № 9, maddə 752; 
2012, № 9, maddə 923, № 11, maddə 1210; 2014, № 7, 
maddə 900) ilə təsdiq edilmiş “Coğrafi göstəricini qeydə 
almaq üçün iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası 
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. “Qısaldılan ifadələr” bölməsində “SMPDK - 
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrolo-
giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Agentlik 
- Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

7.2. II fəslin 1-ci hissəsinin ikinci, üçüncü, be-
şinci və altıncı abzaslarında, 3-cü hissəsinin dördün-

cü abzasında, 6-cı hissəsinin ikinci abzasında, III 
fəslin adında, 1.1-ci, 1.2-ci, 1.3-cü bəndlərində, 2-ci 
hissəsində, 2.1-ci bəndinin ikinci abzasında, 2.3-cü (hər 
iki halda) bəndində, 3.2-ci bəndinin birinci abzasının 
ikinci cümləsində, 3.3-cü bəndinin birinci və üçüncü 
cümlələrində ismin müvafiq hallarında “SMPDK” abrevi-
aturası ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz 
edilsin;

7.3. IV fəsil üzrə:
7.3.1. adında, 1.1-ci bəndinin birinci və ikinci 

cümlələrində, 2.1-ci və 6.1-ci bəndlərində ismin müvafiq 
hallarında “SMPDK” abreviaturası ismin müvafiq halla-
rında “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin;

7.3.2. 7-ci hissənin üçüncü abzasında “SMPDK” 
abreviaturası “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin;

7.3.3. 8-ci hissə ləğv edilsin. 
8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2005, № 9, maddə 869; 2007, № 1, maddə 45, № 3, 
maddə 312, № 10, maddə 1021; 2008, № 2, maddə 116; 
2009, № 6, maddə 491, № 10, maddə 846, № 12, maddə 
1061; 2010, № 3, maddə 264, № 4, maddə 359, № 7, 
maddə 702, № 12, maddə 1122; 2014, № 3, maddə 321, 
№ 10, maddə 1322; 2015, № 4, maddə 474; 2016, № 2 
(II kitab), maddə 366, № 3, maddə 610, № 5, maddə 951, 
№ 8, maddə 1431, № 9, maddə 1555, № 11, maddə 1955; 
2017, № 1, maddə 131, № 3, maddə 510, № 8, maddə 
1617, № 12 (II kitab), maddə 2504; 2018, № 6, maddə 
1377, № 7 (II kitab), maddə 1630, № 8, maddə 1809; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 8 noyabr tarixli 478 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən 
malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”na aşağıdakı 
məzmunda 49-cu hissə əlavə edilsin:

49.

Dövlət ilkin kəmiyyət vahidləri etalonlarından 
kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsinə, uyğunluğu 
qiymətləndirən qurumların akkredita-siyasına, 
Azərbaycan Respublikasının “Patent haqqında” və 
“Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” qa-
nunlarında nəzərdə tutulan xidmətlər (“Dövlət rüsumu 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu 2006, № 2, 
maddə 200) ilə təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - “Dram, 
musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında 
yaradılmasına və ya nəşr olunmamış bu tipli əsərlərin ilk 
kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə müəllif qonora-
rının verilməsi Qaydaları”nın 10-cu hissəsinin birinci 
abzasında və 11-ci hissəsinin ikinci abzasında “Müəllif 
Hüquqları Agentliyi” sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri 

№ 539 Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Əmtəə nişanı haqqında şəhadətnamə və coğrafi göstərici 

haqqında Şəhadətnamə formalarının müəyyən edilməsi barədə” 1999-cu il 5 mart tarixli 36 nömrəli, “Əmtəə 
nişanlarının Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının və coğrafi göstəricilərin Dövlət reyestrinin aparılma 
Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 30 avqust tarixli 143 nömrəli, “Əmtəə nişanlarının qeydə 
alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 
15 oktyabr tarixli 166 nömrəli, “Patent müvəkkilləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” 2000-
ci il 15 fevral tarixli 21 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsinin Apellyasiya şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 155 nömrəli, “Borcların icra qeydləri əsasında mübahisəsiz 
qaydada alınmasına əsas olan sənədlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 
156 nömrəli, “Coğrafi göstəricini qeydə almaq üçün iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının 
təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 166 nömrəli, “Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən 
tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 
178 nömrəli, “Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, onların ilk kütləvi ifa və ya 
nümayiş hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının, yubiley, dövlət tədbirləri və xüsusi təyinatlı konsert 
proqramları üçün yaradıcı heyət və ifaçılara ödənilən haqqın minimum miqdarının və verilməsi Qaydalarının 
təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə



 � Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Fəlsəfə 
İnstitutunda BDU-nın müəllimi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Günel Məliklinin “İlham Əliyevin siyasi strategiyasında milli 
prioritetlər” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Tanınmış filosof və politoloq 
alimlərin iştirakı ilə keçən tədbirdə giriş 
sözü ilə çıxış edən kitabın elmi redak-
toru, Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor 
İlham Məmmədzadə bildirdi ki, kitabda 
müəllif Prezident İlham Əliyevin siyasi 
strategiyasını ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi müstəqil 
Azərbaycanın inkişaf və tərəqqi strategi-
yasını müasir dövrün tələbləri baxımın-
dan davamı kimi araşdıraraq oxucu-
lara təqdim etmişdir. “Milli prioritetlərə 
gəldikdə isə, onların ən başlıca məramı 
Azərbaycanın strateji siyasəti olan 
ölkənin ərazi bütövlüyünün və xalqın 
sosial rifahının ən yüksək səviyyədə 
təmin edilməsidir. Müəllif araşdırmala-
rında dövlət başçısının çox böyük uğurla 
həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin 
müxtəlif aspektlərini ciddi təhlil etmiş, bu 
siyasətin milli mənafeyə, xalqın mədəni-
mənəvi dəyərlərinin qorunmasına və in-
kişafına xidmət göstərdiyini zəngin fakt-
lar və arqumentlərlə əsaslandırmışdır”. 

Kitaba tanınmış elmlər doktorla-
rı və politoloqlar tərəfindən müsbət 
rəy verildiyini diqqətə çatdıran İlham 
Məmmədzadə onlardan birinin – Mil-
li Məclisin əmək və sosial siyasət 
komitəsinin sədri, siyasi elmlər  doktoru, 

professor Hadi Rəcəblinin təqdimatda 
iştirak etdiyini bildirərək sözü ona verdi. 

Hadi Rəcəbli kitabın müəllifi, 
gənc alim Günel Məliklinin, sözün əsl 
mənasında, böyük araşdırma və zəhmət 
tələb edən belə ciddi siyasi bir mövzuya 
müraciət etməsini və onun öhdəsindən 
uğurla gəlməsini diqqətə çatdıraraq, 
qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyevin 
dövlətçilik fəaliyyəti, siyasi idarəçilik 
məharəti təkcə Azərbaycan alimlərinin 
tədqiqat mövzusu deyil: “Bu gün dünya 
“inkişafın Azərbaycan modeli” barədə 
aydın təsəvvürlərə malikdir və bir çox 
ölkələrin elm mərkəzləri bu modeli 
dərindən tədqiq edir, onu başqa ölkələrə 
örnək göstərir. Möhtərəm İlham Əliyev 
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin səlahiyyətlərinin icrasına 
başladığı ilk gündən ölkəmizin inkişaf 
prioritetlərini müəyyən edən bir çox 
qərarlarla diqqət çəkmişdir. Rəsmən 
dövlət idarəçiliyinə başladığı andan da 
bunu ucadan bəyan etmişdir: “İnsan-
ların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq 
qarşıda duran ən böyük vəzifədir. Bunu 
etmək üçün bizim hər cür imkanımız və 
yetərincə möhkəm iradəmiz var”. Zaman 
göstərdi ki,  Prezident İlham Əliyev, 
həqiqətən, dərin zəka və möhkəm iradə 
sahibidir”.

Kitabın müəllifi Günel Məlikli isə 
çıxışında bildirdi ki, monoqrafiya 
üslubunda yazılmış əsərdə Prezident 
İlham Əliyevin siyasi strategiyasında 
milli prioritetlər geniş araşdırılmış, milli 
prioritetlərdə tarix və müasirlik məsələsi, 
Azərbaycanın xarici siyasət doktrinası 
və xarici siyasət strategiyası milli dövlət 
maraqlarının formalaşdırılması baxımın-
dan nəzərdən keçirilmişdir. Geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş 3 fəsildən 
ibarət olan monoqrafiyada Azərbaycanın 
gələcəyini formalaşdıran müasir siyasi 
strategiyaya da diqqət yetirilmişdir.  
Müəllif diqqətə çatdırdı ki, monoqrafi-
yada elmi-nəzəri ədəbiyyatın təhlili ilə 
yanaşı, ulu öndər Heydər Əliyevin və 
Prezident İlham Əliyevin çıxışlarına, 
nitqlərinə, imzaladıqları rəsmi sənədlərə 
müraciət etmişdir.

Təqdimat mərasimində  AMEA-nın 
Rəyasət Heyəti Aparatının Elm və Təhsil 
Baş İdarəsinin rəisi, AMEA-nın müx-
bir üzvü Əminağa Sadıqov,  BDU-nun 
professoru İzzət Rüstəmov, fəlsəfə 
elmləri doktorları Sakit Hüseynov, Rəna 
Mirzəzadə, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitu-
tunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Eynulla 
Mədətli və digər alimlər çıxış edərək 
kitabda araşdırılan məsələlərin siyasi 
və fəlsəfi mahiyyəti barədə fikirlərini 
bölüşmüş, gənc alimə tövsiyə və 
məsləhətlərini vermişlər.

 İlqar RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti” 

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
gələnlərin 31,1 faizi Rusiya 
Federasiyası, 20,9 faizi Gür-

cüstan, 10,1 faizi Türkiyə, 8,6 
faizi İran, 3,1 faizi Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, 2,7 faizi 
Səudiyyə Ərəbistanı, 2,4 faizi 
İraq, 2 faizi Ukrayna, 1,5 faizi 

İsrail, 17,5 faizi digər ölkələrin 
vətəndaşlarıdır. Gələnlərin 
65,7 faizini kişilər, 34,3 faizini 
isə qadınlar təşkil etmişdir. 

Cari ilin yanvar–noyabr 
aylarında Körfəz ölkələrindən 
(Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
və İran istisna olunmaqla) 
gələnlərin sayında daha çox 
artım müşahidə edilmişdir. 
Ötən ilin yanvar–noyabr ay-
ları ilə müqayisədə ölkəmizə 
gələn Səudiyyə Ərəbistanı 
vətəndaşlarının sayı 2,2 dəfə, 
Bəhreyn vətəndaşlarının 
sayı 2,1 dəfə, Küveyt 
vətəndaşlarının sayı 1,9 dəfə, 
Qətər vətəndaşlarının sayı 
1,6 dəfə, İraq vətəndaşlarının 
sayı 10,4 faiz, Oman 
vətəndaşlarının sayı 8,5 faiz 
artmışdır. 

Ümumilikdə, Körfəz 
ölkələrindən 518,1 min nəfər 
gəlmiş və ölkəmizə gələnlərin 

demək olar ki, hər beş 
nəfərindən biri bu ölkələrin 
vətəndaşları olmuşdur.

2018-ci ilin yanvar–no-
yabr aylarında Avropa İttifaqı-
na üzv ölkələrdən gələnlərin 
sayı 7,1 faiz artaraq 106,5 
min nəfər, MDB ölkələrindən 
gələnlərin sayı 4,3 faiz 
artaraq 971,3 min nəfər 

 olmuşdur.
2018-ci ilin yanvar-no-

yabr aylarında xarici ölkələrə 
gedən Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşlarının 
sayı əvvəlki ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 18,5 faiz 
artaraq 4 milyon 464,5 
min nəfərə çatmışdır. Ölkə 
vətəndaşlarının 33,3 faizi 
İrana, 29,1 faizi Gürcüstana, 
18,9 faizi Rusiya Federasi-
yasına, 12,6 faizi Türkiyəyə 
səfər etmişdir. Səfər 
edənlərin 65,4 faizi kişilər, 
34,6 faizi qadınlar olmuşdur.

Bu dövrdə İrana gedən 
Azərbaycan vətəndaşlarının 

sayı 69,3 faiz, Gürcüstana 
gedənlərin sayı 3,3 faiz, 
Türkiyəyə gedənlərin sayı 0,4 
faiz artmış, Rusiya Federa-
siyasına gedənlərin sayı 0,3 
faiz azalmışdır.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

BP Azərbaycan şirkətlərinin regionlardakı 
layihələrdə iştirakında maraqlıdır

Memorandum ölkədə kiçik və 
orta sahibkarlığın inkişafına dəstəyi 
nəzərdə tutur.

B.Aslanbəyli qeyd edib ki, BP 
Azərbaycanda 26 illik fəaliyyəti 
dövründə tərəfdaşlarla birgə ölkənin 
enerji sektoruna töhfə verib. Vitse-
prezident həmçinin ölkədə 2007-ci 

ildən reallaşdırılan sahibkarlığın 
inkişafı proqramına toxunub. Onun 
sözlərinə görə, proqramın məqsədi 
ölkədə sahibkarlığın inkişafına təkan 
verməkdir. Proqramdan 2 minədək 
kiçik və orta sahibkarlıq subyekti 
yararlanıb.

Kiçik və Orta Biznesin İn-
kişafı Agentliyi barədə danışan 
B.Aslanbəyli vurğulayıb ki, 
qurum az müddətdə fəaliyyət 
göstərməsinə baxmayaraq, 
kifayət qədər böyük uğurlara 
nail olub.

 � Ankarada 
Azərbaycan–
Türkiyə  11-ci 
Yüksək Səviyyəli 
Hərbi Dialoq İclası 
öz işini başa 
vurub.

Müdafiə Nazirliyindən 
verilən məlumatda bildiri-
lir ki, iclasda Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında 
təhlükəsizlik, hərbi, hərbi-
texniki, hərbi tibb, hərbi 
təhsil və digər sahələrdə 
əməkdaşlığın vəziyyəti, 
inkişaf perspektivləri, o 
cümlədən ölkələrimizin 
orduları arasında mövcud 
olan dostluq əlaqələrinin 
daha da möhkəmləndirilməsi 
məsələləri müzakirə edi-
lib, 2019-cu ildə  qarşıda 

duran vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi üçün 
əsas istiqamətlər 
müəyyənləşdirilib 
və fəaliyyət planı 
 razılaşdırılıb.

Görüşün sonunda 
11-ci Yüksək Səviyyəli 
Hərbi Dialoq İclasının 
yekunlarına dair, eləcə 
də “Azərbaycan Res-
publikası hökuməti ilə 
Türkiyə Respublikası 
hökuməti arasında hərbi 
tibb sahəsində təhsil və 
əməkdaşlıq haqqında” 

protokollar imzalanıb.
Qeyd edək ki, iclasın 

Azərbaycan tərəfindən 
həmsədri müdafiə nazirinin 
şəxsi heyət üzrə müavini – 
Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin 
rəisi, general-leytenant Kərim 
Vəliyev, Türkiyə tərəfindən 
isə Baş Qərargahın ikinci 
rəisi, korpus generalı Mətin 
Gürakdır.

Bu formatda növbəti 
12-ci Yüksək Səviyyəli Hərbi 
Dialoq İclasının 2019-cu 
ilin sonunda Azərbaycanda 
keçirilməsi planlaşdırılır.

Strateji məqsədləri dərin zəka və 
möhkəm iradə sahibi reallaşdırır

AZƏRBAYCAN–TÜRKIYƏ 
Yüksək Səviyyəli Hərbi 
Dialoq Iclası başa çatıb

Bu il ölkəmizə 
195 dövlətdən 
turist gəlmişdir

 � Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
məlumatına əsasən, 2018-ci ilin yanvar–
noyabr ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 
195 ölkəsindən 2 milyon 633,5 min və ya ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,1 faiz 
çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs 
gəlmişdir. 

Diasporla Iş üzrə Dövlət 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, tədbirdə 
Azərbaycanın Fransadakı 
səfiri Rəhman Mustafayev, 
Fransada Azərbaycanın 
Dostları Assosiasiyasının 
 prezidenti Jan-Fransua Man-
sel, UNESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Hedva Ser, Parisin 1-ci 
rayon merinin müavini Karla 
Ariqoni, fransalı jurnalistlər, 
mədəniyyət və incəsənət 
xadimləri iştirak ediblər.

Səfir Rəhman Musta-

fayev qonaqlara müsəlman 
Şərqində ilk Azərbaycan 
operasının yaranması tari-
xi, 100 il əvvəl müsəlman 
Şərqində Azərbaycan Demok-
ratik Cumhuriyyəti tərəfindən 
əsası qoyulmuş ilk parlament 
və Azərbaycanda qadın-
lara səsvermə hüququnun 
verilməsi haqqında ətraflı da-
nışaraq belə bir mühüm tarixin 
qeyd ediməsini alqışladığını 
bildirib.

Fransada Azərbaycanın 
Dostları Assosiasiyasının 

prezidenti Jan-Fransua 
Mansel bu qurumun həyata 
keçirdiyi layihərin Azərbaycan 
mədəniyyətinin təbliğində ro-
lundan söz açıb. O, müsəlman 
Şərqində ilk operanın beşiyi 
olan Azərbaycanın bu gün də 
regionda həm inkişaf baxımın-
dan, həm də proqressiv ideya-
lar baxımından öz öncüllüyünü 
saxladığını vurğulayıb.

Konsertdə Səidə Zülfü-
qarovanın (piano), Regina 
Rüstəmovanın, Timur Abdi-
kiyev və İrina Kopilovanın 
ifasında Azərbaycanın opera 

nümunələri maraqla qarşıla-
nıb. Konsert zamanı unudul-
maz bəstəkarlarımız Üzeyir 
Hacıbəyovun “Arşın mal alan” 
filmindən Gülçöhrənin ari-
yası, Niyazinin Arzu melodi-
yası, Fikrət Əmirovun Sevil 
operasından Sevilin ariyası 
və digər musiqi nümunələri 
səsləndirilib.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Kolumbiya səfirliyi öz ofisini Çili, 
Meksika və Peru ilə bölüşür
 � Kolumbiyanın 

Azərbaycandakı səfirliyi öz ofisində 
Çilinin Azərbaycandakı müvəqqəti 
işlər vəkili Qabriel Leopoldo Xara 
Maldonadoya yer verib. Beləliklə 
Sakit Okean Alyansı Bakıda bu 
inteqrasiya mexanizminin ümumi 
səfirlikləri şəklində təmsil olunur.

Kolumbiya, Çili, Meksika və Perunun 
diplomatik nümayəndəlikləri Azərbaycanda 
təkcə ikitərəfli münasibətləri deyil, həm də 
bölgənin maraqlarını gücləndirərək birgə 
fəaliyyət göstərəcəklər.

Parisdə Azərbaycan operasının 
110 illiyi qeyd olunub

 �  Fransada Azərbaycanın 
Dostları Assosiasiyasının 
təşkilatçılığı ilə Parisin mərkəzində 
yerləşən tarixi Sen-Jermen-Lokserua 
kilsəsində Azərbaycan operasının 
yaradılmasının 110 illiyinə həsr 
edilmiş konsert təşkil edilib.

 � Trend-in məlumatına görə, bunu “BP Azerbaijan”ın 
vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli BP ilə Kiçik və Orta Biznesin 
Inkişafı Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması 
mərasimində deyib.

Nazirlər Kabineti 2019-cu ilin Novruz, Ramazan və 
Qurban bayramları ilə bağlı sərəncam qəbul edib

 � Dekabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti 2019-cu ilin Novruz, Ramazan və Qurban bayramları 
günlərinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam qəbul edib. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Baş nazir Novruz Məmmədovun 
imzaladığı sərəncamda deyilir: 
“Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2006-cı il 8 de-
kabr tarixli Qanununun tətbiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2006-
cı il 18 dekabr tarixli fərmanının 
2-ci hissəsinə əsasən, 2019-cu il 
martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz 
bayramı, iyunun 5, 6–sı Ramazan 
bayramı, avqustun 12, 13-ü Qurban 
bayramı günləri müəyyən edilərək, 
qeyri-iş günü hesab olunsun”.

21 dekabr 2018-ci il, cümə6
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Göyçay Suvarma Sistemləri İdarəsi
2019-cu ilə mal-materialların və maşın-mexanizmlər üçün  

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Maşın-mexanizmlər üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Lot – 2. Mal-materialların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları müvafiq sahədə peşəkarlığı, 
təcrübəsi, texniki və maliyyə imkanları, işçi 
qüvvəsi, idarəetmə səriştəsi, etibarlılığı və s. 
barədə müvafiq sənədləri təqdim etməlidirlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar 
üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Göyçay şəhəri, B.Mirzəyev küçəsi 
23 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs 
L.M.Əliyevdən, tel - (02027) 4-89-79) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 50 manatdır.
Təşkilat: Göyçay Suvarma Sistemləri 

İdarəsi
H\h: 2351301
VÖEN: 6000148471
Bank: “Kapital Bank”ın Göyçay filialı
Kod: 200792
VÖEN: 9900003611

M\h: AZ37 NABZ 
201350100000000001944

S.W.İ.F.T.B.İ.K AİİBAZ2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
– tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

– Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanlarından 
arayışlar (arayışların əsilləri və tarixləri tender 
elanından sonra olmalıdır);

– iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti (forma – 1 
və forma – 2);

– iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

– iddiaçının analoji işlərdə təcrübəsi, 
potensial texniki və kadr imkanları haqqında 
məlumat;

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 (iki) 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xa-
rici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 15 yanvar 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş, ikiqat 
zərfdə 23 yanvar 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Göyçay şəhəri, B.Mirzəyev küçəsi 23 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 24 yanvar 2019-cu 
il saat 12.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ağstafaçay Hidroqovşağı İstismar İdarəsi
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün materialların və 

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işləri 

üçün lazım olan materialların və maşın - 
mexanizmlərin təmirinə ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, 
maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
50 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Ağstafa şəhəri, H.Əliyev küçəsi 4 nömrəli 
ünvanda yerləşən Ağstafaçay Hidroqovşağı 
İstismar İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs 
N.Yaqubovdan tel.: 0244-5-11-46) ala bilərlər.

Təşkilat: Ağstafa YXO
Ağstafaçay HQİİ
H\h: 32051019445200201152
VÖEN: 3600068011

(Ağstafaçay HQİİ 3600080771)
Bank: “Kapital Bank”ın Ağstafa filialı
Kod: 200521
VÖEN: 9900003611
M\h: AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK - AIIBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 15 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
23 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər Ağs-
tafaçay HQİİ-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 24 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
“S.Babayev” yedək gəmisinin əsaslı təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

I

Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli sənədlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
- tender təklifi. 
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) 
və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi Azərbaycan dilində 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
(bundan sonra “Bakı Limanı”) yerləşdiyi ünvana və ya əlaqələndirici 
şəxsin elektron poçtuna təqdim olunmalıdır.

II

İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: 
* Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunan 
məbləğdə iştirak haqqını Bakı Limanının bank hesabına ödəyib ödənişi 
təsdiq edən sənədi Bakı Limanına təqdim etməlidirlər. Bu tələbləri yerinə 
yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə əsas şərtlər toplusunu elekt-
ron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bəndində 
göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 9.30-dan 17.30-a 
kimi ala bilərlər.   
* İştirak haqqı 300 manatdır (ƏDV daxildir). 
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və Avro ilə 
ödənilə bilər. 
Hesab nömrələri:  
Bank rekvizitləri – “Kapital bank”in 1 saylı Səbail filialı 
Kod- 200059 
M/h-AZ37NABZ01350100000000001944 
VÖEN- 9900003611 
SWIFT: AIIBAZ2X 
Beneficiary name: Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
Beneficiary account: AZ27AIIB33010019443500206105 
VÖEN- 9900065281 
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

III

Əsas şərtlər toplusunu alan malgöndərənlər (podratçılar) aşağıda 
qeyd olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış; 
- son bir ildəki fəaliyyət haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;  
- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; 
- tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri; 
- mənşə və uyğunluq sertifikatları; 
- digər sənədlər. 
Yuxarıdakı sənədlər 23 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər göstərilən 
ünvana təqdim edilməlidir.

IV

Tender təklifi və tender təklifi təminatının təqdim olunmasına dair 
tələblər aşağıdakılardır: 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır); 
- tender təklifinin ümumi qiymətinin 2 faizi həcmində tender təklifinin 
təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox 
olmalıdır). 
Tender təklifi və tender təklifinin təminatı möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 
2 (iki) nüsxədə (əsli və surəti) 1 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
göstərilən ünvana təqdim edilməlidir. 
Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır.

V

Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC-nin müstəsna hüququ barədə məlumat: 
- tender Bakı Limanı baş direktorunun 21 dekabr 2016- cı il tarixli 55 
nömrəli əmrinə və həmin əmrlə təsdiq olunmuş Bakı Limanının daxili 
satınalma prosedurlarına uyğun keçirilir. 
- Bakı Limanının daxili satınalma prosedurlarına uyğun olaraq satınalma 
komissiyası bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək və müsabiqəni ləğv 
etmək hüququna malikdir.

VI Satınalan təşkilatın ünvanı: 
Ünvan: AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.

VII
Əlaqələndirici şəxs - Hacıyeva Aytəkin Əvəz qızı, satınalmalar 
şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi,telefon nömrəsi- +994 12 498-91-84. 
e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com

VIII
Tender təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: 
Zərflər 4 fevral 2019-cu il, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da elanın VI 
bölməsində göstərilən ünvanda açılacaqdır. 

IX

Təkliflərin müqayisə edilməsi və qiymətləndirilməsi aşağıdakı 
meyarlara əsasən həyata keçiriləcəkdir: 
- qiymət; 
- keyfiyyət; 
- təcrübə; 
- maliyyə vəziyyəti və s.

X
Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti: 
Satınalma müqaviləsinin 90(doxsan) gün müddətində yerinə yetirilməsi 
tələb olunur.

Satınalma komissiyası

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Qayğı Qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
2019-cu ildə qəsəbədə görüləcək abadlıq və yolların əsaslı təmiri işlərinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Abadlıq işlərinin satınalınması.
Lot-2. Yolların əsaslı təmiri işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, tender təkliflərini 

möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 

və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər lot üçün 100 manat 

məbləğdə iştirak haqqını Qayğı qəsəbə icra nümayəndəliyinin hesabı-
na köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Ağcabədi rayonu, Laçın qış yataqları, Qayğı qəsəbəsində 
yerləşən Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin Qayğı Qəsəbəsi üzrə 
Nümayəndəliyindən (əlaqələndirici şəxs M.Əsədullayevdən, telefon - 
050 440 59 39) ala bilərlər.

İştirak haqqı aşağıdakı hesaba köçürülməlidir.
Təşkilat- Laçın rayon YXO
Hesab- AZ 86 AİİB 32051019449200201192
 VÖEN- 6200038401
Bank- “Kapital Bank”ın Laçın rayon filialı
Kod-200929
VÖEN- 9900003611
M/h-AZ 37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK: AIIBAZ 2X.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 30 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərin və digər icbari ödənişlərin 

yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanları tərəfindən arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-iddiaçının son bir ildə analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial 
imkanları haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 28 yanvar 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 5 fevral 2019-cu il saat 17.00-a qədər Qayğı qəsəbəsi 
üzrə nümayəndəliyə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 6 fevral 2019-cu il saat 11.00-da Laçın qış 
yataqları, Qayğı qəsəbəsində yerləşən Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin 
Qayğı Qəsəbəsi üzrə Nümayəndəliyində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Mil-Muğan Hidroqovşağı İstismar İdarəsi 
2019-cu il üçün maşın-mexanizmlərə lazımi ehtiyat hissələrinin, əsaslı və 

cari təmir işlərinə tələb olunan mal-materialların satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işlərində lazım 

olan mal və materialların satınalınması.
Lot-2. Mexanizmlər və nəqliyyat vasitələri 

üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, 
maliyyə vəziyyəti.

Bağlanmış müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki 
bazaya malik olmalıdırlar.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Horadiz şəhəri, M.Rəsulzadə 
küçəsində yerləşən Mil-Muğan Hidroqovşağı 
İstismarı İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
İ.D.Heydərovdan, telefon: 02631-5-58-49) ala 
bilərlər.

Füzuli YXO
H/h: AZ 98AİİB 32051019448700201187
VÖEN: 7500063841
 “Kapital Bank”ın Füzuli filialı

 Kod: 200877
 VÖEN: 9900003611
M\h:AZ 37NABZ 

01350100000000001944
 S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldı-
ğı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 15 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
23 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər Ho-
radiz şəhəri, M.Rəsulzadə küçəsində yerləşən 
Mil-Muğan Hidroqovşağı İstismar İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 24 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərikard” MMC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Texniki avadanlıqların alınma-

sı, quraşdırılması və sazlama işlərinin 
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

İştirak haqqı 300 manatdır.
VÖEN-1400318341
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı” ASC
Müştəri Xidməti Departamenti
Kod-805250
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944
VOEN- 9900001881
SWIFT :IBAZAZ2X
H/h- AZ79I-

BAZ40060019449311555120 
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İştirakçılar Azərbaycan dilində tərtib 

olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Bül-bül prospekti 54 nömrəli ün-
vandan (əlaqələndirici şəxs- İnformasiya 

Texnologiyaları Departamentinin Texniki 
dəstək və program təminatı şöbəsinin 
baş mütəxəssisi Nadir Cəbiyevdən (012 
505 21 51 (8006)) əldə edə bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim 
ediləcək sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi tender zərflərinin 
açıldığı tarixdən sonra azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır;

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətinin sonuncu 
günündən azı 30 bank günü çox olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafiq xidmətlərin təqdim 
edilməsinə rəsmi hüququ olduğunu 
təsdiqləyən sənəd;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 1 

nüsxədə (əsli) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna ol-
maqla) 30 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 12 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Bülbül prospekti 54 nömrəli ünva-
na təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

İddiaçıların təklifləri 13 fevral 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Bülbül pros-
pekti 54 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi Qlobal Fondun 
İİV Layihəsi çərçivəsində İFA analizləri üçün tələb olunan 

reaktivlərin və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. İFA analizləri üçün tələb 

olunan reaktivlərin və reagentlərin 
satınalınması. 

Mallarla təchiz olunma müddəti – 
2019-cu il ərzindədir. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
Azərbaycan dilində tərtib olun¬muş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı, 
Nərimanov rayonu, C.Hacıbəyli 
küçəsi 16 və 18 nömrəli ünvanlarda 
yerləşən Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş 
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs – 
Cəfərov Şamil Seyfulla oğlundan, 
telefon: 012-567- 48-86 (daxili 21) 
ala bilərlər. 

İştirak haqqı tələb olunmur 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət; 

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

- tender təklifi dəyərinin 2 %-i 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır). 

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında 
müva¬fiq vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki 
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti; 

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

- iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri; 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 

edilməlidir). Üstünlük Azərbaycan 
dilinə veriləcəkdir. 

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir. 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 2019-cu il yanvarın 24-ü 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 2019-cu il yanvarın 31-i 
saat 18.00-a qədər, Bakı şəhəri, 
Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 
18 nömrəli ünvanlarda yerləşən 
ƏN Tibb Baş İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il 
fevralın 1-i saat 17.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası



Məsul katib:  493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar:  493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 3:00
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40 qəpik

ABŞ

Corc Lukas birincidir

“Ulduz 
müharibələri” filmi-
nin rejissoru Corc 
Lukas “Forbes” jur-
nalının versiyasına 
görə 2018-ci ildə ən 
varlı və məşhur ame-
rikalı olub. Bildirilir 
ki, onun varidatı 5,4 milyard dollar təşkil edir. Məlumata görə, 
bu versiyada ilk üçlüyü müvafiq olaraq sərvəti 3,7 milyard 
dollara çatan rejissor Stiven Spilberq və teleaparıcı Opra Uinf-
ri (2,8 milyard dollar) tamamlayır.

Məlumatı TASS yayıb.

Pessimist hesabat 

“Bloomberg” 
agentliyinin 
analitikləri 2019-cu 
illə bağlı “Pessimis-
tin bələdçisi” adlı 
hesabat hazırlayıb. 
Hesabatda 2019-
cu ildə dünyada 
kəskin ərzaq qıtlığı 
olacağı bildiri-

lir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, gələn il baş verəcək təbii 
fəlakətlər planetin əksər hissəsində daşqınlara, meşə yanğınla-
rına, quraqlıq və qlobal aclığa səbəb olacaq. Həmçinin silahlı 
münaqişələr nəticəsində qaçqınların sayı artacaq.

Xəbəri BBC verib.

İsrail

Aya kosmik gəmi göndərilir 

İsrail mühəndisləri 
2019-cu ildə Aya 
göndəriləcək kosmik 
gəminin son detalla-
rını tamamlayıblar. 
Bildirilir ki, 586 ki-
loqram çəkiyə malik 
“Bereşet” adlı kosmik 
aparat 95 milyon 
dollara başa gəlib. 
Qeyd edilir ki, “Bereşet” ABŞ-ın Florida ştatında “SpaceX” 
şirkətinə məxsus “Falkon – 9” raketi vasitəsilə kosmik fəzaya 
buraxılacaq.

Xəbəri “Reuters” verib.

Afrika 

İnternetin inkişafına 25 milyard dollar

Dünya Bankı 
2030-cu ilədək Afrika 
ölkələrinin internetə 
çıxışını təmin etmək 
məqsədilə yardım ayı-
rıb. Bildirilir ki, “qara 
qitə”də informasiya 
texnologiyalarının 
inkişafına ayrılan 
vəsaitin həcmi 25 mil-
yard dollar təşkil edir. 

Qeyd edilir ki, Dünya Bankı Afrika qitəsinin hər bir sakininin 
internetə çıxışını təmin etməyi öz qarşısına məqsəd qoyub.

Xəbəri “Belta.by” verib.

İspaniya 

Malkom Çin klubuna keçə bilər 

“Barselona” 
klubunun 21 yaşlı 
yarımmüdafiəçisi Mal-
kom karyerasını Çində 
davam etdirə bilər. Bil-
dirilir ki, adı açıqlanma-
yan Çin klubu futbolçu-
nun transferi üçün Ka-
taloniya təmsilçisinə 65 
milyon avro təklif edib. 
Futbolçunun özü isə klub rəhbərliyinin qərarını gözləməyi 
məqsədəuyğun hesab etdiyini deyib.

Xatırladaq ki, “Barselona” ötən yay Malkomu 40 milyon 
avroya transfer edib.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Dekabrın 21-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 
bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. 
Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək.
Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 
4-6, gündüz 6-8, Bakıda gecə 4-6, gündüz 
6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi nor-
madan yüksək 770 mm civə sütunu, nisbi 
rütubət 80-90 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək 
isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 dərəcə şaxta, 
gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə du-
man olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-8 
dərəcə şaxta , gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən 
kəsiləcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 

2-5, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 

Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış, dağlıq və 
dağətəyi ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-4 dərəcə 
şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yev-
lax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiş-
li, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir ya-
ğış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 2-5, gündüz 6-9 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, 
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 
var. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 6-9 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 
3-5 dərəcə isti olacaq. 

21 dekabr 2018-ci il, cümə8
Ərəb koalisiyası Sana hava 

limanında PUA-ya zərbə endirib
 � Səudiyyə Ərəbistanının 

rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyası 
Yəmənin paytaxtı Sana şəhərinin 
hava limanında pilotsuz uçuş 
aparatına və dronların buraxılması 
üçün qurğuya hava zərbəsi 
endirib.

Trend-in “Al Arabiya” telekanalına 
istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə 
ərəb koalisiyasının bəyanatında deyilir.

Bəyanatda bildirilir: “Koalisiya Sana 
hava limanından uçuşa hazırlaşan pilotsuz 
uçuş aparatına və hava limanında olan 
dronların buraxılması üçün qurğuya zərbə 
endirib. Bu zərbə beynəlxalq  humanitar 

hüquqa zidd deyil, qabaqlayıcı tədbirdir”.
Koalisiya iddia edir ki, husilər Sana 

şəhərinin hava limanından hərbi məqsədlərlə 
istifadə edirlər.

Belçikada təhlükəli kimyəvi 
istehsalatda yanğın baş verib

 � Belçikanın 
Varegem şəhərində 
təhlükəli kimyəvi 
istehsalatda yanğın 
olub.

Trend-in məlumatına 
görə, yanğın “Mat-
co” şirkətinin istehsalat 
obyektində baş verib, yerli 
sakinlərə pəncərələri bağla-
maq tövsiyə edilib.

Şəhər administrasiya-
sının məlumatında deyilir: 
“Varegem şəhərinin sənaye 
zonasında “Matco” şirkətinin 
kimyəvi müəssisəsində 
yanğın baş verib. 
Yanğınsöndürmə xidməti 
pəncərələri və  qapıları bağla-

mağı, obyektdən uzaq olmağı 
tövsiyə edir”.

Məlumata əsasən, isteh-
salat kompleksinin ərazisində 

təhlükəli maddələr saxlanılır, 
bu isə yanğınsöndürənlərin 
işini çox çətinləşdirir.

Rusiya 
kəşfiyyatçılarına 
qarşı sanksiya

ABŞ Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin 
keçmiş əməkdaşı Sergey Skripal və onun qızı 
Yuliyanın zəhərlənməsində şübhəli bilinən 
Rusiyanın 18 vətəndaşına sanksiya tətbiq 
edib. Bu barədə məlumatı RİA “Novosti” ABŞ-
ın Maliyyə Nazirliyinə istinadən yayıb.

Bildirilir ki, nazirliyin tərtib etdiyi siyahıya 
S.Skripal və onun qızını zəhərləməkdə əsas 
şübhəlilər sayılan Ruslan Boşirov və Aleksandr 
Petrov da daxil edilib.

Petrovun əsl adı Aleksandr Mişkin, 
Boşirovunku isə Anatoli Çepiqadır. Rusiya 
Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin 
əməkdaşları olan A.Mişkin və A.Çepiqan 

S.Skripal və onun qızının zəhərlənməsində 
iştirak etmədiklərini deyiblər. 

Xatırladaq ki, cari il martın 4-də Britaniyada 
Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş polkov-
niki Sergey Skripal və qızı Yuliya zəhərlənib.

Bu hadisə Rusiya ilə Britaniya arasındakı 
diplomatik münasibətlərdə gərginlik yaradıb.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Çavuşoğlu və Pompeo 
ABŞ qoşunlarının Suriyadan 
çıxarılmasını müzakirə ediblər 

 � Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlu ilə ABŞ-ın dövlət katibi Mayk 
Pompeo arasında dünən baş tutan telefon 
bağlantısında Amerika qoşunlarının 
Suriyadan çıxarılması barədə qərar 
müzakirə edilib. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

Qeyd edək ki, bir neçə 
gün əvvəl ABŞ Prezi-
denti Donald Tramp ölkə 
hərbçilərinin Suriyadan 
çıxarılması barədə məlumatı 
şərh edərkən bunu bəyan 
edib: “Biz İŞİD üzərində 
qələbə çalmışıq. Bu, 
Birləşmiş Ştatların Suriyada 

mövcudluğunun yeganə 
səbəbi idi”.

ABŞ Müdafiə Nazirliyinin 
nümayəndəsi Dana Uayt 
bu məsələ ilə bağlı deyib 
ki, Pentaqon artıq Suriya-
dan öz qoşunlarını çıxar-
mağa başlayıb, lakin yerli 
“tərəfdaşlar” ilə işləməkdə 

davam edir. Yerli tərəfdaşlar 
deyəndə, ilk növbədə, PKK 
terror təşkilatının Suriyadakı 
törəməsi sayılan YPG yaraq-
lıları nəzərdə tutulur. 

Bəzi məlumatlara görə, 
ABŞ Dövlət Departamen-
tinin əməkdaşları 24 saat 
ərzində Suriya ərazisini 
tərk edəcəklər, lakin ameri-
kalı hərbçilərin ərazini tərk 
etmələri üçün 60 gündən 100 
günədək vaxt lazım olacaq.   

Yeri gəlmişkən, Ağ ev 
administrasiyası Amerika 
hərbi hissələrinin Suriyadan 
çıxarılmasının nə vaxt baş 
tutacağı barədə məlumat 
verməyib. Məlum deyil ki, 
ABŞ qoşunları Suriyanı 
tamamilə, yaxud qismən tərk 
edəcəklər. 

Bundan başqa o da 
məlum deyil ki, Vaşinqton 
YPG ilə əlaqələrini hansı for-
mada saxlayacaq.  Pentaqo-
nun YPG yaraqlılarına verdiyi 
silahları geri alıb-almayacağı 
də naməlumdur. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Suriyalı diplomat: 
Tramp amerikalıların diqqətini daxili 
problemlərdən yayındırmağa çalışır

 � ABŞ-ın öz ordusunu 
Suriya ərzisindən çıxarması bir 
sıra faktorla, o cümlədən, daxili-
siyasi məsələlərlə bağlıdır. Belə bir 
bəyanatla suriyalı diplomat İmad 
Mustafa çıxış edib. Məlumatı RİA 
“Novosti” yayıb. 

Diplomatın sözlərinə görə, bu, ABŞ-ın 
Türkiyə ilə qarşılıqlı münasibətləri ilə də 
bağlıdır. “Çox mürəkkəb vəziyyət yara-
nıb, burada çoxlu faktorlar rol oynayır. Bir 
tərəfdən, ABŞ Türkiyəni Rusiyadan ayıraraq 
öz nüfuz dairəsinə qaytarmağa çalışır – bu, 
bir həqiqətdir”.   

İ.Mustafa hesab edir ki, digər tərəfdən, 
Prezident Donald Tramp amerikalıların 
diqqətini daxili problemlərdən yayındıraraq 
xarici siyasətə cəlb etmək istəyir. Bununla Ağ 
ev sahibi, eyni zamanda, özünün beynəlxalq 
kursunun tənqidi üçün əlavə bəhanə ver-
miş olur: “İndi onun tənqidçiləri Trampın 
hərəkətini deyil, bütövlükdə, ABŞ-ın xarici 
siyasətini qamçılayacaqlar. O isə deyəcək 
ki, artıq terrorizm məğlub edilib və bu addımı 
qoşunları vətənə qaytarmaq üçün atır”.  

İ.Mustafa qeyd edib ki, ABŞ qoşun-
larının Suriyadan çıxarılması ölkə üçün 
bütövlükdə, müsbət faktordur: “Suriyanın hər 

bir vətəndaşı sonuncu Amerika əsgərinin 
ölkədən getdiyini görüb xoşbəxt olacaq”. 

Xatırladaq ki, Ağ ev Suriyada hərbi 
kampaniyanın yeni fazasına keçildiyini bəyan 
edib. Prezident Tramp Amerika qoşunları-
nın ölkədən tamamilə çıxarılması haqqında 
fərman verib. ABŞ lideri bəyan edib ki, ölkəsi 
Suriyada İŞİD terror qruplaşmasını məhv 
edib və əslində, bu ərəb respublikasına məhz 
həmin məqsədlə getmişdi.

Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya 
Zaxarova isə deyib ki, Moskva Vaşinqtonun 
“yeni faza” dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu 
anlamağa çalışır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Hindistan və Cənubi Koreya 
arasında ticarət dövriyyəsi artır

 � Hindistan və Cənubi Koreyanın xarici siyasət 
idarəsinin rəhbərlərinin Dehlidə keçirdikləri görüşdə 
2030-cu ilədək iki ölkə arasında qarşılıqlı ticarət 
dövriyyəsini illik 50 milyard dollara çatdırmaq istədikləri 
bildirilib. Tərəflər Cənubi Koreya sərmayəsinin 
Hindistanda infrastrukturun yenilənməsi layihələrinə 
cəlb olunması barədə razılığa gəliblər. Bu barədə BBC 
məlumat yayıb.

Hindistanın xarici əlaqələr 
naziri, xanım Suşma Svarac 
Cənubi Koreyanın xarici işlər 

naziri xanım Kan Kyun-hva ilə 
görüşdən sonra bəyan edib 
ki, ölkəsi Koreya şirkətlərinin 

Hindistanda iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində daha fəal 
iştirakını arzulayır. O, “Hin-
distanda düzəlt”, “Hindistan 
bacarığı”, “Rəqəmsal Hindistan” 
və “Ağıllı şəhər” təşəbbüslərinin 
həyata keçirilməsi istiqamətində 
qabaqcıl texnoloji nailiyyətləri 
olan Cənubi Koreya şirkətlərini 
Hindistan hökuməti ilə səmərəli 
əməkdaşlığa təşviq etdiklərini 
deyib.

Tərəflər “Kompleks iqtisadi 
tərəfdaşlıq sazişi” ilə bağlı danı-
şıqların tezliklə başa çatdırılma-
sı barədə də razılıq əldə ediblər.

Qeyd edək ki, Asiyanın 3-cü 
və 4-cü ən böyük iqtisadiyyat-
ları olan ölkələri Hindistan və 
Cənubi Koreya arasında ticarət 
dövriyyəsi hazırda 20 milyard 
dollar səviyyəsindədir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � ABŞ Energetika Nazirliyinin Birləşmiş Ştatlarda neft ehtiyatının artması 
və hasilatın rekord səviyyəyə qaldırılması barədə məlumatından sonra  dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiyməti aşağı düşməyə başlayıb.
Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, 

“Brent” markalı neftin qiyməti 3,7 faiz azalaraq bir 
bareli 55,4 dollar olub. Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin qiyməti 4 faiz ucuzlaşaraq, 
bir  bareli 46,1 dollar olub. Azərbaycanın “Azeri-
Light” markalı neftinin qiyməti 3,5 faiz azalaraq, 
bir barreli 58,10 dollar olub.

ABŞ-ın “CNBG” telekanalında müsahibə verən 
təhlilçilər bildiriblər ki, ABŞ-da hasilatın rekord 
– 1975-ci ildəki səviyyəyə çatdırılması və neft ehti-
yatının xeyli artması dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiymətinə mənfi təsir edib. Yaxın günlərdə də neftin 
qiymətinin aşağı düşəcəyi ehtimalı var.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

Neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir


